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Inledning

Lektionernas utformning

Prästadömslektionerna är avsedda att användas av både aronska
och melkisedekska prästadömet. I små grenar med ett begränsat
antal bärare av prästadömet kan eleverna komma tillsammans i en
gemensam grupp. Där antalet prästadömsbärare är större och de
yttre förhållandena tillåter detta, kan läraren dela upp dem i ålders-
grupper så att lektionerna kan anpassas till vars och ens behov.

Personliga studier

Dessa lektioner riktar sig främst till den enskilde. Varje prästadöms-
bärare bör därför studera sin lektionsbok under veckan och komma
till klassen med lektionsboken och skrifterna förberedd att diskutera
lektionen. Ett bra sätt för läraren att uppmuntra dessa förberedelser
är att be flera elever att läsa på i förväg och vara förberedda på att
diskutera detta med klassen. Det är viktigt att varje person tar med
sig skrifterna till lektionen, och läraren bör ständigt påminna kvoru-
met om att ta med sig skrifterna tills det blivit en vana för dem.

Hjälpmedel för läraren

Hjälpmedel för läraren ingår i lektionsboken och anges med små
bokstäver i varje lektion. Bland dessa hjälpmedel ingår frågor som
läraren kanske vill ställa, förslag till klassdeltagande och anvis-
ningar för användning av bilder och kartor. Lärare som använder
boken vill kanske använda andra metoder och sätt att undervisa
som de finner effektiva, förutom de diskussionsfrågor och metoder
som föreslås i den här boken. Nästan varje lektion kräver tillgång till
en skrivtavla, varför läraren bör se till att det finns en skrivtavla och
krita i klassrummet. (Många av de visuella hjälpmedel som föreslås
användas som undervisningsplanscher kan placeras på skrivtav-
lan.)

Antal lektioner

Eftersom den här boken endast innehåller 35 lektioner kan prästa-
dömsledarna ta upp frågor och problem som de känner att just
deras prästadömsgrupper behöver diskutera. Denna extra lek-
tionstid kan användas enligt nedan:



1. Samtala om och planera lokala aktiviteter och projekt, eller ta upp
särskilda ämnen enligt anvisningar från prästadömets ledarskap.
2. Samtala om de budskap som generalauktoriteterna har framfört
på generalkonferenser och som står i Nordstjärnan.
3. Använd mer än en vecka för ämnen som är i behov av ytterligare
studier.
4. Använd tiden på det sätt som Herrens ande manar till, till välsig-
nelse för prästadömsbärarna.
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Att engagera medlemmar
med handikapp

Under sin jordiska verksamhet gick Jesus upp på berget i närheten
av Galileiska sjön.
”Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda,
lytta, stumma och många andra och lade ner dem framför honom.
Han botade dem, och folket häpnade: stumma talade, lytta blev
friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud.” (Matt
15:30–31.)
Frälsaren var ett föredöme för oss när det gällde att visa medkänsla
för dem som har ofullkomligheter. När han besökte nephiterna efter
sin uppståndelse, sade han:
”Se, mitt inre är fyllt av medlidande för eder.
Haven I några som äro sjuka ibland eder? Fören dem hit! Haven I
några som äro lama eller blinda, halta eller krymplingar, spetälska
eller förtvinade eller som äro döva eller på något annat sätt lidande?
Fören dem då hit, så vill jag bota dem, ty jag hyser medlidande med
eder, mitt inre är fyllt med barmhärtighet.” (3 Ne 17:6–7.)
En lärare i kyrkan har utmärkta tillfällen att visa medkänsla med dem
som har handikapp. Han bör vara förstående och ha en önskan att
engagera dem i klassens berikande aktiviteter. Elever med någon
form av handikapp behöver särskild uppmärksamhet. Följande rikt-
linjer bör hjälpa läraren att nå ut till medlemmar med särskilda
behov:

• Ha kännedom om varje elevs behov och förmåga.

• Hör efter i förväg med de handikappade medlemmarna innan du
kallar dem att läsa, be eller på något annat sätt delta i klassens
aktiviteter. Ställ frågor som: ”Vad skulle du tycka om att läsa högt
inför klassen?” ”Kan du tänka dig att be inför de andra?”

• Hör efter med prästadömsledare, familjemedlemmar och när så
är lämpligt, med de handikappade medlemmarna själva för att
avgöra deras särskilda behov.

• Försök att utöka och förbättra undervisningen för medlemmar
med handikapp.



• Förvissa dig om att varje elev visar respekt och förståelse för alla
andra i klassen.

• Var naturlig, vänlig och varmhjärtad. Alla Guds barn har ett nor-
malt behov av kärlek och förståelse, oavsett om de har något han-
dikapp eller inte.

Lärare i kyrkan måste komma ihåg att varje medlem, oavsett fysisk,
mental, känslomässig eller social kapacitet, har möjlighet att tillväxa
och nå upphöjelse. Läraren är skyldig att hjälpa var och en att lära
sig allt som han eller hon är kapabel att lära sig. Kom ihåg Frälsa-
rens ord:
”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det
har ni gjort för mig” (Matteus 25:40).

VIII
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Prästadömet

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå vad prästa-
dömet är och hur vi kan ära våra kallelser inom prästadömet.

Inledning

Tänk tillbaka på den tidpunkt då du mottog prästadömet. Herrens
ande var otvivelaktigt närvarande när prästadömsbärare lade sina
händer på ditt huvud och uttalade vissa ord. Män som hade aukto-
ritet att göra detta gav dig prästadömet. Ställ följande frågor till dig
själv då du begrundar denna erfarenhet:

• Vad hände egentligen med mig den där dagen?

• Blev jag en annorlunda människa efter att ha mottagit prästadö-
met?

• Är jag en annorlunda människa idag för att jag har prästadömet?

• Hur har jag kunnat tjäna andra genom mitt prästadöme?

• Är min himmelske Fader nöjd med mitt sätt att använda prästa-
dömet?

Prästadömet är Guds kraft

”När vi [handlar] i Herrens namn, som prästadömsbärare, gör vi det
i vår himmelske Faders namn och på hans vägnar. Prästadömet är
den kraft varigenom vår himmelske Fader verkar genom männi-
skorna” (Harold B Lee, “Follow the Leadership of the Church”,
Ensign, juli 1973, s 98.)

Prästadömet är Guds kraft. Gud utför sitt verk genom det prästa-
döme han bär. Han skapade allting med denna kraft, och han råder
över jord och himmel med den. Eftersom prästadömet är Guds
kraft, är det evigt. I Den kostbara pärlan kan vi läsa att det prästa-
döme ”som fanns i begynnelsen, också skall finnas vid tidens ände”
(Moses 6:7).

Gud och Jesus Kristus har gett människorna prästadömets kraft så
att de kan hjälpa till med att ”åvägabringa odödlighet och evigt liv
för människan” (Moses 1:39). Prästadömet är därför den myndighet
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som Gud har gett till människorna att handla i allt som rör männi-
skosläktets frälsning.

Vi som bär prästadömet har auktoritet att handla i Guds namn. En
Herrens profet, president Joseph Fielding Smith, sade följande i ett
tal till alla prästadömsbärare: ”Vi är Herrens budbärare. Vi repre-
senterar honom. Han har gett oss den myndighet som ger oss kraft
att göra allt som är nödvändigt för att frälsa och upphöja oss själva
och hans andra barn på jorden.

Vi är Herrens Jesu Kristi ambassadörer. Vår uppgift är att represen-
tera honom. Vi är uppmanade … att göra det som han skulle göra
om han själv var här” (“Our Responsibilities as Priesthood Holders”,
Ensign, juni 1971, s 49).

Prästadömets auktoritetslinje

Varje prästadömsbärare bör kunna följa sin ”auktoritetslinje” tillbaka
till Jesus Kristus. Detta innebär att han bör veta vem som ordinerat
honom till prästadömet, och vem som ordinerat den som ordinerat
honom. Han bör kunna följa dessa ordinationer från person till per-
son tillbaka till Joseph Smith, som ordinerades av Petrus, Jakob,
och Johannes, vilka ordinerades av Jesus Kristus. Detta kallas för
vår ”auktoritetslinje”. Om du inte har din auktoritetslinje nedtecknad
kan du få ett sådant exemplar av den som ordinerade dig till präs-
tadömet.
Låt den prästadömsbärare som fått i uppgift att visa sin ”auktoritetslinje” göra det nu.

Kraft i prästadömet är en följd av rättfärdigt leverne

”Alla av oss som bär prästadömet har myndigheten att handla för
Herren, men styrkan i vårt prästadöme – eller med andra ord, kraf-
ten som kommer genom den myndigheten – beror på hurdana liv vi
lever. Den beror alltså på vår rättfärdighet” (H Burke Peterson,
”Prästadömets myndighet och dess kraft”, Nordstjärnan, okt 1976,
s 25).

Herren har gjort klart för oss i skrifterna att vi måste leva rättfärdigt
för att inte bara ha prästadömets auktoritet, utan även dess kraft.
”Se, många äro kallade men få äro utvalda, och varför äro de icke
utvalda?

Emedan deras hjärtan äro hängivna till de ting, som höra denna
världen till och de eftersträva ära av människor, varför de icke kunna
lära denna enda läxa:
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Prästadömets rättigheter stå i oupplöslig förbindelse med himme-
lens krafter, och dessa kunna icke kontrolleras eller användas utom
genom rättfärdighetens principer.

Att de kunna givas oss är sant, men om vi försöka att skyla våra syn-
der eller tillfredsställa vårt högmod och vår fåfängliga äregirighet,
eller vi vilja öva kontroll, herravälde eller tvång över människobar-
nens själar genom någon grad av orättfärdighet, se, då undandra-
ger sig himlarna för oss; Guds Ande bedrövas och när den undan-
dragit sig oss är det slut med den mannens prästadöme eller
myndighet” (L&F 121:34–37).
Varför hindrar sådant oss från att ha prästadömets kraft?

Källan till prästadömets kraft är Gud, som verkar genom den Helige
Anden. För att den Helige Anden ska kunna vägleda oss när vi
använder prästadömet, måste vi hålla buden och leva värdigt. Vi
kan följa vår ”auktoritetslinje” tillbaks till Jesus Kristus genom dem
som har haft prästadömet, men kraft i prästadömet får vi från vår
himmelske Fader genom den Helige Anden. Med prästadömets
kraft kan vi utföra Herrens verk. Utan denna kraft kan vi inte göra
det.
Visa bild 1-a, ”Prästadömsbärare välsignar sjuka precis som Kristus en gång gjorde.”

”Om vi verkligen strävar efter det, så kan vår himmelske Fader ge
oss kraft som gör att frid kan komma in i ett oroligt hem. Vi kan få
kraften att välsigna och trösta små barn, och ge sömn till tårfyllda
ögon på morgonens småtimmar. Vi kan få kraften att föra in glädje
och lycka i en hemafton, kraften att lugna nerverna på en uttröttad
hustru. Vi kan få kraften att välsigna en dotter som ska ut på sin
första träff eller välsigna henne före hennes tempelvigsel, eller väl-
signa en son innan han reser på mission eller till en internatskola.
Mina unga bröder, vi kan få kraften att hejda onda tankar hos ett
gäng grabbar som står och pratar om ovärdiga ting. Vi kan få kraf-
ten att hela och trösta de sjuka och ensamma. Det som jag har sagt
nu är en del av de viktiga uppgifter som tillhör prästadömet”
(H. Burke Peterson, ”Prästadömets myndighet och dess kraft”,
Nordstjärnan, okt 1976, s 25).
Be den prästadömsbärare som fått i uppgift att berätta om sina upplevelser av präs-
tadömets kraft att göra det nu.

Tillägna dig kraft i prästadömet

Det finns flera saker vi kan göra för att tillägna oss kraft i prästadö-
met:

Lektion 1
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HA EN ÖNSKAN

Vi måste först ha en önskan att tillägna oss prästadömets kraft.
Skrifterna lär oss att Herren ger människorna efter deras önskningar
(se Alma 29:4; L&F 4:3; L&F 6:8; L&F 7:1–3).

LEV RÄTTFÄRDIGT

Vi bör sträva efter att lyda alla vår himmelske Faders bud. Genom
att leva rättfärdigt kan vi ha den Helige Anden som ständig följesla-
gare, och han leder oss till det som vi bör göra (se 2 Nephi 32:5).

VAR ÖDMJUK

”Jo, den som uppriktigt ödmjukar sig och omvänder sig från sina
synder och är ståndaktig intill änden, han skall bliva välsignad”
(Alma 32:15). Vi bör vara villiga att acceptera och följa de råd och
fullgöra de uppgifter som våra prästadömsledare ger oss, vara vil-
liga att göra allt som är nödvändigt för andra människors välbefin-
nande och lyssna till och följa Andens maningar.

STUDERA

Vi måste rannsaka och studera skrifterna. Endast genom att per-
sonligen studera skrifterna kan vi lära känna Guds vilja, och om vi
inte lär känna Guds vilja kan vi inte efterleva evangeliet. Av samma
anledning bör vi också studera våra böcker i prästadömet för att vi
ska få kunskap om våra plikter som prästadömsbärare.

BE

Vi måste fråga vår himmelske Fader vad han vill att vi ska göra. Vi
bör alltid be om vägledning att kunna använda prästadömet på rätt
sätt. Vi ”måsten alltid vaka och bedja för att icke falla i frestelse, ty
Satan önskar hava [oss]” (3 Nephi 18:18).

ÄLSKA DINA NÄSTA

Jesus Kristus har lärt oss att prästadömets kraft grundas på kärlek
och att vi ska älska alla människor (se L&F 121:41–42, 45–46). Kär-
leken börjar i hemmet. Vi ska älska vår hustru och våra barn och
vara mån om deras välbefinnande. Ett sätt att visa kärlek till våra
familjemedlemmar är att använda prästadömet för att vägleda och
välsigna dem.

Lektion 1
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Kristus botar en blind man, av Carl Bloch. Originalet hänger i Frederiksborgs slott-
skapell. Använd med tillstånd av Nationalhistoriska museet i Frederiksborg.



ANVÄND PRÄSTADÖMET

När vi använder prästadömet är vi exempel för andra prästadöms-
bärare, för världen och särskilt för våra familjer. När våra familje-
medlemmar ser oss använda prästadömet förstår de att vi är Her-
rens tjänare och att de kan komma till oss när de behöver hjälp.

Det är ledsamt att tänka på att en del familjer aldrig får åtnjuta de
välsignelser som kommer av att fäder och söner använder sitt präs-
tadöme till välsignelse för familjen.

Prästadömet kan förändra vårt hem. President David O McKay
sade: ”Ett hem där mannen innehar och ärar prästadömet förvand-
las” (“Priesthood”, Instructor, okt 1968, s 378).

Om vi innehar prästadömet och lever rättfärdigt, gör vi följande:

• Tar verklig hänsyn till familjens rättfärdiga önskningar även om de
kanske inte helt överensstämmer med våra önskningar.

• Lyssnar – även till det yngsta barnet.

• Sätter familjens välbefinnande före vår egen bekvämlighet.

• Lär oss självkontroll.

• Talar med en ton som alltid återspeglar vår kärlek och omtanke
om andra.

Vad kan vi göra mer för att ära vårt prästadöme?

Avslutning

”Vi bör alla inse att det inte finns något i världen som är mäktigare
än Guds prästadöme” (N Eldon Tanner, ”Tar du ditt prästadöme för
givet?” Nordstjärnan, okt 1976, s 34).

President N Eldon Tanner förklarade vikten av att vara värdig att
mottaga prästadömet med följande berättelse:

”När jag var biskop hade jag sex pojkar i min församling som var till-
räckligt gamla att ordineras till äldste, men jag kunde bara rekom-
mendera fem av dem, därför att en av dem inte var redo. Vi hade
talat om det flera gånger och han hade sagt till mig: ’Jag är inte vär-
dig.’ Han kände sig väldigt ledsen för det, men han väntade sig inte
att bli rekommenderad . . . Hans farbror kom till mig och sade: ’Du
tänker väl inte hålla tillbaka pojken när hans fem vänner går framåt.’
Han vädjade till mig att jag skulle låta pojken få följa de andra. Han
sade: ’Du kommer att driva honom från kyrkan, om du inte gör det.’

Jag förklarade för denne man: ’Prästadömet är det viktigaste som vi
kan ge den här pojken. Vi håller inte fram prästadömet på en silver-
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bricka. Den här pojken och jag förstår varandra och han är inte redo
att ordineras till äldste.’ Och han blev inte rekommenderad.

Några år senare när jag bevistade en generalkonferens här på tem-
pelkvarteret kom en ung man fram till mig och sade: ’President Tan-
ner, du kommer nog inte ihåg mig. Jag är den där pojken som du
inte rekommenderade till att bli äldste.’ När han sträckte ut handen,
sade han: ’Jag skulle vilja tacka dig för det. Jag är biskop i Kalifor-
nien nu. Om du hade rekommenderat mig när jag inte var värdig,
skulle jag förmodligen aldrig ha uppskattat prästadömet för vad det
är och vad som väntas av en, och jag skulle verkligen aldrig ha varit
biskop idag’” (”Prästadömets ansvar”, Nordstjärnan, dec 1973,
s 117–118).

Vi måste alla lära oss denna viktiga princip för att kunna utöva präs-
tadömet på ett effektivt sätt. Vi måste lära oss att ”prästadömets rät-
tigheter stå i oupplöslig förbindelse med himmelens krafter, och
dessa kunna icke kontrolleras eller användas utom genom rättfär-
dighetens principer” (L&F 121:36). För att erhålla kraft från Gud
måste vi vara värdiga därtill.

Vi bör alltid komma ihåg att vi innehar Guds auktoritet och kraft och
att vi representerar honom. När vi utövar prästadömet bör vi fråga
oss själva: ”Vad skulle Jesus Kristus vilja att jag gjorde i denna situ-
ation? Uppför jag mig på det sätt som han skulle vilja att jag uppför
mig?”

Uppfordringar

1. Bestäm dig för att noggrant studera instruktionerna i denna präs-
tadömsbok och att acceptera de uppfordringar som ges i varje lek-
tion. Genom att göra det utvecklar du kraft i prästadömet, kommer
närmare din himmelske Fader och kan bättre tjäna andra.

2. Ha en uppteckning om din prästadömsauktoritet. Du bör kunna
härleda ditt prästadöme tillbaka till Jesus Kristus.

3. Skriv ner din prästadömsauktoritet på ett kort eller papper och ge
det till dem som du ordinerar till prästadömet.

Ytterligare skriftställe

Läran och förbunden 107:1–14 (skillnader mellan melkisedekska
prästadömet och aronska prästadömet)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Studera lektionerna 13, ”Prästadömet”, och 14, ”Prästadömets organisation”, i
Evangeliets principer.

Lektion 1
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2. Studera L&F 121:34–46.
3. Ge en prästadömsbärare i uppgift att visa upp kortet med sin auktoritetslinje som
visar hur hans prästadömsauktoritet går tillbaka till Jesus Kristus.
4. Utse en annan prästadömsbärare att dela med sig av en upplevelse som han har
haft och som vittnar om prästadömets kraft.
5. Be samtliga prästadömsbärare att ta med sig skrifterna till prästadömsmötet varje
vecka och att vara förberedda på att läsa och markera särskilda skriftställen i varje
lektion.
6. Kom ihåg att berättelser och skriftställen i lektionen kan läsas av eleverna.
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Prästadömet från
Adam till
återställelsen

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå att det präs-
tadöme som vi mottagit är samma prästadöme som gavs till Adam
och andra rättfärdiga män genom tiderna.

Inledning

Adam var den förste mannen som innehade det patriarkaliska präs-
tadömet. Detta innebär att Gud gav honom myndighet att leda sin
familj och att utföra de förordningar som var nödvändiga för att
kunna återvända till Hans närhet. Han var också den förste profeten
som erhöll presidentskapets nycklar eller auktoriteten att leda Guds
kyrka på jorden. Med denna auktoritet gav han många män prästa-
dömet och lärde dem hur de skulle använda det. Samtliga presi-
denter för kyrkan sedan Adam har innehaft samma auktoritet.

Denna auktoritet att leda alla prästadömsbärare i kyrkan i deras
många ämbeten och plikter innehas av endast en man åt gången –
kyrkans president (se L&F 81:1–2; L&F 132:7). Även om bara en man
har denna särskilda prästadömsauktoritet idag är det många som
bär prästadömet, och det är samma prästadöme som alla profe-
terna har innehaft sedan Adam först erhöll det. (I lektion 11 i den här
boken finns ytterligare information om prästadömets nycklar.)

Adam mottog prästadömet

En kort tid efter att Adam och Eva drivits ut ur Edens lustgård
uppenbarade sig en ängel för dem och undervisade dem om evan-
geliet (se Moses 5:4–9). Kyrkan blev också organiserad och Adam
döptes i vatten på samma sätt som vi idag har blivit ombedda att
döpa (se Moses 6:64–65). Prästadömet gavs sedan till Adam så att
han med auktoritet kunde utföra samtliga förordningar i evangeliet
för sin familj. Med denna myndighet döpte han medlemmarna i sin
familj och gav prästadömet till dem av sina söner som var rättfär-
diga.
Visa bild 2-a, ”Prästadömet i alla släkten”. Förklara att planschen är uppdelad i åtta
olika tidsperioder som kallas för evangelieutdelningar. Läs definitionen på en evan-
gelieutdelning längst ner på planschen. Säg att vi inte vet hur många evangelieut-
delningar det har funnits, men att dessa åtta representerar några av de största. Visa
bilderna av de olika tidsutdelningarna alltefter de nämns, och läs det skriftställe som
hör ihop med varje bild. Dessa skriftställen lär att varje profet innehaft det melkise-
dekska prästadömet.
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Den patriarkaliska utdelningen

Adam undervisade sina barn och barnbarn om evangeliet, förvis-
sade sig om att de erhöll de nödvändiga prästadömsförordning-
arna och organiserade kyrkan enligt den patriarkaliska ordningen.
Den patriarkaliska ordningen inom prästadömet innebär att kyrkans
organisation är inriktad på familjen och att prästadömet förs vidare
från far till son. Bland de stora patriarker som levde under denna
utdelning fanns Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered och Enok (se
L&F 107:40-52).
Hänvisa till bild 2-a, ”Prästadömet i alla släkten”. Peka på bilden av Adams evange-
lieutdelning och läs L&F 107:40–41 såsom anges på planschen.

Det första stora avfallet

Människan har fått sin fria vilja eller friheten att välja. Denna hand-
lingsfrihet använde en del av Adams barn till att bryta buden. Fler
och fler av dem valde denna väg och vände sig bort från sanningen
och ”från den tiden började människorna bliva köttsliga, sinnliga
och djävulska” (Moses 5:13). Då människorna på detta sätt vänder
sig bort från sanningen kallas det för ett avfall.

Adam och de som lydde buden predikade för dessa människor och
försökte få dem att omvända sig. De flesta omvände sig inte, men
de som gjorde det förenade sig med profeten Enok och kallades
Sion. Skrifterna talar om för oss att ”Enok och allt hans folk vandrade
med Gud . . . och det begav sig, att Sion icke fanns mer, ty Gud tog
det upp i sitt eget sköte” (Moses 7:69).
Peka på bilden av Enoks utdelning på planschen och läs Läran och förbunden
107:48–53.

När Enok och hans folk hade upptagits från jorden blev antalet
ogudaktiga människor mycket stort. Herren sände profeten Noa för
att varna dem och kalla dem till omvändelse. Noa sade till de ogud-
aktiga människorna att om de inte omvände sig skulle de svepas
bort från jorden i en stor flod. Men det var bara Noas familj som lyss-
nade till honom och höll buden. Syndafloden kom som Noa hade
varnat för, och han och hans familj var de enda som räddades.
Peka på bilden av Noas utdelning på planschen och läs Moses 8:19–20.

Prästadömet efter syndafloden

Efter floden gav Noa prästadömet till sina rättfärdiga barn och barn-
barn. En rättfärdig man som levde efter Noa och som erhöll prästa-
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dömet var Melkisedek. Melkisedek var så rättfärdig att prästadömet
namngavs efter honom (se L&F 107:2–4). Melkisedek ordinerade
Abraham till prästadömet, och Abraham ordinerade andra. Sålunda
fortsatte det melkisedekska prästadömet fram till Mose tid.
Peka på bilden av Abrahams utdelning på planschen och läs Läran och förbunden
84:14.

Melkisedekska prästadömet togs bort från Israel

Som det står i skrifterna gav Abraham prästadömet till sin son Isak,
och Isak gav det till sin son Jakob. Jakobs namn ändrades till Israel,
och därefter kallades Jakobs ättlingar för Israels barn.

På Moses tid, efter att han lett Israels barn ut ur Egypten, erbjöd
Herren Israels barn fullheten av sitt evangelium. Men de förkastade
det, och därför tog Herren bort det melkisedekska prästadömet och
evangeliets högre förordningar från dem. De fick endast behålla
evangeliets lägre förordningar (såsom offerlagen), och dessa utför-
des av ett lägre prästadöme som fick namn efter Moses bror, Aron.

Herren lät dem också behålla de flesta av evangeliets etiska och
moraliska principer. Till dessa andliga lagar lades vissa lagar som
skulle leda folket i dess fysiska, eller timliga verksamhet. Större
delen av dessa lagar finns i Andra, Tredje och Femte Moseboken.
De var inte avsedda att ersätta evangeliet, utan gavs som tillägg till
de delar av evangeliet som blev kvar, som ett medel att förbereda
Israels barn för att i framtiden leva efter evangeliet i dess fullhet.

Även om melkisedekska prästadömet togs bort från Israel som
nation togs det inte bort från jorden för alltid. Från Moses dagar till
Jesu Kristi ankomst var det ett flertal profeter som innehade det mel-
kisedekska prästadömet. Några av dessa profeter var Elia, Jesaja,
Jeremia, Lehi, Daniel och Hesekiel.
Peka på den mosaiska utdelningen på planschen och läs Läran och förbunden 84:6,
19–27.

Prästadömet på Mormons boks tid

När Lehi och hans familj lämnade Jerusalem för att bege sig till
Amerika innehade de prästadömet. Under hela Mormons boks
historia utförde sålunda rättfärdiga män prästadömets förordningar
för folket. Kung Benjamin och Alma talade om prästadömet på
Mormons boks tid.
Peka på planschen och läs Mosiah 6:3 och Alma 13:1–2, 8–9.
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Prästadömet på Jesu tid

När Jesus kom till jorden återställde han evangeliet i dess fullhet.
Han innehade nycklarna, eller prästadömets fullständiga myndig-
het, och ordinerade därför apostlar (Matteus 10:1–4) och sjuttio
(Lukas 10:1). Han organiserade sin kyrka bland sina efterföljare,
och när han slutligen lämnade jorden fick hans apostlar auktoritet
att ordinera andra till olika ämbeten inom prästadömet (se Apg
14:23). På detta sätt fördes prästadömet vidare och förblev grund-
valen till Jesu Kristi kyrka.
Peka på planschen och läs Matteus 16:19; Hebreerbrevet 5:5–10 och Tredje Nephi
11:19–22; 12:1.

Det stora avfallet

Under en tid efter Jesu himmelsfärd fortsatte kyrkan att undervisa
om sanningen, och tusentals människor i många städer anslöt sig
till kyrkan. Men så småningom upprepade sig historien än en gång.
Några som hade blivit medlemmar i kyrkan vägrade att lyda evan-
geliets lagar och förordningar och förändrade dem så att de skulle
passa deras eget sätt att tänka. Vid samma tidpunkt blev många
medlemmar, bland annat apostlarna och andra prästadömsledare,
förföljda och dödade. När dessa män dödades och andra avföll från
sanningen förlorade kyrkan prästadömets auktoritet. Tiden kom då
prästadömet inte längre fanns kvar i kyrkan.

I många århundraden rådde mörker på jorden. De kyrkor som orga-
niserades under det stora avfallet hade inte prästadömet. Följden
blev att de inte kunde erhålla vägledning från Gud eller utföra de
frälsande förordningarna. Som Jesaja sade att de skulle göra,
”överträdde de lagarna, förvandlade rätten och bröt det eviga för-
bundet” (se Jesaja 24:5).
Visa bild 2-b, ”Män förlänas prästadömet genom händers påläggning av dem som
innehar auktoritet från Gud.”

Prästadömets återställelse

Detta stora avfall fortsatte på jorden tills en dag, på våren 1820, en
ung man bad till Gud om att få veta vilken kyrka han skulle sluta sig
till. Som svar på hans bön uppenbarade sig Gud Fadern och hans
Son, Jesus Kristus, för honom. Jesus sade till honom att inte sluta
sig till någon av kyrkorna, eftersom ”detta folk ärar mig med sina
läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig: och fåfängt dyrka de
mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud. De skola hava
ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft”
(Joseph Smith 2:19).

Lektion 2
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Genom Joseph Smith återförde Herren sin sanna kyrka till jorden
och återställde alla nödvändiga principer och förordningar i sitt
evangelium. Som en förutsättning för detta gav Herren det heliga
prästadömet till Joseph Smith, vilket Adam och andra rättfärdiga
män innehaft under tidens lopp. Vi har detta prästadöme idag, och
Herren har lovat att prästadömet i denna evangelieutdelning,
tidernas fullhets utdelning, inte ska tas bort igen. Det kommer att
finnas här när Kristus återvänder till jorden.
Peka på bilden av tidernas fullhets utdelning på planschen och läs Läran och för-
bunden 20:1; 13; 27:8, 12–13; och Läran och förbunden 86:10.

Avslutning

Det prästadöme som vi innehar idag är samma prästadöme som
gavs till Adam, och samma prästadöme som Jesus bär. På samma
sätt som Adam och de andra profeterna är vi Herrens representan-
ter på jorden. Eftersom vi är hans representanter äger vi kraft att
hjälpa oss själva, vår familj och kyrkan att återvända till Guds när-
het. När vi fått tillstånd av biskopen eller grenspresidenten kan vi
döpa våra barn, ge dem den Helige Andens gåva och ordinera våra
söner till prästadömet. På dessa och på många andra sätt kan präs-
tadömet skänka glädje såväl i vårt eget som i andras liv.

Uppfordringar

1. Samtala om prästadömet med din familj. Tänk ut olika sätt som
du kan hjälpa dina söner att vara värdiga att ta emot prästadömet.

2. Döp och konfirmera dina barn och ordinera dina söner till präs-
tadömet när tiden är inne och du har bemyndigats därtill.

Lärarens förberedelse 

Före lektionen bör du –
1. Studera lektion 14, ”Prästadömets organisation”, i Evangeliets principer.
2. Påminna varje prästadömsbärare att ta med sig sina skrifter till prästadömsmötet.
3. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.

Lektion 2
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Prästadömets
återställelse

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå återställelsen
av det heliga prästadömet, som togs bort ifrån jorden efter Kristi tid.

Inledning

Som prästadömsbärare har vi samma auktoritet som Gud gav sina
tjänare i förgången tid.
Sätt upp bild 3-a, ”Kristus ordinerade tolv apostlar och gav dem prästadömets 
nycklar.”

Här följer några förordningar som vi kan utföra med prästadömet:

• Döpa, som Johannes döparen och nephiterna gjorde (se Matt
3:15–17 och 3 Ne 11:19–26).

• Välsigna sakramentet, som Jesus gjorde (se Luk 22:19–20).

• Förläna den Helige Anden, som Paulus och nephiterna gjorde
(se Apg 19:5–6 och 3 Ne 18:37).

• Bota de sjuka, som Petrus gjorde (se Apg 3:1–8).

Dessa prästadömsförordningar utfördes i forna dagar av många
trofasta prästadömsbärare.
Varför kan vi utföra dessa prästadömsplikter idag?

Vi kan utföra prästadömets arbete idag eftersom Guds prästadöme
finns på jorden idag. Eftersom värdiga män i hans kyrka har fått
samma prästadöme som hans forntida tjänare hade, erkänner Gud
det arbete som prästadömet utför.

Det stora avfallet och återställelsen

Såsom vi diskuterade i lektion 2 ägde ett stort avfall rum efter Kristi
tid. Detta innebär att prästadömet och större delen av Jesu Kristi
sanna lärdomar förändrades eller gick förlorade till följd av männi-
skors ogudaktighet. Många stora profeter hade förutsagt att tiden
skulle komma då människorna skulle avfalla från sanningen. En
sådan profet var Jesaja. Han sade om avfallet att människorna har
”överträtt lagarna, de har förvandlat rätten, brutit det eviga förbun-
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det” (Jes 24:5). Jesajas profetia gick i uppfyllelse. Till följd av över-
trädelse togs prästadömets sanna orden bort från jorden efter Kri-
sti tid. Under en tid var människorna i Mormons bok det enda folk
som åtnjöt prästadömets välsignelser, men slutligen avföll även de
från sanningen. På grund av detta avfall kunde jordens invånare
inte längre få undervisning om det sanna evangeliet och erhålla
prästadömets frälsande förordningar.

Men vår himmelske Fader vill att alla hans barn ska återvända till
honom. Därför var det nödvändigt för honom att återställa prästa-
dömet och dess förordningar och all sanning som är nödvändig för
att vi ska kunna återvända till honom.

Många profeter såg fram emot denna tid. Jesaja, till exempel, pro-
feterade om en tid då Herren skulle ”göra underbara ting mot detta
folk, ja, underbara och förunderliga” (Jes 29:13–14). Petrus förutsåg
också en tid då ”allt . . . blir upprättat” (Apg 3:19–21). Att återupp-
rätta innebär att föra tillbaka någonting som gått förlorat. Det var
nödvändigt att prästadömet och evangeliet återupprättades för att
inte hela mänskligheten skulle gå förlorad. Denna återställelse
inleddes år 1820 när Gud Fadern och Herren Jesus Kristus uppen-
barade sig för Joseph Smith.

Joseph Smith och prästadömets återställelse

Joseph Smith var en av vår himmelske Faders ”stora och ädla”
andebarn. På samma sätt som Abraham utvaldes han till en mycket
viktig uppgift innan han kom till jorden (se Abr 3:22–23). Därför var
det många av de tidiga profeterna som kände till Joseph Smiths
uppgift. Både Josef i Egypten, Jakobs son, och Lehi, profeten i Mor-
mons bok, hade kunskap om Joseph Smith och hans uppgift. Lehi
talade med sin son Josef om en profetia som Josef i Egypten utta-
lade om en profet i de sista dagarna som också skulle heta Josef.
Läs Andra Nephi 3:6–15.

Joseph Smith började sitt sökande efter sanningen vid mycket unga
år. Vid bara fjorton års ålder gav han sig ut i en lund och frågade
Gud vilken kyrka han skulle ansluta sig till. Som en följd av hans bön
uppenbarade sig Gud och Jesus Kristus för honom i sina sanna
gestalter som varelser av kött och ben. Tre år senare, år 1823,
uppenbarade sig ängeln Moroni för Joseph Smith och berättade för
honom om Mormons bok. Slutligen gav Moroni denna heliga upp-
teckning över Amerikas forna invånare till Joseph Smith. Med Guds
hjälp kunde Joseph översätta uppteckningen. Genom Mormons
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bok och de uppenbarelser som gavs till Joseph Smith återställdes
många av de sanningar som hade gått förlorade under avfallet.

Men återställelsen av sanningen om Gud och hans lärdomar var
inte tillräckligt. Joseph Smith föddes under en tid då prästadömet
inte fanns på jorden. Eftersom han inte kunde fullgöra sin uppgift
utan prästadömet, var det nödvändigt att prästadömet återställdes
till honom av dem som innehade nycklarna, eller auktoriteten att
ordinera honom. År 1838 upptecknade Joseph Smith följande om
hur han och Oliver Cowdery mottog det aronska prästadömet.
Sätt upp bild 3-b, ”Johannes döparen förlänar det aronska prästadömet till Joseph
Smith och Oliver Cowdery.”

”Vi höllo ännu på med översättningsarbetet när vi följande månad
(maj artonhundratjugonio) en dag gingo in i skogen för att rådfråga
Herren angående dop till syndernas förlåtelse, vilket vi funno omta-
lat i översättningen av plåtarna. Medan vi bådo och åkallade Her-
ren nedsteg en budbärare från himmelen i en ljussky, lade sina hän-
der på oss och ordinerade oss … till det Aronska prästadömet.

… Det sändebud, som besökte oss vid detta tillfälle och konfirme-
rade detta prästadöme på oss, sade att han hette Johannes, han
som kallas Johannes döparen i Nya testamentet, och att han hand-
lade under ledning av Petrus, Jakob och Johannes, som innehade
det Melkisedekska prästadömets nycklar, vilket prästadöme, sade
han, skulle i rätt tid tilldelas oss … Det var den femtonde dagen i maj
adertonhundratjugonio, som vi ordinerades under denne budbära-
res händer och döptes” (Joseph Smith 2:68–72; se också L&F 13.)

Senare samma år, 1829, mottog Joseph Smith och Oliver Cowdery
det melkisedekska prästadömet. Jesu forna apostlar, Petrus, Jakob
och Johannes, uppenbarade sig för dem, lade sina händer på
deras huvuden och ordinerade dem (se L&F 27:12). Joseph Smith
erhöll således både aronska och melkisedekska prästadömet.
Prästadömets auktoritet hade återställts: de som haft den i forna
dagar hade återfört Guds makt till jorden.

Det aronska prästadömet

Aronska prästadömet är en del av melkisedekska prästadömet och
verkar under dess ledning. När Johannes döparen förlänade
aronska prästadömet till Joseph Smith och Oliver Cowdery, sade
han att han gjorde detta under Petrus, Jakobs och Johannes led-
ning, de som innehade nycklarna till melkisedekska prästadömet.

Aronska prästadömet fick sitt namn efter Aron, Moses bror. Aron
verkade under Moses ledning i utförandet av Guds verk. På samma
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sätt har bärare av aronska prästadömet lägre auktoritet än dem som
innehar melkisedekska prästadömet. Av denna anledning kallas
aronska prästadömet ibland för det ringare prästadömet, ”emedan
det är ett tillägg till det högre eller melkisedekska prästadömet”
(L&F 107:14). Detta innebär inte att det är litet eller obetydligt.
Genom aronska prästadömet utför män, unga som gamla, ett stort
verk.

Aronska prästadömets rättigheter och plikter är att –

• Inneha nycklarna till betjäning av änglar. Det innebär att vi har rätt
att få hjälp av änglar i genomförandet av Guds verk.

• Förläna aronska prästadömet till andra.

• Predika omvändelse och döpa.

• Administrera sakramentets heliga förordning.

• Undervisa om evangeliet och stärka vittnesbördet hos kyrkans
medlemmar.

• Samla in offergåvor till kyrkan.

• Hjälpa till att bygga tempel, kapell och andra byggnader.

• Ta hand om de fattiga, änkor och föräldralösa.

• Hjälpa till med kyrkans timliga angelägenheter (såsom att städa
kapellet) enligt anvisningar från biskopen eller kvorumpresiden-
ten.

Diakoner, lärare och präster har olika uppgifter inom aronska präs-
tadömet. Dessa uppgifter beskrivs i Läran och förbunden 20:46–59.
Läs Läran och förbunden 20:46–59.

Sammanfattningsvis kan man säga att aronska prästadömet är ett
förberedande prästadöme. Det bereder vägen för dem som admi-
nistrerar melkisedekska prästadömets välsignelser, och det ger
bärare av aronska prästadömet den erfarenhet de behöver för att
kunna ta emot melkisedekska prästadömet.
Vilka rättigheter och befogenheter har aronska prästadömet?

Melkisedekska prästadömet

Melkisedekska prästadömet har fått sitt namn efter Melkisedek,
som levde samtidigt som profeten Abraham i Gamla testamentet.
Före hans tid kallades det ”det heliga prästadömet efter Guds Sons
sätt”. Men för att undvika att alltför ofta nämna Guds namn blev den
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forntida kyrkan instruerad att kalla prästadömet efter Melkisedek
”emedan Melkisedek var en sådan stor högpräst” (L&F 107:1–6).

Läran och förbunden uppenbarar att melkisedekska prästadömet
har rätten att presidera över alla ämbeten i kyrkan. Detta innebär att
alla ämbeten i kyrkan är en del av melkisedekska prästadömet. Det
finns ingen högre auktoritet eller prästadöme. Dessutom har detta
prästadöme auktoritet att utföra alla de andliga förordningar som är
nödvändiga för att vi ska kunna återvända till vår himmelske Fader
(se L&F 107:8–19).

Melkisedekska prästadömets rättigheter och plikter är att –

• Förläna den Helige Andens gåva.

• Ordinera värdiga män till melkisedekska prästadömet.

• Förrätta tempelvigslar.

• Utföra tempelarbete för levande och döda.

• Välsigna de sjuka.

• Sörja för alla människors andliga och timliga välfärd.

• Ta emot kunskap från Gud för kyrkan.

Äldstens, högprästens, patriarkens, sjuttions och apostelns plikter
skiljer sig endast åt vad beträffar olika ansvarsområden. Bärare av
melkisedekska prästadömet kan utföra alla uppgifter inom aronska
prästadömet eftersom dessa plikter är en del av melkisedekska
prästadömets plikter. Genom melkisedekska prästadömet förbere-
der vi oss själva och andra för att en dag inträda i himmelriket.
Låt den prästadömsbärare som kallats därtill läsa eller återge episoden i Apostla-
gärningarna 19:1–6 där Paulus döper om en del lärjungar. Varför var det nödvändigt
att dessa människor döptes på nytt?

Avslutning

Om inte prästadömet fanns på jorden skulle vi inte kunna utföra
Guds verk, och den sanna kyrkan skulle inte kunna existera. Följ-
aktligen skulle inte någon människa kunna ärva evigt liv. Evigt liv får
endast de som håller fast vid evangeliets principer och förord-
ningar, och evangeliets förordningar kan inte utföras utan prästa-
dömet. Eftersom prästadömet är Guds makt och inte människans,
kan inte en man ge sig själv prästadömet. Ej heller kan han förläna
det till andra om han inte fått vederbörlig auktoritet (se L&F 42:11).
Av dessa anledningar återställdes prästadömet till Joseph Smith av
himmelska budbärare. Idag finns prästadömet i Jesu Kristi sanna
kyrka, vilken återställdes för att utföra Herrens verk till nytta för alla
människor (se L&F 84:17).
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Varje manlig medlem i kyrkan som har erhållit Guds prästadöme har
ett stort ansvar att hjälpa sig själv, sin familj, och alla människor i sin
omgivning, att få åtnjuta det eviga livets välsignelser.

Uppfordringar

1. Ta reda på vilka möjligheter och plikter som följer med ditt präs-
tadöme. Du kan göra detta genom att läsa skrifterna, fasta och be,
studera din prästadömsbok, och genom att få anvisningar från dina
prästadömsledare.

2. Utför dina plikter i prästadömet efter bästa förmåga och sträva
alltid efter att bli bättre.

3. Stöd dina ledare och se till att du inte tar dig makt eller befogen-
heter som du inte har fått.

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa Läran och förbunden 13, 20, 84, 107, 121 och 124 för att hämta insikt om präs-
tadömet.
2. Studera lektion 14, ”Prästadömets organisation”, och lektion 17, ”Jesu Kristi kyrka
idag”, i Evangeliets principer.
3. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.

Lektion 3
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Prästadöms-
kvorumet

Ändamålet med denna lektion är att få oss att förstå hur de olika
prästadömskvorumen kan hjälpa den enskilde, familjen och kyrkan.

Inledning

Som bärare av prästadömet har vi friheten och ansvaret att göra
mycket på eget bevåg utan att uppmanas därtill av kyrkans ledare
(se L&F 58:26–29). Vi kan utföra vårt arbete och ta hand om våra
familjer. Vi kan vara lydiga och uträtta mycket gott för oss själva,
våra familjer och andra. Vi bör dock alla vara på det klara med att vi
ibland behöver hjälp från någon annan. Vi kan ha kört fast, vara så
sjuka att vi inte orkar skaffa hjälp, vara förkrossade över ett barns
olydnad, eller missmodiga därför att ingen tycks bry sig.

En dag då en bonde förberedde sig för att ta in höet i sin lada såg
han stora regnmoln närma sig. Om han inte kunde få in höet innan
det började regna så skulle det bli förstört, men han behövde ome-
delbar hjälp. Han frågade sina grannar och de hjälpte honom att
samla in höet innan regnet kunde förstöra det. Tack vare deras hjälp
kunde han rädda sitt hö.

På samma sätt bör inte vi vara rädda för att be andra om hjälp när
vi som enskilda eller familjer har problem som vi inte själva kan lösa.
Vem eller vilka kan hjälpa oss? Vart kan vi vända oss för att få hjälp?

Avsikten med prästadömskvorum

Vår himmelske Fader inrättade prästadömskvorum för att hjälpa
prästadömsbärarna ära sitt prästadöme och arbeta tillsammans
med att tjäna andra och bygga upp kyrkan. De är också till för att
medlemmarna ska kunna hjälpa varandra när det finns behov av
det.

Ett prästadömskvorum är en organiserad grupp av män som inne-
har samma ämbete i prästadömet. I somliga enheter i kyrkan där
det bara finns ett fåtal som bär prästadömet är samtliga prästa-
dömsbärare, oavsett vilket ämbete de har, organiserade i en enda
grupp.
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I de enheter i kyrkan där många män bär prästadömet organiseras
kvorum av högpräster, äldster, präster, lärare och diakoner. Över
varje kvorum, utom prästernas kvorum, presiderar en president och
två rådgivare. Biskopen presiderar över prästernas kvorum med två
präster som assistenter. Stavspresidenten och hans rådgivare är
presidentskap för högprästernas kvorum för alla högpräster i staven.

För att hjälpa kvorummedlemmarna att uppfylla sitt ansvar att hjälpa
varandra och undervisa varandra om sina plikter hålls kvorum-
möten varje söndag. Vid dessa möten tar man upp kvorumangelä-
genheter, delar ut prästadömsuppdrag, lär ut evangeliet, stärker
vittnesbördet och ökar andligheten hos varje medlem.

I skrifterna står det hur vi ska fullgöra våra ansvar och plikter inom
prästadömet.
Läs Läran och förbunden 107:99–100.

Kvorumpresidentskapen eller gruppledarna är ansvariga att under-
visa oss om våra prästadömsplikter och ge oss tillfälle att lära oss
utföra dessa plikter. När vi har lärt oss våra plikter är det vårt ansvar
att verka med flit inom vår kallelse i prästadömet. När vi ärar våra
prästadömskallelser genom att tjäna andra och acceptera uppgif-
ter från våra kvorumpresidentskap, ökar vår förståelse och vår för-
måga att tjäna.
Låt medlemmarna diskutera några prästadömsplikter som de har lärt sig och som de
har utfört.

Hur prästadömets kvorum verkar

Prästadömets kvorum accepterar och tillämpar alla de principer
inom evangeliet som Herren har uppenbarat för oss genom sina
profeter. Några av de främsta principerna är rättfärdighet, enighet,
hjälp och vänskap.

RÄTTFÄRDIGHET

Herren har sagt att ”prästadömets rättigheter stå i oupplöslig förbin-
delse med himmelens krafter, och dessa kunna icke kontrolleras eller
användas utom genom rättfärdighetens principer” (L&F 121:36). Styr-
kan hos vårt prästadömskvorum beror på styrkan hos dess med-
lemmar. Ju rättfärdigare vi blir, desto mer kraft och vägledning får
vi från Herren.

ENIGHET

”Kvorumet bör vara så enat att vi kan hjälpa varandra, inte bara
andligt utan också ekonomiskt och på alla tänkbara sätt. Om vi kan
få en anda av enighet i vårt prästadömskvorum, börjar vi förstå den
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fulla betydelsen av vår prästadömsorganisation i kyrkan” (David O
McKay, “The Fundamental Basis for Home Teaching”, Improvement
Era, jul 1963, s 615).

HJÄLP

”Alla prästadömskvorum är … ’befallda’ [av Herren] att ordna sina
styrkor och, under prästadömets anda och ledning, se till att varje
person som befinner sig i trångmål får hjälp av sitt kvorum att bli
självförsörjande” (Harold B Lee, “The Place of the Priesthood Quo-
rum in the Church Security Program”, Improvement Era, okt 1937,
s 634).

VÄNSKAP

Under kyrkans första tid gav männen sina kvorum ”sin odelade, full-
ständiga lojalitet … Vi får aldrig tillfullo veta vilken stark och vacker
vänskap som skapades i dessa prästadömskvorum. Männen tog
hand om varandras familjer då missioner utfördes. Umbäranden
och bedrövelser delades och lojalitet föddes … Männen offrade
sina liv för varandra …

Det är sant att vi inte är utsatta för samma fysiska faror som en gång
existerade, men vi är utsatta för oräkneliga andra faror som, är jag
rädd för, ibland får värre följder än dem som våra föregångare utsat-
tes för. Behöver vi vänner för att kunna bemöta dessa situationer?
Ja, det gör vi!” (Stephen L Richards, “The Priesthood Quorum:
A Three-fold Definition”, Improvement Era, maj 1939, s 294.)

Det bör vara en källa till tröst för oss att veta att om vi någonsin
behöver stöd i evangeliet, kommer alla trofasta bröder i vårt kvorum
att gemensamt varna oss, att stärka oss andligen och att hjälpa oss
finna vägen tillbaka till aktivitet. Äldste Boyd K Packer sade: ”En
man som blir mindre aktiv förlorar inte sitt medlemskap i kvorumet.
Han kanske förlorar intresset för kvorumet, men kvorumet får aldrig
förlora intresset för honom. Kvorum har alltid ansvaret för var och en
av sina medlemmar. Att förbise en mindre aktiv medlem, att förlora
intresset för och kontakten med honom är att inkräkta på hans rät-
tigheter som bärare av prästadömet” (Ett konungsligt prästerskap
[En personlig studievägledning för melkisedekska prästadömets
kvorum, 1975–76, s 167).

Kyrkan behöver varje medlem ”så att alla må uppbyggas till-
sammans och kroppen bevaras fullkomlig” (L&F 84:110). Kyrkans
organisation är den mest fullkomliga organisation som finns nu på
jorden, och prästadömskvorumen är en viktig del av denna
organisation. När prästadömskvorumen utför sina plikter måste
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man ta hänsyn till varje medlem i kvorumet. Äldste Packer sade: ”En
man [eller pojke] vars prästadömskvorum fungerar på rätt sätt kan
nästan inte misslyckas i någon del av livet” (Ett konungsligt präs-
terskap [En personlig studievägledning för melkisedekska prästa-
dömets kvorum, 1975-76], s 167).

Kvorumet fungerar på rätt sätt när varje kvorummedlem gör sin del.
Genom att verka som hemlärare, till exempel, fungerar prästa-
dömsbäraren som en länk mellan kvorumpresidenten och varje
familj i kvorumet. Då problem och behov uppmärksammas och
rapporteras av hemläraren kan kvorumet skrida till handling. Med
denna information kan kvorumet, under ledning av kvorumpresi-
dentskapet, hjälpa de kvorummedlemmar som har behov av hjälp.

Efter familjen är kvorumet den främsta källan till hjälp. Av denna
anledning bör kvorummedlemmarna ge akt på kallelsen att hjälpa
de medlemmar i kvorumet som är i behov av hjälp.
På vilka sätt kan kvorummedlemmarna tjäna varandra som bröder i prästadömet?

Att göra sin del som medlem i ett prästadömskvorum
Låt medlemmarna läsa och markera Läran och förbunden 108:7. Vad står det i detta
skriftställe att vi kan göra för att stärka varandra?

Skriv upp på tavlan de sätt som nämns i skriftstället.

Bland annat framhåller Herren att en prästadömsbärare kan stärka
sina bröder genom vad han säger om dem och vad han undervisar
dem om. President J Reuben Clark jr har sagt att ett kvorum inte är
starkare än den kärlek som de enskilda kvorummedlemmarna har
till varandra.

”[Kvorumets] hjälp kan bestå i att hjälpa den behövande brodern i
hans verkliga behov och problem, att bygga ett hem, att starta ett
litet företag, eller, om han är mekaniker, skaffa honom en uppsätt-
ning verktyg, eller, om han är bonde, skaffa utsäde åt honom, eller
hjälpa honom plantera och skörda, eller tillgodose något omedel-
bart ekonomiskt behov som han har, eller förse honom med kläder,
tak över huvudet, medicinsk hjälp, eller hjälpa till med barnens skol-
gång, eller ge hjälp på alla möjliga sätt” (Church Welfare Plan: A
Discussion by President J Reuben Clark before the First Citizens’
Conference on Government Management at Estes Park, Colorado,
June 20, 1939, s 20).
Hur skulle vårt kvorum vara om vi verkligen älskade varandra?

Avsikten med prästadömskvorumet är att hjälpa varje prästadöms-
bärare att använda sitt prästadöme och att hjälpa sina bröder i kvo-
rumet när de behöver hjälp. Detta ändamål kan endast uppfyllas om
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varje medlem är villig att hjälpa till och om kvorummedlemmarnas
särskilda behov identifieras. Av denna anledning måste vi hålla våra
kvorumledare informerade om de behov som vi ser och själva vara
villiga att be om hjälp när vi behöver det. Kvorummedlemmar kan
inte hjälpa andra förrän de vet vilka behov de har. Naturligtvis bör
var och en försöka lösa sina egna problem, men det kommer tillfäl-
len när vi behöver kvorumets hjälp. Vi bör inte skämmas över att be
om hjälp, eftersom detta ger de andra möjlighet att tjäna.

Följande berättelse visar hur ett kvorum hjälpte en av sina medlem-
mar:

”Det var på hösten 1918, det fruktansvärda sista året av första
världskriget under vilket mer än 14 miljoner människor dog av den
hemska sjukdomen ’Svarta pesten’ eller Spanska sjukan … Vintern
kom tidigt det året och en stor del av sockerskörden frös. Min far
och min bror Francis försökte desperat att ur den frusna marken få
fram ett lass betor varje dag. De plogade i marken, skar av blasten
och kastade betorna en i sänder i en stor röd betesvagn och sedan
körde de iväg lasten till sockerfabriken. Det var ett mödosamt och
tidsödande arbete på grund av frosten och bristen på hjälp, efter-
som min bror Floyd och jag var i armén …

Medan de på detta sätt höll på med att skörda det enda som kunde
ge familjen pengar, och åt kvällsmat en kväll, kom det ett telefon-
samtal från vår äldste bror George Albert … och han meddelade
den tragiska nyheten att Kenneth, en nioårig son till vår bror Char-
les, vilken var ansvarig för skolans gård, hade fått den fruktade sjuk-
domen och efter endast några timmars häftig feber hade han dött i
sin fars famn. Nu undrade de om pappa ville vara snäll och komma
till Ogden och föra hem pojken och lägga honom i familjegraven på
kyrkogården i Lehi.

Min far . . . begav sig till Five points i Ogden för att ta hem sin lille
sonson och begrava honom. När han anlände till Charles hem, fann
han denne ligga utsträckt över sin käre sons kalla gestalt . . . och
han höll bokstavligen på att brännas sönder av feber.

’Ta hem min pojke’, mumlade den hemsökte unge fadern, ’och lägg
honom i familjegraven och kom tillbaka och hämta mig i morgon.’

Fadern tog hem Kenneth och gjorde en kista i sin snickarbod.
Mamma och våra systrar . . . fodrade den med tyg och så gick
pappa ut med Franz och två snälla grannar för att gräva graven. Det
var så många som dog att familjerna måste sköta om grävningen
själva. En kort gudstjänst vid graven var allt som tilläts.
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De hade knappast hunnit hem från kyrkogården förrän telefonen
ringde igen och George Albert (Bert) hade ett nytt fruktansvärt med-
delande: Charl hade dött och två av hans söta små döttrar, Vesta 7
år och Elaine 5 år, var allvarligt sjuka och två små barn, Raeldon 4
år och Pauline 3 år, hade också blivit smittade.

