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Inledning 

Denna lektionsbok för kvinnor och flickor är avsedd för nya medlemmar i 
kyrkan. Syftet med den är att undervisa om evangeliets principer och läro-
satser och att motivera systrarna att älska evangeliet. Den är tänkt att 
hjälpa dem skapa ett bättre hem och att mera förnuftigt använda tid och ta-
langer och ägodelar till fromma för deras familjer och till att uppbygga 
Guds rike. 

Där en gren finns organiserad kan kvinnor och flickor som är över tolv år 
använda boken under söndagsmötet. Detta möte hålls vanligtvis medan bröden 
na håller prästadömsmöte. Hjälpföreningens president leder mötet och ger 
grenspresidenten förslag på kvinnor som han kan kalla att hålla lektioner-
na. Ibland kan det behövas flera lärare. Om det finns ett tillräckligt 
stort antal kvinnor kan systrarna indelas I olika åldersgrupper, med en el-
ler flera klasser för varje grupp. 

Självstudier 

Varje syster bör studera lektionsboken under veckan och ta med sig den och 
skrifterna till klassen och delta i diskussionerna. Den uppmaning som ges i 
slutet av varje lektion är tänkt att ge henne möjlighet att tillämpa de 
principer som nämnts. Detta hjälper den gifta systern i hennes olika upp-
gifter som lärare i och utanför familjen, som hemmafru och som maka. De 
ogifta systrarna och flickorna blir bättre skickade att följa den livsstil 
som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga företräder. 

Hjälpmedel för läraren 

När läraren förbereder en lektion bör hon följa de förslag som ges under 
rubriken "Lärarens förberedelse" i slutet av varje lektion. Läraren och 
systrarna bör även studera Evangeliets principer (Lektionsbok), i synnerhet 
de kapitel och underavdelningar som nämns under "Lärarens förberedelse". 

När läraren ger klassmedlemmarna i uppgift att presentera vissa stycken ur 
Evangeliets principer eller ger någon annan uppgift, bör hon göra det i god 
tid före lektionen, så att systrarna får tid att förbereda sig. 

Låt i största möjliga utsträckning de yngre medlemmarna delta i diskussio-
nerna. Lektionerna hjälper dem att förbereda sig för kommande ansvar som 
husmödrar och hjälper dem uppbygga Guds rike. 

I några lektioner föreslås det att skrivtavlan används till att skriva upp 
svar, tankar, o s v. I andra lektioner ges inga sådana förslag. Detta behö-
ver emellertid inte hindra läraren från att använda sitt eget omdöme. 
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Visuella hjälpmedel finns i de flesta av lektionerna. De skall visas för 
klassen enligt anvisningar i lektionsboken. Längst bak i boken finns det en 
särskild del med bilder i färg. Dessa bilder kan med fördel användas vid 
undervisning i hemmet och i klasser som använder denna lektionsbok och Den 
sista dagars heliga kvinnan, grundkurs för kvinnor - del A. Även andra bil-
der och hjälpmedel kan användas för att göra lektioner intressanta och me-
ningsfulla. 

Instruktioner till läraren och frågor som kan ställas under lektionen är 
skrivna med indrag på raden för att läraren lättare skall lägga märke till 
dem. 

Uppgifter om källor som citeras i boken, med undantag för kyrkans tidskrif-
ter, ges i litteraturförteckningen i slutet av lektionsboken. 

Lektioner 

Det finns endast 35 lektioner i denna bok. Läraren har sålunda möjlighet 
att lägga in extra lektioner eller låta en lektion omfatta flera klassperi-
oder. Emellanåt kan denna period ägnas åt ett vittnesbördsmöte, klasspro-
jekt, åt att låta en inbjuden gäst tala eller åt andra givande syften. 

Alla lektioner i boken bör ges, såvida inte någon av lektionerna är oan-
vändbar i ett visst område. Det är lämpligast att studera lektionerna som 
de följ er i bokens fyra olika delar, i synnerhet vad beträffar hemkunskaps— 
delen. 

Läraren bör förbereda sig noggrant under bön. Må Herren välsigna henne och 
alla systrar som studerar denna lektionsbok. 
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Särskilda riktlinjer för 
att engagera 
medlemmar med handikapp 

Under sitt jordeliv gick Jesus upp på berget nära Gennesarets sjö. 

"Då kom mycket folk till honom, och de hade med sig halta, blinda, dövstum-
ma, lytta och många andra; dem lade de ned för hans fötter, och han botade 
dem, 

så att folket förundrade sig, när de funno dövstumma tala, lytta vara fris-
ka och färdiga, halta gå och blinda se. Och man prisade Israels Gud." (Matt 
15:30-31) 

Frälsaren föregick med gott exempel när det gällde att visa medlidande med 
dem som hade ofullkomligheter. När han besökte nephiterna efter sin upp-
ståndelse sade han: 

"Se, mitt inre är fylld 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 medlidande med dem som 
har handikapp. Trots att läraren i de flesta fall inte har utbildning för 
att ge professionell hjälp åt medlemmar med handikapp, bör hon hysa förstå-
else, omsorg och en önskan att engagera dessa medlemmar i klassens verksam-
het. Klassmedlemmar med mentala handikapp, med hörsel-, syn- eller talsvå-
righeter, med fysiska, kulturella (och språkliga), emotionella och sociala 
problem eller svårigheter att lära, behöver alla speciell uppmärksamhet. 
Följande riktlinjer bör hjälpa lärarna att nå medlemmar med särskilda be-
hov: 

* Lär känna varje klassmedlems behov och förmåga. 

* Hör efter i förväg med handikappade klassmedlemmar innan du ber dem lä-
sa, be eller delta på annat sätt. Ställ frågor som "Tycker du om att läsa 
högt i klassen?" eller "Kan du tänka dig att be offentligt?" 

* Hör efter med prästadömsledare, föräldrar, familjemedlemmar och (när så 
är lämpligt) med de handikappade medlemmarna själva, så att du kan lära 
känna deras särskilda behov. 

* Försök att öka och förbättra handikappade medlemmars möjligheter till 
engagemang och inlärning. 
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* Ansträng dig på olika sätt att se till att varje klassmedlem respekterar 
och förstår alla andra medlemmar i klassen. 

* Var naturlig, vänlig och varm. Alla Guds barn har ett normalt behov av 
kärlek och förståelse, vare sig de är handikappade eller inte. 

En lärare i kyrkan måste komma ihåg att varje medlem, oavsett fysik, men-
tal, emotionell eller social förmåga, har möjlighet till tillväxt och upp-
hö jelse. Läraren är skyldig att hjälpa var och en att lära sig allt han har 
förmåga att lära sig. Kom ihåg Frälsarens ord: 

"Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I 
gjort mot mig." (Matt 25:40) 
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Jesus Kristus, 
vår fasta grundval 

Lektion 6 

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa oss att göra Jesus Kristus till 
grundval för vårt liv. 

Varför behöver vi Jesus Kristus som vår fasta grundval? 

Om vi byggde ett hus skulle vi bygga det på en fast grund, så att det skul-
le stå stadigt i regn och blåst. På samma sätt är det när vi bygger vår ka-
raktär. Vi behöver en grund som kan styrka oss i livets olika prövningar. 
Vårt sätt att leva - vår karaktär - är en följd av det som styr och påver-
kar våra handlingar, och därför måste vi förvissa oss an att våra handling-
ar grundar sig på rättfärdiga avsikter. 

Tänk efter en liten stund: Vad är grundvalen i ditt liv? Finns det något 
särskilt inflytande i ditt liv, något som inspirerar dig eller påverkar 
dig att leva på ett visst sätt? 

Grundvalen i vårt liv består av uppfattningar, en plan, en samling regler 
eller av inspiration vi fått av att studera någon beundransvärd människas 
liv. Eftersom vi själva måste bygga vårt liv, är det nödvändigt att vi för-
säkrar oss om att vi valt rätt grundval - en som kan påverka och leda oss. 

Mormons bok lär oss att Jesus Kristus bör vara grundvalen för vårt liv. He-
laman sade: "Kommen ihåg, att det är på vår Återlösares klippa, hans, som 
är Kristus, Guds Son, som I måsten lägga eder grundval ... vilken är en sä-
ker grundval på vilken människorna, om de bygga därpå, icke kunna misslyck-
as." (Hel 5:12) 

Visa bild 1-a, Jesus Kristus. 
Visa en plansch med rubriken "Varför behöver vi Jesus Kristus?" och 
följande svar och skrifthänvisningar: 

Varför behöver vi Jesus Kristus? 

Alla syndar vi (Rom 3:23) 

Hans blod kan rena oss från våra synder (1 Joh 1:7-9) 

Han har givit oss det fullkomliga föredömet att följa (3 Ne 12:48) 

Han är den ende som kan hjälpa oss att återvända till vår himmelske 
Fader (Joh 14:6; Mos 5:7-8) 
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Lektion 1 

Genom honom kommer vi att uppstå (Mos 16:7-8) 

Genom honom kan vi få evigt liv (Joh 11:25-26) 

Genom honom kan vi be till Fadern (Morm 9:21) 

Han undervisar endast om sanningen (Joh 18:37) 

Varför behöver vi Jesus Kristus som vår fasta grundval? Läs och diskute-
ra skälen som räknas upp på planschen. Du kan eventuellt be några syst-
rar läsa några av skriftställena. 

Jesus Kristus är vår äldre bror. Han älskar oss och önskar att vi skall 
återvända för att leva tillsammans med honom och vår himmelske Fader. Vi 
kan lita på honom och veta att han ber oss att göra det som är bäst för 

Låt systrarna sjunga "Var när mig varje stund" Evangeliets principer, s 
267. Om detta inte är möjligt, läs då alla verserna högt. 

Varför behöver vi lära känna Jesus Kristus? 

För att vi skall kunna bygga vårt liv "på vår Återlösares klippa, hans, som 
är Kristus, Guds Son" (Hel 5:12) måste vi lära känna honom. Vi måste ta re-
da på vem han är och lära oss att förstå hans gudomliga uppgift. Vi måste 
lära oss när och hur och varför han leyde och dog. Vi måste försöka lära 
känna sanningens och ljusets budskap som han gav oss och lära oss att in-
förliva hans lärdomar med vårt dagliga litf. 

Läs Matt 11:28-29. 

I detta skriftställe säger Jesus "Kommen till mig" och "Lären av mig". 
Vad innebär det att komma till Jesus? (Vi kommer till Jesus genom att 
försöka leva så att hans Ande kan vara med oss, genom att göra de ting 
som gör oss värdiga att leva med honom på nytt - med andra ord, genom 
att ta emot och efterleva evangeliet.) 

Hur kan vi lära känna Jesus Kristus? 

Skriv på skrivtavlan: 

Hur kan vi lära känna Jesus Kristus? 

Genom att studera skrifterna. 

Vara närvarande vid kyrkans möten. 

Lyssna till och läsa de levande profeternas ord. 

Be till vår himmelske Fader. 

Tillämpa Kristi lärdomar. 

Bild l~a, Jesus Kristus 3 



STUDERA SKRIFTERNA 

Vi kan lära känna Jesus genom att studera skrifterna. De innehåller berät-
telsen om Frälsarens liv och undervisning och om hans handlingar emot Guds 
barn på jorden. Han har sagt: "Rannsaken skrifterna ... det är dessa, som 
vittna om mig." (Joh 5:39) 

Vilka skrifter innehåller skildringar av Frälsarens liv och undervis-
ning? (Hans liv i Palestina beskrivs Matteus, Markus, Lukas och Johannes 
i Nya testamentet. Hans besök hos folket i Amerika beskrivs i 3 Nephi i 
Mormons bok. Jesus Kristus kallas "Jehova" i Gamla testamentet, vilket 
innehåller de föreskrifter han gav före sitt eget liv på jorden. Före-
skrifterna återfinns även i Mormons bok och Den kostbara pärlan. De ord 
han talar till sina barn på jorden i dag återfinns i Läran och förbun-
den.) 

På vilket sätt har ert studium av skrifterna hjälpt er att älska och förstå 
Frälsaren? 

VARA NÄRVARANDE VID KYRKANS MÖTEN 

Vi kan lära känna Jesus genom att vara närvarande vid kyrkans möten, där vi 
får undervisning om Frälsaren och hans lärdomar. När vi besöker våra möten 
och är värdiga att ta del av sakramentet kan hans Ande vägleda oss. Medan 
vi tar del av sakramentet kan vi begrunda Frälsarens liv, vårt förhållande 
till honom och de förbund vi har ingått. 

Hur har er närvaro vid kyrkans möten hjälpt er att lära känna Jesus? 

LYSSNA TILL OCH LÄSA DE LEVANDE PROFETERNAS ORD 

Vi kan lära känna Jesus genom att lyssna till de levande profeternas ord. 
Herren har befallt oss att "giva akt" på profetens ord och befallningar -
att ta emot profetens ord som om de kom från Herren själv (se L&F 21:4-5). 
Presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är Guds språkrör 
på jorden. I sina predikningar och tryckta budskap uppenbarar han Guds av-
sikter med oss i dag. 

Vad har ni lärt er om Jesus Kristus av att läsa och lyssna till den le-
vande profetens ord? 

BE TILL VÅR HIMMELSKE FADER 

Vi kan lära känna Jesus Kristus genom att be till vår himmelske Fader. Ge-
nom bön kan vi få ett vittnesbörd om att Jesus är Kristus, Guds Son. Vi kan 
få visshet om att han föddes för att leva på denna jord och att han blev 
vår Aterlösare genom att sona för våra synder. Vi kan få visshet om att 
hans kropp efter att ha legat tre dagar i graven återuppstod och att han 
genom försoningen gjorde det möjligt för oss att uppstå; sålunda är han den 
som frälser oss från kroppens död. Vi kan få visshet om att Jesus Kristus 
lever i dag och att han är överhuvudet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga, och att han leder den genom sin profet, kyrkans president. 
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Lektion 6 

Genom att be uppriktigt kan vi lära oss att Jesus hyser kärlek och delta-
gande för oss och att han förstår våra behov och svårigheter. 

Genom att låta bön samverka med fasta kan vi bättre vinna kunskap om Fräl-
saren och hans kall. 

Vad har ni lärt er om Jesus Kristus genom att be till vår himmelske Fa-
der? 

Genom att studera och begrunda skrifterna, genom att vara närvarande vid 
kyrkans möten, genom att lyssna till de levande profeternas ord och genom 
att fasta och be, blir vi istånd att göra Jesus Kristus till en "säker 
grundval" i vårt liv. 

TILLÄMPA KRISTI LÄRDOMAR 

Jesus ber oss att pröva Guds bud genom att efterleva dem (se Joh 7:16-17). 
Konung Benjamin, en kung och profet i Mormons bok, undervisade sitt folk om 
evangeliet och gav dem därefter rådet: "Om I nu tron att detta, sen till 
att I gören det!" (Mos 4:10). Då vi får kunskap om Jesu Kristi lärdomar bör 
vi tillämpa dem dagligen. 

Följande berättelse, "24 gyllene timmar", skildrar hur Charlotte, som tidi-
gare var en olycklig och missbelåten ung kvinna, vann på att tillämpa Fräl-
sarens lärdomar. 

"Charlotte hade det svårt. Hon var inte tillfreds. Allting tycktes galet. 
Av hennes ambitioner blev intet. Hennes vänner var alldagliga, hennes hem 
trist, hennes personlighet föga älskvärd, det visste hon nog. Problemen ha-
de vuxit henne över huvudet. Hon drogs ned av en virvel av omständigheter, 
med ett otillfredsställande och fult liv, fly bort kunde hon inte. 

[För att få hjälp sökte Charlotte upp Margareta Alm, en kvinna som levde 
det slags liv Charlotte drömde om.] Charlotte öppnade sitt hjärta och be-
rättade om sitt usla, olyckliga liv ... Efter några uppmuntrande ord sade 
Margareta: 'Om du bara vill kan du ändra på allt det där.' ... 

[Alms förslag till Charlotte var]: 'Lev ett helt dygn som om Kristus stod 
bredvid dig och såg allt du gjorde. Kom tillbaka hit sedan så får vi prata 
genom saken. Vill du det? 

Charlotte var medlem i kyrkan, men på det sättet hade hon aldrig talat om 
Kristus - nästan som om han var en granne som man kunde prata med. Med viss 
tvekan svarade hon ja ... 

Framåt kvällen kom Charlotte hem. Hon visste att man förväntade att hon 
skulle duka bordet. Hon gick fram till lådan och drog ut en skrynklig bord-
duk. När hon lade ut den över bordet såg hon flera flottfläckar. Nu tänkte 
hon inte som hon gjort tidigare. 

'Om Kristus skulle äta middag tillsammans med oss skulle jag inte lägga 
fram en solkig bordduk', sa hon för sig själv. 
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Hon tog fram en ren duk. Och med samma tanke i huvudet gick hon ut och 
plockade några blommor i trädgården och satte dem på bordet i en vas. Hon 
lade smöret på en ren tallrik och inte på en smutsig. Hon skar upp brödet 
med varsam hand ... 

'Väntar vi någon?' frågade hennes far ... 

'Nej, bara dig', log Charlotte. Om Kristus satt vid bordet skulle man nog 
visa familjen sin allra bästa sida. 

Hennes mor, som såg trött och sliten ut, slog sig ned vid bordet, hon hade 
fortfarande förklädet på, och utbrast: 'Har hon gjort allt det där för vår 
skull! Det kommer säkert hit någon annan innan vi hunnit äta färdigt.' ... 

Charlotte satt tyst tills hon kom på något som hon kunde säga i den osyn-
lige gästens närvaro. 'Jag kan inte tänka mig någon som jag hellre gör fint 
för än er', sade hon. 

Familjen gapade av förvåning. Kr det här vår Charlotte? Fadern sade: 'Ja, 
min flicka. Det är tråkigt att vi inte tänker så lite oftare.' ... 

När hon satt sig i vardagsrummet drog Charlotte ut en tidning som låg gömd 
längst ned i högen och började läsa. Hon hade själv tagit med sig tidningen 
hem, och hon höll den utom synhåll. Efter några minuter lade hon från sig 
tidningen ... 'Jag skulle inte läsa det här om Kristus satt så att han ock-
så kunde se', tänkte hon. Hon gick ut med tidningen och slängde den i sop-
tunnan ... 

[Nästa dag gick Charlotte] till arbetet igen ... Hon avskydde sitt arbete 

'Kristus går bredvid mig' , tänkte hon när hon gick in i affären till de 
småpratande flickorna. Hon log åt alla och sade god morgon ... 

[Charlottes arbetskamrater förundrade sig över att hon var så vänlig mot 
dem. Hon lyckades till och med lugna några uppretade kunder bara genan att 
tänka på hur hon skulle handla om Kristus stod vid sidan om. Samma kväll 
gick hon hem till Margareta Alm för att diskutera experimentet.] 

'Jag har försökt så gått jag kan och - ja, allt kändes faktiskt annorlunda. 
Jag tror jag förstår vad du menar nu. Allt det där som plågar mig blev väl 
inte bättre förstås. Jag är ju fortfarande fattig och bor i ett fult hus 

'Kära du! Det har ju knappt gått ett dygn sedan du började så ... Kan du nu 
bara fortsätta och tålmodigt "förbida HERREN", som psalmisten säger? ... du 
vet ordet. Kristus. Grämelse ... inte kan den förändra något, men det kan 
Kristus. Se bara till att du går nära intill honan varje dag.' 

'Det skall jag göra', sade Charlotte." (Janet Craig 1 Stories That Live, 
sammanställda av Lucy Gertsch Thompson, s 34-43.) 

V a d gjorde Charlotte då hon försökte leva på det sätt som Kristus ville 
att hon skulle leva? Vilka välsignelser fick hon under detta dygn? 
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Lektion 6 

Herren kommer att välsigna även oss då vi ärligt försöker följa tians exem-
pel och hans ord. Han ger oss rådet: "Vänden alla edra tankar till mig." 
(L&F 6:36) Då vi gör detta är vi villiga att pröva oss själva genom att 
fråga: "Gör jag det som Jesus vill att jag skall göra? Skulle han lösa det 
här problemet på samma sätt som jag har gjort? På vilket sätt kan jag ändra 
mitt leverne i dag så att det blir mer likt det sätt Jesus levde på?" Om vi 
skall ta Frälsarens inbjudan "Kommen till mig" (Matt 11:28) till hjärtat, 
måste vi följa hans exempel genom att göra det som han skulle göra. 

På vilket sätt kan ni tillämpa Jesu Kristi lärdomar i ert familjeliv? I 
ert förhållande till era vänner? 

På vilket sätt kan vi bli mer lika Jesus Kristus? 

Om vi tillämpar Jesu Kristi lärdomar i vårt liv blir vi mer lika honom. Vi 
kommer att känna medlidande med andra och önska tjäna dem. När vi gör 
allt som står i vår makt att tillämpa Frälsarens lärdomar håller vi förbun-
den vi ingått med honom och bär värdigt hans namn (se Mos 5:7-15). Om det 
krävs av oss att vi skall försaka världsliga nöjen och ägodelar för att 
hjälpa andra, så gör vi det villigt och glatt. Vi godtar till och med att 
bli förkastade, missförstådda, förföljda och straffade, även om vi inte 
gjort oss skyldiga till något ont. Alma skriver i Mormons bok att då vi le-
ver efter Jesu Kristi evangelium, kommer hans bild att bli präntad i vårt 
medvetande (se Al 5:14, 19). Vi blir lika honom. 

Nämn några egenskaper som Kristus hade? (Kärlek, tålamod, barmhärtighet, 
villighet att förlåta.) Skriv upp egenskaperna på skrivtavlan alltefter-
som de nämns. 

Om våra dagliga tankar och handlingar är grundade på Jesus Kristus som vår 
fasta grundval, utvecklar också vi dessa egenskaper och blir sålunda mera 
lika honom. 

Sammanfattning 

Vi bör följa Helamans råd till sönerna och bygga vårt liv på "vår Återlösa-
res klippa, hans, som är Kristus ... en säker grundval" (Hel 5:12). 

I detta liv kommer vi att få uppleva både lycka och svårigheter. Men vi har 
blivit lovade att om vi bygger vårt liv på Jesus Kristus, den säkra grund-
valen, kommer vi aldrig att falla när vi drabbas av prövningar (se 3 Ne 
14:24-27). Jesus sade: "Frukta därför icke, du lilla jord! Gör gott! Låt 
jorden och helvetet förena sig emot dig, ty om du är byggd på min klippa, 
kunna de icke besegra dig. (L&F 6:34; understrykning tillagd) 

Uppmaning 

Lär dig mer om Jésus Kristus för att bättre följa hans exempel och lärdo-
mar. Börja med att läsa kapitel 3, "Jesus Kristus, vår utvalde ledare och 
Frälsare" och kapitel 11, "Kristi liv" i Evangeliets principer, och 3 Ne 
8-26. Välj ut en kristuslik egenskap som du kan utveckla och be dagligen 
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om hjälp i att bygga ditt liv på Jesu Kristi grundval. Sätt upp en bild av 
Jesus Kristus i ditt hem. 

Ytterligare skriftställen 

Matt 7:24-27 (Följderna av att bygga ett hus på berggrund eller på sand) 
2 Ne 31:10-21 (Den raka och smala vägen) 
Hel 5:12 (Vår Frälsares klippa) 
3 Ne 9:14 (Deras belöning som kommer till Jesus Kristus) 
Moro 10:32-33 (Guds nåd) 
L&F 50:44 (Den gode herden) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Studera Evangeliets principer, kap 3, "Jesus Kristus, vår utvalde ledare 

och Frälsare" och kapitel 11, "Kristi liv". 
2. Studera 3 Ne, från kapitel 8 till och med kapitel 26. 
3. Studera Den sista dagars heliga kvinnan, grundkurs för kvinnor, del A, 

lektion 1, "Tro på Jesus Kristus". 
4. Skaffa skrivtavla och krita. 
5. Göra i ordning plansch med rubriken "Varför behöver vi Jesus Kristus?" 

på det sätt som nämns i lektionen. 
6" 267* d i g h y m n e n ' " V a r n ä r m i g v a r J e s t u n d " i Evangeliets principer, s 

7. Påminna klassmedlemmarna om att ta med sig skrifterna till klassen. 
8. Ge klassdeltagare i uppgift att presentera skriftställen och berättelser 

ur denna lektion. 
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Fri vilja 
och ansvarighet 

Lektion 6 

Änc aålet med denna lektion är att hjälpa dig att bättre förstå den eviga 
betydelsen av fri vilja och den omständigheten att du är ansvarig för de 
val du gör. 

Rätten att välja är en evig princip 

"Det var en vintrig söndagsmorgon i norra delen av New York. Termometern 
visade flera minusgrader. Trottoarerna var glashala. Stora snödrivor 
blockerade vägarna. Ingen kom till kyrkan den morgonen utom prästen och en 
89-årig kvinna som hade stapplat sig fram de tio kvarteren till kyrkan. 

Prästen blev förvånad över att se henne där och frågade: 'Hur tog du dig 
hit en sådan här dag?' 

'Först kom mitt hjärta', svarade kvinnan glatt 'och sedan var det inte så 
svårt att få hit resten av mig.'" (John H Vandenberg, "Människans fria vil-
ia"» Nordstjärnan, 1/1974, s 36) 

Kvinnan i den här berättelsen hade två saker att välja mellan. Antingen 
kunde hon stanna kvar i sitt varma, ombonade hem, eller också kunde hon 
försöka sig på att promenera den långa vägen till kyrkan i kylan. Trots 
oväder och svårigheter valde hon att gå. Hon manades av sitt hjärtas käns-

Rätten att välja är en evig princip. Redan i föruttillvaron ställdes vi in-
för två alternativ: Huruvida vi skulle anta Guds plan och ha frihet att 
välja eller anta Satans plan och vara tvungna att handla. Herren uppenbara-
de för Moses vilket beslut vi fattade i det stora rådet i himlen. 

Läs Moses 4:1-4. 
Varför var Frälsarens erbjudande godtagbart? (Det var ovillkorligt. Han 
sökte inte ära och berömmelse. Han önskade bara att få tjäna. Han erbjöd 
sig att fortsätta att stödja den fria viljans princip och på så sätt 
kunna frälsa människosläktet.) 

"Antag att vi väljer ut ett barn och ombesörjer så att det blir uppfostrat 
efter Satans metoder - vi ger det inte möjlighet att göra det allra minsta 
misstag. Vi talar om för honom vad han skall göra, hur och när han skall 
göra det. Sedan förväntar vi oss att han gör exakt som vi sagt. Vi tillåter 
honom inte att välja. Vi låter honom aldrig försöka lösa vardagsproblem på 
olika sätt. Det är förbjudet för honom att göra misstag. För varje år som 
går växer barnets kropp, men växer hans förstånd? Hans ande? Även om han 
blir 180 cm lång, blir han aldrig vuxen. Hans förstånd och ande är svält-
födda. De kan inte växa utan näring ... Vår himmelske Fader visste ... att 
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människan aldrig skulle kunna bli fullkomlig ... utan den nödvändiga fria 
viljan." (Lester och Joan Essig, "Free Agency and Progress", Instructor, 
sep 1964, s 342) 

Vid rådet i himlen valde vi att följa Jesus Kristus, och på grund av det 
valet i föruttillvaron har vi fått förmånen att komma till jorden. Våra val 
i detta liv fortsätter att bestämma vår kursriktning i evigheten. 

Begrunda betydelsen av Lehis ord till sonen Jakob i 2 Ne 2:26-28. 

Fri vilja förutsätter möjlighet att välja. 

För att vi skall kunna använda vår fria vilja här i livet måste vi ha möj-
lighet att välja. 

Läs de första fyra styckena under rubriken "Den fria viljan förutsätter 
att det finns flera saker att välja mellan" i Evangeliets principer, kap 
4, s 15. — _ 

Herren visste att vi skulle möta både gott och ont och att vi skulle bli 
tvungna att välja. Därför ber han oss att leva nära honom och hålla hans 
bud, så att vi skall kunna upptäcka och motstå Satans motförslag till hans 
bud. 

"... Herren säger: 'Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den.' (2 Mos 
20:8) 

Satan säger: 'Sabbatsdagen är en bra dag för nöjen.* 

Herren säger: 'Hedra din fader och din moder.' (2 Mos 20:12) 

Satan använder all list för att få oss att inte lyda våra föräldrar - jag 
gör väl scan jag vill ... 

Herren säger: 'I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd' (1 Mos 3:19) 
och 'Våren icke längre lata' (L&F 88:124). 

Satan säger: 'Skaffa dig så mycket som möjligt utan att göra någonting.' 
... Han uppmuntrar till lättja och slöhet; han säger att samhället är skyl-
digt att försörja dig ... 

Herren säger: '/giv/ en tiondel av /din/ årliga inkomst' som tionde, så 
skall jag belöna dig rikligen. (Se L&F 119:4 och 3 Ne 24:8-10) 

Lucifer säger: 'Varför skall du betala tionde? Du behöver pengarna bättre 
än kyrkan ...' 

Herren säger: 'Forska efter dina förfäder och låt utföra tempelarbete för 
dem.' 

Satan säger: 'Inte så bråttom! Varför skall du överhuvudtaget göra det?'" 
(Carl W Buehner, "Who's on the Lord's Side?" Improvement Era, jun 1961, s 
402-403.) 
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Lektion 6 

Alla beslut har följder 

Det är nödvändigt att vi förstår att även om vi har frihet att välja hur vi 
skall handla, har vi inte frihet att välja vilka följder våra handlingar 
skall få. Följderna, goda som dåliga, är det naturliga resultatet av hur vi 
valt. 

Bonden vet att han skördar vad han sått. Han kan inte så rapps och förvänta 
sig skörda havre. Inte heller kan han förstimma sin gröda och förvänta sig 
att den skall ge stor avkastning. 

Då vi gör ett val måste vi finna oss i att det valet får vissa följder. Vi 
väljer följden av en handling när vi beslutar oss för att utföra handling-
en. Vi väljer riktning och mål då vi slår in på en särskild resväg. 

Visa bild 2-A, Ung kvinna begrundar beslut. 

Varför är det så viktigt att denna flicka fattar rätta beslut om vilken 
utbildning hon skall välja? 

Vi måste välja vilken väg vi skall färdas. Den smala vägen eller den breda 
vägen. 

Nämn några beslut som leder er in på den rätta vägen - vägen till evigt 
liv? (Att umgås med verkliga vänner, att besöka kyrkan, att studera, att 
läsa god litteratur, att välja god underhållning, att hålla visdomsor-
det, att gifta sig i templet.) 

Vi ställs alla dagligen inför situationer och erfarenheter som kräver att 
vi fattar beslut. 

Nämn några beslut som vi måste fatta dagligen? Nämn några följder som 
dessa beslut får? 

"För ett antal år sedan tänkte en ung studentska och hennes pojkvän, båda 
medlemmar i kyrkan, gå ut och roa sig på ett danshak med inte ett helt 
fläckfritt rykte. 

Flickan kom hem tidigt på eftermiddagen och meddelade glatt parets avsik-
ter. Hon sade: 'Det skall bli kul!' 

Modern frågade naturligtvis flickan om hon verkligen tyckte att det var 
lämpligt att gå dit, hon varnade henne, men flickan lät sig inte överty-
gas. 

'Vi tänker inte göra något orätt', förklarade hon. 'Inte är det farligt att 
bara gå dit och titta!' 

Modern sade inte mer. Senare på kvällen när flickan gjorde sig i ordning 
för dansen, förelog modern att flickan skulle sätta på sig sin vackraste 
vita balklänning. Flickan blev glad. Hon trodde att modern hade givit med 
sig. 

En stund senare dök hon upp - strålande vacker! - och frågade föräldrarna: 
'Nå, vad tycker ni?' 
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Lektion 1 

'Det ser bra ut', svarade modern. 'Det är din finaste klänning.' 

'Älskling, kan du bara göra mig en tjänst innan du går', frågade fadern. 
Kan du gå ut i rökeriet och hämta lite sidfläsk?' 

'Rökeriet! ropade hon högt. 'Skämtar du med mig?' 

'Nej, inte alls', svarade hennes far. 

'I min bästa klänning?' Lukten kommer aldrig att gå ur.' 

'Nej, det gör den inte', svarade modern. Du kan inte gå in i rökeriet utan 
att påverkas av det som finns där inne. Vi tror att du är tillräckligt för-
ståndig för att inte gå till en plats där du skulle vara mindre vacker och 
ren när du gick än när du kom.' 

Efter en stunds tystnad sade flickan: 'Jag tror nog inte att vi skall gå 
dit.'" (Hjälpföreningens studiekurs, 1974-75, besökslärarinnornas budskap 
1, stycke 2-13 från slutet.) 

Varför är det så viktigt att ni tänker över vilka följder ett visst be-
slut kan få innan ni fattar det? (Ni kan då fatta rätt beslut. Om ni 
måste handla snabbt, utan att ha hunnit tänka efter, blir det kanske nå-
gon annan som fattar beslutet i ert ställe. Det kan leda till oönskade 
följder.) 

På vilka sätt kan ni avgöra vilka följder en handling kan få? (Genom att 
läsa skrifterna och be. Andras erfarenhet kan hjälpa er att förstå vart 
vissa beslut leder. Be erfarna människor om råd.) 

Du är ansvarig för de val du gör 

Läs Gal 6:7-9. 

Den dagen kommer då vi får tillfället att stå framför Gud för att bli dömda 
efter de val vi gjort och de gärningar vi utfört i detta liv. 

"'Det är erforderligt på grund av Guds rättvisa, att människor dömas efter 
sina gärningar', säger Alma [i Mormons bok], 'så att an deras gärningar va-
rit goda här i livet, och deras hjärtans begär varit goda, de då på den 
yttersta dagen återfå det som är gott, men om deras gärningar varit onda, 
de då skola återfå det som är ont.' (Alma 41:3-4) Graden av evig härlighet 
bestäms av den slags kropp en människa vunnit i detta liv och återtagit i 
uppståndelsen. Alma drar slutsatsen att människorna är 'sina egna domare', 
ty genom sin dagliga gärning väljer eller avgör de 'huruvida de vilja göra 
ont eller gott' (Al 41:7)." (Bruce R McConkie, Mormon Doctrine, s 403-404) 

"Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker ble-
vo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och 
de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det san var uppteck-
nat i böckerna.' (Upp 20:12) 

Våra gärningar är en följd av våra val. Det bästa sättet att fatta rätta 

13 Bild 2-a, Ung kvinna begrundar beslut. 
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Sin egen vilja har var själ 

William C. Clegg Evan Stephens 
Maestoso J—60 

1. Sin e - gen vil-ja har var själ att väl - ja 
2. Gud kal - lar, le-der; rät-tar dock, med ljus och 
3. Må vi ej bru-ka fel vår makt, men va - ra 

fritt sitt ve och 4äl, ty e - vig san- ning 
vis - dom sig-nar ock. Han bju - der oss till 
san ^-nings, god-hets vakt! Må stads vi sö - ka 

gi- ven är: "Ej nå - gon drivs till himlens sfär." 
him-len in men tving-ar aid -rig män-skans sinnT 
him-melsk fröjd och nåd, ty då vår Gud är nöjd! 



Lektion 6 

beslut är att lyda Guds bud. Profeterna leder och styrker oss, och genom 
att följa deras råd kan vi fatta beslut som gör oss i stånd att ta emot det 
eviga livets gåva. 

Läs 2 Ne 10:23, skriv upp det på skrivtavlan. 

Sammanfattning 

Vår Frälsare har visat oss på vilka sätt vi kan använda vår fria vilja för 
att få möjlighet att ärva det eviga livet. Han har givit oss lagar och bud 
som hjälper oss att få lycka och framgång. 

Näst efter livet självt är rätten att själva styra vårt liv Guds största 
gåva till människan. Friheten att välja bör skattas högre än någon jordisk 
ägodel . . . 

Det är Guds avsikt att människan skall bli lik honom. För att gör detta 
möjligt måste Skaparen först göra henne fri. Människan har fått en gåva som 
inte förlänats andra levande varelser. Gud gav henne förmågan att välja. 
Det var endast till människan som Gud sade: '/Du må/ själv välja, ty det är 
givet dig.' (Moses 3:17) Utan denna gudomliga förmåga att välja kan mänsk-
ligheten inte framåtskrida." (David 0 Mckay, Conference Report, okt 1965, s 
8; Man's Free Agency", Improvement Era, dec 1965, s 1073.) 

Eftersom Gud ställer oss till svars för våra val är det viktigt att vi an-
litar hans hjälp. Vi bör tala med honom i dagliga böner om de beslut vi 
måste fatta och komma ihåg att vi kan få den Helige Andens vägledning i att 
fatta viktiga beslut. Ibland krävs det fasta och bön för att vi skall få 
den hjälp vi behöver. Vi gör väl i att minnas att verklig frihet endast är 
möjlig då vi väljer att lyda, att ofrihet, till och med evig sådan, är en 
följd av att vi använt vår fria vilja till att vägra lyda. 

Visa bild 2-b med text och musik till "Gör rätt val" och avsluta lektio-
nen med att sjunga denna hymn. 

Uppmaning 

Begrunda och värdera under veckan vad du gör med din fria vilja. För de be-
slut du fattar dig närmare Gud eller bort från honom? 

Ytterligare skriftställen 

Matt 13:24-30, 37-43 (liknelsen om vetet och ogräset). 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Studera Evangeliets principer, kapitel 46, "Den slutliga domen". 
2. Skaffa krita och skrivtavla. 
3. Avsluta lektionen med sången "Gör rätt val", Hymner, nr 47. 
4. Ge klassdeltagare i uppgift att presentera berättelser och skriftställen 

ur denna lektion. 
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Andens gåvor Lektion 3 

Denna lektion är avsedd att hjälpa dig att förbereda dig själv för att ta 
emot Andens gåvor och att inse fördelarna med att påverkas av dem. 

Att ta emot Andens gåvor 

Visa en affisch med den sjunde trosartikeln. 

"Vi tro på tungomålsgåva, profetia, uppenbarelser, syner, helbrägdagörelse, 
uttydning av tungomål o s v . " (Sjunde trosartikeln) 

I den sjunde trosartikeln nämns inte sådana andliga gåvor san tro, urskilj-
ningsförmåga, vittnesbörd, underverk, visdom, kunskap och medlidande. Före-
komsten av andliga gåvor utmärker Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heli-
ga. 

Då vi konfirmerades som medlemmar i kyrkan skedde detta genom handpålägg-
ning, och vi ombads att ta emot den Helige Anden. Om vi är trofasta kan den 
Helige Anden vara en ständig ledsagare. Tack vare honom kan var och en av 
oss bli välsignade med särskilda andliga förmågor som kallas Andens gå-
vor. 

Hannah Christina Chlarsons son berättar följande berättelse om sin moder, 
som hade profetians gåva: 

"När jag var ung bodde vi i närheten av president Andrew Kimball, Spencer 
Kimballs far. Min mor och jag kom hem en kväll i skymningen. Spencer satt 
och mjölkade korna och sjöng för full hals. Min mor stod orörlig i några 
sekunder, sedan sade hon: 'En dag kommer den där pojken att bli en av Her-
rens apostlar.' Vi gick några meter framåt, sedan stannade hon igen, det 
verkade som om hon hade tappat andan. Hon lyfte båda sina händer och såg 
upp och sade: 'Ja, han kan till och med komma att leda kyrkan!'" (Roberta 
Flake Clayton, Pioneer Women of Arizona [Mesa, Arizona, 1969], s 77; cite-
rat i Leon Hartshorn, Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint 
Women, vol 2, s 39.) 

Lydnad till Guds lagar är ett absolut krav för att vi skall kunna ta emot 
Andens gåvor. Med hjälp av dem kan vi lära känna och undervisa om evange-
liets sanningar, och använda dem till välsignelse för inte bara oss utan 
även för andra. Dessa gåvor kan leda oss tillbaka till vår himmelske Fa-
der. 
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Att förbereda sig för att ta emot Andens gåvor 

Läs L&F 46:11. 

I detta skriftställe får vi veta att åt alla "är en gåva given genom Guds 
Ande". Den Helige Anden kan emellertid inte bo i något san är andligt 
orent, därför måste vi förbereda oss för att bli värdiga att ta emot dessa 
andliga gåvor. 

Läs 1 Kor 14:1; Moro 10:20, 30. 

Vilka förberedelser måste ni göra för att kunna ta emot Andens gåvor? 
Finns det några andra sätt ni kan förbereda er på? Skriv svaren på 
skrivtavlan. 

Profeten Joseph Smith sade: 

"Var dygdiga och rena; var män av redbarhet och sanning; håll Guds bud. Då 
kommer ni att bli istånd att fullkomligare skilja mellan rätt och orätt, 
mellan Guds gåvor och människoverk." (History of the Church, 5:31; citerat 
i Marion G Romney, Look to God and Live, s 35.) 

Vilka andra krav nämner profeten Joseph Smith? (Vara dygdiga och rena, 
vara människor av redbarhet och sanning, hålla buden.) Skriv upp svaren 
på skrivtavlan. 

För att kunna komma i besittning av Andens gåvor bör vi även vara ödmjuka 
och visa omvändelse, vi bör leva i fred med våra medmänniskor. Inte ens 
profeten Joseph Smith kunde få inspiration utan att komma överens med alla 
människor. 

"•En morgon ... [blev han upprörd över] någonting som Emma, hans hustru ha-
de gjort ... Joseph [försökte] fortsätta arbetet på översättningen [av Mor-
mons bok] men han kunde inte göra någonting ... Han gick ... ut i trädgår-
den [och bad] ... [Han] kom tillbaka in i huset och bad Emma om förlåtelse, 
och därefter ... kunde han fortsätta att översätta." (Från ett uttalande av 
David Whitmer den 15 sep 1882, ur A Comprehensive History of the Church, 
1:131.) 

På vilka sätt förberedde sig profeten för att använda sin andliga gåva? 

Hur vet vi att vi inte är förberedda att ta emot Andens gåvor? (Vi är 
olyckliga, förvirrade, nedstämda, själviska, avundsjuka, ovärdiga att 
verka i kyrkan; vi kritiserar kyrkans ledare, vi vill inte be. Vi över-
träder medvetet befallningarna.) 

Att dra fördel av Andens gåvor 

Andliga gåvor år heliga. De är avsedda att vägleda och trösta och undervi-
sa. Tack vare Andens gåvor kan vi få upplysning och uppmuntran och förmåga 
att stärka vår tro. Med hjälp av Andens gåvor kan vi känna frid här i livet 
och få ledning på vägen mot det celestiala riket. 
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Lektion 6 

Läs L&F 46:8. Varför skall vi enligt detta skriftställe söka efter de 
bästa gåvorna? (För att inte bli vilseledda.) 

Det finns många tillfällen då vi behöver Andens gåvor. När vi är sju-
ka, förvirrade eller sorgsna behöver vi läkedom, vägledning och 
tröst. Vi behöver kunskap, förståelse, insikt och större förmåga då 
vi söker att få svar på viktigare frågor eller vägledning i hur vi 
skall handla i svåra situationer. Det är trösterikt att inse att vi 
kan dra fördel av Andens gåvor vid sådana tillfällen. Skrifterna sä-
ger att "alla dessa gåvor komma från Gud till Guds barns gagn" (L&F 
46:26). 

Låt de klassdeltagare som fått detta i uppgift berätta om olika 
erfarenheter som medlemmar i kyrkan haft av Andens gåvor. 

Syster Jane Grover Stewart har upptecknat följande händelse: 

"En morgon fick vi för oss att vi skulle åka och plocka krusbär. Fa-
der Tanner ... spände två hästar för vagnen, och sedan for vi iväg: 
Jag, två systrar som hette Lyman och en liten flicka. När vi kom fram 
till skogen bad vi den gamle mannen att ... sitta och ta det lugnt 
medan vi gick och plockade bär. 

Det dröjde inte länge förrän jag och den lilla flickan hade hamnat 
lite vid sidan om de andra. Plötsligt hörde vi höga rop ... Vi gick 
framåt tills vi fick syn på fader Tanner och hästarna ... När vi kom 
närmare såg vi att indianer angrep vagnen under höga rop och skrik. 
Vi hoppade upp i vagnen för att ge oss iväg, men fyra av indianerna 
höll fast vagnshjulen och två av de andra höll fast hästarna i bets-
let. En av dem kom för att dra mig ur vagnen. 

"Jag började bli rädd - och arg - och jag bad fader Tanner att låta 
mig få springa efter hjälp. Han sade: *Nej mitt barn, det är för-
sent!' Jag sade att jag minsann inte skulle ge mig levande. Han var 
vit som ett lakan i ansiktet. Indianerna hade börjat klä av honom 
kläderna - de hade tagit hans klocka och hans fina silkesnäsduk - och 
medan de klädde av honom försökte de dra ut mig ur vagnen. Till sist 
ropade jag till min himmelske Fader. 

Medan jag bad och kämpade kom den Allsmäktiges ande över mig, och jag 
ställde mig upp fylld av kraft. Ord kan inte beskriva mina känslor. 
Bara några ögonblick tidigare hade jag fasat för ett "öde värre än dö-
den, och nu stod jag inför de här indianerna med lyftad hand och ta-
lade till dem på deras eget språk. De släppte hästarna och vagnen och 
ställde sig framför mig medan jag talade till dem med Guds kraft. De 
böjde sina huvuden och svarade ja på ett sätt som gjorde att jag för-
stod vad de menade. 

Den lilla flickan och fader Tanner såg på alldeles förstummade. Jag 
såg allt klart framför mig: Deras avsikt var att döda fader Tanner 
och elda upp vagnen och ta oss kvinnor till fånga. När jag slutat ta-
la tog de oss i handen och gav tillbaka vad de stulit. Fader Tanner 
lät dem få silkesnäsduken och jag gav dem bär och kakor. Nu hade de 
två kvinnorna kommit tillbaka och vi skyndade oss iväg. 
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Herren uttydde för mig en del av det jag sagt till indianerna: 

•Ni krigare tror kanske att ni skall kunna döda oss? Vet ni inte att den 
Store Anden ser er och vet vad ni tänker i hjärtat. Vi har kommit hit för 
att plocka bär. Vi har inte kommit hit för att skada er. Om ni så mycket 
som kröker ett hår på våra huvuden, skall den Store Anden slå er till mar-
ken och inte ett enda andetag skall ni kunna ta. Vi har drivits bort från 
våra hem precis som ni. Vi har kommit hit för att göra er gott och inte för 
att skada er. Vi är Herrens folk och ni också; men ni måste sluta med ert 
mördande och er ondska. Herren är missnöjd med er och kommer inte att väl-
signa er om ni fortsätter att synda. Ni tror att ni äger hela landet, skog-
en sjöarna och alla hästar. Ni äger ingenting på denna jorden - inte ens 
luften ni andas - allt tillhör den Store Anden.'" (Edward W Tullidge The 
Women of Mormondom. s 475-477; citerat av Leon Hartshorn i "I Talked*tö  
Those Indians in Their Own Language", Remarkable Stories from the Lives of 
Latter-day Saint Women, vol 1, s 26-287) ~~ 

Vilka två gåvor gavs till syster Grover? (Tungomålsgåvan och gåvan att 
uttyda tungomål.) Vad gjorde hon för att få dessa gåvor? Hur kände hon 
sig när hon tog emot dem? 

Syster Antonia Flores från Lima i Peru berättar om denna upplevelse: 

"För många år sedan intervjuade grenspresidenten mig för att kalla mig som 
president för Hjälpföreningen. Jag var rädd för att bli president. Jag hade 
mgen aning om hur jag skulle klara av en sådan uppgift och var rädd att 
säga ja. Senare samma dag kom jag att tänka på fastans och bönens princip. 
Jag fastade och bad för att få vägledning i saken. 

På natten fick jag en uppenbarelse. Jag drömde att jag, gick, jag bar på nå-
gonting som var väldigt tungt. Jag hade gått länge och var trött av att bä-
ra en sådan tyngd. Då såg jag Herren Jesus Kristus, och han tog min börda. 
Han sade: Kom, följ mig!' Nästa morgon kände jag mig så glad, borta var 
all rädsla. Jag skyndade mig till grenspresidenten för att berätta om vad 
som hade hänt och att jag inte var rädd längre utan var säker på att det 
var rätt. Nu har jag varit president för Hjälpföreningen i flera år, jag 
har två underbara rådgivare." ("He Took the Weight Out of My Hands", Remar-
kable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, sammanställd OT  
Leon Hartshorn, vol 2, s 87.) " 

Varför behövde syster Flores den andliga gåva som kallas personlig 
uppenbarelse? 

Den Helige Anden kan uppenbara sanningar för oss även på andra sätt än i 
drömmar. Han kan låta oss se en syn (se L&F 76:12). Vi kan höra en röst (se 
Moses 5:4). Den Helige Anden kan tala till oss i vårt inre (se L&F 6:23 och 
Enos 1:10). Vi kan känna den Helige Andens kraft när vi hör en missionär 
en profet eller någon annan av Guds tjänare predika sanningen (se Moro ' 
10:4-5). Vi kan känna den frid som Herren ger oss då han låter sanningens 
Ande upplysa vårt sinne (se L&F 6:14-16, 21-24). 
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Lektion 6 

Syster Afton Affleck från Salt Lake City berättar om denna personliga upp-
levelse av trons gåva: 

"Jag förberedde ... en stor julfest ... Jag ville att den skulle bli lyckad 
och gjorde noggranna förberedelser. Jag hade huvudvärk, och det blev bara 
värre och värre. Jag försökte få tag i Bob flera gånger på eftermiddagen, 
fcn röst sade: 'Du har epidemisk hjärnhinneinflammation!' Jag sade nej högt. 
Min far hade dött av epidemisk hjärnhinneinflammation ... 

Doktorn kom - jag var så sjuk! Han lyfte på ett av mina ben och det kändes 
som om en blixt slog ut från min nacke, och han sade till Bob: 'Vi måste ge 
henne en välsignelse! Så Bob och doktor Barton smorde mig med olja och väl-
signade mig. Innan vi åkte till sjukhuset ringde Bob till president Robert 
Young, som då var president för templet i Salt Lake City, och bad honom mö-
ta oss där ... 

När vi kom till sjukhuset smorde och välsignade Bob och president Young 
mig, och jag hörde hans röst trots att jag var medvetslös. Han [president 
Young] näpste sjukdomen, så att den inte skulle ha någon makt att förvrida 
min kropp. President Young lovade mig att jag skulle bli frisk. Han välsig-
nade mig med att få tillräcklig styrka att uthärda mitt lidande. 

Under min tid på isoleringsavdelningen, där jag plågades svårt, lärde jag 
mig mycket om Frälsaren och försoningen och Herrens kärlek. Det kändes som 
om jag fick daglig undervisning. Vid ett tillfälle kände jag att jag inte 
stod ut med smärtan längre. Just då lade min morbror Ray Moss och hans son 
Raphel sina händer på mitt huvud och välsignade mig ... 

Hela tiden hade jag så ont i ögonen att jag inte kunde se. En gång vaknade 
jag upp och fick höra doktorn säga till sin ... tekniker att jag hade en 
chans på fem tusen att någonsin kunna se igen, men jag visste att jag skul-
le kunna se. Jag tvivlade aldrig på att jag skulle bli frisk igen. Högra 
sidan var påverkad. Jag kunde inte röra foten och min arm var försvagad 

En natt ... sade en röst till mig: 'Om du har tro, är den så bara lika stor 
som tusendelen av ett sandkorn, skulle du kunna röra din fot och kunna se.' 
Jag kände mig skarpt tillrättavisad, jag tyckte ju att jag hade utövat stor 

Jag bad till Herren och jag utövade tro. Jag vände huvudet åt sidan - tidi-
gare hade jag inte kunnat röra huvudet utan att svimma, men nu vred jag på 
huvudet och såg en strimma ljus under dörren ... 

Jag kände också att 001 jag försökte skulle jag kunna röra benet ... 

Tron är en Guds gåva och han gav mig mer tro än jag någonsin haft tidigare 
i mitt liv. Jag rörde på benet. Jag [låg] där resten av natten och gladde 
mig och prisade ... Herren. Jag ville inte berätta för någon vad som hade 
hänt innan det ljusnade. Herren hade lovat att jag skulle bli botad genom 
tro och prästadömets kraft och de böner som mina närmaste uppsände. Jag 
tackar Herren för att jag fick uppleva detta, för det gav mig styrka." (The 
Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints Oral History Program, intervju-
ad av Sylvia Bruening från Salt Lake City i Utah, dec 1972, s 26-28; cite-
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rad i "Faith Is a Gift of God", Remarkable Stories from the Lives of 
Latter-day Saint Women, sammanställare: Leon R Hartshorn, vol 2, s 1-3) 

Vilken andlig gåva fick syster Affleck ta emot? På vilket sätt på verka-
des den välsignelse hon fick av hennes tro? 

Sammanfattning 

Som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har vi blivit lo-
vade andliga gåvor. Vi får dessa gåvor genom den Helige Andens försorg. Vi 
får dessa gåvor av Herren för att vi skall kunna bli mer fullkomliga och 
för att vi skall kunna återvända till hans närhet. Vi måste förbereda oss 
för att ta emot dessa gåvor. Och det kan vi göra genom att bedja i tro, ge-
nom att hålla buden. Vi måste vara ödmjuka och villiga att utföra Herrens 
verk. 

Uppmaning 

Läs L&F 46:8-26, Moro 10:5-30 och 1 Kor 12. Lär dig att känna Igen de and-
liga gåvor du fått och sträva efter att använda dem till andras väl. Sök 
efter tillfällen att hjälpa familjemedlemmarna att känna igen och utveckla 
deras särskilda gåvor. 

Ytterligare skriftställen 

Joel 2:28-29 (gåvor som skall ges) 
1 Kor 14 (betydelsen av profetians gåva) 
Apg 10:1-35 (Petrus syn) 
1 Ne 10:17-19 (Den Helige Andens kraft) 
L&F 6:5-11 (gåvan att känna till Guds hemligheter) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Studera Den sista dagars heliga kvinnan, del A, lek 4, "Den Helige An-
dens gåva". 
2. Studera underavdelningen "Vad är den Helige Andens gåva?" I Evangeliets 

principer, kap 21. 
3. Studera Evangeliets principer, kap 22, "Andens gåvor". 
4. Läsa Moro 10:5-30; 1 Kor 12; L&F 46:8-26. 
5. Göra i ordning en affisch med sjunde trosartikeln eller skriva upp den 

på skrivtavlan före lektionen. 
6. Skaffa skrivtavla och krita. 
7. Ge klassdeltagare i uppgift att redogöra för berättelser eller skrift-

ställen ur lektionen. 
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Sabbatsdagen 

Ändamålet med denna lektion är att hjälpa dig att helighålla sabbatsdagen. 

Varför bör vi helighålla sabbatsdagen? 

DET ÄR EN BEFALLNING 

När Herren gav oss det fjärde budet sade han: "Tänk på sabbatsdagen, så att 
du helgar den." (2 Mos 20:8) 

Att "helga", vad innebär det? (Att avskilja något för Gud. Ytterligare 
förklaringar ges i de första tre styckena av underavdelningen "Hur hel-
gar vi sabbatsdagen?" i kapitel 24, Evangeliets principer.) 

Som förklaring till budet om sabbatens helighållande säger Herren: "Sex da-
gar skall du arbeta och förrätta alla din sysslor; men på den sjunde dagen 
är HERRENS, din Guds sabbat; då skall du ingen syssla förrätta." (2 Mos 
20:9-10) 

DET ÄR EN VÄLSIGNELSE 

I och med att Herren har givit oss sabbaten som sin dag, har han givit oss 
tid. Herren vet att vi behöver en vilodag. Oavsett vilken sysselsättning vi 
har, behöver vi alla förnya våra kroppar genom att avstå från arbete. Vi 
behöver vila upp våra sinnen genan att använda dem på ett annorlunda sätt. 
Vi behöver ge Anden näring genom gudsdyrkan. Sabbaten ger oss tillfälle att 
tillfredsställa dessa behov. Sabbaten ger oss tillfälle att utvecklas and-
ligen och att finna frid och glädje. Sabbaten bör vara veckans högtidsdag. 

Hur skulle livet te sig utan sabbaten? (Vi skulle inte tänka så mycket 
på Gud och Frälsaren och på vad de gjort för oss. Vi skulle inte få 
tillräckligt med vila från världsliga omsorger och påfrestningar. Vi 
skulle gå miste om umgänget med andra medlemmar varje vecka. Vi skulle 
inte få tid att göra de upplyftande saker son vi bör göra på sabbaten. 
Vi skulle kunna bli inskränkta och själviska.) 

Herren låter profeten Jesaja säga: "Om du är varsam med din fot på sabba-
ten, så att du icke på min heliga dag utför dina sysslor; om du kallar sab-
baten din lust och HERRENS helgdag en äredag, ja, om du ärar den, så att du 
icke går dina egna vägar eller sköter dina sysslor eller talar tomma ord, 
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då skall du finna din lust i HERREN ... så har HERRENS mun talat." (Jes 
58:13-14) 

Herren lovar dem som helighåller sabbaten stora välsignelser. 

På vilka sätt kan vi helighålla sabbatsdagen? 

GENOM RIKTIG FÖRBEREDELSE 

För att vi skall kunna helighålla sabbaten, måste vi ha förberett oss så 
att vi verkligen kan vila, besöka kyrkans möten och njuta av stillsamma och 
fridfulla verksamheter. Detta förutsätter noggranna förberedelser de före-
gående sex dagarna. I synnerhet mödrar behöver planera i förväg och påverka 
de övriga i familjen att göra likadant. 

Syster Marilyn T Brockbank, en amerikansk hemmafru, har skrivit om hur hon 
lärde sig förbereda sig för sabbaten: 

"Jag minns att jag brukade säga till min man 'vad är det för fel på mig? 
... jag får alltid huvudvärk på lördag eftermiddag och det dröver ända till 
måndagen innan den försvinner ... Var är alla välsignelser vi blivit lova-
de? Jag håller sabbaten. Jag går inte på bio eller handlar. Jag går till 
kyrkan. Vad är det för fel på mig? Jodå, jag kom på vad det var för fel 

Varje gång jag slängde in litet tvätt i maskinen eller dammsög golvet eller 
slog mig ned för att sy och titta på tv, visste jag att jag inte höll sab-
baten och att jag därför inte fick några välsignelser. 

Vilken frid och glädje jag kände när jag beslutade mig att börja helighålla 
sabbaten. När jag en gång fattat beslutet kände jag mig inspirerad att pla-
nera för sabbaten. 

Först skriver jag upp allting som måste vara klart före klockan 12 på lör-
dagskvällen. Huset måste vara välstädat ... alla söndagskläder i ordning, 
skorna putsade ... detta gäller också de kläder som skall användas på mån-
dag morgon. Barnen skall ha tvättat håret och badat. Jag skall ha tvättat 
och lagt mitt eget hår och förberett mig att leda sången vid söndagsskole-
mötet. 

Jag måste planera för, göra inköp för och göra i ordning de tre måltiderna 
i förväg ... 

så har jag då till slut fått lugn och ro i min lilla värld på sabbaten, och 
jag har börjat se fram emot den med glädje. Jag kan inte låta bli att le då 
jag tänker på tillfället jag får varje söndag att läsa och begrunda, att 
be, att vila och hämta nya krafter. 

... Jag har fått kraft och insikt, så att jag bättre kan ta hand om mina 
barn. Jag känner att jag är mera kärleksfull emot dem. Och jag känner An-
dens påverkan, en närhet till Gud, hans kärlek, och glädje i att be ... 
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Lektion 6 

Herren har sagt att han kommer att bereda en utväg för oss att göra det han 
befaller oss om. Han lovar oss Andens gåvor. 

... Jag vittnar om att ni i likhet med mig kommer att få kunskap och väg-
ledning då ni vänder er till honom i alla situationer." ("Prepare to Keep 
the Sabbath Day Holy", Ensign, mar 1972, s 44-45) 

Vad kan vi göra för att bättre förbereda oss för sabbaten? Fråga de yng-
re, ensamstående kvinnorna vad de kan göra för att hjälpa sina mödrar. 

Visa bild 4-a, "Varför bör man inte göra dessa saker på söndag morgon? 

Vad gör den här familjen som de borde ha gjort på lördagen? 

Visa bild 4-b som innehåller text och musik till "Lördagen", och sjung 
sången tillsammans. Om ni inte kan sjunga den, läs då texten. 

Dr Dallin H Oaks, president för Brigham Young-universitetet, berättar om 
sin tid som studerande: 

"När jag skulle resa till Chicago för att studera vid universitetet där, 
påminde min mor mig om att far aldrig någonsin hade studerat på sabbaten. I 
förbigående sade hon: 'Dallin, se till att du inte studerar på söndagar, 
eller gör någonting annat på sabbaten än att njuta av den andliga föda som 
bjuds dig på Herrens dag.' 

Vid detta tillfälle beslutade jag att alltid hålla sabbaten, för att få de 
välsignelser - andlig tillväxt och Andens vägledning - som ges till dem som 
håller Herrens sabbat. Jag vittnar för er att jag fick dessa välsignelser 
vid otaliga tillfällen." ("The Blessing of Commandments", Speeches of the 
Year, 1974, s 219) 

Vi bör uppmuntra våra barn att studera på andra dagar än sabbaten, så att 
de den dagen kan vila. 

Det finns andra sätt, förutom att ställa hemmet i ordning, förbereda bar-
nen, laga maten, på vilka vi kan förbereda oss för söndagen. Vi kan gå till 
sängs tidigt på lördagskvällen. Vi kan ordna tillfällen till rekreation, 
sport och andra nöjen på andra dagar än söndagen. 

Om vi har förberett oss tillräckligt för sabbatsdagen får vi mer frid i 
vårt hem. Vi blir mer andligt förberedda och sålunda mer emottagliga för 
Andens undervisning. Vi får mottaga de välsignelser Herren har lovat dem 
som hellghåller denna dag. 

Vilka välsignelser fick syster Brockbank av att helighålla sabbaten? (Frid, 
tid att läsa, begrunda och be; styrka och förstånd att lösa problem; ökad 
kärlek till barnen; hjälp av Anden; känsla av närhet till Gud.) 

Bild 4-a, Varför bör man inte göra dessa saker på söndag morgon? 
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Lektion 6 

GENOM RÄTT DYRKAN, VILA OCH TJÄNANDE 

Vi får ytterligare välsignelser av att besöka kyrkans möten. Vi stärks av 
att dyrka Gud tillsammans. Genom att sjunga kan vi få välsignelser "över 
/våra/ huvuden" (L&F 25:12). Genom att besöka möten och ta del av sakramen-
tet stärker vi vår förmåga att undvika ondska och frestelser i världen (se 
L&F 59:9). 

Vi får även oväntade välsignelser av att helighålla sabbaten. En restau-
rangägare stängde sin restaurang på söndagar därför att han ansåg att ef-
terlevnad av sabbatslagen skulle vara värd de ekonomiska förlusterna. Sena-
re sade han: "Det år vi stängde vår restaurang på söndagar, tjänade vi mer 
pengar än tidigare år ... 

Herren har välsignat oss rikligen ... och vi är både ekonomiskt och andligt 
mer välbeställda än vi någonsin skulle vara om vi hade fortsatt att hålla 
öppet på söndagar ... 

Jag är fast övertygad om att den bästa garantin för framgång i affärer för 
medlemmar i kyrkan, är att helighålla sabbaten på det sätt som Herren har 
befallt." (Citerat av Ezra Taft Benson, "Keeping the Sabbath Day Holy", 
Ensign, maj 1971, s 7) 

President Spencer W Kimball påpekar: "Vi ser att det i vår kristna värld 
fortfarande på många platser finns företag som har sin affärsverksamhet öp-
pen på den heliga sabbatsdagen. Vi är säkra på att botemedlet mot detta 
ligger hos oss själva, den köpande allmänheten. Säkerligen skulle inte va-
ruhusen och affärerna förbli öppna på söndagen om vi, allmänheten, lät bli 
att handla hos dem. Vill ni vara vänliga att tänka på denna sak. Ta upp det 
på era hemaftnar och tala om det med era barn. Det skulle vara underbart om 
varje familj beslutade sig att hädanefter inga inköp skulle göras på sabba-
ten." ("Nu är tiden att arbeta", Nordstjärnan 11/1975, s 3) 

Vilka välsignelser får ni av att helighålla sabbaten? Bär personligt 
vittnesbörd om de välsignelser du fått av detta. 

Första presidentskåpet i kyrkan har förklarat att "Sabbaten inte enbart är 
en dag på vilken vi vilar från vårt arbete ... Det är en helig dag, Herrens 
dag, och den skall tillbringas i dyrkan och vördnad". ("The Sabbath", utta-
lande av första presidentskåpet, Church News, 11 jul 1959, s 3) 

Visa bild 4-c, SDH-församling tar del av sakramentet, och 4-d, Kvinna 
som studerar skrifterna. 

Låt den syster som fått detta i uppdrag redogöra för, med hjälp av Evange-
liets principer, s 118, vad vi bör göra på sabbaten. Skriv upp förslagen på 
skrivtavlan i den ordning de ges. 

Bild 4-b»Ord och musik till "Lördagen". 
Bild 4-c,SDH-församling tar del av sakramentet. 
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Lördagen 
Rita S. Robinson Chester W. Hi l l 

Lör-dag är ju en särskild dag. Då vi gör oss beredda för 

sön - dag. Vi städar huset och handlar vår mat och vi 

ar-be-tar inte förren mån - dag. Vi bars-tar klä-der och 

blan-kar skor, ja, på lördagen allting står re-do. Vå-ra 

naglar klipps och vi tvättar vårt här så att vi är redo för söndag. 
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Lektion 6 

Har ni några ytterligare förslag på hur vi kan helighålla sabbaten? 

Be en ung ensamstående syster att tala om vad hon kan göra för att åt-
njuta en helig sabbat. 

Herren vill att alla skall få vila på sabbaten. Vissa tjänster måste utfö-
ras varje dag, t ex de som utförs på sjukhusen. Vi bör, om möjligt, vila 
från vårt arbete och även hjälpa andra att göra likadant. 

Varför kan vi inte få sabbatens välsignelser om vi handlar eller går ut 
och roar oss på söndagen? (Vi tänker på världsliga ting. Det blir svårt 
för oss att komma i förbindelse med vår himmelske Fader. Vi skaffar oss 
vanor som är svåra att bli av med eller som för oss bort från ett rätt 
iakttagande av sabbaten. Om vi handlar på söndagar, måste andra arbeta 
för att tillgodose våra behov.) 

På vilket sätt får vi hjälp att helighålla sabbaten om vi tänker på än-
damålet med den? (Då vi förstår att sabbaten gavs till oss som en andlig 
och en fysisk välsignelse, vill vi helighålla den dagen och ta emot de 
utlovade välsignelserna.) 

Sabbaten är inte bara en välsignelse för oss, den ger oss möjlighet att gö-
ra saker som blir till välsignelse för andra, att följa Frälsaren, san tog 
sig an de behövande på sabbaten (se Mark 3:1-6; Joh 9:13-16). Många männi-
skor är ensamma. Andra behöver uppmuntran eller någon att prata med. Sabba-
ten ger oss möjlighet att hjälpa de behövande. 

Att helighålla sabbaten innebär mer än att avstå från arbete, besöka kyrkan 
och att göra gott. Det innebär att göra dessa saker villigt och glatt. Det 
innebär att vara tacksam för sabbaten och för de möjligheter den ger oss. 
Det innebär att vi visar upp ett glatt ansikte under denna särskilda dag. 
Det innebär att göra det som David säger i Psaltaren: "Detta är den dag, 
som HERREN har gjort; låtom oss på den fröjdas och vara glada." (Ps 
118:24) 

Sammanfattning 

Herren har givit oss sabbaten för vårt eget bästa. Om vi förbereder oss och 
helighåller denna dag, kommer vi att få skörda dess förmåner och välsignel-
ser. 

Uppmaning 

Diskutera med familjemedlemmarna vilka välsignelser de kan få av att helig-
hålla sabbaten. Planera tillsammans mera noggrant än tidigare att helighål-
la denna dag. Bestäm er för att göra någonting som leder till att söndagen 
blir en stillsam vilodag. Lär familjen sången "Lördagen", bild 4-b. 

Bild 4-d,Kvinna som studerar skrifterna. 
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Ytterligare skriftställen 

Jes 58 (Hur man fastar, och helighåller Herrens dag) 
3 Mos 26:1-12 (Välsignelser av att hålla buden) 
Neh 13:15-22 (De heliga skall helga sabbaten) 
L&F 59:9-24 (Välsignelser av att iaktta sabbaten) 

Lärarens förberedelse 
Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Läsa kap 24 i Evangeliets principer, "Sabbatsdagen". 
2. Ge en klassdeltagare i uppgift att helt kort redogöra för vad vi bör gö-

ra på sabbaten. Föreslå att hon presenterar de elva förslagen på s 119 i 
Evangeliets principer. 

3. Skaffa skrivtavla och krita. 
4. Lära dig sången "Lördagen" eller låta några av systrarna lära sig den så 

att de kan sjunga den för klassen. 
5. Ge klassdeltagare i uppgift att läsa eller presentera berättelser och 

skriftställen ur lektionen. 
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Visdomsordet Lektion 5 

Ändamålet med denna lektion är att uppmuntra dig att efterleva visdomsordet 
och att hjälpa andra att göra likadant. 

Uppenbarelse om hälsa 

Visa affischen med visdomsordet enligt anvisningarna under "Lärarens 
förberedelse". 

Uppenbarelsen om visdomsordet i det åttionionde kapitlet i Läran och för-
bunden är Guds hälsolag. Herren säger här att han givit denna uppenbarelse 
till gagn för de svagaste heliga. De omständigheter under vilka profeten 
Joseph Smith emottog uppenbarelsen om visdomsordet beskrivs av president 
Brigham Young: 

"Den första profetskolan hölls i ett litet rum ovanför profetens kök ... 
Det var det rum där profeten erhöll uppenbarelser, och det var där man in-
struerade bröderna. Bröderna kom dit efter att ha rest hundratals kilometer 
för att få gå i skola i ett litet rum, som antagligen inte var större än 
3,5 x 4 meter. Då de samlades i detta rum efter frukost var det första de 
gjorde att tända sina pipor och allt under det att de talade om rikets 
storhet spottade de i rummet och så snart de tog pipan ur munnen tuggade de 
stora mängder tobak. Ofta när profeten kon in i rummet för att undervisa 
stod han i ett moln av rök. Detta och hans hustrus klagomål över att hon 
måste rengöra det smutsiga golvet, bidrog till att profeten började tänka 
på saken. Han frågade Herren angående äldsternas bruk av tobak och som svar 
på sin förfrågan fick han en uppenbarelse som kallas för visdomsordet." 
(Journal of Discourses, 12:158, 8 feb 1868) 

Denna uppenbarelse, som innehåller särskild undervisning om vad som är nyt-
tigt och skadligt, är den hälsolag som Gud givit till sina barn på jorden. 

Guds hälsolag 

Herrens anvisning om vilka födoämnen som skall eller inte skall användas, 
eller användas med försiktighet, utgör hans hälsolag. 

Visa bild 5-a, Kött- och mejeriprodukter; 5-b, Frukt och grönsaker; 5-c, 
Olika sädesslag; 5-d, Ät rätt! 

Nyttig mat 

Herren har givit oss lagar och anvisningar. I en uppenbarelse om hur vi 
skall vårda och skydda våra kroppar säger han vad vi bör äta. På Joseph 
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Lektion 6 

Smiths tid var många människor undernärda, de åt en alltför ensidig kost. 
Traditioner och okunnighet ledde till att människor inte åt tillräckligt 
mycket frukt och grönsaker. En del åt inte tillräckligt mycket brödsäd utan 
levde nästan uteslutande på kött. Herrens råd till de heliga att äta olika 
slags frukt, grönsaker, brödsäd och kött hjälpte de heliga att vara friska. 
Denna föda gav deras kroppar de näringsämnen som grundlägger en god hälsa. 
Mer än 60 år senare efter det att visdomsordet uppenbarats genom profeten 
Joseph Smith började vetenskapsmän inse att det är klokt att äta olika 
slags mat. 