Våra snälla kusiner … kunde skaffa en kista åt Charl och de skick-
ade hem honom i en järnvägslastvagn. Pappa och unge Franz
körde hem kroppen från järnvägsstationen . . .

Nästa dag kallades min kraftige, oövervinnelige gamle far på ännu
ett hemskt uppdrag, den här gången för att ta hem Vesta, Vesta som
alltid log. Vesta med det kolsvarta håret och de stora blå ögonen.

När han kom fram fann han Juliett, den stackars sörjande modern,
knäböjande vid den älskliga lilla Elaines säng. Hon var en blåögd
liten ängel med ljusa lockar. Juliett snyftade trött och bad . . .

Innan pappa hade hunnit hem med Vesta kom det fruktade budet.
Elaine hade gått för att förena sig med sin pappa, brodern Kenneth
och systern Vesta. Och så fick pappa göra ännu en hjärtslitande
resa för att ta hem och lägga i graven en fjärde medlem av familjen,
allt under samma vecka.

Telefonen ringde inte på kvällen den dagen de begravde Elaine och
inte heller kom det något mer dödsbud nästa dag . . .

Efter frukosten sade pappa till Franz: ’Det är bäst att vi beger oss
ner till åkern och ser om vi kan få upp ett lass betor ur marken innan
det fryser på ännu värre. Vi ger oss iväg genast.’

Francis körde fram de fyra hästarna och vagnen och pappa klev i.
Då de körde längs Saratoga Road, passerade de vagn efter vagn
med betor som kördes till fabriken av deras grannar. Då de möttes
vinkade varje kusk en hälsning. ’Hej, farbror George’, ’Det var trå-
kigt, George.’ ’Hårt slag, George.’ ’Du har många vänner, George.’

På den sista vagnen satt . . . Jasper Rolfe. Han vinkade glatt och
ropade: ’Det var allt, farbror George.’

Min far vände sig till Francis och sade: ’Jag önskar allt det där vore
vårt.’

När de kom fram till grinden, hoppade Francis ner från den stora
betesvagnen och öppnade grinden och de körde ner på fältet. Han
hoppade upp, stannade hästarna, gjorde en paus och tittade över
fältet, från vänster till höger och fram och tillbaka, och se, det fanns
inte en enda sockerbeta på hela fältet. Då gick det upp för honom
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vad Jasper Rolfe menade då han ropade: ’Det var allt, farbror
George.’

Då steg pappa ner från vagnen och tog upp en handfull av den rika,
bruna jord som han älskade så mycket och i sin tumlösa vänster-
hand höll han blasten till en beta och han tittade en stund på dessa
symboler för sitt arbete, som om han inte kunde tro sina ögon.

Så satte far sig ner på en blasthög, denne man som tagit hem fyra
av sina kära och begravt dem inom loppet av endast sex dagar,
gjort kistor, grävt gravar och till och med hjälpt till med svepning-
arna, denne förvånansvärde man som aldrig sviktade eller klagade
under denna hemska tid, han satte sig ner på en blasthög och snyf-
tade som ett litet barn.

Så reste han sig, torkade ögonen med sin stora röda näsduk, tittade
upp mot himmelen och sade: ’Tack Fader, för äldsterna i vår för-
samling’” (citerad av Vaughn J Featherstone i ”Så bliva de då
beståndande, tron, hoppet, kärleken”, i Nordstjärnan, nov 1973,
s 472–473).

Avslutning

Alla kvorum i kyrkan är organiserade för att genomföra Herrens
avsikter. Som bärare av prästadömet måste vi fullgöra de ansvars-
åtaganden som vi har fått.

President Joseph Fielding Smith skrev: ”Aldrig tidigare i kyrkans
historia har det varit mer betydelsefullt att uppfylla det ansvar som
har givits till prästadömet. Aldrig tidigare har vi haft en större för-
pliktelse att tjäna Herren, att hålla hans bud och att förhärliga de kal-
lelser som vi fått” (Frälsningens lära, 3:102).

Uppfordringar

1. Fullgör de uppgifter som du har fått.

2. Bli medveten om de andra kvorummedlemmarnas behov.

3. Sök hjälp från ditt prästadömskvorum när du behöver det.

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa Läran och förbunden 107:21–26, 58–66, 85–100.
2. Skaffa krita och tavla. Du kommer att behöva dessa hjälpmedel i de flesta lektio-
nerna, så det bästa är att de finns i klassrummet varje vecka.
3. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
4. Förbered för att öppna mötet med ”Sätt din hand till Herrens verk” (Psalmer,
nr 174).
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Diakonens plikter

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå en diakons
plikter.

Inledning

En presiderande biskop i kyrkan gav följande råd till kyrkans dia-
koner:

”Alla människor är Guds barn, men ni har något mer. Ni har myn-
dighet att handla i hans namn. Detta skiljer er från resten av världen.
Det gör er inte automatiskt till bättre människor än andra, men det
ger er ansvar att leva bättre än andra.

På grund av att ni vet att ni är ett Guds barn och har hans prästa-
döme, väntar man sig mer av er än av dem som inte har denna stora
välsignelse” (Victor L Brown, ”Aronska prästadömet – en säker
grund”, i Nordstjärnan, jan 1973, s 31).

En diakons plikter

Som diakoner går vi Herrens ärenden (se L&F 64:29). Herrens verk
är vårt verk. När vi ärar prästadömet genom att utföra våra plikter så
ärar vi Frälsaren. Ett av de bästa sätten för oss att visa vår kärlek till
Frälsaren är följaktligen att utföra våra plikter som diakoner. I dessa
plikter ingår att vaka över kyrkan och att dela ut sakramentet.
Skriv ”Vaka över kyrkan” och ”Dela ut sakramentet” på tavlan eller på en plansch.

Att vaka över kyrkan innebär bland annat att man hjälper medlem-
marna med deras timliga behov. Exempel på timliga behov är att ha
mat att äta, tak över huvudet och kläder på kroppen. Diakonerna
kan hjälpa biskopen med kyrkans timliga behov genom att samla in
fasteoffer, arbeta på välfärdsprojekt och hjälpa dem som behöver
hjälp.

Följande berättelse om insamlande av fasteoffer visar hur en ung
diakon lärde sig vikten av detta ansvar. Denna händelse ägde rum
för många år sedan då medlemmarna som fasteoffer bidrog med
mat, kläder och bränsle för att delas ut till de behövande.

”Som diakon hade jag i uppgift att samla in fasteoffren i vårt kvarter.
En polisongprydd gentleman, något över medelåldern, broder
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Peter Reid, var ledare, och det var hans ansvar att se till att fasteof-
fer samlades in och delades ut till de behövande …

Jag skulle besöka varje hem i kvarteret … och ge dem tillfälle att ge
någonting till förmån för de fattiga. I ett hem kunde man ge ett stort
stycke kol, i ett annat lite ved, i ett annat en kopp mjöl, en burk med
konserverad frukt, en kopp socker, en bit fläsk, och så vidare …

En viss lördag hade vårt fotbollslag match och jag ville väldigt
gärna vara med. Jag visste att det var min plikt att samla in fasteof-
fer och att det skulle vara fel om jag inte gjorde det, men jag ville
mer än någonting annat vara med i denna match. Jag valde nöjet
framför plikten, och spelade fotboll …

Tidigt nästa morgon knackade broder Reid på vår bakdörr och frå-
gade efter mig. Jag drabbades av dåligt samvete – jag ville springa
och gömma mig – men jag kom till dörren med nedböjt huvud. Han
sade bara: ’Willard, har du tid att följa med mig på en liten prome-
nad?’

Det var en kall höstdag.

Jag följde med honom, först till ett mindre hyreshus nära hörnet av
First North och Third West street. Han knackade försiktigt på en av
dörrarna och en späd, liten dam öppnade dörren.

Hon sade: ’Broder Reid, vi fick inte vår mat igår och vi har ingenting
att äta hemma.’

Broder Reid sade: ’Förlåt syster, men vi ska säkert ordna fram
någonting till dig före dagens slut.’

Vi gick till en annan dörr nästan i slutet av huslängan. Som svar på
vår knackning hördes en röst som bad oss stiga in.

När vi gick in fick vi syn på en ålderstigen man och hans hustru som
låg i sängen. Han sade: ’Broder Reid, vi saknar kol, så vi måste
ligga i sängen för att hålla oss varma.’

I en annan del av hyreshuset möttes vi av en liten mor med sina små
barn som stod hopkrupna intill varandra. Det minsta barnet grät och
de andra barnen hade tårdränkta kinder.

Jag hade fått nog! …

Jag kände mig gråtfärdig – överväldigad över mitt hemska försum-
mande av min plikt … Dessa människor fick sin mat och sitt kol tidigt
på eftermiddagen samma dag – och jag lärde mig en ytterst värde-
full läxa” (“Program Outline for Teaching Observance of the Law of
the Fast”, 1965, s 19–20.)
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Att samla in fasteoffer är emellertid bara ett sätt att vaka över kyr-
kan. Ett annat sätt kan vara att hjälpa en änka med hennes träd-
gård, vattna den och rensa ogräs. Vid skördetid kan vi hjälpa henne
att samla in och förvara maten. Därigenom hjälper vi henne att till-
godose sina timliga behov.
Visa bilderna 5-a, ”En av diakonens plikter är att samla in fasteoffer”, och 5-b, ”Ett
sätt för diakoner att vaka över kyrkan är att som ett kvorum arbeta med ett välfärds-
projekt.”

Att vaka över kyrkan innebär också att vi hjälper medlemmarna att
hålla buden.
Hur kan vi hjälpa medlemmarna att hålla buden? (Vi kan göra det genom att under-
visa dem om evangeliet genom våra ord och gärningar.)

Låt eleverna läsa L&F 20:58–59. Hur kan vi varna, undervisa och inbjuda alla att
komma till Kristus?

När vi varnar, inbjuder och undervisar tillgodoser vi de andliga
behoven hos kyrkans medlemmar. Ett sätt att göra detta är genom
att hålla tal i kyrkan. När vi under bön förbereder våra tal kommer
den Helige Anden att bevittna sanningen i våra ord för medlem-
marna. Andra sätt varpå vi kan fullgöra denna plikt är genom att
informera medlemmar om mötestider och genom att utföra hemun-
dervisning när vi blir kallade därtill.

Ett av de mest heliga sätt varpå vi kan hjälpa medlemmar att full-
göra sina andliga behov är genom att dela ut sakramentet. När vi
gör detta bör vi känna Herrens Ande och förordningens betydelse.
Eftersom vi delar ut sakramentet till de heliga på Herrens vägnar bör
vi vara värdiga att vara hans representanter. Vi bör uppträda och klä
oss på det sätt som han skulle vilja att vi gjorde.

En generalauktoritet erinrar sig sitt tjänande som diakon med dessa
ord: ”Jag kommer ihåg att jag betraktade det som en ära att få del-
taga i en sådan helig gudstjänst, sakramentet. Jag kommer så väl
ihåg hur mina föräldrar lärde mig att mina händer och mitt hjärta
skulle vara rena så att jag skulle vara värdig att deltaga i denna
förordning” (Victor L Brown, ”Aronska prästadömet – en säker
grund”, i Nordstjärnan, jan 1973, s 31).

När vi delar ut sakramentet på ett riktigt och värdigt sätt uppfyller vi
en annan av diakonens plikter. Denna plikt är att bygga upp
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varandra (se L&F 107:85). När medlemmarna ser vår hängivenhet
till denna plikt blir de uppbyggda och känner en större önskan att
utföra sina egna plikter.
Visa bild 5-c, ”Att dela ut sakramentet är ett heligt ansvar.”

Vilka särskilda saker har vi nämnt som en diakon kan göra för att uppfylla sin kal-
lelse? Skriv upp dessa svar på skrivtavlan eller på en plansch. (De bör ta med de
saker som nämns under ”Lärarens förberedelse”.)

Hur diakoner lär sig sina plikter

Som diakoner kan vi lära oss våra plikter på många sätt och på
många platser. Ett sätt varpå vi kan lära dem är genom personliga
studier och bön. För att kunna göra detta måste vi kanske finna en
tid och en plats där vi i enskildhet kan studera våra plikter såsom de
förklaras och be om hjälp att förstå dem.

Vi lär oss också om våra plikter från våra föräldrar eller äldre bröder.
Dessa plikter kan läras ut på familjens hemafton. Diakonernas kvo-
rumpresident ger också sådan undervisning på söndagarnas präs-
tadömsmöten. Herren har befallt diakonernas kvorumpresident att
presidera över diakonerna i sitt kvorum och att undervisa dem om
deras plikter (se L&F 107:85). Han kan hjälpa oss förstå våra plikter
och hur vi ska verka i diakonens ämbete. Han kan göra detta därför
att han blivit undervisad om dessa plikter av en prästadömsrådgi-
vande eller medlem av biskopsrådet eller grenspresidentskapet.
(Där det inte finns kvorum för aronska prästadömet presiderar bis-
kopsrådet, grenspresidentskapet eller en presiderande prästa-
dömsämbetsman över aronska prästadömet och utför de plikter
som åligger de olika kvorumpresidenterna inom aronska prästadö-
met.)

Ett av de bästa sätten att lära sig sina plikter är genom att utföra
dem. När vi utför våra plikter förstår vi dem bättre och behagar
Herren. Och när Herren är nöjd med oss kommer han att uppen-
bara mycket för oss genom den Helige Anden. Som diakoner bör
vi alltid leva värdiga den Helige Andens sällskap.

Hur diakonernas kvorum är till hjälp för diakonerna

Kvorummedlemmar kan hjälpa andra på många olika sätt. När vi
kommer tillsammans på kvorummötet kan vi lära känna varandra. Vi
kan också hjälpa varandra med att utföra våra plikter och att pla-
nera aktiviteter som hjälper oss att utföra dem. Dessa plikter omfat-
tar att hjälpa medlemmarna med deras timliga behov, att förbereda
för och utföra missionsarbete, utföra släktforskning och döpa sig för
de döda, aktivera unga män i kvorumets åldersgrupp samt att lära



sig evangeliet. Kvorumet ger oss möjlighet att tillsammans arbeta
på att utföra dessa plikter. Och genom att göra vår plikt hjälper vi till
med att bygga upp Guds rike.

Genom vårt tjänande i kvorumet kan vi också erfara personlig
tillväxt i evangeliet. Vi tillväxer i kunskap när vi studerar evangeliet
och fullgör våra ansvarsåtaganden, och vi utvecklar vår ledarför-
måga genom att verka som ämbetsmän i kvorumet.
Be att klassens medlemmar läser Läran och förbunden 107:60–62, 85. Vem ska pre-
sidera över ett diakonernas kvorum? Vilka plikter har han?

Våra prästadömsledare utväljer presidenten för kvorumet och kallar
honom att verka. Presidenten väljer sedan två rådgivare som måste
godkännas och kallas av prästadömsledarna. Kvorumets rådgi-
vande utbildar ämbetsmännen i deras plikter. Han håller också lek-
tionerna om evangeliet på kvorummötet. Kvorumämbetsmännen
undervisar medlemmarna i sitt kvorum om deras plikter i prästadö-
met. På dessa och liknande sätt lär sig kvorummedlemmarna hur de
ska vaka över kyrkan.

Vårt kvorum ger oss också möjlighet att knyta vänskapsband och få
hjälp. Om vi känner oss missmodiga eller är osäkra om sanningen
kan vi få uppmuntran och finna svaren på våra problem genom kvo-
rumet. Följande berättelse visar hur vi kan bygga upp varandra
genom att visa omtanke. I detta fall visade man omtanke om en
mindre aktiv medlem av kvorumet.

En diakon var mindre aktiv i kyrkan, vilket innebar att han aldrig var
med på prästadömsmöten eller andra möten i kyrkan. På sönda-
garna arbetade han vanligtvis i trädgården. Vid många av dessa till-
fällen funderade han över prästadömsmötet och kände ett behov av
gemenskap. Men eftersom det aldrig fanns någon som bjöd in
honom till prästadömsmötet kände han det aldrig som om någon
saknade honom. En söndag medan han målade ett rum i sitt hem
kom hans diakonkvorum på besök. De frågade honom om han
skulle vilja besöka prästadömsmötet söndagen därpå. Han tackade
nej. De skulle ha kunnat bli nedslagna av hans svar, men de väg-
rade att ge upp. Alla tre fortsatte att besöka honom varje söndag
med samma inbjudan.

Även om denne mindre aktive pojke aldrig besökte kyrkan som dia-
kon blev han uppbyggd av den kärlek och omtanke som kvorum-
presidentskapet visade honom och det gjorde ett djupt intryck på
honom. Denna omtanke gjorde att han senare i livet kände sig moti-
verad att söka upp kyrkan. Idag är han aktiv i kyrkan och utför sina
plikter inom prästadömet.
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Avslutning

Då vi som diakoner lär oss våra plikter och ärar vårt prästadöme,
bygger vi upp oss själva och hjälper andra att göra detsamma.
Detta är vad det innebär att ”vaka över kyrkan och vara dess fasta
tjänare” (L&F 84:111).

Uppfordringar

1. Lev efter evangeliet och var ett gott exempel på en prästadöms-
bärare.

2. Studera och be om de skriftställen som lär oss om en diakons
plikter.

3. Samla in fasteoffer när du ombeds därtill.

4. Var vördnadsfull under sakramentsmötet, och uppträd och klä
dig som en representant för Frälsaren bör göra då du delar ut sak-
ramentet.

Ytterligare skriftställen

Första Timotheosbrevet 3:8–10 (önskvärda egenskaper för en dia-
kon)

Läran och förbunden 84:30–32 (diakonens ämbete som ett tillägg
till det ringare prästadömet)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa Läran och förbunden 20:38–60 och Läran och förbunden 107.
2. Förbereda dig för att skriva upp på skrivtavlan under lektionen följande plikter som
diakonen har. Om det inte finns någon skrivtavla kan du skriva upp dem på en
plansch.

Diakonens plikter
1. Vaka över kyrkan
2. Dela ut sakramentet

Sätt att uppfylla dessa plikter
1. Lära ut evangeliet genom ord och handling
2. Informera medlemmar om mötestider
3. Hjälpa medlemmar med deras timliga behov genom att –

A. Samla in fasteoffer
B. Arbeta på välfärdsprojekt

4. Dela ut sakramentet då han ombeds att göra det

Lektion 5
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Lärarens plikter

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå en lärares plik-
ter.

En lärares plikter

I en lärares plikter ingår en diakons alla plikter. Vi kommer alltid att
ha en diakons auktoritet och ansvarsåtaganden oavsett vilket präs-
tadömsämbete vi innehar. På samma sätt omfattar våra plikter, då vi
ordineras till präst, de plikter som diakoner och lärare har. Eftersom
somliga av oss är lärare och andra en dag kommer att bli det, bör
vi lära oss detta ämbetes plikter.
Be att eleverna läser Läran och förbunden 20:53. Vilka är några av lärarens plikter?
Skriv upp svaren på skrivtavlan. (Däri bör ingå de plikter som nämns under ”Lära-
rens förberedelse” i slutet av lektionen.)

Att vara med medlemmarna och att stärka dem innebär att vi lär
känna dem, att vi deltar med dem i kyrkans aktiviteter, att vi hjälper
dem uppfylla sina behov och att vi hjälper dem att tjäna andra.
Be eleverna läsa Läran och förbunden 20:54–55. Vilka andra plikter har läraren?
Skriv upp dessa på tavlan.

I vers 54 står det att lärare ska främja enighet och kärlek bland kyr-
kans medlemmar. Vi kan göra detta genom att hjälpa dem att lösa
sina meningsskiljaktigheter och genom att uppmuntra dem att tjäna
varandra. I vers 55 står det att läraren förväntas se till att medlem-
marna utför sina plikter.

Hur fullgör en lärare sina plikter?

Det finns många sätt varpå en lärare kan fullgöra sina ansvarsåta-
ganden. Han kan vara ett gott exempel, vara en god hemlärare,
hälsa på kyrkans medlemmar, förbereda sakramentet, hjälpa till
hemma och vara en fridsstiftare.

VARA ETT GOTT EXEMPEL

Ett sätt som vi kan stärka medlemmarna på är genom vårt exempel.
När Alma talade med sin son Corianton sade han till honom att när
zoramiterna såg hans syndfulla leverne ”vägrade de att tro på mina
ord” (Alma 39:11). Vårt liv, på samma sätt som Coriantons, påverkar
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andra oavsett var vi befinner oss eller vad vi gör. Det är viktigt att vi
i alla sammanhang är goda exempel på rättfärdighet.

VAR EN GOD HEMLÄRARE
Visa bild 6-a, ”Att verka som hemlärare är en av lärarens främsta plikter.”

Vi kan ära våra kallelser genom att undervisa och stärka medlem-
marna genom att verka som hemlärare. När vi utför denna plikt bör
vi ha i åtanke att vi är berättigade till inspiration från Herren. Herren
har sagt att alla de som ordinerats till att predika evangeliet ska
göra det genom ”Anden, ja, Hugsvalaren, som sändes för att under-
visa om sanningen” (L&F 50:13–14).
Hur kan vi veta vad vi ska undervisa våra hemlärarfamiljer om?

En hemlärare som undervisade profeten Joseph Smith och hans
familj visar oss i följande berättelse vad vi bör göra för dem som vi
är hemlärare för:

”Jag kände mig svag när jag skulle besöka profeten och hans familj
i egenskap av lärare. Jag ville nästan slippa utföra min uppgift. Slut-
ligen gick jag till profetens dörr och knackade på, och strax kom
han och öppnade. Jag stod där och skakade och sade till honom:

’Broder Joseph, jag har kommit för att besöka dig i egenskap av
lärare, om det passar.’

Han sade: ’Kom in, broder William! Vad roligt att se dig. Slå dig ner
i stolen där, så ska jag kalla på min familj.’

De kom snart in och slog sig ner. Sedan sade han: ’Broder William,
jag överlämnar mig och min familj i dina händer’, och därefter satte
han sig ner. ’Nu, broder William’, sade han, ’kan du ställa de frågor
du vill ställa’.

Vid det laget hade all min rädsla upphört och jag sade: ’Broder
Joseph, försöker du leva efter din religion?’

Han svarade: ’Ja.’

Sedan sade jag: ’Ber du med din familj?’

Han sade: ’Ja.’

’Undervisar du din familj om evangeliets principer?’

Han svarade: ’Ja, det försöker jag göra.’

’Välsignar du maten?’

Han svarade: ’Ja.’

’Försöker du leva i frid och harmoni med alla i din familj?’

Han sade att han gjorde det.
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Sedan vände jag mig till syster Emma, hans hustru, och sade: ’Sys-
ter Emma, försöker du att leva efter din religion? Lär du dina barn
att lyda sina föräldrar? Försöker du lära dem att be?’

På alla dessa frågor svarade hon: ’Ja, jag försöker göra det.’

Sedan vände jag mig till Joseph och sade: ’Jag har nu inga fler frå-
gor som lärare. Om du har någon undervisning att ge skulle jag
tacksamt ta emot den.’

Han sade: ’Gud välsigne dig, broder William. Om du är ödmjuk och
trofast kommer du att ha förmågan att klara alla svårigheter som du
kan ställas inför som lärare.’

Därefter lämnade jag som lärare min avskedsvälsignelse över
honom och hans familj, och gick därifrån” (William Farrington
Cahoon, “Recollections of the Prophet Joseph Smith”, Juvenile
Instructor, 15 aug, 1896, s 492–493).

Liksom denne hemlärare kan vi stärka våra tilldelade familjer
genom att be med dem, uppmuntra dem att utföra sina familjeplik-
ter och genom att hjälpa dem att leva efter evangeliet. Om de famil-
jer som vi undervisar behöver hjälp bör vi rapportera om deras
behov till våra prästadömsledare.

När vi besöker våra tilldelade familjer måste vi komma ihåg att vi gör
det med tillstånd av familjeöverhuvudena. Eftersom de är ansvariga
inför Herren för sina familjer bör vi alltid undervisa deras familjer
under deras ledning. Endast genom att undervisa under deras led-
ning kan vi uppfylla våra plikter som lärare.

När vi verkar som hemlärare på det sätt som Herren vill att det ska
äga rum, bygger vi upp kärlek och enighet i kyrkan. Följande berät-
telse är ett bra exempel på vad som kan hända när vi tar våra kal-
lelser som lärare på allvar:

”Nyligen … var en man och hans son som var i åldern för lärare på
hemlärarbesök hos oss. Vi visste att fadern var mycket hängiven
evangeliet, men vi visste inte så mycket om sonen, trots att den
unge mannens utseende och uppförande verkade återspegla
samma hängivenhet. Under deras första besök hos oss hade jag
ögonen på den unge mannen. Fast han var ganska tyst, gav allt han
gjorde eller sade värdighet åt det prästadöme han bar. Snart fick de
veta att vår lille son hade dött för ett år sedan och att vi väntade barn
igen. Från och med den stunden intog de en särskild plats i vårt liv
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genom att be för och uppmuntra oss. I slutet av detta första besök
bad jag den unge mannen att leda oss i bön. I sin bön bad han Her-
ren hjälpa oss komma över förlusten av vår son och välsigna det
barn som snart skulle födas. Han bad särskilt att min hustru inte
skulle ha några svårigheter att föda barnet. Min hustru och jag var
överväldigade av denne unge lärares uppriktighet och känslighet.
Under de dagar och veckor som följde hörde dessa bröder regel-
bundet av sig till oss (oftare än en gång i månaden). Efter det att
babyn hade fötts kom den unge mannen tillsammans med sin far för
att ge oss en present. När vi alla knäböjde i bön uttryckte denne
lärare sin tacksamhet till Herren för att förlossningen hade gått bra”
(återgiven av H Burke Peterson i ”Lärarens roll”, Nordstjärnan, nov
1974, s 457).
Vad kan du göra för att bli en bättre hemlärare?

HÄLSA MEDLEMMARNA VÄLKOMNA TILL KYRKANS MÖTEN

Vi kan ära vår kallelse att vara ett gott exempel genom att hälsa på
medlemmarna när de kommer till möteshuset. Vi kan skaka hand
med dem och fråga hur de mår. Då vi på ett varmt och vänligt sätt
hälsar medlemmarna välkomna hjälper vi till med att utveckla kärlek
och enighet bland medlemmarna.

FÖRBEREDA SAKRAMENTET

Frälsaren lärde oss att sant tjänande är att göra någonting utan att
förvänta sig beröm för det. Att förbereda sakramentet är ett bra
exempel på denna princip. Medlemmarna har ofta inte kännedom
om att lärarna förbereder sakramentet, för det sker ofta i det tysta.
Men icke desto mindre utförs detta tjänande och Herren finner
behag i det, för det är ett sant tjänande.
Vad kan vi göra för att förbereda oss både fysiskt och andligt för att förbereda sak-
ramentet? (Nämn bland annat renlighet.)

HJÄLPA TILL HEMMA

Som lärare kan vi också hjälpa våra egna familjer. Det är viktigt att
hjälpa till med att städa och reparera huset, att ta hand om trädgår-
den, och allt annat nödvändigt arbete. Som prästadömsbärare kan
vi dessutom hjälpa våra familjer att leva efter evangeliet.
Visa bild 6-b, ”En lärare som ärar sitt prästadöme stärker sin familj.”

Det finns en berättelse om en mindre aktiv prästadömsbärare som
rökte och som underlät att göra det som var nödvändigt för att
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kunna bli beseglad till sin hustru och son som var i tonåren. Hans
son blev mycket intresserad av den eviga familjeenheten en mor-
gon efter att han hört en lektion på ett prästadömsmöte om tempel-
äktenskap. Lektionen påverkade pojken att tala med sin far om frå-
gan. Som en följd av deras samtal förändrades mannens liv. Fadern
insåg att han älskade sin son och att han ville vara tillsammans med
honom för alltid. Till sist blev familjen beseglad i templet för tid och
evighet – allt därför att en familjemedlem, en lärare, var intresserad
av att bygga upp kärlek och enighet i familjen.

VARA EN FRIDSSTIFTARE

Vi kan fullgöra våra ansvarsåligganden som lärare genom att vara
fridsstiftare i vår familj och i kyrkan. Ett sätt att göra detta är att söka
efter det bästa hos andra. När vi ser deras goda sidor stärker vi
deras självförtroende. Andra sätt är att undvika skvaller eller rykten
som skadar någon annans anseende och att alltid visa kärlek och
vänlighet i vårt umgänge med andra. Då vi lär oss att använda
dessa sätt i allt större utsträckning kommer vi att kunna hjälpa
många människor att uppleva frid i sina liv.

Avslutning

Som lärare bör vi alltid sträva efter att stärka kyrkan, främja enighet
och kärlek och att hjälpa medlemmarna utföra sina plikter. Även om
vi är unga eller nyomvända till kyrkan, har vi möjlighet att utöva ett
gott inflytande på andra. Vi bör alltid minnas att Herren inte ger
några bud till oss, ”utan att bereda en utväg för [oss] att utföra det
som han befaller” (1 Ne 3:7).
Planera ett särskilt tjänandeprojekt för att bygga upp enighet och kärlek i er enhet.

Uppfordringar

1. Beakta under bön behoven hos de familjer som du tilldelats.

2. Förbered ett budskap som lämpar sig för de olika familjernas
behov såsom Anden inspirerar er.

3. Besök dina familjer tillsammans med din hemlärarkamrat i början
av varje månad.

4. Be tillsammans med familjerna.

5. Ge familjerna den hjälp de behöver. Om det finns sådant som ni
inte kan hjälpa dem med så rapportera det till dina kvorumledare.

Ytterligare skriftställe

Jakobs bok 1:17–19 (hur lärare ska förhärliga sina kallelser i prästa-
dömet)
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Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa Läran och förbunden 20:53–60 och lektion 4, ”Prästadömskvorumet.”
2. Skaffa krita och skrivtavla.
3. Förbereda dig för att skriva upp följande plikter som en lärare har på tavlan eller
på en plansch under lektionen:

En lärares plikter
1. Utföra alla de plikter som tillhör en diakons ämbete
2. Vara tillsammans med medlemmarna och stärka kyrkan
3. Främja enighet och kärlek i kyrkan
4. Hjälpa medlemmarna att utföra sina plikter

4. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Prästens plikter

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå prästens 
plikter.

Inledning

Herren har befallt varje prästadömsbärare att ”sköta sitt eget
ämbete och arbeta i sin egen kallelse” (L&F 84:109). Därför måste
vi först lära oss våra olika ansvarsområden inom prästadömet och
sedan utföra dem. Våra plikter som präster är att undervisa, döpa,
välsigna sakramentet, besöka medlemmar och att ordinera andra
till prästadömet. När vi utför dessa plikter hjälper vi inte bara till med
att bygga upp Guds rike utan förbereder också oss själva för att ta
emot melkisedekska prästadömet. När vi erhåller det melkisedek-
ska prästadömet och ordineras till en äldstes ämbete, kan vi kallas
att verka som heltidsmissionärer. Vår effektivitet som heltidsmissio-
närer beror emellertid på hur väl förberedda vi är för att tjäna. Vi kan
förbereda oss för att bli goda missionärer genom att förhärliga våra
kallelser som präster.

Prästens plikter

Bland de plikter som Herren har gett till prästerna ingår diakonens
och lärarens plikter. Prästens särskilda ansvarsområden finns
beskrivna i Läran och förbunden.
Be eleverna läsa och markera Läran och förbunden 20:46–48. Vilka plikter har en
präst? Skriv upp svaren på tavlan. (Däri bör ingå de plikter som nämns under ”Lära-
rens förberedelse” i slutet av lektionen.)

UNDERVISA

En av våra plikter som präster är att ”predika, undervisa, förklara,
förmana” (L&F 20:46). Detta innebär att vi ska undervisa varandra
om evangeliets principer. För att kunna undervisa om evangeliets
principer måste vi först lära oss vilka de är. Herren sade: ”Sök icke
efter att förkunna mitt ord utan sök först att erhålla mitt ord och
sedan skall din tunga lossas. Då skall du få min Ande och mitt ord,
ja, Guds kraft att övertyga människorna, om du önskar det”
(L&F 11:21).
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Vi erhåller Guds ord på många olika sätt. Vi får det i våra hem från
våra föräldrar, i våra prästadömskvorum från dem som undervisar
oss, i Söndagsskolan och på sakramentsmötet.

Ett av de bästa sätten att lära sig Guds ord är genom dagliga, per-
sonliga studier i skrifterna. Ingen prästadömsbärare bör vara så
upptagen att han inte regelbundet kan studera skrifterna. När vi
rannsakar och begrundar skrifterna hjälper Herren oss att förstå
dem. När vi en gång har förstått evangeliet kan vi undervisa andra
om det.

Vi kan också fullgöra vår plikt att undervisa andra om evangeliet
genom vårt rättfärdiga exempel. Många gånger uppmuntrar vi
andra att leva efter evangeliet genom vårt goda exempel.
Vad, konkret, kan vi göra för att undervisa om evangeliet?

Visa bild 7-a, ”När en präst döper en människa inträder hon i Guds rike.”

DÖPA

En annan av prästens plikter är att döpa (se L&F 20:46). Ett dop som
utförs genom rätt auktoritet är en av de viktigaste och heligaste
förordningarna i kyrkan, för det är genom denna förordning som vi
inträder i Guds rike. Prästen har det heliga ansvaret att utföra denna
frälsande förordning när han fått myndighet därtill av sina prästa-
dömsledare.
Visa bild 7-b, ”Präster har det heliga ansvaret att administrera sakramentet till kyr-
kans medlemmar.”

ADMINISTRERA SAKRAMENTET

Äran att få administrera sakramentet ges huvudsakligen till präster.
Denna förordning utförs genom uppsändandet av sakramentsbö-
nerna. Som präster bör vi därför ha god kännedom om sakra-
mentsbönerna, vara lämpligt klädda och tvätta händerna innan vi
utför denna förordning. Framför allt bör vi vara värdiga att utföra
denna heliga förordning, för vi är Frälsarens representanter.

BESÖKA MEDLEMMAR

Herren har befallt prästerna att ”besöka medlemmarna i hemmen
och förmana dem att bedja högt och i lönndom och att fullgöra alla
familjeplikter” (L&F 20:47). Vi kan uppfylla detta genom att verka
som hemlärare för de familjer vi blivit tilldelade. Under dessa besök
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kan vi ta reda på familjemedlemmarnas behov. Vi kan be med dem.
Vi kan undervisa dem om evangeliets principer och uppmuntra dem
att fullgöra sina familjeplikter. Vi kan vara vänliga mot familjemed-
lemmarna vid våra möten i kyrkan och i andra sammanhang. Och vi
kan vara tillsammans med dem på olika verksamheter i kyrkan, sko-
lan och i samhället.

ORDINERA ANDRA

Präster har också auktoritet att ordinera andra präster, lärare och
diakoner (se L&F 20:48), men bara när de fått tillstånd från den
prästadömsledare som har nycklarna, eller myndigheten att ge dem
tillstånd. Denna makt att ge andra prästadömet är helig. Den återst-
älldes till jorden av Johannes döparen när han ordinerade Joseph
Smith och Oliver Cowdery till aronska prästadömet (se L&F 13).
Johannes döparen ordinerades själv av en ängel till att verka i Guds
namn (se L&F 84:28). Makten att ordinera andra får vi således från
Gud. När vi utför denna viktiga förordning bör vi vara värdiga och
ha den Helige Anden med oss. (För ytterligare information se lek-
tion 3, ”Prästadömets återställelse”.)
Visa bild 7-c, ”Att hjälpa missionärer är både en skyldighet och en ära.”

VARA EN MISSIONÄR

I prästens kallelse ingår att hjälpa till med missionsarbetet. Denna
kallelse var en del av den forntida kyrkan, och Herren sade till
Joseph Smith att medlemmarna i aronska prästadömet även idag
ska hjälpa äldsterna med deras missionsuppdrag. Deras särskilda
plikt är att avtala tid och att bereda vägen för äldsterna (se L&F
84:107–108.) Vi kan hjälpa till med missionsarbetet idag genom att
hjälpa heltidsmissionärerna i våra områden genom att finna familjer
att undervisa och att bestämma tid då de kan undervisa dessa
familjer. Vi kan också hjälpa till med missionsarbetet genom att för-
bereda oss för att utföra en heltidsmission.

Förhärliga våra kallelser i prästadömet

Som präster bör vi studera våra plikter att undervisa, döpa, admini-
strera sakramentet, besöka medlemmar, ordinera andra och hjälpa
till med missionsarbetet. Vi har rätt till beskydd och vägledning från
Herren när vi utför dessa plikter. President Wilford Woodruff, som
hade varit på mission som präst och haft en äldste som kamrat,
sade följande om sin mission:

52

7-c, Att hjälpa missionärer är både en skyldighet och en ära





”Jag gick ut som präst, och min kamrat som äldste, och vi färdades
tusentals kilometer och fick många ting uppenbarade för oss. Jag
skulle vilja inpränta i era sinnen det faktum att det inte spelar någon
roll om en man är präst eller apostel, om han förhärligar sin kallelse.
En präst innehar nycklarna till betjäning av änglar. Jag har aldrig i
mitt liv, varken som apostel, sjuttio eller äldste, åtnjutit mer beskydd
av Herren än då jag innehade prästens ämbete. Herren uppenba-
rade för mig genom syner, uppenbarelser och genom den Helige
Anden, många ting som låg framför mig” (Millennial Star, 5 okt, 1891,
s 629).

Biskop Victor L Brown återgav följande händelse som visar hur
präster bör ära sina kallelser:

”En ung man … skrev följande: ’En gång tillhörde jag en församling
där det nästan inte fanns några bärare av melkisedekska prästadö-
met. Men det rådde inte någon som helst brist på andlighet. Tvär-
tom, många av dess medlemmar bevittnade det största utövandet
av prästadömets kraft som de någonsin hade sett.

Kraften var koncentrerad hos prästerna. För första gången i livet
kallades de till att utföra alla prästernas plikter och ta hand om
medsyskonens behov. De blev allvarligt kallade att utföra hemun-
dervisning – inte bara vara ett gäspande bihang till en äldste som
bara tittade in – utan till att välsigna sina bröder och systrar.

Innan detta inträffade hade jag varit med fyra av dessa präster i en
annan situation. Där betraktade jag dem som vanliga bråkstakar.
De körde bort varenda seminarielärare efter två eller tre månader.
De spred ödeläggelse över landskapet vid scoututflykterna. Men
då de behövdes – när de anförtroddes en betydelsefull uppgift – var
de bland dem som lyste klarast i prästadömets tjänande.

Hemligheten var att biskopen kallade detta aronska prästadöme att
höja sig till den sorts män för vilka änglar skulle kunna visa sig, och
det gjorde de. De hjälpte dem som var i behov och styrkte dem som
behövde styrkas. Inte bara de andra församlingsmedlemmarna
blev uppbyggda utan det blev också kvorummedlemmarna själva.
En stor enighet spred sig i församlingen och varje medlem började
få en annan försmak av hur det är då ett folk är av ”ett hjärta och ett
sinne”. Det fanns inget oförklarligt i detta. Det var bara ett rätt utö-
vande av det aronska prästadömet” (”En vision av aronska prästa-
dömet”, i Nordstjärnan, 4/1976, s 53–54).
Be att eleverna berättar om givande erfarenheter de haft av att utföra sina prästa-
dömsplikter.
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Hur vi förbereder oss för att bli goda missionärer

Om vi utför alla våra plikter som präster får vi erfarenhet av just de
saker som vi kommer att göra som missionärer: Vi kommer att
undervisa om evangeliet som missionärer, döpa omvända, ibland
administrera sakramentet, besöka medlemmar och ordinera andra
till prästadömet. När vi utför dessa plikter stärks vi andligen och är
bättre förberedda att verka som missionärer när vi blir kallade.

Ett av syftena med aronska prästadömet är att förbereda dem som
bär det att erhålla det melkisedekska prästadömet. De präster som
är värdiga och som ärar sin kallelse inom aronska prästadömet får
mottaga melkisedekska prästadömet och ordineras till en äldstes
ämbete.

Missionsarbetet utförs idag till största delen av äldster. De flesta av
oss som nu bär det aronska prästadömet på ett värdigt sätt kommer
att ordineras till äldster vid arton års ålder. Detta ger oss ett år att
lära in och öva oss i en äldstes plikter och att förbereda oss för en
heltidsmission. Denna förberedelse omfattar att fästa våra hjärtan
vid det som hör Gud till, att arbeta för att tjäna Herren och att presi-
dera över andra i rättfärdighet (se L&F 121:34–38). När vi gör detta
lär vi oss att lita på Herren, och när vi förlitar oss på Herren kommer
han att stödja och beskydda oss i våra prövningar och svårigheter.

Wilford Woodruff berättade om ett tillfälle då Herren beskyddade
hans liv. En dag blev han manad av Anden att varna en avfälling vid
namn Fader Hakeman, som sade att Mormons bok kom från djävu-
len. Broder Woodruff sade:

”Jag fick tre gånger en stark känsla av att jag borde gå upp och
varna Fader Hakeman … Den tredje gången jag besökte honom
verkade hans hus fullt med onda andar och jag var upprörd i anden
över denna manifestation. När jag avslutat mina varnande ord läm-
nade jag honom. Han följde efter mig från huset i avsikt att döda
mig. Det rådde inget tvivel i mitt sinne om hans avsikter, för jag såg
dem i en syn. Då han hann upp mig föll han död ner inför mina föt-
ter, som om han slagits av en blixt från himmelen. Jag var då präst,
men Gud försvarade mig och bevarade mitt liv” (The Discourses of
Wilford Woodruff, s 297–298).

En rättfärdig prästadömsbärare kanske aldrig råkar ut för sådana
extrema händelser. Men Herren fortsätter att beskydda sina trofasta
tjänare på för oss många kända och okända sätt.
Varför är det viktigt att präster förbereder sig för och planerar att gå på mission?
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Avslutning

President Spencer W Kimball har sagt: ”Det finns en fråga som ofta
ställs: Bör varje ung man fylla en mission? Och svaret har givits av
Herren. Det är: ’Ja.’ Varje ung man bör utföra en mission. Han sade:

’Utsänden min kyrkas äldster till folken, som äro fjärran, till öarna i
havet. Sänden bud till främmande länder, besöken nationerna, först
icke-judarna och sedan judarna’ (L&F 133:8).” (”Gån ut i hela värl-
den”, Nordstjärnan, nov 1974, s 446).

Uppfordringar

Utför trofast dina plikter i aronska prästadömet så att du –

1. Kan stärka medlemmarna i ditt kvorum och i församlingen eller
grenen.

2. Förbereda dig för att motta det melkisedekska prästadömet och
att verka som missionär.

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa Läran och förbunden 20:46–49.
2. Skaffa skrivtavla och krita.
3. Förbereda dig för att skriva upp följande plikter som prästen har på skrivtavlan
eller på en plansch under lektionen:

En prästs plikter
1. Utföra en diakons eller lärares plikter
2. Undervisa om evangeliet
3. Döpa
4. Administrera sakramentet
5. Besöka medlemmarna
6. Ordinera andra till aronska prästadömet
7. Missionera

4. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Biskopens och
grenspresidentens
plikter

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå biskopens och
grenspresidentens plikter så att vi vet hur vi ska stödja dem.

Inledning

Kyrkans grundläggande enhet är familjen. I de områden där kyr-
kans medlemmar bor långt ifrån varandra verkar enskilda familjer
som enheter i kyrkan. Under ledning av en värdig prästadömsbä-
rare kan familjer hålla sakramentsmöte, söndagsskola och andra
möten, och vara engagerade i många verksamheter som kyrkans
större enheter är engagerade i.

En gren i kyrkan organiseras när två eller fler familjer och enskilda
bor i ett område och åtminstone en av medlemmarna är värdig
bärare av melkisedekska prästadömet (se Anvisningar för gren,
s 1). En gren är helt enkelt en mindre version av en församling, och
organiseras som en församling när medlemsantalet blir tillräckligt
stort.

Grenspresidenter presiderar över grenar och biskopar presiderar
över församlingar. Allt eftersom kyrkan fortsätter att tillväxa kallas
fler och fler värdiga prästadömsbärare till dessa ansvarsfyllda
ledarställningar. Många av dem har liten erfarenhet i kyrkan och
föga kunskap om evangeliet. Men de är ödmjuka, och de behöver
medlemmarnas tro, böner, och stöd.

Tillsättandet av biskopar och grenspresidenter
Vem tillsätter biskopar? Vilket prästadöme innehar en biskop?

En biskop kallas genom inspiration från Herren och ordineras av en
stavspresident under ledning av kyrkans första presidentskap och
de tolvs råd (se L&F 68:14–15). Ett biskopsråd i en församling består
av tre högpräster – en biskop och två rådgivare. Biskopen är presi-
derande högpräst och presiderar över alla medlemmar i sin för-
samling. Dessutom är han president för prästernas kvorum och den
prästadömsledare som är ansvarig för de unga kvinnornas andliga
och timliga välfärd. (Se L&F 107:13–17, 71–72.)
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Grenspresidenter kallas genom inspiration av missionspresidenten
eller stavspresidenten att vara presiderande auktoriteter över sina
grenar. De innehar melkisedekska prästadömet och verkar tillsam-
mans med sina rådgivare. Deras plikter har stor likhet med bisko-
pens. Skriftställen som handlar om biskopar gäller vanligen också
grenspresidenter.

Många medlemmar i kyrkan ser bara sin biskop eller grenspresi-
dent i hans roll som presiderande ämbetsman i församlingen eller
grenen. De är omedvetna om att han har många andra timliga och
andliga förpliktelser, och inte förrän biskopen eller grenspresiden-
ten får medlemmarnas fulla stöd i dessa verksamheter kan han till-
fullo tjäna dem.

Biskopens och grenspresidentens timliga ansvarsåligganden

Timliga ansvarsåligganden är de plikter som handlar om det fysiska
välbefinnandet hos församlingens eller grenens medlemmar.

Ett viktigt timligt ansvar som biskopen eller grenspresidenten har är
att samla in tionde och offergåvor. Som Herrens representant är bis-
kopen eller grenspresidenten ansvarig inför Herren för att dessa
offergåvor tas emot, bokförs och används på rätt sätt. Fasteoffer
ges av trofasta medlemmar som avhåller sig från mat i två på
varandra följande måltider varje månad för att hjälpa de fattiga. (De
som är fysiskt oförmögna att fasta behöver bara ge fasteoffer.) Bis-
kopen eller grenspresidenten känner medlemmarna i sin församling
eller gren, och när de behöver hjälp kan han hjälpa dem genom att
använda fasteoffren eller genom att be medlemmarna i sin försam-
ling om hjälp (se L&F 84:112.)

Följande berättelse visar hur en biskop hjälpte en behövande familj:

”Vid den tungt trafikerade motorvägen som går runt Salt Lake City
ligger en 60-årig ogift mans hem. Denne man har på grund av en
förlamande sjukdom aldrig haft en dag utan smärta, inte heller
många dagar utan ensamhet. En vinterdag när jag hälsade på
honom, dröjde det länge innan han öppnade dörren. Jag gick in i
hans välskötta hem. I alla rum utom ett, köket, var temperaturen inte
högre än fem grader. Orsaken: pengarna räckte inte till att värma
upp något annat rum. Väggarna behövde tapetseras, taken sänkas,
skåpen fyllas.

Bekymrad över hur besöket hos min vän hade utfallit, konsulterade
jag en biskop, och ett kärleksfullt underverk som drevs av vittnes-
börd ägde rum. Församlingens medlemmar samlades och kärleks-
verket började. En månad senare ringde min vän Lou och frågade
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om jag ville komma och se vad som hade hänt honom. Jag gjorde
det och fick verkligen se ett under. Gångarna som hade förstörts av
rötterna på stora popplar hade lagts om, husets veranda byggts
om, en ny dörr av blänkande metall satts in, taken sänkts, väggarna
tapetserats, trävirket målats, yttertaket lagts om och skåpen fyllts.
Hemmet var inte längre kallt och ogästvänligt. Det tycktes nu viska
ett varmt välkommen. Lou väntade till sist med att visa mig sin stolt-
het och glädje: där på hans säng låg en vacker pläd som var prydd
med hans familjeklan McDonalds vapen. Den hade tillverkats med
kärleksfull omsorg av systrarna i Hjälpföreningen. Innan jag gick
upptäckte jag att varje vecka kom Unga vuxna med en varm mid-
dag och höll hemafton hos honom. Värme hade ersatt kylan, repa-
rationer hade förvandlat åratals slitage, men mera betydelsefullt var
att hoppet hade skingrat förtvivlan och att kärleken nu härskade i tri-
umf” (Thomas S. Monson, ”Herrens sätt”, Nordstjärnan apr 1978,
s 10).

Biskopen och grenspresidenten har andra timliga plikter såsom att
föra uppteckningar över alla kyrkans angelägenheter och att under-
hålla kyrkans byggnader och lokaler. De samlar också in andra
bidrag från kyrkan såsom medel för att stödja missionärer.

Biskopens och grenspresidentens andliga ansvarsåligganden

Biskopar och grenspresidenter är kallade att sörja för det andliga
välbefinnandet hos medlemmarna i sin enhet. De har den särskilda
plikten att vara allmänna domare över de heliga (se L&F 107:74).
För att hjälpa dem med dessa ansvarsområden har Herren lovat
att ge urskillningens gåva till biskopar och grenspresidenter (se
L&F 46:27).

Urskillningens gåva gör det möjligt för biskopen eller grenspresi-
denten att lära känna sanningen, att förstå skillnaden mellan gott
och ont, och till och med att veta vad som finns i en människas
hjärta. Eftersom han har denna gåva kan vi söka hans råd och han
kan tala om för oss vad Herren vill att vi ska göra för att tillväxa and-
ligen.

Genom urskillningens gåva kunde biskopen i följande berättelse
hjälpa en ung man i sin församling.

Craig, en sextonårig präst, var en enastående ung man. Han var all-
tid villig och redo att göra allt det som hans biskop bad honom om.
En dag lade emellertid biskop Wells märke till att Craig undvek
honom. Till och med på prästadömets kvorummöte tittade Craig all-
tid åt ett annat håll. Biskop Wells ville kalla Craig som sekreterare i
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prästernas kvorum, men han kände att något var fel. Därför kallade
han Craig till sitt kontor för en intervju. Under intervjun bekände
Craig att han hade ett moraliskt problem. Han sade att han skäm-
des och att han inte kände sig värdig sitt prästadöme. Biskop Wells
talade med honom och försäkrade honom att han kunde omvända
sig och få tillbaks sin självrespekt. Genom detta samtal lärde sig
Craig hur han kunde övervinna sitt problem och genom omvän-
delse fick han förlåtelse och blev glad och entusiastisk igen. Biskop
Wells kunde sedan kalla honom till sekreterare i prästernas kvorum.
Hur kunde biskopens förmåga att urskilja hjälpa Craig att tillväxa andligen?

Eftersom biskopen eller grenspresidenten är allmän domare i Israel
kan vi bekänna våra synder för honom och han kan då hjälpa oss
att omvända oss. När medlemmar begår allvarliga synder och inte
omvänder sig kan de förlora sitt medlemskap i kyrkan. I dessa fall
har biskopen ansvaret att hålla disciplinråd. I dessa råd fastställer
biskopen domar och uppmuntrar medlemmarna att omvända sig.
Dessa disciplinråd hålls i en kärleksfull anda och är avsedda att
hjälpa den enskilde omvända sig och att återigen få njuta av evan-
geliets välsignelser. (Se L&F 58:42–43 och L&F 58:14, 17–18.) Man
kan inte ta lätt på denna plikt eftersom biskopen kommer att hållas
ansvarig för sina domar.

När överträdelser måste behandlas i grenar i missioner ska mis-
sionspresidenten hålla disciplinrådet (se Allmän instruktionshand-
bok).

Här följer ytterligare några andra av biskopens och grenspresiden-
tens andliga plikter:

• Presidera över och hjälpa till med planeringen av sakramentsmö-
ten.

• Leda hemundervisningen för alla familjer.

• Leda möten (såsom välfärdskommittémöten).

• Välja och kalla medlemmar att verka inom olika ämbeten i för-
samlingen eller grenen.

• Godkänna förlänande av och ordinationer inom aronska prästa-
dömet.

• Rekommendera bröder för förlänande av melkisedekska prästa-
dömet.

• Intervjua medlemmar för tempelrekommendationer och patriar-
kaliska välsignelser.

• Hålla tiondeavräkning.
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• Ge välsignelser till tröst och råd.

• Fylla i missionärsrekommendationer.

Att stödja våra prästadömsledare

Vår biskop eller grenspresident har kallats av Herren. Han repre-
senterar Herren och kyrkans president. Av denna anledning är det
viktigt att vi stöder honom i hans kallelse. Äldste Boyd K Packer
sade: ”En man som säger att han understödjer kyrkans president
eller generalauktoriteterna men som inte kan stödja sin egen biskop
bedrar sig själv. Den man som inte stöder biskopen i sin församling
och presidenten för sin stav stöder inte heller kyrkans president”
(äldste Boyd K Packer, “Follow the Brethren”, Speeches of the Year,
BYU, 23 mars 1965, s 4–5).

Skrifterna lär oss hur vi ska stödja våra prästadömsledare.
Be eleverna följa med i texten då följande skriftställen uppläses. Efter varje skriftställe
ber du eleverna berätta vad vi kan göra för att stödja våra ledare.

SKRIFTSTÄLLE RÅD

Läran och förbunden 6:9 Undervisa omvändelse och lyda
buden

Första Nephi 3:7 Acceptera och fullgöra alla kallel-
ser som ges till oss

Läran och förbunden 60:2 Dela med oss av våra talanger

Malaki 3:8–10 Betala tionde och offergåvor

Hebreerbrevet 13:17 Lyda våra ledares råd

Läran och förbunden 64:9–10 Ha en förlåtande inställning till
andras svagheter, vilket inbegri-
per våra ledares svagheter

Den framgång som vår biskop eller grenspresident har i sin kallelse
beror till stor del på hur vi stöder honom. Vi bör alltid be för honom
att vår himmelske Fader ska vägleda honom att leda oss rätt.

Avslutning

Det tjänande som biskopen respektive grenspresidenten utför är av
stor betydelse för vårt välbefinnande. Värdiga män som kallats att
verka som biskopar och grenspresidenter har till uppgift att leda
kyrkans medlemmar. De tjänar och älskar oss och vi bör göra allt vi
kan för att hjälpa dem att utföra sina plikter.



Uppfordringar

1. Be för dina ledare i kyrkan i dina personliga böner och familjeböner.

2. Avhåll dig från att kritisera eller skvallra om dina ledare.

3. Understöd dina ledare genom att följa deras rättfärdiga råd.

Ytterligare skriftställen

Första Timotheosbrevet 3:1–7 (en biskops önskvärda egenskaper)

Titusbrevet 1:5–9 (en biskops önskvärda egenskaper)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Inbjuda en biskop eller grenspresident att vara med på lektionen för att besvara
frågor om sin kallelse.
2. Påminna klassens medlemmar om att ta med sig skrifterna till prästadömsmötet.
3. Utse elever till att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Äldstens och
högprästens plikter

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå äldstens och
högprästens plikter.

Inledning

När vi lär oss våra prästadömsplikter och fullgör dem är vi till väl-
signelse för andra därför att vi är Frälsarens representanter. Han har
gett oss sitt prästadöme så att vi, genom att utföra våra plikter, kan
hjälpa dem vi tjänar att gå framåt mot evigt liv. Detta gäller i synner-
het de av oss som innehar melkisedekska prästadömet, eftersom
detta prästadöme innehar ”nycklarna till kyrkans alla andliga välsig-
nelser” (L&F 107:18). De av oss som har erhållit det melkisedekska
prästadömet har ordinerats till äldstens eller högprästens ämbete
inom detta prästadöme. Med vart och ett av dessa ämbeten följer
särskilda plikter, men många ansvar är gemensamma.