Var och en av oss kommer att bli friskare av att följa Herrens anvisningar 
om att (1) använda örter, frukt och grönsaker, (2) låta spannmålsprodukter 
utgöra stommen i vår kost och (3) äta kött sparsamt, eller äta mejeripro-
dukter. Var och en av dessa tre grupper är basföda, som ger oss livsviktiga 
näringsämnen. 

Vad slags mat i var och en av dessa grupper har ni tillgång till? 

Skriv "Nyttig mat" på skrivtavlan. Skriv sedan under denna rubrik upp 
livsmedel som vi bör använda. 

Läs L&F 89:10-17. 

Vad uppmanar oss Herren att äta? (Hälsosamma örter och frukt i rätt tid; 
köttet av djur på marken och fåglar i luften, sparsamt; säd; vinrankans 
frukt.) 

Onyttiga ämnen 

Visdomsordet varnar oss för vissa ämnen. Vi får rådet att avstå från starka 
drycker, d v s alkoholhal tiga drycker, att avstå från tobak och att avstå 
från heta drycker (vilket Herren har sagt innebär kaffe och te). 

Under rubriken "Skadliga ämnen" skriver du upp ämnen som Herren anmodar 
oss att inte använda. (Alkohol, tobak, te och kaffe) 

Hur kan ni motstå frestelsen att använda dessa ämnen? 

Uppenbarelsen till Joseph Smith stod i bjärt kontrast till den tidens se-
der. Trots att det då inte fanns några kända skäl till att lyda detta bud, 
åtlydde medlemmar i kyrkan uppenbarelsen av tro. På senare år har veten-
skapsmän upptäckt många olika skäl att undvika de skadliga ämnen som 
nämnts. Vi vet t ex, att alkoholhaltiga drycker förgiftar kroppen. Att 
dricka alkohol leder till humörväxlingar, bristande omdöme och behärskning, 
begränsad talförmåga, dålig balans och klumpighet. Att dricka större mäng-
der leder till dåsighet, domning och i värsta fall - till döden. Människor 
som blivit beroende av alkohol kallas alkoholister. Akkoholister dricker så 
mycket alkohol att deras kroppar skadas, i synnerhet levern och matsmält-

Bild 5-a, Kött- och mejeriproduktgruppen. 
Bild 5-b, Frukt och grönsaksgruppen. 
Bild 5-c, Spannmålsgruppen. 
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ATT ÄTA SÄTT .. . 

Rekommenderat dagligt Intag 

Det rekommenderade dagliga Intaget utgör grunden till 
ett näringsrlkt och sunt kosthåll. 

De rekonmenderade portionerna ur de fyra grupperna för vux-
na ger omkring 5,0 kj (1200 kalorier). Sammanställningen 
nedan ger rekomnendationer både i fråga om portionernas 

antal och storlek för flera olika kategorier män-
niskor. 

Näringsämnen 

Näringsämnen är kemiska ämnen som kroppen tillgo-
dogör sig vid matsmältningen. De uppbygger och un-
derhåller kroppens celler, reglerar kroppsproces-
ser och ger energi. 

Kostgrupp Rekommenderat antal portioner 
B T V H k A k 
a 0 u a v m v 
r n X v 1 m i 
n å n a n a n 

r a n n n n 
i d o d o 
n e r e r 
8 
a 
r 

Mjölk 3 4 2 4 4 
dl mjölk, yogurt ELLER 

likvärdig kalcium: 
skiva ost* 

2^ dl pudding 
4 dl glass 
5 dl keso* 

Kött 2 2 2 3 2 
55 g kokt magert kött, 
fisk, kött av fågel ELLER 
likvärdig protein 
2 agg 
2 skivor ost* 
1 dl keso* 
2% dl torkade bönor, Hrter 
A msk Jord nöt smör 

Frukt-grönsaker 4 4 4 4 4 
1 dl kokta eller juice 
2^ dl råa 
potionerna serveras 
vanligtvis som ett medel-
stort äpple eller en banan 

Säd 4 4 4 4 4 
fullkorns, berikad 
1 skiva bröd 

dl flingor 
1,3 dl pasta eller gryn 

*Räkna osten som portion av mjölk ELLER kött, inte båda de-
larna. 
"Andra" kompletera men ersätt inte livsmedel ur de fyra 
kostgrupperna. Mängden bör anpassas till Individens kalori-
behov. 

Använd med tillstånd av National Dairy Council. 

Näringsämne Viktiga närings-
källor 

Protein Nötkött, kött av 
fågel, fisk 
torkade bönor 
och ärter 
ägg 
ost 
mjölk 

Kolhydrat Flingor 
potatis 
torkade bönor 
majs 
bröd 
socker 

Fett Matfett, olja 
smör, margarin 
salladsdressing 
korv 

Vitamin A (retlnol) Lever 
morötter 
grönsaker 
smör, margarin 

Vitamin C (askorbinsyra) Broccoli 
apelsiner 
grapefrukt 
potatis 
Jordgubbar 

Tiamin (Bl) Magert fläsk 
nötter 
berikade flingor 

Riboflavin (B2) Lever 
mjölk 
yogurt 
keso 

Niacin Lever 
nötkött, kött av 
fågel, fisk 
jordnötter 
berikade flingor 

Kalcium Mjölk, yoghurt 
ost, 
sardiner 
grönkål, senap och 
kålrötter 

jarn Berikad mjöl 
druv juice 
lever 
torkade bönor och 
ärter 
mörkt kött 
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Människokroppen behöver dagligen omkring 50 näringsämnen, 
även vatten, för att vara fullt frisk. Om man får rätt dag-
lig dos av de tio viktigaste näringsämnena blir de fyrtio 
andra sannolikt förtärda i tillräckligt stora mängder för 
att tillgodose kroppens behov. 

Kosten bär bestå av mAnga olika slags mat därför 
att de inte finns ett enstaka livsmedel sen ger 
alla de 50 olika näringsämnena och därför att fle-
ra näringsämnen samverkar. 

Nigra viktiga fysiologiska funktioner 

Ger energi Förnya och underhälla kroppsceller Reglera kroppsprocesser 

Ger 17 kj (4 kal/g) Utgör en del av varje cells uppbyggnad, 
muskel-, blod- och benceller; påverkar 
växandet och bevarar friska kroppsceller -

Utgör en del av enzymer, vissa 
hormoner och kroppsvätskor och 
antikroppar som ökar motstånds-
kraften mot infektioner. 

Ger 17 kj (4 kal/g) 

Huvudsaklig energi-
källa för centrala 

Ger energi så att proteinet kan användas 
till växandet och underhållet av kropps-
celler. 

nervsystemet  
Ger 38 kj (9 kal/g) 

Oförädlade produkter ger fiber -
sammansatta kolhydrater 1 frukt, 
grönsaker och fullkornsprodukter 
- till regelbunden avsöndring. 
Hjälper kroppen att uppta fett. 

Utgör en del av varje cells uppbyggnad. 
Ger nödvändiga fettsyror. 

Förser med och bär fettlösllga 
vitaminer (A, D, E och K) 

Hjälper till vid uppbyggande och under-
håll av hud och slemhinnor som gränsar 
till kroppshåligheter, san näsöppningar-
na och inälvorna, och därmed bygger upp 
motståndskraft mot Infektioner. 

Ar verksamt 1 synprocessen och 
ger synpurpur, och därmed ger den 
friska Sgonvävnader och förbätt-
rar ögats omställning vid svag 
belysning. 

Bygger upp bindemedel, som kollagen, som 
håller Bannan kroppscellerna, därmed 
stärker blodkärlen, påskyndar läkning av 
sår och ben och ökar motståndskraft mot 
infektioner. 

Underlättar utnyttjandet av järn. 

Är verksamt san en del av en ko-
enzym i att främja utnyttjandet 
av kolhydrater. Främjar normal 
aptit. Bidrar till att nervsys-
temet fungerar normalt. 

Underlättar utnyttjandet 
av energi 

Xr verksamt som en del av en 
koenzym 1 alstrandet av energi 
inuti kroppscellerna. Främjar 
frisk hyd, ögon och en god syn. 

Underlättar utnyttjandet 
av energi 

Xr verksamt som en del av en ko-
enzym 1 fettsynteser, vävnadsres-
plration och utnyttjande av kol-
hydrater. Främjar en frisk hud, 
nerv, och matsmältning. Påverkar 
matsmältningen och ger normal ap-
tit. 

Underlättar utnyttjandet 
av energi 

Påverkar blodets levrlngsfttrmlga. 
Xr verksamt 1 normala muskelsam-
mandragningar och 1 muskelav-
slappning och 1 normal nervöver-
föring. 

Förenas med andra mineraler Inuti en 
proteinstruktur för att ge stadga åt ben 
och tänder. 

Underlättar utnyttjandet 
av energi 

Förenas med protein för att bygga upp 
hemoglobin, det röda ämnet i blodet som 
för syre till och koldioxid från celler-
na. Förhindrar blodbrist med åtföljande 
trötthet, ökar motståndskraft mot infek-
tioner. 

Ar verksamt som en del av enzy-
merna involverade i levnadsres-
peratlonen. 
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ningsorganen. Alkoholister får oftare cancer och magsår än de som inte 
dricker alkohol. Kvinnor kan till och med föda mindre barn eller barn med 
olika skador. 

Förutom de fysiska skador som nämnts ovan, kan alkohol också orsaka andra 
svåra skador. En berusad förälder slår ofta andra i familjen. Barnen blir 
rädd a och förlorar respekten. Många familjer lider av att inkomster slösas 
bort på sprit istället för att användas till mat, kläder och utbildning. 

Att använda tobak kan leda till cancer, hjärtinfarkter, slaganfall och kro-
niska lungsjukdomar. Barn till mödrar som röker är ofta mindre och inte 
fullt så friska som barn till mödrar som inte röker. Barn till föräldrar 
som röker får oftare luftrörskatarr och lunginflammation än barn till fö-
räldrar som inte röker. Spädbarn vars föräldrar röker löper större risk att 
få kroniska lungsjukdomar i vuxen ålder. 

Det var lika vanligt på Joseph Smiths tid som nu att dricka kaffe och te. 
Ingen misstänkte att dessa drycker var skadliga. Nu vet vi att det är stl-
mulantia. De höjer blodtrycket och ökar pulsslagen och ger sömnsvårigheter. 
Vetenskapsmän upptäcker ständigt nya skadliga bieffekter. Allt detta gör 
att vi bättre förstår de råd vi får i visdomsordet. 

Läs L&F 89:5-9. 

I vår tid har Herren uppenbarat genom kyrkans ledare att vi skall undvika 
alla slags droger, utcm i de fall då läkare ordinerat oss dem. 

Välsignelsen av att lyda hälsolägen 

Herren har lovat att de som lyder visdomsordet skall bli välsignade, och 
han nämner fyra olika välsignelser. 

Läs L&F 89:18-21. 

Vilka fyra olika välsignelser nämns? (Hälsa, visdom och kunskap, styrka, 
mordängeln skall gå förbi) 

Skriv upp dem på tavlan under rubriken "Välsignelser av att lyda vis-
domsordet". 

Varför behöver vi en frisk kropp? Varför vill Herren att hans barn skall 
ha friska kroppar? 

Många har blivit friskare av att leva efter visdomsordet. Efter att ha va-
rit krigsfånge i fem år blev broder Clara svårt sjuk; han tillbringade tre 
år på olika sjukhus och sanatorier. Läkarna skickade hem honom, ty de kunde 
inte bota honom. Han låg i sängen hela dagarna. Broder Clara träffade mis-
sionärerna och fick undervisning om evangeliet. Han accepterade visdomsor-
det och slutade dricka kaffe och röka. Hans hälsotillstå«i förändrades 
märkbart: Han hade inte längre svårt att andas och han hostade mycket mind-
re. Han beslöt sig för att börja arbeta igen, och han fick omedelbart an-
ställning. Två prästadömsbärare välsignade honom och några dagar senare var 
han helt frisk. Broder Clara välsignades med god hälsa därför att han åt-
lydde visdomsordet. (Se Mrs Lodemez Clara, Five Years in a Nazi camp, "He 
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Lektion 6 

Was Regarded Incurable", s 23.) 

På vilka sätt har era familjer välsignats med bättre hälsa av att lyda 
visdomsordet? 

Vissa människor blir inte friskare av att lyda visdomsordet. Ändå krävs det 
av oss att vi lyder detta bud. Vi blir välsignade när vi lyder Herrens bud, 
även om vi inte omedelbart märker det. Från början ansågs inte visdomsordet 
vara en befallning utan endast ett råd. Senare förkunnade profeten Brigham 
Young att visdomsordet nu var en befallning. Denna befallning gäller även 
idag. Första presidentskapet betonade detta vid generalkonferensen i okto-
ber 1942: 

"Det är Guds hälsolag, och den är förpliktande för oss alla. Vi kan inte 
undfly dess verkan, ty den är grundad på evig sanning." (Messages of the 
First Presidency, vol 6, s 172, 3 okt 1942) 

Ibland är det svårt att lyda visdomsordet, ty det är svårt att bryta en va-
na och göra tvärtemot omgivningen. Då vi lyder Herrens hälsolag får vi 
emellertid självbehärskning och självförtroende. Det blir lättare för oss 
att lyda andra bud. 

"En ung mormonpojke [tog värvning i armén]. Han var klumpig ... Efter att 
under en parad ha gjort allting i fel ordning, blev han kommenderad att 
uppsöka kaptenen. Kaptenen sade: 'Jag har lagt märke till dig, unge man ... 
du är mormon, va?' 

'Ja kapten.' 

'Ja, jag vill bara bekanta mig med dig. Vill du ha ett glas öl?' 

'Kapten, jag dricker inte sprit.' 

Kaptenen [svor och] sade: 'Vill du ha en cigarr då?' 

[Den unge mannen svarade]: 'Nej tack, jag röker inte.' 

Kaptenen verkade bli irriterad, och han skickade ut pojken från rummet. 

När han kom tillbaka till förläggningen sade några underofficerare ilsket 
till honom: 'Idiot! Fattar du inte att kaptenen försökte bli vän med dig, 
och så förolämpar du honom?' 

Den unge mormonpojken svarade: 'Mina herrar, om jag skall svika mina ideal 
och allt jag håller kärt och göra saker san jag har fått lära mig att jag 
inte bör göra, då begär jag avsked ... 

Senare under kriget behövde pojkens kapten, san nu hade blivit befordrad 
till överstelöjtnant ... [en soldat till ett mycket viktigt uppdrag. Han 
behövde någon som var helt pålitlig. Han behövde en karaktärsfast man]. 
Överstelöjtnanten valde ut denne unge man som haft mod att stå framför 
honom och säga: Jag röker inte. Jag dricker inte'" (Hugh B Brown, "A Time 
of Testing", Improvement Era, jun 1969, s 98.) 
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Vilka problem ställs ni inför då ni försöker lyda visdomsordet? 

Vad kan ni göra för att stå emot frestelser, förbli ståndaktiga och lyda 
visdomsordet? 

Vi bör inte tro att visdomsordet är en befallning som endast för med sig 
fysiska och timliga välsignelser. Herren har talat om för oss att alla 
befallningar är andliga. 

Vilka andliga välsignel ser får ni av att lyda visdomsordet? (Åka till 
templet, vara i samklang med den Helige Anden, ta emot uppenbarelser för 
ert andliga och fysiska välbefinnande, ha ett klart sinne, känna er 
värdiga att delta i andlig verksamhet.) 

På vilka sätt kan lydnad till visdomsordet hjälpa er att hålla andra 
bud? (Genom att förbereda er för dopet, hjälpa er att hålla ert löfte 
att besöka möten i kyrkan, göra det möjligt för er att åka till templet, 
hjälpa er att både fysiskt och andligt vara istånd att göra allt det som 
vår himmelske Fader kräver.) 

Hjälpa andra 

Vi bör vara fördragsamma mot dem som kämpar för att lyda visdomsordet. En 
del tycker att det är lätt att lyda detta bud, andra tycker att det är 
svårt. Var och en av oss måste söka Herrens vägledning så att vi vet hur vi 
bäst skall hjälpa dem som har svårigheter. Vårt föredöme och vår uppmuntran 
kan hjälpa medlemmar i familjen, vänner och nya medlemmar i kyrkan. 

En kvinna i kyrkan, Yvonne Rempp, skriver om en personlig upplevelse som 
visar vikten av att vara ett gott föredöme: 

"Jag kände bara två personer på mottagningen: Brudgummen och hans mor. Hon 
och jag hade lärt känna varandra på sjukhuset där vi båda arbetade ... 

Efter att ha lyckönskat de unga tu och hälsat på deras anhöriga, fick jag 
syn på en ledig stol på andra sidan rummet, jag skyndade mig dit. 

'Lite punsch', frågade en flicka. 

'Nej tack', svarade jag, 'inte just nu.' 

De bjöd på tårta och punschbål. Många stod i kö för att få något att drick-
a. Punschen serverades i stora bägare. I en undanskymd vrå av rummet serve-
rades den alkoholfria punschen i mindre bägare - en ballong var fastbunden 
i varje bägare. Det här var punschen för de små. 'Varför måste de servera 
den alkoholfria punschen så långt från händelsernas mitt?' undrade jag. 

Vad jag var törstig! Men hur skulle jag kunna gå omkring med en bägare med 
ballong? Det stod fullt med barn runt omkring skålen med den alkoholfria 
punschen. Jag undrade om jag bara en enda gång kunde hålla i ett vanligt 
punschglas. Jag skulle givetvis inte dricka den. Jag reste mig upp. 

'Får det vara litet punsch, damen?', hörde jag någon säga. 
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Lektion 6 

'Nej tack', sade jag igen, 'inte nu.' 

Jag satte mig ned igen. Skulle det vara så fel om jag tog ett enda glas? 
Visst var det fel. Jag kommer ihåg att min besökslärarinna så sent som för-
ra veckan hade sagt att vi inte fick göra små kompromisser, vi vet ju inte 
alltid vad det kan leda till. Nu var det dags att besluta sig, för jag mås-
te ha något att skölja ner den torra kakan med. 

Jag reste mig upp och gick långsamt mot punschskålen. Jag vände mig an och 
gick tillbaka och satte mig ned igen. 

Inuti mig rasade kampen. Vad var jag på väg att göra! 

Jag började nynna på hymnen Gör rätt val. Varför kan jag att tänka på just 
den sången? Slutligen, som en jätte bland älvor intog jag min plats i kön 
framför den alkoholfria punschen. 

Någon knackade mjukt på min axel och en tonåring ... frågade: 'Syster 
Rempp, är det här den alkoholfria punschen serveras?' 

'Nej men Neal, så trevligt! Ja du har hamnat rätt.' Han log brett, hans 
bruna ögon glittrade. Vi pratade och skrattade och drack av punschen. Efter 
en stund kom några av hans vänner fram till oss, en av dem sade: 'När vi 
kom in och Neal fick syn på dig, sade han att du är lärare i Söndagsskolan 
i hans ward. Han blev verkligen upprörd när vi pratade om att dricka litet 
riktig punsch. Han sa att vi skulle följa ert goda föredöme och komma ihåg 
vilka vi var. Han sade att du kanske skulle skvallra för hans mamma.' 

Jag kände mig knäsvag. Hur nära hade det inte varit, pch många skulle ha 
följt mig. Jag kunde inte komma hem nog snabbt för att få tacka min himmel-
ske Fader för att han hade hjälpt mig. Aldrig mer skulle jag tveka. 

En vecka tidigare hade Neil accepterat en kallelse att gå på mission. Och 
två dagar efter bröllopsfesten förolyckades han. Visst gick han på mission, 
men till ett nytt missionsfält. Neil var en framstående ung man i fråga om 
utseende och förmåga och moral. Han lyckades här i livet, och jag är evigt 
tacksam att jag inte svek honom." (Yvonne Rempp, "Temptation in a Punch 
Bowl", Ensign, apr 1977, s 61-62) 

En kvinna hade varit inaktiv i kyrkan i över tjugo år, hon var slav under 
rökbegäret. Biskopen kallade henne att verka i ett ämbete i kyrkan, och ge-
nom detta tjänande väcktes hennes slumrande vittnesbörd till liv. Hon be-
skriver sina känslor inför ovanan och övervinnandet av begäret: 

"Jag kunde inte sluta röka. Jag kände mig inte väl till mods när jag rökte, 
och i och med mitt ämbete i kyrkan blev vanan nästan outhärdlig. 

De flesta medlemmarna i wardet visste att jag rökte, men det var aldrig nå-
gon som sa någonting. Jag var ömtålig för kritik och var därför alltid på 
min vakt mot nedsättande kommentarer, överlägsna blickar, men det hände 
aldrig att någon ens antydde att jag kanske var ovärdig. Min andlighet var 
bräcklig, en lätt pust av kritik hade kanske förstört den. Men det hände 
aldrig. 
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Så småningom fick jag tillräcklig styrka att sluta röka." 

Syster Black avslutar: "Jag är evigt tacksam för de sanna heliga i vår 
stad. Deras tro och kärlek och förböner uppmuntrade mig och min make att 
bli värdiga ... och för en Fader som aldrig slutade älska oss." (Kae Black, 
"I Had to Quit Smoking!" Ensign, apr 1977, s 62-63.) 

Vad kan ni göra för att hjälpa andra lyda visdomsordet? 

Vilka frestelser har ungdomar ifråga om visdomsordet? 

Hur kan ni hjälpa era barn att motstå dessa frestelser? 

Sammanfattning 

Det 89:e kapitlet i Läran och förbunden (visdomsordet) är Guds hälsolag för 
hela människosläktet. Det talar om vad vi bör äta och vilka ämnen vi bör 
undvika. Vi utlovas stora välsignelser om vi lyder detta bud. Även om det 
nu finns vetenskapliga skäl att lyda visdomsordet, är efterlevnaden av det-
ta bud ett prov på om vi vill leva som Herren befaller oss att leva och om 
vi vill leva ett sunt liv. Genom att lyda Guds hälsolag kan vi hjälpa andra 
att lyda detta bud och därmed erhålla välsignelserna som hör samman med bu-
det. 

Uppmaning 

Begrunda om ni kan lyda visdomsordet bättre. Sök inspiration att veta hur 
ni kan hjälpa andra att lyda detta bud. 

Ytterligare skriftställen 

3 Mos 10:9 (inte dricka vin eller starka drycker) 
Ords 20:1 (vinet är en bespottare) 
1 Mos 1:29 (fröbärande örter och träd med fröbärande trädfrukt till föda) 
L&F 49:19 (djuren till föda) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Göra 1 ordning en plansch som du kan visa i början av lektionen: 

Visdomsordet: 
"Guds hälsolag" 

2. Skaffa skrivtavla och krita. 
3. Studera Evangeliets principer, kap 29, "Herrens hälsolag". 
4. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och 

skriftställen ur denna léktion. 
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Tionde och offer Lektion 6 

Denna lektion är till för att hjälpa dig att mera fullständigt uppskatta 
och bättre efterleva tiondelagen och förstå värdet av andra offer i kyrkan 
och behovet av generösa bidrag. 

Vad är tiondelagen? 

Tiondelagen är en befallning från Herren - en plan genom vilken vi ger ho-
nom tillbaka en liten del av det han givit oss. När vi döptes gjorde vi ett 
förbund att lyda alla Herrens befallningar. Varje gång vi tar del av sakra-
mentet, förnyar vi vårt löfte till Herren. Genom att lyda befallningen att 
betala tionde håller vi faktiskt en stor del av vårt löfte. 

Visa bild 6-a, Dina inkomster. 

Följande fråga ställs ofta: Vad är ett fullt eller ärligt tionde? 

En tidigare presiderande biskop i kyrkan har besvarat den på det här sät-
tet: "Själva ordet anger en tiondel. Ett tionde är en tiondel av löntaga-
rens hela inkomst ... Ett tionde är en tiondel av bondens nettoinkomst och 
likaså en tiondel av de produkter som används av bonden till att uppehålla 
sin familj, vilket är en rättvis och jämlik fordran eftersom andra köper 
för sin inkomst sådan mat som familjen behöver." (Joseph L Wirthlin i Con-
ference Report, apr 1953, s 98) 

Förklara att nettoinkomsten är förtjänsten sedan man dragit bort drifts-
kostnaderna. 

Man betalar tiondet till biskopen eller grenspresidenten. Om det inte finns 
något organiserat ward eller dito gren betalas tiondet till distrikts-, 
stavs- eller missionspresidenten. Noteringar om alla våra bidrag förs av 
äldster som kallas kamrerer och kvitton lämnas till oss. 

Visa bild 6-b, Medlemskvitto. 

I slutet av varje år ombeds vi att personligen eller familjevis avtala ett 
speciellt sammanträffande med biskopen eller grenspresidenten. Vid detta 
sammanträffande, som kallas "tiondeavräkning", talar vi i enskildhet med 
honom och går igenom noteringarna om våra personliga bidrag till kyrkan. Vi 
får då tillfälle att tala om för honom huruvida vi betalat ett fullt tionde 
eller ej. Om vi inte bor i ett organiserat ward eller dito gren sammanträf-
far vi med distrikts-, stavs- eller missionspresidenten för att göra tion-
deavräkning. 
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En tiondel är för Herren 

Dina inkomster 

44 6-a 

Nio tiondelar är för dig 



Lektion 6 

Lydnad och ärlighet när det gäller att betala tionde är ett villkor för att 
vi skall få en rekommendation från våra prästadömsledare för att åka till 
templet. Detta krävs också av våra pojkar och män för att de skall vara 
kvalificerade att avancera inom prästadömet. Att betala ett ärligt tionde 
är en viktig befallning som bör efterlevas av alla sista dagars heliga. 

Lydnad ger välsignelser 

Äldste Bernard P Brockbank i de sjuttios första kvorum berättar om hur han 
uppmuntrades att lyda tiondelagen: 

"För några år sedan då min hustru och jag kämpade för att få vår ekonomi 
att gå ihop ... var vi inte ärliga när det gällde att betala tionde och of-
fer. Vi gick i kyrkan och jag trodde att vi älskade Herren, men en dag sade 
min hustru till mig: 'Älskar du Gud?' och jag svarade: 'Ja.' 

Hon sade: 'Älskar du Gud lika mycket som du älskar specerihandlaren?' 

Jag svarade: 'Jag hoppas att jag älskar honan mer än specerihandlaren.' 

Hon sade: 'Men du har betalat specerihandlaren. Älskar du Gud lika mycket 
som vår hyresvärd? Du har betalat honom, eller hur?' Sedan sade hon: 'Det 
första stora budet är att älska Gud och du vet att vi inte har betalat 
tiondet.' 

Vi omvände oss och betalade vårt tionde och offer och Herren öppnade him-
melens fönster och utgjöt välsignelser över oss. Vi betraktar det som ett 
stort privilegium att få betala tionde och offer till Herren. 

Jag skulle vilja nämna att då vi inte var ärliga mot Herren kände vi oss 
nedstämda och hade svårigheter och problem." ("Love of God", Ensign, jun 
1971, s 86) 

Herren lovar andliga och timliga välsignelser till dem som lyder tiondela-
gen. Skrifterna säger oss: "Fören fullt tionde till förrådshuset, så att i 
mitt hus finnes mat, och proven så hurudan jag sedan bliver, säger HERREN 
Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över eder och utgjuta 
över eder riklig välsignelse." (Mal 3:10; se även 3:11-12) 

Vad lovar Herren oss an vi betalar ett fullt tionde? 
Läs L&F 64:23. 

Vilken annan välsignelse kan vi vänta oss då vi betalat fullt tionde? 
(Herren säger att den som betalat tionde inte skall brinna då Herren 
kommer.) 

President Jo seph F Smith, en tidigare president i kyrkan, har berättat hur 
hans mors lydnad till Herrens befallning om tionde gav henne och hennes fa-
milj välsignelser: 

"Jag minns som om det vore i går något som inträffade i min barndom. Min 
mor var änka, med en stor familj att ta hand om. En vår då vi tog upp pota-
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tisen, lät hon sina söner lasta upp de bästa potatisarna och hon tog dem 
till tiondekontoret. Det var ont om potatis det året. Jag var en liten poj-
ke vid tillfället i fråga, och körde vagnen. När vi körde upp framför trap-
pan till tiondekontoret, redo att lasta av potatisen, kan en av biträdena 
ut och sade till min mor: 'Änkefru Smith, det är skamligt att du skall be-
höva betala tionde.' Han sade en del annat san jag minns väl, men det behö-
ver jag inte upprepa här. Han, vi kan kalla honom William Thompson, till-
rättavisade min mor för att hon betalade sitt tionde, kallade henne allt 
annat än vis eller förståndig. Han sade att det fanns andra som var starka 
och arbetsförmögna som fick hjälp från tiondekontoret. Min mor vände sig 
till honom och sade: 'William, du borde skämmas, vill du förmena mig väl-
signelser? Om jag inte betalade mitt tionde, är jag säker på att Herren 
skulle dra tillbaka välsignelser från mig. Jag betalar mitt tionde, inte 
endast därför att det är en Guds lag, utan också därför att jag väntar mig 
välsignelser därigenom. Genom att hålla denna och andra lagar väntar jag 
mig att ha framgång och kunna ta hand om min familj.' ... Hon hade framgång 
eftersom hon åtlydde Guds lagar. Hon hade i överflöd åt sin familj. Vi sak-
nade aldrig så mycket som andra saknade ... Den änkan hade rätt till privi-
legierna i Guds hus. Ingen evangelieförordning kunde förnekas henne, ty hon 
åtlydde Guds lagar." (Evangeliets lära, kap 13) 

Vilka välsignelser fick syster Smith? Vilken välsignelse syftade presi-
dent Smith på då han sade: "Den änkan hade rätt till privilegierna i 
Guds hus?" (Hon kunde besöka templet.) Vilken inverkan hade syster 
Smiths exempel på hennes unge son? 

Det är viktigt att komma ihåg att "Herren håller verkligen sina löften. Han 
öppnar himmelens fönster och utgjuter verkligen sina välsignelser över dem 
som är trofasta och som lyder hans bud ... Dessa välsignelser kan komma på 
ett ekonomiskt eller timligt sätt, men kan också komma som en andlig utgju-
telse, som ger styrka, frid och tröst ... Herrens löften kommer att hål-
las." (Henry D Taylor, "Jag skall ... utgjuta över eder riklig välsignel-
se", Nordstjärnan, dec 1974, s 522) 

Varför är det viktigt att vi inser vilka andliga välsignelser vi får li-
ka väl som de timliga? (Vi måste tacka vår himmelske Fader för alla väl-
signelser. Om vi erkänner våra andliga välsignelser, kan vi förstå vad 
som hjälpt oss att erhålla dem och på så sätt förstå hur vi skall få 
fler välsignelser.) 

Hur har du eller din familj välsignats tack vare tiondebetalning? 

Vad är offer? 

Visa bild 6-c, hur tiondet änvänds. 

Låt den i förväg ombedda systern berätta i två minuter om offer och 
hur de används. Evangeliets principer, kap 32. 

Äldste Boyd K Packer i de tolvs råd har berättat an två missionärer, vilka 
för flera år sedan talade oA för sin grenspresident att en familj som de 
höll på att undervisa plötsligt bestämt sig för att inte döpas. 

"Fadern hade fått höra om tionde och ville inte längre ha med missionärerna 
att göra ... ^ -, A M n ^ i » ^ , . ^ ^ 
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1 
Hur kan man vär-
dera tempeläkten-
skapets välsig-
nelser? 

2 
Hur mycket är 
medlemskapet i 
Herrens rike värt? 

(Nästan varje med-
lem kan härleda 
sitt medlemskap 
tillbaka till 
missionärsarbetet. 

3 
Hur mycket hjäl-
per det oss att 
få lyssna till 
orden från en 
levande Guds 
profet? 
(Generalkonferen-
ser, områdeskon-
ferenser, besö-
kande auktorite-
ter, lektions-
böcker och myck-
et annat kan till-
handahållas tack 
vare tiondemedel.) 

4 
Vilka ytterliga-
re andliga väl-
signelser möj-
liggörs genom 
kyrkans tionde? 

(Tiondet bidrar 
till att finan-
siera kyrkans 
verksamhet i 
stort - byggna-
der, utrustning, 
utbildning och 
undervisning, 
hälsovård etc.) 

6-C 
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Givarens namn — — 
Efternamn Samtliga förnamn 

Adress  

KÄRE BISKOP/GRENSPRESIDENT Datum 19 

Bifogade frivilliga bidrag skall påföras följande konton:  

Tionde  
Fastoffer 
Budget 
Byggnadsfond - för underhall, 
reparationer, utrustning 
och/eller nybyggnad 
Välfärd 
Missionärsfond 
Övrigt (specificera) 

DONERAD SUMMA  
-é-b 

3. Tionde hjälper oss att finansiera 
. , administrationskostnader. 

4. Tionde hjälper oss att bygga mötehus 
och skolor. 



Några dagar senare övertalade grenspresidenten aid sterna att följa med ho-
nom och besöka denna familj en gång till. 

'Jag förstår', sade han till fadern, 'att ni har beslutat er för att inte 
ansluta er till kyrkan.' 

'Det stämmer', svarade han. 

'Aidsterna har berättat för mig, att det är tiondet som stör er.' 

'Ja', sade fadern. 'De hade inte berättat för oss om det, och när jag fick 
höra talas om det, sade jag: "Men det är för mycket begärt. Vår kyrka har 
aldrig begärt något sådant." Vi tycker att det är alldeles för mycket och 
vi kommer inte att bli medlemmar.' 

'Berättade de för er om fastoffer?' frågade han. 

'Nej', sade mannen. 'Vad är det?' 

'I kyrkan fastar vi två mål varje månad och ger motsvarande summa till 
hjälp åt de fattiga.' 

'Det har de inte berättat', sade mannen. 

'Nämnde de byggnadsfonden?' 

'Nej, vad är det?' 

'I kyrkan bidrar vi alla till kapellbyggen. Om ni anslöt er till kyrkan, 
skulle ni bidra med både arbete och pengar. Vi håller faktiskt på att bygga 
ett nytt kapell här', berättade han. 

'Underligt att de inte nämnde det', sade mannen. 

'Förklarade de välfärdsprogrammet för er?' 

'Nej', sade fadern. 'Vad är det?' 

'Jo, vi tror på att hjälpa varandra. Om någon är i nöd eller sjuk eller 
utan arbete eller i svårigheter är vi organiserade så att vi kan hjälpa 
till och det skulle förväntas att ni också hjälper till ...' 

'De har inte nämnt något om detta', sade fadern. 

'Nej', sade grenspresidenten, 'om ni avskräcks av lite tionde är det tyd-
ligt att ni inte är redo för denna kyrka. Kanske har ni fattat det rätta 
beslutet och borde inte ansluta er till kyrkan.' 

När de gick, vände han sig era och sade, nästan som en eftertanke: 'Har ni 
någonsin funderat på varför människor gör allt detta med stor villighet? 
Jag har aldrig fått någon räkning på tionde. Ingen har någonsin kommit för 
att samla in det. Men vi betalar det - och allt det andra - och anser det 
vara ett stort privilegium. 
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Lektion 6 

Un ni kunde upptäcka varför, skulle ni tia inom räckhåll den kostbara pärla, 
som Herren sade att köpmannen var villig att sälja allt han hade för att 
skaffa. 

Men', sade grenspresidenten, 'det är ni som bestämmer. Jag hoppas bara att 
ni skall bedja angående det.' 

Några dagar senare kom denne man hem till grenspresidenten. Han ville be-
stämma en tid då han och hans familj kunde bli döpta." ("Av den som fått 
mycket, krävs mycket", Nordstjärnan, maj 1975, s 2) 

Varför är det viktigt för oss att betala offer förutom tionde? (För att 
visa vår Fader i himmelen att vi är tacksamma för allt han givit oss och 
visa vår kärlek till honom och till våra syskon i kyrkan.) 

Inställningen är viktig 

När vi betalar tionde och offer, bör vi göra det villigt. Skrifterna säger 
oss att vi bör ge "icke med olust eller av tvång, ty 'Gud älskar en glad 
givare'". (2 Kor 9:7) 

Hur känner du dig om en person motvilligt ger dig något? 