Melkisedekska prästadömets plikter

Genom att troget utföra våra plikter som bärare av aronska prästa-
dömet, förbereder vi oss för att ta emot det melkisedekska prästa-
dömet. När tiden för vår ordination till melkisedekska prästadömet
närmar sig, intervjuas vi av vederbörlig prästadömsledare. En
bärare av aronska prästadömet skrev följande om de tankar och
känslor han hade efter att ha intervjuats inför sitt mottagande av
melkisedekska prästadömet:

”Stavspresidenten såg mig djupt i ögonen när han ställde sin sista
fråga och lyssnade till mitt svar. Sedan sade han: ’George, jag kän-
ner att du är redo och värdig att förlänas melkisedekska prästadö-
met och att ordineras till äldste.’ En liten stund senare vandrade jag
i den svala kvällsbrisen … Jag hade aldrig känt mig så samtidigt
lugn och entusiastisk … Snart knäböjde jag vid min säng. Jag
bestämde mig för att göra allt jag kunde för att använda mitt präs-
tadöme med heder. Jag beslutade mig för att aldrig svära, berätta
smutsiga skämt eller såra någon. Jag bestämde mig för att jag verk-
ligen skulle försöka vara en gudsman. Jag kommer alltid att minnas
den kvällen. Det var början till allting. Det kändes så gott att bli kal-
lad att bära prästadömet. Det kändes så gott nu att av hela min själ
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sträva efter att anses värdig att använda detta prästadöme, att vara
till välsignelse för min familj … och för mina medmänniskor”
(George D Durrant, Kentucky Louisville Mission News Letter, 19 okt
1974.)
Vad bestämde sig den unge mannen för efter denna intervju? Vilka är några av de
beslut vi bör fatta när vi mottar melkisedekska prästadömet?

Vi bör alla sträva efter att lära oss våra plikter och att vara värdiga
att använda vårt prästadöme (se L&F 107:99–100). Som bärare av
melkisedekska prästadömet har vi alla vissa plikter oavsett vilket
ämbete vi innehar.
Visa bild 9-a, ”Prästadömets auktoritet förlänas genom handpåläggning av dem som
har fått myndighet från Gud”.

I melkisedekska prästadömet ingår följande ansvarsåligganden:

PERSONLIG OMVÄNDELSE

Vi bör vara personligt omvända till Jesu Kristi evangelium och fast
beslutna att efterleva dess principer.

RELATIONER I HEMMET OCH FAMILJEN

Vi bör undervisa vår familj om evangeliets principer och hjälpa dem
att vara kärleksfulla och förstående när de utför sina plikter.

SLÄKTFORSKNING OCH TEMPELARBETE

Vi bör leva värdiga en tempelrekommendation, erhålla templets väl-
signelser för oss själva och våra familjer, ta fram namnen på våra
förfäder och utföra tempelförordningar för dem. Vi bör verka för att
”fädernas hjärtan vänds till barnen och barnens hjärtan till deras
fäder” genom att föra släktuppteckningar (till exempel personliga
dagböcker, familjeblad, släktkrönikor) och genom att ha släktorga-
nisationer (se L&F 128:17–18).

VÄLFÄRD

Vi bör ta hand om oss själva och våra familjer och se till att de fat-
tiga och behövande tas om hand på Herrens sätt.

MISSIONSARBETE

Vi bör delta i lämpliga missionärsaktiviteter, såsom att hjälpa famil-
jemedlemmar förbereda sig för och utföra heltidsmissioner, lära
känna icke medlemmar, lämna hänvisningar till missionärerna,
utföra heltidsmission och ekonomiskt stödja missionsarbetet.
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HEMUNDERVISNING

Vi bör ha kännedom om alla våra plikter som hemlärare och flitigt
”vaka över … och vara med . . . och styrka” dem som vi är kallade
att tjäna (se L&F 20:53).

TJÄNA OCH DELTA I KVORUMENS OCH KYRKANS AKTIVITETER

Vi bör verka med flit i våra kallelser i kyrkan, utföra andra uppgifter
i kyrkan och i kvorumet och delta i kyrkans möten och aktiviteter och
därigenom bygga upp Guds rike.

ENGAGEMANG OCH TJÄNANDE I SAMHÄLLET

Vi bör ära, lyda och understödja lagarna, vara lojala medborgare
och goda medmänniskor och förbättra det samhälle vi bor i (från
Annual Guidelines 1978–79, “The Melchizedek Priesthood”, s 1).
Visa bild 9-b, ”Melkisedekska prästadömet ger andra människor andliga välsig-
nelser”.

När vi erhåller det melkisedekska prästadömet får vi kraften att and-
ligen välsigna andra människor. Melkisedekska prästadömet ”för-
valtar evangeliet och innehar . . . nycklarna … till kunskapen om
Gud. Därför är gudaktighetens kraft uppenbar i dess heliga förord-
ningar” (L&F 84:19–21). I kraft av melkisedekska prästadömet kan vi
inviga olja, välsigna de sjuka, förläna prästadömet och den Helige
Andens gåva, ordinera andra till ämbeten inom prästadömet, inviga
gravar, ge välsignelser till tröst och en fars välsignelse till våra barn,
samt delta i de högre förordningarna i templet.
Hur är Guds kraft uppenbar i dessa förordningar? Vilka är några av de välsignelser
som du har fått genom melkisedekska prästadömet?

Äldstens och högprästens särskilda plikter

ÄLDSTE

Ordet äldste har två betydelser i kyrkan. Det syftar i allmän bemär-
kelse på en bärare av melkisedekska prästadömet, vem som helst.
Till exempel kallas missionärer, presiderande ledare i kyrkan och
generalauktoriteter för äldste. Äldste syftar också på ett särskilt
ämbete inom melkisedekska prästadömet.
Be att klassens medlemmar läser Läran och förbunden 124:137. Nämn en av äldstens
plikter som anges i detta skriftställe.

Förutom att vara kyrkans fasta tjänare på hemorten ska äldsterna
utföra vilka kallelser de än får. President Joseph F Smith förklarade
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att äldster kan bli ombedda att arbeta i templen, tjäna i verket
hemma och bistå med att predika evangeliet för världen (se Evan-
geliets lära, s 152–153).

HÖGPRÄST

Högpräster har ansvaret att förvalta de andliga krafterna och välsig-
nelserna i kyrkan (se L&F 107:10). De är också kallade att presidera.
De som har denna kallelse att presidera är bland andra general-
auktoriteter, missionspresidenter, stavspresidenter och biskopar. När
högprästerna presiderar i sina olika kallelser får de makt att förvalta
de andliga välsignelser som tillhör deras särskilda kallelse och att
göra allt det som en äldste eller bärare av aronska prästadömet kan
göra.

Avslutning

Melkisedekska prästadömet innehar nycklarna till alla andliga väl-
signelser i kyrkan. Äldstens och högprästens olika plikter tillhör mel-
kisedekska prästadömet. När vi därför verkar inom våra prästa-
dömsämbeten som äldster och högpräster kan vi både andligt och
timligt välsigna dem vi tjänar.

Uppfordringar

1. Ta reda på vilka plikter du har i ditt prästadöme och gör upp en
plan för att bättre fullgöra dem.

2. Ta reda på ett särskilt behov som finns i ditt hem. Bestäm dig för
ett sätt att bli en bättre far eller familjemedlem genom att rättfärdigt
utöva prästadömet i ditt hem.

Ytterligare skriftställe

Mosiah 18:7–30 (medlemmarnas plikter)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa Läran och förbunden 107.
2. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Patriarker och
patriarkaliska
välsignelser

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå patriarkernas
uppgift och att förbereda oss för att ta emot en patriarkalisk välsig-
nelse.

Inledning

Herren älskar alla sina barn och önskar välsigna dem. Våra hand-
lingar och beslut är emellertid avgörande för i vilken utsträckning
han kan välsigna oss. President Joseph F Smith sade: ”Varje person
kommer att få sin rättmätiga belöning för det goda han gör och för
varje handling. Men låt oss komma ihåg att alla välsignelser som vi
ska få, vare sig i detta eller i nästa liv, måste komma oss till del som
en följd av lydnad till de Guds lagar enligt vilka dessa välsignelser
är utlovade” (”What Is to Become of Such As Me?” Improvement
Era, nov 1912, s 71).

När vi får våra patriarkaliska välsignelser får vi i förväg kännedom
om många av de välsignelser som vår himmelske Fader har i bered-
skap för oss i den här världen och i evigheten. Vi kommer att få
dessa välsignelser om vi är sanna och trofasta. Att känna till dessa
ting i förväg kan motivera oss att bli tillräckligt värdiga att erhålla de
välsignelser han lovat oss.

Vad är en patriark?

Patriarker är fäder. Eftersom Adam var människosläktets fader, var
han den förste patriarken. Som patriark var han ansvarig för att väl-
signa sina efterkommande och för att hjälpa dem att leva rättfärdigt.
En av de sista tjänande handlingar som Adam utförde för sina barn
var att ge dem en patriarkalisk välsignelse.
Låt eleverna läsa Läran och förbunden 107:53–57.

I en syn såg Joseph Smith hur Adam kallade samman sina barn och
gav dem patriarkaliska välsignelser. Sedan såg han hur Herren
uppenbarade sig för dem, och Adam förutsade vad som skulle
hända med hans släkt i framtiden. På tal om denna storslagna hän-
delse sade Joseph Smith: ”Adam välsignade sina efterkommande,
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därför att han önskade föra dem till Guds närhet” (Profeten Joseph
Smiths lärdomar, s 136).

Ordet patriark är också namnet på ett ämbete inom melkisedekska
prästadömet. I kyrkans organisation på Jesu tid kallades patriarker
för evangelister (se Ef 4:11). När kyrkan återställdes blev också
detta prästadömsämbete återställt. Joseph Smith förklarade att ”en
evangelist är en patriark . . . Varhelst Kristi kyrka är upprättad på jor-
den, skall det finnas en patriark till de heligas och deras efterkom-
mandes nytta” (Dito, s 130).
Visa bild 10-a, ”Patriarkaliska välsignelser uppenbarar släktlinjen och utlovar välsig-
nelser som vi kan få om vi är rättfärdiga.”

De flesta stavar i kyrkan har åtminstone en värdig bärare av melki-
sedekska prästadömet som är kallad och ordinerad under ledning
av de tolvs kvorum till att vara stavspatriark. Eftersom han är hög-
präst har han auktoritet att utföra alla de plikter som en högpräst kan
utföra, men som patriark har han den särskilda uppgiften att ge pat-
riarkaliska välsignelser till de medlemmar i staven som önskar det.

En patriark har rättigheten och får inspiration att ge patriarkaliska
välsignelser i Herrens namn. Dessa välsignelser kan skänka oss
tröst i stunder av sorg eller svårigheter, kan stärka vår tro och kan
motivera oss att söka efter de välsignelser som Herren har i bered-
skap åt oss (se Frälsningens lära, 3:142.)

Vad är en patriarkalisk välsignelse?

År 1957 förklarade kyrkans första presidentskap att en patriarkalisk
välsignelse innehåller ett inspirerat tillkännagivande om släktlinje. Vi
får också inspirerade och profetiska anvisningar och löften om vår
uppgift i livet. I dessa välsignelser ingår löften om andliga gåvor,
timliga välsignelser, råd och förmaningar som hjälper oss att upp-
fylla våra livsuppgifter (se Allmän instruktionshandbok, s 5–5.)

En viktig del av vår patriarkaliska välsignelse är tillkännagivandet
om vår släktlinje, vilken talar om för oss genom vilken av Israels
stammar som vi erhåller våra välsignelser. På grund av våra förfä-
der är vi berättigade att erhålla, enligt vår rättfärdighet, samma väl-
signelser som gavs till Adam, Abraham, Jakob och andra av Guds
stora profeter (se Eldred G Smith, ”Alla kan få del av Adams välsig-
nelser”, Nordstjärnan, feb 1972, s 79–80).
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När vi blev medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
blev vi arvingar till vår himmelske Fader. Detta innebär att vi fick
rätten till alla de välsignelser som vår himmelske Fader har i bered-
skap för oss – om vi lever rättfärdiga liv. Endast Israels barn har
denna rättighet. Kyrkans medlemmar är antingen direkta avkom-
lingar till Abraham eller adopterade in i en av Israels stammar efter-
som de har tagit emot det sanna evangeliet. (Se Rom 8:14–17; Gal
3:26–29; L&F 86:8–10 och L&F 63:20.)

En annan viktig del av välsignelsen är den insikt vi får om vår upp-
gift i detta liv. Genom våra patriarkaliska välsignelser talar vår him-
melske Fader om för oss vilka avsikterna är med vårt liv här på
jorden och hur vi ska genomföra dem. Uppfyllelsen av våra
välsignelser är emellertid villkorlig.

Äldste John A Widtsoe lärde att en del av dessa välsignelser kanske
inte kommer i detta liv: ”Man bör alltid ha i åtanke att förverkligan-
det av löftena kanske inte kommer i det här livet utan i nästa. Ibland
har människor vacklat på grund av att utlovade välsignelser inte har
kommit i detta liv. De har glömt bort att inom evangeliet fortsätter
livet med all dess verksamhet i all evighet och att det som påbörjas
på jorden kan få en fortsättning i himmelen” (Evidences and Recon-
ciliations, s 323).
Be den medlem som kallats därtill att bära sitt vittnesbörd om den vägledning och
det stöd som hans patriarkaliska välsignelse har gett honom i livet.

Att erhålla en patriarkalisk välsignelse

För att kunna få en patriarkalisk välsignelse måste vi uppfylla vissa
personliga fordringar. Vi måste –

• Vara värdiga, döpta medlemmar i kyrkan.

• Ha en önskan att få vägledning från Herren.

• Ha studerat evangeliet och känna till avsikten med patriarkaliska
välsignelser.

• Vara tillräckligt mogna för att uppskatta betydelsen och bli upp-
muntrad av välsignelsen.

• Få en rekommendation från vår biskop eller grenspresident.

• Bestämma tidpunkt med vederbörande patriark för att ta emot vår
välsignelse.

När vi går för att få vår välsignelse bör vi be och, om möjligt, fasta
för att förbereda oss andligen. Vi bör också be för patriarken att han
ska kunna vara inspirerad på våra vägnar.
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Be den person som kallats därtill att beskriva hur han förberedde sig för att få en pat-
riarkalisk välsignelse.

När patriarken ger oss en välsignelse så spelar han in den på band.
Han gör detta för att kunna ge oss en utskrift av vår välsignelse. Ett
exemplar förvaras också bland kyrkans officiella uppteckningar. På
detta sätt kan varje person som tappar bort sin välsignelse få en ny
kopia av kyrkan.

Eftersom den patriarkaliska välsignelsen är personlig och helig bör
den förvaras på en säker men lättåtkomlig plats. Vi bör endast dela
med oss av innehållet till dem som står oss nära och enligt Andens
vägledning. För att kunna få hjälp av vår patriarkaliska välsignelse
bör vi ofta studera den. När vi gör detta så förstår vi vad vi måste
göra för att få de utlovade välsignelserna.

Avslutning

Följande berättelse visar hur en person blev välsignad när han
arbetade trofast på att följa de råd som gavs till honom i en del av
hans patriarkaliska välsignelse.

”Jag har alltid känt att det funnits en avsikt med mitt liv, och att jag
skulle utföra en stor uppgift, men jag visste inte hur det skulle gå till,
för när jag nått vuxen ålder hade jag ännu inte lärt mig läsa och
skriva ordentligt.

Jag trodde att jag var lika klipsk som de andra pojkarna, men mina
betyg tydde på något annat – jag hade genomgående underkänt i
betyg. En särskild serie prov i skolan, som grundade sig på att läsa,
visade att jag inte var något ljushuvud – att jag kanske inte ens
skulle kunna ta hand om mig själv. Mycket enkla uppgifter som de
andra pojkarna utförde med lätthet var alltför svåra för mig. Som
tonåring blev jag en gång ombedd av en av de andra pojkarna att
stava till ordet bensin, vilket jag inte kunde göra. Med endast miss-
lyckanden bakom mig började jag tro att jag verkligen måste vara
dum, som en del hade insinuerat under en tid och som de nu bör-
jade säga öppet om mig.

Jag ’utexaminerades’ från high school bara därför att detta tycktes
vara det enklaste sättet för skolan att bli av med problemet att för-
söka utbilda en elev som de bedömde som oförmögen att lära sig
till och med den enklaste formen av läsning.

Märkligt nog kom min första kontakt med det återställda evangeliet
när jag var fjorton år och försökte läsa en av de böcker som jag fann
i familjens bokhylla. Jag hade hittat en Mormons bok som hade till-
hört min mor, som hade döpts in i kyrkan på landet i södra Tennesse
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många år tidigare. Men på grund av att hon var isolerad från andra
medlemmar i kyrkan fick hon aldrig så mycket undervisning om
evangeliet och kom snart bort från kyrkan. Därför saknade hon kun-
skapen och en önskan om att undervisa sina barn om det evange-
lium som Mormons bok innehåller.

Jag kämpade mig igenom Joseph Smiths vittnesbörd. Jag läste
bara de enkla orden och hoppade över de svåra ord som jag inte
förstod. Det är inte särskilt förvånande att jag ibland inte förstod
någonting, men av någon anledning uppfylldes jag av en ande och
jag var övertygad om att det som jag försökte läsa var sant. Det som
jag kunde läsa gav mig en önskan att lära mig mer om kyrkan, så
påföljande söndagsmorgon liftade jag genom staden för att besöka
mormonkyrkan. Detta var början på en åtta år lång period då jag
skaffade mig ett vittnesbörd om evangeliet, så starkt att jag slutligen
övergav min ställning som icke döpt mormon och gick ned i dopets
vatten vid tjugotvå års ålder.

Då jag nu var medlem i kyrkan och hade inträtt på vägen mot celes-
tial upphöjelse, var jag inte längre tillfreds med luckorna i min per-
sonliga utveckling och i mina kunskaper. Jag ville känna större per-
sonligt värde och kunna vara till nytta i hans rike, och för att kunna
göra detta fanns det mycket jag behövde lära mig, bland annat att
läsa.

Jag gjorde då som vi alltid fått rådet att göra när vi ska fatta beslut
och göra upp planer som påverkar vårt eviga framåtskridande – jag
vände mig till Herren för att få vägledning från honom, och den gavs
till mig i en patriarkalisk välsignelse där det stod:

’Du är utvald i Guds ögon, liksom Paulus i forna dagar, en utvald tjä-
nare som har fått kraft och förmåga att utföra ett gott verk. Fortsätt
ditt sökande efter kunskap och be om visdom att kunna förhärliga
din himmelske Fader med din intelligens.’

Om Herren ansåg att jag hade förmågan att lära mig, då kunde jag
lära mig! Men jag insåg att denna välsignelse inte kunde tas för
given, att den inte automatiskt skulle uppfyllas, utan vidare tanke-
verksamhet eller handling från min sida. Uppfyllandet av välsignel-
sen, liksom fallet är med alla patriarkaliska välsignelser, berodde på
min värdighet och villighet att göra de saker som var nödvändiga för
att förverkliga dessa välsignelser.

Jag hade nu tro på att jag med Herrens hjälp skulle kunna lära mig
om jag bara gick helhjärtat in för det, och det gjorde jag, jag stude-
rade från sex på morgonen till midnatt, sex dagar i veckan.
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Jag lade ner tre hundra dollar på en samling skivor som innehöll
grundläggande undervisning om bokstäverna. Jag tillbringade
kväll efter kväll med att lära mig alfabetet utantill och uttala bokstä-
verna, så att jag kunde lära mig själv att läsa och skriva. Jag kunde
fortfarande inte stava särskilt bra, men jag kunde läsa genom att
dela upp orden fonetiskt tills jag förstod dem.

Full av tro på min nyvunna förmåga att läsa och skriva skrev jag in
mig vid Ohio State University. Jag försökte föra anteckningar då
professorerna höll föreläsningar, men jag kunde inte stava orden till-
räckligt bra för att kunna skriva ner dem. Jag delade fortfarande
upp nästan alla orden fonetiskt och som en följd därav kunde jag
bara skriva ner en liten del av professorns föreläsningar. Och utan
korrekta och fullständiga anteckningar var det omöjligt för mig att
studera och tillräckligt förbereda mig för proven, och därför miss-
lyckades mina studieförsök än en gång, och jag var tvungen att
sluta på universitetet.

Jag kände mig missmodig och började tvivla på min förmåga att
kunna studera, men jag hade fått en välsignelse och ett löfte om att
jag kunde lära mig saker. Eftersom jag insåg att uppfyllandet av
detta löfte vilade helt på min tro och mina gärningar fortsatte jag att
arbeta på min stavning och förmåga att läsa.

Jag tog Herren på hans ord om att han skulle välsigna mig om jag
gjorde min del och skrev in mig vid Ricks College. Jag gick alltid ut
som hemlärare, och utförde trofast alla de uppgifter som jag fick av
kyrkan – och jag studerade arton timmar om dagen. Jag behövde
fortfarande öva mig i att läsa men nu kunde jag omedelbart känna
igen orden, medan jag tidigare hade varit tvungen att dela upp
dem. När jag hade ett prov lärde jag mig alla ord i mina anteck-
ningar utantill, så att jag skulle kunna stava dem på provet. Då jag
gick ut från Ricks kunde jag läsa riktigt bra och var en bra elev med
mycket högt medelbetyg!

Jag har nu en filosofie kandidatexamen från Brigham Young Uni-
versity och har uppnått mitt studiemål med bra betyg.

Löftet från Herren om ’att jag fått förmågan att utföra ett gott verk’,
hade uppfyllts, liksom de andra välsignelserna i min patriarkaliska
välsignelse kommer att uppfyllas om jag har tro på honom och arbe-
tar på att dessa välsignelser ska förverkligas” (Dorvis Rodgers,
”You Shall Glorify Your Father in Heaven With Your Intelligence”,
When Faith Writes the Story, s 34–37).

Denne pojke var förberedd och lydig och följden blev att hans pat-
riarkaliska välsignelse var en källa till vägledning och tröst för
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honom. Vi bör utöva samma tro för att förverkliga de välsignelser
som vi blivit utlovade i våra patriarkaliska välsignelser.

Uppfordringar

1. Förbered dig för att erhålla din patriarkaliska välsignelse om du
ännu inte mottagit den.

2. Har du mottagit en välsignelse bör du ofta läsa den och sträva
efter att vara värdig att få de utlovade välsignelserna.

Ytterligare skriftställen

Första Moseboken 49:1–28 (patriarken Israel välsignar sina söner)

Läran och förbunden 107:39–56 (de tolv ska tillsätta evangelister;
det patriarkaliska prästadömet i forna tider)

Läran och förbunden 124:91–92 (patriarkerna erhåller nycklar att ge
välsignelser)

Moses 6:1–6 (en minnesbok fördes till välsignelse för Adams barn)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Be en medlem i klassen som har fått sin patriarkaliska välsignelse att bära sitt vitt-
nesbörd om den vägledning och välsignelse den har varit i hans liv. (Påminn honom
om att en patriarkalisk välsignelse är personlig och att den inte bör läsas upp för
andra. Av samma anledning bör han inte gå in i detalj på de löften och anvisningar
som han fått i välsignelsen.)
2. Ge en annan elev i uppgift att berätta vad han gjorde för att få en patriarkalisk väl-
signelse.
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Behovet av
generalauktoriteter

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå varför Herren
kallar generalauktoriteter och hur vi blir välsignade genom att stödja
dem.

Inledning

När Frälsaren levde på jorden organiserade han sin kyrka och ordi-
nerade män till prästadömet. Bland dem han kallade fanns tolv
apostlar och andra ämbetsmän som skulle bära vittnesbörd om
honom och hjälpa till med att vaka över kyrkan. Efter sin död och
uppståndelse besökte han det nephitiska folket i Amerika och orga-
niserade sin kyrka på samma sätt. Han ordinerade tolv lärjungar
till att betjäna nephiterna på samma sätt som de tolv apostlarna
tjänade kyrkan i den gamla världen.

I dessa sista dagar har Herren återigen upprättat Jesu Kristi sanna
kyrka genom profeten Joseph Smith. Den organiserades genom
uppenbarelse och har tolv apostlar, på samma sätt som kyrkan
hade när Frälsaren fanns på jorden. Förutom apostlarna har Herren
kallat andra att hjälpa till med att leda och vägleda hela kyrkan.
Dessa män kallas generalauktoriteter.

En generalauktoritet är en man som bär det melkisedekska prästa-
dömet och som kallats av Herren att verka i en av följande ställ-
ningar:
Visa bild 11-a, ”Generalauktoriteter i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga”.

FÖRSTA PRESIDENTSKAPET

Första presidentskapet består av kyrkans president och hans två
rådgivare, som också är generalauktoriteter. Presidenten innehar
alla de nycklar och all den auktoritet som återställts till kyrkan i
dessa sista dagar. Tillsammans med sina rådgivare vakar presi-
denten över hela kyrkan och har makt och auktoritet att verka i alla
ämbeten inom prästadömet och i kyrkan.

Kyrkans president innehar prästadömets ”nycklar” att administrera
alla andliga och timliga angelägenheter i kyrkan. Han har rätten att
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till stavspresidenter, biskopar, patriarker och andra ge ”nycklar”
som tillhör de olika ämbetena i olika geografiska områden.

President Joseph F Smith skrev om detta ämne: ”Varje man som
ordinerats till någon grad inom prästadömet har del av denna auk-
toritet. Men det är nödvändigt att varje handling som utförs med
denna auktoritet görs vid rätt tid och på rätt plats, på rätt sätt och
enligt rätt ordning. Makten att leda detta arbete utgör prästadömets
nycklar” (Evangeliets lära, s 112).

DE TOLV APOSTLARNAS KVORUM

De tolv apostlarna har kallats av Herren att vara särskilda vittnen om
Kristus. De verkar under ledning av första presidentskapet.

DE SJUTTIO

De sjuttio ska verka i Herrens namn, under de tolvs ledning, med att
bygga upp kyrkan och sköta alla dess angelägenheter i jordens alla
nationer (se L&F 70:34).

DET PRESIDERANDE BISKOPSRÅDET

Presiderande biskopsrådet är presidentskapet för aronska prästa-
dömet under ledning av de tolvs kvorum och första presidentska-
pet. Presiderande biskopen och hans två rådgivare vakar över kyr-
kans fysiska, eller timliga angelägenheter.

Förutom generalauktoriteterna kallas ett stort antal män som områ-
desauktoriteter. De är inte generalauktoriteter, men de är kallade att
representera de tolv och att hjälpa till med uppbyggandet av kyrkan
i olika delar av världen.

Generalauktoriteternas ansvarsåligganden

Generalauktoriteterna är representanter för Jesus Kristus. Frälsaren
själv är kyrkans överhuvud och leder den genom uppenbarelse till
profeten och de andra generalauktoriteterna. Genom dessa män
uppenbarar Herren sin vilja och undervisar oss om allting som är
nödvändigt för vår frälsning.

Generalauktoriteterna representerar Frälsaren på många olika sätt:

• De reser runt i världen för att hjälpa och instruera kyrkans med-
lemmar och lokala ledare i kyrkan.

• De håller kyrkan enig och ser till att kyrkan lär ut korrekta lärdo-
mar.
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• De ordinerar lokala prästadömsledare såsom stavspresidenter
och stavspatriarker.

• De förbereder och håller tal vid generalkonferenser, områdes-
konferenser och andra möten. När dessa män talar under infly-
tande av den Helige Anden är det som om Kristus själv hade
talat: ”Vad jag, Herren, har talat, det har jag talat . . . vare sig de
[mina ord] hava talats med min egen röst eller med mina tjänares,
ty det är detsamma” (L&F 1:38). Med Andens hjälp undervisar
och inspirerar de både medlemmar och icke medlemmar.

• De tolv har en kallelse att vara särskilda vittnen om Jesus Kristus
inför hela världen. De bär vittnesbörd om Kristi gudomlighet var-
helst de befinner sig. De andra generalauktoriteterna bär också
vittnesbörd om Frälsaren.

• De har ansvaret för kyrkans alla administrativa åligganden.

• Förutom alla dessa plikter är de också fäder och makar. Liksom
andra fäder i kyrkan har de ansvaret att leda sina egna familjer till
det celestiala riket.

Vårt behov av generalauktoriteter

Under historiens gång har vår himmelske Fader uppenbarat sin vilja
till människorna på jorden genom sina profeter. Detta gäller både
när vi talar om Moses tid, Kristi tid eller Joseph Smiths tid. Omstän-
digheterna kan förändras, men sanningen förändras inte, ej heller
vårt behov av Guds vägledning. Därför har Herren, på grund av sin
kärlek till oss, gett oss en profet och apostlar och andra gene-
ralauktoriteter som leder oss idag.

Följande berättelse visar hur en grupp människor blev välsignade
genom att lyda en profet.

”Slutligen, i juli 1959, var förberedelserna klara. Trettio trofasta tahi-
tier hade arbetat, sparat och gjort uppoffringar för att få ihop de
pengar som behövdes för att kunna resa till templet i Hawaii. Man
hade fått lägga ner mycket arbete på att få in Paraita (bokstavligen
Den store hövdingen), missionens båt, i en torrdocka för att repa-
rera och måla om den. Det hade också varit problem med de
franska myndigheterna. [Kaptenen, broder Tapu, övertygade till slut
hamnkaptenen, och de två lyckades få den franske guvernörens till-
stånd för de heliga på Paraita att fara till Hawaii.]

Broder Tapu fick inte bara tillstånd från de franska myndigheterna,
utan han skrev också till Salt Lake City för att få tillstånd av presi-
dent David O McKay. Detta tillstånd hade getts och allting var klart.
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Då kom ett avgörande samtal från missionskontoret. Alla som pla-
nerade att följa med på resan skulle samlas till ett möte på mis-
sionshemmet strax före avresan …

Den dagen hade ett speciellt sändebud, Ernest C Rossiter … anlänt
direkt från president McKay i Salt Lake City. De nyheter han kom
med var förbluffande. De heliga hade blivit ombedda att inte företa
sin länge efterlängtade resa. Enligt broder Tapu gav inte president
McKay någon förklaring. Han sade bara till broder Rossiter att ’åka
och stoppa dem. De kommer inte att klara det, och om vi låter dem
komma, så kommer vi att få problem med de [franska] myndighe-
terna. Vi kommer att hållas ansvariga för dem, så åk och stoppa
dem.’

I missionens dagbok uttryckte president Christiansen [missionens
president] sin oro inför att berätta detta för de heliga som var redo
för avfärd:

’Jag var mycket bekymrad och kände att jag behövde Herrens
hjälp med att ge en förklaring till dessa ödmjuka, trofasta medlem-
mar, som var så förväntansfulla inför att få ta emot sina begåvningar
i Hans heliga hus. Jag fastade och bad om det. Jag sammankallade
prästadömsbärarna till ett möte den 15 juli 1959, kl 8.00, och bad
också sex av de trofasta bröderna att komma till mitt rum kl 7. 30.
Med hjälp av president Rossiter berättade vi för dem om det beslut
som hade kommit från första presidentskapet, och sade till dem
att vi behövde deras tro och böner då vi skulle tillkännage detta för
bröderna i prästadömet som skulle samlas klockan 8.00. Efter att
president Rossiter och jag hade avslutat samtalet med dessa
män, uttryckte de i tur och ordning kortfattat sina tankar, och då jag
lyssnade uppfylldes jag av en stor glädje när de betygade sin öns-
kan om att lyda rådet från vår profet här på jorden.

Vi begav oss till mötet med prästadömsbärarna. Efter att ha lyssnat
till budskapet från första presidentskapet, uttryckte [de] sin överty-
gelse om att ifall dessa ord hade kommit från kyrkans ledare så
måste de ha kommit genom inspiration från Herren, och enda sät-
tet att visa sin kärlek och uppskattning för de välsignelser som Han
hade gett till dem var att lyda den uppmaning som getts. Jag bad
sedan att de genom handuppräckning skulle visa om de var villiga
att stödja förslaget och alla var villiga att stödja första president-
skapets beslut.’

Sålunda inställdes resan och varken president Rossiter, president
Christiansen eller de trofasta heliga på Tahiti visste egentligen var-
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för Guds profet hade sagt till dem att inte fara. De inställde resan
därför att de hade tro på profeten.

Senare återvände broder Tapu, kaptenen, till sin båt där en meka-
niker talade om för honom att en växel var skadad och att den bara
skulle hålla 100 till 150 timmar till. Trots detta sjösattes båten och
förankrades …

’Hur som helst’, rapporterade broder Tapu, båtens kapten, ’några
dagar senare fick jag ett telefonsamtal. Jag var på missionskonto-
ret och arbetade med kyrkans lokala tidskrift. Det var hamnkapte-
nen som ringde. Han sade: ”Din båt håller på att sjunka.” Och jag
sade: ”Va, jag har nyss tagit ut den från torrdockan!” Men han insi-
sterade: ”Din båt håller på att sjunka. Skynda dig!” Så jag rusade till
hamnen och när jag kom dit var båten halvvägs under vattnet. Min
förste styrman var under båten för att se vad det var för fel. Han
upptäckte att avgasröret från köket var ruttet. Reparatörerna hade
målat över det nästan ruttna träet och det rostiga röret. Det hade
brustit och vattnet läckte in.

Vad skulle du säga om vi nu satt i en livbåt 40 till 50 mil härifrån? Om
vi hade rest som vi hade bestämt skulle vi ha varit så långt ute då
det ruttna röret och träet gav efter.’

När de heliga på Tahiti följde profetens råd kunde de inte förstå käl-
lan till president McKays oro. Men nu förstod de Guds vägar. Bro-
der Tapu uttryckte denna vetskap med dessa ord: ’Det är därför
som jag alltid haft ett vittnesbörd om att president McKay är en sann
Herrens profet’” (R Lanier och JoAnn M Britsch, “A Prophet’s War-
ning”, New Era, mar 1976, s 12, 14).

Generalauktoriteterna talar för Kristus. Herren har sagt att ”vad de
tala drivna av den Helige Anden skall vara helig skrift, skall vara
Herrens vilja, skall vara Herrens sinne, skall vara Herrens ord, skall
vara Herrens röst och Guds kraft till frälsning” (L&F 68:4).

Eftersom dessa män är Frälsarens representanter på jorden är det
viktigt att vi känner till vad de säger och följer deras lärdomar.
Beakta några av Herrens lärdomar som har betonats av gene-
ralauktoriteterna i vår tid: De har gett oss rådet att hålla familjens
hemafton. De har uppmanat oss att hjälpa till med att bygga tempel
och utföra släktforskningsarbete. De har undervisat oss om person-
lig beredskap och familjeberedskap (inklusive matförråd). De har
också talat om nödvändigheten av att varje medlem utför missions-
arbete.
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Be eleverna att tänka på hur mycket världen har förändrats de senaste tio eller tjugo
åren. Hur får vi hjälp att klara av dagens svårigheter och problem om vi lyssnar till
profeterna?

Att stödja generalauktoriteterna

Herren tvingar inte någon av oss att lyda hans tjänare. Vi kan
antingen acceptera eller förkasta dem. Det är emellertid en stor väl-
signelse att kunna acceptera och stödja generalauktoriteterna och
våra andra ledare. Detta gör vi formellt vid vissa möten då vi
ombeds att visa vår villighet att stödja kyrkans ledare genom att ge
dem vår understödjande röst. Vi visar vår villighet att stödja dem
genom att räcka upp höger hand. Men att stödja generalauktorite-
terna kräver mer än att räcka upp höger hand. Vi stöder gene-
ralauktoriteterna i verklig bemärkelse genom att acceptera deras
lärdomar och genom att följa deras råd och ledarskap.

Dessa män är representanter för Jesus Kristus och mottar fortlö-
pande uppenbarelser från honom. Vi ärar Frälsaren genom att
hedra hans representanter. Vi hedrar och respekterar våra levande
profeter genom att lyda deras lärdomar, be för dem och genom
att be om styrka att följa dem (se Hebr 13:17–18 och L&F 107:22.)
Vi stöder dem också när vi stöder vår biskop eller grenspresident,
för han verkar under deras ledning.

De som stöder generalauktoriteterna får stora välsignelser. Herren
har sagt att de som tror på profeternas lärdomar och håller ut i tro
till änden kommer att mottaga allt det som Gud har (se L&F
84:36–38). Mormons bok berättar om en stor man vid namn Amulek
som tog emot en Guds profet. En ängel besökte Amulek och berät-
tade för honom att profeten Alma skulle besöka honom. Ängeln
sade: ”Du skall mottaga honom i ditt hus och undfägna honom, och
han skall välsigna dig och ditt hus, och Herrens välsignelse skall
vila över dig och ditt hus” (Al 10:7). Amulek tog emot Alma i sitt hem
och bar senare sitt vittnesbörd om de stora välsignelser han och
hans familj fått till följd av att han tagit emot profeten.
Läs Alma 10:10–11. Hur kan vi få de välsignelser som Amulek talade om?

Det kanske aldrig händer att en generalauktoritet besöker vårt hem,
men vi kan få liknande välsignelser om vi accepterar generalaukto-
riteterna genom att följa deras inspirerade råd i våra hem.
Om en elev har träffat en generalauktoritet eller hört en tala, kan du låta medlemmen
berätta hur det var och varför han tror att det är viktigt att lyssna till och lyda gene-
ralauktoriteterna.



Avslutning

Generalauktoriteterna är Frälsarens personliga representanter. De
innehar prästadömet och nycklarna att leda arbetet i Herrens kyrka.
När vi följer deras råd och understödjer dem med vår tro, vår lyd-
nad och våra böner, får vi stora välsignelser.

President Harold B Lee sade: ”Någon har sagt … och jag tror att det
är absolut sant: ’En person är inte verkligt omvänd förrän han ser
Guds kraft vila på kyrkans ledare och förrän det går in i hans hjärta
som en eld.’ Till dess att medlemmarna i denna kyrka är övertygade
om att de blir ledda på rätt sätt och de har en övertygelse om att
dessa Guds män är män som är inspirerade och vederbörligen
utsedda av Guds hand är de inte verkligt omvända” (”Prästadömets
styrka”, Nordstjärnan, mar 1973, s 94).

Uppfordringar

1. Be Herren, i familjebönen och i din personliga bön i kväll, att väl-
signa generalauktoriteterna.

2. Be om ett vittnesbörd om profeten och de andra generalauktori-
teterna och om att få styrka att följa dem.

Ytterligare skriftställen

Fjärde Moseboken 12:6 (Herren uppenbarar sig för sina profeter)

Amos 3:7 (Herren uppenbarar sina hemligheter för sina profeter)

Lukas 1:59–79 (Herren har alltid talat till människan genom profeter)

Läran och förbunden 21:4–6 (profeten uttalar ord som om de kom
från Guds egen mun)

Läran och förbunden 43:1–7 (uppenbarelser till kyrkan ges endast
genom profeten)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Göra förberedelser för att inleda eller avsluta med ”Tack, Gud, att profeter du
sänder” (Psalmer, nr 10).
2. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Faderns ansvar för
familjens välfärd

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå vilket ansvar
fadern har att planera och sörja för familjens behov.

Inledning

En Herrens profet har sagt: ”Familjen är den viktigaste organisatio-
nen i tiden och i evigheten. Ändamålet med livet är att vi för oss
själva ska skapa eviga familjeenheter” (Joseph Fielding Smith,
”Råd till de heliga och till världen”, Nordstjärnan, dec 1972, s 495).

En evig familj är en patriarkalisk familj. Detta innebär att fadern är
familjens överhuvud och att mannen och hustrun har beseglats i
templet. Alla familjeenheter bör ha den eviga familjen som förebild,
med en fader som uppfyller sin roll som familjens sanna överhuvud.

Fadern ska sörja för familjens behov

Skrifterna lär oss att fadern är familjens överhuvud (se Ef 5:23). Som
sådan bör han sörja för familjens timliga och andliga behov (se Mos
4:14–15). Denna heliga skyldighet, som vi har fått av Herren, är det
viktigaste verk som en fader överhuvudtaget kan utföra. President
David O McKay förkunnade att ”ingen framgång kan uppväga ett
misslyckande i hemmet” (David O McKay, Conference Report, apr
1964, s 4).

Det är i familjen som barnen bör tas om hand och undervisas om
eviga principer. ”Det viktigaste arbete ni kan utföra för Herren är det
arbete ni utför inom ert eget hems väggar”, sade president Harold
B Lee (regionrepresentanternas seminarium, apr 1972, s 2). Ingen
lärare kan påverka våra barn lika mycket som vi föräldrar. Av denna
anledning måste vi undervisa våra barn både genom exempel och
ord. Vi har fått löftet att om vi tillsammans med hustru och barn
beseglas i templet och trofast efterlever evangeliets principer, kan
vi leva tillsammans som eviga familjer i det celestiala riket (se lek-
tion 47, ”Upphöjelse”, i Evangeliets principer).

Sörja för familjens timliga behov

Som fäder förväntas det av oss att vi ska ta hand om familjens tim-
liga behov. För att tillgodose dessa behov bör vi –
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• Utföra ett ärligt arbete för att försörja familjen.

• Budgetera familjens tillgångar i samråd med vår hustru.

• Lära våra barn att arbeta.

• Leda ett program för hemproduktion och hemförråd.

I nutida skrifter står det att de som kan arbeta men inte gör det ”skall
icke äta en arbetares bröd, ej heller bära hans kläder” (L&F 42:42).
Herren har sagt att om den lättjefulle inte ändrar sig ska han inte få
de välsignelser som de arbetsamma får. Han kan till och med för-
lora sin plats i kyrkan (se L&F 75:29). Naturligtvis spelar det ingen
roll vilket arbete vi utför så länge som det är ett ärligt och tillfreds-
ställande arbete.

Tillsammans med sin hustru ska mannen göra upp en familjebud-
get. Den inkomst han får är inte bara hans – den tillhör hela familjen.
Han är bara den som förvaltar den. Han har ansvaret att se till att
varje familjemedlems ekonomiska behov tillgodoses, inte bara hans
egna. När han gör sitt bästa för att uppfylla familjens timliga behov,
kommer Herren att välsigna honom, och hans hustru och barn kan
utföra sina respektive uppgifter i familjen.
Visa bild 12-a, ”Familjer som arbetar tillsammans blir både timligt och andligt välsig-
nade.”

Barn bör uppmuntras och tillåtas att skaffa sig så mycket utbildning
som möjligt för att förvissa sig om att de är förberedda för sitt livs-
verk. Så långt som möjligt bör man undvika att ta dem ur skolan för
att de ska börja arbeta. Detta betyder inte att våra barn inte ska få
arbete att utföra i hemmet. President Harold B Lee uppmanade för-
äldrarna att ge speciella uppgifter till barnen så att de inte ska bli
uttråkade och få lära sig goda arbetsvanor (se ”Att förbereda vår
ungdom”, Nordstjärnan, aug 1971, s 246–247).

En plikt som barnen kan få är att ta hand om familjens trädgård. Vi
har fått rådet att odla trädgårdar för att själva stå för en del av våra
matbehov, och sedan att förvara så mycket mat som möjligt. Presi-
dent Spencer W Kimball har gett rådet till varje familj att ”odla alla
grönsaker och all frukt som ni rimligen kan på er egen mark . . .
Utveckla era färdigheter i hemkonservering och lagring. Vi bekräf-
tar det tidigare råd som kyrkan redan gett, att skaffa och underhålla
ett årsförråd” (Spencer W Kimball, ”Familjeberedskap”, Nordstjär-
nan, okt 1976, s 103).
Vilka uppgifter och sysslor kan ni utföra som familj för att undervisa era barn om arbe-
tets betydelse? Vart kan vi vända oss för att få hjälp då vi inte kan sörja för våra famil-
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jers behov? (Vi bör alltid i första hand söka hjälp från familjemedlemmar och släk-
tingar som kanske kan hjälpa oss. Om de inte kan hjälpa oss bör vi vända oss till kyr-
kan och kontakta våra kvorumledare. Socialbyråer och liknande i samhället bör
endast kontaktas om kyrkan inte kan ge oss den hjälp vi behöver.)

Att sörja för vår familjs andliga behov

För att tillgodose familjens andliga behov kan vi –

• Undervisa vår hustru och våra barn om evangeliet.

• Hålla familjebön varje dag.

• Skapa en atmosfär i våra hem som inbjuder Herrens ande att vara
hos oss.

• Betala tionde och offergåvor till Herren.

• Hålla meningsfulla hemaftnar.

Allt detta är heliga förpliktelser. Läran och förbunden framhåller
särskilt en av dessa plikter:
Låt eleverna läsa Läran och förbunden 68:25, 28. Vad har Herren befallt att vi ska
undervisa våra barn om?

En far måste se till att hans familj undervisas om evangeliet i hem-
met. Ett av de bästa sätten att påbörja denna undervisning är under
familjens hemafton. Den ger oss ett regelbundet tillfälle att tala med
och undervisa våra familjer. Första presidentskapet har uppmanat
alla föräldrar ”att regelbundet komma samman med sina familjer på
måndagskvällarna för att där undervisa dem om skrifterna … och
för att bära vittnesbörd för dem. Föräldrar bör ta detta tillfälle i akt
för att komma närmare sina barn, att lyssna till deras problem och
[planer] och att ge dem den personliga ledning de står i så stort
behov av” (”Budskap från första presidentskapet”, Familjens
hemafton, 1976–77, s 3).

Om en far ska kunna undervisa sina barn på ett ordentligt sätt
måste han organisera sin tid så att han ofta kan vara tillsammans
med sin familj. Han måste också visa sin glädje över att leva efter
evangeliet genom att trofast betala tionde och offergåvor till kyrkan,
acceptera och utföra kallelser i kyrkan samt hålla de andra buden.
På vilket sätt hjälper kyrkan oss att undervisa våra barn?

Välsignelser till fäder och familjer
Visa bild 12-b, ”Kung Benjamin sörjde för sin familjs timliga och andliga behov.”

Mormons bok berättar för oss om en stor profet, konung och far,
konung Benjamin (se Mos 2:12, 14). Fastän han var kung och profet
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arbetade han med sina egna händer för att försörja sin familj. Han
förväntade sig inte att andra skulle försörja honom. Som fäder bör vi
följa hans exempel och försörja våra familjer.

Abraham är en annan far som vi kan forma våra liv efter. På grund
av sin trofasthet blev han lovad en rättfärdig familj och många efter-
kommande (se 1 Mos 17:3–8). Abraham blev välsignad för sin
hängivenhet till Herren och för att ha tagit hand om sin familj på ett
rätt sätt. Eftersom vi är ättlingar till Abraham kan vi åtnjuta samma
välsignelser om vi ser till våra familjers andliga och timliga behov.
En omedelbar verkan är att kärleken ökar i våra hem och att våra
familjer tillväxer i andlighet.

Avslutning

Följande berättelse visar hur en far och hans familj blev välsignade
när han tog emot och efterlevde evangeliet. Innan Joseph Garcia
blev medlem i kyrkan tyckte han om att dricka med sina vänner och
var sällan hemma. Följden blev att hans hustru ofta var tvungen att
ta ströjobb för att kunna hjälpa till med att försörja familjen. Hans
barn kände honom knappt. De var mer rädda för än de respekte-
rade och älskade honom.

Men en dag presenterades han för några mormonmissionärer. Efter
att ha undervisats av missionärerna i sex månader förändrades
hans liv fullständigt. Han upphörde med att dricka tillsammans med
sina kompisar och blev snart medlem i kyrkan. Han började till-
bringa tid med sina barn, höll familjens hemafton och gjorde utflyk-
ter med dem och sin hustru. Han gjorde upp en noggrann familje-
budget så att hans hustru kunde sluta sitt arbete och vara hemma
hela tiden.

Han upptäckte snart att han trivdes hemma, och han njöt mer av
den tid han tillbringade med sin hustru än han någonsin hade gjort
med sina tidigare kompisar. Hans barn började älska honom, och
de försöker idag följa hans exempel på ett rättfärdigt leverne.

Uppfordringar

1. Värdera hur väl du tillgodoser din familjs andliga och timliga
behov.

2. Bestäm dig för att uppfylla din familjs behov.

3. Utarbeta en plan tillsammans med din hustru och dina barn för
att inrätta era liv i harmoni med skrifterna och råden från kyrkans
ledare.
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Ytterligare skriftställen

Första Timotheosbrevet 5:8 (fäder ska sörja för sina familjer)

Mosiah 27:14, 22–24 (Herren hör de böner som en far uppsänder för
sina barn)

Läran och förbunden 68:30–31 (lättingars barn växer upp i ogud-
aktighet)

Läran och förbunden 75:25, 28–29 (fäder ska sörja för sina familjer)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa lektion 27, ”Arbete och personligt ansvar”, och lektion 36, ”Familjen kan
bestå för evigt”, i Evangeliets principer.
2. Ordna skrivtavla och kritor.
3. Skriv gärna upp på tavlan eller på ett stort papper på vilka sätt en far ska tillgo-
dose sin familjs timliga och andliga behov.
4. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.

Lektion 12 
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Rådgör med
familjens
medlemmar

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss att stärka våra famil-
jer genom att rådgöra med vår hustru och våra barn.

Inledning
Sjung ”Frid och glädje finns på jord”.

Prästadömsbäraren har ledningen i sitt hem

Våra jordiska hem är början på våra himmelska hem. Föräldraskap
är på sätt och viss förberedelse för gudaskap. De fäder som vet
detta inser att de har en helig plikt att leda sina familjer i rättfär-
dighet. President N Eldon Tanner sade: ”Varje sista dagars heliga
hem bör vara ett föredömligt hem där fadern är överhuvud, men
presiderar med kärlek och i fullständig harmoni med moderns
rättfärdiga önskningar. Tillsammans bör de söka gemensamma mål
för familjen, och barnen bör känna den kärlek och harmoni som
råder” (“Fatherhood”, Ensign, jun 1977, s 2).

Som gifta prästadömsbärare har vi ansvaret att uppfostra en rätt-
färdig familj, men naturligtvis gör vi det inte ensamma. Vi har hjälp
av vår hustru. Tillsammans kan vi bygga upp ett starkt äktenskap
och föra vår familj tillbaks till Herrens närhet. Detta innebär att vi
måste älska och rådgöra med vår hustru om vi ska kunna åtnjuta
Herrens ande i vårt hem.

Att visa kärlek och omtanke om vår hustru
Läs Mosiah 4:14.

Herren lär oss i detta skriftställe att vi ska skapa hem där frid och
kärlek råder. För att få sådana hem måste vi redan när vi gifter oss
försäkra oss om att ett mönster av kärlek och givande upprättas.
Om detta mönster inte är upprättat i vårt hem bör vi göra det nu.
Detta innebär att vi ber tillsammans regelbundet, visar kärlek och
respekt för varandra och studerar skrifterna tillsammans. Det
kanske allra viktigaste är att det innebär att hålla Guds bud och de
förbund vi gjorde då vi gav våra äktenskapslöften.

En god prästadömsledare är vänlig och omtänksam mot sin hustru
(se Ef 5:25). President J Reuben Clark jr sade att om en familj ska
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bli en celestial familj måste mannen och hustrun älska, hedra och
respektera varandra. De måste ha tålamod med varandra och hålla
fast vid sina äktenskapslöften. Deras tro bör ”uppfylla hemmet som
ett milt ljus”. Om de gör detta kommer deras lydnad till Gud att ”vara
dem till vägledning och vederkvickelse” (se “Immortality and Eter-
nal Life”, del 2 [Melchizedek Priesthood study guide, 1969],
s 14–15).
Vad kan vi göra för att visa vår hustru kärlek och omtanke? Hur får vi hjälp att skapa
hem där frid och kärlek råder, om vi visar vår hustru kärlek och omtanke?

Samråd med din hustru
Visa bild 13-a, ”Det är mycket lättare att leda familjen om mannen rådgör med sin
hustru.”

Det är viktigt att vi kommunicerar med vår hustru. De flesta problem
i äktenskapet och i familjen kan övervinnas om vi samråder med vår
hustru – och söker Herrens hjälp och vägledning.
Läs Alma 37:37. På vilket sätt kan det vara till hjälp att rådfråga Herren?

Om vi vill vara visa prästadömsbärare måste vi ödmjukt diskutera
problem och målsättningar med vår hustru, och låta henne vara
med i de beslut som vi fattar. Om vi älskar vår hustru så ber vi alltid
om hennes synpunkter och hjälp istället för att försöka lösa större
familjeproblem på egen hand. Vi bör därför avsätta en bestämd tid
då vi kan diskutera och lösa problem som rör familjen. Endast
genom att göra detta kan vi på ett enat sätt leda och vägleda vår
familj.

Vår hustru är vår medhjälpare i äktenskapet och är därför viktig för
det äktenskapliga samarbetet. Vi måste få henne att känna sig bety-
delsefull. Somliga män anser att eftersom de bär prästadömet kan
de fatta alla beslut själva, men skrifterna säger att de har fel.
Läs Läran och förbunden 121:39, 41.

Att utöva ”orättfärdigt herravälde” är att missbruka prästadömet.
Som bärare av melkisedekska prästadömet är vi skyldiga att lyssna
till vår hustru med kärlek och omtanke. Och när vi lyssnar bör vi inte
göra det på ett överlägset sätt, för de är våra medhjälpare och jäm-
likar. Följande erfarenhet visar hur en prästadömsbärare rådgjorde
med sin hustru.

Broder Jackson var en utbildad och klok man. Han kunde lätt ha fat-
tat alla beslut som rörde familjen på egen hand. Men istället satte
han sig alltid ner och diskuterade problem och lösningar tillsam-
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mans med sin hustru. Åtminstone en gång i veckan, vanligtvis på
söndagskvällen, satte de sig ner vid köksbordet och diskuterade
familjens problem. Ibland fick barnen komma till tals i diskussionen.
Genom att samråda tillsammans var denne man och hans hustru
nästan alltid överens om hur de skulle uppfostra sina barn. De grä-
lade aldrig utan var kärleksfulla mot varandra. Denne man var klok
nog att alltid be om sin hustrus kloka råd. Han skapade ett mönster
för ett nästan celestialt hem som alla hans sex söner nu följer i sina
egna hem.
På vilket sätt kan en man och hans hustru undvika gräl och problem i sitt hem genom
att samråda? Hur kan det öka kärleken i deras äktenskap?

Att rådgöra med sin familj
Visa bild 13-b, ”Genom att hålla familjeråd kan fadern bättre leda sina barn i rättfär-
dighet.”

Efter det att maken har rådgjort med sin hustru bör de sammankalla
barnen och tillsammans med dem diskutera sina familjemål och
planer. Det är värdefullt att hålla råd med hela familjen. Det kan
förbättra familjelivet och fördjupa kärleken mellan familjens med-
lemmar. Barn som i förväg får ta del av familjeplanerna känner till
vad de andra gör och följden blir ordning och harmoni. Barnen bör
närhelst det är möjligt få vara med och fatta beslut och hjälpa till
med att genomföra dessa.
När är det lämpligast att hålla familjeråd? (Familjens hemafton är ett bra tillfälle, men
familjerådet bör inte ersätta lektionen.) Vad kan diskuteras på ett sådant råd?

Visa bild 13-c, ”En far bör regelbundet intervjua sina barn”.

Det är också viktigt att fäder har privata samråd med vart och ett av
sina barn. ”Det får endast positiva följder när fäder regelbundet
intervjuar sina söner och döttrar. Han kan lära känna deras problem
och förhoppningar. Han kan bli deras förtroliga vän” (A Theodore
Tuttle, “The Role of Fathers”, The Ensign, jan 1974, s 67).
Vad kan du diskutera med dina barn under dessa intervjuer? Hur kan de föra er när-
mare varandra? (Uppmuntra bröderna att använda intervjuer som ett tillfälle att
lyssna på barnen, hur de tänker och känner.)