Äldste Matthew Cowley, framliden medlem av de tolvs råd, har en gång berät-
tat om en god maorisyster som hade tiondets sanna anda. 

"Jag hade en liten mor ... borta på Nya Zeeland. Jag lärde känna henne på 
min första mission då jag bara var en ung pojke. På den tiden kallade hon 
mig sin son. När jag kom tillbaka för att presidera, kallade hon mig sin 
far ... 

Vid detta tillfälle gjorde jag som jag alltid brukade när jag kom till den-
na trakt, jag besökte denna stora lilla kvinna, som då var i åttioårsåldern 
och blind. Hon bodde inte i någon organiserad gren, hade ingen kontakt med 
prästadömet utom med missionärerna som besökte henne ibland ... 

Jag steg in och hälsade på henne på maorisättet. Hon var ute på baksidan av 
huset vid den lilla elden. Jag sträckte fram mina händer för att hälsa på 
henne och skulle gnugga näsa med henne när hon sade: 'Ta mig inte i hand 

^ ^ t 

Jag sade: '0, det är ren smuts på dina händer. Jag är villig att ta dig i 
hand. Jag är glad över det. Jag vill gärna göra det.' 

Hon sade: 'Inte än.' Sedan lade hon sig ner på alla fyra och kröp fram till 
sitt lilla hus. Vid ett hörn stod det en spade. Hon lyfte upp spaden och 
kröp iväg i en annan riktning, och mätte upp avståndet samtidigt. Till slut 
kom hon fram till en plats och började gräva i jorden med spaden. Den stöt-
te så småningom på något hårt. Hon tog upp jorden med händerna och lyfte 
upp en fruktburk. Hon öppnade den och tog upp något och gav mig och det vi-
sade sig vara pengar. I amerikanska pengar skulle det ha varit ungefär ett 
hundra dollar. 
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Hon sade: 'Det är mitt tionde. Nu kan jag ta Guds prästadöme i hand.' 

Jag sade: 'Du är inte skyldig Herren så mycket i tionde.' 

Hon sade: 'Det vet jag. Jag är inte skyldig det nu, men jag betalar en del 
i förväg, för jag vet inte när Guds prästadöme kommer hit nästa gång.' 

Och jag lutade mig fram och tryckte min näsa och panna mot hennes och tå-
rarna från mina ögon rann nerför hennes kinder..." (Henry D Taylor, "Jag 
skall ... utgjuta över eder riklig välsignelse", Nordstjärnan, dec 1974, 
s 523.) 

Varför blev äldste Cowley så rörd av denna kvinnas inställning till 
tionde och offer? Varför bör vi villigt ge tionde och offer? 

President David 0 McKay sade en gång: "Den som ger (tionde) därför att han 
älskar att hjälpa andra och främja rättfärdighetens sak, san ger med glädje 
och tacksamhet i sitt hjärta ... får sin belöning, för när han ger får han 
i själva verket (välsignelser)". ("The Tenth Part", Improvement Era, okt 
1956, s 701) 

Hur kan ditt sätt att betala tionde och offer visa din kärlek till dina 
syskon i kyrkan? Hur kan det visa din kärlek till Herren? 

Sammanfattning 

Vår himmelske Fader känner till våra behov. Med hänsyn till detta har han 
givit oss detta bud och detta löfte: "Söken först efter hans rike och hans 
rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder." (Matt 
6:33) 

Att betala ett ärligt tionde och ge offer är betydelsefulla sätt för oss 
att visa vår kärlek till vår himmelske Fader och vår villighet att hjälpa 
till att bygga upp hans rike på jorden. President Joseph F Smith gav oss 
för många år sedan följande råd: "Genom denna princip (tionde) sätts denna 
kyrkas medlemmars lojalitet på prov. Genom denna princip skall det bli känt 
vem som är för Guds rike och vem som är emot det." (Evangeliets lära, kap 
13) 

När vi betalar tionde och offer med glädje och ärlighet, uttrycker vi vår 
tacksamhet för Herrens många välsignelser till oss. 

Uppmaning 

Lyd Herrens bud att betala tionde, så får du de välsignelser som omtalas i 
Malaki 3:10. Lär dina barn principen om tionde både i ord och handling. 

Ytterligare skriftställen 

Matt 6:1-4 (att offra ödmjukt) 
Apg 20:35 (mer välsignat att ge än att ta) 
L&F 119:4 (tionde är en lag som består för alltid) 
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Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Studera Evangeliets principer, kap 32, "Tionde och offer". 
2. Påminna klassmedlemmarna om att de skall ta med sig skrifterna till lek 

tionen. 
3. Be en syster att i två minuter tala om offer och deras användning. Se 

Evangeliets principer, kap 32. 
4. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och 

skriftställen i denna lektion. 
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Ärlighet Lektion 7 

Syftet med denna lektion är att hjälpa dig att vara ärlig. 

Vi tror på att vara ärliga 

Skriv följande på tavlan: "Vi tro på att vara ärliga" (Trettonde trosar-
tikeln). 

Vad betyder det att vara ärlig? (Skriv svaren på tavlan.) 

Följande berättelse illustrerar meningen med ärlighet. 

President Ruben Dario Pacheo i Caracas Venezuelas tredje gren och hans fa-
milj hyste en stark önskan att komma till templet. "Efter många uppoffring-
ar och andlig förberedelse hade familjen skrapat ihop tillräckligt med 
pengar för att åka till templet. President Pacheo skickade sin dotter till 
banken för att växla in till 500 amerikanska dollar. Han berättade: 'Min 
hustru tog emot kuvertet med de amerikanska pengarna och lade det åt sidan 
utan att räkna dem. Kvällen innan vi skulle åka bad jag henne ta fram peng-
arna och märkte då att kuvertet kändes ovanligt tungt. Vi räknade pengarna. 
De hade givit oss 4.065 dollar. Jag blev oerhört förvånad ... På bankkvit-
tot stod det att vi bara hade fått 500, så det betydde att banken hade räk-
nat fel på ungefär 3.500 dollar i vår favör.' 

Vi hade några vänner som inte var medlemmar hemma hos oss den kvällen och 
de försökte övertala oss att använda pengarna och ha roligt på vår resa 
till USA ... Själv hade jag aldrig i hela mitt liv sett så mycket pengar. 
Men jag sade eftertryckligt: 'Vi kan inte behålla pengarna, för de är ju 
inte våra. Syftet med vår resa till templet är att sluta förbund med Her-
ren. Vad tjänar det till om vi är ohederliga?' 

Vi lämnade tillbaka pengarna till banken. De hade märkt att de hade en kas-
sabrist, men hade ingen uppgift som visade var felet hade blivit begånget. 
Ett par bankkassörer frågade mig: 'Varför gjorde ni det? Ingen visste ju 
att det var ni som hade fått pengarna.' Mitt enda svar var: 'Därför att jag 
är mormon.'" (Mario G Echeverri, "Venezuela", Ensign, feb 1977, s 30) 

På vilket sätt visar det president Pacheo sade beträffande att'sluta 
förbund med Herren att han var ärlig? 

På vilket sätt visar det han gjorde att han var ärlig? 

P& vilket sätt visade president Pacheos ord och gärningar att han var 
ärlig i sina tankar och i sitt förhållande till Herren? 
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Brigham Young sade: "Var "årlig. Ve dem som bekänner sig heliga och inte 'år 
'ärliga. 

Ärliga hjärtan frambringar ärliga handlingar." (Citerat av Spencer W 
Kimball i Faith Precedes the Miracle, s 234) 

Läs 2 Mos 20:15-16; L&F 42:20-21, 27. 

Herren har befallt oss att vara ärliga i våra personliga liv och göranden 
och låtanden med andra: "Du skall icke stjäla." (L&F 59:6) 

Oärlighet är ett av Satans verktyg 

För varje bud som vår himmelske Fader ger oss frestar Satan oss att vara 
olydiga. Skrifterna säger oss att "Satan, ja, djävulen, alla lögners fader, 
(söker) bedraga och förblinda människorna och hålla dem fångna enligt sin 
vilja" (Moses 4:4). 

President Kimball har nämnt många exempel på ohederlighet. "Det finns män-
niskor som rånar hus, banker och affärer, arbetsgivare som missbrukar för-
troenden och anställda som missbrukar pengar ... Det finns människor som 
rycker väskor från kvinnor, slår sönder parkeringsmätare, skolkar från 
skatterna eller fuskar med produkter de säljer ... 

Andra lånar mer än de kan lämna tillbaka ... Somliga avger löften och slu-
ter högtidliga förbund och struntar sedan i dessa. Det finns människor som 
tagit handdukar från hotell och sådana som behållit den växel de felaktigt 
fått tillbaka. En del lyckas i affärer genom att dra orättmätig fördel av 
andra. Så finns det också öppna snatterier och stölder ... 

Människor skryter med att de överträder trafikbestämmelser och lurar polis-
en och smugglar varor förbi tullarna ... 

Och det finns människor som saltar räkningar och betalar för lite." (Faith 
Precedes the Miracle, s 234-235). 

Nämn några andra vanliga ohederligheter? 

Varför vill Satan att vi skall vara ohederliga? 

Vilka andra synder kan oärlighet leda till? 

Oärlighet börjar med små saker 

En ärlig människa blir inte oärlig helt plötsligt. Oärlighet börjar med små 
saker och kan gradvis göra intrång på alla delar av livet. Ohederliga tank-
ar, avund, själviskhet, bedrägeri, till och med tystnad när vi borde säga 
sanningen kan leda oss till ohederliga gärningar och bort från vår himmel-
ske Fader. 
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Lektion 10 

Tidigt i kyrkans historia gjorde Thomas B Marshs hustru en ohederlig sak 
som ledde till familjen Marshs avfall och uteslutning. Äldste Marsh verkade 
vid denna tidpunkt som president för de tolvs kvorum. 

"När de heliga bodde i Far West i Missouri kam äldste Marshs hustru överens 
med syster Harris att de skulle byta mjölk för att de skulle kunna göra 
större ostar än vad de kunde göra var för sig. De skulle ge varandra mjöl-
ken oskummad. Syster Harris höll sin del av överenskommelsen, men syster 
Marsh behöll en kanna grädde från varje ko. När detta blev känt fördes sak-
en inför prästadömet och de vidtog åtgärder mot syster Marsh. 

Broder Marsh stödde emellertid hustruns handlingar och familjen Marsh blev 
bitter och vände sig så småningom mot kyrkan. De förlorade snart sitt med-
lemskap på grund av bittra känslor som växte fram genom en ohederlig hand-
ling." (Se Hyrum M Smith och Janne M Sjödahl, Doctrine and Covenants 
Commentary, s 167) 

Varför måste vi vara ärliga i småsaker? 

Varför får vi inte stödja ohederliga handlingar? 

Vi kan lära oss att vara ärliga 

Vi föddes oskyldiga, utan kunskap om gott eller ont. Var och en av oss har 
emellertid fått Herrens ande som ledning och därför måste vi lära oss att 
vara ärliga genom att låta Herren leda oss till sanningen. 

Våra ledare i kyrkan fäster uppmärksamheten på ohederliga handlingar för 
att hjälpa oss att känna igen oärlighet och ber oss att inte ha någon del i 
dessa. De uppmuntrar oss att lära våra barn att vara ärliga. President N 
Eldon Tanner har sagt: "Denna fostran till ärlighet börjar i hemmet. Var 
och en av oss har personliga ägodelar som är våra egna. Vi kan och bör dela 
med oss av sådana saker som leksaker, -spel och tjänster till varandra, men 
vi har också pengar, smycken och kläder scxn är vars och ens personliga 
egendom och som man inte bör ta utan ägarens medgivande. Ett barn som res-
pekterar sådan ärlighet i hemmet är inte benäget att överträda principen 
utanför hemmet. Å andra sidan befrämjar brist på sådan fostran bristande 
respekt för andras rättigheter och ägodelar ... 

När ett barn mognar och börjar arbeta för pengar ... (bör det få lära sig 
att) handla ärligt och arbeta hederligt för den betalning det får." ("Vär-
dig en rekommendation", Nordstjärnan, okt 1978, s 73) 

Varför är hederlighet i arbetet så viktigt? 

Varför hjälper man barnen att bli mer ärliga om man lär dem att inte 
låna varandras saker utan tillåtelse? 

Varför är det viktigt att varje barn har egna ägodelar? 

President Kimball sade följande på tal an hans önskan att hans barnbarn 
skulle få lära sig ärlighet: 

55 



Jag hoppas att ni skall lära mina kära att vara ärliga. Det finns så myck-
et fusk och oärlighet och stöld. Redbarhet är något man skrattar åt och 
oärlighet lär man sig av familjen och samhället. Man skryter om och skrat-
tar åt små ohederligheter. Det lilla barnet är ofta förslaget nog att luras 
och dra fördel av sin gullighet. Barnet får ofta komma undan med småstöl-
der. En förälder som ljuger om barnets ålder för att slippa betala full av-
gift på bio och bussar lär sitt barn med kraft att vara oärligt. Barnet 
kommer inte att glömma de här lektionerna. En del föräldrar låter barnet 
bryta mot lagen när det gäller fyrverkeripjäser, användning av skjutvapen 
fiske utan fiskekort och jakt utan licens. Barnen tillåts köra bil utan 
körkort eller ljuga om sin ålder. De som tar småsaker utan att ha lov, som 
till exempel att ta frukt från grannens trädgård, en penna från ett bord 
ett paket tuggummi från hyllan i affären får i tysthet lära sig att små ' 
stölder och o hed erligheter inte är så farliga. Fusk på skolprov har nått en 
alarmerande nivå, säger skolpersonal. 

Vi går kanske emot en stark ström, men vi måste lära våra barn att synd är 
synd ... 

Jag känner oro över det växande behovet av att göra våra ungdomar starka-
re." ("What I H<#pe You Will Teach My Grandchildren and All Others of the 
Youth of Zion", tal till seminarie- och institutpersonal, BYU, 11 jul 1966, 

Det är viktigt att inse att vi inte kan strunta i små stölder, lögner eller 
bedrägerier. Vi får inte ta lätt på eller skratta åt fusk eller lagöverträ-
delser. 

Vad kan ni göra i er familj för att lära ut och uppmuntra till ett är-
ligt uppförande? 

Varför bör du lära ut ärlighet genom ditt exempel? 

Vi får välsignelser om vi är ärliga 

Vi kanske inte alltid får belöningen för ärlighet genast. Vår karaktär prö-
vas kanske. Ärligheten får oss kanske att förlora vänner och utstl hån. Men 
ärlighet ger sinnesfrid, ett rent samvete och glädje här i livet och häref-
ter. 

I ett brev till en väninna beskriver en ung kvinna hur hon känt sig sedan 
hon blivit frestad att vara oärlig. 

"Kära Susanne! 

Jag är ledsen för att du blev arg i går. Din vänskap har betytt väldigt 
mycket för mig, men jag var tvungen att göra vad jag gjorde. Jag hoppas att 
du kan förstå. När du försökte få mig att ta det där armbandet i juveldis-
ken, sade du att det skulle vara lätt. Ingen såg något - eller ens arbetade 
i närheten. Du fick det att verka mindre skrämmande genom att säga att du 
aldrig åkt fast. Men jag visste att om jag tog armbandet, vare sig jag åkte 
fast eller inte, skulle jag aldrig kunna glömma att jag varit oärlig. Skul-
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Lektion 10 

le aldrig kunna ha armbandet på mig, det skulle alltid ha varit en sorglig 
påminnelse om ett uselt beslut. 

När du gick iväg och sade att du inte ville slänga bort din tid på någon s-
om var så tråkig, kände jag mig sårad. Det gör jag fortfarande, men jag an-
tar att jag får lov att stå ut med det. Det kommer att vara lättare att le-
va med den känslan än att leva med känslan av att aldrig kunna gå in i en 
affär utan att känna skuldkänslor, eller av att aldrig kunna se mina för-
äldrar och min biskop i ögonen, eller av att bara veta inom mig själv vad 
jag gjort ..." (Mia-flickorna, kurs B, lektion 12, s 66) 

Vad offrade den unga kvinnan för att vara ärlig? 

Vilka större fördelar vann den unga kvinnan tack vare att hon var är-
lig? 

Varför är det viktigt att vi inser att de långsiktiga fördelarna av att 
vara ärlig? (För att vi lättare skall kunna vara fullständigt ärliga.) 

Äldste Howard W Hunter i de tolvs råd har berättat om andra fördelar med 
ärlighet: "Det finns en glädje som kommer till en om man är ärlig ... Man 
kan få Mästarens sällskap och man kan få den helige Andens inspiration ... 

Vi måste vara ärliga mot oss själva, ärliga mot Gud och mot våra medmänni-
skor." ("Basic Concepts of Honesty", New Era, feb 1978, s 5) 

Vad är det för fördelar med ärlighet som äldste Hunter pekar på? 

Hur kan den Helige Anden hjälpa oss att vara ärliga? (Genom att mana oss 
att göra hederliga handlingar, få oss att känna oss bättre till mods när 
vi gör det och förmana oss genom skuldkänslor då vi är oärliga.) 

Vad innebär det att vara ärlig mot Gud? 

Sammanfattning 

Ärlighet är en grundläggande princip i evangeliet. Det är en befallning 
från Gud. För att vi skall kunna hålla detta bud, är det viktigt att vi 
känner igen oärlighet och skyr sådan, att vi övar oss i att vara ärliga i 
våra tankar, i vårt tal och i våra handlingar. Genom att visa att vi lever 
efter ärliga principer hemma, tillsammans med övriga medlemmar i kyrkan och 
med våra grannar lär vi våra barn att vara ärliga. Om vi är ärliga, blir vi 
välsignade med ett rent samvete, sinnesfrid, en känsla av egenvärde och den 
Helige Andens sällskap. 

Uppmaning 

Under den kommande veckan bör du analysera dina tankar, ord och handlingar 
för att bedöma din lydnad till befallningen att vara ärlig. Sök Herrens 
hjälp med att ta bort oärlighet från ditt personliga liv. Tänk ut hur du 
skall kunna lära dina barn denna rättfärdiga princip. Var ett exempel på 
ärlighet i både ord och gärning. (Se Fil 4:8-9) 
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Ytterligare skriftställen 

Rom 13:12-13 (leva hederligt) 
Hebr 13:18 (vara villiga att leva hederligt) 
L&F 97:8 (om deras hjärtan är uppriktiga) 
L&F 136:25-26 (lämna det man lånat, återställa det som förlorats) 
Trosartiklarna 1:13 (vi tror på att vara ärliga) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Läsa Evangeliets principer, kap 31, "Ärlighet". 
2. Skaffa tavla och kritor. 
3. Ge klassmedlemmar 1 uppgift att läsa eller återge berättelser och 

skriftställen i denna lektion. 
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Förlåtelse Lektion 8 

Syftet med denna lektion är att styrka dig i ditt beslut att förlåta dig 
själv och andra. 

Aktivitet: Vem är jag? 

Gör på följande sätt: Låt en klassdeltagare läsa nedanstående personbe-
skrivningar högt. Låt inte någon avslöja personens identitet förrän frågan 
Vem är jag? har ställts. Så fort en syster tror att hon vet vem den be-
skrivna personen är, skall hon räcka upp handen. Den som läser skall dock 
fortsätta tills hon gått igenom hela listan eller tills alla har räckt upp 
hand en. 

PERSONBESKRIVNING 1 

1. Jag blev anklagad på falska grunder och satt i fängelse. (1 Mos 
39:11-20) 

2. Så småningom blev jag utsläppt ur fängelset och fick ett högt ledarämbe-
te i ett främmande land. (1 Mos 41:37-43) 

3. I många år var jag skild från min far och övriga familjen. (1 Mos 
41-44) 

4. Jag tolkade en munskänks, en bagares och en regents drömmar. (1 Mos 40, 
41) 

5. På grund av hungersnöd lämnade min familj sitt hemland och flyttade till 
det land där jag bodde. På så sätt kunde jag hjälpa dem. (1 Mos 45, 46) 

6. När jag var pojke, fick jag en mycket vacker rock av min far. (1 Mos 
37:3) 

7. Trots att mina bröder sålde mig till slavhandlare, förlät jag dem och vi 
fick uppleva en glädjefull återförening i Egypten och levde sedan lyck-
liga i många år. (1 Mos 45, 46) 

8. Vem är jag? 

Svar: Josef, Jakobs son, som såldes till Egypten. (Se Vi bör också älska 
varandra, Bikupan kurs A, 1977, 1978, lek 3.) 

Visa bild 8-a, Josef förenas med sina bröder. 
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Lektion 10 

Varför kunde Josef och hans bröder uppleva en lycklig återförening och 
leva tillsammans i lycka under många år? (Josef förlät sina bröder.) 

PERSONBESKRIVNING 2 

1. Jag är den yngre av två söner. (Luk 15:11-12) 

2. Jag reste till ett främmande land där jag slösade bort det arv som min 
far hade givit mig. (Luk 15:13) 

3. När det blev hungersnöd i det landet, började jag få det mycket svårt. 
(Luk 15:14) 

4. För att få mat arbetade jag som svinaherde. (Luk 15:15) 

5. Jag kom ihåg att min fars tjänare hade det mycket bra, så jag beslöt mig 
för att fara hem och be min far anställa mig som tjänare. (Luk 
15:17-19) 

6. När min far fick se mig komma, sprang han emot mig, kysste mig och gav 
mig sina finaste kläder, en ring och skor och ställde till med en fest 
för att fira min återkomst. (Luk 15:20-24) 

7. Vem är jag? 

Svar: Den förlorade sonen. 

Visa bild 8-b, Den förlorade sonens återkomst. 

Varför blev denna glada återförening möjlig? Fadern förlät sonen och 
välkomnade honom hem igen.) 

Dessa två berättelser ur Bibeln visar vad som kan hända då familjemedlemmar 
förlåter varandra. 

Hur definierar du förlåtelse? (Man övervinner en önskan att straffa nå-
gon som förorättat en. Man är inte arg på honom utan efterskänker honom 
skulden fullständigt. Förlåtelse gör oss i stånd att älska andra som 
Kristus älskar oss.) 

När vi förlåter utövar vi kristuslik kärlek 

Jesus Kristus gav oss ett fullkomligt exempel på hur vi skall förlåta dem 
som handlar fel mot oss. Om Frälsarens exempel har äldste Robert L Simpson 
i de sjuttios första kvorum sagt: 

"Den bibliska historien förtäljer oss att ingen dödlig människa någonsin 
fått underkasta sig den förödmjukelse, den smärta, det lidande som världens 
Frälsare erfor under de sista timmarna av sitt jordeliv. 

Bild 8-a, Josef förenas med sina bröder. 

61 



62 8-b 



Lektion 10 

... Han hängde där, kroppen var sargad och blödde och han blev fortfarande 
hånad av sina fiender. Men mitt i allt detta vädjade Jesus, kanske stilla, 
i djup vördnad: 'Fader, förlåt dem; ty de veta icke vad de göra' ... (Luk 
23:34)." ("Forgiveness", Improvement Era, dec 1966, s 1148) 

På samma sätt som Jesus förlät, så måste också vi förlåta. 

April Aaron är en sista dagars helig flicka som följde Frälsarens exempel. 
När hon var på väg till en dans i kyrkan i San Francisco, blev hon överfal-
len av en man som knivhögg henne medan han försökte ta hennes handväska. 
Härigenom förlorade hon ett öga och fick djupa sår i höger ben och vänster 
arm. Och vad svarade April då hon blev tillfrågad an överfallet? 

"Jag tror att han lider av att vara så där, vi borde tycka synd om honom 
... Jag önskar att någon kunde göra något för att hjälpa honom. Han borde 
få någon behandling. Vem vet vad som får en person att göra något sådant 
här? Om de inte hittar honom gör han troligen samma sak igen." (Spencer W 
Kimbali, Förlåtelsens under, s 250) 

På vilket sätt visade April kristuslik kärlek till den som överföll hen-
ne? 

Jens Christian Johansen, som blev medlem i kyrkan i Danmark, är en annan 
som har en kristuslik förmåga att förlåta. I sin dagbok har han skrivit: 

"Då jag hässjade hö och gjorde mitt arbete, tog jag fem hässjor med hö och 
kastade över staketet till min granne, eftersom han inte hade något hö till 
hästen och korna, och vi kunde se att lite hade försvunnit från vår mark 
natten innan ... Jag ville hellre ge dem lite än att se dem stjäla."(Cite-
rat av Rex D Pinegar i "Grandfather Johansen's Example", New Era, sep 1977, 
s 4) 

På vilket sätt visade morfar Johansen att han hade förlåtit sin granne 
för att han stulit av hans hö? 

När vi kan förlåta som April och morfar Johansen, älskar vi andra som Kris-
tus gör. 

Visa den plansch som omtalas i "Lärarens förberedelse". 

Äldste Marion D Hanks har sagt: "Jag har känt att den yttersta formen av 
kärlek till Gud och människor är förlåtelse." ("Even as Christ Forgave", 
New Era, jun 1974, s 4, kursiveringen tillagd.) 

Det fordras av oss att vi skall förlåta var och en 

Vi säger ofta eller gör saker och ting som förorsakar andra smärta och li-
dande. Andra säger ofta eller gör saker och ting som förorättar oss. För 
att hjälpa oss att handskas med dessa problem gav Jesus Kristus följande 
råd: 

Bild 8-b, Den förlorade sonens återkomst. 
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"Därför säger jag eder, att I skolen förlåta varandra, ty den som icke för-
låter sin broder hans försyndelser är fördömd inför Herren, ty en större 
synd vilar på honom. 

Jag, Herren, förlåter vem jag vill, men av eder fordras det, att I skolen 
förlåta alla människor." (L&F 64:9-10; kursiveringen tillagd.) 

Vilka innefattar "alla människor"? (Familjemedlemmar, makar, barn, brö-
der, systrar, föräldrar, far- och morföräldrar, mostrar, farbröder etc, 
vänner, grannar, fiender, syndare - alla.) 

Vem är vår broder? (Alla. Se L&F 64:9.) 

Vad lovas oss i detta skriftställe om vi underlåter att förlåta dem som 
handlat fel mot oss? Vem har gjort den största synden, den som förorät-
tat en annan eller den som vägrar att förlåta? Varför? 

I första delen av den här lektionen erinrades vi om två berättelser som vi-
sade hur familjeproblem löstes genom förlåtelse. 

Vad skulle bli följden om män och hustrur var snara att förlåta varan-
dra? Om bröder och systrar förlåter varandra? Om föräldrar förlåter sina 
barn? Om barnen förlåter sina föräldrar? 

Läs Matteus 5:44. 

Vilka lär oss detta skriftställe att vi skall förlåta? (Våra fiender.) 

Vad skulle bli följden om vi var snara att förlåta våra grannar? Kyrkans 
medlemmar? Vänner? 

Jesus Kristus lärde att om vi är den som blivit förorättad, skall vi inte 
vänta på att den som gjort det skall komma och be oss om förlåtelse. Vi bör 
söka upp honom och stifta frid med honom. (Matt 5:23-24) Herren Förlåter 
inte våra synder om inte våra hjärtan är fria från allt hat, all bitterhet 
och alla onda känslor mot andra. 

Låt en syster läsa Matt 18:21-22. 

Hur kan man med andra ord säga "Sjuttio gånger sju"? (För evigt eller 
alltid.) 

För att vi skall kunna förlåta alla måste vi förlåta oss själva också. När 
vi gör ett misstag, bör vi omvända oss från det och sedan glömma bort det 
hela. Ibland är det lättare att förlåta andra än att förlåta oss själva, 
men att "förlåta alla människor" är att förlåta var och en, inberäknat oss 
själva. 

Varför tycker vi ibland att det är svårt att förlåta oss själva? 
Nämn några ting som vi kan behöva förlåta oss själva för? 
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Vi måste förlåta för att gå framåt 

Äldste Boyd K Packer har berättat följande händelse: 

"För några år sedan fick jag en läxa av en man som jag beundrade mycket. 
Han var en av de mest helgonlika människor jag har känt. Han var stabil och 
allvarlig, med en djup andlig styrka som många hämtade kraft ur. 

Han visste precis hur han skulle ta hand om andra som led. Vid flera till-
fällen var jag närvarande när han gav välsignelser till sådana som var sju-
ka eller led på annat sätt. 

Hans liv hade varit ett liv av tjänande, både i kyrkan och i samhället ... 

En gång när vi var ensamma och anden var rätt, gav han mig en läxa för li-
vet från sin egen erfarenhet. Fastän jag trodde att jag kände honom, berät-
tade han saker för mig som jag inte hade trott ... 

Han gifte sig med en förtjusande ung kvinna, och snart var allting i hans 
liv det allra bästa. Han hade en bra anställning, en ljus framtid. De var 
djupt förälskade, och hon väntade deras första barn. 

Den natt då barnet skulle födas blev det komplikationer. Den enda läkaren 
befann sig någonstans ute på landet och tog hand om sjuka. De kunde inte nå 
honom. Efter många timmars födsloarbete blev den blivande moderns tillstånd 
livshotande. 

Till slut kom läkaren. Han varsnade krissituationen, handlade snabbt, och 
hade snart saker och ting under kontroll. Barnet föddes och det verkade som 
om krisen var över. 

Några dagar senare dog den unga modern av just den infektion som läkaren 
hade behandlat i det andra hemmet den natten. 

Min väns värld splittrades. Nu var inte allt som det skulle. Allting var 
fel. Han hade förlorat sin hustru, sin älskade. Han hade ingen möjlighet 
att ta hand om en nyfödd baby och på samma gång sköta sitt arbete. 

När vecko? ,ty gick började hans sorg förgifta honom. 'Den där läkaren borde 
inte få lov att praktisera', brukade han säga. 'Han gav min hustru den där 
infektionen. Om han hade varit noggrann hade hon varit vid liv idag. ' Han 
tänkte på föga annat och i sin bitterhet blev han hotfull. 

Så en kväll knackade det på hans dörr. Ett litet barn sade enkelt: 'Pappa 
vill att du ska komma över. Han vill tala med dig.' 

'Pappa' var stavspresidenten. En sörjande, förtvivlad ung man gick för att 
träffa sin andliga ledare. Den här andliga herden hade vakat över sin hjord 
och hade något att säga honom. 

Rådet från den vise tjänaren var helt enkelt: 'John, sluta med det här. 
Ingenting som du gör kan föra henne tillbaka. Vad du än gör så blir det 
värre. John, sluta med det.' 
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Min vän sade sedan att detta hade varit hans prövning, hans Getsemane. 

Hur, skulle han kunna sluta med det? Rätt var rätt! Ett förfärligt felsteg 
hade begåtts och någon måste betala för det. 

Han kämpade i vånda för att få kontroll över sig själv. Det hände inte på 
en gång. Till slut bestämde han att vad följderna än blev så skulle han ly-
da ... 

Han beslöt sig för att följa den vise andlige ledarens råd. Han skulle slu-
ta med det. 

Sedan sade han: 'Jag var en gammal man innan jag äntligen förstod. Det var 
inte förrän jag var gammal som jag till slut kunde se en fattig landsorts-
läkare - överarbetad, underbetald, rusa ovårdad från patient till patient, 
med föga riktig medicin, inget sjukhus, få instrument. Han kämpade för att 
rädda liv, och lyckades för det mesta. 

Han hade kommit i ett krisartat ögonblick när två liv låg i vågskålen, och 
han handlade utan att söla. 

Jag var en gammal man', upprepade han, 'innan jag äntligen förstod. Det 
skulle ha förstört mitt liv', sade han, 'och andras liv.' 

Många gånger hade han tackat Herren på sina knän för en vis, andlig ledare 
som helt enkelt rådde honom: 'John, sluta med det har.' 

Och detta är mitt råd till er. Om ni har variga kräfthärdar, agg, bitter-
het, besvikelse eller svartsjuka, så tag kontroll över er själva. Ni kan 
kanske inte kontrollera saker och ting där ute hos andra men ni kan kontrol-
lera saker och ting här, inom er. 

Därför säger jag: 'John, sluta med det. Mary, sluta med det.*" ("Balsam 
från Gilead", Nordstjärnan, apr 1978, s 94) 

Vad slags liv hade John kanske levat om han inte förlåtit läkaren? Nämn 
några egenskaper som John utvecklade tack vare att han förlät. (Han blev 
mer andlig och lugn. Han tjänade och var till välsignelse för många and-
ra.) Varför kallade John denna förlåtelse "sitt Getsemane"? När började 
John göra framsteg? (Sedan han förlåtit läkaren.) 

Äldste Sterling W Sill i de sjuttios första råd har berättat följande: 

"För en tid sedan talade jag med en 53-årig kvinna som hade begått en mora-
lisk överträdelse när hon var 18. Hon förstod att synden var mycket allvar-
lig, men eftersom hon hade omvänt sig tusen gången kan vi lita på Herrens 
löfte att han hade förlåtit henne. Men hon hade aldrig förlåtit sig själv. 
På grund av att hon kände sig oren och mindervärdig drog hon sig undan sina 
vänner, vägrade gifta sig och blev en slags social och andlig eremit. I 35 
år såg hon ner på sig själv med bitter ånger och många anklagelser. Det liv 
som hon ägnade åt att se tillbaka på sin synd hade förvandlat henne till 
något mycket sämre än den underbara person som Gud hade avsett att hon 
skulle vara. Den synd hon begick då hon var 18 var mycket allvarlig. Men i 
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Lektion 10 

35 år hade hon ökat på synden genom att slösa bort det mest värdefulla i 
världen, vilket är ett praktfullt människoliv." (What Doth It Profit, s 
183) 
När vi envisas med att minnas våra misslyckanden eller misstag eller fort-
sätter att hysa ovänliga känslor gentemot andra, vägrar att förlåta oss 
själva eller andra, slösar vi både med tid och energi. Vi uppnår inte nå-
gonting. Vi förhindrar andligt framåtskridande. 

Sammanfattning 

Det är inte lätt att förlåta andra och oss själva. Det kan vara en av de 
största utmaningar vi möter i livet. Om vi förlåter fullständigt, genom att 
förlåta i hjärtat såväl som med läpparna, gör vi oss fria att gå framåt -
förbättra våra liv och vara lyckliga. Vi gör oss på så sätt redo att be 
Herren förlåta oss våra synder. Han har sagt att när han förlåter oss våra 
synder, kommer han inte längre ihåg dem (L&F 58:42). Att utestänga andras 
oförrätter mot oss ur våra tankar och hjärtan och inte längre komma ihåg 
dem är en viktig del av förlåtelsen. Om vi glömmer ovänliga känslor gent-
emot andra, ger vi oss själva sinnesfrid. Vi söker då och är redo att ta 
emot den Helige Andens ledning. Vi tar då emot personlig kritik och använd-
er den till att förbättra oss. Vi går då framåt mot upphöjelse i vår him-
melske Faders rike. 

Människor kommer att förorätta oss, men vi får inte låta dessa bryta sönder 
vårt liv. Om vi har ett förlåtande hjärta, kan vi, ha överseende och förlåta 
oförrätterna. Var och en av oss bör sträva efter att uppriktigt be: "Förlåt 
oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro" (Matt 6:12). 

Uppmaning 

Rannsaka dina känslor: Hyser du agg niot någon? Om så är fallet, vad kan du 
göra för att övervinna det? Be din himmelske Fader att hjälpa dig att få 
ett förlåtande hjärta. 

Ytterligare skriftställen 

Mos 26:30-31 (förlåta varandra) 
L&F 82:1 (som vi förlåter, så förlåter Herren oss) 
L&F 42:88-89 (lämpliga sätt att bekänna synd) 
L&F 98:39-48 (du skall förlåta)  

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Läsa Evangeliets principer, kap 19, "Omvändelse". 
2. Vara beredd att leda den aktivitet som beskrivs i början av lektionen. 
3. Skaffa tavla och kritor. 
4. Göra i ordning en plansch med följande text: "jag har känt att den yt-

tersta formen av kärlek till Gud och människor är förlåtelse." (Marion D 
Hanks) 

5. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och 
skriftställen ur denna lektion. 
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Rena tankar Lektion 9 

Denna lektion skall hjälpa oss att bli rättfärdigare genan att lära oss att 
styra våra tankar. 

Våra tankar påverkas av världen runt omkring oss. 