Då vi rådgör med våra barn behöver det inte alltid ske på ett formellt
sätt. Vi bör ta varje tillfälle i akt att lyssna till deras problem. När vi
rådgör bör vi beakta deras problem från deras synvinkel. Vi bör inte
skratta åt deras bekymmer eller tro att deras problem är oviktiga,
utan kärleksfullt lyssna på dem och försöka att förstå och hjälpa
dem.
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”Det är underbart när en far eller mor sitter ner med en son eller dot-
ter och diskuterar ett personligt problem (och de har sina problem,
som vi, om vi är kloka, inte förringar). Våra söner och döttrar behö-
ver få kraft att motstå påtryckningar, frestelser och till och med fel-
aktiga beskyllningar … Under sådana förtroliga samtal kan föräld-
rarna hjälpa barnen att sätta upp mål” (ElRay L Christiansen,
“Successful Parenthood – A Noteworthy Accomplishment”, Ensign,
jul 1972, s 55).
Vad bör en ung man diskutera med sina föräldrar? Vad bör en far diskutera med sina
barn? (Det vore klokt att påminna eleverna om att acceptera andra människors upp-
fattningar. Alla människor har olika problem.)

Äldste Richard L Evans sade följande om att rådgöra med sina
barn: ”Ni har tillsammans förmånen, rätten och plikten att sitta ner
och utbyta tankar och diskutera era beslut med varandra, så att ni
båda känner att den andra lyssnar och visar respekt – och arbeta
och be tillsammans för er gemensamma eviga lycka” (”As Parents
and Children Come to Common Ground”, Improvement Era, maj
1956, s 342).

Avslutning

Löftet är att vi ska få leva i harmoni och frid i det celestiala riket. Men
vi måste börja nu med att skapa enighet och kärlek, för det är inte
något som händer av sig självt. President David O McKay sade:
”Det är få ting jag kan tänka mig, om ens några, som är mer miss-
hagliga i hemmet än avsaknad av enighet och harmoni. Å andra
sidan vet jag att ett hem där enighet, samarbetsvilja och kärlek
råder är en liten del av himmelen på jorden” (“Unity of Purpose
Important to the Accomplishment of God’s Work”, Improvement Era,
dec 1967, s 34.)

När vi rådgör med hustru och barn stärker vi både dem och oss
själva, och ökar kärleken och enigheten i vår familj.

Uppfordringar

1. Be och rådgör regelbundet med din hustru.

2. Håll familjeråd.

3. Fastställ tidpunkter då du ska intervjua vart och ett av barnen.
Tänk på att vara bedjande och omtänksam när du talar med dem.

Ytterligare skriftställen

Galaterbrevet 5:22 (Andens frukter)

Jakobs bok 2:35 (Hur ett dåligt exempel påverkar familjens med-
lemmar)
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Jakobs bok 3:7 (vikten av kärlek mellan man och hustru)

Läran och förbunden 121:36–38 (hur prästadömets kraft erhålles
och kontrolleras)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa lektion 37, ”Familjens olika ansvar”, i Evangeliets principer.
2. Påminna eleverna om att ta med sig sina skrifter till klassen.

Lektion 13 
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Håll familjebön

Ändamålet med denna lektion är att uppmuntra oss att dagligen
hålla familjebön.

Inledning
Visa bild 14-a, ”Två gånger om dagen bör man hålla familjebön.”

Som fäder bör vi kalla samman våra familjer till familjebön, i vilken vi
uttrycker tacksamhet och ber vår himmelske Fader om hjälp. Presi-
dent Spencer W Kimball sade:

”Jag har intervjuat många familjeöverhuvuden … som har erkänt att
deras familjeböner var oregelbundna, och att det var vanligare att
de hoppades över än att de hölls. Somliga säger att de försöker
hålla familjebön en gång om dagen och andra rycker på axlarna
och säger att de inte kan få sina familjer att komma samman. Denna
lättsinniga inställning till bönens oerhörda vikt oroar mig mycket …
Kyrkan anmodar att man håller familjebön både morgon och kväll.
Det är en knäfallande bön … Många har funnit att den bästa tiden
är vid frukost eller middagsdags. Då är det minst besvärligt att få
familjemedlemmarna att komma samman. Dessa böner behöver
inte vara långa, särskilt om små barn står på knä. Alla medlemmar
i familjen, inklusive de små, bör få tillfälle att [uttala] bönen” 
(”I Kneeled Down before My Maker”, Instructor, apr 1966, s 132).

Familjebön: En hjälp att motstå frestelser

Vi har blivit befallda att be till vår himmelske Fader, särskilt med våra
familjer.
Läs Kristi ord i Tredje Nephi 18:18–21. Vilket viktigt skäl anger Frälsaren till att vi bör
hålla bön?

Bön kan hjälpa våra familjer att motstå Satans frestelser. Genom
bön kan vi få styrka och kan bättre övervinna våra problem.

Som fäder bör vi vara exempel genom att sammankalla våra famil-
jer till bön. Detta kan kräva av oss att vi först lär våra familjer hur de
ska be. I Läran och förbunden anbefalls fäder och mödrar att lära

14-a, Två gånger om dagen bör man hålla familjebön
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sina barn att be (se L&F 68:28). Bästa sättet att undervisa barnen
om bönens princip är genom att vara ett exempel. Om vi tar oss tid
att be med dem kommer våra barn att lära sig hur viktigt det är att
be och att tillämpa bönen i sitt liv.

Att leda och undervisa sina barn är plikter som alla fäder har. Man
behöver inte vara bärare av melkisedekska prästadömet för att leda
sin familj i bön.

Att lyckas med familjebönen

Sista dagars heliga har blivit ombedda att ”be oavlåtligen” (se L&F
10:5). En profet har förklarat hur det är möjligt att alltid be, även när
vi inte knäfaller.
Läs Alma 34:27. Vad innebär det att ständigt ha en bön i sitt hjärta?

Genom att vända våra tankar och önskningar till Herren närhelst det
är möjligt kan vi ständigt ha en bön i vårt hjärta.

Om vi ska lyckas med att hålla familjebön i vårt hem bör vi fastställa
särskilda tidpunkter för bön. Våra ledare i kyrkan har sagt till oss att
vi ska samla vår familj två gånger om dagen. Om vi ska kunna göra
detta måste vi finna ut vilka som är de mest lämpliga tidpunkterna
för vår familj att komma samman. Det bör vara en regelbunden tid-
punkt då alla våra barn är hemma. Dessa tidpunkter inträffar oftast
på morgonen innan vi beger oss till arbetet och skolan, och strax
innan barnen går till sängs på kvällen.

Våra böner behöver inte vara långa. Faktum är att korta böner upp-
muntrar våra små barn att be, eftersom deras böner vanligtvis är
mycket korta. I morgonbönen bör ingå våra planer för dagen. I våra
kvällsböner bör vi tacka Herren för hans beskydd och vägledning.
Välsignandet av maten bör inte överta den reguljära familjebönens
roll, men det kan tas med i den om vi håller familjebön strax innan vi
äter.

Några andra välsignelser som vi bör be om nämns av Amulek i Mor-
mons bok.
Läs Alma 34:23–25.

Vår egen förteckning över vad vi bör be om kanske skiljer sig från
Amuleks, men han talade om samma principer. En princip är att vi
bör be om våra vardagliga göromål. En annan är att vi bör be om
styrka att motstå djävulens frestelser. Varje familj bör beakta sina
målsättningar och behov och uppriktigt be om det som är viktigast
för dem. Om vi gör detta blir våra böner uppriktiga och effektiva, inte
bara ord som vi upprepar dag efter dag. Som fäder behöver vi
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hjälpa våra små barn att undvika repetera samma ord varje gång de
ber. När vi gör detta måste vi sträva efter att stå under den Helige
Andens inflytande (se L&F 42:14). Vadän vi gör för att lära våra barn
att be, så får vi aldrig tvinga eller genera dem.

Vi ska inte låta oss bli nedslagna av svårigheter med att hålla effek-
tiva familjeböner. Ofta är det Satan som ligger bakom problemet.
Läs Andra Nephi 32:8.

Satan kommer att försöka förhindra personliga böner och familje-
böner eftersom han lättare kan påverka en familj som inte ber regel-
bundet. Vanan att hålla familjebön bör därför vara så stark att även
när fäderna inte är hemma bör deras hustru kalla familjen tillsam-
mans. Om både vi och vår hustru kommer att vara borta ska vi utse
ett äldre barn till att leda familjen i bön.
Hur kan ungdomar inom aronska prästadömet stödja och uppmuntra vanan att hålla
familjebön?

Andliga välsignelser genom familjebön

Vi får stora välsignelser när vi håller familjebön. Kärleken och för-
ståelsen ökar och Satan kommer att ha mindre inflytande i hemmet.
En fridfull känsla kommer att fylla våra hjärtan när vi inser att vi upp-
fyller en befallning på ett riktigt sätt.

Familjebön är ett steg i skapandet av en evig familj. President Spen-
cer W Kimball har sagt att ”när vi knäböjer i familjebön lär sig våra
barn vid vår sida vanor som kommer att följa dem genom hela livet.
Om vi inte tar oss tid att be, säger vi i själva verket till våra barn: ’Tja,
det är ju i alla fall inte så viktigt . . .’ Hur glädjerikt är det inte, å andra
sidan, att skapa sådana vanor i hemmet att när föräldrarna besöker
sina barn . . . sedan de gift sig knäböjer de helt naturligt tillsammans
med dem i bön, alldeles som vanligt’” (Förlåtelsens under, s 220).

Avslutning

Ibland kanske vi undrar om våra barn verkligen får lära sig om
Kristus och kan känna hans närhet under familjebönen. Men barn är
ibland närmare Anden än vad vi förstår. President Heber J Grant
skrev följande om den upplevelse han hade av bön i president
Brigham Youngs hem:

”Jag knäböjde … i [Brigham Youngs] hem … vid familjeböner, både
som barn och ung man. Jag bär vittne om att jag som litet barn mer
än vid ett tillfälle, på grund av Herrens inspiration till Brigham Young
medan han … [bad] Gud om vägledning, lyfte upp mitt huvud,
vände mig om och tittade bort mot den plats där Brigham Young
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bad, för att se om Herren var … där. Det tycktes mig som om han
talade med Herren såsom en människa skulle samtala med en
annan” (Heber J Grant, Gospel Standards, s 223–224).

Bönen bör vara en lika spännande upplevelse för våra barn som för
Heber J Grant. Följande berättelse visar vad som kan hända när
familjebönen används på det sätt som den är avsedd till:

”En far, en lågmäld, anspråkslös man, hade svårt att uttrycka sin
kärlek för sin familj. På hans hustrus inrådan började de att hålla
familjebön och det gav honom ett tillfälle att uttrycka vad han kände
i sitt hjärta. För hans dotter, som felaktigt hade tolkat sin fars upp-
trädande som likgiltighet, var upplevelsen en uppenbarelse. Hans
böner var enkla och ibland klumpigt formulerade, men att höra
honom säga: ’Välsigna min kära dotter med att kunna göra rätt’,
fängslade henne.

En blyg pojke som betraktade sig själv som en ’skrämd katt’ kände
förnyad stolthet och självkänsla när hans far och mor tackade Gud
för sin ’vänlige son’. Och pojkens självkänsla fortsatte att växa
genom bön när till och med hans lillebror tackade sin himmelske
Fader för sin ’stora, starka bror’.

Under förberedelserna för en familjeutflykt bad min make Herren
att välsigna vår familj med att trivas i varandras sällskap. Våra för-
maningar hade förklingat ohörda, men denna vördnadsfulla bön
skänkte samarbetsvilja.

Vår tonåring var spänd och surmulen närhelst vi försökte diskutera
något problem med honom. Vi bestämde oss för att det var viktigt
att planera samtalet när han skulle vara mest mottaglig, och det
tycktes vara vid tiden för familjebön på morgnarna. Det var då som
huset var tyst och vi kände oss ödmjuka. Vi märkte att spänningen
lättade när våra samtal föregicks av bön.

Under dessa stillsamma ögonblick då vi har familjebön har vi kon-
takt med varandra och vår himmelske Fader” (Ann H Banks, ”The
Extra Blessings of Prayer”, Ensign, jan 1976, s 37).
Be att klassens medlemmar beskriver vad de har gjort för att få regelbundna böne-
vanor i sitt hem. Samtala om hur vi kan göra bönerna mer effektiva. Låt bröderna
berätta om sina erfarenheter av framgångsrika familjeböner.

Uppfordringar

1. Håll familjeböner om du inte redan gör det.

2. Gör en utvärdering av era böner om ni redan håller familjebön.
Diskutera med din hustru och dina barn hur ni kan förbättra era
familjeböner.
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Ytterligare skriftställen

Matteus 5:44 (vi bör be för dem som förföljer oss)

Matteus 7:7 (uppriktiga böner besvaras)

Matteus 26:41 (vi bör be om skydd mot frestelser)

Alma 13:28 (vi bör be om skydd mot frestelser)

Alma 37:36–37 (vi bör be om allt vi gör)

Läran och förbunden 88:119 (vi bör upprätta ett hus för bön)

Läran och förbunden 88:126 (vi bör alltid be)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa lektion 8, ”Att be till vår himmelske Fader”, i Evangeliets principer.
2. Om du så önskar kan du utse en elev till att berätta om en lyckosam erfarenhet
han har haft av familjebön.
3. Öppna eller avsluta mötet med ”Gud, vår Fader, vi dig be”, eller ”Bönen är själens
längtan sann”.
4. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Hemmet – den
centrala platsen för
studier i evangeliet

Ändamålet med denna lektion är att uppmuntra oss att göra hem-
met till den centrala platsen för studier av evangeliet.

Inledning

Enos var son till en profet och hörde ofta sin far tala om eviga san-
ningar. En dag gick han ut i skogen för att jaga. Om tiden där säger
han: ”De ord, som jag ofta hört min fader tala angående evigt liv . . .
hade sjunkit djupt i mitt hjärta. Min själ hungrade, och jag böjde
knän för min Skapare” (Enos 3–4). Efter att ha bett hela dagen
hörde han en röst som sade till honom att hans synder var förlåtna.
Upplevelsen var så viktig för Enos att han undervisade om evange-
liet och gladde sig över det under hela sitt återstående liv.

Enos är exempel på en ung man som fick god undervisning om
evangeliet i sitt hem. En av författarna till Gamla testamentet skrev
en gång: ”Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han
ej därifrån, när han blir gammal” (Ords 22:6). Om vi som fäder följer
detta råd kan också vi bli välsignade med lojala barn som lyder oss
och Herren.

Att göra vårt hem till den centrala platsen för studier

Familjen är den viktigaste organisationen både i kyrkan och i sam-
hället. Det är faktiskt den enda organisation som varar för evigt. Av
denna anledning har Herren befallt oss att göra vårt hem till en plats
där vuxna och barn lär sig evangeliet och går framåt tillsammans.
Läs Läran och förbunden 68:25–28. Var får våra barn grundläggande kunskap om
den värld vi lever i? Var kan de lära sig om evigt liv?

Barnen lär sig om detta liv i hemmet, i skolan och från sina kamra-
ter. Men varken skolorna eller deras vänner kan undervisa våra barn
om evangeliet. Detta heliga ansvar har vi fått av Gud själv. Och om
vi underlåter att undervisa våra barn om vad han vill att vi ska under-
visa dem om i detta liv, löper vi risk att förlora dem i evigheten.

Om vi ska kunna undervisa våra barn om evangeliet måste vi natur-
ligtvis först lära oss det själva. President Marion G Romney sade:
”Låt varje prästadömsbärare, i sin kallelses majestät och kraft, sätta
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i ordning sitt eget hus. Låt honom regelbundet hålla hemaftnar och
på andra sätt fostra sina ’barn i ljus och sanning’ (L&F 93:40)”
(“Home Teaching and Family Home Evening”, Improvement Era,
juni 1969, s 97).

Detta innebär att vi tillsammans med vår hustru har ansvaret att
undervisa våra barn om evangeliets principer. För att uppfylla detta
ansvar måste vi börja med att studera evangeliet i vårt hem tillsam-
mans med vår hustru och uppmuntra våra barn att följa vårt exem-
pel. Konung Benjamin sade till föräldrar att de ”icke skulle låta sina
barn … överträda Guds lagar och strida och kiva med varandra
samt tjäna djävulen …

I skolen i stället lära dem att vandra på sanningens och dygdens
vägar. I skolen lära dem att älska varandra och att tjäna varandra”
(Mos 4:14–15).

Vår familjeplan för att lära oss evangeliet

Om vi ska följa profeternas råd måste vi planera med vår hustru hur
vi bäst ska undervisa våra barn. Även om vi var och en kan utföra
denna uppgift på olika sätt, måste vi vara villiga att arbeta fram den
bästa planen för att göra vårt hem till den centrala platsen för stu-
dier av evangeliet.
Skriv upp följande förslag på skrivtavlan allteftersom de diskuteras.

SKAPA EN GOD INLÄRNINGSMILJÖ

Vårt hem bör vara en plats där våra barn är fria att tala med oss. Ett
hem där det råder en tryckt stämning uppmuntrar inte barnen att
ställa frågor och uttrycka sina känslor. President David O McKay har
talat om för oss att ”föräldrar måste … visa villighet att besvara frå-
gor. Ett barn som ställer frågor tillför lycka i ditt liv” (Gospel Ideals,
s 480). Vi bör uppmuntra barnen att ställa frågor, särskilt om ämnen
inom evangeliet. Även om vi inte kan svara på alla deras frågor kan
vi alltid försöka finna svaren gemensamt.
Hur kan vi uppmuntra diskussioner om evangeliet i vårt hem?

BE MED FAMILJEN

Ett sätt som vi kan undervisa våra barn på är genom familjebön. När
vi ber kan vi förmedla förhoppningar, omtanke och ideal till vår
familj. Vi kan lära ut omtanke om andras behov när vi ber för famil-
jens medlemmar och andra. Och vi kan undervisa om hur viktigt
det är att visa tacksamhet genom att uttrycka tacksamhet till vår
himmelske Fader.



SAMTALA OM EVANGELIET VID MÅLTIDER OCH VID
SÄNGDAGS

Andra tidpunkter att uppmuntra samtal om evangeliet är vid målti-
derna och vid sängdags. I samtalen bör ingå våra dagliga religiösa
upplevelser. Barnen kan uppmuntras att ställa frågor om dem, och
vuxna kan förklara de principer inom evangeliet som berörs. Ett
utmärkt tillfälle för denna typ av diskussioner är när vi lägger våra
små barn på kvällen. För att uppmuntra dem att ställa frågor kan vi
återge berättelser ur Mormons bok eller Bibeln, eller berätta om
egna andliga upplevelser.
Visa bild 15-a, ”Hemmet bör vara den centrala platsen för studier av evangeliet”.

STUDERA SKRIFTERNA REGELBUNDET

För att främja regelbundna studier i skrifterna kan man ha en
särskild bokhylla eller plats för böcker och annat material. Här kan
vi förvara böcker, bilder, kassettband, bandspelare och andra
undervisningshjälpmedel. Kyrkans standardverk och boken Evan-
geliets principer bör utgöra grunden i vårt bibliotek. Om så är möj-
ligt bör varje barn ha ett eget exemplar av Mormons bok och Bibeln.

Vi kan studera skrifterna enskilt och med familjen. Om vi ska upp-
muntra enskilda studier måste vi vara ett exempel. Här följer olika
förslag på hur vi kan studera skrifterna på egen hand:

• Läsa skrifterna från början till slut, läsa ett eller flera kapitel varje
dag, eller femton minuter om dagen.

• Studera skrifterna ämnesvis (till exempel bön eller lydnad), söka
upp alla hänvisningarna om det ämnet.

• Rannsaka skrifterna för att finna svaret på ett särskilt problem
som vi har.

• Göra en lista över skriftställen som inspirerar oss.

• Tvärhänvisa skriftställen som en del av en regelrätt studieplan.
Uppmuntra eleverna att tänka ut andra sätt att studera skrifterna på.

För att familjen ska kunna studera evangeliet tillsammans, måste
fadern, tillsammans med sin hustru och sina barn, välja en tidpunkt
då de regelbundet kan samlas för detta. Här följer förslag på olika
sätt varpå vi kan studera skrifterna tillsammans som familjer:

• Anslå femton minuter till skriftstudier varje morgon innan vi går till
arbetet och barnen går till skolan, eller studera en kort stund på
kvällen innan barnen går till sängs.
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• Återge berättelser ur skrifterna för de yngre barnen.

• Välja ut särskilda skriftställen, skriva upp dem på ett kort och sätta
upp detta på en anslagstavla eller vägg där alla i familjen kan se
det.

• Uppmuntra familjens medlemmar att lära sig skriftställen utantill.

• Välja ut ett skriftställe som undervisar om en viss princip och
bestämma sig för ett sätt att tillämpa denna. Ni kan till exempel
läsa Matteus 25:31–40 och sedan som familj hjälpa en behö-
vande familj, eller läsa Jakobsbrevet 1:26–27 och Galaterbrevet
6:2 och därefter hjälpa någon som är äldre.

• Läsa tal från senaste generalkonferensen och tillämpa de förslag
som ges av bröderna.

Oavsett vilken metod vi väljer bör vi alltid inleda våra studier i skrif-
terna med bön till vår himmelske Fader om vägledning och insikt.
Efter varje studieperiod bör vi fundera över det vi läst och hur vi ska
tillämpa de evangelieprinciper vi har läst om i vårt liv.

Biskop H Burke Peterson i det presiderande biskopsrådet sade:
”Det borde inte finnas – det får inte finnas – en familj i denna kyrka
som inte tar sig tid att läsa i skrifterna varje dag. Varje familj kan göra
det på sitt eget sätt” (“Helps for Parents”, Ensign, maj 1975,
s 53–54).
Låt en tidigare utsedd elev, och som bedrivit framgångsrika studier, inte bara läst
skrifterna, berätta hur han gått tillväga. Du kan också låta en ungdom som tillhör
aronska prästadömet, och som du tidigare kallat därtill, berätta varför han tycker att
han bör skaffa sig kunskap om evangeliet redan som ung, i synnerhet innan han går
ut på mission (Alma 37:35 kan vara till hjälp).

Visa bild 15-b, ”Familjens hemafton är ett bra tillfälle för familjen att studera evange-
liet tillsammans.”

HÅLL REGELBUNDNA HEMAFTNAR

Gemensamma studier på söndagen eller familjens hemafton på
måndagskvällarna är goda tillfällen att undervisa våra barn om
evangeliet. Om vi har en hemaftonsbok bör vi använda den. Om vi
inte har det bör vi studera skrifterna och boken Evangeliets princi-
per, lyssna på inspelningar som handlar om evangeliet eller berätta
hur vi känner för kyrkan. Om vi skapar en behaglig och trevlig atmo-
sfär hjälper vi barnen att få ut mer av kvällen och att bli mer villiga
att delta. Familjens hemafton är inte rätt tillfälle att förmana familjen.
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BÄR VITTNESBÖRD FÖR DINA BARN

När tillfällena lämpar sig bör vi bära våra vittnesbörd för våra barn.
Tillfällen att bära vittnesbörd kan komma vid middagsbordet, då vi
studerar skrifterna, under familjens hemafton eller då vi samtalar
med våra barn om evangeliet. De får en större insikt om evangeliet
när de hör oss bära vårt vittnesbörd och ser oss leva efter buden.
Be eleverna berätta om erfarenheter de har haft av att undervisa sina barn om evan-
geliet.

Avslutning

När vi studerar evangeliet enskilt och tillsammans med våra familjer
blir våra vittnesbörd och våra hem starkare. Genom att vi försöker
leva närmare Jesus Kristus och vår himmelske Fader kommer vi att
finna lösningar på våra problem och få större sinnesfrid. Äldste
Bruce R McConkie sade: ”Vi vill åtnjuta frid, glädje och lycka i detta
liv och bli arvingar till evigt liv i det tillkommande. Dessa är de två
största välsignelser som det överhuvudtaget är möjligt för männi-
skor att få. Vi kan få dem genom att läsa och lära oss det eviga livets
ord, här och nu, och genom att hålla buden” (Bruce R McConkie,
“Drink from the Fountain”, Ensign, apr 1975, s 70).

Uppfordringar

1. Studera evangeliet regelbundet.

2. Håll familjebön varje dag.

3. Ta varje tillfälle i akt att undervisa din familj om evangeliet.

Ytterligare skriftställen

Romarbrevet 15:4 (all skrift är till för att hjälpa oss)

Andra Timotheosbrevet 3:14–17 (behovet av helig skrift)

Andra Nephi 4:15 (vi bör begrunda skrifterna och undervisa våra
barn om dem)

Läran och förbunden 1:37 (vi bör rannsaka skrifterna)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa de ytterligare skriftställen som anges i slutet av denna lektion.
2. Förbereda dig för att på skrivtavlan skriva upp olika sätt att utveckla en plan för
studier i evangeliet, vilka tas upp i denna lektion.
3. Om du vill kan du ge elever i uppgift att återge erfarenheter som de haft av att
antingen lära sig eller undervisa om evangeliet.
4. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i denna lektion.
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Förbered dig för att
undervisa

Ändamålet med denna lektion är att få oss att inse vårt ansvar att
förbereda oss för att på ett bra sätt undervisa om evangeliet.

Inledning

”Sök icke efter att förkunna mitt ord utan sök först att erhålla mitt ord
och sedan skall din tunga lossas. Då skall du få min Ande och mitt
ord, ja, Guds kraft att övertyga människorna, om du önskar det”
(L&F 11:21).

Att undervisa varandra
Be att eleverna läser Läran och förbunden 88:77–78. Vilka ska vi undervisa?

Det finns många och skiftande tillfällen att undervisa om evangeliet.
Vi kan undervisa familj, våra vänner, våra grannar, våra arbetskam-
rater och våra klasskamrater. Vi kan undervisa medlemmarna i kyr-
kan i organiserade klasser och icke medlemmar som vi har kontakt
med.
Visa bild 16-a, ”Fadern har ansvaret att undervisa sina barn om evangeliet.”

UNDERVISA I HEMMET

Ända sedan jordens skapelse har Herren sagt till oss att vi har ett
stort ansvar att undervisa våra barn om evangeliet. Ett bra tillfälle att
göra det är under familjens hemafton på måndagen, men det finns
många andra lämpliga tillfällen. Följande berättelse visar hur en far
lärde sig att undervisa sin familj.

Ett antal fäder var inbegripna i en diskussion om familjens hemaf-
ton. De flesta sade ungefär så här: ”Jag är inte någon lärare, jag har
aldrig varit det och kommer aldrig att bli det.” De fick löftet att om de
ville samla familjen varje vecka i en varm och avspänd atmosfär så
skulle inte undervisningsdelen bli så besvärlig som de trodde att
den skulle bli.

En far, som hette Jerry, verkade inte alls glad över den uppfordran
som han fick. Han försökte slingra sig genom att säga: ”Jag kan inte
undervisa.” Men han hade gett ett löfte och var därför bunden av
det.
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Tre månader senare då han tillfrågades hur det hade gått var han
mycket vänlig och positiv, och hans barn uttryckte entusiasm över
vad som hade hänt under hemaftnarna.

Hans hustru sade: ”Det har varit en underbar erfarenhet för oss. De
bästa lektionerna vi har haft är de som Jerry hållit.”

Jerry tittade ner utan att säga någonting. Efter ett tag sade han: ”Äh,
det var väl inte så märkvärdigt.”

Hans hustru stod på sig och var uppriktig när hon sade: ”Jerry, det
kändes så kraftfullt när du undervisade oss. Det kändes helt enkelt
att vi var en familj. Vi kommer aldrig att glömma det du sade.”

Jerry blev djupt rörd av dessa uppriktiga ord. Han tittade upp och
sade: ”Det gick kanske inte så tokigt. Jag ville inte ha dessa hemaft-
nar eftersom jag inte trodde att jag kunde klara av det. Men så en
kväll, efter att min hustru hållit lektionen en vecka och min dotter en
annan vecka, bestämde jag mig för att göra ett försök.”

Han fick tårar i ögonen då han sade: ”Jag ska aldrig glömma bort
den känsla jag fick i mitt hjärta då jag talade med min familj om det
som är gott. Det bara kändes som om jag för första gången var den
fader som jag förväntades vara” (se George D Durrant, Love at
Home, Starring Father, s 41–43).

Denna berättelse visar vad som kan hända om vi påtar oss ansva-
ret att undervisa vår familj.
Be ett antal bröder berätta om erfarenheter de haft av att undervisa sina barn om
evangeliet.

Äldste Boyd K Packer har sagt: ”Mycket av det vi gör är undervis-
ning. Att visa ett litet barn hur man knyter sina skor, … att hjälpa en
dotter med ett nytt recept, att hålla ett tal i kyrkan, att bära vittnes-
börd, leda ett ledarskapsmöte, och, naturligtvis, hålla en lektion –
allt detta är undervisning, och vi gör det ständigt … Vi undervisar då
vi predikar, talar eller aktivt deltar i ett möte” (Teach Ye Diligently,
s 2–3).

UNDERVISA I KYRKAN

En stor del av vår undervisning äger rum informellt när vi samtalar
med varandra. Men kyrkan ger oss också många tillfällen att under-
visa i regelrätta klasser.

Äldste Boyd K Packer har skrivit: ”Varje medlem i kyrkan undervisar
praktiskt taget i hela sitt liv … Vi har lärare som verkar i alla organi-
sationer inom kyrkan. En stor del av undervisningen utförs i prästa-
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dömskvorumen. Faktum är att alla prästadömsbärare bör kallas
som prästadömets hemlärare … Kyrkan går framåt med hjälp av
kraften i den undervisning som utförs. Arbetet för riket [fördröjs] om
inte undervisningen utförs på ett effektivt sätt” (Teach Ye Diligently,
s 2–3).

Ibland undervisar vi inte i ett klassrum, utan genom vår samvaro
med andra i kyrkan. Följande berättelser är exempel på hur under-
visning utförs utanför klassrummet:

”Biskop Fred Carroll kom in i bilden när vår familj flyttade in i hans
församling medan jag var en överårig diakon i aronska prästadö-
met. Denne gode man riktade förmodligen inte mer än femtio ord till
mig personligen, ändå tycks tjugofem av dem vara outplånligt
inpräntade i mitt sinne. Jag är säker på att denne gode biskop ald-
rig var medveten om vilket oerhört stort inflytande han hade på mig
med dessa tjugofem gyllene ord, som han en dag gav mig på tu
man hand: ’Jag har lagt märke till hur vördnadsfull du är på våra
möten i kyrkan. Du är ett fint exempel för de andra pojkarna att följa.’

Bara några ord, men vilket intryck de gjorde på mig! På mig hade
de ett större inflytande än hundratals uppdrag som jag haft sedan
dess. Tidigare hade jag aldrig uppfattat mig själv som särskilt vörd-
nadsfull. Jag är ganska säker på att biskop Carroll tolkade mitt
blyga, reserverade sätt som vördnad, men det spelar ingen roll.
Från och med den stunden började jag fundera över betydelsen av
vördnad i mitt liv. Jag började snart att känna mig vördnadsfull.
Trots allt, om biskop Carroll tyckte att jag var vördnadsfull så kanske
jag var det! Den känsla av vördnad, som började växa inom mig till
följd av att biskop Carroll sådde ett frö, har växt allt mer och gett mig
vägledning och styrka i livet” (Lynn F Stoddard, “The Magic Touch”,
Instructor, sep 1970, s 326–327).

Äldste Thomas S Monson har skrivit: ”När hängivna lärare svarar på
Herrens milda inbjudan ’Kom och lär av mig’, så lär de sig, men de
blir också delaktiga av hans gudomliga kraft. Som liten pojke fick
jag vara med om erfarenheten att komma under en sådan lärares
inflytande. I vår söndagsskolklass undervisade hon oss om värl-
dens skapelse, Adams fall och Jesu försoningsoffer. Som hedrade
gäster förde hon Mose, Josua, Petrus, Thomas, Paulus och Jesus
Kristus till klassrummet. Fastän vi inte kunde se dem, lärde vi oss att
älska, hedra och söka efterlikna dem.

Men hennes undervisning var aldrig så kraftfull eller dess verkan så
varaktig som när hon en söndagsmorgon talade om för oss att
modern till en av våra klasskamrater hade dött. Vi hade saknat Billy
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den morgonen, men vi visste inte varför han var borta. Lektionen
handlade om att ’det är saligare att ge än att ta’. Mitt i lektionen slog
vår lärare igen lektionsboken och öppnade våra ögon, våra öron
och våra hjärtan för Guds härlighet. Hon frågade: ’Hur mycket
pengar har vi i klassens festkassa?’

Det var depressionstider, och detta framkallade ett stolt svar: ’Fyra
dollar och sjuttiofem cent.’

Då föreslog hon så milt hon kunde: ’Billys familj är utan pengar och
i djup sorg. Vad tycker ni om möjligheten att besöka familjen nu på
morgonen och ge dem er kassa?’

Jag kommer alltid att minnas den lilla skara som gick de tre kvarte-
ren fram till Billys hem och hälsade på honom, hans bror, systrar
och far. Så påtagligt tomt det var efter hans mor. Jag kommer alltid
att sätta högt värde på tårarna som blänkte i allas ögon, när det vita
kuvertet som innehöll vår dyrbara festkassa gick från vår lärares
känsliga hand till en förtvivlad fars behövande hand. Vi praktiskt
taget skuttade på vår väg tillbaka till kapellet. Vi hade aldrig tidigare
varit så lätta om hjärtat, vår glädje hade aldrig varit så fullständig,
vår förståelse aldrig så djup. En gudainspirerad lärare hade gett
sina pojkar och flickor en evig lektion om gudomlig sanning. ’Det är
saligare att ge än att ta’” (”Bara en lärare”, Nordstjärnan, okt 1973,
s 404).

UNDERVISA I VÄRLDEN

Varje medlem i kyrkan är en missionär med ansvar att genom ord
och handling undervisa varje människa han eller hon möter om
evangeliet. Vi ingick ett förbund då vi döptes att ”stå såsom vittnen
om Gud under alla tider och i allting och överallt var [vi] ären, till och
med i döden” (Mosiah 18:9). Då vi undervisar våra vänner och
bekanta, bör vi göra det med mildhet och ödmjukhet i hjärtat (se
L&F 38:40–41).

Vi har fått ett stort ansvar att undervisa, inte bara våra barn eller
medlemmar i kyrkan, utan varje människa som vi kommer i kontakt
med.
Visa bild 16-b, ”En lektion bör förberedas med varje elev i åtanke”, och 16-c, ”I lek-
tionsförberedelserna ingår skriftstudier och bön”.

Förbered dig för att undervisa om evangeliet

För att kunna vara en bra lärare måste vi förbereda oss väl. ”Ingen
lärare kan undervisa om det som han inte känner till”, sade presi-
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dent David O McKay till oss. ”Ingen lärare kan undervisa om det
som [han] inte förstår och känner” (Treasures of Life, s 476).
Varför är det viktigt att vi alla, även unga män, förbereder oss för att ge god under-
visning? Vilka tankar om lektionsförberedelser kan du finna i följande citat?

Avsätt en bestämd tid och plats för planeringen av din lektion. Se till
att du har allt material till hands – skrifterna, lektionsboken, hänvis-
ningsmaterial, papper och penna . . . Börja din planering genom att
rådfråga Herren – mästaren i planering. Detta är hans evangelium
och du är hans lärare som undervisar hans barn. Fråga Herren hur
han vill att budskapet ska läras ut. När man känner att det finns ett
särskilt behov bör fasta åtfölja bönen som ett medel att komma i
harmoni med Herrens ande (Lärarutbildning, Grundkurs, s 133).
Skriv på tavlan upp de saker du bör göra och det material du bör ha för att förbereda
en lektion.

President David O McKay var lärare till yrket innan han kallades till
generalauktoritet i kyrkan. Han föreslog fyra steg i förberedandet av
en lektion:

FASTSTÄLL MÅLET MED LEKTIONEN

Målet är den princip som du vill att eleverna ska lära sig och
omsätta i handling. Skriv upp ditt mål och fundera på det medan du
förbereder lektionen.

GÖR DIG FÖRTROGEN MED LEKTIONENS INNEHÅLL

Gör dig så väl förtrogen med lektionen att du kan framföra den med
egna ord. Naturligtvis kan man läsa upp skriftställen och citat från
lektionsboken.

SAMLA PÅ VISUELLA HJÄLPMEDEL GENOM EFTERFORSKNING
OCH STUDIER

Väck elevernas intresse genom att använda intressanta visuella
hjälpmedel, såsom föremål, planscher, bilder eller andra bra saker.
Vilken åldersgrupp man än undervisar är det viktigt att skapa ett
intresse.

ORGANISERA LEKTIONSMATERIALET OCH HJÄLPMEDLEN

Ha allting i ordning som du behöver under lektionen, såsom kritor,
tavelsudd, papper, pennor och visuella hjälpmedel. Dessa bör läg-
gas i den ordning som de ska användas i lektionen så att ingen för-
virring uppstår.

118

16-b, Lektionen bör förberedas med varje elev i åtanke





16-c



Lär dig älska dem du undervisar

Äldste Boyd K Packer har sagt: ”En bra lärare har redan studerat
lektionen. Den förträfflige läraren studerar också eleverna – stude-
rar dem allvarligt och ingående … Då du ingående studerar dina
elevers ansiktsdrag och ansiktsuttryck, kan du mycket väl känna en
varm kristuslik kärlek … Denna kärlek är besläktad med inspiration.
Det är en kärlek som får dig att utföra Herrens verk – att föda hans
får” (“Study Your Students”, Instructor, jan 1963, s 17).

Elever som känner sig älskade får dessutom ett större självförtro-
ende och en önskan att bli bättre. De blir mer uppmärksamma,
samarbetsvilliga och hjälpsamma i klassen. Framför allt lär sig ele-
ver som känner sig älskade hur de ska älska andra.

Undervisa med Anden

Om en lärare ska kunna känna kärlek till sina elever måste han vara
lyhörd för inspiration från Herren. Endast på det sättet kan han verk-
ligen förstå sina elevers behov. President Brigham Young sade:
”Efter alla våra ansträngningar att hämta visdom från de bästa
böcker etc, återstår det fortfarande en källa som är tillgänglig för
alla: ’Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud’” (Dis-
courses of Brigham Young, s 262).

Förmågan att undervisa är en gåva vi får från vår Fader i himmelen.
Om vi ber till honom kommer han att inspirera oss då vi förbereder
lektionen, då vi söker lära känna och älska eleverna, och när vi
undervisar. Och när vi undervisar med Anden så undervisar vi med
kraft. (För ytterligare information, se lektion 18, ”Undervisa genom
den Helige Andens kraft”.)

Avslutning

”President David O McKay sade: ’Det finns inget större ansvar i värl-
den än att fostra en människosjäl.’ En stor del av varje förälders och
lärares ansvar i kyrkan är att undervisa och fostra” (Vaughn J.
Featherstone, “The Impact Teacher”, Ensign, nov 1976, s 103).
Vi har ansvaret att undervisa våra barn om Jesu Kristi evangelium,
våra syskon i kyrkan och våra medmänniskor utanför kyrkan. För
att kunna göra det måste vi förbereda oss genom att studera och
efterleva evangeliet.
På vilket sätt går det lättare att undervisa om evangeliet om vi lever rättfärdigt?
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Uppfordran

Förbered och håll lektionen nästa hemafton genom att studera och
be om den Helige Andens vägledning.

Ytterligare skriftställen

Femte Moseboken 6:1–7 (vikten av att ständigt undervisa barnen)

Mosiah 4:14–15 (hur man undervisar barnen på rätt sätt)

Läran och förbunden 68:25–28 (föräldrar ska undervisa sina barn
om evangeliet)

Läran och förbunden 130:18 (den kunskap vi får i detta liv följer med
oss i uppståndelsen)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Påminna eleverna om att de ska ta med sig sina skrifter till klassen.
2. Om du vill kan du ge ett antal elever i uppgift att berätta om goda erfarenheter de
har haft av att undervisa sina barn.
3. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Undervisa från
skrifterna

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå varför vi bör
undervisa från skrifterna när vi undervisar i kyrkan.

Inledning
Visa bilderna 17-a, ”Vi måste studera skrifterna om vi ska kunna undervisa från dem”,
och 17-b, ”Att undervisa om evangeliet kräver god kunskap i skrifterna.”

President J Reuben Clark jr, sade en gång till en grupp lärare i kyr-
kan: ”Er viktigaste … plikt är att lära ut Herren Jesu Kristi evange-
lium … Ni ska undervisa om detta evangelium och som källa
använda er av kyrkans standardverk [skrifterna], och av deras ord
som Gud har kallat att leda sitt folk i dessa sista dagar” (Den utsta-
kade kursen för utbildningen i kyrkan, s 12).

Det största hjälpmedel vi har i vår undervisning är att känna till de
heliga skrifterna och att använda dem.

Vikten av att undervisa ur skrifterna

Herren har tydligt förkunnat vikten av att känna till och undervisa
andra om skrifterna. Under sitt besök hos nephiterna sade han: ”Ja,
jag giver eder en befallning, att I rannsaken dem [skrifterna] sorg-
fälligt” (3 Ne 23:1). Vi ska rannsaka dem eftersom de undervisar om
Jesus Kristus och eftersom ”de äro sanna och trovärdiga och de
profetior och löften, som de innehålla, skola alla gå i fullbordan”
(L&F 1:37; se även 1 Ne 19:23).
Läs Läran och förbunden 68:1–4. Vilka skrifter har vi idag förutom standardverken?
Var kan vi finna dessa skrifter? (I Nordstjärnan.)

Undervisa om skrifterna på ett effektivt sätt

När Lehi och hans familj anlände till det förlovade landet under-
visade Nephi sina bröder om skrifterna på ett sätt som gjorde att
de kunde förstå dem: ”Jag tillämpade nämligen all helig skrift på
oss”, sade han, ”så att den måtte vara oss till nytta och lärdom”
(1 Ne 19:23). Att tillämpa skrifterna på oss själva är mycket viktigt

17-a, Vi måste studera skrifterna om vi ska kunna undervisa från dem
17-b, Att undervisa om evangeliet kräver god kunskap i skrifterna
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om vi ska kunna undervisa ur dem på ett effektivt sätt. Profeten
Joseph Smith sade: ”Rannsaka skrifterna, rannsaka profeterna och
lär vilken del av dessa uppenbarelser, som tillhör eder” (Profeten
Joseph Smiths lärdomar, s 13). Goda lärare tillämpar ofta skrifterna
på vår egen situation genom att visa hur händelser i det förgångna
har anknytning till dagens situation.
Visa bild 17-c, ”Nephi och Lehi finner Liahona.”

Följande berättelse från Mormons bok användes på följande sätt av
president Spencer W Kimball:

”Kan ni föreställa er att ni är Nephi som hörde sin far ivrigt be dem
komma och se något som han hade funnit strax utanför ingången till
sitt tält? Det var en rund kula . . . ’tillverkad med sällsynt konstfärdig-
het av fin mässing’, och ingen hade någonsin tidigare sett någon-
ting liknande (1 Ne 16:10).

… Om ni vore mycket intresserade och mycket noga iakttog den här
ovanliga kulans funktion, skulle ni ha lagt märke till att den verkade
’i förhållande till den tro, flit och uppmärksamhet’ som ägnades den
angående den väg som vi borde gå (1 Ne 16:28). Vad skulle ni tänka
om ni vid närmare undersökning märkte att det fanns skrift på kulan
som var ’lätt att läsa’ och som . . . förklarade Herrens vägar? Och
vad skulle ni säga om anvisningarna ändrades ’tid efter annan’ då
ni rådfrågade Herren, och att detta skedde ’i förhållande till den tro
och flit’ som familjen ägnade den? (1 Ne 16:29) …

Kulan, eller Liahona – som har tolkats till att betyda kompass – för-
bereddes särskilt av Herren till att visa Lehi den riktning i vilken han
skulle färdas i vildmarken. Skulle ni inte vilja ha en sådan kula – var
och en av er – så att närhelst ni har misstagit er så skulle den utvisa
den rätta vägen och skriva budskap till er, så att ni alltid kunde få
veta när ni hade begått något misstag eller var på fel väg?

Detta, mina unga bröder, har ni var och en. Herren har givit varje
pojke, varje man, varje person ett samvete som säger till honom
varje gång han börjar gå på orätt väg. Han får alltid veta detta om
han lyssnar. Men människor kan naturligtvis bli så vana vid att höra
budskapen att de inte bryr sig om dem, tills de slutligen inte märker
dem längre.

Ni måste förstå att det inom er själva finns något som påminner om
kompassen, påminner om Liahona. Varje barn har fått detta . . . Om
han inte bryr sig om den Liahona som han har inom sig kanske han
så småningom inte har någon sådan som viskar till honom. Men om
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vi vill komma ihåg att var och en av oss har [en Liahona] som ska
leda oss rätt, kommer inte vårt skepp in på fel kurs . . . om vi lyssnar
till maningarna från vår egen Liahona, som vi kallar för samvetet”
(Nordstjärnan, apr 1977, s 34, 36).
Hur använde president Kimball skrifterna för att undervisa om en sanning som vi kan
använda oss av idag?

När vi har kunskap om skrifterna kan vi tillämpa de principer som
lärs ut i dem på situationer i vårt liv. Följande exempel visar hur en
far undervisade sina barn från skrifterna.

”DÖM INTE, SÅ BLIR NI INTE DÖMDA”

Lena och Tomas hade upprepade gånger blivit tillsagda att inte
lämna sina cyklar på gatan. En dag kom deras pappa hem och fick
se båda cyklarna stå på gatan. Pappan ställde Tomas till svars först.
”Tomas”, sade han, ”jag såg just Lenas cykel på gatan. Vad ska jag
göra tycker du?”

”Du bör inte låta henne få träffa sina vänner på en vecka, som du
sade till oss att du skulle göra”, svarade Tomas.

Senare frågade han Lena: ”Jag såg just att Tomas cykel stod på
gatan, vad tycker du att jag ska göra?”

”Ge honom en chans till, nästa gång minns han det”, svarade Lena.

Pappan kallade nu samman sina barn och lät dem läsa Matteus
7:1–2.
Läs Matteus 7:1–2.

När de hade läst dessa verser sade han: ”Tomas, du får inte träffa
dina vänner på en vecka. Lena, det här får bli en varning för dig. Gå
ut och flytta din cykel nu.”

”ARBETAREN ÄR VÄRD SIN LÖN”

Ronald kom överens med sin far om att tvätta alla fönstren i huset
för sjuttio kronor. Hans bror Richard lovade att måla matsalen för
samma summa. Det tog Ronald halva dagen att tvätta fönstren.
Richard behövde två dagar för att måla matsalen. Då fadern beta-
lade båda pojkarna deras 70 kronor protesterade Richard och sade
att han borde få mer betalt eftersom han arbetat längre. Som svar
läste fadern Matteus 20:1–15.
Läs Matteus 20:1–15.

Fadern avslutade med att säga att han hållit sin del av överens-
kommelsen och att Richard inte borde känna sig förnärmad.
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Hur kan vi tillämpa följande skriftställen på situationer som vi möter i det dagliga livet?
Läs och diskutera Matteus 25:1-13, Enos 2–8, och Läran och förbunden 40:1–3.

Förbered dig för att undervisa från skrifterna

President Harold B Lee sade: ”Jag säger att vi måste lära våra med-
lemmar att finna svaret i skrifterna . . . Men det olyckliga är att så
många av oss inte läser skrifterna. Vi vet inte vad som står i dem och
därför spekulerar vi om de ting som vi borde ha funnit i skrifterna.
Jag tror att däri ligger en av våra största faror idag” (”Finn svaret i
skrifterna”, Nordstjärnan, dec 1973, s 489).

Ingen tvingar oss att studera skrifterna. Om vi vill, kan vi hitta på
många dåliga ursäkter för att inte studera och utforska skrifterna. Vi
måste bestämma oss för att studera skrifterna och utarbeta en plan
för regelbundna studier. Om vi gör det, kommer vi, då vi ställs inför
valet att läsa skrifterna eller dagens tidning, eller en idrottstidning,
att välja skrifterna därför att vi redan har fattat beslutet.

Förmågan att läsa och uppskatta skrifterna och undervisa från dem
kräver inte bara planering, utan även förberedelse och bön.
Läs Moroni 10:3. Vad säger Moroni till oss om att läsa skrifterna?

När vi läser skrifterna bör vi begrunda dem i vårt hjärta. President
Marion G Romney sade: ”När jag har läst skrifterna har jag funderat
på ord som så ofta används i Mormons bok i detta sammanhang,
begrunda. En ordbok säger att detta ord betyder ’att grundligt tänka
efter, fundera på, meditera . . . Begrundan är, som jag uppfattar det,
en form av bön. Det är, åtminstone, en vädjan till Herrens ande” (”Att
ära sitt prästadömskall”, se Nordstjärnan, dec 1973, s 521, 522).

I Moroni 10:4 står det att vi, efter att ha begrundat skrifterna (över-
vägt dem i vårt sinne), bör fråga vår himmelske Fader ”om dessa
ting icke äro sanna”. Då ”skall han uppenbara sanningen för [oss]
genom den Helige Andens kraft”.

Avslutning

För att kunna undervisa från skrifterna på ett effektivt sätt måste vi
förbereda oss genom att läsa regelbundet. Vi begrundar innehållet
genom att fundera över det, förnimma det och genom att be med ett
verkligt uppsåt. Sedan måste vi praktisera det vi har lärt oss och fått
insikt i genom Anden. När vi har gjort detta kan vi undervisa från
skrifterna med kraft och övertygelse.
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Uppfordringar

1. Stryk under eller markera skriftställen, då du läser i skrifterna
varje dag, som har en särskild innebörd för dig. Beakta hur de kan
”tillämpas på oss”.

2. Undervisa din familj från skrifterna på familjens hemafton, vid
middagsbordet, eller vid ett annat tillfälle då ni är tillsammans,
genom att tillämpa dem på familjens behov.

Ytterligare skriftställen

Andra Nephi 4:15–16 (Nephis glädje över skrifterna)

Läran och förbunden 11:21–22 (vi bör studera innan vi undervisar)

Läran och förbunden 42:12–15 (vi bör undervisa från skrifterna)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa kapitel 10, ”Helig skrift”, i Evangeliets principer.
2. Påminna eleverna om att ta med sig skrifterna till klassen.
3. Ge elev i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Undervisa genom
den Helige Andens
kraft

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå att vi bör lära
ut evangeliet genom den Helige Andens kraft.

Inledning

President David O McKay sade: ”Lärare, inled era lektionsförbere-
delser med bön. Ha en bön i hjärtat då ni håller era lektioner. Be
sedan att Gud ska berika ert budskap … genom sin helige Andes
inflytande” (Gospel Ideals, s 223).

Om vi ska undervisa om Jesu Kristi evangelium, måste vi få väg-
ledning av den Helige Anden. Endast på det sättet kan vi undervisa
om sanningen, för våra tankar är inte Guds tankar och våra vägar är
inte Guds vägar (se Jes 55:8–9).

Undervisa med hjälp av den Helige Anden
Be eleverna läsa Läran och förbunden 42:12–14. Vad ska vi undervisa om enligt detta
skriftställe? Var finner vi dessa principer? Hur får vi den Helige Anden med vilken vi
ska undervisa? Varför bör vi inte undervisa om vi inte står under den Helige Andens
inflytande?

För att veta vad och när vi ska undervisa måste vi lära oss att känna
igen den Helige Andens inflytande. Äldste A Theodore Tuttle förkla-
rade hur det känns att tala med den Helige Andens kraft:

”Vet man när man får uppenbarelse? Låt mig berätta följande erfa-
renhet för er.

Då vi reste [tillsammans med äldste Marion G Romney] till Salt Lake
efter ett möte, anmärkte en av bröderna: ’Broder Romney, du talade
under den Helige Andens inflytande ikväll.’

Broder Romney sade: ’Det är rätt, det gjorde jag. Vet du hur jag vet
det? Därför att jag också lärde mig något som jag inte kände till’”
(“Teaching the Word to the Rising Generation”, opublicerat tal den
10 juli 1970, vid BYU Summer School, s 9–10).
Hur påverkade den Helige Anden president Romney? Hur kan den Helige Anden för-
bättra vår förmåga att undervisa?

Den Helige Anden undervisar inte bara läraren utan gör också så
att lärarens ord sjunker djupt in i lyssnarnas hjärtan. ”Ty när en män-
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niska talar genom den Helige Andens kraft, så bringar denna kraft
det till människobarnens hjärtan” (2 Ne 33:1).
Hur påverkar den Helige Anden dem som blir undervisade?

Visa bild 18-a, ”Konung Benjamin förändrade många människors liv när han under-
visade dem genom den Helige Andens kraft”.

En av profeterna i Mormons bok, konung Benjamin, kallade i slutet
av sitt liv samman sitt folk för att ge dem särskilda instruktioner och
stärka dem andligen.
Be klassen läsa Mosiah 5:1–2. Vad fick människorna att tro på konung Benjamins
ord? Låt klassen läsa Mosiah 5:3–4. Varför var dessa människor så mottagliga för
den Helige Andens inflytande?

Hur man får den Helige Andens vägledning

I Mormons bok berättas det att många av den tidens profeter och
missionärer vägleddes i sin undervisning av den Helige Anden.
Fyra av dessa män var söner till Mosiah.
Be klassen läsa Alma 17:2–3. Vilka tre åtgärder vidtog Mosiahs söner för att kunna
undervisa med kraft? Skriv upp de tre åtgärderna (rannsakade skrifterna, fastade
och bad) på skrivtavlan.

President Marion G Romney berättade om en erfarenhet som hans
hustru hade då hon följde dessa tre steg när hon förberedde en lek-
tion om profeten Joseph Smiths syn om Fadern och Sonen. I hen-
nes klass fanns en briljant, ung kvinna som hade tagit examen vid
universitetet och som inte var medlem. Syster Romney var en oer-
faren ung kvinna vid detta tillfälle och hon var rädd för att denna
intelligenta kvinna inte skulle acceptera lektionens budskap.

”[Då hon diskuterade detta problem med sin mor sade syster Rom-
ney]: ’Mor, jag kan inte hålla den här lektionen. Jag vet inte om
Joseph Smith hade en syn . . .’

Hennes mor var inte en välutbildad kvinna, men hon hade ett vitt-
nesbörd. Hon sade till sin dotter: ’Du vet hur profeten mottog synen,
eller hur?’

’Ja’, svarade hennes dotter, ’han fick den genom att be till Gud om
vishet.’. . .

[Syster Romney] gick till sitt rum och prövade det. Hon ’hade en
kamp’ med Gud liksom Enos hade. Resultatet blev att hon . . . höll
lektionen med övertygelse och med en kraft som översteg hennes
naturliga förmåga. Hur kunde hon göra det? Jo, den Helige Anden
vittnade för henne som svar på hennes bön. Hon fick en brinnande
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känsla i sitt hjärta. Hon visste att Joseph Smith verkligen hade en
syn lika väl som han visste det. Hon hade inte sett exakt samma
saker som profeten såg, men hon hade samma kunskap. Hon visste
genom Joseph Smiths beskrivning vad han hade sett och hon erhöll
ett vittnesbörd från den Helige Anden att hans berättelse var sann”
(”Hur man erhåller ett vittnesbörd”, Nordstjärnan, nov 1976, s 3).
Hur förberedde sig syster Romney för lektionen? Varför var det inte tillräckligt med
enbart studier för att få självförtroende att hålla lektionen? Vad kallar vi det som sys-
ter Romney mottog från den Helige Anden?

Vad är skillnaden mellan att bara läsa om en sanning och att någon personligen vitt-
nar om denna sanning? Låt eleverna läsa Moroni 10:4–5. På vilka sätt hjälper oss den
Helige Anden oss att få kunskap om sanningen? Vad behöver vi göra för att erhålla
detta vittnesbörd?

Vittnesbörd gör undervisningen kraftfull

Att undervisa med ett vittnesbörd är att undervisa med en kunskap
om att evangeliet är sant. Om vi har ett vittnesbörd om det som vi
undervisar om, känner de som lyssnar Andens kraft och förstår
evangeliet bättre. När vi bär vittnesbörd om sanningen talar den
Helige Anden om för dem som lyssnar att vårt vittnesbörd är sant
(se L&F 50:21–22).
Visa bild 18-b, ”Den Helige Anden bekräftar deras vittnesbörd som bär vittne om
evangeliets sanningar”.

Äldste Alvin R Dyer återgav följande berättelse:

Två missionärer ringde på dörren till ett hem sent på eftermiddagen.
Familjen skulle just äta, så missionärerna hade föga framgång med
sitt budskap vid dörren. När kvinnan började stänga dörren grep
äldsterna tillfället att bära vittnesbörd om evangeliets äkthet. En av
dem höjde avsiktligt rösten så att de som var inne i huset skulle
höra. Sedan, på grund av att det börjat regna, gav sig missionä-
rerna hastigt iväg. Då de bara kommit en bit på väg hörde de hur
någon ropade på dem. En ung man på fjorton år hann upp dem och
sade: ”Pappa vill att ni ska komma tillbaks.” De återvände till det hus
som de just hade lämnat. Pappan talade om för dem att han hade
lyssnat till deras budskap vid dörren. Det gjorde inget intryck på
honom förrän en av dem hade burit sitt vittnesbörd. ”Då”, sade han,
”fick jag en underlig känsla. Jag visste att vi hade gjort fel som hade
skickat iväg er.” Detta vittnesbörd, som bars av en ödmjuk äldste,
ledde till att familjen döptes (se “When Thou Art Converted”,
Instructor, juli 1961, s 225).
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Varför kallade fadern tillbaka missionärerna? Be de elever som tidigare kallats därtill
att berätta hur de kände sig när de blev undervisade om evangeliet.

Avslutning

Som föräldrar och lärare i kyrkan har vi ett ansvar att förändra deras
liv som vi undervisar. Men detta kan vi bara göra när vi undervisar
med den Helige Anden. När vi undervisar med Anden utökar vi inte
bara deras kunskap och tro som vi undervisar utan också vår egen.

Endast genom att undervisa med den Helige Andens kraft kan vi
undervisa om sanningen. Men för att undervisa med den Helige
Andens kraft måste vi vara värdiga och förberedda. I sådana för-
beredelser ingår studier, bön och lydnad till Guds bud.

”Anden skall givas eder genom trons bön, och om I icke mottagen
Anden, skolen I icke undervisa …

Och när I skolen höja eder röst genom Hugsvalaren, skolen I tala
och profetera såsom det synes gott för mig, ty se, Hugsvalaren vet
allt” (L&F 42:14, 16, 17).

Uppfordringar

1. Sök den Helige Andens vägledning när du förbereder dig för att
undervisa genom att studera skrifterna, be om vägledning och
fasta.

2. Sök tillfällen att undervisa barn, vänner och grannar.

Ytterligare skriftställen

Lukas 24:32 (hur det känns att bli inspirerad av den Helige Anden)

Johannes 14:26 (Hjälparen undervisar oss om allt)

Andra Nephi 32:7–8 (Anden uppmuntrar oss att be)

Mosiah 23:14 (vi bör endast lita på de lärare som håller Guds bud)

Alma 5:43–52 (genom fasta och bön får vi vägledning från den
Helige Anden)

Moroni 10:7–10 (gåvor från Gud erhålls genom tro)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Följa de steg som anges i lektionen, så att du kan ha den Helige Andens vägled-
ning under lektionsplaneringen.
2. Om du vill kan du utse två elever till att berätta hur de kände sig då de fick under-
visning om evangeliet.
3. Se till att det finns skrivtavla och krita.
4. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Undervisa i hemmet
om ärbarhet och
kyskhet

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå hur vi ska
undervisa om ärbarhet och kyskhet i hemmet.

Inledning

Äldste Boyd K Packer sade följande om de moraliska värdena
ärbarhet och kyskhet: ”Ansvaret och rättigheten att undervisa om
dessa heliga ting tillkommer föräldrarna. Jag anser inte att det är
skolornas eller kyrkans ansvar att göra det. Kyrkans insats i detta
avseende är att undervisa föräldrarna om de moralnormer som Her-
ren har uppenbarat och att hjälpa dem i deras ansvar att undervisa
sina barn om dessa heliga ting” (Teach Ye Diligently, s 256).

Profeten Mormon skrev ett brev till sin son Moroni i vilket han under-
visade om den stora betydelsen av moralisk renhet. Han sade att
kyskhet och dygd är dyrbarare och kostbarare än allt annat (se
Moro 9:9). Våra kroppar är heliga, och därför bör vi alltid klä oss
ärbart och leva rent och dygdigt.

Ärbarhet och kyskhet

Herren fäster stor vikt vid kyskhet. Därför är det viktigt att förstå vad
Herren menar med ärbarhet och kyskhet. Ärbarhet syftar vanligtvis
på vårt sätt att tala och klä oss. Kyskhet åsyftar det sätt varpå vi
handlar. President Spencer W Kimball sade:

”En annan av de många saker som leder till okyskhet är oanstän-
dighet. I dag är många unga män och unga kvinnor självbelåtna
och tycker att de vet det mesta om livet. De tror att de vet allting. De
talar lika fritt om sex som de talar om bilar, filmer och kläder. Det har
utvecklats en oanständig atmosfär så att ingenting tycks heligt
längre.

En bidragande faktor till oanständigheten och övergivandet av de
moraliska värdena är dagens sätt att klä sig. Jag är övertygad om
att de olämpliga kläder som bärs av en del av våra unga kvinnor,
och deras mödrar, direkt och indirekt bidrar till omoralen i denna tids-
ålder. Till och med fäderna uppmuntrar ibland till detta. Jag undrar
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om våra unga systrar är medvetna om vilken frestelse de utgör för
de unga männen då de delvis låter bli att skyla sina kroppar …

Jag är helt övertygad om att vår klädsel kan vara en kraftigt bidra-
gande orsak till att vi mer och mer förlorar kärleken till dygden och
vår önskan att fortsätta leva kyskt” (Faith Precedes the Miracle,
s 163, 168).
Hur bör vetskapen om att våra kroppar är heliga påverka vårt sätt att klä och uppföra
oss?

Hur bör vetskapen om att vi är barn till vår himmelske Fader påverka vårt sätt att klä
och uppföra oss?

Äldste Vaughn J Featherstone återgav en berättelse om sonen till en
kung som förstod vem han var och hur han skulle uppföra sig. Kung
Ludvig XVI av Frankrike hade fråntagits tronen och kastats i fäng-
else. Hans unge son, prinsen, togs om hand av dem som hade
fångat kungen. Eftersom den unge prinsen skulle bli nästa kung
ville de förstöra hans moral. De visste att om de gjorde det skulle
han aldrig kunna bli kung över Frankrike.

Dessa människor förde prinsen till en avlägsen stad, där de fres-
tade pojken med allt smutsigt som de kunde finna. De försökte få
honom att äta mat som skulle göra att han snabbt förlorade själv-
kontrollen. De omgav honom hela tiden med ett hemskt språk. De
frestade honom med ondskefulla kvinnor. De utsatte honom för oär-
lighet och svek. Han omgavs tjugofyra timmar om dygnet av allting
som skulle kunna få en människa att förlora sina moraliska värder-
ingar. I över sex månader behandlades han på detta sätt. Men inte
en enda gång gav pojken efter för frestelsen. Slutligen, efter att ha
gjort allting som de kunde komma på, frågade de honom varför han
inte gjorde dessa saker. Han svarade: ”Jag kan inte göra det som
ni ber om eftersom jag är född till kung” (efter “The King’s Son”, New
Era, nov 1975, s 35).

Vi är också födda till kungar (se 1 Petr 2:9; Upp 1:6). Meningen med
vårt liv är emellertid större än att vara kung över en nation. Vi är
Guds barn och vi är födda till att bli honom lika. Att uppnå ett sådant
mål är omöjligt om vi inte är ärbara och kyska.

Exemplets betydelse

En av våra största skyldigheter som medlemmar i Guds kyrka är att
vara ett gott exempel på ärbarhet och kyskhet. Vi ska inte bara hålla
våra sinnen och kroppar rena, utan vi bör också visa att vi håller
våra kroppar heliga genom vårt sätt att tala, den humor vi tycker om
och den litteratur vi läser. Detta är särskilt viktigt för föräldrar och
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äldre barn. Då vi sätter ett gott exempel, kan våra barn respektive
syskon utveckla samma värderingar som vi har och uppträda på
samma sätt som vi gör.
Låt eleverna fundera en stund över sin egen inställning och sitt eget uppträdande
och ställa följande frågor till sig själva:

”Finns det någonting i min inställning och mitt uppträdande som kan vara negativt för
dem som jag försöker undervisa?”

”Finns det någonting jag gör eller tänker på som jag inte skulle vilja att mina barn
gjorde eller tänkte på?”

Läs i Jakob 2:35 om hur Jakob tillrättavisade nephiterna för deras dåliga exempel.
Varför är det så viktigt att vara ett gott exempel?

Undervisa om ärbarhet och kyskhet

Att undervisa om ärbarhet och kyskhet kräver stor andlighet. Äldste
Boyd K Packer har sagt: ”Om det är något som är viktigt när vi
undervisar om moral och andliga värden … så är det att ha Herrens
ande med oss när vi undervisar” (Teach Ye Diligently, s 272).

Det är också nödvändigt att närma sig ämnet med vördnad och
ödmjukhet. Följande ord av äldste Packer är ett bra exempel på hur
man undervisar om anständighet och dygd på ett mycket vörd-
nadsfullt sätt:

”I vår kropp finns, och detta är heligt, en skaparförmåga. Ett ljus, så
att säga, som har förmåga att tända andra ljus. Denna gåva ska
endast användas inom det heliga äktenskapets band. Genom utö-
vande av denna skapelseförmåga kan en jordisk kropp bli till, en
ande inträda i den, och en ny själ födas till detta liv. Denna kraft är
god. Den kan skapa och vidmakthålla en familj och det är i familjen
som källan till lycka ligger. Den ges till praktiskt taget varje männi-
ska som föds till jorden. Det är en helig och betydelsefull kraft …

Ni växer upp i ett samhälle, där ni har en ständig inbjudan att mani-
pulera med dessa heliga krafter … Låt inte någon alls vidröra eller
handskas med er kropp, inte någon alls! De som säger annorlunda
till er inbjuder er att dela deras skuld. Vi lär er att bevara er oskuld
… Den enda rättfärdiga användningen av denna heliga förmåga är
inom det heliga äktenskapets band. Missbruka aldrig dessa heliga
krafter” (Teach Ye Diligently, s 259, 262).

Om vi med framgång ska kunna undervisa våra familjer om dessa
principer, måste vi med största omsorg skydda våra hem från all
orenhet. Äldste A Theodore Tuttle har sagt till oss att ”fadern är
hemmets beskyddare. Han skyddar familjen mot den ondska som
försöker tränga sig på utifrån. Förr i tiden beskyddade han sitt hem
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med vapen och tillslutna fönster. Idag är uppgiften mer komplice-
rad. Tillbommade dörrar och fönster skyddar bara mot [det fysiska]
… Det är inte lätt att skydda familjemedlemmarna från [allt ont som
angriper] deras sinnen och själar. Dessa ting kan lätt och omärkligt
smyga sig in i hemmet. [Satan är mycket listig.] Han behöver inte
slå in dörren” (“The Role of Father”, Ensign, jan 1974, s 67).
På vilka sätt kan ondska tränga sig in i hemmet idag? (Genom bland annat omora-
liska tidningar, radioprogram, TV-program och böcker.)

Vad måste en fader göra för att skydda sin familj från dessa ting? (Omsorgsfullt välja
bland de program som sänds på radio och TV.)

Läs och diskutera Läran och förbunden 93:40–43.

Herren tillrättavisade Frederick G Williams därför att han inte hade
fullgjort sitt ansvar att fostra sina barn i ljus och sanning.
Hur skulle ni känna er om Herren sade till er att ni inte varit trofasta i att undervisa era
barn om vikten av ärbarhet och dygd?

Undervisa vid rätt tillfälle
Visa bild 19-a, ”En far bör regelbundet intervjua sina barn.”

Familjens hemaftnar är utmärkta tillfällen att undervisa om ärbarhet
och dygd. Många fäder tycker också att det är bra att intervjua sina
barn och till med sin hustru. En far, till exempel, intervjuar varje barn
en gång i månaden på fastesöndagen. Han ställer frågor om mora-
lisk renhet och lyssnar till eventuella problem som de kan ha. Han
undervisar, bär sitt vittnesbörd och uttrycker sin kärlek till dem.
Hur tror du att en sådan intervju skulle kunna påverka barnen?

Visa bild 19-b, ”Möjligheter till undervisning kommer ofta vid oväntade tillfällen.”

Även om det är viktigt att undervisa våra barn i formella samman-
hang såsom under intervjuer och hemaftnar, måste vi alltid vara
känsliga för deras behov. Vi bör vara uppmärksamma på de tillfäl-
len då de bäst förstår det som vi vill att de ska veta. Om vi talar
regelbundet med våra barn och visar vår kärlek till dem, kommer de
ofta att vända sig till oss när de behöver tala med någon om sina
känslor och problem.

Avslutning

Herren har befallt oss att ta varje tillfälle i akt att undervisa våra barn
(se 5 Mos 6:5–7). Om vi använder varje tillfälle att undervisa kan vi
ibland undervisa på ett mycket kraftfullt sätt i ytterst oväntade situ-
ationer. Vi kan få tillfälle att undervisa om viktiga sanningar angå-
ende dygd och ärbarhet under en utflykt, efter ett sakramentsmöte,
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under en promenad, i en bil, på semestern, på vägen till skolan eller
under en tid av stora svårigheter.
Kan du komma på ett tillfälle, antingen tillsammans med dina barn eller dina föräld-
rar, då verklig kommunikation och undervisning ägde rum? Var någonstans? När var
det? Var det planerat, eller uppstod situationen oväntat?

Uppfordringar

1. Förbered en hemafton om kyskhet och ärbarhet.

2. Var själv ett exempel på ärbarhet och kyskhet i din klädsel och i
dina handlingar.

3. Är du en ung man så uppmuntra de unga damer du känner att
klä sig på ett ärbart sätt.

Ytterligare skriftställe

Första Timotheosbrevet 4:12 (exemplets betydelse)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Noggrant planera hur du ska hålla lektionen. Börja inte hålla en moralpredikan för
klassen om det finns unga prästadömsbärare i den. Du kan diskutera med dem hur
ungdomar kan hjälpa sina föräldrar att tala med dem om detta känsliga ämne. Ta upp
varför kyskhet och ärbarhet är så viktigt och vad eleverna kan göra när det gäller att
sätta ett gott exempel för andra.
2. Om du vill kan du ge någon i uppgift att berätta för klassen om ett tillfälle då verk-
lig kommunikation och undervisning ägde rum mellan föräldrar och barn. Diskutera
upplevelsen och försök komma underfund med orsaken till att föräldrarna och bar-
nen kunde kommunicera. (Ett bra tillfälle att ta upp detta är då ni diskuterar det som
står under ”Undervisa vid rätt tillfälle”.)
3. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Lös problem i
familjen på ett
kärleksfullt sätt

Ändamålet med denna lektion är att uppmuntra oss att lösa problem
i familjen på ett kärleksfullt sätt så att vi kan bygga upp ett lyckligt
familjeliv.

Inledning
Visa bild 20-a, ”Kärlek är grunden till ett harmoniskt familjeliv”.

President Joseph F Smith har sagt vad vi måste göra för att få ett
idealiskt hem:

”Vad är då ett idealhem? . . . Det är ett hem . . . där fadern är hängi-
ven den familj som Gud välsignat honom med. Han sätter dem i
främsta rummet och de i sin tur ger honom rum i sina hjärtan. Där
finns förtroende, enighet, kärlek, helig hängivenhet mellan far och
mor, mellan barn och föräldrar” (Evangeliets lära, s 250).

Även om vi alla försöker få ett idealiskt hem, uppstår det ibland kon-
flikter. Till och med profeten Joseph Smith upplevde ibland dishar-
moni i hemmet.

En morgon, till exempel, när han översatte Mormons bok, blev han
upprörd över något som hans hustru hade gjort. Senare, då han för-
sökte översätta Mormons bok, upptäckte han att han inte kunde
göra det. Han gick därför ut i en fruktträdgård och bad, och när han
kom tillbaka bad han Emma om förlåtelse. Först då kunde han över-
sätta. (Från ett uttalande av David Whitmer den 15 september 1882,
Comprehensive History of the Church, del 1, s 131.)

Herren förväntar sig också att vi ska ta reda på orsakerna till dishar-
moni i hemmet och lösa våra problem.

Källorna till disharmoni i hemmet

I skrifterna står det att Satans inflytande är en stor anledning till
oenighet och stridigheter.
Läs Tredje Nephi 11:29–30.

20-a, Kärlek är grunden till ett harmoniskt familjeliv
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När stridslystnad får tillträde till vårt hem, lämnar Herrens ande oss.
Och utan Herrens ande i vårt liv kan vi inte vara lyckliga och känna
glädje över Herren och hans evangelium.

Våra personliga svagheter kan också orsaka stridigheter med
andra (se Jak 4:1). När en person inte känner harmoni med sig själv
är det mycket svårt att leva i harmoni med andra. Bland de svag-
heter som kan orsaka disharmoni är lusta, girighet, orena begär och
lojalitetskonflikter. President Spencer W Kimball har särskilt nämnt
en svaghet: ”Ett par kan uppleva fattigdom, sjukdom, besvikelser,
misslyckanden och till och med död i familjen, men detta tar inte
bort deras frid. Äktenskapet kan vara framgångsrikt så länge som
själviskhet inte inträder. Svårigheter och problem för parterna till-
sammans till en oskiljaktig enhet om det råder fullständig osjälvisk-
het” (Marriage and Divorce, s 19, 22).
Vilket är, enligt president Kimball, en stor orsak till disharmoni och olycka i äkten-
skapet?

Som president Kimball nämnde kan problem som ofta anses skapa
olycka, till exempel fattigdom och sjukdom, i själva verket föra en
familj närmare varandra.
Vi har talat om tre saker som kan orsaka disharmoni i vårt hem. Vilka? (Skriv upp
svaren på tavlan. Bland svaren bör ingå Satans inflytande, personliga problem och
själviskhet.)

Att handskas med problem i familjen

Herren har gett oss följande sätt att förebygga eller lösa problem i
familjen:

ACCEPTERA ANSVAR

Både föräldrar och barn har ansvar gentemot varandra.
Läs om några av dessa ansvar i Efesierbrevet 6:1–4. Vilken plikt har en ung man gen-
temot sina föräldrar? Vilka plikter har föräldrar gentemot sina barn? Hur främjar det
harmoni i hemmet att acceptera dessa ansvar?

UNDVIK ATT TALA OVÄNLIGT

Arga, ovänliga ord har ingen plats i våra hem. Äldste Boyd K Packer
gav oss rådet: ”När ni har ingått i äktenskapsförbundet [bör ni ald-
rig uttala] ett ovänligt ord – inte ett enda. Det är varken nödvändigt
eller önskvärt. Det finns många som lär ut att gräl och stridigheter är
en normal och ofrånkomlig del av den äktenskapliga relationen …
Jag vet att det är möjligt att leva tillsammans i kärlek utan att någon-
sin säga något ovänligt till varandra” (“Eternal Marriage”, Speeches
of the Year, BYU, 14 apr, 1970, s 6). Ett mjukt, förstående svar stillar
vrede; ovänliga ord skapar bara större problem (se Ords 15:1).
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Vari ligger skillnaden mellan att diskutera meningsskiljaktigheter och att gräla?

ERKÄNN FEL

President Spencer W Kimball gav detta råd:

”Eftersom ni är mänskliga kommer ni kanske en dag att hysa olika
åsikter som till och med kan resultera i små gräl … Antag att en oför-
rätt har begåtts – ovänliga ord har uttalats, känslor har sårats och
båda anser att det helt och hållet är den andres fel. Ingenting görs
för att läka såret. Timmarna går. Hjärtat dunkar oroligt på natten, och
på dagen är de sura och ovänliga, och ytterligare missförstånd
uppstår. Situationen blir värre och värre tills de en dag tvingas anlita
en advokat. Hemmet splittras och föräldrarnas och barnens liv för-
störs.

Men det finns en läkande balsam som, om den används på ett tidigt
stadium, inom några minuter återför er till [sunda] tankar … när så
mycket står på spel – er kärlek, era liv, er familj, era ideal, er upp-
höjelse, er evighet – har ni inte råd att ta några risker. Ni måste
svälja stoltheten och med mod [säga till er hustru:] ’Älskling, förlåt
mig. Jag menade inte att såra dig. Förlåt mig.’ Och [er hustru sva-
rar då:] ’Käraste, det var mitt fel mer än ditt. Var snäll och förlåt mig.’
Och ni omfamnar varandra och livet går vidare i rätta banor igen.
Och när ni går till sängs på kvällen är det bortglömt, och det finns
ingen klyfta mellan er när ni håller familjebön” (Faith Precedes the
Miracle, s 134–135).
Nämn några saker som orsakar missförstånd och gräl. Hur blir det lättare att lösa
dem om vi känner till deras orsak? Varför är det så svårt att erkänna att man har
begått fel?

President Spencer W Kimball uppmanar oss att erkänna de fel vi
gjort och att säga ”förlåt”. När vi uppriktigt gör detta har vi tagit ett
stort steg mot att lösa oenighet i familjen. Föräldrar behöver också
göra detta med sina barn, inte bara med varandra.

BÖN

Det är lättare att uppnå harmoni i hemmet när vi ber Herren, i våra
familjeböner och personliga böner, att komma tillrätta med våra
meningsskiljaktigheter.
Läs Tredje Nephi 18:19–21. Lägg märke till att det är vår plikt att be tillsammans med
vår familj. Hur hjälper bönen oss att lösa familjeproblem?

VÄNLIGHET

En av de principer som omtalas i skrifterna och som hjälper oss att
göra vårt familjeliv lyckligare är vänlighet. Vi är faktiskt befallda att
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vara vänliga, kärleksfulla och förlåtande. Både barn och vuxna upp-
manas att behandla varandra med respekt och den slags vänlighet
som Kristus har visat oss. Vi bör alltid ha Kristus som förebild i
dessa frågor (se Ef 4:29–32).
Be den bärare av aronska prästadömet som tidigare kallats därtill att tala om vad en
ung man kan göra för att främja harmoni i hemmet.

President Spencer W Kimball har på följande sätt talat om för oss
hur vi kan uppnå lycka i familjen: ”Du frågar: ’Vad är priset för
lycka?’ Du kommer att bli förvånad över hur enkelt svaret är. Dörren
till lyckans skattkammare kan öppnas och förbli öppen för dem som
använder följande nycklar: För det första måste du leva efter Jesu
Kristi evangelium i dess renhet och enkelhet … För det andra måste
du glömma dig själv och älska din livskamrat mer än dig själv. Om
du gör detta kommer du alltid att erfara stor glädje och lycka” (Faith
Precedes the Miracle, s 126).
Hur kan vänlighet och bön förebygga och lösa familjeproblem?

Följande berättelse visar hur en mor uppnådde harmoni i sitt hem:

”Detta tilldrog sig ungefär en vecka efter det att vi tagit tioårige
Wayne till vårt hem genom kyrkans inackorderingsprogram för indi-
aner. Han var en begåvad, fin liten pojke, men naturligtvis måste
han visa de andra pojkarna vad han gick för. Han slogs med dem
ganska ofta och han kunde hålla de allra starkaste stången.

Hans lärare ringde mig en dag och sade att han hade problem med
Wayne i skolan. Wayne var ohövlig mot honom och de andra
lärarna. Detta var ett slag för mig. Jag hade aldrig haft några
sådana problem med mina egna barn och det gjorde mig mycket
upprörd. Naturligtvis brusade jag upp som jag så ofta gör och bör-
jade tänka ut allt som jag skulle säga till Wayne då han kom hem
från skolan. ’Jag måste ta tag i det här innan det går för långt’, sade
jag till mig själv.

Till råga på allt kom Wayne sent hem från skolan därför att han sla-
gits med en grannpojke. De slogs hela vägen från busshållplatsen.
Till slut var de på gräsmattan framför huset. Båda två slogs våld-
samt. Jag såg på ett tag tills jag var förvissad om att det var ett all-
varligt slagsmål. Då gick jag ut och ropade på Wayne att han skulle
komma in.

Han ignorerade mig. Han tänkte inte ge sig. Medan jag såg på blev
jag ännu argare. Jag beordrade Wayne att komma in. Jag var så
arg att jag förstod att jag inte kunde gå tillrätta med problemet i det
tillståndet, så jag sade till honom att gå in på sitt rum och läsa.
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Skälvande av ilska gick jag in i sovrummet och knäböjde i bön. Jag
bad om visdom att handla rätt och jag bad också att jag genom
Anden skulle veta vad jag skulle säga. Då jag reste mig upp efter
bönen uppfylldes jag av en varm, lugn känsla. Den gick från huvu-
det och strömmade stilla genom hela kroppen ned till fötterna.

Då jag öppnade dörren till Waynes rum och såg honom sitta där på
sängkanten med en bok i handen, strömmade miljoner tankar
genom mitt huvud. Han såg så malplacerad ut där han satt i rum-
met. På något vis hörde han hemma utomhus där han fritt kunde
springa omkring som han var van att göra. För ett ögonblick kände
jag väldigt stark sympati för denne lille gosse, som var så ensam,
en liten pojke som ryckts bort från sin familj och hamnat i en annor-
lunda värld för att leva efter annorlunda regler. Han måste visa de
andra pojkarna att han var lika bra, om inte bättre än de.

Jag satte mig på sängkanten bredvid honom. De första orden jag
uttalade förvånade även mig för jag sade: ’Wayne, förlåt mig för att
jag var så arg på dig.’ Sedan berättade jag för honom om telefon-
samtalet från hans lärare och gav honom tillfälle att förklara sig. Vi
hade ett underbart samtal. Han anförtrodde sig åt mig och då vi
talade med varandra viskade vi. Det var helt annorlunda än den ton
jag hade trott jag skulle använda innan jag bad min himmelske
Fader om hjälp. Det var verkligen en andlig upplevelse och den
hjälpte mig mer än någonting annat att stärka förhållandet mellan
Wayne och mig.

Tack gode Gud för att vi har bönen och den Helige Andens gåva
som vägleder oss om vi ber om den” (Myrna Behunin, ”Vi viskade”,
Nordstjärnan, aug 1976, s 33).

Avslutning

Faktorer som löser eller förebygger familjeproblem:

• Acceptera ansvar.

• Undvik att tala ovänligt.

• Erkänn felsteg.

• Be.

• Visa vänlighet.

• Visa fullständig lydnad till evangeliet.

• Älska din livskamrat mer än dig själv.
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Uppfordringar

1. Bygg upp och främja lyckan i ert hem genom att utröna vilka käl-
lor till disharmoni som kan finnas mellan familjens medlemmar.

2. Erkänn att du har haft fel om du har haft en dispyt med någon av
familjens medlemmar.

3. Bemöt familjens medlemmar med vänlighet.

Ytterligare skriftställen

Matteus 7:12 (vårt förhållande till andra)

Galaterbrevet 5:22 (Andens frukter)

Läran och förbunden 88:119–126 (råd från Herren till kyrkans med-
lemmar)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du.
1. Läsa lektion 36, ”Familjen kan bestå för evigt”, i Evangeliets principer.
2. Skaffa skrivtavla och krita.
3. Om du vill, kan du ge en bärare av aronska prästadömet i uppdrag att berätta hur
unga män kan främja harmoni i hemmet.
4. Gör förberedelser för att sjunga ”Frid och glädje finns på jord”, i slutet av lektionen.
5. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Familjens ekonomi

Ändamålet med denna lektion är att vi ska lära oss att tillämpa de
grundläggande principerna för god skötsel av ekonomin.

Inledning

I många av de skriftställen som handlar om pengar och rikedomar
varnas för begär efter rikedomar. Av denna anledning är många
människor rädda att pengar är av ondo och att de kanske missha-
gar Herren om de lägger ner tid och ansträngningar på att tjäna och
spara pengar. Men så är inte fallet. Det är kärleken till pengar som
är ”roten till allt ont”, inte pengarna själva (se 1 Tim 6:10).

President Spencer W Kimball sade: ”Inte alla pengar är smutsiga.
Det finns rena pengar – rena pengar med vilka man kan köpa mat,
kläder och en bostad, och med vilka man kan ge bidrag.” President
Kimball förklarade vidare att rena pengar är den betalning vi får för
ett ärligt arbete. Han sade att pengar bara blir smutsiga när de
erhålls genom någon form av oärlighet. (Se Faith Precedes the
Miracle, s 235–236.)

Varken rikedom eller fattigdom är ett tecken på personlig värdighet.
En del stora gudsmän har varit rika och några har varit fattiga. Det
är inte viktigt hur mycket pengar vi har, utan hur vi förtjänar och
använder dem. Att använda pengar till att sörja för vår familjs tim-
liga behov, till exempel, är inte bara rätt, utan även en befallning
från Gud (se 1 Tim 5:8). Befallningen att sörja för sin familjs timliga
behov är lättare att lyda om man lär sig att tillämpa de grundläg-
gande principerna för en god skötsel av ekonomin.

Principer för god skötsel av ekonomin

Även om allting på jorden tillhör Herren (se Ps 24:1), låter han oss
använda och förvalta en del av det. Vi varnas dock för att Herren
kommer att hålla oss ansvariga för hur vi förvaltar det som han har
anförtrott oss. I liknelsen om talenterna, till exempel, talar Frälsaren
om betydelsen av att förvalta alla jordiska ägodelar på ett vist sätt.
Låt den tidigare utsedde eleven återge liknelsen om talenterna enligt Matteus
25:14–30. (Talenter var en myntenhet på Jesu tid.)
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Det finns flera grundläggande principer som vi bör beakta för att
kunna sköta vår ekonomi på ett bra sätt.
Skriv upp principerna för god skötsel av ekonomin allteftersom de diskuteras.

SÄTT HERREN FRÄMST

Det som är viktigast och därför bör komma först är betalning av
tionde. Herren har lovat dem som troget betalar sitt tionde att han
ska ”öppna himmelens fönster . . . och utgjuta . . . riklig välsignelse”
(Mal 3:10). Även om Herren inte lovar oss stora rikedomar om vi
betalar tionde och offergåvor, så lovar han att välsigna oss både
andligt och timligt.

ARBETA

Långt ifrån att vara en förbannelse är arbete en välsignelse som gör
det möjligt för oss att försörja våra familjer. Vi kan endast få materi-
ell trygghet genom ihärdigt arbete. (Lektion 23 i den här boken inne-
håller råd om hur man kan förkovra sig och bli skickligare i sitt
arbete.)

UNDVIK ONÖDIGA SKULDER

Vi måste vara ärliga mot våra medmänniskor. Om vi har en skuld bör
vi börja göra oss av med den genom regelbundna avbetalningar,
även om det bara är lite åt gången. President Ezra Taft Benson i de
tolvs råd sade: ”Låt oss leva inom våra tillgångar. Låt oss göra rätt
för oss … Låt oss ge akt på råden från kyrkans ledarskap. Gör dig
skuldfri!” (“Pay Thy Debt, and Live”, Speeches of the Year, BYU, 28
feb 1962, s 12.)
Hur kan vi undvika onödiga skulder?

PLANERA HUR PENGARNA SKA ANVÄNDAS
Läs Lukas 14:28. Vad innebär det att ”räkna ut vad det kostar”?

Som det står i detta skriftställe måste vi noga planera hur vi ska
använda våra pengar. Många människor hamnar i en skuldsituation
på grund av att de inte kontrollerar hur de använder sina pengar.
Om en familj planerar hur de ska använda sina pengar har de inga
problem med ekonomin.

SPARA

För många människor är det mycket svårt att spara pengar. Men
som medlemmar i kyrkan har vi fått rådet att regelbundet spara en
del av vår inkomst. Om vi bestämmer oss för att spara en del av vår
inkomst, om så bara lite och om det är pengar eller andra tillgångar,
kommer vi en dag att vara glada att vi gjorde det. Vi bör inse att det
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är lättare att spara om man gör det för ett speciellt ändamål, såsom
att gå ut på mission eller resa till templet för att beseglas.

ANVÄND PENGARNA FÖRSTÅNDIGT

Vi måste noga tänka igenom hur viktigt det är att ha det som vi tän-
ker köpa. Mycket av det vi köper har egentligen inget värde för oss
själva eller för våra familjer. Om vi tar oss tid att tänka efter vilken
användning vi kommer att ha av en sak innan vi köper den, kommer
vi att undvika köp av sådant som vi egentligen inte behöver. Vi kan
nästan alla förbättra oss inom ett eller flera av dessa områden. Her-
ren hjälper oss att bättra oss i detta om vi sätter honom främst och
följer principerna för god skötsel av ekonomin.
Läs Andra Nephi 9:51. Vilka ”värdelösa” saker frestas vi att spendera våra pengar
på?

Ta upp familjens budget på familjerådet

Alltför ofta gör vi av med lika mycket pengar som vi tjänar. Våra
önskningar tycks växa lika fort eller fortare än vår inkomst. Därför är
det mycket viktigt att vi budgeterar våra pengar ordentligt. Även om
varje familj har olika behov och önskningar har de flesta haft hjälp
av att följa en plan som ser ut ungefär så här:
Visa bild 21-a, ”Familjerådet är ett bra tillfälle att göra upp en budget.”

Samtliga medlemmar i familjen bör diskutera ekonomiska frågor
och komma överens om ett sätt att sköta ekonomin. Detta kan ske
på ett familjeråd där fadern presiderar och de övriga i familjen del-
tar. På detta råd bör familjen göra upp en lista över alla inkomstkäl-
lor familjen har. Sådant som kan tas med på listan är pengar som
familjens medlemmar tjänar, grönsaker och säd som de själva
odlat, eller saker som de gjort hemma för att sälja till andra.

Vidare bör familjen skriva ner alla sina behov och önskningar, och
då först ta med de viktigaste utgifterna och därefter det som man vill
ha men som inte är nödvändigt. På listan kan ingå bidrag till kyrkan,
sparkonton (för sådant som att åka till templet, gå på mission och
erhålla en utbildning), skatt och pengar som behövs för logi, mat,
kläder, verktyg, resor och rekreation.

Slutligen bör familjen komma överens om hur mycket pengar som
kan användas till varje sak. Vissa saker i slutet på listan kanske man
aldrig får råd att köpa, men det är bättre att använda pengarna till
det nödvändigaste än att försumma det på bekostnad av oviktiga
saker. President Brigham Young sade en gång: ”Våra önskningar är
många, men våra verkliga behov är mycket få. Låt oss styra våra
önskningar med tanke på våra behov, så ska vi finna att vi inte behö-
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ver lägga ut pengar på det som är värdelöst” (Discourses of
Brigham Young, s 297). Vid ett annat tillfälle sade han att fattigdom
är en följd av bristande omdöme. Han påpekade att många männi-
skor som tjänar mycket litet slösar bort det på oväsentliga saker tills
de är svårt skuldsatta. (Se Discourses of Brigham Young, s 317.)
Visa bild 21-b, ”Ett exempel på en budget.”

Vi blir storligen välsignade om vi planerar noga och budgeterar våra
pengar. Genom att sätta mål, utarbeta planer och arbeta tillsam-
mans för att förverkliga dessa kan vi ta hand om våra familjer på det
sätt som Herren har befallt. En ytterligare välsignelse som kommer
av att man arbetar tillsammans är att kärleken och enigheten i famil-
jen ökar.
Be den tidigare utsedde eleven återge följande berättelse om en av de heliga i
Söderhavet, Vaha’i Tonga.

”Jag lovade våra fyra barn att om de ville hjälpa oss skulle vi kunna
åka till templet tillsammans. Jag tänkte för mig själv: ’Hur kan du
säga till dem att sköta sig om vi inte är beseglade i templet?’ Jag
hade en känsla av att de inte tillhörde mig.

Under två år uppoffrade vi nästan allt. Jag delade upp min lön från
skolan till var och en av oss och vi sparade det. Men vi betalade vårt
tionde och fasteoffer. Vi hade sjuttio cent kvar varje månad, och det
var så min familj levde i två år. Vi levde på vad vi kunde odla och
samla ihop. Jag kommer ihåg att min hustru brukade stiga upp
tidigt på mornarna och göra i ordning vår sallad med bananer och
kokosmjölk. Mina barn kunde inte köpa godsaker eller skor eller gå
på bio därför att de sparade pengar för att kunna åka till templet …

Genom uppoffringar kunde vi ta vår familj till Nya Zeeland för att bli
beseglade i templet. Vi måste göra några extra uppoffringar för att
nå vårt mål, men det blev oss till stor välsignelse” (”Vi levde på sjut-
tio cent i månaden för templet”, (Nordstjärnan, jul 1976, s 12, 21).

Avslutning

Vår himmelske Fader har gett oss rådet att förvalta våra pengar väl
så att vi kan ta hand om våra familjer och vara lyckliga. Om vi inte
tar hand om våra familjer, kommer Herren att hålla oss ansvariga.
För att kunna ta hand om våra familjer bör vi följa de grundläggande
principerna för god skötsel av ekonomin. Om vi sätter det andliga
främst hjälper Herren oss att sköta vår ekonomi.
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Total inkomst

Tionde – 10 procent

Bidrag till kyrkan

Besparingar

Mat

Kläder

Hyra

Sjukvård

Resor

El, vatten etc

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Totala utgifter

Budget



Uppfordran

Analysera hur du använder dina pengar och utarbeta en funge-
rande budget genom att följa de principer som tas upp i lektionen.

Ytterligare skriftställen

Ordspråksboken 22:7 (låntagaren är slav under den som han lånar
av)

Malaki 3:8–11 (betalning av tionde och offergåvor medför välsignel-
ser)

MB Jakob 2:18–19 (vi bör söka efter Guds rike innan vi söker efter
rikedomar)

Läran och förbunden 56:16–17 (varningar till de rika och de fattiga)

Läran och förbunden 104:11–13 (alla människor är ansvariga för de
jordiska välsignelser de förvaltar)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa kapitel 27, ”Arbete och personligt ansvar”, i Evangeliets principer.
2. Läsa kapitel 23, ”Förkovra dig och bli skickligare i ditt arbete”, i denna bok.
3. Ordna med skrivtavla och krita.
4. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Hemproduktion och
hemförråd

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa varje prästadömsbärare
förstå och tillämpa grunderna för hemproduktion och hemförråd.

Inledning

President Spencer W Kimball rådde alla sista dagars heliga att vara
självständiga och oberoende (se ”Familjeberedskap”, i Nordstjär-
nan, okt 1976, s 124–126). Det finns goda skäl för detta råd. Presi-
dent Marion G Romney har förklarat att ”vi lever i de sista dagarna.
Vi lever i tiden alldeles före Herren Jesu Kristi andra ankomst. Vi har
uppmanats att förbereda oss och så leva att vi kan vara … obero-
ende av alla andra skapelser under det celestiala riket” (Confe-
rence Report, apr 1975, s 165; se också L&F 78:13–14).
Visa bild 22-a, ”En katastrof kan drabba vårt hem eller vår familj då vi minst anar det.”

President Kimball har uppmanat oss att bli oberoende eftersom
forna dagars profetior håller på att uppfyllas. Han sade: ”Jag tror att
den tid kommer då vi får fler hemsökelser, drabbas av fler tornadoer
och översvämningar … fler jordbävningar … Jag tror att de kommer
att bli allt fler ju närmare änden vi kommer, så därför måste vi för-
bereda oss för detta” (Conference Report, apr 1974, s 184).

Han sade också: ”Skulle dåliga tider komma, skulle många önska
att de hade konservburkarna fulla och att de hade odlat nyttiga väx-
ter i sin trädgård, planterat några fruktträd och bärbuskar, så att de
haft det nödvändigaste. Herren planerade att vi skulle vara obero-
ende av alla varelser, men vi har till och med sett bönder köpa sin
mjölk från mejerierna och trädgårdsägare köpa grönsaker från 
affären. Och skulle lastbilarna sluta fylla affärernas hyllor skulle
många gå hungriga” (”Gud låter inte gäcka sig”, Konferensrapport,
okt 1974, s 160).
Låt bröderna föreställa sig att affärerna var stängda och att de själva måste skaffa
allt de behövde. Fråga dem vad de skulle vilja ha eller producera i hemmet om det
rådde en sådan situation.

22-a, En katastrof kan drabba vårt hem då vi minst anar det
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Sörja för våra egna behov

President Kimball har instruerat oss att ”utröna bästa sättet att pro-
ducera vår egen mat . . . Om ni har barn bör ni också låta dem delta
i detta arbete, genom att ge dem uppgifter” (”Familjeberedskap”,
s 103).

Biskop Vaughn J Featherstone har talat om för oss färdigheter vi bör
utveckla om vi ska kunna ta hand om våra egna behov: ”Nu till hem-
produktion. Ha djur där så är möjligt och lagen tillåter det. Plantera
fruktträd, bärbuskar och vinrankor, odla grönsaker. På det sättet får
ni mat till familjen, och mycket av detta kan ätas färskt. Annat som
ni odlar kan konserveras och bevaras i matförrådet. Närhelst det är
möjligt, tillverka annat än matvaror själva. Sy och laga era kläder.
Gör eller bygg saker ni behöver. Jag kan också tillägga – försköna,
reparera och håll ordning på alla era ägodelar” (”Matförråd”, Nord-
stjärnan, okt 1976, s 97).
Sätt upp en plansch med följande text:

Föd upp djur.

Plantera fruktträd, bärbuskar och vinrankor.

Sätt grönsaker.

Konservera och lagra mat.

Tillverka eller bygg saker som behövs.

Reparera och underhåll byggnader och inventarier.

FÖDA UPP DJUR
Visa bild 22-b, ”Kycklingar är lätta att föda upp och sköta.”

Om vi har tillräckligt med mark och bor i ett område där lagen så til-
låter, bör vi köpa och föda upp en del djur. Men innan vi bestämmer
oss för vilka djur vi ska ha, måste vi förbereda oss så att vi kan sköta
dem på rätt sätt. Detta innebär att vi måste skaffa oss kunskap om
vilken mat och omvårdnad de behöver för att hålla sig friska. Några
djur som är lätta atta hand om är kycklingar, kaniner, ankor, gäss
och mjölkgetter.
Diskutera vilka sorters djur som man vanligast föder upp i ert område. Diskutera vil-
ken slags mat och omvårdnad som varje djur behöver.

PLANTERA FRUKTTRÄD, BÄRBUSKAR OCH VINRANKOR

Eftersom fruktträd, bärbuskar och vinrankor bär frukt varje år eller
vartannat år behöver de inte planteras varje år, som fallet är med
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grönsaker. Men de bär kanske inte frukt under de första åren efter
att de planterats, så vi bör plantera dem så snart som möjligt om vi
ska kunna få frukt när vi som bäst behöver det. Innan vi planterar
dem bör vi lära oss hur mycket utrymme som träd eller buskar
behöver när de är fullvuxna samt hur man sköter dem på rätt sätt.
Diskutera vilka sorters fruktträd, vinrankor och bärbuskar som växer bäst i ert
område. Diskutera hur var och en av dem ska skötas.

ODLA GRÖNSAKER
Visas bild 22-c, ”Varje familj bör odla grönsaker.”

President Kimball har bett varje familj i kyrkan att odla grönsaker.
Han har sagt att även om vi inte tjänar pengar på det så behöver vi
lära oss att försörja oss själva. En trädgård ger såväl färsk mat som
extra mat som vi kan frysa in, konservera eller lagra på annat sätt.

LAGRA MAT

I vissa länder är det förbjudet enligt lag att lagra mat. President Kim-
ball sade att de som bor i sådana länder bör ära, lyda och
understödja landets lagar och således inte lagra mat. (Se ”Familje-
beredskap”, s 103.) Men där det är tillåtet bör vi följa uppmaningen
från Herren att lagra mat i den händelse det kommer tider då det
inte finns någon annan mat att tillgå. Då en orkan drabbade Hon-
duras på hösten 1974, var de medlemmar i kyrkan som hade torkat
och lagrat mat mycket tacksamma för att de hade gjort detta. Bara
några månader före orkanen hade missionspresidenten varnat dem
för den förestående faran och uppmanat dem att påbörja ett hem-
förrådsprogram. De bönor, den mjöl, det ris och all annan mat som
de heliga hade lagrat räddade dem från svält. (Se Bruce B Chap-
man, “Hurricane in Honduras”, New Era, jan 1975, s 31.)

Det finns flera sätt att konservera och lagra sin eget mat på. Vi kan –

Förvara den i jordkällare. Denna metod är bra för vissa rotfrukter
och vissa grönbladiga grönsaker om det är torrt i marken. För
mycket regn eller dålig dränering gör att de blir förstörda.

Torka den. Då det är varmt och soligt kan man soltorka frukt och
grönsaker. Det enda problemet är att de måste täckas över eller tas
in när det regnar.

Konservera den. Denna metod är enkel, men farlig om den inte görs
på rätt sätt. Rätt utförd är konservering ett bra sätt att ta tillvara
maten och bibehålla smaken. Rätt konservering kräver åtminstone
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en konserveringsapparat. (Den utrustning som behövs kan delas av
flera familjer.) Denna metod kräver också att man skyddar flaskorna
från att gå sönder.

Salta in den eller lägg den i lag. Detta är ett billigt sätt att bevara
frukt, grönsaker och kött, och det behövs liten eller ingen utrustning.

TILLVERKA ELLER BYGGA SAKER SOM BEHÖVS

Om vi skulle ställas inför en naturkatastrof, skulle vi vilja ha det som
behövs för att laga mat, värma vårt hem, tvätta våra kläder, hålla oss
rena och hålla rent och snyggt omkring oss. Av denna anledning är
det viktigt att vi antingen lagrar bränsle och tvättmedel, eller att vi
lär oss att tillverka dessa saker i en nödsituation. Det är också vik-
tigt att vi har förbandsartiklar, läkemedel, tvål och andra rengör-
ingsartiklar, stearinljus, tändstickor och andra saker som är nöd-
vändiga för familjens välfärd. Närhelst så är möjligt bör vi inte bara
lagra dessa saker, utan även lära oss att göra dem.

REPARERA OCH UNDERHÅLLA BYGGNADER OCH INVENTARIER

I en nödsituation kanske vi också måste reparera vårt hem, lador
eller inhägnader. Därför är det viktigt att familjens medlemmar lär
sig att arbeta med trä eller annat byggnadsmaterial och lär sig att
använda verktyg så att de kan tillverka och reparera möbler och
andra saker som behövs. När vi lär oss att reparera och underhålla
vår egendom, kan vi spara tid och pengar och vara mer oberoende
av andra.
Varför är det viktigt att vi håller vår egendom i gott skick?

Att lära sig nya färdigheter

En del av oss har tillägnat oss färdigheter som vi kan lära ut till
andra. Om det finns färdigheter som ingen av oss har, kan vi lära
oss dem genom böcker eller tidningar, studiecirklar eller genom
kurser i skolan.
Vilka av oss har en färdighet som vi kan lära ut till andra? Var finns de människor som
kan lära oss de färdigheter som vi skulle vilja tillägna oss? Vilka kurser ska vi upp-
muntra våra barn att ta i skolan så att de tillägnar sig nyttiga färdigheter? Hur kan vi
uppmuntra våra familjer att lära sig dessa färdigheter?

Avslutning

Problem och prövningar är en naturlig del av våra jordiska erfaren-
heter. Om vi emellertid lär oss att odla och producera mat själva,
kommer vi att vara förberedda för svåra tider och behöver inte vara
oroliga. Herren har sagt: ”Om I ären beredda skolen I icke frukta”
(L&F 38:30).
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Uppfordringar

1. Avsätt en tid den här veckan för att tala med din hustru och dina
barn om hemproduktion och hemförråd.

2. Fastställ vad ni behöver i årsförrådet.

3. Utarbeta en plan för att tillgodose familjens behov genom att
börja eller fortsätta odla på tomten, tillägna er en färdighet eller
arbeta på något annat projekt.

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Tala med yrkeskunnigt folk för att:

A. Ta reda på vilka slags djur som man föder upp i ert område och vilka som är
lättast att sköta.
B. Ta reda på vilka fruktträd, vinrankor och bärbuskar som växer bra i området
och hur de ska skötas.
C. Ta reda på om det finns kurser som familjens medlemmar kan gå för att lära
sig bygga hus, tillverka möbler och andra saker som behövs. Om det inte finns
några sådana kurser kan ni vända er till människor som är villiga att lära ut dessa
färdigheter.

2. Gör den plansch som nämns i lektionen.
3. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.

165

Lektion 22 



166

Utveckla och
förbättra din
yrkesskicklighet

Ändamålet med denna lektion är att få oss att förstå hur stor vikt
Herren lägger vid arbete, hur vi med visdom väljer arbete och hur vi
ska bli skickligare i vårt arbete.

Inledning

Den första nedtecknade uppmaningen som gavs till Adam efter fal-
let var den eviga principen om arbete. Herren sade till Adam: ”I ditt
anletes svett skall du äta ditt bröd, tills du vänder åter till jorden”
(1 Mos 3:19).

Vår himmelske Fader har gett oss samma befallning. Kyrkans första
presidentskap har sagt: ”Det är en välsignelse att vi är befallda att
arbeta, och vi bör göra det villigt och utan att klaga” (“First Presi-
dency Urges Frugality”, Ensign, mar 1975, s 75). Arbete är en av
nycklarna till evigt liv. Vår vise och kärleksfulle himmelske Fader vet
att vi lär oss mer, tillväxer mer, presterar mer och får ut mer av livet
genom att arbeta än genom ett lättjefullt liv.
Visa bild 23-a, ”Arbete är en välsignelse som vi har fått av vår himmelske Fader.”

Klokt yrkesval

Valet av yrke är mycket betydelsefullt. Vi måste samla fakta, fatta
beslut under bön, skaffa oss utbildning och erfarenhet, och sedan
skaffa ett arbete som gör det möjligt för oss att försörja vår familj.
Skriv upp följande fyra steg på skrivtavlan.

SAMLA FAKTA

När vi är unga bör vi bestämma oss för vilket slags arbete som
skulle passa oss bäst med tanke på våra talanger, färdigheter och
intressen. Vi bör inse att vi lyckas bättre om vi gör något som vi
tycker om. Även om en del av oss redan har arbete och inte haft
möjlighet att välja det, kan vi följa samma procedur för att förbättra
vår arbetssituation.

23-a, Arbete är en välsignelse som vi har fått av vår himmelske Fader

Lektion 23





Innan vi bestämmer oss för ett visst yrke bör vi betänka vilken fram-
tid det finns för detta. I och med att samhället ständigt förändras,
upphör många yrken att existera och andra uppstår. Vi kan ta reda
på framtidsmöjligheterna för yrket genom att fråga vänner, släk-
tingar, bröder i prästadömet och kyrkans ledare. Vi kan vända oss
till yrkesrådgivare och arbetsförmedlingar för att få råd. Ofta kan
handelsskolor, högskolor och universitet ge information om vilka
arbeten som finns att få. Vi kan också titta i dagstidningarnas plat-
sannonser.

Vi bör välja ett arbete som hjälper oss att vara fullt verksamma i kyr-
kan. Vissa yrken kräver att man vistas borta under långa tidsperio-
der eller medför sådana arbetsvillkor som hindrar oss att efterleva
evangeliet i den utsträckning vi borde. Sådana situationer kan man
undvika genom att välja sitt arbete med omsorg. Om vi har ett otill-
fredsställande arbete, kan vi förkovra oss och därigenom kvalificera
oss för ett annat arbete.
Visa bild 23-b, ”Herren bekräftar vårt val av arbete om vi frågar honom.”

BE

Det är mycket viktigt att vi ber Herren om hjälp då vi söker arbete.
Det är vi själva som ska fatta beslut, men Herren hjälper oss att göra
ett klokt val om vi ber uppriktigt. Men det är inte tillräckligt att bara
be. President Brigham Young sade: ”Min tro säger mig inte att Her-
ren kommer att förse oss med stekta grisar [och] färdigbredda
smörgåsar … han ger oss förmågan att odla säd, att få avkastning
från jorden och bygga boplatser” (Discourses of Brigham Young,
s 291).

Då vi har fattat ett beslut behöver vi be och erhålla den sinnesfrid
som kommer av att veta att vi vägleds av den Helige Anden. Sedan
måste vi handla i enlighet med vårt beslut. En broder som använde
sig av dessa principer för att förändra sitt liv och sin arbetssituation
heter Taisho Komura från Japan.
Läs följande berättelse:

Taisho Komura var anställd som frisör i Japan. En dag fick han
besök av missionärerna och efter en tid döptes han.

Under deras diskussioner hade han fått undervisning om att helga
sabbatsdagen. Men på sabbatsdagen hade han som mest att göra
i frisersalongen. Så efter att ha bett om hur han skulle helighålla
sabbatsdagen beslutade han sig för att börja studera för att kunna
byta yrke.
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Låt några elever berätta hur bönen har hjälpt dem att fatta goda beslut.

UTVECKLA FÄRDIGHETER SOM BEHÖVS I YRKESLIVET
Visa bild 23-c, ”Att utveckla en färdighet kräver tid och ansträngningar.”

Det kräver tid och ansträngningar att utveckla färdigheter som
behövs i arbetet. Om vi vill ha ett bättre arbete måste vi vara villiga
att studera och arbeta för att få de färdigheter och den utbildning
som behövs.

Praktik, korrespondenskurser, fortbildning, yrkesskolor, lektions-
böcker och andra böcker kan hjälpa oss utveckla nödvändiga
färdigheter. Genom att samtala med potentiella arbetsgivare, göra
studiebesök och arbeta med olika uppgifter tillägnar vi oss större
kunskap och erfarenhet.

Att kunna läsa och skriva är två grundläggande färdigheter som
hjälper oss att få arbete. Om vi söker arbete och inte kan läsa eller
skriva bör vi be någon som kan det om hjälp. Vi bör aldrig tveka inför
att utnyttja den kunskap och den information som andra i kyrkan,
våra familjer och samhället kan ge.
Vilka färdigheter och talanger kan vi var och en dela med oss av som bröder i kvo-
rumet? Låt den som kallats därtill redogöra för vilken hjälp till yrkesvägledning som
finns i ert område.

När vi har ett mål att uppnå måste vi vara beredda att göra stora
personliga uppoffringar för att nå det. Detta innebär att vi måste
vara villiga att göra allt som krävs för att utveckla våra färdigheter.
Framgång kommer endast om vi uppfyller kraven och gör nödvän-
diga ansträngningar för att uppnå dem. ”Vad man sår får man också
skörda” (Gal 6:7).

Följande berättelse visar hur en medlem i kyrkan i Söderhavet lyck-
ades i sin strävan att förkovra sig och försörja sin familj.

Som ung man hade Viliami Havili lärt sig vikten av att anstränga sig
för att förkovra sig och bli skicklig i sitt arbete, så att han skulle
kunna försörja sin framtida familj. När han så småningom blev gift
arbetade han hårt för att tjäna och spara pengar till en bit åkerjord
som erbjöds till ett lågt pris.