Äldste J Thomas Fyans i presidentskapet för de sjuttios första kvorum säger 
följande om våra tankar: 

"Amazonfloden är inte bara den största floden i världen - många av dess bi-
floder är också stora floder ... 

Dessa floder har olika färger. Mad eiraf lod en, till exempel, kallas vit där-
för att den för med sig fin lera. Rio Negrofloden är svart; den för mal sig 
multnande organiskt material från skogarna den flyter igenom. Arri ra floder 
flyter över vit sand och är smaragdgröna eller turkosblåa ... 

På samma sätt som dessa floder färgas av de olika ämnen de för med sig, 
färgas våra tankar av det material de omfattar ... 

En del floder flyter långsamt och slingrar sig genom sumpmarker. De är 
smutsiga och fulla av avfall. 

Andra floder flyter ned från höglandet .. De strömmar kraftigt, de ger oss 
elektricitet, och stora båtar går på dem." (C R, Områdeskonferens i Buenos 
Aires, 1975, s 28-29) 

Begrunda dessa frågor: Var drar vår tankeström fram? Vad fyller och fär-
gar våra tankar? 

Ställ en tillbringare och två glas på bordet. Lägg lite jord i ett av 
glasen. Be en av systrarna att slå upp ett glas vatten åt sig själv. Be 
henne förklara varför hon tog det rena glaset. 

Ingen av oss häller upp dricksvatten i ett smutsigt glas eller kärl, vi 
vill inte dricka smutsigt vatten. Varför skall vi då utsätta oss för orena 
tankar? 

I skrifterna säger Herren ibland att hans tjänare är käril (eller kärl). 

Varför kan inte Herrens ande bo i orena käril? Varför kan inte rena tan-
kar finna bo i ett sinne som är fullt av orena tankar? 

Satan har stort inflytande på världen. Vi utsätts för hans påverkan i pjä-
ser, reklam, musik, filmer, tidningar och tv. Brott, våld, perversion, 
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hädelser, pornografi och sensuell sång och musik framställs som något 
godtagbart och önskvärt. Satan frestar oss att anväida våra talanger 
till att tjäna honom. Orena tankar tränger sig lättare på om vi inte är 
beredda att stå emot dem. 

Våra handlingar påverkas av våra tankar 

En tanke kan vara kraftfull. Först kommer tankar och sedan hairilingar. 
Handlingen har sitt ursprung i sii iet. Vi gör det vi tänker på. Oavsett om 
vi avser att göra rätt eller fel, börjar planen och harrilingen i sinnet. 

President David 0 McKay har berättat om denna händelse: 

"För många år sedan då jag var president för Europeiska missionen kom en 
ung man till mig och bekände ett allvarligt felsteg. Han urskulda!e sig med 
att det hade hänt i en bokhandel vid stängningsdags; när dörren hade låsts 
gav han efter för frestelsen. Han skyllde på omständigheterna. 

Men jag sade: 'Nej, det var inte omständigheterna, inte den stängda dörren 
eller frestelsen. Du hade tänkt på allt det där i förväg. Om du inte hade 
tänkt på handlingen skulle ingen omständighet i världen ha kunnat leda el-
ler fresta dig - en missionär! - att falla. Tanken föregår alltid handling-
en. 

Rena tankar, höga ideal, att tänka på kärlek i dess sanna innebörd, 
måttlighet, hjälpsamhet, gladlynthet är principer som utvecklar karaktären. 
Att tänka på sig själv, att hysa illvilja emot sin nästa, att tänka på 
något tillfälle att tillfredsställa begär genom att röka eller dricka, allt 
detta gör att man till slut faller för frestelsen." ("Cleanliness Is Next 
to Godliness", Instructor, mar 1965, s 86) 

President McKay sade också: "'Säg mig vad du tänker på när du inte behöver 
tänka, så skall jag säga dig vem du är.' Sista dagars heliga skall tänka 
rena tankar och hålla fast vid höga ideal. Om de gör detta blir deras hand-
lingar ett resultat av dessa ideal." ("Cleanliness Is Next to Godliness" 
Instructor, mar 1965, s 86) 

Visa bild 9-a, Kvinna som skurar trappsteg 

Holländare är välkända för sin renlighet. Kvinnorna polerar mässingen på 
dörrarna, skurar trappan till huset och till och med själva gången ut till 
gatan. De tror nämligen att om gatorna är rena dras ingen smuts in i var-
dagsrummet. Om vi ständigt skurar våra tankar och rengör våra sinnen blir 
våra handlingar rena och oförvitliga. 

"Tankarna är de verktyg med vilka vi formar vår karaktär, på samma sätt som 
en stor skulptör med huggmejsel och träklubba hugger i marmorn ända tills 
den formas ... till ... ett fulländat konstverk. Varje tanke formar vår 
karaktär och därmed vår framtid och våra liv. Resultatet av alla våra 
tankar är därför skapandet av en karaktär, en personlighet." (George Q 
Morris, "The Importance of Habits", BYU Speeches of the Year, 20 ma i 1953 
s 3) ' 

Läs det som står på skrivtavlan: Ords 23:7. 
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Lektion 10 

Vi kan göra mycket f'dr att styra våra tankar 

Inom oss bär vi kraften att styra våra tankar. VI kan besluta oss för att 
inte låta onda tankar dröja sig kvar i vårt sinne. Vi bör vara medvetna om 
att vårt sinne lika gärna tar till sig visdom och kunskap som det san är 
ont och nedbrytande. Äldste Bo yd K Packer förklarar vad vi kan göra för att 
styra våra tankar: 

"Hjärnan är som en scen. Ridån är alltid uppe, utom när vi sover. Det fram-
förs alltid något stycke på denna scen ... 

Har ni lagt märke till hur det, utan att det varit er mening, kan krypa 
fram en ljusskygg liten tanke från sidan, mitt i nästan vilken föreställ-
ning som helst och dra till sig er uppmärksamhet? Dessa brottsliga tankar 
kommer att försöka jaga bort allt annat ... 

Om du låter dem fortsätta, kommer alla dygdiga tankar att lämna scenen. Du 
blir övergiven, för att du gav ditt tillstånd till dessa orättfärdiga tan-
kars inflytande ...De kan agera bitterhet, avundsjuka eller hat. Det kan 
bli vulgärt, omoraliskt och till och med nedbrytande ... 

Vad skall man göra, när sinnet är intaget av orena tankar? ... 

Om man kan kontrollera sina tankar kan man övervinna vanor, också nedbry-
tande personliga vanor. Kan man lära sig behärska sina tankar, kommer man 
att få ett lyckligt liv. 

Det är detta jag skall lära er. Välj ifrån kyrkans heliga musik en favorit-
hymn ... Tänk noga igenom den. Lär er orden utantill. Även utan musikalisk 
utbildning kan ni tänka igenom en hymn. 

Använd denna hymn som en tillflyktsort för era tankar. Gör den till en nöd-
utgång. Närhelst ni märker att dessa ljusskygga aktörer kommit upp på hjär-
nans scen, tänk på denna hymn. 

När musiken börjar formas i era tankar, kommer de ovärdiga tankarna att 
skamset dra sig tillbaka. Det kommer att förändra hela stämningen på er 
hjärnas scen. Då stämningen blir upplyftande och ren kommer låga tankar 
att försvinna ... 

När ni en gång lärt er att hålla scenen fri från ovärdiga tankar, skall ni 
låta den arbeta med att lära värdefulla ämnen ... Var upptagna med rättfär-
dighet." (Endast för Unga män, s 10-12) 

Äldste Dean L Larsen uppmanar oss att tänka konstruktivt: "Om vi skall kun-
na tänka konstruktivt måste vi ha något givande att tänka på, att i bak-
fickan ha ... några ämnen, några problem, några utmaningar som vi kan kasta 
oss över och sysselsätta våra tankar med." ("Thoughts about Thoughts" i BYU 
Speeches of the Year, 1976, s 120) 

I musikalen The Sound of Music tröstar Maria, som är guvernant, barnen un-
der ett åskväder genom att hjälpa dem att tänka på det de tycker allra bäst 
om. De angenäma tankarna får barnen att glömma rädslan. Angenäma tankar 
förd river oangenäma. 
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Lektion 10 

En kvinna tillfrågades en gång om varför hon verkade trivas så bra med sitt 
arbete. Hon svarade: "Därför att jag tänker goda tankar." 

Vad kan vi tänka på för att hålla orena tankar borta? 

Vi bör se vårt sinne som en lagerbyggnad där endast kvalitetsvaror förvaras 
-det finns inte utrymme för undermåliga produkter. 

Sök efter goda tankar i skrifterna. De ger oss frid, kunskap, varningsord, 
råd, historik, poesi och annat som berikar sinnet. I kyrkans tidskrifter 
finns upplyftande artiklar och berättelser. 

Ett gott sinne är alltid verksamt. Vi bör vara sysselsatta med att planera 
och tänka, låta oss ryckas med av fräscha tankar. Då vi låter goda tankar 
leda oss finns det inga gränser för vad vi kan uträtta och uppnå här i li-
vet och i nästa liv. 

Den Helige Anden kan hjälpa oss att behärska våra tankar. Genom att lyssna 
på vad han säger kan vi behärska och styra våra tankar, oid och handlingar. 
Vi bör be om den Helige Andens hjälp. 

Läs Joh 14:26. 

När den Helige Anden manar oss att minnas Frälsarens lärdomar blir det 
lättare för oss att tänka rena tankar, att inte ge plats åt onda tankar. 
Den Helige Arxi en kallas Hugsvalaren därför att han har fått uppgiften att 
skänka de heliga "tröst, kärlek, frid, rofyllt behag och vederkvickelse". 
(Bruce R McConkie, Mormon Doctrine, s 148) 

Om vi omvänd er oss kan vi få förlåtelse för de orena tankar vi tänkt. 

På vilka sätt försöker ni behärska era tankar? 

Varför är det så viktigt för er som kvinnor att stärka ert försvar mot 
orena tankar? (Våra handlingar återspeglar våra tankar. Vi 'år förebilder 
och lärare för våra barn och andra.) 

Det är inte alltid möjligt att undvika människor vars åsikter och handling-
ar inte är i samklang med evangeliets principer. Detta är ofta fallet för 
ungd omar. 

På vilka sätt kan vi hjälpa kyrkans ungdomar att motverka det dåliga 
inflytarrlet runt omkring dem: vulgärt tal och uppförande, olämpliga 
tidningar, filmer, tv-program o s v ? 

På vilka sätt kan föräldrar undervisa sina barn om rena tankar? (Genom 
att vid hemaftnar och arelra tillfällen berätta om människor som uppnått 
mål genom att tänka rena tankar. Undervisa om att vår Himmelske Fader 
vet vad vi tänker. Visa hur tankar leder till handlingar.) 

Bild 9-a, Kvinna som skurar trappsteg. 
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Sammanfattning 

Våra tankar påverkar våra handlingar. För att vi skall kunna bli lika vår 
himmelske Fader fordras det att vi håller våra tankar rena. Trots oniskan 
runt omkring oss kan vi behärska våra tankar och leda dem i rätt riktning. 

Vi måste, så vitt möjligt är, undvika människor och platser scm ger oss 
orena tankar. Vi måste ha gott omdöme i vårt val av vänner, tv-program, 
filmer, böcker och tidningar. Vi måste tillse att vi har planerade, 
sunda banor att leda in våra tankar på. Tankarna liknar vattnet som 
strömmar oupphörligt, som om det inte leds in på rätta vägar följer det 
minsta motståndets lag och rinner ut i sumpmarker. Vi måste hålla Guds bud 
och söka den Helige Andens vägledning. Vi måste be till vår himmelske Fader 
ofta om hjälp i vår strävan att behärska våra tankar och hålla dem rena. 

Låt en klassdeltagare läsa följande citat: 

"Så en tanke, skörda en handling. 
Så en handling, skörda en vana. 
Så en vana, skörda en karaktär. 
Så en karaktär, skörda en evig bestämmelse." 

(Författare okänd, citerat av David 0 McKay, Treasures of Life, s 418) 

Läs Al 12:14. 

Uppmaning 

Låt den Helige Anden hjälpa dig att behärska dina tankar. Lär dig en hymn 
eller ett skriftställe som du kan använda till att stöta bort onda tankar 
ur ditt sinne. Läs kyrkans tidskrifter och annat lämpligt material. Läs 
skrifterna dagligen. 

Ytterligare skriftställen 

MB Jak 3:1-2 (renhjärtenhet och stånlaktighet) 
Mos 4:30; 5:13 (fortsätta i rättfärdighet eller Förgås) 
Ords 12:5; 15:26 (rättfärdiga tankar och ord) 
Jak 1:12-27 (Gud frestar inte någon att göra orätt) 
L&F 6:16, 36 (Gud känner hjärtats tankar och avsikter) 
L&F 121:45 (dygdiga tankar) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Skaffa skrivtavla och krita. 
2. Skriva på skrivtavlan: Ty vad hennes hjärta är fullt av, det talar hen-

nes mun. (Luk 6:45) 
3. Ta med dig två glas, en tillbringare och en liten jordklump. 
4. Ge klassdeltagare i uppgift att läsa berättelser och skriftställen ur 

denna lektion. 
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Att bygga 
upp Guds rike 

Lektion 10 

Syftet med denna lektion är att lära dig hur du kan använda din tid, dina 
talanger och ägodelar till att hjälpa till att bygga upp Guds rike. 

Alla har välsignats med tid, talanger och ägodelar 

Äldste Thomas S Monson i de tolvs råd har återgivit följande berättelse om 
tjänande och uppoffring: 

"José Garcia var från Mexico. Han föddes i fattigdom men uppfostrades i tro 
och förberedde sig för en missionskallelse. Jag var närvarande den dagen då 
vi fick hans rekommendation. På den stod det följande: 'Broder Garcia kom-
mer att tjäna med hjälp av stora uppoffringar från hans familj, för han har 
bidragit mycket till familjens uppehälle. Han har endast en sak i sin ägo -
en kär frimärkssamling - vilken han, om det är nödvändigt, är villig att 
sälja för att finansiera sin mission.' 

President Kimball lyssnade noga då detta lästes upp för honom och sade där-
efter: 'Låt honom få sälja sin frimärkssamling. Ett sådant offer kommer att 
vara en välsignelse för honom.'" ("Trons företrädare", Nordstjärnan, apr 
1979) 

Som medlemmar i kyrkan har vi fått i ansvar att hjälpa till att bygga upp 
Guds rike på jorden. Guds rike är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. 
Ibland kräver detta ansvar kanske att vi måste göra stora uppoffringar. 

Fråga dig själv: Vad har Herren givit mig som jag kan använda i detta stora 
arbete att bygga upp Guds rike? 

Vår himmelske Fader har välsignat var och en av oss med tid, talanger och 
ägodelar. Han önskar att vi använder dessa gåvor till att befrämja arbetet 
i kyrkan. Tjänande i kyrkan är frivilligt och obetalt (se 2 Ne 26:31). Vi 
behövs alla för att leda, undervisa, stödja och delta. Genom att använda 
vår tid, våra talanger och ägodelar på ett generöst och villigt sätt, kan 
vi hjälpa till att sprida evangeliet och bygga upp riket. 

Var och en av oss har fått lika många timmar varje dag. President Brigham 
Young har sagt: "Mina systrar ... ni bör betrakta er tid som guld värd. Den 
är verkligen en rikedom ... Låt oss tänka på detta och inte längre sitta 
med händerna i knät och slösa bort tid, för det är varje mans och varje 
kvinnas plikt att göra allt som är möjligt för att befrämja Guds rike på 
jorden." (Journal of Discourses 18:77; se även Discourses of Brigham Young, 
s 214) 
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Låt en klassmedlem som verkar som lärare eller ledare berätta hur hon 
planerar sin tid för att hinna med arbetet i kyrkan. 

Var och en av oss har också fått talanger och förmågor som vi kan använda 
till att bygga upp Guds rike. Dessa är dyrbara gåvor från vår himmelske Fa-
der. 

President Brigham Young har givit oss följande råd: "Om du skall ge något 
till Guds rikes uppbyggande, ge det bästa du har. Vad är det bästa du har 
att ge Guds rike? Det är de talanger som Gud har givit dig ... Låt oss an-
vända varje egenskap vi besitter till att bygga upp Guds rike, så kan du 
uppnå detta rike." (Journal of Discourses 8:346; se även Discourses of 
Brigham Young, s 445) 

Syster JoAnn Ottley, hustru till Jerold D Ottley, Tabernakelkörens ledare, 
har berättat följande: 

"Herren har givit min make och mig speciella talanger på musikens område. 
Vi har ägnat hela livet åt att studera och utveckla dessa gåvor. Vi har be-
hövt fatta många beslut om hur vi skall använda dem. När vi var i Europa 
och studerade, insåg vi att vi behövde fatta ett speciellt viktigt och 
svårt beslut. Vi visste båda två att om vi stannade kvar i Europa, skulle 
vi få många tillfällen till framgång. Vi ville emellertid framförallt göra 
det som Herren ville att vi skulle göra. Vi ville vara lydiga, men dessutom 
längtade vi efter att Herren skulle använda oss i uppbyggandet av hans rike 
på jorden. 

Vi fastade och bad vid upprepade tillfällen för att få Andens vägledning 
och få veta Herrens vilja. Svaret kom under ett sakramentsmöte i slutet av 
en fasteperiod. Vi fick båda samma anvisningar av Anden, nämligen att vårt 
arbete skulle utföras därhemma. Vi skulle återvända till Förenta staterna. 

Därpå följde flera månader av studier, förberedelser, prövningar. Så gjorde 
Herren det möjligt för oss att återvända till Salt Lake City. Jag blev med-
lem av Tabernakelkören och min make började arbeta på musikavdelningen vid 
Utah-universitetet. 

En kort tid senare blev min make kallad av första presidentskapet att bli 
ledare för Tabernakelkören. Herren hade verkligen förberett oss för ett 
speciellt tjänande. 

Vår tid, våra talanger och ägodelar är egentligen inte alls våra utan Her-
rens. Den största glädje vi kan erfara här på jorden är att använda dem 
till att bygga upp Guds rike." 

Vad menade syster Ottley då hon sade att hennes och hennes makes önskan 
gick längre än till att bara vilja vara lydiga? På vilket sätt fick fa-
miljen Ottley veta vad Herren ville att de skulle göra med sina talang-
er? Hur kan vi få veta vad Herren vill att vi skall göra med våra ta-
langer? 

Visa bild 10-a, Jesus talar om för den rike unge mannen vad han skall 
för att få evigt liv. 
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Lektion 10 

Nya testamentet innehåller en berättelse om en man som frågade Jesus vad 
han skulle göra för att få evigt liv. Jesus sade till honom att han skulle 
hålla buden, inte begå äktenskapsbrott, döda, stjäla eller bära falskt 
vittnesbörd och hedra sin far och mor. Mannen svarade att han hade lytt al-
la dessa bud hela sitt liv. 

Jesus bad honom då att han skulle sälja sina ägodelar, ge dessa åt de fat-
tiga och följa honom. Mannen blev ledsen när han hörde detta råd, och han 
gick bedrövad därifrån, "ty han hade många ägodelar". (Se Mark 10:17-22) 

Vilka personliga ägodelar kan vi använda för att bygga upp Guds rike? 

Var och en av oss har ägodelar som vi kan använda för att bygga upp Guds 
rike. Kanske kan vi ge mat eller kläder till någon i nöd eller ge bostad åt 
en hemlös person. Då vi betalar tionde och offer hjälper vi till att bygga 
upp riket. Det kan finnas tillfällen då vi blir ombedda att ge mer, att gö-
ra större uppoffringar för att befrämja Herrens verk. Trots att de flesta 
av oss inte ombeds att ge alla våra ägodelar till Herrens verk, bör vi vara 
villiga att göra det om vi kallas därtill. 

För flera år sedan fick en grupp heliga på ön Tasmanien veta att kyrkans 
president, Joseph Fielding Smith, reste runt i den sydaustraliska mission-
en. Dessa ödmjuka, trofasta människor, 185 till antalet, ville att presi-
dent Smith skulle inviga deras kapell. De visste att kapellet måste vara 
skuldfritt för att bli invigt till Herren, och på två dagar fick de fram en 
ganska stor summa pengar (över 50.000 kr), så att byggnaden blev skuldfri. 
De visade villighet att uppoffra sina ägodelar för att bygga upp Guds rike. 
En del av dem sålde mark och andra personliga ägodelar för att få fram den 
erforderliga summan pengar. (Jessie Evans Smith, "Now We Can Give the Buil-
ding to the Lord", Instructor, jun 1962, s 184-185) 

Äldste Bruce R McConkie i de tolvs r§d berättar följande: 

"VI har slutit förbund i dopets vatten att älska och tjäna honom (Herren), 
hålla hans bud och sätta främst i livet de ting som tillhör hans rike. I 
gengäld har han lovat oss evigt liv i sin Faders rike ... 

Offerlagen innebär att vi är villiga att uppoffra allt vi har för sanning-
ens sak ... våra hus, marker och familjer; allt, till och med våra liv om 
så behövs. 

... Få av oss ombeds att uppoffra mycket av det vi äger ... 

Men ... vi måste kunna efterleva dessa lagar till fullo cm vi blir ombedda 
att göra det." ("Obedience, Consecration, and Sacrifice", Ensign, maj 1975, 
s 50) ^ ~ 

Vad betyder det att sätta främst i livet "de ting som tillhör riket"? 
(Att vi i första hand skall lyda Guds bud och göra hans verk, sedan kan 
andra värdiga mål uppnås med större framgång.) 
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Lektion 10 

Det finns mänga sätt att använda vår tid, våra talanger och ägodelar till 
att bygga upp Guds rike 

Nämn några sätt varpå vi ombeds att använda vår tid, våra talanger och 
ägodelar till att hjälpa till att bygga upp riket. (Skriv upp svaren på 
tavlan.) 

Eftersom Herren har givit oss så mycket, väntar han sig mycket av oss. Han 
har givit oss möjligheter att använda vår tid och utveckla och använda våra 
talanger och ägodelar till att tjäna i hans kyrka här på jorden. Då vi tjä-
nar i kyrkan, ökar vår förmåga att tjäna. Vi visar också vår villighet att 
lyda och vi kan ge oss själva och andra stor glädje. 

Äldste Bruce R McConkie i de tolvs råd har talat om för oss hur vi kan byg-
ga upp riket: "Det är vårt privilegium att höja en varnande röst till våra 
grannar och gå på mission och erbjuda frälsningens sanningar till vår Fa-
ders övriga barn överallt på jorden. VI kan tacka ja till kallelser att 
tjäna ... i hundratals ansvarsfulla uppgifter ... Vi kan arbeta på väl-
färdsprojekt, engagera oss i släktforskning, utföra ... förordningar i 
templen. 

Vi kan betala ett ärligt tionde och bidra till våra fastoffer-, välfärds-, 
budget- och missionärsfonder." ("Obedience, Consecration, and Sacrifice", 
Ensign, maj 1975, s 51) 

Som medlemmar i kyrkan förväntas vi att göra det vi kan för att åstadkomma 
stor rättfärdighet. Hängivna sista dagars heliga har funnit många sätt att 
utöva tjänande genom att gå den andra milen. 

Syster Villafranca i Mexico, som bodde långt ifrån ett ward eller en gren, 
hittade ett sätt att hjälpa till att bygga upp riket där hon bodde. Hon er-
bjöd sig att upplåta sitt hem i staden som en plats för äldsterna att hålla 
söndagsskola och undervisa en klass undersökare. De undervisade och döpte 
flera undersökare och sex år senare fanns det en gren i kyrkan där med näs-
tan två hundra medlemmar. (Glenn V Bird, "Miracle at San Fernando", New 
Era, jan 1977, s 28-29) 

Många missionärer behöver ekonomisk hjälp. Trofasta heliga ger ofta helt 
eller delvis ekonomiskt stöd till dessa värdiga missionärer. Äldstes Vaughn 
J Featherstone i de sjuttios första kvorum har berättat om följande erfa-
renhet: 

"En annan äldste kom ut på mission strax efter det att jag anlände till San 
Antonio. Han kom från en stor familj. Fadern kom underfund om att han be-
hövde deltidsarbete för att kunna hjälpa till att försörja sin son. Detta 
var inte tillräckligt så den goda modern började arbeta på matbespisningen 
i en skola så att hon kunde vara hemma när barnen var hemma. Trots dessa 
ytterligare pengar, kom äldsten lite mer efter varje månad. En god vän ger 
mig emellanåt åtskilliga hundradollarsedlar att dela ut närhelst detta be-
hövs. När jag intervjuade denne äldste, frågade jag hur han klarade sig 
ekonomiskt. Han fick tårar i ögonen och sade att han verkligen försökte, 

Bild 10-a, Jesus talar om för den rike unge 
mannen vad han skall göra för att få evigt 
liv. 
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f
m e n h a n s föräldrar skickade honom inte tillräckligt med pengar. Han sade-
President Featherstone, jag har inte slösat. Jag har inte ätit någonting 

pä tre dagar, utan försökt spara.' Sedan sade han: 'Till och med min lilla-
syster hjälper till. Hon fick en dollar på sin födelsedag och hon lade den 
i ett kuvert och sände det till mig för hon ansåg att jag behövde den bätt-
re än hon.' Sedan grät han öppet. Jag tog ut två nya hundradollarsedlar ur 
fickan och sade: 'En god vän till mig bad mig ge dessa till dig.' Han vila-
de huvudet i händerna, helt överväldigad." ("Vilka välsignelser följer med 
en mission", Nordstjärnan, apr 1979) 

På vilket sätt använde varje familjemedlem sin tid, sina talanger och 
ägodelar för att bygga upp Guds rike? 

Låt den i förväg ombedda systern tala om hur vi på olika sätt kan ut-
veckla våra talanger. 

Hedlemmarna i Hannovers distrikt i Tysklandmissionen Hamburg beslöt sig för 
att gå den andra milen" när det gällde att bygga upp riket, då en stad i 
staten Idaho i Förenta staterna blev översvämmad. För att hjälpa offren 
höll medlemmarna i det tyska distriktet en speciell fastedag utöver den 
vanliga fastesöndagen. Ungdomarna i aronska prästadömet och Unga kvinnor 
bidrog också genom att arbeta en dag på sommarlovet för att tjäna pengar 
som de gav till översvämningsoffren. ("Germans Aid Idahoans", Church News 
14 aug 1976, s 10) 

En familj har angivit i sina testamenten att en del av deras kvarlåtenskap 
skall doneras till kyrkan när de dör. Dessa pengar skall gå till fonder som 
används till att "understödja missionärsarbete, bygga möteshus och tempel 
och bidra till andra rättmätiga utgifter" för att bygga upp Guds rike. Fa-
dern i familjen har givit uttryck för familjens villighet att "gå den andra 
milen i följande ord: "Jag har insett att allt vi har är Herrens ... Det 
tycks mig vara en del av förbundet att ge av vår tid, våra talanger och 
ägodelar till Herrens verk och vi lämnar därför av fri vilja en del av våra 
ägodelar till att bygga upp Guds rike." (Isaac M Stewart, "I Have a 
Question", Ensign, aug 1975, s 23-24) 

Sammanfattning 

Vi har fått ansvaret att hjälpa till att bygga upp Guds rike. Ibland måste 
vi göra personliga uppoffringar för att göra detta. Men Jesus lovar oss att 
om vi offrar "för (hans) och evangelii skull ... skall (vi) få hundrafalt 
igen: redan här i tiden ... och i den tillkommande tidsåldern evigt liv" 
(Mark 10:29-30). För att erhålla denna välsignelse måste vi dagligen fatta 
beslut om hur vi skall använda vår tid, våra talanger och ägodelar. 

Uppmaning 

Diskutera tillsammans med din familj behovet av att göra uppoffringar för 
att bygga upp riket. Lär dig att använda din tid på ett klokt sätt, så att 
du kan tjäna Herren bättre. Kanske vill du fasta och be så att du kan få 
veta hur du skall använda din tid, dina talanger och ägodelar till att bvfi-
ga upp Guds rike. 
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Lektion 10 

Ytterligare skriftställen 

Luk 12:47-48 (av den som har fått mycket, krävs mycket) 
Al 34:32 (idag är det den dag vi skall förbereda oss) 
L&F 65 (förbered Guds rike) 
L&F 82:18-19 (arbeta till allas välsignelse) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Läsa Evangeliets principer, kap 34, "Utveckla våra talanger". 
2. Skaffa tavla och krita. 
3. Ge en klassmedlem i uppgift att tala om hur vi kan utveckla talanger. Se 

Evangeliets principer, kap 34.) 
4. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och 

skriftställen i denna lektion. 
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En själs värde Lektion 11 

Denna lektion är till för att hjälpa dig bli mer kristuslik i ditt förhål-
lande till alla Guds barn. 

Vi är alla barn till en kärleksfull himmelsk Fader 

Visa bild 11-a, Barn från många länder. 

Den här frågan ställs ibland: "Har Gud skapat alla människor?" Skrifterna 
säger oss att Gud har skapat alla raser av människor på jorden. Han har 
också bestämt tid och plats för varje persons födelse på iorden. (Se Ade 
17:26) 

Var och en av oss är en unik och speciell varelse. Var och en av oss har en 
fysisk kropp som på något sätt är unik vad gäller storlek, kroppsbyggnad, 
färger och ansiktsdrag. På samma sätt har var och en av oss en uppsättning 
av på något sätt unika egenskaper, talanger, intressen och färdigheter. 

Visa en plansch med texten till L&F 18:10. Be en klassmedlem att läsa 
den. 

Var och en av oss är, med vår individuella personlighet och våra fysiska 
egenskaper, ett barn till vår himmelske Fader. Tillsammans utgör vi alla 
hans eviga familj. Han älskar och värdesätter var och en av oss. 

Ibland vet vi inte riktigt hur vi skall bemöta människor san är kulturellt 
socialt eller fysiskt annorlunda eller tillhör en annan ras. Alltför ofta 
har vi en tendens att göra skillnad på, undvika, tycka syiri om, frukta el-
ler kanske nonchalera dem som är annorlunda. 

Läs L&F 18:10. 

Visa planschen med texten till L&F 18:10 och låt en klassdeltagare läsa 
detta skriftställe högt. 

Hur kan vi visa att vi accepterar alla människor som bröder och syst-
rar? 

Omtanke om andra människors välfärd är ett av de bästa sätten att visa att 
vi accepterar våra medmänniskor. För flera år sedan ramlade ett treårigt 
barn ner i en övergiven brunn. Lokala brandmän, affärsmän, cirkusakrobater, 
en fabrikarbetare, en läkare, en granne och flera tidningsmän arbetade för 
att rädda henne. Tragedin tilldrog sig världsomfattande uppmärksamhet och 
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flera erbjudanden om hjälp kom. Man ägnade mer än 53 timmar och två och en 
halv miljoner kronor åt räddningsförsöket. När flickan till slut kunde häm-
tas upp, var hon död. En tidningsman sade, då han beskrev värdet av rädd-
ningsförsöket: "Hela världen hade förenats under några timmar över en liten 
flickas liv. Människan hade inte förlorat. En liten flicka hade fått männi-
skor att älska varandra. Ingen åtskillnad gjordes i färg, ras eller trosbe-
kännelse. Rika och fattiga förenades i ansträngningen att rädda ett av de 
barn som skapats till Hans avbild." (Citerat av Paul H Dunn i Conference 
Report, Philippine Islands Area Conference, 1975, s 14-15; understrykning 
tillagd.) s 

Varför engagerade sig så många människor i försöket att rädda en liten 
flicka? Vilket nyckelord användes av tidningsmannen för att beskriva vad 
som hade hänt? (älska) 

Vi skall älska vår nästa såsom oss själva 

Jesus visade genom exempel hur vi skall älska våra medmänniskor. Han be-
fallde sedan att vi skall älska varandra (Joh 15:17). Han lärde oss genom 
liknelser hur vi skall göra det. Han visade sin kärlek genom att ge sitt 
syndfria liv "till lösen för alla", vilket gjorde det möjligt för oss att 
övervinna våra synder (1 Tim 2:6; se L&F 18:11-13). 

Be de i förväg ombedda klassmedlemmarna att i korthet återge följande 
berättelser i Bibeln. Ställ de frågor som står efter varje liknelse. 

Den barmhärtige samariten (Luk 10:29-37). Vilka läxor kan vi lära oss av 
denna liknelse? (Att varje människa är vår broder och förtiänar vår 
hjälp.) 

Sackeus (Luk 19:1-7). Hur behandlade Frälsaren Sackeus? (Han behandlade 
honom som en broder och besökte honom i hans hem.) Val tyckte lärjungar-
na om Frälsarens handling? (De tyckte att Frälsaren inte borde gästa en 
syndare.) 

Kvinnan som tagits för äktenskapsbrott (Joh 8:3-11) Hur bör vi behandla 
dem som bär på syndens börda? (Vi bör komma ihåg att vi själva också är 
syndare. Vi bör alltid handla mot andra med medkänsla, kärlek och för-
ståelse.) 

Varför satte Frälsaren stort värde på dessa människor som inte accepte-
rades av sina medmänniskor? 

Kristus vet själarnas värde. Han predikade för de fattiga och botade de la-
ma och nedbrutna. Han gav blinda synen åter. Han åt tillsammans med syndare 
och vände sig emot dem som anklagade en kvinna som tagits för äktenskaps-
brott. Han lärde oss varje människas värde genom att berätta liknelserna om 
det förlorade fåret, den borttappade penningen och den förlorade sonen. (Se 
Luk 15) I allt han gjorde var han ett exempel på det han predikade då han 
sade: "Älska ... din nästa s$som dig själv" (Matt 19:19). Han sade till 
oss: "Gå du och gör sammalunda" (Luk 10:37). 
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Lektion 10 

Vad har vi för ansvar gentemot dem som är olika oss själva? 

Vad bet>der det att älska vår nästa såsom oss själva? 

Hur kan vi bli mer kristuslika i vårt förhållande till andra? 

Vi följer Kristi exempel d I vi handlar vänligt mot aralra, visar kärleksfull 
omsorg om dem. President N Eldon Tanner i första presidentskapet har sagt: 
"Det verkar som om vi alltid kan finna det vi söker hos en person. Som vi 
alla vet är ingen av oss fullkomlig. När vi påpekar ett fel eller en svag-
het så riktar det uppmärksamheten på felet och vi ser inte ved erbörartles 
starka sidor." ("Tala ej ont", Nordstjärnan, okt 1973, s 401) Om vi till 
fullo inser andra människors värde, söker vi deras starka sidor. Då harxilar 
vi mot varandra med kärlek, tolerans och vänlighet. 

Hur kan vi behandla varje person i följande situationer om vi inser hans 
värde och älskar honom såsom oss själva? 

"Margaret hade inte varit på något sakramentsmöte på flera år, och då hon 
gick in i kapellet och skyndsamt satte sig ner, kände hon sig som en främ-
ling. Hon hade låtit ett problem med visdomsordet hindra henne hela tiden 
... Biskopen ... talade om för henne att ju oftare hon kom till kyrkan och 
ju mer hon bad, desto lättare skulle det bli för henne att övervinna sin 
skadliga vana. 

Trots att nästan alla wardets medlemmar nu var nya för henne, började hon 
så småningom känna att hon hade kommit hem efter en lår^ frånvaro ... Av-
slutningsbönen kom alldeles för snart och hon gick långsamt ut tillsammans 
med alla andra. Hon hörde bitar av samtal runt omkring sig och längtade i 
tysthet efter att delta i ett av dem. Så plötsligt viskade en röst bakom 
henne, men hon tyckte att den skrek och den trängde ner i hennes själs dju-
paste vrår: 'Kände du cigarettlukten? Jag kurxl e knappast hålla tankarna på 
talet. Jag måste se upp med var jag sätter mig.*" (Helen Selee, "Aid Jesus 
Wept", Ensign, apr 1973, s 14) 

Hur skulle du känna dig om du var Margaret? Vad kan vi göra för en med-
människa som Margaret? 