Den mark som han köpte ansågs vara föga värd därför att den var
kuperad och låg nära havet där vindarna lätt kunde förstöra grödan.
Men han arbetade mycket hårt med att bearbeta jorden så att han
kunde så och plantera. Han lade ned mycket tid på att studera de
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senaste rönen inom jordbruksnäringen. På grund av att vissa saker
han behövde känna till endast fanns i franska böcker, lärde han sig
franska så pass bra att han kunde läsa vad det stod i dessa böcker
om jordbruksnäring.

Genom dessa böcker lärde han sig hur man tillför jorden när-
ingsämnen, vilket många andra jordbrukare i området aldrig hade
brytt sig om att lära sig. Han lärde sig använda vissa kemikalier för
att ta död på insekter och för att få bukt med växtsjukdomar. Han
upptäckte också vilken gröda som sålde bäst och som exportera-
des till de högsta priserna. Inte oväntat blev broder Havili, genom
sina stora ansträngningar och med Herrens hjälp, en framgångsrik
jordbrukare.
Vilka arbetsmöjligheter finns det i vårt område?

Dessa arbeten och andra kanske vi bara kan få om vi förbereder
oss genom att utveckla vissa färdigheter.

SÖKA ARBETE

En kvalificerad person kan inte få anställning förrän han tar kontakt
med en potentiell arbetsgivare. Inte heller kan en man som tänker
driva eget sälja sina produkter eller tjänster förrän han tar kontakt
med potentiella köpare. Den arbetslöse prästadömsbäraren har
därför ansvaret att aktivt söka efter ett arbete.

Om han har svårt att hitta ett arbete, kanske han behöver hjälp från
sitt prästadömskvorum. En ledare i kyrkan har sagt att ”det är
genom prästadömets nätverk som ansökningshandlingar och upp-
gifter om lediga platser ska gå. Våra kvorum bör ta reda på vilka
som behöver arbete eller som behöver ett bättre arbete, och sedan
göra allt de kan för att hjälpa dessa få tag på ett” (Howard W Hun-
ter, “Prepare for Honorable Employment”, Ensign, nov 1975, s 123).
Vad kan vi som kvorummedlemmar göra för att hjälpa våra bröder att få tag på ett
arbete?

Förbättra arbetsförmågan

Aposteln Paulus uppmanade bröderna i kyrkan att ”inte slappna av
i sin iver” (se Rom 12:11). Vi bör alltid göra vårt bästa och sträva
efter att få bättre arbetsvanor. För att göra det måste vi ha en positiv
inställning till att arbeta. Följande kontrollista kan hjälpa oss att
tänka på några av de viktigaste arbetsvanorna.

• Använder jag min tid väl?

• Samarbetar jag med min arbetsgivare och mina arbetskamrater?
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• Använder jag saker och ting som tillhör arbetsgivaren för person-
ligt bruk, eller för arbetet i kyrkan utan tillåtelse, eller utan att
betala för dem?

• Kan jag vara mer punktlig då jag kommer till arbetet och då jag
har pauser?

• Utför jag mitt arbete på allra bästa sätt?

• Är jag vänlig mot mina arbetskamrater och min arbetsgivare?
Läs följande berättelse:

President Heber J Grant lärde sig värdet av arbete och av att
anstränga sig för att bli skickligare. En dag då han spelade kula
med några andra pojkar såg de en bokhållare. En av pojkarna
sade: ”Han tjänar 150 dollar i månaden.” Heber räknade ut att han
skulle behöva putsa 120 par skor om dagen för att tjäna så mycket.
Då bestämde han sig omedelbart för att han en dag skulle bli bok-
hållare.

På den tiden skrev man allting för hand på bankerna, och ett av kra-
ven som ställdes på en bra bokförare var att han skulle kunna skriva
snyggt. För att få jobbet övade sig Heber i att skriva.

Till en början skrev han så illa att hans kamrater gjorde narr av
honom. Detta sårade hans självkänsla och han sade: ”En dag kom-
mer jag att lära er hur man skriver snyggt.” På grund av den möda
han lade ner på att utveckla denna färdighet blev han lärare i skön-
skrift vid universitetet. Han skrev gratulationskort, bröllopskort, för-
säkringsvillkor, aktiebrev och juridiska handlingar.

Han sade: ”En gång tjänade jag 20 dollar på att skriva 40 nyårskort
med en mans namn i ena hörnet. Följande nyårsafton satt jag kvar
ganska länge på kontoret och skrev visitkort. Herr Wadsworth, min
chef, kom in och påpekade glatt att affärerna gick bra. Han tog upp
detta att jag hade skött bokföringen åt en annan firma utan betal-
ning. Han gav mig flera komplimanger vilket gladde mig mycket.
Sedan gav han mig 100 dollar, vilket gav mig dubbel kompensation
för det arbete som jag hade lagt ner. Den tillfredsställelse som jag
kände över att min chef var nöjd med mig och trodde på mig var
värd mer än dubbelt så mycket som de 100 dollar jag fick” (Se Bry-
ant S Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life of a Great Lea-
der, s 39–42).

Avslutning

Förmågan att arbeta är en välsignelse. Herren har genom sina pro-
feter sagt att det är vår skyldighet att arbeta och försörja våra famil-
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jer. Vi kan tillägna oss goda arbetsvanor och olika färdigheter
genom att arbeta och ta del av andras yrkeserfarenheter. För att få
tag på ett arbete som är givande, bör vi samla fakta, be om våra
beslut och utveckla nödvändiga färdigheter.

Uppfordran

Förbättra dig inom något av de områden som finns med på den per-
sonliga kontrollistan över arbetsvanor i denna lektion.

Ytterligare skriftställen

Läran och förbunden 31:5 (arbetaren är värd sin lön)

Läran och förbunden 42:42 (den som är lat kan inte få en arbetares
välsignelser)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa lektion 27, ”Arbete och personligt ansvar”, i Evangeliets principer.
2. Gå igenom lektion 12, ”Faderns ansvar för familjens välbefinnande”, i denna bok.
3. Skaffa skrivtavla och kritor.
4. Om du vill kan du ge en elev i uppgift att ta reda på vilken yrkesutbildning och
annan hjälp det finns i området.
5. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Fysisk hälsa

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå varför det är
så viktigt att hålla kroppen frisk.

Inledning

En anledning till att vi kom till jorden var att vi skulle få en fysisk
kropp. President Brigham Young förkunnade: ”Vår dödliga kropp är
av stor betydelse för oss. Utan den kan vi aldrig bli förhärligade i de
kommande evigheterna” (Discourses of Brigham Young, s 56).

Även om vår kropp kommer att förhärligas i evigheten (se Alma
11:42–44), utsätts vi i det här livet för sjukdom, smärta och skador.
Några är tillfälligt handikappade. Andra är krymplingar för livet. Men
oavsett i vilket tillstånd kroppen befinner sig är den viktig för oss, för
den hjälper oss att gå framåt mot fullkomning.

Människan är både en andlig och fysisk varelse. Och det fysiska
och det andliga kan inte åtskiljas. Det andliga och det intellektuella
kan inte nå upp till sin fulla potential utan kroppens stöd och styrka
(se L&F 93:33–34). Trots detta faktum är det många prästadöms-
bärare som utvecklar sig andligt och intellektuellt, men underlåter
att utveckla sig fysiskt.

President David O McKay har sagt: ”En frisk människa, som ser till
sitt fysiska välbefinnande, har styrka och vitalitet. Hans kropp är en
lämplig boning för hans ande att vistas i … Därför är det nödvändigt
att ta hand om vår fysiska kropp, och att iaktta lagarna för fysisk
hälsa och lycka” (“The Whole Man”, Improvement Era, apr 1952,
s 221).

Fördelarna med god hälsa

Här följer några av fördelarna med att ha en frisk kropp:

VI KAN TJÄNA ANDRA BÄTTRE

Ju friskare vi är, desto mer kan vi tjäna andra och skänka dem och
oss själva lycka.
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VI ÄR BÄTTRE LEDARE

På grund av de stora krav som ställs på en ledare behöver han
ha styrka och energi. Hans kallelse kräver att han är så frisk som
möjligt.

VI TYCKER BÄTTRE OM OSS SJÄLVA OCH ANDRA

När vi håller oss friska, tycker vi bra om oss själva och känner
entusiasm för vårt arbete. Vi har dessutom mer tålamod, kärlek och
vänlighet mot andra.

VI KAN FÖRSÖRJA OSS SJÄLVA

Ju friskare vår kropp är, desto bättre kan vi arbeta och sålunda
försörja oss själva och våra familjer.

Att bibehålla god fysisk hälsa

Många hälsoproblem är en följd av dåliga hygieniska förhållanden,
sjukdom, övervikt, felaktig kost, trötthet och för lite motion. Oavsett
var vi bor kan vi drabbas av dessa hälsoproblem. För att förebygga
eller lösa dessa hälsoproblem måste vi ta reda på vilka problem vi
har med hälsan. När vi har lärt oss detta kan vi utforma program
som lämpar sig för den tid vi förfogar över, för att hålla oss friska.

Lokala vårdcentraler kan ge hjälp med att utforma ett personligt
hälsoprogram.
Be den som kallats därtill att berätta om sitt besök på vårdcentralen.

Följande bör finnas med i vårt personliga respektive familjens
hälsoprogram:

LYDNAD TILL VISDOMSORDET

Herren har sagt att det finns vissa ämnen som vi inte bör tillföra
vår kropp. Bland dessa ämnen finns tobak, kaffe, te, alkohol och
viss mat. Å andra sidan har han föreslagit vad vi bör äta och dricka
för att hålla oss friska. De som håller visdomsordet är lovade hälsa,
visdom och beskydd (se L&F 89:18–21).
Låt en elev berätta om innehållet i visdomsordet enligt Läran och förbunden 89:1–17.

Följande berättelse åskådliggör några av de välsignelser som följer
av att lyda visdomsordet.

”Jag var inte fullt tolv år, men jag arbetade vid min fars sida under
skörden för mer än 60 år sedan. Han skar av vetet och jag buntade
ihop det. Det var ett tröttsamt arbete, dag efter dag.
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En lördag började vi arbeta vid gryningen och slutade ungefär halv
nio på kvällen. Jag var så trött att jag ville gå och lägga mig utan att
äta.

Min far tittade på mig och sade sakta: ’Lee, det vete som jag skar
idag var mycket grönt. Om vi väntar till måndag med att sätta upp
det kommer kornen att skrumpna. Vi måste göra det i natt. Månen
lyser klart därute. Tror du att du kan hjälpa mig?’

Jag kämpade med tårarna och nickade.

Min far sade: ’Bra, vi äter nu och sen går vi ut.’

Vi avslutade måltiden, men jag var fortfarande så trött att jag knappt
kunde lyfta huvudet. När min far gick ut för att mata grisarna, satt
jag kvar vid bordet och tänkte bittert: ’Jag har aldrig rökt eller
druckit. Jag har alltid efterlevt visdomsordet. Läran och förbunden
säger att om man lyder visdomsordet så skall man springa och inte
bli trött och gå och inte bli matt. Och nu är jag så trött att jag inte kan
lyfta huvudet.’ Min haka darrade när jag kämpade för att hålla
tårarna tillbaka.

Det är omöjligt att beskriva vad som hände, men det verkade som
en underbar stråle av vitt ljus kom in i min kropp och fyllde varje fiber
av min varelse. Jag steg upp då far kom tillbaka och vi gick ut på
fälten.

Min far var mycket stark och snabb, men den natten kunde han inte
hålla jämn takt med mig, fast han arbetade så snabbt han kunde.
Jag sprang efter sädeskärvarna och kastade dem, fast många var
tyngre än jag, en bra bit. Jag ska aldrig glömma förvåningen i min
fars ögon” (Leo W Spencer, ”Att springa och inte bli trött”, Nord-
stjärnan, aug 1974, s 330).

ARBETE

Arbete är en välsignelse, inte en förbannelse. Det ger oss inte bara
möjlighet att sörja för våra familjer utan gör också att våra kroppar
och sinnen är aktiva och alerta. (Se Första Thessalonikerbrevet
4:11–12 och Psaltaren 128:2–3.)

TILLRÄCKLIGT MED VILA

En del människor sover inte tillräckligt länge för att få den vila de
behöver. Andra människor sover längre än nödvändigt. Herren har
förmanat oss att vi ska få den vila vi behöver, men inte mer. Vi är alla
olika och kräver olika mycket sömn, men han har sagt till oss att vi
ska gå till sängs tidigt så att våra kroppar och sinnen må bliva
styrkta. (Se L&F 88:124.)



RENLIGHET

För att undvika sjukdomar bör vi regelbundet bada, borsta tänderna
och tvätta händerna. Vi bör också regelbundet tvätta våra kläder
och sängkläder samt diska.

Vi kan förhindra sjukdomar genom att avlägsna baciller, vilket sker
genom att hålla hemmet fritt från insekter och djur och genom att
avlägsna exkrementer från djur och människa. Av samma anled-
ning bör mat förvaras på en ren förvaringsplats.

RIKTIG KOST

En riktig kost består av mat från tre olika grupper vid varje mål. Vi
behöver kött och animaliska produkter för att växa, frukt och
grönsaker som skydd mot sjukdomar och säd och stärkelserika rot-
frukter för att få energi. (För ytterligare information, se Den sista
dagars heliga kvinnan: Grundläggande lektionsbok för kvinnor, del
A, lektion 22: ”Näringsrik kost för familjen”.)

MEDICINSK VÅRD OCH TANDVÅRD

Vi kan skydda oss själva och våra familjer mot vissa sjukdomar
genom att låta vaccinera oss. I de flesta delar av världen görs detta
på vårdcentraler eller av läkare. Vi bör också låta en tandläkare
regelbundet undersöka våra tänder.

MOTION
Visa bild 24-a, ”Regelbunden motion är nödvändig för att bibehålla god hälsa.”

Man kan motionera både enskilt och som familj. En utmärkt övning
för nästan alla är att springa. Vi kan springa nästan överallt, och
när som helst, och det ger den största förbättringen på kortaste tid.
Att springa på stället och att gå är också bra övningar. Basketboll,
fotboll, handboll, simning och andra sporter kan både ge motion
och rekreation.

Innan vi sätter igång med ett motionsprogram, bör vi låta läkarun-
dersöka oss. Genom att tillämpa råd från en läkare om hur vi ska
motionera kan vi undvika sådant som skulle skada oss istället för att
hjälpa oss.
Visa bild 24-b, ”Ett utmärkt familjeprojekt är att motionera tillsammans.”

REKREATION

Eftersom fysisk aktivitet löser upp stress och spänningar som har
byggts upp genom våra dagliga plikter, bör rekreationen ofta bestå
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av fysiska aktiviteter. Det hjälper oss att hålla oss mentalt och fysiskt
friska. En fördel med rekreation i form av motion är att vi får vara till-
sammans med familjen. Varje familjemedlem känner sig inte bara
mer motiverad att motionera, utan känner också större närhet till de
andra i familjen.

Avslutning

Balans är nödvändigt för ett lyckligt liv. Detta innebär att vi måste
sträva efter att uppnå balans mellan arbete, vila och rekreation. Pre-
sident Brigham Young gav rådet:

”Vi ska försöka förlänga det nuvarande livet till det yttersta genom
att iaktta varje hälsolag och genom att skapa en bra balans mellan
arbete, vila och rekreation, och på så sätt bereda oss för ett bättre
liv. Vi ska undervisa våra barn om dessa principer, så att de . . . får
lära sig att lägga grunden till hälsa och styrka” (Discourses of
Brigham Young, s 186).

Kyrkan behöver prästadömsbärare som har förberett sig andligt,
intellektuellt och fysiskt, för god hälsa hjälper oss att vara effektiva i
våra många ansvarsåligganden.

Uppfordringar

1. Undersök ditt hälsotillstånd.

2. Utforma ett program för att uppehålla god kondition för dig och
din familj.

Ytterligare skriftställen

Ordspråksboken 23:19–23 (vi bör klokt välja vad vi dricker och äter)

Ordspråksboken 31:1–4 (vi bör inte orena oss genom att inta starka
drycker eller leva omoraliskt)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa lektion 27, ”Arbete och personligt ansvar”, och 29, ”Herrens hälsolag”, i
Evangeliets principer.
2. Utse en elev till att besöka och rapportera om en vårdcentral i ert område och som
kan hjälpa medlemmarna i kvorumet att bevara en god hälsa.
3. Utse en annan elev till att i fem minuter rapportera om innehållet i visdomsordet
(L&F 89:1–17).
4. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Att tjäna samhället
och nationen

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå vårt ansvar
gentemot samhället och nationen.

Inledning

Som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka bör vi känna broderskap och
kärlek till människor i alla jordens nationer, och särskilt för dem i vårt
eget grannskap, samhälle och land. Vi bör vara lojala mot vårt eget
land och folk och göra allt vi kan för att hjälpa de styrande tillgodose
behoven hos dem som de arbetar för.

”Vi tro, att regeringar instiftades av Gud till människans nytta”, för-
kunnar Läran och förbunden, ”och att människorna skola avlägga
räkenskap för honom för sina gärningar i förhållande till dem” (L&F
134:1).

Vårt individuella ansvar

En stor del av de problem som finns i samhället beror på att det
finns enskilda och familjer som inte lever ärliga och moraliska liv,
eller inte arbetar för att försörja sig själva. Innan vi kan vara till hjälp
för samhället eller landet måste vi därför själva leva goda och ärliga
liv. Vi måste först ta hand om oss själva och våra familjer och försöka
övervinna eventuella problem som påverkar dem.

Som alltid är vårt största ansvar att leva efter evangeliet. Genom att
göra detta hjälper vi inte bara oss själva utan även andra. Vårt
exempel har större inflytande än någonting vi säger. I Mormons bok
berättas det till exempel att Herren sade till folket i en ogudaktig
stad att han låtit dem leva endast på grund av bönerna från de rätt-
färdiga som fanns i landet.
Be eleverna läsa Alma 10:22–23.

Herren välsignar ibland ett helt samhälle tack vare några få männi-
skors rättfärdighet. President David O McKay talade om behovet av
att kyrkans medlemmar är goda exempel: ”Alla borde sätta en ära i
att göra ’mormonism’ synonymt med pålitlighet, måttlighet, kyskhet,
ärlighet, rättvisa – vilka är grundläggande principer i Jesu Kristi
Kyrka av Sista Dagars Heliga, och genom att exemplifiera dem i
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våra liv bidrar vi till att förändra samhället, omvandlar vår religion till
ett bättre socialt liv och åvägabringar frälsning och frid för männi-
skorna här och nu” (Conference Report, okt 1927, s 14).

Vi kan avsevärt stärka vårt samhälle och land genom att leva ärliga,
goda liv, ta hand om våra familjer och genom att be om styrka att
vara goda exempel.

Vårt samhälleliga ansvar

Herren förväntar sig att vi ska älska och tjäna vår nästa. Därtill krävs
inga stora uppoffringar, för vänskap grundar sig oftast på små vän-
liga handlingar. En del av att vara en god medmänniska är att se till
andras behov, att exempelvis hjälpa änkor och föräldralösa barn.
Det största tjänande vi kan utföra för våra medmänniskor är att
berätta om evangeliet för dem. Men oavsett om de accepterar det
eller inte, bör vi älska och tjäna dem.

Vårt samhälle har stort behov av pålitliga och ärliga medborgare
som är villiga att hjälpa till.
Be eleverna läsa Läran och förbunden 58:27–28. Beakta ett ögonblick några av de
problem som finns i vårt samhälle. Vilka ”goda saker” bör vi stödja i vår kommun eller
stad?

Visa bild 25-a, ”I vårt ansvar mot Gud ingår att tjäna våra medmänniskor.”

UTBILDNING

På vissa platser behöver skolor byggas eller byggas ut. På andra
platser behöver man bättre läroböcker, undervisningshjälpmedel,
och studiekurser. Följande berättelse handlar om hur några sista
dagars heliga förbättrade kvaliteten på den utbildning som deras
barn fick i skolan:

”En av de saker som var kännetecknande för vår favoritstad, Seattle
i Washington, var det utmärkta skolsystemet. Under de tjugo år som
vi bodde där, kände vi oss ibland frestade att flytta till förorterna,
men vi beslutade oss för att stanna kvar i staden, delvis på grund
av vår höga uppfattning om de utbildningsmöjligheter som erbjöds
våra barn där …

Under de senare åren iakttog vi emellertid hur en ny skoladminist-
ration började att avvika från tidigare väl beprövad praxis beträf-
fande utbildning … De började genomföra radikala förändringar
inom arbetssätt och kursplaner … Andra riktlinjer förstörde elever-
nas karaktär, vilket ledde till svåra disciplinproblem, omoral och
narkotikamissbruk.
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Denna oroväckande försämring fick många av oss att bli mer verk-
samma inom föräldraföreningen och föreningen Hem och Skola. I
ett stort område med gymnasieskolor, motsvarande ungefär vår för-
samlings gränser, valde engagerade föräldrar och vänner in några
av oss till platser i båda dessa organisationer.

Med erfarenheter från kyrkan av möten där man med gemensamma
ansträngningar fick saker gjorda, började de sista dagars heliga att
utöva inflytande på skoladministrationen. Genom att stödja alla bra
program, lyckades vi få dem att frivilligt återgå till de traditionella
kursplanerna och undervisningsmetoderna. För att få bort hotelser
och misshandel från elevernas sida i korridorer och på skolgårdar,
och för att minska narkotikamissbruket och omoralen ordnade vi
bättre övervakning. Vi mötte större gensvar hos föräldrarna och tog
med [eleverna i vår organisation] … [Vi] bevisade för människorna
i samhället att de kunde påverka de styrandes beslut …

Dessa erfarenheter visade återigen att sista dagars heliga, med
förenade krafter och genom att framhärda i sin sak, kunde påverka
en stor grupp människor.

Detta vittnesbörd har fått mig att engagera mig på andra sätt inom
samhälle, affärer, politik och lagar. Det har övertygat mig om att
sista dagars heliga inte bara måste, utan också kan bidra till de för-
ändringar i samhället som vi så väl behöver” (David L Tomlinson,
“We Changed Our Children’s Schools”, Ensign, juni 1976, s 52–53).
Vilka utbildningsbehov finns det i vårt samhälle? Hur kan vi som enskilda och som
prästadömsgrupp vara till hjälp?

MORAL

Ofta kan prostitution, pornografi och andra omoraliska företeelser
endast förhindras om en grupp människor gör gemensam sak. Det
betyder att någon först måste organisera en grupp, och vem är
bättre lämpad att leda dem i kampen mot det onda än prästa-
dömsbärare? Prästadömskvorumen i Salt Lake City, till exempel,
placerade ut demonstranter vid biografer som visade pornografiska
filmer.
Vilka moralproblem finns det i vårt samhälle? Vad kan vi göra för att övervinna dessa
problem?

HÄLSA OCH SÄKERHET

De flesta samhällen behöver förbättra villkoren för hälsa och säker-
het. En del städer behöver bättre trafikövervakning eller bättre
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säkerhetsbestämmelser. Andra platser behöver bättre vattenför-
sörjningssystem eller bättre sanitära anordningar.

I vår strävan att tjäna vårt samhälle, måste vi ta reda på vilka
särskilda behov som finns. När vi har kommit fram till vilka behov
som är mest brådskande, kan vi välja ut ett av dem och göra upp
en plan för att uppfylla det. Kyrkans medlemmar har hjälpt till med
många samhällsprojekt. En del medlemmar i kyrkan har till exempel
innehaft olika politiska poster, verkat i kommittéer eller utfört frivilligt
arbete för att förbättra sitt samhälle.

Ted Brewerton, en prästadömsbärare i Calgary i Kanada, är ett
exempel på vad en person kan göra för att förbättra sitt samhälle.
Han utnämndes till den mest framstående farmaceuten i sitt område
för sin kamp mot narkotikamissbruket. Han delade ut broschyrer,
höll föredrag, besökte skolor och hjälpte myndigheterna att
begränsa användningen av narkotika. Han var verkligen till stor
hjälp för hundratals människor. (Se Janice Smith, “Making a Diffe-
rence”, Ensign, juni 1976, s 50.)

En del sista dagars heliga som inte engagerar sig i samhället har
som ursäkt att de inte kan påverka det i positiv riktning eller att de
är alltför upptagna. Men Herren förväntar att var och en ska enga-
gera sig och göra någonting mer än att tjäna i kyrkan. Förbättringen
av samhället är också Herrens verk.
Diskutera vilka behov som finns beträffande hälsa och säkerhet i vårt område. Vad
kan vi som prästadömsbärare göra för att tillgodose dessa behov?

VÄLFÄRD

Det är särskilt viktigt att sista dagars heliga är villiga att hjälpa andra
i nödsituationer. Ett bra exempel på ett sådant tjänande ägde rum
1976, när en damm i närheten av Rexburg, Idaho, brast och över-
svämmade flera närliggande städer. Medlemmarna i kyrkan i de
närliggande staterna bestämde sig för att hjälpa till med uppröj-
ningsarbetet i de städer som hade blivit förstörda eller skadade.
Ungdomar och prästadömskvorum hyrde bussar och åkte till det
översvämmade området. De hjälpte till att städa upp, reparera och
bygga nya hus. Många män och kvinnor tog hand om barnen så att
deras föräldrar kunde arbeta på sina skadade hus. Inom några
veckor var det mesta av uppröjningsarbetet klart, tack vare det fri-
villiga arbete som utfördes av medlemmar i kyrkan som ville tjäna
sina medmänniskor.

Några sätt varpå vi kan stärka vårt samhälle är –

• Berätta för våra vänner och grannar om evangeliet.
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• Älska och tjäna våra medmänniskor genom att då och då utföra
små vänliga handlingar.

• ”Verka med iver för en god sak” i samhället.

• Utröna vilka problem som finns i samhället och bidra till deras lös-
ning.

• Uppehålla ledande poster i samhället.

Vårt ansvar gentemot vårt land

President N Eldon Tanner har sagt: ”Vi förväntar oss att varje män-
niska är lojal mot sitt eget land – det land vari hon föddes, det land
i vilket hon lever, verkar och fostrar sin familj” (”Om de endast vill
tjäna detta lands Gud”, Nordstjärnan, okt 1976, s 40). Det är viktigt
att vi känner kärlek till vårt land och dess invånare och vill deras
bästa. En sådan kärlek kommer naturligt när vi lär oss uppskatta
våra landsmäns historia och uppoffringar.

Att vara lojal mot sitt land innebär inte att vi alltid måste dela de sty-
randes uppfattningar. De flesta av dem försöker dock göra det som
är rätt och vi bör ge dem vårt stöd. Vi bör be dagligen om att de ska
fatta kloka beslut och göra det som är rätt. President Harold B Lee
hade en gång ett möte med Förenta staternas president där han
”försäkrade honom att vi [kyrkan], oavsett vem eller vilket politiskt
parti som var vid makten, ofta var på våra knän och bad till Gud att
han och ledarna för denna nation och i övriga världen skulle klara
oss igenom [vår tids svårigheter]” (“A Time of Decision”, Ensign, juli
1972, s 29).

Att tjäna sitt land innebär också att man lyder dess lagar. Lugn och
ro kan endast råda då alla lyder lagarna. Det står i den tolfte trosar-
tikeln: ”Vi tror på att erkänna konungar, presidenter, styresmän och
domstolar samt att lyda, ära och understödja lagarna.”
Om det finns några unga prästadömsbärare i klassen kan ni diskutera hur de kan
visa respekt för samhällets ledare och lydnad till lagarna. Hur kan en ung man för-
bereda sig för att tjäna sitt samhälle och sitt land?

Alla länder har olika sätt att stifta lagar. I vissa länder får medbor-
garna rösta fram representanter som hjälper till att stifta lagarna.
Särskilt i dessa länder har sista dagars heliga skyldighet att hålla
sig underrättade om frågor av allmänt intresse och att stödja goda
män som kandidater till olika poster. I länder där allmänna val hålls,
bör varje medborgare rösta.
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Avslutning

Som sista dagars heliga har vi ett ansvar gentemot vårt samhälle
och vårt land. Vi är skyldiga att leva rättfärdigt och att hjälpa till att
lösa de problem och tillgodose de behov som finns i samhället.

Några sätt varpå vi kan uppfylla vår plikt mot vårt land är –

• Vara lojala mot vårt land och vårt folk.

• Be för våra ledare.

• Lyda lagarna.

• Hålla oss informerade om aktuella frågor.

• Stödja ärliga och visa ledare.

Uppfordringar

1. Välj ut ett sätt att hjälpa ditt samhälle. Gör upp en plan och börja
genomföra den denna vecka.

2. Bestäm, tillsammans med ditt kvorum, vad er prästadömsgrupp
kan göra för att förbättra samhället.

3. Be i era familjeböner om att samhällets och landets ledare ska
leda er i rättfärdighet.

Ytterligare skriftställen

Första Timotheosbrevet 1:8–10 (behovet av lagar)

Första Timotheosbrevet 2:1–2 (vi bör be för de styrande)

Titusbrevet 3:1 (vi bör lyda de styrande)

Första Petrusbrevet 2:13–14 (vi bör rätta oss efter de lagar som stif-
tats av de styrande)

Mosiah 29 (Kung Mosiahs tal om styrelsesätt)

Läran och förbunden 134 (tal om behovet av lagar samt principer
för styrandet av samhället)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Ta reda på vilka ”goda saker” som finns ert område och som kvorumet skulle
kunna hjälpa till med.
2. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Ett vittnesbörd om
Jesu Kristi
evangelium

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå hur vi kan
erhålla och bygga upp ett starkt vittnesbörd om Jesu Kristi evange-
lium.

Inledning

Ett vittnesbörd om Jesu Kristi evangelium är en av de mest värde-
fulla ägodelar vi kan ha. President David O McKay insåg detta i sin
ungdom. Han sade: ”Jag hungrade efter det. Jag kände det som så
att om jag kunde få [ett vittnesbörd] skulle allt annat verka betydel-
selöst” (“A Personal Testimony,” Improvement Era, sep 1962, s 628).

Vårt vittnesbörd är ett stöd för oss genom hela livet när svårigheter
och prövningar kommer. Vid sådana tillfällen kan vi inte leva på
andras vittnesbörd, utan måste ha ett eget för att kunna uthärda
våra prövningar med tro.

Vad är ett vittnesbörd?

Kanske vi kan erinra oss den gången när vi träffade missionärerna
för första gången och fick kunskap om evangeliet, eller då vi hade
kontakt med en person som hjälpte oss att få ett vittnesbörd. Eller
kanske vi kommer ihåg den varma känsla vi hade inombords när vi
hörde hur någon bar sitt vittnesbörd för oss. Denna känsla är den
Helige Anden som bär vittnesbörd för vår själ om att det vi har hört
är sant. Det är en känsla av en lugn, fast övertygelse. Genom denna
känsla vet vi att Jesus Kristus är Guds Son, att Joseph Smith var en
profet, och att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är den enda
sanna kyrkan på jorden. Denna känsla kan också ge oss ett vitt-
nesbörd om visdomsordet, om tiondelagen, eller om Mormon boks
äkthet.

Som medlemmar i kyrkan i dessa sista dagar är det också nödvän-
digt att vi har ett vittnesbörd om levande profeter. President Harold
B Lee förklarade vikten av denna kunskap:

”Jag vill betona detta för er. Någon har sagt det på detta sätt och
jag tror att det är absolut sant: ’En person är inte verkligt omvänd
förrän han ser hur Guds kraft vilar på kyrkans ledare, och förrän det
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sjunker in i hans hjärta som eld.’ Till dess att medlemmarna i denna
kyrka har denna övertygelse om att de leds på rätt sätt, och de har
en övertygelse om att dessa Guds män är män som är inspirerade
och vederbörligen utsedda av Guds hand är de inte verkligt
omvända” (se ”Prästadömets styrka”, Nordstjärnan, mars 1973,
s 94).
Låt eleverna fundera över sina vittnesbörd en stund. Be dem erinra sig när evange-
liets sanningar uppenbarades för dem och hur de erhöll ett andligt vittnesbörd om
att kyrkan är sann, att Jesus är Kristus, eller att Mormons bok är sann. Fråga dem hur
dessa erfarenheter var, och hur de visste att de hade fått ett vittnesbörd.

Hur man erhåller ett vittnesbörd

Ett vittnesbörd grundar sig på uppenbarelse från den Helige
Anden. Det kommer då Herrens Ande talar till vårt hjärta, vårt sinne
och vår ande och bekräftar sanningen för oss (se L&F 8:2–3).
Kristus förklarade för Petrus att hans vittnesbörd inte hade kommit
från någon mänsklig källa, utan från Gud (se Matt 16:13–17).

Äldste Parley P Pratt skrev följande om det vittnesbörd som han
erhöll om att Mormons bok är sann:

”Jag öppnade förväntansfullt [Mormons bok]”, sade han, ”och läste
titelbladet. Jag läste sedan de olika vittnenas vittnesbörd om det
sätt varpå den gavs och översattes … Jag läste hela dagen, att äta
var en börda, jag hade ingen matlust. Att sova var en börda när nat-
ten kom, för jag föredrog att läsa framför att sova.

Då jag läste, vilade Herrens ande över mig, och jag visste och
förstod att boken var sann, lika klart och tydligt som en människa
förstår och vet att hon finns till. Min glädje var nu fullkomlig och
den betalade mer än väl alla bedrövelser, uppoffringar och allt
mödosamt arbete i mitt liv” (Autobiography of Parley P Pratt, s 37).

För en del är erhållandet av ett vittnesbörd en mycket omtumlande
upplevelse. För andra är det mindre sensationellt, men inte desto
mindre viktigt eller värdefullt. Äldste Loren C Dunn sade: ”Det kom-
mer kanske inte som en blixt från klar himmel (jag vet inte hur Her-
ren kommer att kommunicera med dig), utan troligen kommer du att
känna en förvissning i ditt hjärta, en förvissning som kommer på ett
tämligen lugnt, naturligt men verkligt sätt från dag till dag tills du
kommer till insikt om att du verkligen vet” (“Watch Therefore: For Ye
Know Not What Hour”, University of Utah Institute devotional, 10 nov
1972, s 5).

President Marion G Romney har förklarat att det är så han erhöll sitt
vittnesbörd:
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”Ibland kommer ett vittnesbörd långsamt till en person, över en
längre tidsperiod. Jag kan inte minnas att jag fått ett vittnesbörd
plötsligt . . . Jag kan inte minnas en tid då jag inte haft ett vittnes-
börd. Det har naturligtvis stärkts genom åren, men jag kan inte
komma ihåg en tid då jag inte trodde. Oavsett om ett vittnesbörd
kommer plötsligt eller gradvis förändrar det en person. Man är
annorlunda efter att ha fått ett vittnesbörd” (”Hur man erhåller ett
vittnesbörd”, Nordstjärnan, nov 1976, s 3).

Det finns flera saker vi måste göra för att få ett vittnesbörd. Följande
fem steg är särskilt viktiga:
Skriv upp följande fem steg på skrivtavlan:

1. Önska att tro. Alma förklarar att det första steget för att erhålla
kunskapen om sanningen är att ha en önskan att tro (se Al
32:26–27).

2. Forska i skrifterna. Profeten Joseph Smith uppmanar oss att
”rannsaka skrifterna – rannsaka uppenbarelserna, som vi utgiva
och bed eder himmelske Fader i hans Sons, Jesu Kristi namn, att
uppenbara sanningen för eder och om ni göra det med tanken
endast på hans härlighet utan att tvivla, skall han svara eder genom
sin helige Andes makt. Ni skola då veta av eder själva och icke av
någon annan. Då beror ni inte av människor för kunskapen om Gud,
och det finns ej heller rum för spekulationer” (se Profeten Joseph
Smiths lärdomar, s 13).

3. Göra Guds vilja. Frälsaren säger klart och tydligt att innan en
människa kan veta om en lära kommer från Gud måste hon efterleva
den (se Joh 7:16–18).

4. Begrunda evangeliets principer. Att begrunda skrifterna innebär
att man studerar och mediterar över dem, och att man sedan ber
med tro på Kristus för att erhålla kunskap från den Helige Anden om
ens tankar har varit riktiga (se Mor 10:3–5).

5. Fasta och be ofta. Profeten Alma kom själv till insikt om att evan-
geliet var sant eftersom han hade bett och fastat i många dagar.
Efter denna fasta bar den Helige Anden vittne för hans själ om Guds
lärdomar (se Al 5:45–46).
Be den tidigare utsedde eleven att berätta om hur han fick ett vittnesbörd.

Stärk ditt vittnesbörd

Kommer vi alltid att behålla det vittnesbörd som vi en gång har fått?
President Harold B Lee sade: ”Ett vittnesbörd är inte någonting som
man har idag och som man alltid kommer att ha. Ett vittnesbörd är
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ömtåligt. Det är lika svårt att behålla som en månstråle. Det är
någonting som man måste återerövra varje dag i sitt liv” (Church
News, 15 juli, 1972, s 4).

För att kunna stärka vårt vittnesbörd varje dag och förbli lyckliga
i evangeliet, måste vi sträva efter att leva rättfärdigt, utföra våra
plikter i prästadömet och tjäna andra. Ett vittnesbörd måste vara
förknippat med handling om det ska kunna bli starkare.
Visa bild 26-a, ”Vi kan stärka vårt vittnesbörd genom att bära det för andra”.

Att bära sitt vittnesbörd för andra stärker inte bara vårt eget vittnes-
börd, utan stärker också deras vittnesbörd som lyssnar till oss. Vi får
möjlighet att bära vårt vittnesbörd en gång i månaden vid vårt faste-
och vittnesbördsmöte, men vi bör ta varje tillfälle i akt att bära vårt
vittnesbörd för våra vänner och vår familj.

Som medlemmar i kyrkan har vi ansvaret att bära vårt vittnesbörd
för andra, både medlemmar och icke medlemmar. Vi uttrycker vårt
vittnesbörd varje dag genom vårt tal och våra handlingar. När vi bär
vårt vittnesbörd stärker vi både andra och oss själva. Vi måste vara
manliga i vårt vittnesbörd om Jesus (se L&F 76:79).

Petrus gav rådet: ”Var alltid beredda att svara var och en som krä-
ver besked om ert hopp” (1 Petr 3:15). Då vi bär vårt vittnesbörd
ställs våra medmänniskor inför sanningen och det ger dem en öns-
kan att veta mera. Dessa vittnesbörd stärker både dem och oss.
Låt eleverna läsa Läran och förbunden 62:3 och Läran och förbunden 84:61. Vad har
Herren lovat dem som bär sitt vittnesbörd?

Vårt vittnesbörd kan vara en källa till styrka för vår familj. En far som
verkade som missionär år 1868 skrev till sin son: ”O, min son, må
din fars vittnesbörd vara en ledstjärna för dig genom hela livet”
(citerad av Reinhard Maeser i Karl G Maeser, s 57).
Fråga de unga männen på vilket sätt deras fäders vittnesbörd kan vara ”ledstjärnor”
i deras liv. Fråga fäderna hur deras vittnesbörd kan hjälpa deras barn att erhålla ett
vittnesbörd.

Uppfordringar

1. Sök att erhålla, stärka och att bära ditt vittnesbörd om Jesu Kristi
evangelium.

2. Sträva efter att leva värdigt ett starkare vittnesbörd om sanningen
genom att leva nära Herren och genom att trofast verka i din präs-
tadömskallelse.
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3. Förbered en hemafton om vittnesbörd. Bär vid detta tillfälle ditt
vittnesbörd för familjen.

4. Bär ditt vittnesbörd på faste- och vittnesbördsmötet.

Ytterligare skriftställen

Psaltaren 19:8 (värdet av ett vittnesbörd)

Första Korinthierbrevet 12:3 (vittnesbörd kommer från den Helige
Anden)

Andra Timotheosbrevet 1:8 (vi bör inte skämmas över att bära vårt
vittnesbörd)

Läran och förbunden 76:22–23 (Joseph Smiths och Sidney Rigdons
vittnesbörd)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Skaffa skrivtavla och krita.
2. Om du vill kan du ge en elev i uppgift att berätta om hur han fick ett vittnesbörd.
3. Göra förberedelser för att inleda mötet med att sjunga ”Han lever, min Förlossare”
(Psalmer, nr 83).
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Tro på Jesus
Kristus

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss stärka vår tro på
Jesus Kristus.

Inledning
Visa bild 27-a, ”Tro på Jesus Kristus är den första principen i evangeliet”. Låt den
sitta uppe under hela lektionen.

Tro på Jesus Kristus är evangeliets första princip. Om vi tror på
Jesus Kristus har vi förtroende för honom; vi litar på honom och
accepterar honom och hans lärdomar. Aposteln Paulus skrev att ”vi
lever i tro, utan att se” (2 Kor 5:7). Detta innebär att tro är ett andligt
bevis på att det som vi inte kan se eller höra existerar och är sant.
Vi kan till exempel inte se hur Jesus dog för våra synder, men vi vet
det genom tro. Alma sade: ”Tro är icke att hava fullkomlig kunskap
om något. Om I därför haven tro, så haven I hopp om ting, som icke
synes men dock äro verkliga” (Alma 32:21).

Tro på Jesus Kristus

Tron på Jesus Kristus gör det möjligt för människorna att göra upp-
offringar eller utföra svåra uppgifter. På grund av sin tro var till
exempel Abraham villig att frambära sin son som ett offer och Enok
förvandlades och Noa räddades från syndafloden av samma orsak
(se Hebr 11). Dessa och många andra underverk utfördes genom
tro på Jesus Kristus. ”Ty det är genom tro som underverk göras”
(Moro 7:37).

Tro gör det möjligt för oss att uthärda lidande, prövningar och
umbäranden. Job kunde till exempel uthärda sina svåra lidanden
eftersom han trodde på Kristus. Herren stärkte Job därför att han
känner och hjälper dem som förtröstar på honom (se Nah 1:7).

Även om Job led mer än de flesta av oss någonsin kommer att lida,
förnekade han aldrig sitt vittnesbörd eller vände sig mot Gud. Alla
hans barn dödades när hans hus förstördes av en stormvind. Hans
kropp täcktes med bölder. Hans vänner och till med hans hustru
hånade honom, och sade att detta lidande drabbat honom eftersom
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han var orättfärdig. Men på grund av sin tro uthärdade Job sina
prövningar. Då hans lidande var som värst, hade han styrka att
prisa sin Gud och vittna: ”Jag vet att min förlossare lever, och att
han till slut skall stå fram över stoftet. Och sedan denna min sar-
gade hud är borta, skall jag fri från mitt kött få skåda Gud” (Job
19:25–26). Han blev slutligen belönad för sin tro: hans lidande upp-
hörde och han blev rikligen välsignad av Herren.

Berättelsen om Job visar hur tro, på samma sätt som ett ankare, kan
hjälpa oss att hålla fast vid vårt vittnesbörd då prövningar kommer
(se Eth 12:4). Vi kan erfara sjukdom, fattigdom, död eller frestelser,
men om vi utövar tro på Jesus Kristus kommer vi att bli styrkta och
välsignade.
Vilka är några av de problem vi kan drabbas av i vårt liv? Varför bör vi inte döma dem
som har svårigheter?

Stärk din tro på Kristus

Vi bör alltid sträva efter att stärka vår tro. Genom att göra detta kom-
mer vi att känna den glädje det innebär att vara nära Herren och
erhålla hans välsignelser. Alma talar om för oss att utvecklandet av
tro på Kristus är som att plantera, kultivera och skörda frukten från
ett träd.
Visa bild 27-b, ”Tro börjar med att ett litet frö blir sått”.

Det första steget i att utveckla tro kan liknas vid att så ett frö. Alma
sade: ”Undersök mina ord och utöva en smula tro, ja, även om I icke
kunnen göra mera än önska att tro, så låten denna önskan verka i
eder . . . så att man kan så ett frö i edert hjärta” (Alma 32:27–28).
Hur kan vi så ett trons frö i vårt hjärta?

Ett sätt varpå vår tro vanligtvis börjar är då vi hör eller läser Guds
ord och känner en önskan att tro. När vi undersöker det som vi har
hört eller läst och gör en ansträngning för att tro på och efterleva
de olika principerna, börjar vi känna i vårt hjärta att de är sanna.
(Se Joh 7:16–17.)
Visa bild 27-c, ”Liksom en planta behöver solsken, luft och vatten, behöver ett vitt-
nesbörd ständig näring”.
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Det andra steget påminner om att vårda en planta. Liksom en planta
behöver solsken, luft och vatten för att kunna växa, behöver vår tro
ständig näring om den ska kunna växa.
Hur kan vi vårda eller stärka vår tro på Jesus Kristus?

Vi kan vårda vår tro genom att läsa och begrunda skrifterna, fasta
och be, tjäna Herren, stödja våra ledare i kyrkan och lyda Guds
bud. Liksom en planta som inte får vatten kommer att dö, kommer
tro utan gärningar att dö. Vi måste ständigt ge näring åt vår tro
genom goda gärningar. (Se Jak 2:14–26.)
Visa bild 27-d, ”Trons skörd är frid, glädje och evigt liv.”

Genom vår flit att vårda vår tro, kommer vi att åtnjuta stora välsig-
nelser, liksom vi får åtnjuta frukten från den planta som vi vårdar.
Vilka välsignelser eller frukter ger tro på Jesus Kristus?

Tro gör det möjligt för oss att –

• ”Fasthålla vid allt som är gott” (se Moro 7:28).

• Åtnjuta frid och lycka, för vi är inte rädda för framtiden.

• Erhålla svar på våra böner.

• Få våra bördor lättade av Gud (se Matt 11:28–29).

• Få förlåtelse för våra synder när vi omvänder oss från dem.

• Utöva prästadömets kraft.

• Ha den Helige Anden med oss (se Mor 7:32).

• Erfara underverk i vårt liv (se 2 Ne 26:13).

• Återvända till vår himmelske Fader efter uppståndelsen för att
leva med honom.

I Bibeln berättas det om en kvinna som hade varit svårt sjuk i tolv år.
Hon hade lagt ut allt hon hade på att bli botad av läkarna, men de
kunde inte bota henne. En dag kom Jesus till hennes by. Hon hade
hört talas om Jesus och trodde på att hon kunde bli botad även om
hon så bara kunde röra vid tofsen på hans mantel. Sålunda utövade
hon sin tro och vidrörde Frälsaren när han vandrade förbi henne. I
samma stund som hon gjorde det blev hon botad, och Jesus vände
sig mot henne och sade: ”Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid”
(se Luk 8:43–48).

Kvinnan i denna berättelse gav näring åt sin tro på Kristus genom
att omsätta sin tro i handling. Hon vidrörde Frälsarens mantel och
erhöll sålunda välsignelserna av sin tro genom att bli botad.
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Varför är det viktigt att vi utövar tro på Jesus Kristus när vi välsignar de sjuka och blir
välsignade?

Låt den tidigare utsedde eleven framföra eller läsa följande berättelse.

Randall Ellsworth var en missionär som utövade stor tro efter att ha
blivit allvarligt skadad vid en jordbävning i Guatemala. Vid tidpunk-
ten för jordbävningen var han i en byggnad som rasade över
honom. En generalauktoritet beskrev hans erfarenhet på följande
sätt:

”Jag tror han satt fast i tolv timmar. Han upptäckte att han var helt
förlamad från midjan och ned. Ingen njurfunktion. Inget hopp om att
någonsin kunna gå igen . . .

Han flögs till … Maryland, och … intervjuades på sjukhuset av en
TV-reporter. TV-reportern sade till honom: ’Läkarna säger att du inte
kommer att kunna gå igen. Vad tror du, äldste Ellsworth?’ Han sade:
’Jag kommer inte bara att kunna gå igen, utan jag har en kallelse
från en profet att fullgöra en mission i Guatemala, och jag skall åka
tillbaka till Guatemala och fullgöra den …’

Han tränade dubbelt så mycket som läkarna föreskrev. Han utö-
vade sin tro. Han fick en välsignelse av prästadömet och hans till-
frisknande var mirakulöst. Det förvånade läkarna och specialis-
terna. Han började kunna stå på sina fötter. Sedan kunde han gå
med kryckor och därpå sade läkaren till honom: ’Du kan återvända
till missionsfältet, om kyrkan låter dig göra det.’ Han for. Vi skickade
honom till Guatemala. Han återvände till landet dit han hade blivit
kallad, till folket som han älskade.

Medan han var där gick han och proselyterade på heltid med en
käpp i varje hand. [Hans missionspresident] såg på honom och
sade: ’Äldste Ellsworth, med den tro som du har, varför kastar du
inte bort käpparna och går?’ . . . Han lade undan käpparna och har
aldrig använt dem sedan dess” (Marion G Romney, ”Tillit till Herren”,
Nordstjärnan, apr 1978, s 63-65).
Låt den kvorummedlem som kallats därtill berätta om hur han blev omvänd eller om
hur han var tvungen att leva av tro under en svår personlig kris eller prövning.

Avslutning

För att vår tro ska kunna växa, måste vi ge den ständig näring. Det
är en gåva och en välsignelse som vi behöver i alla sammanhang
och på alla platser. Allt som vi gör i kyrkan fordrar tro på Jesus
Kristus. Att till exempel betala tionde, tjäna i kyrkan eller spara
pengar för att åka till templet. När vi ger näring åt vår tro på Jesus
Kristus genom att lyda honom, studera hans evangelium, be, fasta,
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besöka våra möten och tjäna i kyrkan, kommer vi att få många
underbara välsignelser. Den största välsignelsen med att utöva vår
tro är att vi kan bli värdiga att återvända till vår Fader i himmelen.

Uppfordringar

1. Utöva din tro på Jesus Kristus när du kallas till att utföra en förord-
ning inom prästadömet, såsom att välsigna någon som är sjuk.

2. Tillämpa trons princip när du ställs inför personliga problem.

Ytterligare skriftställen

Markus 6:5–6 (underverk kan inte utföras om tro saknas)

Hebreerbrevet 11 (utläggning om trons kraft)

Första Petrusbrevet 1:3–9 (frälsning kommer genom tro)

Enos 4–8, 15 (förlåtelse för synder erhålles genom tro)

Ether 12:12–21 (exempel på trons kraft)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa lektion 18, ”Tro på Jesus Kristus”, i Evangeliets principer.
2. Studera kapitel 11 i Hebreerbrevet.
3. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Omvändelse

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå hur omvän-
delse kan förbereda oss för att återvända till vår himmelske Fader.

Inledning

Profeten Joseph Smith gav en gång följande uppmaning: ”Låt oss
idag börja på nytt och nu säga av allt vårt hjärta att vi vilja bortlägga
våra synder och bliva rättfärdiga” (Profeten Joseph Smiths lärdo-
mar, s 314).

Eftersom vi alla är här på jorden för att inhämta kunskap och tillväxa,
gör vi alla felsteg. Det finns många sorters felsteg. Ibland gör vi
saker som vi vet att vi inte borde göra, såsom att vara ovänliga eller
ta någonting som inte tillhör oss. Dessa synder kallas för synder i
handling. Ibland gör vi inte det som vi vet att vi borde göra, såsom
att betala vårt tionde, eller vara vänlig mot våra medmänniskor.
Dessa synder kallas för underlåtenhetssynder.

Behovet av omvändelse

När vi vet att vi har gjort fel kan vi inte känna oss lyckliga. Vi skäms
över våra felsteg och känner att vi inte kan tjäna Herren på rätt sätt.
Ibland kan till och med vår olycka få oss att behandla andra männi-
skor ovänligt. Vår himmelske Fader vill inte att vi ska vara olyckliga.
Han vill att var och en av oss ska erhålla de välsignelser han har i
beredskap för oss, men han ger oss inte välsignelser som vi inte
förtjänar. Det betyder inte att han har vänt sig ifrån oss eller att han
älskar oss mindre. Det innebär helt enkelt att han vill att vi ska över-
vinna våra svagheter, och vi skulle inte sträva efter att övervinna
dem om han välsignade oss för felaktiga handlingar. Omvändelse
är därför Guds plan för att hjälpa oss övervinna våra svagheter och
därigenom bli värdiga att leva tillsammans med honom.

Av denna anledning har han sagt till oss att rannsaka våra liv för att
upptäcka vad vi behöver förbättra. President Joseph Fielding Smith
lärde: ”Det är vår skyldighet att vara bättre i dag än vi var i går och
att vara bättre i morgon än vi är i dag. Varför? Därför att . . . vi [är] på
den väg som leder till fullkomlighet, vilket kan komma till stånd
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endast genom lydnad och vårt hjärtas önskan att övervinna [våra
synder]” (Frälsningens lära, 2:25).
Läs Alma 11:37. Varför är det nödvändigt med omvändelse? Läs Första Johannes-
brevet 1:8–10; Alma 34:33–34; Tredje Nephi 30. Varför bör vi omvända oss så fort
som möjligt?

Hur omvänder man sig?

Synd påminner om smuts på vår kropp. Den gör oss andligt orena.
Omvändelse är som att tvätta bort smutsen med tvål och vatten. När
vi har omvänt oss känner vi oss rena och fräscha. Äldste A Theo-
dore Tuttle förklarar det på följande sätt:

”Omvändelse är som tvål eller såpa. Den är livets tvål. Liksom två-
len tvättar den bort synden ur våra liv. Den bör användas, så ofta
som det är nödvändigt. Man måste dock komma ihåg, att felaktig
användning – brist på grundlig rening och halvhjärtad möda – kan
resultera i något ’grådaskigt’. Rätt använd rengör livets tvål grund-
ligt, fullständigt och varaktigt . . .

En dag kommer [vi] . . . att ställas inför Herren för att dömas. Där
skall vi stå antingen nersmetade och smutsiga och orena eller
genom att ha mottagit och tillämpat den stora och underbara renin-
gens gåva – livets tvål eller såpa – rena, förlåtna och obefläckade
inför Herren. Nästa gång du använder tvål, kanske du också skulle
vilja tänka på att rena din ande genom att använda livets tvål,
omvändelsens allmänna lag” (”Omvändelse”, Nordstjärnan, apr
1969, s 124, 127).

För att kunna omvända sig måste vi följa vissa steg.
Sätt upp bild 28-a, ”Sann omvändelse kräver tid och ansträngning”.

Diskutera de sju delar av omvändelsen som beskrivs i Evangeliets principer, lektion
19. Låt om möjligt flera av bröderna ta var sin del, förbereda sig för att diskutera den
och sedan presentera den för klassen. Låt en plansch med omvändelsens sju steg
sitta uppe medan de diskuteras. (De sju stegen är att inse sin synd, känna sorg över
synden, överge synden, bekänna synden, gottgöra synden, förlåta andra och hålla
Guds bud.)

Sann omvändelse är inte lätt. Det kräver tid och ansträngningar. Av
denna anledning kan vi inte skjuta upp vår omvändelses dag (se
Alma 13:27).

Omvändelsens glädje
Visa bild 28-b, ”Omvändelse är möjlig därför att Jesus Kristus har betalat för våra
synder”.
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Vi omvänder oss för att få förlåtelse för våra synder. Men om inte
Jesus Kristus hade betalat för våra synder och dött för oss skulle vi
aldrig ha kunnat bli förlåtna. Det är endast genom hans förso-
ningsoffer som barmhärtigheten kan tillfredsställa rättvisan och där-
för kan vi bli renade från våra synder (se Alma 34:10–16). Detta är
en stor välsignelse och vi bör vara evigt tacksamma för den.

Jesus betalade för våra synder, men de kan inte avlägsnas från oss
med mindre än att vi omvänder oss. När Alma den yngre kom till
insikt om att han hade syndat, sade han: ”Jag kom ihåg alla mina
synder och missgärningar för vilka jag led helvetets pina …

Jag kom även ihåg, att jag hade hört min fader profetera för männi-
skorna, att en viss Jesus Kristus, en Guds Son, skulle komma för att
försona för världens synder.