President N Eldon Tanner har uppmanat oss att bli mer kristuslika på ett 
annat sätt. Han sade: 

"Följande berättelse ger oss anledning till eftertanke. En pensionerad man 
som arbetade ute i sin trädgård tidigt varje morgon, lade märke till att 
ett mjölkbud började göra regelbundna besök i grannens hem tvärs över ga-
tan. Han kom strax efter det att mannen hade gått till arbetet och stannade 
ungefär en halv timme. Den söta unga hustrun i hemmet var lärare i Primär-
föreningen och var nästan alltid närvarande på sakramentsmötena. 

När detta hade fortgått i flera veckor började mannen rikta grannarnas upp-
märksamhet på saken och uttrycka sin oro för barnen hon undervisade och 
följderna av hennes exempel. När han till slut ansåg det som sin plikt att 
rapportera situtionen för biskopen, var nyheten redan ute över hela war-
det. 
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Biskopen blev upprörd över hela saken och ringde till direktören för meje-
riet for att få reda på namnet på mjölkbudet och fråga om hans karaktär. 
Direktören gick till mjölkbudet och sade taktfullt: 'Jag ser att du har 
tätt en ny kund ute på Lincoln Avenue. Hur fick du tag på henne?' 

•Fick tag på?' sade mjölkbudet. 'Det är min dotter. Hon lagar frukost åt 
T t V r i t m ° r . g 0 n ° C h m l n f r U ° c h j a g ä r b^nvakter åt henne varje fredag-
1 9 7 3 ^ ^ 0 ) n l ° m d e t a r b e t s b r t e t ? " ' <" T a l a ej ont", Nordstjärnan, okt 

Hur kan skvaller eller förtal skada en person? (Tänk både på den person 
som blir förtalad och den som skvallrar.) 

Hur kan vi genom att undvika att skvallra bli mer kristuslika i vårt 
förhållande till andra? 

Våra handlingar gentemot dem som skiljer sig på något sätt visar hur vi be-
traktar dem. ftn vi verkligen önskar förbättra oss, måste vi fråga oss siäl-
va: Hur kan jag visa att jag accepterar, tolererar och älskar vart och ett 
av vår himmelske Faders barn?" 

Vi måste också bry oss om dem som nyligen kommit in i kyrkan och sträva ef-
ter att utveckla ett kristuslikt förhållande till dem. President Spencer W 
Kimball har sagt: 

"Nu börjar yi inse att Guds rike och Jesu Kristi kyrka utgör en världskyr-
ka. Den håller snabbt på att få världsherravälde. Vi, dess medlemmar, måste 
lära oss att behärska oss och älska alla människor, alla våra bröder och 
systrar i varje land och varje väderstreck. Förvisso skall vi vara helt 
utan fiendskap eller missunnsamhet eller illvilja." ("Förlåtelsens makt" 
Nordstjärnan, apr 1978, s 75) ' 

Läs Ef 2:19. 

När vi tillhör Guds husfolk (är medlemmar i kyrkan), hur bör vi då be-
handla varandra? 

Sammanfattning 

Som barn till vår himmelske Fader som älskar var och en av oss, bör vi be-
handla varandra så som vi blivit instruerade: 

"All bitterhet och häftighet och vrede, allt skriande och smädande, ja 
allt vad ondska heter vare fjärran ifrån eder. 

Våren i stället goda och barmhärtiga mot varandra, och förlåten varandra, 
säsom Gud i Kristus har förlåtit eder." (Ef 4:31-32) 

Uppmaning 

Utveckla vanan att söka det goda hos andra. Undvik att kritisera och 
skvallra. Lär dina barn att acceptera andra och vara toleranta och vänliga. 
Lar dem genom exempel. 
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Ytterligare skriftställen 

Ef 4:29 (tala bara det som är gott) 
Gal 3:26-28 (alla är ett i Kristus) 
Apg 10:34 (Gud har inte anseende till personen) 
4 Ne 1:15-17 (Guds kärlek bodde i deras hjärtan och alla var ett) 
L&F 112:11 (älska alla människor) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Läsa Evangeliets principer, kap 2, "Vår himmelska familj". 
2. Påminna systrarna om att de skall ta med sig skrifterna till lektionen. 
3. Göra en plansch med texten till L&F 18:10. 
4. Vidta förberedelser så att ni kan avsluta lektionen med att låta klassen 

sjunga "Jag är Guds lilla barn". 
5. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och 

skriftställen ur denna lektion. Dela ut berättelserna om den barmhärtige 
samariten, Sackeus och äktenskapsbryterskan. 
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Kyrkans organisation Lektion 12 

Denna lektion är avsedd att hjälpa dig att öka din förståelse för syftet 
med Herrens sanna kyrka och dess organisation. 

Jesus Kristus är kyrkans överhuvud 

Visa bilderna 12-a, Jesus Kristus; 12-b, Profeten Joseph Smith; och 
12-c, President Spencer W Kimbali. 

Vid en missionärskonferens i Hamburg där äldste Henry D Moyle i de tolvs 
råd presiderade "ställde en av missionärerna en fråga där han refererade 
till president David 0-McKay som kyrkans överhuvud. Äldste Moyle avbröt ho-
nom och på ett mycket kraftfullt sätt fastslog han att Jesus Kristus var 
kyrkans överhuvud, inte David 0 McKay. Det viktiga är att äldste Moyle 
visste att Jesus är Guds Son, att han lever, också i dag, och att han står 
som denna kyrkas överhuvud." (Donald Q Cannon, "Who Is Jesus Christ?", New 
Era, mar 1978, s 12) 

Varför tror du att äldste Moyle gjorde en sådan stor sak av Frälsarens 
ställning? 

Jesus Kristus är kyrkans överhuvud i dag precis som han var på den tiden 
han levde på jorden. "Trots att han befinner sig på andra sidan slöjan ... 
styr och leder han dess angelägenheter och han är lika närvarande i kyrkan 
som om han vore ibland oss i köttet." (Hyrum M Smith och Janne M Sjödahl, 
Doctrine and Covenants Commentary, s 113) 

Herren uppenbarar sin vilja genom sina profeter 

President Harold B Lee har sagt: 

"Principerna i Jesu Kristi evangelium är gudomliga. Ingen ändrar kyrkans 
principer och lärdomar utom Herren genom uppenbarelse. Men metoderna varie-
rar allteftersom den inspirerade anvisningen kommer till dem som presiderar 
vid en given tidpunkt ... Ni kan vara förvissade om att de bröder som pre-
siderar ber mycket uppriktigt och vi gör inte saker eller ting förrän vi 
har en förvissning, så långt det ligger i vår makt, om att vi verkligen har 
Herrens godkännande." ("God's Kingdom - A Kingdom of Order", Ensign, jan 
1971, s 10) 

Bild 12-a, Jesus Kristus. 
Bild 12-b, Profeten Joseph Smith. 
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Lektion 10 

Följande är ett exempel på den åtgärd som vidtas av profeten då han erhål-
ler Herrens godkännande. Den 9 juni 1978 gjorde första presidentskapet föl-
jande uttalande för världen: 

"Under dt-t att vi bevittnat hur Herrens verk bretts ut över jorden har vi 
med tacksamhet sett hur människor i många nationer mottagit det återställda 
evangeliets budskap och anslutit sig till kyrkan i ständigt ökat antal. 
Detta liar i sin tur inspirerat JSS till en önskan att göra det möjligt för 
varje värdig medlem i kyrkan att åtnjuta alla de privilegier och välsignel-
ser som evangeliet erbjuder. 

Vi är medvetna om de löften, som profeterna och kyrkans presidenter före 
oss uttalat, att någon gång i Guds eviga plan skall alla våra bröder som är 
värdiga kunna få motta prästadömet. Vi har bevittnat trofastheten hos dem 
från vilka prästadömet hittills varit undanhållet och vi har både länge och 
innerligt vädjat till Herren till förmån för dessa våra trofasta bröder. Vi 
har tillbringat många timmar i övre rummet i templet och anropat Herren om 
gudomlig vägledning. 

Herren har hört våra böner! Genom uppenbarelse har han bekräftat att den 
länge utlovade dagen har kommit då varje trofast, värdig man inom kyrkan 
kan få motta det heliga prästadömet, med makt att utöva dess gudomliga auk-
toritet och tillsammans med sin älskade familj åtnjuta alla de välsignelser 
som flödar därifrån, vilket också inbegriper templets välsignelser. Följak-
tligen kan alla värdiga manliga medlemmar i kyrkan ordineras till prästadö-
met, utan hänsyn till ras och hudfärg. Prästadömsledarna instrueras att 
följa kyrkans praxis att noggrant intervjua de kandidater som skall ordine-
ras antingen till aronska eller melkisedekska prästadömet för att tillse 
att de uppfyller kyrkans fastställda normer för värdighet. 

Vi tillkännager högtidligt att Herren gjort sin vilja kärri beträffande sina 
välsignelser för alla sina barn över hela jorden, vilka är villiga att 
lyssna till hans bemyndigade tjänares röst och förbereda sig att motta alla 
evangeliets välsignelser." (Brev till kyrkans generala och lokala prästa-
dömsledare av d en 8 juni 1978; kursiveringen tillagd.) 

Vad är profetens roll eftersom Jesus Kristus är kyrkans överhuvud? 

Genom prästadömets kraft och genom gudomlig uppenbarelse leder profeten 
kyrkans angelägenheter som dess president. Medlemmarna i kyrkan tillråds 
att hörsamma profetens ord eftersom han är ledd av uppenbarelse: "Ty hans 
ord skolen I taga emot som från min egen mun, i all tålamod och tro." (L&F 
21:5) 

Äldste Gordon B Hinckley i de tolvs råd berättar om en ung filippin, David 
Lagman, som insåg behovet av en profet: 

"När han (David Lagman) var pojke fann han i en soptunna ett gammalt tra-
sigt exemplar av Det Bästa. Det innehöll ett sammandrag av en bok som skil-
drade berättelsen om mormonerna. Den talade om Joseph Smith och beskrev ho-
nom som en profet. Ordet profet gjorde intryck på denne pojke. Kunde det 
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verkligen finnas en profet på jorden, undrade han. Han tappade bort tid-
ningen, men tanken på en levande profets existens lämnade honan aldrig nå-
gon ro under de långa mörka krigsåren. Till sist tog kriget slut och den 
amerikanska regeringen öppnade åter Clark Air Base. Denne f i l i p p ^ D a * * 
Lagman, fick anställning där. Han fick veta att hans överordnade, en flyg-

eJ; m 0 r m 0 n ' H a n V i l l e f r å g a h o n o m o m h a n trodde på en profet men 

- till fig £ T i U S l U t S t " d - »'"v togmLnn 

»Xr ni mormon?', frågade den unge mannen. 'Ja, det är jag', blev det rätt-
framma svaret 'Tror ni på en profet, har ni en profet i e^ kyrka?' bleJ 
den ivriga frågan. 

'il'J 1 hu r G n P r 0 f 6 t ' e" l e v a n d e P r o f e t som presiderar i kyrkan och som predikar Herrens vilja.' 

David bad officeren att berätta mer för honom och genom denna undervisning 
blev han dopt. Han blev den förste infödde som blev ordinera! till äldste 
197a! s1PlP6A)rna ( " T a C k G U d a " P r ° f e t e r d u Nordstjärnan, apr 

r Z P T' å t t ai e S S V F r ä l s a r e n d ä h a n levde på jorden sammanhölls 
genom budskap, brev och besök av apostlarna - precis som kyrkan idag under 
gudomligt ledarskap leds och sammanhålls av profeter och apostlar. Detta 
centrala ledarskap och denna organisation är ett kännemärke på Jesu Kristi 
sanna kyrka. 

Visa planschen med sjätte trosartikeln. Läs den högt. 

Kyrkans organisatoriska uppbyggnad 

Läs Ef 4:11-14. Vilka tre syften med kyrkans organisation omnämrri e 
Paulus? (1. Till de heligas eller kyrkans medlemmars fullkomning. 2. Att 
de heliga skulle utföra sitt tjänarvärv, d v s utföra kyrkans förord-
ningar och övrigt arbete i kyrkan. 3. Att uppbygga Kristi kropp. Kristi 
kropp är kyrkans medlemmar som skall uppbyggas och upplyftas genom kyr-
kans organisation.) ö y 

Be den i förväg ombedda klassmedlemmen tala om avsnittet "Kristi kyrka 
organiserades igen", Evangeliets principer, kap 17. 

Läs inledningen till L&F 20. 

E ^ t e r ^ ^ t a , d ^ S k U t e r a r
0
n l s t a v a r n a s o c h wardens uppbyggnad. Börja med 

att stalla följande frågor: Vad är en stav? Vem presiderar över en stav' 
Vad ar ett ward? Vem presiderar över ett ward? 

Diskutera följande enheter i kyrkan vilka finns organiserade i de områ-
den i världen där kyrkan utvecklas: 

Familjen: Familjen är den grundläggande enheten i kyrkan. Fadern presiderar 
och har till ansvar att leda sin familj. Om det inte finns någon far i hem-
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met, är det modern som är ansvarig. Fadern (eller mcdern) är ansvarig inför 
Herren och inför kyrkans ledare. (Se "Förord", s III, Organisationsguide -
Kyrkoenhet: Familjen.) 

Visa bild 12-d, En gren håller möte i ett litet kapell. 

Grenen: En gren är en organiserad enhet som består av medlemmar i kyrkan 
inom ett visst geografiskt område. Den fungerar alltefter sin styrka och 
sitt ledarskap. Den organiseras och överinses av stavs-, missions- eller 
d istriktspresid entskapet. 

En gren kan organiseras då två eller flera medlemsfamiljer och enskilda 
medlemmar bor inom ett område och minst en av medlemmarna är en värdig 
präst eller bärare av melkisedekska prästadömet. 

Distriktet: Ett distrikt är en avdelning i en mission. Om det finns ett 
tillräckligt antal grenar inom ett område med goda kommunikationer och be-
kväma resor till distriktsmöten, organiseras ett distrikt av missionspresi-
dentskapet. Ett distriktspresidentskap kallas att presidera över detta. Ett 
distrikt kan utvecklas till en stav. 

Missionen: En mission är en enhet i kyrkan som normalt täcker ett område 
som är mycket större än det som täcks av en stav. Dess gränser bestäms av 
första presid entskapet i kyrkan, som kallar en missionspresident att presi-
dera över denna enhet. När det finns stavar inom en missions gränser, står 
dessa under ledning av stavspresidenten och inte missionspresidenten. Sta-
varna är direkt ansvariga inför kyrkans generalauktoriteter, precis som 
missionerna är. Missionens huvudsakliga uppgift är att leda de proselyte-
rande missionärernas verksamhet och hjälpa distrikten, grenarna och famil-
jerna inom dess gränser att utföra sina uppgifter i kyrkan. 

Varje enhet i kyrkan är ansvarig inför en större enhet som den är en del 

Prästadömets kvorum är organiserade för att fylla männens behov, både de 
unga männens och de vuxnas, och de organiserar prästadömets tjänande och 
verksamhet. 

Hjälpföreningen är Herrens organisation för kvinnor. Profeten Joseph Smith 
sade att kyrkan inte var fullständigt organiserad förrän kvinnorna var or-
ganiserade på detta sätt. Genom Hjälpföreningen är kvinnorna i kyrkan 
prästadömets medhjälpare. 

Då grenar och ward organiseras, organiserar man också andra biorganisatio-
ner inom dessa för att uppfylla medlemmarnas behov. 

Dessa omfattar Primärföreningen, som är ansvarig för barnens undervisning; 
Unga mäns och Unga kvinnors organisationer, som är ansvariga för ungdomarna 
mellan 12 och 18 år och deras undervisning; samt Söndagsskolan som har till 
ansvar att instruera medlemmar i alla åldrar om evangeliets principer. 
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Varför sker verksamheten i varje enhet under överinseende av den större 
enheten? (För att man skall vara ansvarig inför rätt auktoritet. För att 
man skall bibehålla enigheten i kyrkan. För att man skall följa profe-
tens råd.) 

Varför är det nödvändigt att kyrkan är organiserad i enheter enligt ovan? 
(För att man lättare skall kunna nå alla medlemmar i kyrkan. För att full-
komna de heliga. För att ge medlemmarna tillfälle att tjäna och lära sig om 
Guds vägar.) 

Syftet med kyrkans organisation 

Vad är syftet med kyrkans organisation? 

Kyrkans organisation är den ram inom vilken Herren uppenbarar sin vilja, 
erbjirler sina barn frälsare principer och förordningar och förser oss med 
de möjligheter vi behöver för att kunna uppnå evigt liv. Genom kyrkan får 

1. Lära oss om frälsningsplanen. 

Våra möten och vårt ledarskap ger oss tillfällen att lära oss evangeliets 
fullhet. Vi får hjälp med att studera och förstå skrifterna. Vi får lära 
oss att lyda evangeliets principer. Vi visas hur vi skall förbereda oss för 
det eviga livets välsignelser. 

2. Erhålla och utföra frälsande förordningar. 

Vi döps in i kyrkan av män som givits prästadömet och sålunda har makt från 
Gud att handla i hans namn. Vi blir vägledda då vi förbereder oss att ta 
emot vår tempelendowment och ingå tempeläktenskap. Vi uppmuntras att utföra 
tempelförordningar för våra döda. 

3. Förnya våra förbund. 

Vi ges tillfälle att ta del av sakramentet på våra möten och förnya de för-
bund vi slöt med Herren då vi döptes. 

A. Utveckla våra talanger och förmågor. 

Vi får tillfällen att undervisa och leda, och detta hjälper oss att utveck-
la våra talanger och förmågor. 

5. Lära oss att tjäna varandra. 

Tjänande i kyrkan liksom välfärdsprojekt hjälper oss att övervinna själ-
viskhet och skörda glädje genom att vi ger av oss själva. Våra uppgifter 
som hemlärare och besökslärarinnor ger oss tillfällen att i hemmen uppmärk-
samma varandras behov. 
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6. Växa i kärlek och vänskap. 

Tjänandet och verksamheten i kyrkan gör det möjligt för oss att lära känna 
varandra, att trösta varandra i tider av sorg och känna glädje med varandra 
i tider av välgång. På detta sätt har vi tillfälle att växa samman i kärlek 
och vänskap. 

Låt en klassmedlem läsa Ef 2:19. 

7. Uppfylla andliga och känslomässiga behov. 

Ta fram en kanna vatten och en limpa. 

De flesta av oss vet hur det är att vara hungrig eller törstig. Men vi kan 
också ha en hunger och törst som inte kan tillfredsställas genom mat och 
vatten. 

Låt en klassmedlem läsa Joh 4:14 och 6:35. 

Vad menade Jes us med dessa uttalanden? 

Jesus syftade inte på kroppens hunger och törst. Han talade om det behov 
som varje människa har av näring för anden. De sanningar han predikade kan 
fullständigt tillfredsställa det andliga behovet hos dem som accepterar och 
efterlever dem. 

Äldste Hartman Rector jr i de sjuttios första kvorum kände då han undervi-
sades av missionärerna och studerade kyrkan att han till slut fick sin and-
liga hunger tillfredsställd: 

"Detta studium var som mat och dryck för en svältande människa. Jag hade 
sökt efter dessa svar i många år, sökt överallt, och nu fick jag till slut 
a3-la m i n a frågor till fullo besvarade. Jag var överväldigad av glädje och 
tacksamhet mot min Fader i himmelen för hans stora barmhärtighet mot mig." 
(No More Strangers, s 9) 

Be några kl as smed lemmar tala om hur de kände sig då de erhöll budskapet 
om den återställda kyrkan från missionärerna. 

Äldste Howard W Hunter sammanfattar hur väl kyrkan lyckats med att förkunna 
det åt erställd a evangeliet: 

"På lite mer än 140 år har ett mirakel åstadkommits då prästadömet har ad-
ministrerat det återställda evangeliet. Tempel har upprests på denna konti-
nent och på andra platser i världen. Hus för tillbedjan finns i många län-
der på jorden ... (Tusentals) heltidsmissionärer förkunnar evangeliet i 
många länder. Elementarskolor, högre skolor, seminarier, religionsinstitut 
och högskolor i många länder ger daglig undervisning till mer än en kvarts 
miljon ungdomar, undervisning inte bara i värd slig lärdom utan också i 
evangeliets eviga sanningar." ("Spritiual Famine", Ensign, jan 1973, s 65) 
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Sammanfattning 

Jesus Kristus leder kyrkans angelägenheter på jorden genom att uppenbara 
sin vilja för sina profeter. I allt han gör är Frälsaren angelägen cm hela 
mänsklighetens välfärd. Han har upprättat kyrkans organisation i den gudom-
liga avsikten att uppfylla de andliga, känslomässiga, intellektuella, soci-
ala och fysiska behoven hos var och en av oss, hans barn. 

Uppmaning 

Sök dra nytta av kyrkans organisation genom att uppmärksamt närvara vid och 
deltaga i sakramentsmötet och andra möten i kyrkan och genan att acceptera 
uppgifter från era ledare. Ni får då större förståelse för och uppskattning 
av kyrkans organisation och dess syfte och en klarare vägledning i ert liv 
genom aktivt deltagande i kyrkans verksamhet där ni bor. 

Understöd och bistå kyrkans generalämbetsmän och dina lokala ledare och lä-
rare. 

Ytterligare skriftställen 

Ef 4 (de heliga skall älska varandra) 
L&F 20:1-4, 37-79 (kyrkans organisation i de sista dagarna) 
L&F 21:9 (alla skall få välsignelser som arbetar i Herrens vingård) 
L&F133:57-61 (evangeliet skall förbereda de svaga så att de kan utföra Her-
rens verk) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Läsa Evangeliets principer, kap 17, "Jesu Kristi Kyrka Idag". 
2. Skaffa tavla och kritor. 
3. Skriva den sjätte trosartikeln på en plansch som skall visas för klas-

sen. 
4. Förbereda dig att läsa inledningen till L&F 20. 
5. Ge en syster i uppgift att återge avsnittet "Kristi kyrka organiserades 

igen", Evangeliets principer, kap 17. 
6. Ta med dig en tillbringare med vatten och en limpa till lektionen. 7. Ge 

klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och 
skriftställen i denna lektion. 
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Följ bröderna Lektion 13 

Denna lektion är avsedd att motivera dig att följa de anvisningar du erhål-
ler från Herrens tillsatta ledare. 

Herren talar till oss genom sina profeter 

Be klassmedlemmarna läsa och markera L&F 1:38. 

Vem är Herrens profet och språkrör på jorden i dag? 

Visa bild 12-c av kyrkans president. 

Det måste finnas en profet på jorden om Gud skall uppenbara sitt ord till 
oss. Som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är vi välsig-
nade med kunskapen om att det finns en sidan profet på jorden - och att 
Herren genom denne profet klargör sin vilja. När profeten talar till oss i 
Herrens namn, talar han det som Herren skulle säga om han var här. 

Vi tror också "allt vad Gud har uppenbarat, allt vad han nu uppenbarar och 
vi tro, att han ännu skall uppenbara många stora och viktiga ting angående 
Guds rike" (Nionde trosartikeln). 

Det är en välsignelse att vara medlem i den sanna kyrkan och veta att vår 
profet uttalar Herrens uppenbarade vilja för oss i dag. Vetskapen om att 
Herren talar genom sin profet ger oss en förvissning om att Frälsaren le-
ver, att han älskar oss och bryr sig om oss. 

Profeten som leder kyrkan kommer aldrig att leda oss vilse. Vi kan alltid 
följa hans råd, eftersom han säger oss saker och ting som gäller oss idag. 
Profeten ger oss instruktioner från Herren på generalkonferensen som hålls 
tvä gånger om året. Han uttalar också Herrens råi till oss på områdeskonfe-
renser som hålls världen över. De flesta av profetens tal trycks i kyrkans 
tidningar. 

Förutom kyrkans president finns det andra bröder som är understödda som 
profeter, siare och uppenbarare. De är profetens rådgivare och de tolvs 
råd. Dessa bröder erhåller också uppenbarelse och vidarebefordrar Herrens 
vilja till oss, bär vittne om Kristi gudomlighet, undervisar oss om fräls-
ningsplanen och utför förordningar. 

En av vår tids profeter, president Harold B Lee, har sagt: "Om ni vill veta 
vad Herren har i beredskap för sitt folk just nu, vill jag uppmana er att 
läsa de tal som hållits på denna generalkonferens, för det dessa bröder har 
talat genom den Helige Andens kraft är Herrens vilja, Herrens sinne, Her-
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rens ord, Herrens röst och Guds kraft till frälsning." ("Stån på helga 
platser", Nordstjärnan, mar 1974, s 125) 

Profeterna älskar oss och bryr sig om oss. De vet att vi kan nå fullstän-
digt framåtskridande och fullkomlig glädje bara genom att följa de råd som 
ges oss av Herren. Våra profeter ger oss ledning i alla faser i livet. 
Exempelvis har president Spencer W Kimball uppmanat oss att försköna våra 
hem och trädgårdar. Han har bett oss att vi skall plantera trädgårdar och 
lagra livsmedel. Han har bett oss efterleva visdomsordet. Han har manat oss 
att skicka ut väl förberedda missionärer. Han har bett oss undvika spel, 
skilsmässor, aborter, omoral, pornografi och homosexualitet. Han har upp-
muntrat oss att besöka templet och hålla sabbatsdagen helig. Han har bett 
oss omvända oss och leva efter Guds oföränderliga normer. Han har uppmanat 
oss att ha kärlek till varandra i våra hem. ("Men varför ropen I till mig: 
Herre, Herre, och gören dock icke vad jag säger?", Nordstjärnan, aug 1975, 
s 31) ~ 

Det är vårt ansvar att skaffa oss ett vittnesbörd om Herrens uppenbarelser 
till profeterna 

Var kan vi läsa eller höra budskap från profeten och övriga generalauk-
toriteter i dag? (Konferensmöten och konferensrapporter samt kyrkans of-
ficiella publikationer.) 

Varför får vetskapen om att han är Guds språkrör i dag oss att lyssna på 
profetens råd? (Vi kan vara säkra på att han uttalar Herrens vilja. Vi 
vet att profeten söker hans hjälp för oss.) 

Tidigt i den återupprättade kyrkans historia var det många människor som 
såg fram mot att få träffa profeten Joseph Smith. När de mötte honom, var 
det många som fick en andlig manifestation som försäkrade dem att han var 
Herrens utvalde tjänare. Syster Emmeline B Wells har berättat om två erfa-
renheter som ökade hennes vittnesbörd om profeterna - första gången hon 
träffade profeten Joseph Smith och senare, efter hans martyrdöd, president 
Brigham Youngs omgestaltning. 

Låt den i förväg ombedda klassmedlemmen läsa följande berättelse. 

"Jag känner att jag har ett vittnesbörd att bära, som jag haft ända från 
den dag jag kom in i staden Nauvoo och såg profeten Joseph Smith. Han kom 
ner till båten för att möta de heliga som kom från de östra och mellersta 
staterna till västern. 

Jag hade blivit döpt enligt min mors önskan. Hon hade blivit sista dagars 
helig så snart hon hörde talas om evangeliet, men jag hade inget vittnes-
börd och jag hade inte mycket tro, för jag visste inte så mycket om saker 
och ting ... 

När jag kom uppför floden med båten, klättrade jag så högt upp på båten jag 
kunde för att få se profeten vid båtens landgång. Då visste jag ögonblick-
ligen att evangeliet var sant tack vare den känsla som fyllde mig från hu-
vudet till fingrarna och tårna, ja varje del av min kropp. Jag blev då sä-
ker på att jag hade gjort rätt, att 'mormonismen' var sann och att jag ful-
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lo fått betalt för alla de uppoffringar jag hade gjort för att få komma 
till Nauvoo. Jag kände att bara detta att få se honan var värt allt. Jag 
hade i viss mån varit beredd på att få träffa honom, och jag kan tala om 
för er att jag inte blev besviken, för det har aldrig funnits en man som 
han. 

Enda gången då en människa liknat honom var då Brigham Young tillkännagav 
att han själv skulle vara kyrkans president och profeten Josephs efterträ-
dare. Jag kommer inte ihåg orden, men det var detta tillkännagivande han 
gjorde i lunden på tempelkullen i staden Nauvoo. Det var endast några få 
personer som visste att han hade kommit. Man visste att alla de tolv var 
borta vid det tillfälle då profeten Joseph och hans bror Hyrum dödades, och 
jag tror att det var mycket få blaixl åhörarna som visste att Brigham Young 
hade återvänt. När han kom fram och gjorde detta tillkännagivande reste sig 
hela församlingen och utropade med en röst att det var profeten Joseph. 

Jag stod uppe på en vagn på hjul, så jag behövde inte resa mig upp, men de 
som satt reste sig och höjde detta utrop. Jag kunde se mycket bra, och var-
enda en av dem trodde att det verkligen var profeten Joseph som uppstått 
från de döda. Men sedan Brigham Young yttrat några ord upphörde tumultet 
och man visste att det inte var profeten Joseph utan presidenten för de 
tolv apostlarnas kvorum. Det var den underbaraste manifestation, tror jag, 
som jag någonsin upplevt eller sett och jag har sett många ... 

Jag ville särskilt berätta för er om manifestationen då profetens mantel 
föll på Brigham Young. Efter det hyste vi största tro på honom, största 
möjliga tro, och vi har hyst stor tro på alla dem som följt honom." ("My 
Testimony" i Preston Nibley, Faith-Promoting Stories, s 137-138; även cite-
rat av Leon R Hartshorn i "The Mantle of the Prophet Fell Upon Brigham 
Young", Remarkable Stories in the Lives of Latter-day Saint Women, vol 1, s 
238-239) 

Varför var det så viktigt att dessa tidiga heliga fick en sådan upple-
velse då Joseph Smith dog martyrdöden? (De hade inte känt till någon an-
nan profet och måste få veta att kyrkan kunde fortsätta. De behövde för-
stå successionsmönstret för kyrkans presidentskap.) 

En erfarenhet av ett möte med en profet mera i vår tid har skildrats av 
syster Piriko Valkama Petersen. 

Låt den i förväg ombedda klassmedlemmen läsa följande berättelse: 

"På sommaren 1952 var ungdomarna i vår gren samlade till ett flickläger i 
närheten av Helsingfors. Vi såg alla fram mot ett besök av president David 
0 McKay. En vacker lund omgiven av björkar ansågs vara en idealisk plats 
för oss att välkomna presidenten och eftersom sommaren hade varit fin antog 
vi att också den här speciella dagen skulle bli vacker. 

Tiden för hans ankomst närmade sig och vi pratade med varandra om hans be-
sök, då en av flickorna plötsligt frågade: 'Vad skulle ske med våra vitt-
nesbörd, om han inte beter sig och talar som en profet?' Lite i sänder kom 
tvivlen krypande in i våra sinnen. De mörka tvivlen tycktes till och med 
återspegla sig i naturen, då mörka, tunga moln tornade upp sig över oss och 
det började regna. Jag kommer ihåg hur jag satt under ett stort träd till-
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sammans med en kamrat och såg hur regnet slog ner på vattnet och on, och om 
igen återvände mina tankar till den gnagande rädslan att presidenten karske 
inte skulle komma att uppfylla våra förväntningar. Jag visste att han ir te 
skulle komma klädd i en vit mantel som de forna profeterna man sett på bil-
der, utan att han skulle vara klädd son, en vanlig man. Så rädd att förlora 
mitt vittnesbörd var jag, att om jag hade kurmat skulle jag sprungit däri-
från. lien det kunde jag inte göra, för jag had e blivit kallad att hålla e f 
litet välkomsttal. 

När vi gick bort mot lunden, slutade det att regna, mer, himlen var s i 
och molnen så tunga att det var nästan mörkt. Våra scoutuniformer var blöta 
och vi kände ingen entusiam. Vi väntade under tystnad ... Jag skulle stå 
mitt i raden av flickor och sodan ta tre steg framåt, hälsa president LcKa> 
och hans sällskap välkomna, gratulera syster McKay på födelsedagen och «e 
henne en blombukett. 

In i denna mörka, våta omgivning kom en svart bil. Och just som president 
hckaj steg ur bilen bröt soler. fram, och plötsligt badade lurelen i ett lav 
av ] j U S. Löven och gräset: glittrade då solstrålarna träffade regnrökarna. 
Vi blev förstummade och för ett ögonblick förblirxlade av det intensiva H u -
set. J 

Jag tittade på presidenten mer. kunde inte se honon. klart. Allt jag kurxi e st 
var hans majestätiska silhuett mot solen som lyste på hans vackra Vita hår 
vilket tycktes bild o en gloria runt huvudet Pg honom. Vi flämtade och *toc 
i förundrad tystnad. 

Let var dags för mig att ta mina tre steg framåt och väll områ presidenten 
men jag kunde inte röra mig. Jag visste att om jag tog de där tre stegen/ 
skulle han genast se de tvivel och den fruktan som plågat mitt hjärta, rlla 
väntade och jag stod där hjälplös. 

Till slut hörde vi missionspresidenten säga: 'Syster Valkama, hade du inte 
nägot att säga?' Jag tvingade mig att ta de tre små stegen. Tårarna stöna-
de nerför kinderna på mig ... 

Jag försökte tala. Förvirrad och generad stod jag där och grät tyst. Lå 
hörde jag president McKays röst: 

'Kom hit, mitt barn.' 

Jag gick fram till honom och han teg bida mina händer i sina och höll den 
medan jag framförde min hälsning. Jag var medveten om hans gyllene c0i-
brända hud och det varma ljuset i hans ögon. Let kändes som on. det'var lika 
viktigt för honom att hjälpa mig som det var för mU, att lämna mitt lilla * 
budskap. En känsla av fullständig frid strömmade från hans länder ir- i * u 
Rädslan att har skulle döma mig, sol jag känt bara ett ögonblick tidigare, 
lamnade mig och en överväldigande känsla av kärlek hade ersatt den. Jag 
visste att han var Guds profet som kommit inte för att döma oss, utan för 
att älska oss." ("Wien the Sun Broke Through", Ensign, aug 1976, s 37) 

Trots att några av o&s kanske inte får tillfälle att se en profet, som 
syster Petersen gjorde, kan vi alla studera, be och söka erhålla ett vitt-
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nesbörd om vår profets kallelse. Ett sådant vittnesbörd kan komma på många 
olika sätt. Var och en av oss måste få ett eget vittnesbörd om den levande 
profeten. 

Om några av klassmedlemmarna haft privilegiet att se en profet eller 
fått ett vittnesbörd om honom, låt dessa berätta för klassen om sina er-
farenheter. 

Vi bör be för profeten i våra enskilda och familjens böner. Vi bör lära vå-
ra barn att vara tacksamma för och be för profeten, vilket illustreras av 
följande berättelse: 

"En familj knäböjde i bön strax efter det att de fått reda på att president 
Joseph Fielding Smith gått bort. Fadern uttryckte tacksamhet för att de 
fått leva under denne store profets ämbetstid. Han tackade sedan Herren för 
alla profeter som har levat, och i synnerhet för president Harold B Lee. 
Han bad att hans barn skulle lära känna den nye profeten och studera hans 
lärdomar. 'Välsigna dessa fina barn, Fader', bad han, 'på det att de må 
följa dem som följer profeten och aldrig göra något som inte president Lee 
skulle göra.'" (Marian P Sorensen, "Undervisa barn genom bön", 
Nordstjärnan, okt 1973, s 406) 

Hur kan en sådan upplevelse lära våra barn att följa profeten? 

Hur kan vi få ett vittnesbörd om vår profet? (Genom att följa hans råd, 
genom att be om kunskap om att han är en profet, genom att lyssna till 
andras vittnesbörd.) 

Profeten och övriga generalauktoriteter presiderar över alla enheter i kyr-
kan. Eftersom de dock inte personligen kan leda alla enheters angelägenhe-
ter, har de delegerat rätten att presidera och leda till andra. Herren kal-
lar värdiga prästadömsbärare att verka under generalauktoriteternas ledning 
i våra lokala områden. Dessa lokala ledare kallas genom uppenbarelse till 
att leda i rättfärdighet. Trots att många kanske inte känner att de är 
fullständigt redo för eller utbildade för sina ledaruppgifter har Herren 
valt dem att leda vid denna tidpunkt och han kommer att öka deras förmåga 
att utföra sina kallelser. 