När denna tanke kommit till mitt sinne, anropade jag honom i mitt
hjärta: O Jesus, du Guds Son, förbarma dig över mig . . .

Se, när jag nu hade tänkt detta, kände jag icke längre mina kval …

O, vilken glädje! Vilket underbart ljus jag såg! Ja, min själ var fylld
med glädje, lika stor som min pina varit” (Alma 36:13, 17–20.)
Låt en elev återge liknelsen om den förlorade sonen (Luk 15:11–32). Vad kände den
förlorade sonen då han började anträda omvändelsens väg? Vad kände hans fader?

Eftersom människorna fortsätter att synda och behöver omvända
sig, upprepas berättelsen om den förlorade sonen om och om igen,
som i följande berättelse:
Låt den tidigare utsedde eleven återge berättelsen om en nutida förlorad son. Låt
eleverna tyst ge akt på omvändelsens olika steg som han följde.

”Till dess att jag blev 17 år var jag mycket aktiv i kyrkan, gick på alla
möten och utförde mina prästadömsuppgifter. Det föll mig inte in att
göra på annat sätt. Jag älskade kyrkan och dess program.

När jag var 17 år började jag emellertid känna av tonårsidéerna och
gjorde uppror mot min familj och krävde ’handlingsfrihet’. En av
mina bästa vänner hade en annan tro och jag föll i fällan att pröva
några av de saker som han bjöd mig, alkohol, tobak. Jag gick ut
med flickor som inte var medlemmar och blev snart förälskad i en
underbar ung dam. Hennes föräldrar bjöd mig till deras sommar-
stuga på många veckoslut och detta avhöll mig naturligtvis från att
vara aktiv i kyrkan.

Sedan kom andra världskriget och när min biskop frågade om jag
ville gå på mission, sade jag att jag hellre ville gå in i det militära och
tjäna mitt land. Jag tror fortfarande att det är viktigt att tjäna sitt land,
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men jag vet nu att det skulle ha varit klokare att gå på mission för
min himmelske Fader först.

Likaså började jag vid denna tid lägga märke till att några medlem-
mar i kyrkan som jag beundrat mycket inte uppfyllde alla kyrkans
normer. Jag tillät mig att bli deras domare och för mig var de hyck-
lare. Jag bestämde mig för att om jag någonsin misslyckades att
leva enligt våra normer, skulle jag, hellre än att vara hycklare och
lära en sak och göra en annan, hålla mig borta från kyrkan. Det var
ett annat allvarligt fel, för det var just vad jag gjorde och just vad den
onde ville att jag skulle göra.

Fyra år som pilot och femton år som handelsresande gjorde det lätt
för mig att förbli inaktiv, men ändå trodde jag under alla dessa år på
den sanning som var djupt inplanterad i min själ. När jag var 38 år
bodde min yngste bror Tom hos oss i sex veckor. Varje söndags-
morgon gick han ensam till prästadömsmötet och övriga möten och
mitt samvete började sticka. Jag var inte lycklig, jag visste att något
var fel och denna känsla kom allt oftare tillbaka. Tidigare hade jag
lyckats sluta röka när jag ville, men nu fann jag att jag inte kunde.
Jag brukade hälsa på Tom på hans kontor och fann att jag ofta kri-
tiserade kyrkan och efteråt kände jag mig alltid så skyldig, fast det
talade jag aldrig om för honom.

Jag närmade mig en kris och den kom en natt efter ett cocktailparty
och en dans på golfklubben. Jag gick och lade mig sent, men
kunde inte somna, något som jag nästan aldrig erfarit. Till slut steg
jag upp för att inte störa min förtjusande hustru och för första
gången i livet gick jag fram och tillbaka på golvet och insåg till slut
att jag måste ändra mig.

Jag har aldrig kunna visa känslor genom tårar och ödmjukhet, men
nästa sak jag kommer ihåg var att jag var på mina knän och väd-
jade till min himmelske Fader om hjälp för första gången på nitton
år. Då jag bad, fylldes min varelse av en överväldigande känsla av
kärlek och medkänsla och lycka och den Helige Anden omfattade
mig med sådan kraft att jag snyftade konvulsiviskt en lång stund.
När jag reste mig upp, kände jag mig väl till mods. Tacksamhet och
glädje fyllde mitt hjärta. Aldrig tidigare i livet har jag känt en sådan
värme och en inre brinnande eld fyllde min varelse med sådan
intensitet att jag trodde jag skulle förtäras.

Jag gick tillbaka till sovrummet och väckte min hustru. Jag grät fort-
farande och hon frågade vad som stod på. Jag berättade för henne
om min önskan att ändra mitt liv och omfatta Jesu Kristi evangelium
och hon sade omedelbart att hon skulle stödja mig. Från den stun-
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den har jag aldrig haft någon längtan efter en cigarett, en drink av
något slag eller en kopp kaffe.

Herren började välsigna mig och än i denna dag har han inte slutat.
Inom ett år fick jag privilegiet att döpa mina barn och strax efteråt
min hustru. Ett år senare reste vi till templet i Logan för att vigas för
evigheten och få våra barn beseglade till oss.

Jag vittnar om att det behagar Herren då hans förlorade får kommer
hem. Han visar sin kärlek och godhet mot oss alla då vi omvänder
oss från våra synder och håller hans bud” (Lewis W Cottle, ”Den för-
lorade sonens återkomst”, Nordstjärnan, aug 1974, s 329–330).
Hur kände sig denna nutida förlorade son när han omvände sig? Läs Lukas 15:10.
Hur ser vår himmelske Fader på vår omvändelse? (Se L&F 58:42 och Jes 1:18). Hur
bör vi uppträda mot någon som har omvänt sig?

Avslutning

Vi behöver alla omvända oss för att kunna bli lika vår himmelske
Fader och leva tillsammans med honom igen. Av denna anledning
gjorde Jesus Kristus det möjligt för oss att omvända oss genom att
sona våra synder. När vi omvänder oss från våra synder bringar vi
glädje till oss själva och vår himmelske Fader.

President Harold B Lee lärde: ”Det viktigaste av alla Guds bud är
den som du idag har svårast för att hålla. Om det gäller oärlighet,
okyskhet eller lögnaktighet, så är idag dagen för dig att arbeta på
denna svaghet tills du har lyckats övervinna den. Börja sedan med
nästa bud som du har svårast att hålla” (Church News, 5 maj 1973,
s 3).

Uppfordringar

1. Vädja till Herren, i dina personliga böner, om hjälp att övervinna
de problem som du arbetar med. Avlägg rapport för honom varje
dag om vilka framsteg du gör, och fortsätt att be om förlåtelse för
tidigare felsteg allt eftersom du fortsätter med att förbättra dig.

2. Visa din glädje över andras omvändelse, särskilt när det gäller
din egen familj.

Ytterligare skriftställen

Psaltaren 51:12 (David ber om förlåtelse)

Jesaja 1:16–18 (vi är befallda att omvända oss)

Lukas 15:7 (himmelen gläder sig över dem som omvänder sig)

Andra Korinthierbrevet 7:10 (sorg efter Guds vilja leder till omvän-
delse)
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Mosiah 4:1–3 (synder blir förlåtna på grund av Kristi försoning)

Alma 7:15 (dopet som ett tecken på omvändelse)

Alma 12:14–15 (tro och omvändelse åvägabringar frälsning)

Alma 34:8–9 (Kristus försonade för världens synder)

Läran och förbunden 19:16–17 (Kristus led för dem som omvänder sig)

Läran och förbunden 76:40–42 (Jesus dog för att sona världens
synder)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa lektion 19, ”Omvändelse”, i Evangeliets principer.
2. Påminna eleverna att ta med sig skrifterna till lektionen.
3. Om du vill kan du ge några elever i uppgift att ta upp omvändelsens sju steg som
behandlas i lektion 19 i Evangeliets principer.
4. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
5. Planera lektionen så att du undviker diskussioner om kvorummedlemmarnas
personliga problem.
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Dopet, 
ett varaktigt
förbund

Ändamålet med denna lektion är att uppmuntra oss till att fortsätta
leva efter de förbund vi ingick vid dopet.

Inledning

Var och en av oss som har blivit döpta har blivit döpt som ett tecken
på att han har förändrat sitt liv och är villig att lyda de principer som
leder till upphöjelse. Men det är inte tillräckligt att bara döpas. I och
med dopet började vi ett nytt liv, och för att kunna åtnjuta välsignel-
serna av detta nya liv, måste vi fortsätta att gå framåt och förbättra
oss.

Profeten Alma, som var mån om sina prästadömsbröder efter
dopet, sade till dem: ”Nu frågar jag eder, mina bröder i kyrkan:
Ären I andligen födda av Gud? Är hans bild präntad i edert medve-
tande? Haven I erfarit denna mäktiga förvandling i edra hjärtan?”
(Alma 5:14.) Denna fråga är lika viktig idag. Har vi erfarit en för-
vandling i våra hjärtan och en andlig pånyttfödelse sedan vi döpts
in i Jesu Kristi kyrka?

Många människor åtnjuter en andlig känsla vid tiden för sitt dop. En
medlem beskrev det på följande sätt: ”Jag ska aldrig glömma bort
hur det kändes inombords – att vara ren, att börja på nytt som ett
Guds barn … Det var en sådan fantastisk känsla!” (No More
Strangers, del 3, s 175.)

Vårt dopförbund
Visa bild 29-a, ”Vid dopet ingår vi ett förbund med Gud att hålla hans bud”.

Ett förbund är en överenskommelse mellan två eller flera människor.
Vid dopet ingick vi ett mycket viktigt förbund med Gud. President
Spencer W Kimball sade: ”De förbund vi ingår med Gud omfattar
löften att göra, inte bara att avstå från att göra, att verka i rättfärdig-
het såväl som att undvika det onda” (Förlåtelsens under, s 88).
Låt eleverna läsa och markera Läran och förbunden 20:37 och Mosiah 18:8–10. Vilka
förbund ingick vi med Herren när vi döptes? (Skriv upp förbunden på skrivtavlan.)
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Vi slöt förbund att –

• Bli medlemmar i Jesu Kristi kyrka.

• Påtaga oss hans namn.

• Tjäna Gud och hålla hans bud.

• Tjäna varandra och bära varandras bördor.

• Vara ett vittne för Kristus och hans kyrka.

I dessa skriftställen står det också om Guds del i dopförbundet.
Vad lovade Herren då vi döptes? (Skriv upp svaren på skrivtavlan.)

Herren lovade att –

• Förlåta våra synder.

• Ge oss den Helige Andens vägledning.

• Låta oss komma fram i den första uppståndelsen.

• Ge oss evigt liv.

Dopet är början på den ”mäktiga förvandling” som vi alla måste
uppleva för att kunna återvända till vår Fader i himmelen (se Alma
5:13–14 och Mosiah 5:7–9). De flesta av oss förändras inte i och
med att vi döps, men när vi lever upp till våra förbund ändras våra
önskningar och handlingar, och vi blir mer och mer lika vår Fader i
himmelen. Genom dopet fick vi helt enkelt en ny början, en andlig
pånyttfödelse. Vi, liksom Kristus, ”begravdes” i dopets vatten, och
upprestes sedan till ett nytt liv (se Rom 6:3–4). Detta nya liv började
med en varaktig överenskommelse med Gud, och om vi gör vår del,
så kommer han att göra sin. När vi lyder honom, kommer han att
hjälpa oss bli bättre och leda oss tillbaka till sin närhet.
Låt de två bröder som tidigare kallats därtill berätta om hur de kände sig när de döp-
tes och hur deras liv förändrats sedan dess. Engagera ungdomarna i denna del av
lektionen.

Vårt framåtskridande efter dopet

En del människor tror man blir frälst genom att enbart bli döpt.
Dopet är emellertid bara en början. Vi måste fortsätta att tillväxa i
rättfärdighet efter dopet för att kunna uppnå evigt liv. För att hjälpa
oss med detta har Herren gett oss vissa bud att följa efter dopet.
Låt klassen läsa Moroni 6:4–9. Vilka skyldigheter har vi efter dopet? (Skriv upp sva-
ren på skrivtavlan. Ett svar är att följa den Helige Andens vägledning, men detta kom-
mer att diskuteras i lektion 30.)

Våra skyldigheter efter dopet är att –

• Alltid be.
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• Fasta för speciella behov.

• Närvara vid och delta i kyrkans möten.

• Ta del av sakramentet regelbundet.

• Vara mån om andras välfärd.

• Omvända oss när vi gör det som är fel.

• Följa den Helige Andens vägledning.

Då vi döptes, och mottog den Helige Andens gåva, gav Gud vissa
löften till oss som han kommer att uppfylla så länge som vi lever
upp till våra löften. Men då vi i vårt dagliga liv förtjänar vårt uppe-
hälle, går i skolan och utför annat som är nödvändigt, blir vi så ofta
upptagna av världsliga problem att vi glömmer våra förbund. Det
problem vi alla står inför är således hur vi ska kunna behålla vår
andlighet och leva vårt nya liv. De saker som Moroni nämner är alla
till för att hjälpa oss fortsätta det nya liv som vi påbörjade i och
med dopet, och sålunda bli i sanning pånyttfödda.

BÖN

Uppriktig personlig bön är viktig för att få den styrka vi behöver för
att leva efter buden. Genom bönen kan vi hålla oss nära vår him-
melske Fader, uttrycka vår tacksamhet till honom och tala med
honom om våra problem. Vi bör därför se det som en stor välsig-
nelse att få börja och avsluta varje dag av vårt liv med bön.

FASTA

Minst en gång i månaden bör våra böner åtföljas av fasta. Som
kyrka fastar vi vanligtvis i två på varandra följande måltider på fas-
tesöndagen. Som enskilda kan vi fasta närhelst vi behöver tröst och
ytterligare andlig styrka. (Se Lektion 31 i denna bok.)

NÄRVARA VID KYRKANS MÖTEN

Vi får alla andlig styrka genom att regelbundet närvara vid kyrkans
möten, där vi lär oss mer om evangeliet och stärker vårt vittnesbörd.
Vi bör uppmana familjens medlemmar att närvara vid samtliga
möten i kyrkan. När vi är med på dessa möten, bör vi delta i dem
genom att sjunga, meditera, hålla tal och vara vördnadsfulla.

TA SAKRAMENTET
Visa bild 29-b, ”Vi förnyar vårt dopförbund när vi tar sakramentet”.

En anledning till att komma till sakramentsmötet är att ta del av sak-
ramentet. De förbund som vi ingår när vi tar del av sakramentet är
samma förbund som vi ingick vid dopet. På detta sätt tänker vi på
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våra dopförbund varje vecka under sakramentet och lovar på nytt
att vi ska leva efter dem.

HJÄLPA ANDRA
Låt den tidigare kallade eleven jämföra Läran och förbunden 20:37 med Läran och
förbunden 20:77.

När vi döptes lovade vi Herren att vi skulle ”bära varandras bördor,
… sörja med dem som sörja, samt trösta dem som behöva tröst”
(Mos 18:8–9). Att tjäna våra medmänniskor – hjälpa de behövande,
undervisa våra familjer, se till alla människors välbefinnande – är en
del av den överenskommelse vi gjorde med Herren när vi döptes.
Det är en viktig del av det nya liv vi måste leva efter dopet.

OMVÄNDA SIG FRÅN SINA SYNDER

Naturligtvis begår vi alla felsteg och därför måste vi omvända oss
för att uppfylla våra dopförbund. Vi omvänder oss genom att inse
vår synd och bekänna för vederbörlig auktoritet att vi har begått ett
felsteg (se lektion 28 i denna bok). Genom omvändelse kan vi åter
igen bli renade från våra synder och sålunda bli värdiga att erhålla
vägledning från den Helige Anden.

Vägen till fullkomlighet

Kommer det någonsin att ske att vi inte längre behöver vårt dopför-
bund? Svaret är naturligtvis nej – inte förrän vi är lika fullkomliga som
Gud. Till dess måste vi fortsätta med att fullända våra liv genom att
ersätta dåliga vanor med goda. President Spencer W Kimball sade:
”Uppnåendet av självkontroll är något som man ständigt måste
sträva mot. Det är en resa, inte ett enda steg. Människor blir inte
plötsligt fullkomliga, lika litet som ett litet ekollon plötsligt blir en ek.
Utvecklingen mot fullkomlighet kan icke desto mindre ske snabbt,
om man beslutsamt rör sig mot målet” (Förlåtelsens under, s 184).

Profeten Nephi lär att vi efter dopet måste ”sträva framåt” och
”uthärda intill änden”. Han lovar att Gud kommer att ge oss evigt liv
om vi visar vår kärlek genom att lyda honom (se 2 Ne 31:19–21). När
vi lyder Herren och håller de förbund vi ingått med honom vid
dopet, får vi erfara lycka i detta liv och evig glädje i det tillkom-
mande.

President Joseph Fielding Smith talade på följande sätt om vårt
behov av att uthärda intill änden med att leva efter alla förbunden:
”Ett av de stora ändamålen med den sanna kyrkan är att undervisa
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människorna om vad de måste göra efter dopet för att erhålla evan-
geliets fulla välsignelser … Vi måste hålla ut intill änden; vi måste
hålla buden efter dopet; vi måste utarbeta vår egen frälsning; … vi
måste leva så att vi tillägnar oss gudomliga egenskaper och blir de
slags människor som kan åtnjuta det celestiala rikets förunderliga
härlighet” (“The Plan of Salvation”, Ensign, nov 1971, s 5).

Avslutning

En före detta katolsk nunna som omvändes till kyrkan förklarar vad
hennes dop betyder för henne:

”Allt jag såg och hörde i kyrkan gjorde ett mycket, mycket starkt
intryck på mig. Såväl värmen och kärleken som den stora omtanke
varje medlem hade om de andra medlemmarna, fick mig att inse att
det måste vara någonting speciellt med denna religion …

Jag insåg då att jag tillhörde fel kyrka och att Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga är den enda sanna kyrkan på jorden. Jag visste
också att jag måste … bli medlem i den …

Övergången från det tidigare livet till det nuvarande var inte lätt,
men det som hjälpt mig under denna tid var och är möjligheten att
förnya mitt dopförbund varje vecka på sakramentsmötet – mitt för-
bund att påtaga mig Frälsarens namn, att alltid minnas honom och
att hålla hans bud – och Herrens förbund att hans Ande alltid ska
vara hos mig om jag uppfyller dessa löften.

Därefter tänker jag på mitt dop och den fullständiga nedsänkningen
i vatten. För mig symboliserar det själviskhetens och syndens död
och ett uppvaknande till ett nytt liv som ett Guds barn. Jag tror
också att denna handling, dopet, symboliserar det sätt varpå vår
himmelske Fader vill att vi ska leva – att övervinna själviskhet och
kämpa mot frestelser. På det sättet ’dör’ vi från oss själva och syn-
den och uppstår och framåtskrider dagligen på vägen tillbaka till
vår Faders närhet.

Sedan förnyar jag tyst mitt förbund att påtaga mig Jesu Kristi namn.
Jag talar då om för honom att jag förnyar löftet att acceptera honom,
evangeliets principer och hans lärdomar. Vidare att jag accepterar
kyrkan och uppehåller profeten och de andra ledarna i kyrkan, de
enda som har gudomlig fullmakt att leda oss i Guds namn. I min
tysta bön tillägger jag att jag förnyar förbundet att alltid minnas
honom, att till exempel erinra mig hans närhet, särskilt då jag frestas
eller känner mig trött under dagen. Slutligen förnyar jag förbundet
att hålla hans bud, medveten om att om jag gör det trofast kommer
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hans Ande att vara hos mig” (Miriam Spain Peterson, “The Lord
Takes Care”, No More Strangers, del 3, s 154–159).

Uppfordran

Rannsaka vad du har gjort med ditt liv sedan du döptes. Vid dopet
kände du förmodligen hur en ”hjärtats förvandling” började inom
dig. Som profeten Alma frågar: ”Haven I denna känsla nu?” (Al
5:26). Kan du fortfarande känna det ”nya väsende, i liv” som det står
om i skrifterna? Om någonting saknas, så omvänd dig i dag och gå
tillrätta med problemet.

Ytterligare skriftställen

Galaterbrevet 3:27–29 (vi tar på oss Kristi namn vid dopet)

Första Petrusbrevet 3:21 (dopet är en förutsättning för att erhålla
frälsning)

Läran och förbunden 27:2 (vi tar del av sakramentet till åminnelse av
Kristus)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa lektion 20, ”Dop”, i Evangeliets principer.
2. Läsa lektionerna 28 och 31 i denna bok.
3. Skaffa skrivtavla och krita, eller göra en plansch med de dopförbund och råd som
ges i Moroni 6:4–9.
4. Valfritt: Utse en elev till att jämföra dopförbundet och sakramentsförbundet.
5. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Den Helige Andens
gåva

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå vilka stora väl-
signelser som vi kan få genom den Helige Andens gåva.

Inledning

Innan vi blev medlemmar i kyrkan kunde vi ibland ha den Helige
Anden med oss. Den goda känsla vi hade när vi lyssnade till mis-
sionärerna, till exempel, var den Helige Anden som hjälpte oss att
förstå och ta emot evangeliet. Men vi hade inte rätt till den Helige
Anden som ständig följeslagare förrän efter dopet och konfirmatio-
nen. Vid detta tillfälle erhöll vi, genom melkisedekska prästadömets
kraft, den Helige Andens gåva genom händers påläggning.

President Lorenzo Snow gav oss rådet: ”Vi bör försöka lära oss hur
denna ande verkar, så att vi kan förstå dess ingivelser. Då kommer
vi alltid att kunna göra rätt … Då vi [erhåller den Helige Andens
gåva] har vi en vän, om vi inte driver bort den genom att handla fel.
Denne vän är den Helige Anden” (Conference Report, apr 1899,
s 52).
Visa bild 30-a, ”Den Helige Andens gåva är rättigheten att ha den Helige Anden som
ständig följeslagare”.

På vilket sätt är den Helige Anden som en vän? Låt eleverna läsa Johannes 14:16, 17,
26 och Johannes 16:13.

Varför behöver vi den Helige Anden som vår vän och följeslagare? (Skriv upp svaren
på tavlan.)

Några av de sätt varpå den Helige Anden hjälper oss är:

• Han uppenbarar sanningen för oss.

• Han undervisar oss om evangeliet.

• Han hjälper oss att komma ihåg.

• Han tröstar oss när vi är bedrövade.

• Han skyddar oss från det onda.
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• Han inspirerar oss när vi undervisar om evangeliet i tal och lek-
tioner.

• Han varnar oss när vi är i fara.

• Han påminner oss om allt vi bör göra.
Läs Andra Nephi 32:5.

Äldste LeGrand Richards sade följande: ”Jag ser hellre att mina
barn och barnbarn umgås med den Helige Anden än med någon
annan i denna värld, ty om de vill lyda denne Andes maningar kom-
mer han att leda dem in i all sanning och i trygghet leda dem tillbaks
till vår himmelske Fader” (Improvement Era, juni 1966, s 540).

Eftersom den Helige Anden är en sådan önskvärd följeslagare, bör
vi göra allt vi kan för att ha honom som vän och sällskap.

Hur man åtnjuter den Helige Andens sällskap

Det finns mycket vi kan göra för att ha den Helige Anden med oss.
Ett sätt är att värdigt ta del av sakramentet. Varje gång vi tar sakra-
mentet lovar vi att lyda Herrens bud. Om vi håller vårt löfte har Her-
ren lovat oss att vi ”alltid må hava hans Ande hos oss” (se L&F
20:77).

Ett annat sätt att åtnjuta den Helige Andens sällskap är att hålla
kroppen moraliskt ren. Herren har sagt att vår kropp är som ett tem-
pel och att vi inte får befläcka det (se 1 Kor 3:16–17). Den Helige
Anden kan inte bo i orena tempel och därför är det viktigt att vi hål-
ler kroppen ren och obefläckad i tanke, ord, klädsel och handling
och att vi till och med undviker det ondas skepnad. Äldste Melvin J
Ballard sade en gång: ”Den Helige Anden är den mest känsliga
Ande som jag känner till” (1967–68 Priesthood Study Course, Dea-
cons Quorum, s 70). Eftersom han är så känslig kan han bli sårad
av det som vi betraktar som oviktigt.

För att åtnjuta den Helige Andens sällskap måste vi leva i harmoni
med vår omgivning. I sitt tal till nephiterna sade Kristus att strids-
lystnad kommer från djävulen (se 3 Ne 11:29). Den Helige Anden
kan inte befinna sig där oenighet och missämja råder. Därför leder
gräl med vår hustru eller med en bror eller syster till att den Helige
Anden lämnar oss och vårt hem.

Profeten Joseph Smith kunde till exempel inte erhålla inspiration
från Herren om han inte hyste rätta känslor för alla i sin omgivning.
En morgon blev han upprörd över någonting som hans hustru hade
gjort. När han senare försökte översätta Mormons bok upptäckte
han att han inte kunde det. Bekymrad begav han sig till en frukt-
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trädgård och bad. Sedan kom han tillbaks till deras hem och bad
Emma om förlåtelse. Först då kunde han översätta. (Från ett utta-
lande av David Whitmer den 15 september 1882, Comprehensive
History of the Church, del 1, s 131.)

Vårt behov av den Helige Anden är lika stort som profetens. Vi
behöver den Helige Andens vägledning i våra uppgifter och särskilt
när vi leder vår familj. När barnen gör något som är fel bör vi därför
inte tappa humöret, utan be den Helige Anden att vägleda oss då
vi tillrättavisar dem (se L&F 121:43).
Vilka är några av de saker vi gör som hindrar den Helige Anden att vara med oss?
Vad kan vi göra för att åtnjuta hans sällskap? (Skriv upp svaren i två separata kolum-
ner på tavlan.)

President Joseph Fielding Smith sade: ”Den Helige Anden bor inte
hos den som är ovillig att lyda och hålla Guds bud … I en sådan själ
kan den Helige Anden inte komma in.

Vi kan endast erhålla denna stora gåva genom ödmjukhet, tro och
lydnad … Har du någon gång stannat upp och funderat över vilken
stor förmån det är för oss att ha en av medlemmarna i gudomen
som följeslagare? Har du tänkt på det sättet någon gång? Det är vår
förmån om vi håller de bud som Herren har gett oss” (Church News,
4 nov, 1961, s 14).

Olika sätt varpå den Helige Anden hjälper oss

När vi genom vår trofasthet visar att vi vill ha den Helige Anden som
vår följeslagare, hjälper han oss på följande sätt att leva lyckligare
och bättre liv:

HAN HJÄLPER OSS ATT BLI BÄTTRE MÄNNISKOR

Den Helige Anden ”inspirerar till dygd, vänlighet, godhet, mildhet
och kärlek” (Parley P Pratt, Key to the Science of Theology, s 101).

HAN VISAR OSS VAD VI SKA GÖRA

Den Helige Anden kan hjälpa oss att fatta viktiga beslut.
Läs Läran och förbunden 6:15 och Läran och förbunden 8:2. Hur hjälper oss den
Helige Anden att fatta beslut?

HAN HJÄLPER OSS ATT TILLVÄXA I KYRKAN

Äldste Franklin D Richards berättade om hur han blivit vägledd av
den Helige Anden: ”Jag har hört den stilla rösten, eller Andens visk-
ningar, när jag har givit er, mina bröder och systrar, råd – när jag har
förlänat män prästadömet, när jag har avskilt män och kvinnor till
ämbeten i kyrkan, när jag välsignat sjuka, när jag burit mitt vittnes-
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börd till såväl icke medlemmar som medlemmar, när jag predikat
och vid många andra tillfällen” (”Den Helige Andens fortlöpande
kraft”, Nordstjärnan, mars 1974, s 118).

HAN VARNAR OSS

Det finns tillfällen då den Helige Anden varnar oss för fara eller fres-
telser. Äldste Franklin D Richards berättade om en ung far som ”en
natt väcktes av en klar och tydlig röst som sade att han skulle gå
ned för trappan. Han lyssnade till varningen och när han gick ut i
köket fann han ena väggen i lågor. Skyndsamt väckte han sin familj,
ringde brandkåren och med hjälp av familjen höll han elden under
kontroll tills brandkåren kom och släckte den.

Det rådde inget tvivel i hans sinne om att denna varning var en ytt-
ring av det skydd som den Helige Anden kan ge dem som lever i
harmoni med Anden” (Nordstjärnan, mars 1974, s 117).
Låt en tidigare utsedd elev dela med sig av en upplevelse då han av den Helige
Anden blivit varnad för en frestelse eller en fara.

HAN TRÖSTAR OSS

En av den Helige Andens uppgifter är att trösta oss då vi får utstå
lidande eller sorg. Vid sådana tillfällen kan den Helige Anden hjälpa
oss att finna frid och insikt. Äldste Franklin D Richards återgav
följande erfarenhet: ”Jag hade förmånen att träffa två underbara
kvinnor, nära väninnor, som hade förlorat sina män i en tragisk
flygolycka. Fann jag dem i förtvivlan och djup sorg? Nej, verkligen
inte. Jag har aldrig bevittnat större mod och styrka. De bar vittne
om att de verkligen hade känt Andens tröstande inflytande, att …
de hade fått en förvissning om att allt skulle gå bra för dem och
deras familjer om de höll sig till kyrkan och höll Herrens bud”
(Nordstjärnan, mars 1974, s 118).
Låt den elev som utsetts därtill återge följande berättelse.

President Heber J Grant berättar om hur den Helige Anden gav
kunskap och tröst till medlemmarna i hans familj:

”Omkring en timme innan min hustru dog, kallade jag in mina barn
i hennes rum och talade om för dem att deras mor var döende och
att de nu fick ta farväl av henne. En av de små flickorna, omkring 12
år gammal, sade till mig: ’Pappa, jag vill inte att mamma ska dö. Jag
har följt med dig till sjukhuset … i sex månader … [varje gång] som
mamma har varit dålig har du välsignat henne och hon har blivit av
med sin smärta och somnat. Jag vill att du ska lägga dina händer
på mamma och bota henne.’



Jag sade till min flicka att vi alla måste dö någon gång, och att jag
kände mig förvissad om att hennes mammas tid var inne. Hon och
resten av barnen lämnade rummet.

Jag knäböjde så vid min hustrus säng (hon hade förlorat medve-
tandet) och jag sade till Herren att jag erkände hans hand i liv, i död,
i glädje, i sorg, i medgång eller motgång. Jag tackade honom för
kunskapen om att min hustru tillhörde mig i all evighet … Men jag
talade om för Herren att jag saknade styrka att se hur min hustrus
död påverkade mina små barns tro . . . Så jag [bad] Herren med all
kraft att han skulle ge min lilla flicka kunskap om att det var i enlig-
het med hans sinne och vilja att hennes mamma skulle dö.

Inom en timme hade min hustru gått bort, och jag kallade in barnen
i rummet igen. Min lille pojke som var fem och ett halvt till sex år grät
hejdlöst, men min flicka på tolv år omfamnade honom och sade:
’Gråt inte, gråt inte Heber! När vi lämnade rummet kom Herrens röst
till mig från himmelen och sade: ”Det är Herrens vilja att din mamma
ska dö.”’

Jag … vet att Gud hör och besvarar böner! [Jag vet] att de sista
dagars heliga i motgångens stund blir tröstade och välsignade mer
än något annat folk!” (Gospel Standards, s 361).

HAN VITTNAR OM SANNINGEN

Det är genom den Helige Anden som vi erhöll vårt vittnesbörd om
evangeliet. På samma sätt kommer den Helige Anden att hjälpa oss
veta när våra ledare talar genom den Helige Andens kraft. Äldste
Henry D Moyle lärde: ”Vi kan bara avgöra om talarna är drivna av
den Helige Anden om vi själva är ledda av den Helige Anden. Där-
för är det nödvändigt att kyrkans medlemmar är lika ihärdiga i sin tro
som sina ledare” (“Revelation: Yesterday and Today”, Improvement
Era, juni 1962, s 407).

Den Helige Andens välsignelser är verkliga och vi kan som med-
lemmar i kyrkan erhålla dem om vi söker dem i rättfärdighet.
Inbjud en tidigare utsedd elev att återge en upplevelse då han känt den Helige
Andens närvaro.

Avslutning

Den Helige Anden är en stor välsignelse som getts till dem som kon-
firmerats som medlemmar i kyrkan. Om vi lever värdiga hans säll-
skap kommer han att hjälpa oss att med framgång utföra våra upp-
gifter här på jorden. Han kommer att göra det genom att vägleda
oss, beskydda oss, trösta oss och på annat sätt hjälpa oss i livets
alla skiften.
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Uppfordringar

Sök den Helige Andens sällskap i ditt dagliga liv. Ställ följande frå-
gor till dig själv för att få veta vad du behöver göra för att ha den
Helige Anden som ständig följeslagare:

• Försöker jag hålla alla buden?

• Ber jag regelbundet?

• Hur visar jag min kärlek till Frälsaren?

• Hur visar jag andra min kärlek?

• Är jag ren i tanke och handling?

• Tackar jag Herren för hans välsignelser, däribland den Helige
Andens gåva?

Ytterligare skriftställen

Apostlagärningarna 5:32 (den Helige Anden kommer till den som är
lydig)

Första Nephi 10:17–19 (kraft och kunskap från den Helige Anden
kommer genom tro på Kristus)

Andra Nephi 31:13 (den Helige Anden mottages efter det att man
visat tro, omvändelse och låtit döpa sig)

Moses 6:61 (den kraft och de välsignelser som kommer från den
Helige Anden)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa lektion 21, ”Den Helige Andens gåva”, i Evangeliets principer.
2. Påminna eleverna om att de ska ta med sig skrifterna till klassen.
3. Om du inte har tillgång till skrivtavla och kritor, kan du göra en plansch med de
angivna listorna på.
4. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Bön och fasta

Ändamålet med denna lektion är att lära oss hur vi ska stärka våra
familjer och kvorum genom bön och fasta.

Inledning
Låt de tidigare utsedda eleverna göra en kort sammanfattning av det som står i Evan-
geliets principer om bön och fasta.

Bön och fasta stärker oss och vår familj

Bön och fasta kan stärka oss och vår familj. Våra böner om vägled-
ning blir mer kraftfulla eftersom fastan understryker uppriktigheten i
våra böner. När vi fastar och ber vänder vi oss dessutom bort från
det som hör världen till och erkänner vårt beroende av Herren. På
det sättet öppnar vi vårt hjärta för att få kunskap om och acceptera
Guds vilja för oss själva och vår familj.

Bön och fasta ökar också vår förmåga att använda prästadömet på
ett effektivt sätt. Både vi och andra blir välsignade när vi lär oss hur
vi ska använda prästadömets krafter, och det kan endast ske när vi
utövar rättfärdighetens principer. (Se L&F 121:34–36.)
Visa bild 31-a, ”Med hjälp av fasta och bön kan en prästadömsbärare med större kraft
välsigna de sjuka”.

Följande berättelse visar hur en prästadömsbärare fick erfara kraf-
ten i fasta och bön då han utövade sitt prästadöme:

Då Johns och Bonnies lille son blev svårt sjuk, ställde läkarna dia-
gnosen. De sade till föräldrarna att deras pojke antingen skulle dö
eller bli fysiskt och mentalt handikappad. Som bärare av melkise-
dekska prästadömet beslöt sig John därför att ge sin son en välsig-
nelse. När han förberedde sig för att besegla smörjelsen insåg han
emellertid att han inte visste Herrens vilja angående hans son, så
han bara välsignade pojken att han inte skulle ha något obehag.

Efter välsignelsen började John och Bonnie att fasta för att få veta
Herrens vilja och för att kunna acceptera den. Vid fastans slut var
John och Bonnie beredda att acceptera Herrens vilja. John välsig-
nade åter igen sin son. Denna gång viskade Anden till honom att
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välsigna pojken att han skulle bli fullständigt återställd. Deras son
botades, och tre dagar senare hämtade de hem honom från sjuk-
huset.
Hur skulle Johns och Bonnies fasta ha hjälpt dem om svaret på deras böner blivit
annorlunda?

Att undervisa och stärka vår familj genom bön och fasta

Som föräldrar bör vi alltid be om att få veta vilka behov våra barn har
och hur vi ska tillgodose dessa behov. Då ett av våra barn har ett
speciellt behov kan vi nämna honom i våra familjeböner. Vi bör dock
alltid vara noga med att göra det på ett positivt sätt. En far bad för
sin son på följande sätt: ”[Himmelske] Fader, vi vet att John verkli-
gen anstränger sig för att tygla sitt humör. Vi är tacksamma för att
se hur han växer och för den hjälp och det stöd du ger honom. Vi
ber att du ska fortsätta med att välsigna honom och välsigna oss att
vi inte må göra honom arg, utan istället uttrycka vår kärlek och vil-
lighet att hjälpa honom” (Ensign, maj 1973, s 34).
På vilket sätt kan en sådan bön hjälpa en ung man att övervinna sina problem?

Äldste M Russell Ballard, jr, berättade om en erfarenhet med sin
femårige son, som var rädd för att börja skolan. Medveten om sin
sons rädsla sade han: ”Craig, du har en vän som alltid kommer att
vara med dig. Låt oss knäböja tillsammans och be om att han hjäl-
per dig” (Ensign, nov 1976, s 87–88).

Genom fasta och bön kan familjen erfara stor styrka och enighet, vil-
ket följande berättelse visar.

Anders var en ung man som fått en kallelse att tjäna Herren som
missionär i ett främmande land. Han var ivrig att tjäna, men när han
började studera språket blev han mycket bekymrad därför att han
inte kunde lära sig det.

När Anders far fick höra talas om sin sons problem kallade han
samman sin familj. Han bad dem att fasta och be om att Anders
skulle övervinna sina problem och utföra sin mission på ett bra sätt.
Hur kan en sådan erfarenhet stärka våra barn? På vilket sätt bidrar fasta tillsammans
med bön till att ena en familj? Läs Tredje Nephi 18:21.

Utför Herrens verk genom fasta och bön

En man kom till Jesus, knäböjde inför honom och sade:
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”Herre, förbarma dig över min son. Han är fallandesjuk och plågas
svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet. Jag tog honom
till dina lärjungar, och de kunde inte bota honom.”

Herren drev omedelbart ut demonen ur pojken. Lärjungarna kom till
Jesus och frågade: ”Varför kunde inte vi driva ut demonen?” Jesus
sade till dem att det berodde på deras otro, och tillade sedan: ”Den
sorten kan bara drivas ut med bön [och fasta]”. (Se Matt 17:14–20
och Mark 9:29.)

Äldste Matthew Cowley berättar följande om en biskop som förstod
behovet av fasta och bön:

”[En förmögen ung biskop i Honolulu] fick en dag ett telefonsamtal
från en infödd syster som var på Queens Hospital. Hon ville att han
skulle komma och välsigna hennes pojke som hade polio. Han var
hennes biskop, så hon sade: ’Biskop! Kom hit. Min pojke har fått
polio och jag vill att du kommer hit och välsignar honom.’ Hon vän-
tade hela dagen på honom men biskopen visade sig aldrig. Han
kom inte på hela natten. På förmiddagen följande dag hade han
ännu inte kommit, men tidigt på eftermiddagen kom han. Hon
skällde ut honom efter noter. Hon kallade honom för allting hon
kunde komma på. ’Jag ringer dig, du som är min biskop, och talar
om för dig att min pojke har drabbats av polio. Men du som är din
egen chef, har dina egna bilar, har din vackra lustjakt, har allting du
kan önska dig, du rår över din egen tid – och så kommer du inte.
Det tog dig en hel dag att komma hit.’ När hon hade slutat och inte
kunde komma på något mer att kalla honom, log han och sade:
’Efter det att jag lade på luren igår, började jag fasta, och jag har
fastat och bett i 24 timmar. Jag är nu beredd att välsigna din pojke.’
Klockan fem samma kväll skrevs pojken ut från sjukhuset fullstän-
digt frisk. ’Den sorten kan bara drivas ut med bön och fasta.’

Jag tvivlar mycket starkt på att det skulle ha hänt om han hade gått
dit dagen före. Jag tror att det var nödvändigt med bön och fasta.
Så jag tror att vi som bär prästadömet ibland inte använder det till-
räckligt ofta. Vi måste hålla oss i form och ständigt utöva det präs-
tadöme som vi har. Då kommer vi alltid att vara beredda då vi som
ämbetsmän i prästadömet går ut för att ge välsignelser” (Matthew
Cowley Speaks, s 150).

Det är inte alltid nödvändigt att vänta så länge innan man välsignar
någon som är sjuk, men vi bör alltid söka inspiration från Herren
innan vi utför någon förordning inom prästadömet.
Varför är det viktigt att vi är andligt förberedda då vi utför prästadömsförordningar?
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På samma sätt som prästadömsbärare behöver förbereda sig för att
utföra förordningar, bör också de som ber om välsignelser förbe-
reda sig själva och sina familjer för att mottaga förordningarna. Föl-
jande berättelse visar hur ett barns föräldrar använde fasta och bön
för att förbereda sig själva och sitt barn för en välsignelse.

”För drygt ett år sedan kom ett par in på mitt kontor med en liten
pojke i famnen. Fadern sade till mig: ’Min hustru och jag har fastat i
två dagar, och vi har tagit hit vår lille pojke för att han skulle få en
välsignelse. Du är den som vi har blivit skickade till.’

Jag sade: ’Vad är det för fel på honom?’

De sade att han var blind och dövstum sedan födseln, och att han
inte hade någon koordinationsförmåga i sina muskler. Han kunde
inte ens krypa vid fem års ålder. Nu har stunden kommit, sade jag
till mig själv. ’Den sorten kan bara drivas ut med bön och fasta.’ Jag
hade ett orubbligt förtroende för dessa föräldrars tro, fasta och
böner. Jag välsignade detta barn och några veckor senare fick jag
ett brev: ’Broder Cowley, vi önskar att ni kunde se vår lille pojke nu.
Han kryper. När vi rullar en boll över golvet skyndar han sig efter
den på händer och knän. Han kan se. När vi klappar våra händer
över hans huvud så hoppar han. Han kan höra.’ Läkarvetenskapen
hade gett upp. Gud hade tagit över” (Matthew Cowley, “Miracles”,
Speeches of the Year, BYU, 1953, s 8).

Många missionärer har upptäckt vilka välsignelser som kommer av
att fasta och be tillsammans. President Ezra Taft Benson berättade
om en erfarenhet han hade som missionär av att fasta och be till-
sammans med sin kamrat.

”Av personlig erfarenhet vet jag vilken verkan och kraft bönen har.
När jag var en ung missionär i norra England år 1922 blev mot-
ståndet mot kyrkan mycket hårt. Motståndet blev så starkt att
missionspresidenten bad att vi skulle upphöra med alla våra gatu-
möten, och i vissa fall upphörde vi med skriftningen.

Min kamrat och jag hade blivit inbjudna att resa till South Shields för
att tala på ett sakramentsmöte. I inbjudan stod det: ’Vi är säkra på
att vi kan fylla det lilla kapellet. Många av människorna här tror inte
på de falskheter som trycks om oss. Om ni bara kommer, är vi säkra
på att vi får ett fint möte.’ Vi accepterade inbjudan.

Vi fastade och bad uppriktigt och reste till mötet. Min kamrat hade
tänkt sig att tala om de första principerna. Jag hade studerat
mycket för att förbereda mitt tal om avfallet. Det var en underbar
ande rådande på mötet. Min kamrat talade först och gav ett inspi-
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rerande budskap. Så blev det min tur och jag talade med en frihet
jag aldrig upplevt tidigare i livet. När jag satte mig ner, insåg jag att
jag inte ens nämnt avfallet. Jag hade talat om profeten Joseph
Smith och burit mitt vittnesbörd om hans gudomliga mission och om
Mormons boks äkthet. När mötet var slut kom flera personer fram till
mig, varav somliga inte var medlemmar, och sade: ’Ikväll fick vi ett
vittnesbörd om att evangeliet är sant som ni äldster predikar det. Vi
är nu redo att döpas.’

Detta var ett svar på vår fasta och bön, för vi bad att vi skulle säga
endast sådant som skulle röra våra vänners och undersökares hjär-
tan” (”Bön”, Nordstjärnan, okt 1977, s 31).

Avslutning

Det finns många andra tillfällen när fasta och bön kan hjälpa oss att
utföra Herrens verk. Vi kan till exempel fasta och be för de familjer
som vi är hemlärare för. Vi kan också fasta och be som kvorum för
en av våra kvorummedlemmar eller hans familj.

Genom bön och fasta kan vi bli fysiskt välsignade och öka vår tro
och andliga kraft. Vi behöver denna kraft om vi ska ha framgång i
vårt arbete och i att stärka oss själva och andra.

Uppfordringar

1. Tänk ut några saker du behöver fasta och be om i ditt eget och i
din familjs liv.

2. Fundera över vilka behov dina bröder i kvorumet har.

3. Bestäm dig för att be och fasta för något av dessa syften.

Ytterligare skriftställen

BÖN

Matteus 6:5–15 (Frälsaren förklarar hur vi bör be)

Lukas 18:1–14 (vi bör be utan att förtröttas)

Andra Nephi 32:8–9 (vi bör be innan vi utför Herrens verk)

Alma 34:17–28 (vi bör be om allt vi företar oss)

Moroni 10:3–5 (vi kan lära känna all sanning genom bön)

Läran och förbunden 19:28 (vi bör upprätta ett hus för bön och
fasta)

Läran och förbunden 88:119 (vi bör be såväl offentligt som enskilt)
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FASTA

Andra Moseboken 34:27–28 (Moses fastade innan han erhöll
uppenbarelse från Gud)

Lukas 2:36–37 (Hanna tjänade Gud med fasta och bön)

Apostlagärningarna 13:2–3 (genom fasta kan man få inspiration
från den Helige Anden)

Mosiah 27:23 (fasta och bön hjälpte Alma att tillfriskna)

Alma 6:6 (nephiterna fastade och bad för dem som inte kände Gud)

Alma 17:9 (missionärer fastade och bad för att undfå Anden)

Alma 45:1 (bön och fasta är ett sätt att tacka Gud)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa lektion 8, ”Att bedja till vår himmelske Fader”, i Evangeliets principer. Utse
en elev till att göra en sammanfattning på tre till fem minuter av denna lektion.
2. Läsa lektion 25, ”Fasta”, i Evangeliets principer. Ge en elev i uppgift att göra en
tre minuter lång sammanfattning.
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Vördnad

Ändamålet med denna lektion är att lära oss hur vi ska undervisa
våra familjer om vördnad och förbättra vår egen vördnad.

Inledning
Visa bild 32-a, ”Vördnad i kapellet visar kärlek och respekt för Gud”.

Skriv orden i Tredje Moseboken 19:30 på skrivtavlan: ”Mina sabbater skall ni hålla,
och för min helgedom ska ni ha fruktan.”

Följande skrevs av president Spencer W Kimball. Det publicerades
1976 som en särskild broschyr med titeln Vi bör vara ett vördnads-
fullt folk:

Vi är ett rikligen välsignat folk. Herren har gett oss Jesu Kristi evan-
gelium, prästadömets makt, dopets löften, templets förbund, de
heliga skrifternas sanningar, våra familjer och våra jordiska ägode-
lar. Vi borde vara det lyckligaste folket på jorden. Vi borde också
vara det mest vördnadsfulla folket. Men de flesta av oss har ibland
svårt att vara så vördnadsfulla som vi borde vara. Vi måste regel-
bundet fråga oss själva om vårt uppträdande i hemmet visar vörd-
nad för vår Skapare.

Vad är vördnad?

Vördnad är en känsla av djup respekt, kärlek och hängivenhet till
Gud. Många av våra ledare i kyrkan har sagt att vördnad är en av
själens högsta egenskaper, ty den har att göra med sann tro på
Gud, kultur och kärlek till de finare tingen i livet.

Liksom övriga principer i evangeliet leder vördnad till ökad glädje.
Det är inte ett dystert, tillfälligt uppförande som vi tillämpar på sön-
dagarna, utan det bör vara resultatet av att leva efter evangeliet
varje dag. Sann vördnad befrämjar lycka, kärlek, respekt och tack-
samhet. Det är en dygd som bör vara en del av vårt sätt att leva.

Vördnad för Gud

Genom nutida uppenbarelse har Herren hjälpt oss förstå innebör-
den och betydelsen av vördnad. I Läran och förbunden, kapitel 76,
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till exempel, beskriver Joseph Smith och Sidney Rigdon vördnad
som en viktig egenskap hos dem som uppnår det celestiala riket:

”Och sålunda sågo vi de celestialas härlighet – vilken överträffar allt
– i vilken Gud, Fadern, regerar på sin tron i evighet,

för vilkens tron allting böjer sig i ödmjuk vördnad och giver honom
äran i evighet.

De som bo i hans närhet äro den Förstföddes församling, och de se
såsom de äro sedda och känna såsom de äro kända, emedan de
hava mottagit av hans fullhet och av hans nåd,

och han gör dem lika i kraft, i makt och i herradöme” (L&F
76:92–95).

I en annan nutida uppenbarelse står det att vi till och med ska vörda
själva gudomens namn. Vi ska inte missbruka Faderns och Sonens
namn, och vi ska till och med undvika att använda dem för ofta
(se L&F 107:2–4). Ett av de tio budorden lyder: ”Du skall inte miss-
bruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli
ostraffad, som missbrukar hans namn” (2 Mos 20:7).

Respekt för Gud och hans namn är en av de viktigaste egenska-
perna vi kan utveckla. På samma sätt är det med vördnad för hans
heliga hus. I denna viktiga uppenbarelse som gavs till Joseph Smith
och som är känd som invigningsbönen för templet i Kirtland, gavs
anvisningar att detta, såväl som alla andra heliga tempel som blivit
uppresta åt Herren, ska vara en plats av vördnad för honom (se L&F
109:16–21).

Det som sagts om kyrkans heliga tempel kan bokstavligen tillämpas
på alla ”Herrens hus”, antingen det är ett möteshus eller annan plats
där de heliga tillbeder, eller i själva verket alla sista dagars heliga
hem.

Vördnaden och hemmet

Var börjar då vördnad, och hur kan vi utveckla den? Hemmet är
nyckeln till vördnad precis som för alla andra gudalika dygder. Det
är under personliga böner och familjeböner som det lilla barnet
undervisas om att böja sitt huvud, knäppa sina händer och sluta
sina ögon, när vi beder till vår Fader i himmelen. Ett barn som lärt
sig att bedja hemma förstår snart att han måste vara tyst och stilla
under bönerna vid mötena.

På samma sätt vet barnen, när familjens hemafton blir en del av
familjelivet, att det finns speciella tillfällen inte bara i kyrkan utan
också hemma, då . . . alla måste uppföra sig på bästa sätt.
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Vi kan också lära barnen vördnad genom musik. Barn tycker särskilt
mycket om att sjunga. Om vi sjunger kyrkans psalmer hemma, kän-
ner barnen igen dem och sjunger med under mötena. Särskilt små
barn kan ha nytta av att föräldrarna hjälper dem att lära sig enkla
psalmer hemma. På detta sätt kommer barnen att se fram emot att
sjunga dem.

Vördnad i kyrkan

Vi föräldrar bör naturligtvis gå till söndagens möten med våra barn.
Vi bör arbeta tillsammans med vår hustru för att försäkra oss om att
förberedelserna för mötena blir trevliga. Jäkt i sista minuten för att
samla in barnen, klä dem och skynda iväg till mötet förstör vördna-
den. När vi börjar få denna vana kommer vi ofta för sent till kyrkan,
ofta med hårda ord och sårade känslor, och barnen är ofta
upprörda och rastlösa under mötet. Vi känner oss mycket mer vörd-
nadsfulla om vi förbereder oss i god tid för mötena, kommer i god
tid till kapellet innan mötet börjar och sitter tillsammans för att lyssna
till preludiet och tänka på Frälsaren och hans evangelium.

Vi som har små barn har det ibland besvärligt med att hjälpa våra
små att vara tysta under mötena. Med rätt undervisning i hemmet,
löser sig detta så småningom. Om vi är villrådiga hur vi ska hands-
kas med våra barn i kyrkan, kan vi söka råd från medlemmar som
har lyckats hålla sina barn tysta.

Vi samlas ofta i klungor i kapellet före och efter mötena för att hälsa
på varandra. Detta kan vara distraherande, även om vi ofta gör det
för att upprätthålla kontakten med dem som vi bara träffar på sab-
baten. Föräldrarna bör dock vara goda exempel för sina barn
genom att hälsa på andra i foajén och på andra ställen utanför
kapellet och då före eller efter ett möte. Efter mötet bör vi försöka
bibehålla den goda anda vi känt, genom att diskutera en tanke, ett
musiknummer eller något annat positivt inslag på mötet med våra
familjer.

Förbättra vördnaden
Hur kan vi få våra barn att trivas på kyrkans möten och vara mer vördnadsfulla? När
eleverna har svarat kan du be någon av dem att läsa upp följande förslag:

Föräldrar kan hjälpa sina barn att njuta av kyrkans möten genom
att –

• Vara ett gott exempel.

• Göra förberedelserna för mötena trevliga och utan jäkt.

• Komma 5–10 minuter före mötets början.



• Sitta tillsammans som familj.

• Efteråt diskutera ett tal, ett musiknummer eller någon annan del
av mötet.

Hur kan vi undervisa små barn om vördnad? När eleverna har svarat kan du be
någon av dem att läsa upp följande förslag:

Föräldrar med små barn bör försöka –

• Hjälpa barnen att förstå vad som sker. Små barn kan i tystnad
sysselsätta sig med en målarbok eller annat, men det är viktigt att
hjälpa dem förstå så mycket som möjligt av mötet. En liten visk-
ning då och då för att klargöra församlingens angelägenheter
eller talarens budskap kan hjälpa barnet att sätta sig själv i sam-
band med vad som sker. Fadern kan till exempel viska: ”Det är
Jans pappa som talar nu. Han talar om pionjärerna.”

• Betona sångerna. Sången kan bli en av de njutbaraste stunderna
på mötet för barnen. Uppmuntra barnens intresse för psalmerna
genom att sjunga enkla psalmer hemma och lära dem dessa. För-
samlingens sångledare kanske kan sätta upp en lista på psalmer
som ska sjungas på kommande möten.

• Förstärk de umgängesregler som lärs ut i hemmet, i Primärföre-
ningen och i Söndagsskolan. Hjälp barnen att komma ihåg att
knäppa händerna och böja huvudet under bönerna och sitta tyst
under sakramentet. Barnen bör förstå att det är ohövligt att leka i
korridorerna eller gå ut och in i kapellet under mötet.

• Föregå med gott exempel. Föregå med gott exempel genom att
visa intresse för mötet. Kommunicera bara när det är nödvändigt
och då bara genom att viska. Uppmuntra barnen att göra lika-
dant.

• Försäkra sig om att barnen är redo för mötena. Toalettbesök och
vattendrickning bör klaras av innan mötet börjar.

Vad kan vi göra för att förbättra vördnaden i vår egen klass?

Avslutning

Vördnaden kommer bara att förbättras om de lokala ledarna och
familjerna med förenade krafter försöker övervinna just de problem
som de har med vördnaden. Förslag och uppmuntran från kyrkans
högkvarter kan hjälpa oss förstå hur vi ska förbättra vördnaden,
men det verkliga arbetet måste äga rum i våra lokala enheter och i
våra hem.

Sann vördnad är nödvändig för att vi ska kunna vara nära vår Fader
i himmelen. Men allteftersom de onda krafterna sprider sig över jor-
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den, förstörs vördnaden. Vi kan inte helt förstå hur mycket gott vi
kan uträtta om vi, medlemmarna i Kristi sanna kyrka, vore ett exem-
pel på vördnadsfullt uppträdande. Genom vårt exempel kan vi för-
ändra många människors liv, särskilt våra egna familjemedlemmars
liv.