Sedan de lokala ledarna valts, ges det tillfälle för oss att genom röstning 
stödja dem. Då vi räcker upp handen för att stödja dem, lovar vi att följa 
dem och hjälpa dem i deras kallelser. 

Äldste S Dilworth Young i de sjuttios första råd har sagt: 

"Vi inser att för att kunna lyda allt vad vi blivit befallda, måste vi lyda 
de ledare genom vilka befallningarna kommer." (Conference Report, apr 1967, 
s 40; "The Principle of Obedience", Improvement Era, jun 1967, s 49) 

Vad kan en lokal prästadömsledare be oss att göra? 
Hur kan vi visa att vi tror att han är kallad av Gud? 

Mödrar har ett ansvar att lära sina barn att stödja de lokala prästadömsle-
darna. De bör aldrig kritisera prästadömsledarna eller säga ovänliga saker 
om dem. Om vi kritiserar våra ledare riskerar vi vår egen frälsning. Vi bör 
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vara noga med att tala gott om prästadömsledarna inför barnen. Vi bör lära 
dem att vara lojala mot ämbeten i Herrens rike. Våra barn lär sig då genom 
exempel att vara lojala både mot ämbeten och mot dem som är kallade att 
tjäna som våra prästadömsledare i dessa ämbeten. 

"De män som innehar prästadömet är blott dödliga människor. De är felbara 
människor ... 

Inte desto mindre har Gud valt dessa män. De har inte gjort det själva, 
utan han har valt dem, och han har givit dem det heliga prästadömets aukto-
ritet, och de har blivit hans representanter på jorden. 

... Och de som höjer rösten ... mot det heliga prästadömets auktoritet ... 
kommer att gå till helvetet, om de inte omvänder sig." (George Q Cannon, 
Gospel Truth, vol 1, s 276) 

Vad kan vi göra för att stödja våra lokala prästad ömsledare? (Be för 
dem, undvika att kritisera dem, visa respekt för dem, lära våra barn att 
respektera dem, följa deras rid och acceptera och utföra uppgifter vi 
erhållit av dem.) 

Vi kan få hjälp i våra personliga liv av de lokala prästadömsledarna 

Visa bild 13-b, En syster får råd av grenspresidenten. 

Lokala prästadömsledare(i synnerhet våra hemlärare, prästadömets kvorumle-
dare, grenspresidenten eller biskopen och vår missionspresident, distrikts-
president eller stavspresident) är inte bara kallade att leda kyrkans ange-
lägenheter utan också att hjälpa var och en av oss. När vi har personliga 
problem, tvekar vi ibland att be våra hemlärare och grenspresidenten eller 
biskopen om hjälp. Vi tror att de kanske inte förstår. Ibland är vi för ge-
nerade. Kyrkans första presidentskap har dock sagt oss: 

"Herren har organiserat sin kyrka så att varje medlem - man, kvinna och 
barn - har tillgång till en andlig rådgivande och en timlig rådgivande, som 
bör känna dem väl och som förstår de omständigheter som ligger till grund 
för deras problem. Dessa lokala ledare är genom sin ordination eller av-
skiljning berättigade till en himmelsk gåva bestående av den nödvändiga ur-
skiljning och inspiration som gör dem i stånd att ge de råd som personen 
ifråga behöver. Om en biskop eller grenspresident behöver hjälp, kan han gå 
till stavs- eller missionspresidenten, som i sin tur kan söka råd från sin 
regionrepresentant eller överinseende gneralauktoritet. 

Vi uppmanar därför alla medlemmar som har problem eller frågor som besvärar 
dem att rådfråga biskopen eller grenspresidenten och från honom erhålla den 
hjälp de behöver." (Cirkulärskrivelse från första presidentskapet till 
stavs-, missions- och distriktspresidenter, biskopar och grenspresidenter, 
av den 7 okt 1977.) 

Bild 13~a, En församling understödjer en prästadömsledare. 

107 



Vilka speciella gåvor gör prästadömets ledare i stånd att hwi våra problem? Läs L&F 46-27 för u , „ f hjälpa oss men 

Sammanfattnim 

h a t " rf.'" V U t n e S b Ö r t 

nr 
- s ä s »t ^ 
Uppmaning 

det'dagliga U ^ Ä r a l m " " " " i " " - hans 1 M o , a r i 
ten oc8h l o k T a p S S J S l S ^ n S : f a m " j e n V U k a P l l k t £ r P r° f e-

Ytterligare skriftställen  

1 Ne 22:2 (allt kungörs för profeterna) 
L&F e T P r ° f e t e n s olri 8001 om det sades av Gud) 
L&F 43.1-7 (uppenbarelser till kyrkan ges endast genom den därtill utsed-

L&F 107:71-74 (biskopen är en domare i Israel) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du-
1. Läsa Evangeliets principer, kap 9, "Guds profeter". 

s k r S t I S n V U P P 8 i f t a " l ä s a e l l e r å t e r 8 e berättelser och skriftstallen ur denna lektion. 

Bild 13-b, En syster far råd av grenspresidenten. 
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Att stå emot 
det onda i världen 

Syftet med denna lektion är att hjälpa dig bli mer medveten om Herrens råd 
beträffande vår tids ondska och hur du skall handskas med den. 

Satans makt, avsikter och bedrägerier 

"Det finns en ofta berättad historia om tre män som sökte anställning som 
kuskar hos ett transportföretag. Den som fick platsen skulle få köra över 
höga berg på vägar som kantades av branta och farliga stup. Den förste 
tillfrågades om hur bra han körde och svarade: 'Jag är en skicklig och er-
faren kusk. Jag kan köra så nära kanten att metallringarna på hjulen snud-
dar kanten och ändå aldrig köra av.' 

'Det var skickligt', sade arbetsgivaren. 

•Den andre skröt: 'Åh, jag kan ännu bättre. Jag kan köra så precis att 
vagnshjulen befinner sig med ringarna till hälften på kanten till stupet 
och till hälften utanför.' 

Arbetsgivaren undrade vad den tredje mannen hade att erbjuda och blev för-
vånad och glad när han hörde: 'Ja, jag kan hålla mig så långt från kanten 
som möjligt.' Det är onödigt att nämna vilken av männen som fick platsen. 
(Förlåtelsens under, s 190-191) 

Vår resa genom livet i dessa sista dagar sker i "svåra tider" (2 Tim 3:1). 
Vi bör likna den tredje bilföraren. Liksom han helt klokt valde att undvika 
faran, bör vi välja att undvika det onda i världen. 

Läs 1 Tess 5:22. Varför är det så viktigt för oss att vi undviker allt 
ont? (Vårt exempel är viktigt för andra och kan påverka dem. De kan tro 
att vi är engagerade i det onda. När vi befinner oss bland det san är 
ont, kan vi bli vana vid det och rent av själva göra det onda.) 

Läs Moro 7:12, 14. Vem är det som lockar oss att göra ont? ("Det son är ont 
kommer från djävulen.") 

Skrifterna identifierar Satan som en "fiende till Gud" (Moro 7:12) och för-
görare av "människornas själar" (Hel 8:28). Han är kärri under många namn, 
och en del av dessa anger också hans syften - den onde (L&F 93:37), fördär-
varen (L&F 101:54), frestaren (Matt 4:3) och alla lögners fader (2 Ne 
2:18) . 
Vi vet att Satan och hans efterföljare är andar som inte har kroppar av 
kött och ben, vilka önskar besitta våra dödliga kroppar (se Matt 8:28-32). 
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Den onde söker göra oss alla eländiga. Han vill beröva oss vår fria vilja, 
vända oss bort från våra eviga mål och förslava och förgöra oss. 

Satan använder sig av lögner, bedrägerier och halvsanningar för att fresta 
och fånga oss. 

På tal om Satan har president Spencer W Kimball sagt: "Han pryder upp det 
onda för att få det att verka vackert, behagligt, lätt och till och med 
gott." ("The Blessings and Responsibilities of Womanhood", Relief Society 
General Conference, okt 1975, Ensign, mar 1976, s 70) 

Satan strävar efter att förgöra hemmet och familjen. Ett av hans många på-
fund är hans ifrågasättande av den roll som Herren har givit kvinnorna. 
"... Satan och hans anhängare använder sig av vetenskapliga argument och 
gud lös propaganda för att locka bort kvinnorna från deras huvudsakliga an-
svar som hustrur, mödrar och husmödrar. Vi får höra så mycket om kvinnans 
frigörelse, oberoende, sexuella frihet, födelsekontroll, abort och annan 
försåtlig propaganda som förringar moderskapets roll. Allt detta är Satans 
sätt att förstöra kvinnan, hemmet och familjen - samhällets grundenhet." (N 
Eld o n Tanner, "Ingen större ära: Kvinnans roll", Nord stjärnan, jun 1974, s 
251-252) 

I sina ansträngningar att bedra kvinnorna lägger Satan fram argument som 
får onda handlingar att verka acceptabla. 

Låt en klassmedlem läsa högt följande sataniska resonemang som vi hör i 
världen idag: 

1. Abort: "Det är min kropp. Jag gör vad jag vill med den." 
2. Födelsekontroll: "Två barn är tillräckligt för varje familj." 
3. Sexuell omoral: "Alla gör det." 
4. Äktenskap: "Det är bättre att ta reda på om man passar för varandra 

genom att leva ihop innan man gifter sig. Äktenskap är i alla fall 
något förlegat." 

5. Skilsmässa: "Om det inte fungerar, är det bättre att skiljas." 
6. Knark: "Det är kul. Det kan verkligen göra tillvaron spännande." 
7. Pornografi: "Man måste läsa all slags litteratur för att vara välin-

formerad ." 
8. Kvinnans roll: "Du är för intelligent för att slösa bort din tid hem-

ma hos barnen. Du skulle kunna göra en mer värdefull insats någon an-
nanstans." 

9. Homosexualitet: "Vi skall inte behöva dölja våra verkliga känslor. Vi 
behöver bli förstådda och accepterade." 

Äldste Delbert L Stapley, nu avliden, i de tolvs räd har givit oss följaixle 
råd: "Var medveten om och förvarnad för Satans knappt märkbara handlingar, 
för han upphör aldrig med att försöka leda oss vilse. Han är expert på att 
få saker och ting att verka lockande och riktiga, när de i själva verket 
kan leda oss till moralisk förgörelse. Han tror inte på den fria viljan och 
vill kontrollera våra sinnen, tankar och handlingar. Vi kan se mer och mer 
av hans arbete i filmer, TV-program, tidningar och i människors och natio-
ners handlingar." ("Using Our Free Agency", Ensign, maj 1975, s 22) 

112 



Lektion 10 

Hur vi skall motstå det onda 

Vi kan stå emot ondskan genom att följa våra ledares visa råd, genom att 
vara fast beslutna att övervinna synden och genom att söka den Helige An-
dens ledning. 

FÖLJA VÅRA LEDARES RÅD 

Kyrkans ledare, vilka stödjer sanningen och det rätta, ger oss råd beträf-
fande vår tids ondska. Exempelvis har äldste Marion G Romney sagt följande: 
"I dag uppenbarar Herren sin vilja för alla jordens invånare, och i synner-
het till medlemmarna i kyrkan, beträffande vår tids spörsmål genom de le-
vande profeterna med första presidentskapet i spetsen. Det de säger som 
presidentskap är det som Herren skulle säga om han befann sig här personli-
gen." (I Conference Report, apr 1945, s 90; kursiveringen tillagd; 
Improvement Era, maj 1945, s 303) 

Vi måste ta reda på vad kyrkans ledare har att säga, lyda deras råd och lä-
ra våra familjer dessa sanningar. 

Låt flera klassmedlemmar läsa högt följande ord av kyrkans ledare: 

Abort: "Abort är en av vår tids mest avskyvärda och syndfulla seder då vi 
bevittnar de skrämmande bevisen på eftergivenhet som leder till sexuell 
omoral. 

Kyrkans medlemmar som är skyldiga till att ha tagit del i abort skall un-
derkastas disciplinära åtgärder från kyrkans råd i enlighet med vad förhål-
landena ger motivering till ... 

Efter vad som har blivit uppenbarat är abort en synd från vilken en person 
kan omvända sig och få förlåtelse." (Allmän instruktionshandbok, tillägg 
nr 1, s 5) 

Födelsekontroll: "Vi har befallts att föröka oss och uppfylla jorden så att 
vi må ha glädje i våra efterkommande. 

Där man och hustru åtnjuter hälsa och kraft och är fria från orenhet som 
skulle föras vidare till deras efterkommande, är det stridande mot kyrkans 
lärdomar att på konstgjord väg dämpa eller förhindra barns födelse. De som 
utövar födelsekontroll kommer att så småningom skörda besvikelse." (Allmän 
instruktionshand bok, s 115) 

Sexuell omoral: "Alltså varnar vi alla våra medlemmar från barndomen till 
ålderdomen för de fängslaraie kedjor, det lidande och den ånger som kommer 
av ett orättmätigt utnyttjande av kroppen, ett område där Satan satt in si-
na mest förstörelsebringade krafter. 

Den mänskliga kroppen är ett heligt hem för Guds andebarn och ett orättmä-
tigt manipulerande eller besudlande av detta heliga tabernakel kan endast 
medföra ånger och sorg. Vi uppmanar: Håll er rena, obesmittade, obesudlade 
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Ingen oanständig exponering eller pornografi ... ingen befläckelse av krop-
pen, ens egen eller andras, och ingen sexuell förbindelse mellan personer 
utom i ett lagligt äktenskapsförhållande. Detta har starkt förbjudits av 
vår Skapare i alla tider, på alla platser och vi vidmakthåller det." ("Att 
utföra Guds verk i renhet", Nordstjärnan, aug 1974, s 337) 

Äktenskap: "Den upphöjda syn på äktenskap som denna kyrka har uttrycks i 
fem ord som återfinns i den femtonde versen i det fyrtionionde kapitlet i 
Läran och förbunden. 'Äktenskapet är instiftat av Gud'." (David 0 McKay, 
"As Youth Looks toward Marriage", Improvement Era, apr 1953, s 221; även 
citerat av David 0 McKay i Gospel Ideals, s 462) 

Skilsmässa: "Män och hustrur skall älska och uppskatta varandra. De får in-
te bryta sönder sina hem med skilsmässa, i synnerhet inte genom otro och 
omoral." ("Gud låter inte gäcka sig", Nord stjärnan, feb 1975, s 34) 

Knark: "Beträffande narkotika ... har kyrkan konsekvent motsatt sig den 
olämpliga och skadliga användningen av narkotika eller liknande 
ämnen under förhållanden som skulle kunna resultera i beroende, fysisk el-
ler mental skada eller ett sänkande av de moraliska normerna. Vi håller 
mycket starkt fast vid detta uttalande." ("Att utföra Guds verk i renhet", 
Nordstjärnan, aug 1974, s 337) 

Pornografi: "Vi hoppas att våra föräldrar och ledare inte tolererar porno-
grafi. Det är verkligen skräp, men idag betraktas den som normal och till-
fredsställande föda ... Det finns en länk mellan pornografi och låga sexu-
ella drifter och perversioner ... Det är tyvärr så att anständiga människor 
kastas in i en omgivning som består av mental och andlig nedsmutsning. Vi 
uppmanar alla våra medlemmar att göra allt som står i deras förmåga för att 
motsätta sig detta fula bruk." (Spencer W Kimbali, "Attack Mounts against 
Pornography", Church News, 17 jan 1976, s 8) 

Kvinnans roll: "För mödrar, döttrar och kvinnor överallt vill jag betona 
att Satan är fast besluten att förinta er på grund av era stora möjligheter 
och goda inflytande i allas våra liv. Ni kan inte kompromissa med honom. Ni 
måste ha modet, styrkan, önskan och beslutsmheten att leva så som Herren 
vill - goda, rena liv ... 

Flickor, förbered er för att ta på er moderns roll genom att skaffa er kun-
skap och vishet genom en god utbildning. Vi lär att Guds härlighet är in-
telligens, och därför måste vi alla känna till vad som händer omkring oss 
och vara beredda att hindra Satan i hans försök att dra oss bort från vår 
gudomliga bestämmelse. Vi kan lyckas om vi liar kunskap, visdom, beslutsam-
het och Herrens Ande till hjälp." (N Eldon Tanner, "Ingen större ära: Kvin-
nans roll", Nordstjärnan, jun 1974, s 254-255) 

Homosexualitet: "Låt oss därför tydligt och klart säga ifrån, att den homo-
sexuella synden är lika svår eller svårare än otukt och äktenskapsbrott och 
att Herrens kyrka kommer att vidta lika snabba åtgärder för att utesluta ur 
gemenskapen eller kyrkan den obotfärdige syndare som utövar homosexualitet, 
som den obotfärdige otuktsmannen eller äktenskapsbrytåren." (Förlåtelsens 
under, s 77) 
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Lektion 10 

Var kan vi få veta vad våra ledare lär beträffande aktuella problem? (Se 
Evangeliets principer, kap 10, "Skrifter". Be en tclassmedlem läsa av-
snittet "Våra levande profeters ord", s 51-52.) 

Äldste Gene R Cook i de sjuttios första råd uppmanade oss nyligen att stäl-
la upp för det rätta och tala för Herren med oförvägenhet. Han gav ett 
exempel på en kvinna som gjorde just detta i en mycket brydsm situation: 

"Hon var på lunch tillsammans med ett antal medlemmar i kyrkan. En del var 
aktiva, några inaktiva och somliga var inte medlemmar. Diskussionen gled in 
på abort och födelsekontroll och en av icke-med lemmarna talade i starka or-
dalag i ungefär fem minuter om dessa ämnen. Hon antydde ironiskt att hon 
inte tyckte det var något fel med abort och att det inte borde finnas några 
som helst hinder för en man eller kvinna att tillämpa födelsekontroll. Den-
na goda syster i kyrkan befann sig i en svår situation. Skulle hon tala om 
vädret eller något annat icke kontroversiellt ämne eller skulle hon tala ut 
och säga som det var? Denna utvalda kvinna valde att göra det sistnämnda. 
Först förklarade hon vad Herren har sagt angående dessa saker och därefter 
bar hon sitt vittnesbörd om sina personliga känslor i detta ... Efteråt kom 
en av de inaktiva systrarna fram till denna fina syster och förklarade att 
hon aldrig tidigare förstått Herrens syn på dessa saker och att hon känt 
att det var sanningen som sagts den dagen." ("Är du en medlemsmissionär?", 
Nordstjärnan, aug 1976, s 84) 

Varför var det viktigt att denna goda syster visste vad Herren har sagt 
beträffande aktuella spörsmål? Varför bör vi känna till vad Herren har 
sagt om vår tids ondska? 

Äldste Marvin J Ashton i de tolvs råd har givit oss följande råd: 

"Det har aldrig funnits en tid då det varit viktigare för oss som medlemmar 
i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga att ta ställning, stå fasta i 
vår övertygelse och uppföra oss klokt under alla omständigheter. Vi får in-
te bli manipulerade eller uppretade av dem som subtilt befrämjar stridighe-
ter över aktuella ämnen. 

När saker och ting står i motsats till Guds lagar måste kyrkan ge uttryck 
för sin inställning ... 

Det är vårt ansvar att förklara vår position genom förnuftigt resonerande, 
vänlig övertygelse och korrekta fakta ... 

När vi tar ställning mot det onda i vår tid ... kan vi då ge uttryck för 
vår uppfattning utan att knyta näven, höja rösten och befrämja stridighe-
ter? ... Detta kan man bäst åstadkomma ... med hängivenhet i stället för 
stridigheter." ("Ingen tid för stridigheter", Nordstjärnan, okt 1978, s 
11-14) 

Läs Al 38:10-12. 

VARA FAST BESLUTNA ATT STÅ EMOT DET ONDA 

Peka på och läs högt följande tanke som du skrivit på tavlan: 
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Vi måste komma ihåg att "Satan inte har någon makt över oss om vi inte ger 
honom sådan ... Gud tvingar oss aldrig att göra rätt, och Satan har ingen 
makt att tvinga oss att göra fel." (Sterling W Sill, Our Tempations 
Upward", Improvement Era, jun 1970, s 45; även i Mia-flickornas kurs A, lek 
10) 

Vi måste vara oförvägna och beslutsamma i vårt motstånd mot Satan. Efter 
att ha återgivit Moses erfarenhet av Satan (Moses 1:1-24) förklarar presi-
dent Spencer W Kimball varför detta är nödvändigt: "När Satan blir utmanad, 
blir han arg, liksom han blev på Moses (se Moses 1:12-24). Han ropade mal 
hög röst, darrade och skakade och han avvek från Moses som var bestäm!. Han 
grät och tjöt och gnisslade tänder då han vek bort från Moses. Det fanns 
inget annat han kunde göra. Han måste gå bort då man säger: 'Gå bort från 
mig Satan.* Varje själ som är dödlig är starkare än Satan, om denna själ är 
fast besluten." ("The Blessings and Responsibilities of Womanhood", Relief 
Society General Conference, okt 1975; Ensign, mar 1976, s 71; kursiveringen 
tillagd.) 

Varför måste vi vara bestämda för att vi skall kunna befria oss från Satans 
inflytande? Hur kan kunskap om denna princip ge oss tröst och mod? 

SÖKA DEN HELIGE ANDENS VÄGLEDNING 

Vi har blivit rådda att söka den Helige Andens vägledning i våra ansträng-
ningar att stå emot det onda. President Marion G Romney påminner oss om 
att -

"Vi får inte - och vi behöver inte - bli bedragna och korrumperade av dessa 
onda lärd omar och bruk. Och vi skall inte bli påverkade av dem om vi håller 
i minnet vilka vi är och använder de medel som Herren har begåvat oss med 
till att urskilja och undvika dem. 

Låt oss aid rig glömma -

att våra andar är födda av himmelska, odödliga föräldrar, att en huvudorsak 
till att vi är här på jorden i dödligheten är att vi skall prövas för att 
se om vi vill göra det som Herren leder oss att göra ... 

Det är viktigt att vi håller i minnet att de val vi gör då vi bestämmer vad 
som är gott och vad som är ont är de viktigaste beslut vi någonsin fattar. 
På dessa vilar vår lycka eller misär för tid och evighet. 

Det är självklart, rättvist och sant att Gud, vår Fader i himmelen och hans 
älskade Son, Jesus Kristus, vår Återlösare, inte skall försätta oss i denna 
ställning, där så mycket beror på våra beslut, utan att ge oss medel vari-
genom vi kan särskilja gott från ont. Det medel han har givit oss är Andens  
röst". ("The Voice of the Spirit", Ensign, aug 1978, s 3-4) 

Läs Ef 6:11-18. 
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Lektion 10 

Sammanfattning 

Satans makt är stark och hans inflytande stort. Då Herrens andra ankomst 
nalkas ökar Satan sina ansträngningar att bedra och förgöra oss. 

Eftersom första presidentskapet och de tolv är medvetna om falska filosofi-
er och ondskan i världen, fortsätter de att varna och undervisa oss i en-
lighet med det som Herren leder dem till. Vi måste följa deras råd för att 
få styrka och skydd. 

Om vi är beslutsamma kan vi stå emot vår tids ondska. 

Vi måste hålla i minnet vad president Ezra Taft Benson i de tolvs råd har 
sagt: "Till sista dagars heliga världen över säger vi: '... Håll Guds bud. 
Följ råden från hans levande profet ... Lär era barn att vandra uppriktigt 
inför Herren. Bed i era hem, morgon och kväll ... "Ge inte efter för det 
onda utan möt det alltid med gott." (Virgilius).'" ("Måtte Guds rike hava 
framgång", Nordstjärnan, okt 1978, s 57) 

Uppmaning 

Gör en speciell ansträngning att stå emot det onda närhelst du kan. Tala 
oförväget för det goda. 

Förbered dig för Herrens andra ankomst. Stå emot dagens ondska genom att 
tillämpa Herrens råd, som återfinns i L&F 45:57. Var klok, ta emot sanning-
en, ta den Helige Anden till din vägvisare och låt ingen bedra dig. 

Ytterligare skriftställen 

1 Ne 22:16-26 (de rättfärdiga behöver inte frukta) 
2 Ne 9:28-39 (det förfärliga i att ge efter för Satans lockelser) 
Mos 4:4 (Satan, alla lögners fader) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Läsa Evangeliets principer, kap 3, "Jesus Kristus, vår utvalde ledare 

och Frälsare" och kap 4, "Frihet att välja". 
2. Skaffa tavla och kritor. 
3. Skriva följande före lektionen: "Satan har ingen makt över oss, om vi 

inte ger honom den ... Gud tvingar oss aldrig att göra rätt, och Satan 
har ingen makt att tvinga oss att göra fel." (Sterling W Sill, "Our 
Temptations Upward", Improvement Era, jun 1970, s 45) 

4. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och 
skriftställen i denna lektion. 
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Prövningar, 
motgångar och plågor 

Denna lektion är till för att hjälpa dig att förbereda dig att klara av 
prövningar, motgångar och plågor - livets prov. 

Att förstå syftet med prövningar, motgångar och plågor 

"Jag har flugit många slags flygplan under de sista trettio åren, såväl 
i Förenta staterna som i Latinamerika. För en tid sedan, då jag återvän-
de till Förenta staterna efter några års frånvaro, erbjöd mig en mycket 
god vän att använda hans nya, tvåmotoriga Cessna ... 

Vi diskuterade om jag var kvalificerad att täckas av hans försäkring, 
och det visade sig att jag måste provflyga tillsammans med en kvalifice-
rad inspektör då det gått en tid sedan jag flugit just den typen av 
plan. 

Det hela ordnades, och jag mötte inspektören bredvid flygplanet på den 
utsatta tiden med mina certifikat från USA, Argentina, Paraguay och 
Ecuador med loggböcker som visade att jag flugit i Cessna 310 över 
djungler, berg, öknar, internationella gränser etc. Han smålog lugnt 
men utan att imponeras och sade: 'Jag har hört talas om dig, och jag 
tvivlar inte på att du flugit en hel del, men jag måste anta att de där 
flygturerna skedde när ingenting gick på tok. Nu sätter vi fart på den 
här kärran och skall se hur bra du flyger när ingenting fungerar!' 

Under den påfölj ande timmen såg han till att allting gick på tok! Han 
simulerade varje nödsituation han kunde komma på. Han stängde av sådant 
som skulle ha varit på. Han satte på sådant som borde ha varit avstängt. 
Han försökte skapa förvirring eller panik. Han ville verkligen veta hur 
bra jag flög när ingenting fungerade! Till slut klättrade han ut, skrev 
sin signatur i min loggbok och tillkännagav: 'Du duger.' ... 

En av avsikterna med detta liv är att vi skall prövas, rannsakas, sättas 
på prov för att se hur väl vi vill tjäna Herren. Profeten Joseph sade 
att vi skulle prövas för att se om vi ville tjäna och förbli trofasta 
genom alla svårigheter. Vi visste innan vi kom hit att det skulle finnas 
många prövningar och svåra omständigheter omkring oss: Olyckor och sjuk-
dom för att pröva oss; frestelser och förvirring för att rannsaka oss; 
besvikelser, mod fälld het, motgångar, misslyckanden och alla slags svåra 
situationer för att avgöra vår karaktär ... 

Frågan är fortfarande: Hur bra flyger du när ingenting fungerar? Hur väl 
lever du ditt liv då du utsätts för varje prov, varje frestelse och varje 
prövning av din trofasthet?" (Robert E Wells, "Hur bra flyger du när ingen-
ting fungerar soft det skall?", Nordstjärnan, jul 1979) 
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Varför är det så viktigt att vi lär oss att vara trofasta under tider av 
prövningar, motgångar och plågor? (Vi är inte verkligt lydiga om vi är 
trofasta endast under våra goda stunder. Om vi kan vara trofasta uraler 
prövningar, motgångar och plågor, får vi större välsignelser. Vi prövas, 
och vi växer andligen om vi är trofasta.) 

Vilka prövningar kan vi få möta? 

Låt en klassmedlem läsa Matt 5:44-45. 

Det är tydligt att vi alla kommer att möta prövningar och motgångar, oav-
sett hur rättfärdiga vi är. President John Taylor sade: "Vid ett tillfälle 
hörde jag profeten i ett tal till de tolv säga: 'Ni kommer att få gå igenom 
svårigheter av alla slag. Det är helt nödvändigt att ni skall prövas liksom 
Abraham och andra Guds män. Gud kommer att söka er med sin hand och han 
kommer att pröva ert hjärtas strängar, och om ni inte står ut med det, så 
passar ni inte att ärva Guds celestiala rike.'" (Mitt uppdrag från Herren, 
lek 22, s 207) 

Att klara av prövningar, motgångar och plågor 

Syster Stella Oaks har berättat följande om några av hennes prövningar och 
motgångar och hur hon lärde sig att klara dessa: "Att få ett eget person-
ligt förhållande till vår himmelske Fader, att aldrig tvivla på att han le-
der våra liv i minsta detalj, att mitt i livets konflikter kunna säga: 'Ske 
din vilja1, är att skaffa sig förmågan att vandra i tro. Denna förmåga är 
något som varje människa måste finna på sitt sätt genom att övervinna alla 
prövande erfarenheter som må komma i hennes väg. Min svåraste prövning var 
att lära mig att lyda ett skrämmande bud, att acceptera min makes nära fö-
restående död efter endast elva års äktenskap och acceptera utmaningen att 
vara en ensamstående mor och kvinna i världen ... 

Jag hade sett hur Lloyd (min make) blev svagare för varje dag ... 

En junikväll föll jag på knä för mig själv i bön, fullständigt utmattad och 
jag undrade den natten hur ödmjuk man måste vara för att få ett svar på si-
na vädjanden. Det var just i det ögonblicket jag känie hur jag omslöts av 
en anda av frid, en djup förvissning om att Gud står över allt och att det 
var hans vilja som skulle råda och inte min. Jag kunde till slut säga: *Ske 
din vilja', och känna frid ... Jag kopplade av i min tro och upptäckte att 
jag hade en ny tillit till Herren. 

Men trots att denna ljuva frid omslöt mig, kuikle jag inte sova och än en 
gång tände jag ljuset. När jag sträckte ut handen efter Läran och förbuiden 
... fick jag upp ett kapitel som innehöll ett budskap till mig ... Jag 
skulle veta att Herren älskade mig och att jag skulle få styrka och förmåga 
att genomföra min uppgift. Jag kände en omslutande kärlek som har stött mig 
ända sedan den stora förändringen i mitt liv. Jag har mött ständiga svårig-
heter och utmaningar, men jag har alltid haft en fast förvissning om att 
Jesus är Kristus, vår Återlösare och att han stöder oss i det motstånd som 
måste uppstå i allt." ("Thy Will Be Done", i Leon Hartshorn, Remarkable 
Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, vol 2, s 183-184) 
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Lektion 10 

Vad fick denna syster lära sig? Hur lärde hon sig det? 

Varför är det så viktigt att vi lär oss att acceptera Herrens vilja? 
(Därför att han vet vad som är bäst för oss. Han vet vilka prövningar vi 
behöver för att vi skall kunna komma tillbaka till honom.) 

Syster Oaks fick, då hon utövade tro och bad, styrka och tröst från skrif-
terna. Hon förlitade sig på Jesus Kristus och upptäckte att hon kunde klara 
av sina prövningar. Samma sak gäller för var och en av oss. 

BÖN OCH FASTA 

"Bön i stunder av nöd är en stor hjälp. Från enkla prövningar till vårt 
Getsemane kan bönen sätta oss i förbindelse med Gud, vår största källa till 
tröst och råd." (Ezra Taft Benson, "Förtvivla ej", Nordstjärnan, feb 1975, 
s 41) 

När vi önskar en speciell välsignelse från Herren bör vi komma ihåg att vi 
kan få styrka genom att fasta. Då vi kombinerar våra böner med fasta kan vi 
känna Anden och lär känna Faderns vilja angående oss. (Se lek 6, "Fasta" i 
Den sista dagars heliga kvinnan, Del A, s 44-47.) 

Hur kan bön hjälpa oss att klara av våra problem? (Den ger oss ledning 
och tröst.) 

Varför är tro och tillit till Herren viktigt när vi ber? (Genom tro er-
håller vi svar på våra böner. Tillit till Herren gör det möjligt att ac-
ceptera de svar vi får vare sig de är sådana vi väntade oss eller ej.) 

Varför lämnar Herren ibland kvar våra bördor på oss, i synnerhet då vi 
uppriktigt vädjar till honom att han skall ta bort dem? (Vi vet inte 
alltid vad som är rätt och bäst för oss. Vår himmelske Fader känner till 
meningen med våra bördor.) 

SKRIFTERNA 

Skrifterna innehåller många ställen som kan upplysa, uppmuntra och trösta 
oss. Psaltåren i Gamla testamentet kan ge tröst. Mormons bok kan ge oss 
uppmuntran i prövningens stund. De levande profeternas ord kan ge oss led-
ning. När vi möter våra problem styrkta av skrifternas budskap, får vi nytt 
mod och ny hjälp. 

Be en klassmedlem att berätta om en erfarenhet som visar hur hon blivit 
stärkt och fått hjälp genom att hon använda skrifterna till att lösa el-
ler klara av ett problem. 

TRO PÅ VÅR FRÄLSARE 

Genom prästadömets välsignelser 

Som kvinnor i kyrkan har vi privilegiet att få erhålla välsignelser genom 
prästadömet. Dessa vlsignelser kan givas i stunder av sjukdom, sorg och 
prövning. (Se lek 12, "Prästadömets förordningar" i Den sista dagars heliga 
kvinnan, Grundkurs för kvinnor, Del A, s 87-90.) 
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Be klassmedlemmarna att dela med sig av erfarenheter de haft av att få 
styrka genom en välsignelse av prästadömet. 

President Ezra Taft Benson i de tolvs råd har givit oss följande råd: "I en 
särskilt stressig tid, eller då man väntar sig en avgöraaie häolelse, kan 
man be om en välsignelse genom prästadömets händer. 

Till och med profeten Joseph Smith aökte och erhöll en välsignelse genom 
prästadömets händer och fick tröst och ledning åt sin själ." ("Förtvivla 
ej", Nordstjärnan, feb 1975, s 42) 

Vår patriarkaliska välsignelse kan också ge oss insikt och hjälpa oss att 
få ledning. Ofta kan vi finna svar på våra problem genom att studera denna 
speciella välsignelse. 

Genom tjänande och arbete 

Då vi engagerar oss i att hjälpa andra, lyfts våra tankar från våra egna 
personliga problem. President Lorenzo Snow sade en gång: 

"När du känner dig lite nedslagen, se dig omkring och ta rätt på någon som 
har det värre än du själv. Gå till honom eller henne och ta reda på val det 
är för fel, försök sedan att ta bort detta med den visdom som Herren ger 
dig. Och utan att du vet oidet av är din ned stämd het borta och du känner 
dig lättad. Herrens ande vilar på dig och allt tycks upplyst." (I Conferen-
ce Report, apr 1899, s 2-3) 

Genom styrka från andra 

Verkliga vänner som kan lyssna till våra problem och ge oss råd och upp-
muntran är till stor hjälp i besvärliga stunder. Profeten Joseph Smith ta-
lade om glädjen med vänner: "Hur underbart ljuder (icke) en väns röst. Ett 
tecken på vänskap från vilken källa som helst uppväcker och sätter varje 
medkänsla i rörelse." (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 116) 

Vår finaste vänskap skall börja i hemmet och sträcka sig ut i kyrkans orga-
nisation. Vi kan hjälpa våra vänner att bära sina bördor och de bör hjälpa 
oss att bära våra. 

Hur kan vi hjälpa våra vänner att bära sina bördor? 

Läs Mos 18:8-9. 

Vilket ansvar påtog vi oss genom förbund när vi döptes? (Att bära var-
andras bördor, sörja med dem som sörjer, trösta dem som står i behov av 
tröst.) 

Vår bästa vän, Jesus Kristus, hjälper oss att bära våra bördor om vi ber 
honom. 

Läs Matt 11:28-30. 

Vilken välsignelse är lovad dem som kommer till Jesus Kristus? (Ro för 
själen.) 
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Lektion 10 

Genom att uthärda våra bördor väl 

Medan profeten Joseph Smith var olagligt fängslad i Liberty i Missouri år 
1839 erhöll han en uppenbarelse till svar på sin vädjan till Herren. Denna 
uppenbarelse återfinns i L&F 121 och innehåller många upplysningar om var-
för vi måste uthärda våra plågor väl. 