Uppfordringar

1. Tala med din familj om vad ni kan göra för att visa större vördnad
i kyrkan.

2. Omsätt ett av förslagen i handling under kommande söndag.

3. Utforma en plan för att undervisa de mindre barnen, om ni har
sådana, om vördnad i hemmet och i kyrkan.

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Påminna eleverna att ta med sig skrifterna till klassen.
2. Se till att det finns en skrivtavla och krita.
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Kärlek 
och tjänande

Ändamålet med denna lektion är att lära oss att kärlek och tjänande
är en viktig del av vår prästadömskallelse.

Inledning
Visa bild 33-a, ”Kristus är det stora exemplet på kärlek”.

Jesus Kristus älskar alla människor. Hans förmåga att älska är full-
komlig. Så fullständig är denna kärlek att det står i de heliga skrif-
terna att han är kärleken (1 Joh 4:7–12). Kristi kärlek visar sig bäst
genom det tjänande han utfört för människosläktet.

Som prästadömsbärare har vi ett ansvar att bli lika Kristus. Men för
att kunna bli det, måste vi lära oss att älska som han älskar och tjäna
som han tjänar. Biskop H Burke Peterson har lärt oss att ”i en värld
och ett samhälle där Satan inriktar sina mest onda angrepp någon-
sin på människorna, har vi inget bättre vapen än den rena, osjäl-
viska, kristuslika kärleken” (”En daglig dos kärlek”, Nordstjärnan,
okt 1977, s 69).

Vi är befallda att visa kärlek

En dag då Kristus undervisade frågade en av de skriftlärde honom:
”’Vilket är det viktigaste budet av alla?’ Jesus svarade . . . ’du skall
älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela dina själ, av hela
ditt förstånd och av hela din kraft.’

Sedan kommer detta: ’Du skall älska din nästa som dig själv. Något
större bud än dessa finns inte’” (Mark 12:28–31).
Varför är dessa två bud större än de andra buden? (När vi älskar Gud och våra med-
människor, gör vi allt vi kan för att göra dem lyckliga och håller därför alla de andra
buden.)

Frälsaren ägnade en stor del av sitt liv åt att undervisa om kärlek.
Ibland kallas hans evangelium för ”kärlekens evangelium”. Han
lärde att vi endast är hans lärjungar om vi älskar andra (se Joh
13:35). Han förklarade att vi till och med ska älska våra fiender (se
Matt 5:43–44). Bara några timmar före sin korsfästelse sade Jesus:
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”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har
älskat er skall också ni älska varandra” (Joh 13:34).

President N Eldon Tanner framhöll vikten av kärleksbudet med föl-
jande ord: ”Den enda slogan vi behöver för att vara lyckliga . . . är:
Älska varandra – två enkla ord” (”Det stora budet”, Nordstjärnan,
okt 1967, s 283).

Kristlig kärlek – Kristi rena kärlek
Låt eleverna läsa Moroni 7:45–47. Vad är kristlig kärlek?

Äldste Mark E Petersen har förklarat att kristlig kärlek är ”Kristi rena
kärlek vilken hjälper oss att älska både Gud och våra medmänni-
skor” (“Do Unto Others”, Ensign, maj 1977, s 75). Följande berättelse
återgiven av äldste Marion D Hanks visar hur en far lärde sin dotter
att utveckla och visa Kristi rena kärlek.

”Jag tänker på en förtjusande kvinna med en svårt handikappad
kropp … [Hon] berättade om en episod i sin barndom. Lekkamra-
terna hade retat henne så att . . . hon blivit ledsen och börjat gråta.
Då hon kom hem lyfte hennes far upp henne på sina stora starka
armar och fällde en tår med henne samtidigt som han förklarade att
. . . hennes liv kunde bli rikt och lyckligt om hon tog lärdom av denna
erfarenhet. ’Älskling’, sade han . . . ’det är sant att du har en puckel
på ryggen och en del andra allvarliga fel, men det är inte ditt fel. Det
är inte dina föräldrars eller din himmelske Faders … Det som poj-
karna och flickorna sade är sant, men det var varken rätt eller snällt
av dem att göra det. Om du under hela ditt liv försöker att vara mer
rättvis och mer vänlig mot andra än de ibland är mot dig, så kom-
mer du att vara lycklig, och ditt liv kommer att vara rikt och menings-
fullt’” (“More Joy and Rejoicing”, Ensign, nov 1976, s 32).
Vad kan vi enligt denna berättelse göra för att visa kristuslik kärlek? Låt en elev läsa
Första Korinthierbrevet 13:1.

Äldste Theodore M Burton förklarade att ”kristlig kärlek är … en kär-
lek så stor att vi är villiga att ge en del av oss själva till andra … Det
är lätt att säga: ’Jag älskar dig.’ Men kärlek bör inte bara uttryckas i
ord, utan också i handlingar. Kärlek som inte visas är endast en
skrällande cymbal eller en bullrande trumma som bedövar hörseln
utan att läka själen” (“If I Have Not Love – ”, The Instructor, juni 1970,
s 201).

Genom att visa kristuslik kärlek kan vi leva lyckliga och meningsfulla
liv. Om vi inte utvecklar denna kärlek, blir vi ”liksom slagg, vilket
smältaren bortkastar (emedan det är värdelöst), varpå det ned-
trampas av människor” (Al 34:29).
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Kristuslikt tjänande
Visa bild 33-a, ”Kristus är det stora exemplet på kärlek”.

Vår kärlek till vår himmelske Fader och till hans barn visar sig
genom hur vi tjänar våra medmänniskor. President Harold B Lee
sade att han en natt hade något som ”måste ha varit en syn” i vilken
det sades till honom: ”Om du vill älska Gud, måste du lära dig att
älska och tjäna människorna. Det är så du visar din kärlek till Gud”
(Stand Ye In Holy Places, s 189).

”Kristuslikt” tjänande innebär att vi uppriktigt gör något för dem som
behöver hjälp och ofta utan belöning. Vi kanske gör det utan att
någon har bett om det eller trots att det är tråkigt och kräver stor
ansträngning från vår sida. Vår hjälp kanske behövs vid en tidpunkt
då det är svårt för oss att ge den. Men oavsett hur den ges, ger vi
den bara för att vi älskar vår himmelske Faders barn.
Varför bör vi tjäna andra? Vilka kan vi tjäna?

Vi bör tjäna alla människor så gott vi kan och efter deras behov. Men
äldste Thomas S Monson påminner oss om att en del är i större
behov av vår hjälp än andra: ”De sjuka, de trötta, de hungriga, de
frusna, de sårade, de ensamma, de åldriga, vandraren, alla ropar
efter vår hjälp” (”På väg till Jeriko”, Nordstjärnan, okt 1977, s 73). Föl-
jande berättelse visar hur en ung man lärde sig vikten av att tjäna.
Låt den elev som tidigare utsetts därtill återge följande berättelse.

Biskopen kallade in Steve på sitt kontor för ett samtal efter sakra-
mentsmötet. ”Nu kommer det”, tänkte Steve. ”Han tänker kalla mig
till ny president för lärarnas kvorum. Vad församlingen kommer att
gratulera mig! Mamma kommer att bli så stolt!”

”Steve, vi har en uppgift åt dig”, sade biskopen. ”Det är ett speciellt
’kärlek till sin nästa’-projekt. Vi är bekymrade för Hasty McFarland.
Han behöver en vän. Han är inte medlem i kyrkan, men Guds kär-
lek sträcker sig ut till alla människor och vi har privilegiet att visa
denna kärlek.”

Steve var förstummad. Hans tankar gick tillbaks två veckor i tiden
då han och hans kamrater gjorde narr av den gamle mannen
genom att sjunga banala rim och högljutt berätta roliga historier
som de hade hittat på om honom. Besviken och fylld av skuld-
känslor hörde han biskopen säga: ”Jag skulle vilja att du besökte
honom två eller tre gånger i veckan. Var nu inte rädd för att säga
ifrån om du inte tror att du klarar av det.”

Steve suckade och sade till biskopen att han skulle göra det. Bis-
kopen gav honom vidare instruktioner angående uppgiften. ”Du
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kan hugga ved åt honom och skaffa mat och filtar åt honom – ja, allt
möjligt för att få honom att känna att han behövs. Var en vän. Din far
vet om det här och han sade till mig att han skulle vilja hjälpa dig.
Din himmelske Fader kommer också att hjälpa dig.”

Som femtonåring kunde Steve tänka sig andra saker som han hellre
skulle vilja göra – spela fotboll, jaga, fiska eller roa sig med sina vän-
ner. Men han visste att han hade samtyckt till uppdraget.

Hasty levde som eremit i en liten timrad stuga alldeles utanför sta-
den. En gång om året fick han sig ett gratisbad på hotellet, vilket
sheriffen stod för. Han hade en svart lapp för ena ögat och hade en
utväxt på ena sidan av huvudet. De flesta barn och ungdomar och
till och med en del vuxna hade för vana att säga elaka saker om
honom.

Steve var mycket rädd när han anlände till Hastys stuga. Han
knackade på dörren, men ingen kom och öppnade. Slutligen, efter
att ha ropat på den gamle mannen, bestämde han sig för att öppna
dörren och gå in. Det var kallt och mörkt i Hastys stuga. Han fick syn
på Hasty som satt på en smutsig och möglig filt på sängen.

”Hasty, kan jag hjälpa till med något?” utbrast Steve. Han berättade
för den gamle mannen vad han hette och att biskopen i SDH-kyrkan
hade sänt honom. Den gamle mannen sade ingenting, bara stirrade
på golvet. Steve gick ut för att hugga ved. För varje yxhugg undrade
han varför han var där. ”Sluta muttra”, sade en röst inom honom.
”Den gamle mannen fryser och behöver hjälp.”

Steve gjorde upp en brasa och försökte tala med Hasty, men fick
inget svar. Han trodde att Hasty inte lyssnade, så han sade till
honom att han skulle komma tillbaks nästa dag med en varm, ren
filt. Dagen därpå kom han med en ny filt, som han hade lovat. Varan-
nan dag under de närmaste fyra veckorna hälsade han på Hasty.
Så småningom började den gamle mannen prata med honom. En
dag sade han: ”Min pojke, varför kommer du hit? Jag är säker på att
det finns många saker som en pojke i din ålder hellre skulle vilja
göra än att besöka en sjuk, gammal otäcking som jag.” Och så log
han.

På tacksägelsedagen bjöd Steve hem honom på middag. Han kom
inte, men Steves familj tog med sig en del av maten till honom.
Hasty hade tårar i ögonen då han försökte tacka dem.

Med tiden fick Steve veta en del om Hastys liv som fåraherde. Han
fick veta att hans hustru och barn hade dött av en hemsk feber-
sjukdom och att en sjukdom hade berövat honom ena ögat. På



något sätt verkade inte den gamle mannen ful längre, utan Steve
skyndade sig dit efter skolan för att hjälpa honom och höra honom
berätta.

Då julen kom bjöd Steves familj hem Hasty på middag igen. Den här
gången kom han – ren och snygg. Efter middagen uttryckte den
gamle mannen sin tacksamhet till Steve och hans familj. Han sade
att hans liv varit en enda röra, men att den kärlek de visat honom
gjort honom till en annan människa.

Steve tittade på Hasty och såg hur lycklig han var och han kände
hur han fylldes av värme inombords. (Se “Hasty”, New Era, nov
1974, s 48–49).
Var detta ett kristuslikt tjänande? Hur välsignades den unge mannen av det tjänande
han utförde? Vem blev mest välsignad?

Då vi döptes lovade vi Herren att ”bära varandras bördor, … sörja
med dem som sörja, samt trösta dem som behöva tröst” (Mos
18:8–9). Vi har ett ansvar att söka upp dem som behöver hjälp. Det
är sedan vår uppgift att hjälpa dem på ett kärleksfullt och vänligt
sätt utan att behöva uppmanas eller befallas därtill (se L&F
58:26–29).

Avslutning

Biskop H Burke Peterson påminde oss: ”Mästaren har givit befall-
ningen till alla, inte till några få i ett land och till en handfull i ett
annat, inte bara till någon familj här och där, utan till alla sina barn,
överallt. Ge uttryck för kärlek nu! Visa den nu” (”En daglig dos kär-
lek”, Nordstjärnan, okt 1977, s 69).

En sådan kärlek är inte bara till nytta för dem som vi tjänar, utan
också för oss själva. President Spencer W Kimball noterade: ”Det är
genom att tjäna som vi lär oss hur man tjänar. När vi tjänar våra
medmänniskor blir dessa inte bara hjälpta genom våra handlingar
utan våra problem kommer då i ett sundare perspektiv. När vi ägnar
mer omsorg åt andra har vi mindre tid att bekymra oss om oss själva
. . . Vi blir mer betydelsefulla när vi tjänar andra” (“Small Acts of Ser-
vice”, Ensign, dec 1974, s 2).

”Vi har större ansvar än någonsin tidigare att skapa en sådan atmo-
sfär i våra hem att vi utstrålar harmoni, kärlek, medmänsklighet och
lojalitet. Låt våra medmänniskor se och höra det … Må Gud hjälpa
oss som medlemmar i prästadömet, som medlemmar i kyrkan att
utstråla . . . kärlek . . . Kristi rena kärlek . . . och en önskan att tjäna!”
(David O McKay, ”Radiation of the Individual”, Instructor, okt 1964,
s 374.)
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Uppfordringar

1. Be ödmjukt och uppriktigt om förmågan att visa Kristi rena kärlek.

2. Visa kärlek till din familj genom att göra någonting gott för var och en.

3. Visa din kärlek till någon som behöver din hjälp genom att göra
någonting vänligt för honom.

4. Hjälp ditt prästadömskvorum att planera något som ni ska göra
för någon annan.

Ytterligare skriftställen

Matteus 25:31–46 (vi tjänar Gud genom att tjäna våra medmänni-
skor)

Första Korinthierbrevet 13 (kärlek är den förnämsta av alla egen-
skaper)

Moroni 7:45–48 (kristlig kärlek är Kristi rena kärlek och en gåva från
Gud)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa lektion 28, ”Tjänande”, och lektion 30, ”Kärlek”, i Evangeliets principer.
2. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Moralisk renhet

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå vikten av
moralisk renhet.

Inledning

I dagens samhälle finns det många olika moralnormer. Dessa nor-
mer ändras ofta efter tid och omständigheter. De normer som Gud
har förändras dock inte, för han är densamme igår, idag och evin-
nerligen. En norm som Gud alltid har förväntat att vi ska efterleva är
normen om moralisk renhet.

Det står i skrifterna att ”intet orent kan bo hos Gud” (1 Ne 10:21).
Aposteln Paulus skriver: ”Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att
Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel, skall Gud för-
göra honom. Ty Guds tempel är heligt, och ni är det templet” (1 Kor
3:16–17). Kroppen är helig. Herren har gett oss en kropp i en
gudomlig avsikt, och han förväntar att vi ska hålla den ren och vär-
dig att mottaga hans Ande.

Kroppen är helig

Det är viktigt för oss som bärare av prästadömet att hålla oss mora-
liskt rena, ty de välsignelser som är av störst värde för oss har att
göra med moralisk renhet. Äldste Boyd K Packer säger följande:
”En av Guds många egenskaper, en som han värderar mycket högt,
är förmågan att ge och ta liv. Han har förbjudit oss att ta liv, men han
har givit oss sin förmåga att skapa det, genom att tillåta oss att sätta
barn till världen. På grund av att detta är en gudomlig förmåga har
han befallt alla sina barn att använda den på rätt sätt och reservera
den för äktenskapet. Han har också sagt till oss att driften bakom
denna stora förmåga måste behärskas och att den bara får använ-
das inom de gränser han bestämt, och inte för självisk tillfredsstäl-
lelse eller enbart nöje . . . En stor del av lyckan [vi] får i detta liv beror
på hur [vi] använder denna skaparförmåga.

Denna skaparförmåga måste med nödvändighet innehålla starka
önskningar och drifter, starka därför att det är nödvändigt att förmå
människorna att ta på sig ansvaret för hem och familj. Men eftersom
dessa drifter är starka drivs vi ofta till att använda denna skapande
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förmåga på fel sätt. Det är genom missbruk av denna förmåga som
familjer bryts sönder och lyckan går förlorad. Av detta skäl, skall [vi]
inte använda denna förmåga med någon annan än [vår] hustru . . .
Liksom själva skaparförmågan är [vår] kropp också helig. [Vi] skall
alltså inte låta [vår] kropp handhas vare sig av [oss själva] eller
någon annan på ett experimenterande eller onaturligt sätt. Den
enda rätta och rättfärdiga användningen av denna förmåga är inom
äktenskapet” (”Varför hålla sig moraliskt ren?” Nordstjärnan, jan
1973, s 16–18).

Moroni talar om för oss att kyskhet och dygd är ”det allra dyrbaraste
och kostbarare än allt annat” (Mor 9:9). Vi måste hålla oss moraliskt
rena så att vi kan skapa rättfärdiga familjer och leva i frid och har-
moni.

Guds lag om renhet

Gud har aldrig förändrat sina lagar och bud beträffande sexuell
synd, även om människan har försökt ändra dem efter eget behag.
Kyskhetslagen innebär att en man inte får ha sexuellt umgänge med
någon annan än sin hustru. Herren har befallt: ”Du skall inte begå
äktenskapsbrott” (2 Mos 20:14). Kyskhetslagen är dock inte
begränsad till äktenskapsbrott. Den omfattar all oriktig användning
av denna gudomliga förmåga.
På vilka sätt missbrukar människan denna förmåga? (Skriv upp svaren på skrivtav-
lan.)

Människan missbrukar denna heliga förmåga genom:

• Äktenskapsbrott och otukt (exempelvis genom att bo ihop utan att
vara gifta).

• Homosexualitet.

• Abort.

• Masturbation.

I kyskhetslagen ingår också renhet i tanke och anständighet i kläd-
sel. Skrifterna talar om för oss att våra handlingar är en följd av vårt
sätt att tänka (se Ords 23:7 [i engelska Bibeln, ö a]). Följaktligen
måste vi ha dygdiga tankar för att kunna hålla oss moraliskt rena. Ett
sätt varpå våra tankar återspeglas är genom vår klädsel. De som
klär sig anständigt visar att de betraktar sin kropp som helig.
Låt den elev som utsetts därtill återge följande berättelse av president Kimball.

”Liksom en resa börjar synden med det första steget. Klokheten och
erfarenheten säger oss att det är lättare att motstå den första fres-
telsen än dem som kommer senare, när överträdelsen har börjat att
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bli en vana. Detta illustreras av berättelsen om lärkan. Lärkan satt
högt uppe i ett träd, säker mot alla faror. Då såg hon en vandrare
som kom genom skogen med en mystisk liten svart låda. Lärkan
flög ned och satte sig på vandrarens axel. ’Vad har du i den lilla
svarta lådan?’ frågade hon.

’Maskar’, svarade vandraren.

’Är de till salu?’

’Ja, och de är billiga. Priset är endast en fjäder för en mask.’

Lärkan tänkte efter ett ögonblick. ’Jag har säkert millioner fjädrar.
Jag kommer nog inte att sakna en av dem. Här är ju ett tillfälle att få
en god middag helt utan ansträngning!’ Hon sade följaktligen till
mannen att hon ville köpa en. Hon sökte omsorgsfullt under ena
vingen efter en liten fjäder. Hon ryckte till litet då hon drog ut den,
men masken var så stor och fin att hon snart glömde smärtan. Hon
flög åter högt upp i trädet och började sjunga igen, lika vackert som
förut.

Nästa dag såg hon återigen samme man, och än en gång bytte hon
en fjäder mot en mask. Vilket underbart, smärtfritt sätt att skaffa mat!

Varje dag gav sedan lärkan ifrån sig en fjäder, och varje gång tyck-
tes förlusten smärta mindre och mindre. Till att börja med hade hon
många fjädrar, men alltefter som tiden gick fann hon det svårare att
flyga. Till sist, efter det att hon förlorat en av sina viktigare fjädrar,
kunde hon inte längre flyga upp till trädets topp, än mindre flyga
högt i skyn. Hon kunde faktiskt inte göra mer än fladdra upp några
decimeter från marken och var tvungen att söka sin föda tillsam-
mans med de trätgiriga gråsparvarna.

Mannen med maskarna kom inte mer, för lärkan hade inte längre
några fjädrar att betala för maten med. Lärkan sjöng inte längre,
hon var alltför skamsen över sitt eländiga tillstånd.

Det är på detta sätt som ovärdiga vanor får oss i sitt grepp – först
smärtsamt, sedan allt lättare tills vi slutligen finner oss sakna allt det
som får oss att sjunga och svinga oss uppåt. Det är på det sättet
man förlorar sin frihet. Det är så man snärjs i syndens garn” (Förlå-
telsens under, s 187–188).

Genom att kontrollera våra tankar, klä oss anständigt och lyssna till
och lyda vår himmelske Faders bud kan vi se till att vi inte utvecklar
ovärdiga vanor och förlorar vår kyskhet.

Då Almas son hade begått äktenskapsbrott sade Alma till honom:
”Vet du icke, min son, att sådant är en vederstygglighet för Herrens
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ansikte, ja, den avskyvärdaste av alla synder, utom den att utgjuta
oskyldigt blod eller att förneka den Helige Anden?” (Alma 39:5).

Det är viktigt att vi är fullständigt medvetna om det allvarliga i omo-
ral. Vi måste inte bara själva leva rena liv, utan också undervisa och
uppmuntra andra att leva moraliskt rent, särskilt våra barn.
Hur kan vi uppmuntra våra barn att klä sig anständigt och vara moraliskt rena?

Moralisk renhet ger kraft i prästadömet

Ingen kan bryta mot kyskhetslagen och vänta sig att finna frid med
mindre han uppriktigt omvänder sig från synden. Det står i Mor-
mons bok att den Helige Anden inte bor i orena tempel (se Hel
4:24). Och om vi förlorar den Helige Andens kraft är det omöjligt för
oss att använda den prästadömsauktoritet vi fått. Herren har sagt:
”Låt allt göras i renhet inför mig” (L&F 42:41). När vi är moraliskt rena
kan den Helige Anden verka genom oss, så att vi kan utöva vår
prästadömskraft på rätt sätt. På detta sätt är prästadömet ett fan-
tastiskt skydd mot synd. Då vi använder det rättfärdigt tjänar vi inte
bara andra på ett effektivt sätt utan får också kraft att vända oss bort
från frestelser. Äldste A Theodore Tuttle ger ett exempel på hur
orättfärdighet hindrar oss att använda vår prästadömsauktoritet:

”En mycket oförnuftig ung man hade intervjuats för en mission”,
skriver äldste Tuttle, ”och fastän han fick frågor som var rakt på sak,
talade han inte sanning då han svarade . . . Sedan gick han ut på
mission och försökte undervisa andra om evangeliet. Det var natur-
ligtvis det avgörande provet, ett prov som han inte klarade. Han
upptäckte att han inte kunde missionera utan Herrens Ande … Så
han var tvungen att omvända sig och . . . klara upp allting med dem
som hade intervjuat honom, innan Herrens Ande kunde vara med
honom” (“Men With a Message”, tal hållet till lärare för seminariet
och institutet vid B Y U, 1958, s 2).

President Spencer W Kimball har gett oss en del råd som skulle ha
varit till stor hjälp för missionären i föregående berättelse. Han
säger följande: ”Att gå ut tillsammans eller umgås parvis bör skju-
tas upp till åtminstone 16 års ålder eller mer, och till och med då bör
man använda gott omdöme i att välja partner och vara allvarlig.
Ungdomar bör begränsa det närmare umgänget i ytterligare några
år, eftersom pojken ska gå på mission när han blir 19 år gammal”
(”Beslut om äktenskap”, Nordstjärnan, juli 1976, s 2).

President Kimball förklarar att ”bland de vanligaste sexuella synder
som begås av våra ungdomar är ’necking’ och ’petting’. Dessa
opassande förhållanden leder inte endast till otukt . . . och abort –
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alla dessa är avskyvärda synder – utan de är i sig själva fördärvliga,
och ofta är det svårt för ungdomar att urskilja var den ena slutar och
den andra börjar” (Förlåtelsens under, s 64–65).
Hur skulle president Kimballs råd ha hjälpt den unge missionären?

Om vi lever kyskt och dygdigt kan Herren välsigna oss med andlig
kraft. Men ibland begår vi felsteg. Om detta har hänt bör vi tala med
vår grenspresident, biskop, eller missionspresident om det. Han
ger oss råd och hjälper oss att få förlåtelse.

Herren är lika mån om att förlåta oss när vi bekänner våra synder
som han är att hjälpa oss att hålla oss moraliskt rena. Han känner till
våra svagheter och bereder en väg för oss att motstå frestelser (se
1 Kor 10:13). Han har dessutom gett oss profeter som vägleder och
undervisar oss om hur vi ska efterleva de normer han gett oss.

Om vi gör allt som är nödvändigt för att bli moraliskt rena inför Her-
ren, kommer vi att kunna ”stå trygga – utan fruktan eller skam – inför
Gud. Detta löfte ges till varje dygdig man och kvinna” (Gordon B
Hinckley, “From My Generation to Yours, With Love”, Improvement
Era, dec 1970, s 73).
Hur påverkas våra barns inställning av vårt exempel när det gäller moralisk renhet?
Hur kan vi föregå med gott exempel?

Som prästadömsbärare kan vi inte utföra våra andliga plikter med
mindre vi är moraliskt rena. Därför är det bäst att aldrig låta någon
form av omoral komma in i vårt liv. Om vi föregår med gott exempel
när det gäller lydnad till morallagarna, lär sig våra barn betydelsen
av moralisk renhet och försöker själva hålla sig moraliskt rena.

Avslutning

Herren har gett oss bud för att vi ska bli lyckliga. Närhelst vi lyder
en lag som kommer från Gud erhåller vi en välsignelse. Men när vi
bryter en lag får vi ta följderna av vårt handlande. Ett moraliskt rent
liv har många fördelar. Det befrämjar lyckliga hem och äktenskap.
Det gör att vi inte behöver hysa tvivel eller känna oss missmodiga.
Det gör oss värdiga att tjäna Herren. Det gör att vi kan besöka temp-
let. Det gör att vi som prästadömsbärare kan utöva prästadömet till
välsignelse för andra. Viktigast är att vi får hjälp att leva så att vi kan
bo i vår himmelske Faders närhet i all evighet.

Uppfordringar

1. Vidtag alla nödvändiga åtgärder för att hålla dig moraliskt ren.

2. Tala med din familj om betydelsen av moralisk renhet och hur
man kan hålla sig moraliskt ren.
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Ytterligare skriftställen

Matteus 5:27–28 (vi ska inte begå äktenskapsbrott i vårt hjärta)

Första Timotheosbrevet 2:9–10 (betydelsen av anständighet)

Andra Nephi 9:36, 39 (välsignelserna av moralisk renhet; straffet för
omoral)

Jakobs bok 2:27–28 (Herren har behag i kyskhet)

Läran och förbunden 42:22–24, 80–81 (straffen för omoral)

Läran och förbunden 88:86 (moralisk renhet bevarar en människas
frihet)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –
1. Läsa lektion 39, ”Kyskhetslagen”, i Evangeliets principer.
2. Skaffa skrivtavla och krita.
3. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektionen.
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Den eviga familjen

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss förstå vårt ansvar att
skapa eviga familjer.

Inledning

Evigt äktenskap är en grundläggande lära i Jesu Kristi kyrka och en
mycket viktig del av Herrens plan för oss. Utan det kan vi inte bli
verkligt lyckliga i detta liv eller bli upphöjda i evighetens celestiala
rike. President Joseph Fielding Smith skrev: ”Äktenskapet, som det
förstås av de sista dagars heliga, är ett förbund avsett att bestå i all
evighet. Det utgör grunden till evig upphöjelse, ty utan det skulle det
inte finnas något evigt framåtskridande i Guds rike” (Frälsningens
lära, 2:57).

President Spencer W Kimball sade: ”Vår himmelske Fader har en
plan för människans utveckling från spädbarn till gudom . . . Han
avsåg att alla människor skulle leva så värdigt att de kunde få
denna äktenskapsförordning utförd för tid och all evighet” (”Herrens
plan för män och kvinnor”, Nordstjärnan, mars 1976, s 1, 3). Tempel-
äktenskapet är början till en evig familjeenhet. Då ett par som är
gifta i templet får barn och håller buden, skapar de en evig familj
som kommer att skänka dem glädje och lycka i all evighet.

Förberedelser för att bli en evig familj
Visa bild 35-a, ”En evig familj börjar i templet”.

För sista dagars heliga är templet en av de viktigaste platserna på
jorden. I templet utförs förordningar som gör det möjligt för familjer
att leva tillsammans för evigt i Guds närhet. Som våra familjers över-
huvuden och som prästadömsbärare har vi ansvaret att leda dem
mot upphöjelse. Det betyder att vi har ansvaret att förbereda våra
familjer för att komma till templet. En sådan förberedelse börjar med
oss själva genom att vi strävar efter att hedra prästadömet och leva
rena liv.

När män och kvinnor gifter sig i templet, gifter de sig inte bara för
det här livet, utan beseglas till varandra för evigt. När de sedan får
barn blir dessa automatiskt en del av deras eviga familj.

Lektion 35





Oavsett om vi förbereder oss för att vigas i templet eller förbereder
oss tillsammans med vår familj för att beseglas där, måste vi göra
det på samma sätt. Vårt första steg är att sätta upp ett mål att åka
till templet. Vi bör tala med vår hustru och våra barn om vad vi behö-
ver göra för att bli redo och därefter sätta upp ett datum tillsam-
mans. Vi bör skriva upp detta datum, be om Herrens hjälp och
sedan göra allt vi kan för att bli redo till den dagen. Dessutom måste
vi förbereda oss andligt för att inträda i templet, emedan detta är en
sådan helig plats. I templet ingår vi förbund som är av mycket stor
andlig betydelse, för vi lovar Herren att vi ska hålla alla hans bud
och lyda honom i allt. Därför är det nödvändigt att vi lever rättfärdigt
och söker undfå Anden, så att vi är redo att ingå dessa förbund.
Vad kan vi göra för att bli bättre andligt förberedda? (Skriv upp svaren på skrivtavlan.)

Vi kan förbereda oss på följande sätt:

• Be ofta och uppriktigt.

• Läsa skrifterna regelbundet.

• Vara moraliskt rena.

• Vara ödmjuka och botfärdiga.

• Trofast hålla hemafton och familjebön.

Då vi uppriktigt gör vårt bästa för att förbereda oss andligen, får vi
hjälp från den Helige Anden.
Be den elev som kallats därtill att återge följande berättelse.

En kvinna har berättat om hur hennes familj hjälptes åt att bli lyck-
liga tillsammans då de förberedde sig för att beseglas till varandra
i templet:

”Till och med som barn kunde jag känna den vrede, smärta och bit-
terhet som låg i luften då mina föräldrar grälade. Jag brukade ofta
gråta mig till sömns eftersom jag visste att saker och ting inte var
som de borde.

Jag kunde känna skillnaden i mina vänners hem där familjerna var
förenade i evangeliet … [Tack vare biskopen och hemlärarna bör-
jade situationen att förändras.] Evangeliet började långsamt att bli
en del av vårt liv … Grälen blev färre – det blev allt längre mellan
dem . . . Vår familj kände ansvaret att leva som vi hade blivit lärda, i
synnerhet nu när vi hade ett mål att arbeta för [templet]. Om hårda
ord yttrades i hast, var vi snara till att återgälda med kärlek, lugnt
och uppriktigt … Vi kände glädjen i att hjälpa varandra. Mamma och
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pappa behövde inte alltid be oss tre eller fyra gånger. Vi utförde
våra uppgifter lugnt, snabbt och utan dröjsmål. Kärlek och en öns-
kan att hjälpa övervann den forna bitterheten, stoltheten och de
ständiga grälen mellan oss.

Vad var det som gjorde skillnaden? Det var så många saker. Kanske
var det möjligheten av att få se länge efterlängtade drömmar bli
verklighet. När familjeböner och hemaftnar blev till en del av vårt liv,
lärde vi oss att känna och älska varandra. Det sätt vi levde på tillät
våra vittnesbörd att växa – vittnesbörd om familjebön, skriftläsning,
hemafton och kyrkobesök. Vi hade ett verkligt vittnesbörd om
omvändelsens princip. Och vi visste också att Gud levde. Efter en
tid med detta vittnesbörd och en förvissning om att vi var värdiga
var vi redo att besöka Herrens tempel för att bli beseglade som
familj för tid och all evighet …

När vi stod vid tempelporten, fick jag en klump i halsen. En stunds
tvekan – och så gick vi in . . . En tempelarbetare kom och tog oss
med till beseglingsrummet. Mamma och pappa var där. Deras
ansikten strålade och de var klädda i sina tempelkläder. Vi
knäböjde runt altaret och höll varandra i händerna. En tempelarbe-
tare höll i vår lillasyster så att också hon var en del av familjekretsen.

Och sedan uttalades de ord som förenade oss som familj för tid och
all evighet.

Jag vet att mina föräldrar älskar mig, därför att de lät mig beseglas
till dem för tid och all evighet” (Brenda Bloxham, ”Mina föräldrar tog
oss med till templet”, Nordstjärnan, jan 1975, s 19–20).

Ekonomiska förberedelser är också en viktig del av förberedelserna
för att åka till templet. Ibland innebär detta år av planerande, spa-
rande och samarbete. Många familjer har offrat allt de äger för att
kunna åka till templet. Tänk efter en stund hur värdefull familjen är i
vårt liv. Finns det någonting som är mer värt än vår familj?

Vi måste ta reda på hur mycket det kostar att åka till och från temp-
let samt beräkna andra utgifter såsom mat och logi. När vi räknat ut
denna summa måste vi avgöra hur mycket vi kan spara varje
månad. Om vi gör det, kommer vi så småningom att kunna åka till
templet (se broder Vaha’i Tongas vittnesbörd i lektion 21). Oavsett
vilka förberedelser vi behöver göra för att kunna åka till templet till-
sammans, bör vi börja nu. Välsignelserna uppväger mer än väl all
den tid och alla de utgifter det kan innebära.
Låt den kvorummedlem som kallats därtill berätta om hur han och hans familj förbe-
redde sig för att åka till templet och hur de upplevde det som ägde rum där.
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Profeterna har ofta gett ogifta ungdomar rådet att förbereda sig för
tempeläktenskapet. President Kimball sade: ”Även om många ung-
domar inte just nu har tempel i det samhälle där de bor, så finns det
i allmänhet tempel inom rimligt avstånd . . . Det är vår innerliga för-
hoppning att ni efter uppvaktningstiden . . . åker till ett av dessa
tempel och där beseglas för all evighet så att era barn blir era för
evigt, så att ni blir deras föräldrar för evigt och så att det blir ett evigt
äktenskap” (”Beslut om äktenskap”, Nordstjärnan, juli 1976, s 1).

Skapa en evig familj
Visa bild 35-b, ”Familjer som beseglats i templet har fått löftet att om de förblir tro-
fasta kommer de att vara tillsammans i evigheten”.

Vigsel i templet är början till en evig familj, men det är också bara
början. För att vi ska kunna skapa ett familjeförhållande som varar i
evighet, måste vi trofast leva upp till de löften vi avger i templet. Vi
måste också behandla varandra som om vi ville vara tillsammans
som familj i evigheten. Vi bör sträva efter att göra vårt hem till en del
av himmelen på jorden.

Vi fäder kan göra mycket för att bygga upp eviga familjer. Vi behö-
ver inte vara rika eller ha hög utbildning, men vi måste hedra vårt
prästadöme. Om vi gör det, så förändras och stärks vi genom präs-
tadömet och får inspiration från den Helige Anden som hjälper oss
att skapa en evig familj. Några av de saker vi kan göra för att skapa
en evig familj är:

• Samla hela familjen till bön.

• Utse någon att be Gud välsigna maten.

• Ta med familjen till kyrkan.

• Betala tionde och andra offergåvor.

• Vara ärliga i allt.

• Ofta knäböja i enskild bön och be Herren hjälpa oss då vi under-
visar vår hustru och våra barn och visar dem kärlek.

• Ta varje tillfälle i akt att undervisa vår familj om evangeliet, särskilt
på hemaftonen.

Då vi välsignar vår familj på dessa sätt, erfar vi den lycka som kom-
mer av att tillhöra en evig familj.

Ogifta prästadömsbärare kan också hjälpa sina familjer att vara
lyckliga och att leva som eviga familjer. Då vi förstår Herrens plan
för vår familj, kan vi se att de är de viktigaste personerna i vårt liv. Vi
bör vara kärleksfulla och vänliga mot dem, och göra allt vi kan för
att uppmuntra och stärka dem.
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Diskutera hur de unga, ogifta prästadömsbärarna, om det finns sådana i klassen,
kan förbereda sig för tempeläktenskap. Be dem berätta varför evigt äktenskap är så
betydelsefullt för dem. Diskutera hur de kan göra sin familj lycklig just nu.

Avslutning
Be den elev som kallats därtill att återge följande berättelse.

En ung man från Mexico berättade följande om sin faster och farbr-
or. Berättelsen visar vilken glädje ett familjeliv som är grundat på
tempeläktenskap kan ge:

”Farbror David och faster Guadalupe … grälade ständigt. Det
rådde en hemsk stämning i hemmet, och barnen led av att varje
dag se dem gräla. Till slut tog faster Guadalupe med sig barnen och
åkte hem till sina föräldrar.

Under denna separation kom farbror David i kontakt med missionä-
rerna och döptes en tid senare. Då han fick kunskap om evangeliet
började han förstå att en familj var en evig enhet. Han sände mis-
sionärerna till sin hustru och sina barn men de vägrade att lyssna.
[Till slut] accepterade de evangeliet, anslöt sig till kyrkan och bör-
jade leva tillsammans igen. Grälen fortsatte dock som tidigare.

De talade med varandra om betydelsen av tempeläktenskap, men
ekonomiska problem och ständiga gräl hindrade dem att nå sitt
mål. [Men efter många uppoffringar kunde de till slut åka till temp-
let.] Faster och farbror beseglades till varandra och till några av sina
barn, och återvände så till Mexico med bara 15 pesos i sin ägo . . .
och min farbror hade inget arbete som väntade.

Deras problem var inte plötsligt borta bara därför att de gift sig i
templet, men de fick styrka att gå vidare, till och med utan pengar,
och ändå känna sig lyckliga.

De lyckades få ihop lite mat, och farbror fick tag på ett arbete.

Jag kunde se den stora förändringen i deras ansikten och i deras
liv. De var lyckligare än någonsin tidigare, men det som gjorde mig
mest förvånad var att jag aldrig hörde dem gräla. Jag hörde dem
tala kärleksfullt till varandra …

Nyligen sade min farbror till mig: ’Jorge, efter att ha varit gifta i 24 år
och lidit så mycket, har vi nu funnit lyckan. Det är som om vi vore ett
par helt oförstörda ungdomar som just gift sig för första gången och
som nu har sin eviga smekmånad’” (Jorge Carlos Tejada Peraza,
”Eternal Honeymoon”, Ensign, aug 1974, s 62–63).
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Vårt eviga familjeförhållande kan ge oss stor glädje. Prövningar och
svårigheter blir lättare då vi möter dem tillsammans. Vårt liv blir
rikare och skänker större glädje till följd av den kärlek vi känner till
varandra. Och vi känner en djup frid och trygghet därför att vi vet att
vi kan få vara tillsammans för evigt.

Uppfordringar

1. Gör upp en plan, om ni inte är vigda i templet, och börja förbe-
reda er för att som familj beseglas till varandra i templet. Skaffa om
möjligt en bild av templet och sätt upp den på en plats där den syns
väl. Skriv upp det datum familjen satt som mål under bilden av
templet.

2. Begrunda vad ni måste göra, om ni redan har beseglats till
varandra i templet, för att få leva tillsammans som familj för evigt.
Bestäm något som ni kan förbättra er i, och börja arbeta på det
redan denna vecka.

Ytterligare skriftställen

Läran och förbunden 131:1–4 (vi måste beseglas som äkta makar för
att kunna uppnå den högsta graden i det celestiala riket)

Läran och förbunden 132:19, 55 (de välsignelser som lovats dem
som blivit beseglade till varandra som eviga familjer)

Lärarens förberedelse

Före lektionen bör du –

1. Läsa lektion 36, ”Familjen kan bestå för evigt”, i Evangeliets prin-
ciper.

2. Ge elever i uppgift att återge berättelser och skriftställen i lektio-
nen.

3. Ge någon i kvorumet, som har varit i templet med sin familj, i upp-
gift att berätta om hur han förberedde sig och hur han upplevde det
som ägde rum där.
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missbruk av prästadömet, 93

prästadömsbärare ska älska 
och rådgöra med sin, 92–95

uttalande om, av J Reuben 
Clark jr, 92–93

Hälsa, fysisk
att bibehålla, 176–81
fördelarna med, 175–76
uttalande om, av Brigham 

Young, 181
uttalande om, av David O 

McKay, 175
Högprästens plikter, 63–66, 68

I
Inlärning, skapa en atmosfär för, i 

hemmet, 107
uttalande om, av David O 

McKay, 107
Israel

Jakobs namn förändrat till, 12
Jakobs ättlingar kända som, 12
melkisedekska prästadömet 

togs bort från hans barn, 12

J
Jakob, 12
Jesu Kristi Kyrka

organiserades av Jesus, 13
vilar på prästadömet, 13
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Jesus Kristus, tro på, 195–203
att stärka, 197–203
berättelse som åskådliggör, av 

Marion G Romney, 102
evangeliets första princip, 195
möjliggör uppoffringar, 195–97
uttalande om, av Brigham 

Young, 168
Jesus Kristus

innehade prästadömets nyck-
lar, 13

ordinerade apostlar, 2, 13
organiserade kyrka, 13
återställde evangeliets fullhet, 

13

K
Kenan, 11
Kostens betydelse för god hälsa, 

178
Kristlig kärlek. Se Kärlek
Kristus. Se Jesus Kristus
Kroppen, den fysiska, uttalande 

om, av Brigham Young, 175
Kvorum, tjänande i, plikt för den 

som bär melkisedekska prästa-
dömet, 66

Kyskhet. Se Moralisk renhet
Kärlek

befallning att hysa, 240–42
och tjänande, 240–46
prästadömets kraft vilar på, 5
till hustru och barn, 5
uttalande om, av David O 

McKay, 245
uttalande om, av H Burke 

Peterson, 245
uttalande om, av Mark E 

Petersen, 242
uttalande om, av N Eldon 

Tanner, 242
uttalande om, av Spencer W 

Kimball, 245
uttalande om, av Theodore M 

Burton, 242 

L
Lagen

melkisedekska prästadömets 
ledare bör ära, lyda och 

understödja, 66
Land, vårt

ansvar mot, 187
att tjäna, 182–88
uttalande om, av David O 

McKay, 182–83
uttalande om, av Harold B Lee, 

187
Lydnad, välsignelser grundade på,

69
uttalande om, av Joseph 

Fielding Smith, 69
Lärare, inom aronska prästadö-

met, hans plikter, 40–64

M
Masturbation, 248
Medicinsk vård, vikten av, för fysisk
hälsa, 178

Melkisedek, 12
Melkisedekska prästadömet. Se

Prästadömet, melkisedekska
Missionsarbete, ansvar för melki-

sedekska prästadömet, 64
Missionär

effektiv, prästens plikt att förbe-
reda sig för att vara, 56

prästens plikt att vara, 52
uttalande om, av Spencer W 

Kimball, 56
Moralisk renhet, 247–52

berättelse som åskådliggör för-
lusten av, Spencer W Kimball, 

248–50
prästadömets kraft och, 250–51
uttalande om, av A Theodore 

Tuttle, 250
uttalande om, av Boyd K 

Packer, 247–48
uttalande om, av Gordon B 

Hinckley, 251
uttalanden om, av Spencer W 

Kimball, 250–51
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Mose
erhöll lagar och förordningar, 12
ledde Israels barn ut ur Egyp-

ten, 12
Motion, vikten av, för god hälsa,

178
Möten, närvaro vid kyrkans, 215

N
Nycklar

alla kyrkans presidenter inne-
har, 9

erhölls av Adam, 9
prästadömets presidentskaps
till andliga välsignelser som 

hör ihop med melkisedekska 
prästadömet, 68 

O
Oberoende, uttalanden om, av 

Spencer W Kimball, 158
Omvändelse, 204–11

behovet av, 204
glädjen med, 205–10
och dopsförbundet, 215
uttalande om, av Harold B Lee, 

210
uttalande om, av Joseph Smith,

204
uttalande om, av Joseph 

Fielding Smith, 204
Omvänder sig, hur man, 205

uttalande om, av A Theodore 
Tuttle, 205

Ordinera till aronska prästadömet,
prästens plikt att, 52

Orättfärdigt herravälde
uttalande om, av David O 

McKay, 25–26
över hustru, missbruk av prästa-

dömet, 93

P
Patriark, ämbete inom prästadö-

met, 69–76
uttalande om, av Joseph Smith,

70

Patriarkalisk välsignelse, 70–76
uttalande om, av Eldred G 

Smith, 70
uttalande om, av John A 

Widtsoe, 72
uttalande om, av Joseph F 

Smith, 69
uttalande om, av Joseph Smith,

69
Patriarkaliska ordning, prästadö-

mets, 11
Patriarker i den patriarkaliska 

utdelningen, 11
Pengar, hur de ska användas och 

skötas, 152
Personlig omvändelse, ansvar för 

den som bär melkisedekska 
prästadömet, 64

Presiderande biskopsrådet, 79
Profeter mellan Mose och Jesu 

tid, 12
Präst, hans plikter, 48–56
Prästadömet, aronska

dess makt och plikter, 21
förlänades till Joseph Smith och

Oliver Cowdery, 18–21
namngett efter Aron, bror till 

Mose, 19
Prästadömet

Adam erhöll, 9
Adam innehade, 9
att ära
bärare av, ska vara exempel, 

5–6
den som bär, kan omvandla 

hemmet, 6
den som bär, ledare i hemmet, 

92
den som bär ska älska och råd

göra med sin hustru, 92–95
dess auktoritet och kraft, 2–3
dess auktoritetslinje, 2, 3
dess historia, 9–15
dess återställelse, 16–23
efter floden, 11–12
genom Joseph Smith, 13–14, 

18–22
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gick förlorat i kyrkan under det 
stora avfallet, 13

kraft, att utveckla, 3–6
kraft genom rättfärdigt leverne, 

2
kraft, grundad på kärlek, 5
kraft kommer från Gud, 3
kraft, och moralisk renhet, 

250–51
kraft, uttalande om, av N Eldon 

Tanner, 6
nycklarna till
på Jesu tid, 13
på Mormons boks tid, 12
syftet med, uttalande om, av H 

Burke Peterson, 3
uttalande om, av A Theodore 

Tuttle, 250
uttalande om, av David O 

McKay, 6
uttalande om, av H Burke Peter

son, 2, 3
uttalande om, av Harold B Lee, 

1
uttalande om, av J Reuben 

Clark jr, 92–93
uttalande om, av Joseph 

Fielding Smith, 1–2
uttalande om, av Joseph F 

Smith, 79
uttalande om, av Joseph 

Fielding Smith, 30
uttalande om, av Wilford 

Woodruff, 52–53
utövas tillfullo av kyrkans presi-

dent, 9
värdighet att inneha, uttalande 

om, av N Eldon Tanner, 6–7
är Guds kraft, 1

Prästadömet, melkisedekska, 12
dess makt och plikter, 22
förlänades till Joseph Smith och

Oliver Cowdery, 21–22
gavs till Isak och Abraham, 12
gavs till Jakob och Isak, 12

hölls av profeter från Mose till 
Jesus Kristus, 12

namngivet efter Melkisedek, 12,
21–22

togs ifrån Israels barn, 12
Prästadömet, förhärligande av, 

48–56
av Victor L Brown, 54
av Wilford Woodruff, 52–54
uttalande om präster

Prästadömets presidentskap, 
nycklarna till, alla kyrkans presi-

denter innehar, 9
Prästadömskvorum

att göra vår del som medlemmar
av, 27

berättelse som åskådliggör, av 
Vaughn J Featherstone, 28–30

hur det fungerar, 25–27
syftet med, 24–31
uttalande om, av Boyd K 

Packer, 26
uttalande om, av David O 

McKay, 25–26
uttalande om, av Harold B Lee, 

26
uttalande om, av J Reuben 

Clark jr, 27
uttalande om, av Stephen L 

Richards, 26
Prästadömsledare

uttalande om, av Boyd K 
Packer, 61

vikten av att stödja, 61
villighet att följa, nödvändigt för

att erhålla prästadömets kraft, 
5

R
Rekreation, vikten av, för fysisk 

hälsa, 178–79
uttalande om, av Brigham 

Young, 181
Renlighet, dess betydelse för god 

hälsa, 178
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Rättfärdighet
nödvändigt för att erhålla 

prästadömets kraft, 5
nödvändigt för att ett prästa-

dömskvorum ska vara starkt, 
25

S
Sakramentet

dess helighet, uttalande om, av
Victor L Brown, 33

förberedandet av
lärares plikt i aronska prästadö-

met, 44
och den Helige Andens gåva, 

222
och dopsförbundet, 215–17
prästens plikt att administrera, 

49
Samhälleligt tjänande, 182–88

en plikt för bärare av melkisedek-
ska prästadömet, 66

uttalande om, av David O 
McKay, 182–83

vårt individuella ansvar, 182–88
Sion

Enoks, togs upp till himmelen, 
11

upprättades av Enok, 11
Sjuttios kvorum, de, 79
Skrifterna

att studera
exempel på, av Spencer W 

Kimball, 126–28
i hemmet, 108
nödvändigt för att erhålla ett 

vittnesbörd, 191
nödvändigt för att lära känna 

Guds vilja, 5
undervisning från, 123–30
uttalande om, av Bruce R 

McConkie, 112
uttalande om, av H Burke 

Peterson, 110
uttalande om, av J Reuben 

Clark, 123

uttalande om, av Joseph Smith,
191

Skulder och skötsel av ekonomin, 
151–52

uttalande om, av Ezra Taft 
Benson, 152

Släktforskning, den melkisedekske
prästadömsbärarens ansvar, 64

Smith, Joseph
ordinerades av Johannes 

döparen, 19–21
ordinerades av Petrus, Jakob 

och Johannes, 2, 21–22
prästadömet återställdes 

genom, 13–14, 18–22
Studier

av prästadömets handböcker 
nödvändigt för att lära känna 

prästadömets plikter, 5
av skrifterna nödvändigt för att 

lära känna Guds vilja, 5
hemmet en central plats för stu-

dier av evangeliet, 106–12
uttalande om, av Marion G 

Romney, 106–107

T
Tandvård, vikten av för god hälsa, 

178
Tempelarbete, ansvarsåliggande 

för den som bär melkisedekska 
prästadömet, 64

Tionde, och skötsel av ekonomin, 
152

Tjäna i kyrkan, plikt för dem som 
bär melkisedekska prästadö-

met, 66
Tjänande, kristuslikt, 243–45

uttalande om, av David O 
McKay, 245

uttalande om, av Harold B Lee, 
243

uttalande om, av Thomas S 
Monson, 243

Tro. Se Jesus Kristus, tro på
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Träffar, riktlinjer för, av Spencer W
Kimball, 250

U
Undervisa

förberedelser för att, om evan-
geliet, 117–20

prästens plikt att, 48–49
steg, angivna av David O 

McKay, 118
uttalande om, av Boyd K 

Packer, 121–22
vittnesbörd ger kraft att, 

131–32
åskådliggjort i berättelse av 

Alvin R Dyer, 134
älska dem du, 121–22

Undervisning
exampel på, av Spencer W 

Kimball, 126–28
från skrifterna, 123–30
förberedelser för, 113–22
genom den Helige Andens 

kraft, 131–36
i kyrkan, 115–22
i världen, 117
med Anden, 121
uttalande om, av A Theodore 

Tuttle, 131
uttalande om, av Brigham 

Young, 121
uttalande om, av David O 

McKay, 117–20
uttalande om, av David O 

McKay, 131
uttalande om, av David O 

McKay, 121
uttalande om, av J Reuben 

Clark, 123
uttalande om, av Joseph 

Smith, 123–26
uttalande om, av Marion G 

Romney, 129
uttalande om, av Thomas S 

Monson, 116–17

uttalande om, av Vaughn J 
Featherstone, 121

uttalanden om, av Boyd K 
Packer, 115–116

uttalanden om, av Boyd K 
Packer, 115, 120–21

vikten av, 118
Utdelning

patriarkalisk, 11
tidernas fullhets, överlämna-

des till Joseph Smith, 15

V
Vila, vikten av, för fysisk hälsa, 177
Visdomsordet

avråder från vissa ämnen, 176
välsignelserna med att lyda, 

176–77
Vittnesbörd om evangeliet, 

189–94
att erhålla, 190–91
att stärka, 191–92
definition av, 189–90
föräldrar bör bära, för sina 

barn, 110–12
ger kraft att undervisa, 134
uttalande om, av Harold B Lee,

191–92
uttalande om, av Harold B Lee,

189–90
uttalande om, av Joseph 

Smith, 191
uttalande om, av Loren C 

Dunn, 190
uttalande om, av Parley P Pratt,

190
åskådliggjort i berättelse av 

Alvin R Dyer, 134
Välfärd, ansvar för den som bär 

melkisedekska prästadömet, 
64

Välkomna medlemmarna, plikt för
lärare inom aronska prästa

dömet, 44
Välsignelse, patriarkalisk. Se Pat-

riarkalisk välsignelse
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Välsignelser en följd av lydnad, 
69

uttalande om, av Joseph Fielding
Smith, 70

Vänskap
prästadömskvorumen bidrar 

med, 26–27
uttalande om, av Boyd K 

Packer, 26
uttalande om, av Stephen L 

Richards, 26
Värdighet att bära prästadömet,

uttalande om, av N Eldon 
Tanner, 6–7

Vördnad, uttalande om, av 
Spencer W Kimball, 234–39

Å
Återställelse av prästadömet, 

16–23
Ä

Äktenskap, evigt, 253–61. Se 
också

familjen, evig
uttalande om, av Joseph 

Fielding Smith, 253
Äktenskapsbrott, 248
Äldstens plikter, 63–68

Ö
Ödmjukhet, nödvändigt för att 

erhålla prästadömets kraft, 5
Önskan nödvändig för att tillägna

sig kraft i prästadömet, 3

Indeksi
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Tempel och andra
byggnader

01. Salt Lake-templet
02. Templet i Provo
03. Jordan River-templet
04. Templet i Washington
05. Templet i Arizona
06. Templet i Ogden
07. Templet i Logan
08. Templet i São Paulo
09. Templet i Hawaii
10. Templet i Tokyo
11. Templet i Schweiz
12. Templet i Los Angeles
13. Templet i S:t George
14. Templet i Idaho Falls
15. Templet i Oakland
16. Templet i London
17. Templet i Alberta
18. Templet i Nya Zeeland
19. Templet i Seattle
20. Templet i Manti
21. Templet i Samoa
22. Dopfunt i Oakland-templet
23. Celestiala rummet i templet i Provo
24. Ett beseglingsrum i Arizona-templet
25. Ett beseglingsrum i Salt Lake-templet
26. Det celestiala rummet i Salt Lake-templet
27. Herodes tempel i det forntida Jerusalem (avbildning)
28. Kyrkans kontorsbyggnad i Salt Lake City
29. Kyrkans administrationsbyggnad i Salt Lake City
30. Granite Mountains bergrum för uppteckningar i närheten av

Salt Lake City
31. Sista dagars heliga möteshus över hela världen
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