Läs L&F 121:7-8. 

Vilka välsignelser utlovades till Joseph Smith? (Seger över hans fieixler 
och han skulle bli upphöjd hos Gud.) 

Vad är skillnaden mellan att härda ut och härda ut väl? (Att härda ut 
väl är att härda ut med tålamod och tillit till Herren, att härda ut 
utan att klaga.) 

George A Smith erinrade sig följande råd givet av Joseph Smith: "Han 
(Joseph) sade mig att jag aldrig, oavsett vilka svårigheter som kom att om-
ge mig, skulle bli mod fälld. Om jag så sänktes ned i det djupaste gruv-
schaktet i Nova Scotia och Klippiga bergen staplades upp ovanför mig, så 
skulle jag inte tappa modet utan uthärda, utöva tro och hålla modet uppe 
tills jag hamnade högst upp på bergstoppen." (Mitt uppdrag från Herren, lek 
22, s 208) 

För att hjälpa oss att uthärda våra plågor på det föreslagna sättet kan vi 
fråga oss själva: "Hur kan jag göra denna erfarenhet till en välsignelse i 
mitt liv? Vad kan jag lära mig av denna erfarenhet?" 

"Ibland kan vi gå i många år utan problem och sedan verkar allt komma på en 
gång, bördorna tycks mer än vi kan bära. Men i allt d"etta har vi två saker 
som ger oss styrka: (1) Vi visste innan vi kom hit att det skulle vara så 
här, men ändå ville vi komma eftersom välsignelsen för att förbli trofast 
intill änden skulle innebära evig upphöjelse. (2) Vi kommer aldrig att 
frestas utöver vår förmåga." ("Hur bra flyger du när ingenting fungerar som 
det skall", Nordstjärnan, jul 1979, s 23) 

Läs 1 Kor 10:13. 

Välsignelse efter prövning 

Herren försäkrar oss att vi kan ha frid även om vi har prövningar. 

Läs Joh 16:33. 

Job, som mötte prövningar, erhöll välsignelser sedan han hade härdat ut. 
Job accepterades av Herren och blev storligen välsignad med "dubbelt igen 
mot vad han förut hade haft ... Herren välsignade slutet av Jobs levnad än-
nu mer än begynnelsen." (Job 42:10, 12) 

Läs L&F 58:2-4. 

Varför måste vi prövas innan vi kan erhålla välsignelser? (Då vi prövas 
skapar vi våra välsignelser.) 
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Liksom Jesus Kristus erhöll sin härlighet sedan han uthärdat allt, kan vi 
göra det. "Den som håller ut intill änden skall bliva frälst." (Joseph 
Smith 1:11) 

Sammanfattning 

I det här livet möter vi många motgångar. Herren talade om för profeten 
Joseph Smith att han skulle få lida mycket. Han förklarade också varför: 
"Vet, min son, att allt detta skall giva dig erfarenhet och tjäna dig till 
godo." (L&F 122:7) Denna trösterika försäkran gjorde honan i stånd att ut-
härda prövningarna väl. De löften som givits honom gäller också oss: "Fruk-
ta därför icke för vad människor kunna göra dig, ty Gud skall vara med dig 
evinnerligen." (L&F 122:9) 

Uppmaning 

Stud era skrifterna, i synnerhet L&F 121 och 122, för att förstå hur du 
skall klara av motgångarna. Be om styrka och vägledning att uthärda väl de 
prövningar du möter i livet samt förmåga att övervinna dem. Kom ihåg att 
ofta är det så att våra största välsignelser kommer först efter det att vi 
uthärdat stora svårigheter. 

Läs och begruida under veckan följande verser i hymnen "En grundval blev 
lagd ": 

Om hälsa du har eller sjukdom dig når, 
om prövning och glädje dig livet består, 
i när eller fjärran, på land eller hav, 
dig Herren bevarar, dig Herren bevarar, 
dig Herren bevarar, det löftet han gav. 

Ej räds, jag är med dig, nu frimodig var. 
Se, jag är din Gud, städs mitt bistånd du har. 
Du renad skall utgå ur luttringens ugn. 
Jag rensar mitt folk, ja, jag rensar mitt folk, 
ja, jag rensar mitt folk, var blott tacksam och lugn. 

Hymner, nr 19 

Låt klassen till avslutning sjunga de två verserna av "En grundval blev 
lagd". 

Ytterligare skriftställen 

Ps 23 (Herren är vår herde) 
Hatt 5:10-12 (välsignade är de som förföljs för rättfärdighet) 
Fil 1:29 (lida för Kristus) 
1 Petr 2:20 (tålamod i lidandet) 
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Lektion 10 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Läsa Läran och förbunden 121 och 122. 
2. Börja lektionen med att sjunga tre verser av hymnen "När från natt ligt-

viloläger", Hymner nr 109. 
3. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och 

skriftställen ur denna lektion. 
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Ansvar 
gentemot föräldrar 

Lektion 16 

Denna lektion är avsedd att uppmuntra dig att älska och ära dina föräld-
rar. 

Varför skall vi hedra våra föräldrar? 

De första tre av de tio buden talar om för oss hur vi skall vara mot vår 
himmelske Fader och vårt ansvar gentemot honom. Det fjärde budet talar om 
för oss vilket ansvar vi har gentemot våra jordiska föräldrar. 

Läs 2 Mos 20:12. Varför gav vår himmelske Fader oss detta bud att hedra 
våra föräldrar? 

Liksom fallet är med alla de övriga buden är Frälsaren vårt exempel när det 
gäller att hålla budet att hedra sina föräldrar. Till och med då han led 
och hängde på korset visade Jesus sin omsorg om sin jordiska mor. (Se Joh 
19:26-27) 

Vi har en tendens att tro att detta att hedra våra föräldrar innebär att vi 
skall lyda dem. Men Herren menade sannerligen mycket mer än att lyda då han 
sade: "Hedra din fader och din moder." Ordböckerna ger flera definitioner 
på ordet hed ra. De flesta definitioner handlar om omtanke, respekt, högakt-
ning, beundran och hänsyn. Att hedra våra föräldrar innebär mer än att bara 
lyda och respektera dem. Det betyder också att älska dem generöst därför 
att vi vill göra det. Om vi verkligen hedrar våra föräldrar, önskar vi lyda 
deras rättfärdiga önskningar. Vi hörsammar deras rättfärdiga råd. 

De flesta av oss har föräldrar som vi känner respekt och kärlek för, och vi 
tycker att det är lätt att hedra dem. Andra, som kanske inte har sådana 
känslor för sina föräldrar, kan finna det svårt att hedra dem. Ingen är 
dock undantagen från budet att hedra sina föräldrar, hur svårt det än må 
vara. Om våra föräldrar inte håller buden, kan vi ifrågasätta om de förtjä-
nar att bli hedrade. Men det fjärde budet säger helt enkelt att vi skall 
hedra dem - det ursäktar oss inte från detta ansvar genom att lägga till 
villkor som "om de är medlemmar i kyrkan", "om de är rika, friska eller 
bildade" eller "om de förtjänar att bli hedrade". 

Vi gör klokt i att följa en viss ung kvinnas exempel. "Hon hade beslutat 
sig för att hon skulle förbättra sina känslor gentemot sina föräldrar och 
gick till sin Fader i himmelen i uppriktig bön. Medan hon bad beslöt hon 
sig för att tacka Herren för sina föräldrar fast hon aldrig tidigare hade 
gjort det. När hon yttrade dessa ord av tack blev hennes sinne omedelbart 
fyllt med anledningar till att hon borde vara tacksam för sina föräldrar. 
Hon steg upp från sin knästående ställning fylld med ny kärlek och 
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förståelse för två människor, vilka hon nu insåg var lika mycket Guds barn 
som hon själv." ("Föräldrar", lek 8, Mia-flickornas kurs B) 

Nämn några orsaker till att vi skall hedra och visa tacksamhet för våra 
föräldrar? (De har givit oss en fysisk kropp och ett tillfälle att prö-
vas i dödligheten. De har tagit hand cm oss när vi var små. De har för-
sörjt oss. De är barn till vår himmelske Fader.) 

Läs Kol 3:20. 

Vilken orsak anger aposteln Paulus för att vi skall hedra våra föräld-
rar? (Det behagar Herren.) 

På vilket sätt visar vi kärlek till vår himmelske Fader genom att hedra 
våra föräldrar? (Vi lyder hans bud.) 

"Ett amerikanskt par som besökte Europa åt middag hemma hos en läkare. De 
blev imponerade av den artighet och uppskattning som visades mormodem som 
var en del av familjen. Läkaren verkade förvånad då de nämnde detta. Han 
svar var: 'Gud använde sig av föräldrar för att skapa oss. Vi kan inte van— 
hedra dem utan att vanhedra Gud.'" (Familjens hemaftonsbok, 1967) 

Hur kan vi hedra våra föräldrar? 

Läs Ef 6:1-3. 

Vad föreslår Paulus att vi skall göra för att hedra våra Föräldrar? 
(Skriv följande på tavlan: Lyda dem.) Vilken gräns sätter Paulus för vår 
lydnad? (Han säger: "Lyd era föräldrar i Herren." Vad betyder "lydiga i 
Herren"? (Lyd dem i att göra gott.) Vi får inte lyda dem om de ber oss 
att göra onda gärningar.) 

Förutom att vara lydiga kan vi hedra våra föräldrar på andra sätt. En ung 
syster, Estilla Ayala, har skrivit följande cm hur hon lärde sig att upp-
fylla detta bud : 

"Ända från det att jag var fem år gammal och tills jag blev arton var vårt 
hemliv mycket olyckligt. Jag var det äldsta av nio barn och jag tog mycket 
illa vid mig då mil or och yngre syskon fick lida av en drucken fars obe-
härskade temperamen Jag undrade ofta: 'Vad kan jag göra för att föra in 
lite lycka i vårt h " 

När jag var fjorton var det någon som sade åt mig att ett av Guds bud 
var att vi skall hed våra föräldrar. Mycket intresserad frågade jag: fHur 
kan jag hedra mina ft lid rar?' Jag blev tillsagd att jag skulle studera 
flitigt så att jag fl bra betyg, för det skulle göra mina föräldrar gla-
da. Jag blev mycket 1 klig och tänkte: 'Nu kanske jag kan ge vårt hem lite 
glädje.' Så jag läste litigt för att bli bäst i klassen och bestämde mig 
för att jag skulle upi »ra mig så att jag blev den bästa dottern i hela 
stan. Alla respekterad och älskade mig för detta, men hemma förändrades 
inget. 
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Lektion 10 

Jag trodde att det måste finnas något mer jag kunde göra, så jag frågade om 
Gud hade fler bud och fick höra: 'Älska din nästa såsom dig själv.' Så jag 
började arbeta på ett sjukhus där jag kunde tjäna de sjuka, av vilka några 
var mycket fattiga och jag kom att känna en mycket speciell kärlek till dem 
alla. Jag kände mig lycklig över att jag uppfyllde detta bud, men fortfa-
rande var det likadant hemma. För att göra saken värre började min bror rö-
ka och dricka och han ville inte lyssna på mig. 

Jag hade hunnit bli arton år och det kändes som om alla mina ansträngningar 
hade varit förgäves. Men jag hyste fortfarande stor tro på Gud och jag blev 
inte missmodig. Jag kände att det fanns något mer jag kunde göra. 

Snart lämnade jag hemmet för att gå i en speciell skola. Jag tänkte på min 
familj hela tiden och undrade vad som hände därhemma. Tjugotvå dagar senare 
reste jag hem på besök och min mor grät när hon mötte mig. Jag trodde att 
något hemskt hade hänt, men hon kramade mig och sade: 'Sedan du reste har 
far inte druckit något.' 

Å, så glad jag blev! Min far kramade mig, och när vi gick in talade mor om 
att samma kväll jag hade rest kom det några mormonmissionärer. 'Far har 
läst nästan hela Mormons bok och han skall bli döpt' , sade hon. Jag blev 
förstummad! 

Min far blev som ett litet barn. Jag kunde se omvändelse och ödmjukhet i 
hans ögon. Hart hade förändrats fullständigt. Han hade slutat röka och 
dricka på en enda gång och försökte hålla de bud som missionärerna undervi-
sade honom om. Han behandlade mig som en drottning och han behandlade min 
mor och mina syskon som kungligheter. 

Resultatet blev att hela familjen döptes, mina föräldrar och de fem barn 
som var tillräckligt gamla, inklusive mig själv. Min far blev vid 40 års 
ålder den bäste fadern i världen, med en unik ödmjukhet och min bror skall 
snart gå på mission. Vad mer kan man begära? Jag vet att mina uppoffringar 
inte var förgäves och jag vet att Jesu Kristi evangelium har gjort vårt hem 
till ett av de lyckligaste i hela världen!" ("The Change in My Father", 
Ensign, feb 1975, s 42-43) 

På vilket sätt hedrade syster Ayala sina föräldrar? Hur kan vi tillämpa 
det hon gjorde i våra egna liv? (Skriv följande på tavlan: Ändra vårt 
eget beteende.) 

En annan ung syster, Lois Christensen, berättar hur hon har hedrat sina 
föräld rar: 

"Jag är säker på att min söndagsskollärare var omedveten om det omöjliga i 
hennes begäran. Hon hade sagt: 'Jag vill att ni allihop skall lova mig att 
ni någon gång under nästa vecka skall tala om för er far att ni älskar ho-
nom. ' 

Det lät så enkelt, men jag visste att jag inte kunde göra det. Kanske skul-
le jag kunnat det om jag haft en sådan far som några av de andra hade, sade 
jag för mig själv. Men pappa var fullständigt inaktiv i kyrkan. Jag tyckte 
att han var okänslig och komnunikationsklyftan mellan oss var bred och 
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djup. Vi hade inte talat allvarligt med varandra på flera år. Dessutom var 
'Jag älskar dig' något som jag aldrig hört i min familj. Jag kände att jag 
aldrig kunde g'dra det som min söndagsskollärare just bett oss om. 

Efter avslutningsbönen väntade jag tills de andra hade gått ut och gick 
fram till vår lärare. 

'Syster Innes, det du har bett oss om är fint. Men jag tror att jag måste 
få bli undantagen från denna uppgift. Du vet hurdan min pappa är, och jag 
kan inte säga något sådant åt honom.' 

Men syster Innes var inte övertygad. Hon tittade på mig och sade: 'Det spe-
lar ingen roll vad din pappa är eller gör, han behöver i alla fall höra de 
här orden från dig, precis lika mycket som alla andra pappor behöver det. 
Jag vill att du skall lova mig att du genomför den här uppgiften.' 

Jag lovade då och under de närmaste dagarna kände jag ett starkt tryck. Jag 
visste att bördan inte skulle lätta förrän jag genomfört min uppgift. En 
kväll sedan alla de andra hade gått till sängs väntade jag nervöst på rätta 
ögonblicket att säga de där orden. Pappa rökte en cigarrett och reste sig 
upp för att fimpa. Med en darrande, nervös, nästan ohörbar röst sade jag: 
'Pappa, jag älskar dig.' 

Han hade ryggen mot mig och han vände sig Inte om eller sade något eller 
gjorde något. Jag var säker på att han inte hade hört mig. Därför upprepa!e 
jag svagt: 'Pappa, jag älskar dig.' Och då vände han sig mycket långsamt om 
mot mig. Min okänsliga, oåtkomliga pappa hade tårar som strömmade nerför 
kinderna på honom. Han slog armarna om mig och höll mig intill sig och 
kysste mig på hjässan, det var första gången under mina sexton år som jag 
kunde komma ihåg att min far och jag kramat varandra." (Berättat för Linia 
Marx Terry, "Telling tty Father I Loved Him", Ensign, feb 1978, s 51) 

Vad gjorde denna syster för att hedra sin far? Hur kan denna haiviling 
hjälpa också oss att hedra våra föräldrar? (Skriv följande på tavlan: 
Tala om för dem att du älskar dem.) 

Diskutera följande sätt att hedra sina föräldrar. Utöka listan på tavlan 
med de sätt som tycks vara till mest hjälp för klassmedlemmarna. 

Befrämja familjeenighet och harmoni. 
Vara pålitliga, vänliga, kärleksfulla och bussiga. 
Aldrig gå någonstans eller göra något som vi skulle känna oss skamsna 
över om våra föräldrar såg oss. 
Visa vederbörlig respekt för sina föräldrar under alla omständigheter. 
Ta hänsyn till sina föräldrars känslor. 
Vara en glädje för dem och ge dem orsak att vara stolta över oss. 
Vara en fridsstiftare och ett exempel på Jesu Kristi evangelium. 

Vad kan vi göra för att praktisera dessa förslag? Hur kan vi hedra våra 
föräldrar då vi är tillsammans med våra vänner? Utöka listan på tavlan 
med andra idéer. 

Bild 16-a, Kvinna som tar hand om åldrig förälder. 
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Lektion 10 

Ibland då vi blir påminda om att vi skall hedra våra föräldrar, tror vi att 
detta bud huvudsakligen riktar sig till små barn. Men befallningen 
innehåller ingen åldersgräns när det gäller att hedra föräldrar. Hur gamla 
vi än är, gäller detta bud också oss. 

Visa bild 16-a, Kvinna som tar hand om en åldrig förälder. 

"När Jesus gick på jorden hade judarna ändrat på den lag som sade att de 
skulle hedra sin fader och sin moder. De sade i stället att om en person 
lovade pengar till kyrkan, som han annars skulle använda till att hjälpa 
sina föräldrar med, var personen ifråga inte på något sätt skyldig att ta 
hand om dem. Jesus påpekade för dem att de hade brutit mot Guds lag genom 
att hitta på denna regel. De hedrade inte sin fader och sin moder på det 
sättet. (Se Matt 15:1-6)" (Familjens hemaftonsbok 1967) 

Visa bild 16-b, Rut och Naomi. 

Vi läser i Bibeln om Rut, som liksom sin svärmor Naomi och sin svägerska 
Orpa hade blivit änka. Naomi uppmanade sina svärdöttrar att återvända till 
sina föräldrahem. Orpa gjorde det, men Rut stannade kvar hos sin svärmor 
och sade: "Sök icke intala mig att övergiva dig och vända tillbaka ifrån 
dig. Ty dit du går vill ock jag gå, och där du stannar vill ock jag stanna. 
Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. 

Där du dör vill ock jag dö, och där vill jag bliva begraven." (Rut 
1:16-17) 

Rut och Naomi återvände sedan till landet Moab där Rut samlade ax på 
åkrarna och kunde försörja Naomi på hennes ålderdom. 

Vad kan vi lära oss av Rut när det gäller att ta hand om åldriga 
föräld rar? 

President Joseph F Smith har sagt: "Barn, kom ihåg era föräldrar. När de 
har vårdat er ömt under småbarns tid en och barndomen, när de har givit er 
mat, kläder och utbildning, när de har givit er en säng att vila i och 
gjort allt i sin förmåga, för att ni skall ha det bra, skall ni inte non-
chalera dem när de blir svaga och böjda av årens tyngd. Lämna dem inte, 
utan slå er ner i deras närhet och gör allt i er förmåga att se till deras 
bekvämlighet och välbefinnande." (Evangeliets lära, kap 16) 

Vad har vi för ansvar för våra föräldrars fysiska behov? Hur bör vi upp-
fylla dessa behov? 

En del medlemmar har föräldrar som motsatt sig att de anslöt sig till kyr-
kan. Genom att vara olydiga mot föräldrarnas önskningar och bli medlemmar i 
kyrkan tycker de kanske att de har brutit mot budet att hedra föräldrarna. 
Så var fallet med Renee Pool Vorhaus, en judisk syster: 

"Men - och hur jag kämpade med detta - hur kunde jag någonsin bli mormon 
utom i mina tankar? Alla mina far- och morföräldrar, fastrar och mostrar, 
far- och morbröder och kusiner hade dött i andra världskrigets förödelse. 
Deras död liksom sex miljoner andra judars död hade varit till ingen nytta. 
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Om jag nu offentligt skulle bekänna att Jesus var Kristus, skulle jag då 
inte i praktiken förkunna att deras liv var förs pil Ida? Genom århurxlraden 
hade judarna lidit ... på grund av att de inte ville avvika från sin stånd-
punkt och tro. De hade ... jagats från land till land ... utan beskydd av 
eller tillflykt till människors lag ... 

Hur kunde jag nu förkasta och förneka mitt folk och deras fast utsagda tro 

Jag älskade min familjs minne. Jag älskade mina förfäders minne. Och jag 
älskade min judendom. Men nu hade jag funnit all kärleks källa, och för att 
helt få del därav insåg jag att jag måste bli mormon." ("Mina fäders Gud", 
Nordstjärnan, mars 1979, s 22) 

Mitt i sitt dilemma fick denna syster ett vackert, kärleksfullt vittnesbörd 
om att det inte fanns något viktigare på jorden än att vara en medlem i den 
sanna kyrkan. Det var otvivelaktigt så att hennes föräldrar hade lärt henne 
att söka sanningen, älska Gud, följa sitt hjärtas och Areiens maningar. Hen-
nes beslut var inte grundat på bristande respekt utan hon hedrade deras 
önskan att hon skulle lyda Gud och söka efter sanningen. Det är genom med-
lemskapet i kyrkan som omvända kan uppmuntra sina föräldrar och andra att 
omfatta evangeliet. 

Nämn några sätt varpå en omvänd kan visa kärlek och respekt för sina 
föräldrar. 

Även sedan våra föräldrar har dött, kan vi hedra dem genom att leva det 
slags liv de skulle vara stolta över. Vi kan också hedra dem genom att ut-
föra släktforskning för deras räkning. 

Tillägg följande på tavlan: Leva rättfärdiga liv och forska efter deras 
förfäder. 

Genom templets välsignelser har vi privilegiet att förena våra familjer för 
evigheten. Detta privilegium sträcker sig utöver vår närmaste familj till 
våra förfäder som gått före oss här på jorden. Om detta har äldste Theodore 
M Burton sagt: 

"Löftet gavs dem (våra förfäder) att även om de föddes i en tid och på en 
plats där de inte kunde få höra evangeliet predikas i livet, skulle Gud 
förse dem med frälsare bland deras egna avkomlingar så att de så småningom 
skulle erhålla alla de välsignelser som utlovats dem. Vi är dessa frälsa-
re." (God's Greatest Gift, s 233) (För ytterligare information om genealo-
gi, se lektion 20, "Vårt genealogiska ansvar" i denna bok.) 

S ammanf a 11 ni ng 

Tack vare våra föräldrar har vi fått fysiska kroppar och tillfälle att visa 
oss värdiga här på jorden. Vi har blivit befallda att hedra våra föräldrar. 
Vi måste var och en försöka göra detta genom att leva enligt evangeliets 
principer och följa Jesu Kristi exempel. 
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Lektion 10 

Uppmaning 

Tänk efter vad du kan göra för att hedra dina föräldrar. Gör upp en lista 
på saker och ting du kan göra varje dag san ett sätt att ära dem. Planera 
något du kan göra för att hedra dina mor- och farföräldrar. Bestäm dig för 
att du den här veckan skall tala om för dina föräldrar, personligen eller i 
ett brev, att du älskar och uppskattar dem och ange minst en anledning till 
detta. 

Ytterligare skriftställen 

3 Mos 20:9 (inte uttala förbannelser över far eller mor) 
Ords 6:20-22; 23:22 (följ föräldrarnas lärdomar) 
Matt 19:19 (hedra din fader och din moder) 
1 Ne 17:55 (Nephi befaller sina bröder att de skall hedra sina föräldrar) 
L&F 98:16 (barnens hjärtan skall vända sig till föräldrarna) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Skaffa tavla och kritor. 
2. Ge klassmed lemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och 

skriftställen i denna lektion. 
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Vad våra hemlärare 
kan göra för oss 

Lektion 10 

Denna lektion lär dig hur dina hemlärare kan stärka din familj och hur du 
kan hjälpa dem att uppfylla sitt ansvar. 

Hemlärarnas ansvar 

"Nyligen berättade en stavspresident om hur han tillsammans med några andra 
hade besökt en juniorsöndagsskolklass. När besökarna kom in hälsades de 
välkomna och läraren, som ville betona stundens betydelse för barnen, sade 
till en liten pojke på första raden: "Hur många betydelsefulla personer 
finns det här idag?" Pojken ställde sig upp och började räkna högt och han 
kom fram till en totalsumma av sjutton, vilket inkluderade alla närvarande. 
Det var sjutton viktiga personer där den dagen, barnen och besökarna! 

Det är på det sättet Kristus ser det och det bör vi också göra." (Marion D 
Hanks, "Every Man in His Own Place", Ensign, jan 1973, s 127) 

Alla är betydelsefulla för vår himmelske Fader. 

Profeten Joseph Smith förstod den enskildes och familjens betydelse. Herren 
uppenbarade en plan för honom varigenom prästadömet kiinde vårda sig om var 
och en, och han sade att bröderna skulle besöka "medlemmarna i hemmen och 
förmana dem att bedja högt och i lönndom och att fullgöra alla familjeplik-
ter." (L&F 20:47) 

Lärarna skall "vaka över kyrkan" (L&F 84:111). 

Vilka är dessa lärare som skall vaka över familjerna i kyrkan? 

Idag kallas dessa lärare "hemlärare". Kallade av Gud att vaka över hans 
folk skall hemlärarna styrka fäderna på så sätt att de får hjälp att leda 
sina familjer genom livets erfarenheter och tillbaka till Guds närhet. De 
skall hjälpa varje enskild och varje familj att bättre efterleva evange-
liet. 

Hemundervisningsprogrammet är styrt av kyrkans generalauktoriteter. Hemlä-
rarna representerar Herren, biskopen eller grenspresidenten och prästadö-
mets kvorumledare. De hjälper biskopen eller grenspresidenten att hålla nä-
ra kontakt med varje enskild och familj i ward et. De hjälper till att göra 
kyrkans program tillgängliga för den enskilda medlemmen, fadern och hans 
familj. 

En hemlärare väljs bland värdiga bärare av det melkisedekska prästadömet. 
Hans kamrat kan vara en annan man som bär det melkisedekska prästadömet el-
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ler en präst eller lärare som bär det aronska prästadömet, och där så be-
hövs kan diakoner kallas att utföra hemurelervisning. Hemlärarna skall besö-
ka varje medlem i hemmet minst en gång i månaden. 

Visa bild 17-a, Hemlärare besöker en familj. 

När en broder blev kallad till hemlärare, ville han verkligen tjäna sitt 
folk. Han sade: "Jag läste det kapitel i Läran och förbunden san anger hem-
lärarnas plikter. Det som slog mig speciellt var tanken på att 'vaka över 
mina familjer, vara med och stärka dem'. (Se L&F 20.) 

Jag lovade Herren att jag skulle försöka 'vaka över mina familjer' på det 
sätt han önskade ... 

I ett av hemmen i mitt distrikt bodde en änka. En dag när det var full snö-
storm, såg min hustru och jag hur hon kämpade för att ta sig till affären. 
Jag stannade bilen och sade åt henne att det skulle vara ett privilegium 
för mig att få skjutsa henne. Jag sade också till henne att jag ville att 
hon skulle betrakta mig som en vän och att hon skulle låta oss få chansen 
att hjälpa henne så fort hon behövde hjälp på något sätt. 

'Tack så mycket', sade hon. 'Det är första gången en hemlärare har gjort en 
sådan sak.' 

'En kväll kom jag på att jag aldrig sett henne på någon av våra fester och 
jag bestämde mig för att ta reda på orsaken, om jag kunde göra det utan att 
göra henne ledsen. 

Hon var mycket vänlig när jag och min kamrat ringde på hos henne ... 

Till slut frågade jag henne om våra fester. 

'Jo, jag måste medge att jag blivit inbjuden ibland. Men jag har aldrig 
känt mig som en del av gruppen. Ingen har någonsin bett mig följa med dit 
och jag vill inte känna att jag tränger mig på.' 

Den månaden var hon på sin första fest tillsammans med min hustru och mig. 
Ingen kunde ha tyckt mer om det ... 

Senare slog det mig att hon inte hade något ämbete i ward et. Jag nämnde 
detta för min gruppledare, som talade med biskopen. Det dröjde inte länge 
förrän hon tacksamt tackade ja till en kallelse att undervisa i juniorsön-
dagsskolan. 

Av dessa erfarenheter lärde jag mig att detta att vara hemlärare innebär 
att man är en slags airira far för familjen, som förmedlar kvorumets, war-
dets och till och med kyrkans hjälp och resurser till varje familj och var-
je medlem." ("The Spirit of Home Teaching", Improvement Era, jun 1967, s 
114-115) 

Vad innebar det för denne hemlärare "att vaka över familjerna"? 
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Hjälp hemlMrarna att uppfylla sitt ansvar 

Vi bör få hemlärarna att känna sig välkomna till oss genom att samla alla 
familjemedlemmar när de kommer. Vi kan föreslå att de besöker oss på en 
tidpunkt då alla familjemedlemmar är hemma. Varje medlem bör ära och res-
pektera hemlärarna som goda vänner till familjen. 

I stunder av svårigheter eller olycka, bör vi ringa hemlärarna. De kan ge 
en prästadömsvälsignelse om det inte finns någon som bär det melkisedekska 
prästadömet i hemmet. Vi kan hjälpa dem att uppfylla sina kallelser genom 
att söka deras andliga stöd i svåra stunder. En hemlärare berättade om ett 
besök hos en äldre syster som var halvt invalidiserad. "Hon talade om att 
hon var mycket orolig för ett barnbarn som skulle genomgå en mycket svår 
operation nästa dag. Hon frågade om jag ville knäböja vid sidan av sängen 
och hålla en bön för ynglingens välbefinnande." (Boyd K Packer, "Guds folk 
i Sions gård", Nordstjärnan, jul 1973, s 273) 

Hemlärarna och familjens överhuvud 

Hemlärarna bör erkänna, stödja och stärka den presiderande auktoriteten i 
familjen genom att arbeta genom honom. Om det finns en far i hemmet, bör 
han erkännas som patriarken - den familjemedlem som presiderar. Om det inte 
finns någon far i hemmet, bör modern erkännas som den presiderade auktori-
teten och hemlärarna skall arbeta genom henne och bistå henne i hennes upp-
gift. Hemlärarna skall också arbeta direkt med ensamstående medlemmar som 
bor åtskilda från sina familjer, hjälpa till att stärka dem och bistå dem i 
deras behov. 

Senior hemlärarna uppmanas att hålla enskilda intervjuer med fadern i varje 
familj de är ansvariga för. Genom dessa intervjuer kan hemlärarna få kun-
skap och förståelse för familjernas problem, behov och situationer och så-
lunda bättre vara i stånd att hjälpa dem att klara av de svårigheter de mö-
ter. 

Följande skildring visar hur två hemlärare som arbetade genom fadern kunde 
uträtta något i sin kallelse. 

"Samuel Bowen var inte medlem i kyrkan. Hans hustru och barn var emellertid 
medlemmar och på grund av detta fick familjen Bowen många hemlärarbesök. 
Dessa besök riktade sig för det mesta direkt till dem i familjen som till-
hörde kyrkan. Till följd av detta brukade broder Bowen ursäkta sig eller 
inte alls vara närvarande då hemlärarna kom på besök ... Broder Bowen hade 
varit i kyrkan vid ett par tillfällen. 

Under de senaste två åren hade familjen Bowen haft en ny hemlärare, broder 
Walker. Sedan denne träffat familjen och diskuterat situationen med prästa-
dömsled aren kände broder Walker sig starkt manad att koncentrera sin upp-
märksamhet på familjens överhuvud - broder Bowen. Under de följarrie måna-
derna gjorde han detta på ett noga övervägt och försiktigt sätt. Han be-
stämde till exempel aldrig tid för ett besök med syster Bowen utan i stäl-
let med broder Bowen. Han kontaktade barnen först efter tillstånd av fa-
miljens överhuvud. Sedan kom han vid flera tillfällen hem till Bowens bara 
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för att träffa broder Bowen. Vid dessa besök brukade de tala om hur han 
skulle kunna hjälpa varje person i familjen Bowen. Först blev broder Bowen 
förvånad över detta intresse för honom eftersom detta inte var enligt det 
gamla mönstret, men han lärde sig snart att uppskatta broder Walker. Många 
besök gjordes i hemmet, men man lämnade sällan ett evangelieorienterat bud-
skap till familjen. 

En kväll då broder Walker satt och pratade enskilt med broder Bowen i var-
dagsrummet, frågade han: 'Sam, hur kommer det sig att du som har en sådan 
underbar familj i kyrkan och all deras aktivitet aldrig övervägt att bli 
medlem i kyrkan?' Broder Walker blev förvånad över svaret: 'Det beror nog 
på att ingen någonsin frågat mig om jag var intresserad. Jag har faktiskt 
läst mycket av er kyrkas litteratur och jag tror som ni.' 

En månad senare döptes Samuel Bowen i kyrkan och idag har hans familj bli-
vit beseglade till honom i templet." (Och när du har omvänt dig, styrk dina 
bröder, lek 11.) 

När hemlärarna inte förstår hur de skall kunna hjälpa en make som inte 
är medlem eller inaktiv, vad är då hustruns plikt? (Hjälpa dem att lära 
känna hennes make och föreslå hur de skall kunna hjälpa honom.) 

Hemlärarna bör stödja fadern och regelbundet fråga hur de kan vara till 
större hjälp för fadern och hans familj. 

Hur kan hemlärarna hjälpa familjen 

Hemlärarna kan bistå familjerna på många sätt. De kan visa hur man planerar 
och håller hemafton. De kan uppmuntra oss att utveckla våra talanger. De 
kan ge oss råd och hjälpa oss med våra problem och hjälpa oss att öka and-
ligheten i familjen. 

Hemlärarna bör anpassa sitt budskap och sina handlingar efter den enskildes 
och familjens behov. De har makt att välsigna, leda och stärka enskilda och 
familjer. De måste speciellt vaka över och hjälpa de ensamstående medlem-
marna, vilka ofta är ensamma och behöver den trygghet och tröst som det in-
nebär att man vet att hemlärarna bryr sig om en. 

Herren förväntar sig att föräldrarna undervisar barnen om evangeliet i hem-
met. I detta sammanhang kan föräldrarna be hemlärarna hjälpa dem. I ett 
fall sökte ett par oroliga föräldrar råd och hjälp från hemlärarna för de-
ras artonåriga dotter som hade sällskap med en pojke som inte var medlem i 
kyrkan. Föräldrarna hade försökt övertyga flickan om att denna romans inte 
var något att bygga på, men de mötte ständigt motstånd. 

"Fadern gick till hemläraren och bad honom i förtroende om tre saker. Han 
sade: 'När ni kommer nästa gång, skulle jag vilja att ni höll en speciell 
lektion för vår familj om tempeläktenskap. Jag skulle vilja be dig bära 
ditt vittnesbörd om vad denna princip har betytt för dig. Slutligen skulle 
jag uppskatta om du i förväg ville tala om för mig när ni kommer, för jag 
vill speciellt att min dotter skall få höra lektionen.' 
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Hemläraren och hans kamrat höll följaktligen en lektion om tempeläktenskap 
och bar vittnesböld om de välsignelser som kommer i rikligt mått genom lyd-
nad till denna heliga förordning. Dottern visade ingen omedelbar reaktion 
på budskapet. Hon fortsatte att träffa sin pojkvän. Sent en kväll hörde 
föräldrarna hur dottern kom hem efter att ha varit ute med pojkvännen. Hon 
smög sig in i föräldrarnas sovrum och viskade: 

'Jag vet att ni varit oroliga för er dotter, men i kväll har jag bestämt 
mig för att gifta mig i templet. Ni förstår, att ända sedan hemlärarna var 
här och höll den där lektionen, har jag bett mycket. Nu har jag fått svar 
på mina böner. Jag tänker inte gå ut med Tom någon mer gång.'" (L Brent 
Goates, "A New Dimension in Home Teaching", Improvement Era, okt 1966, s 
874-875) 

På vilket sätt hjälpte dessa hemlärare denna familj? 

Hemlärarna kan hjälpa nydöpta medlemmar att känna sig hemma i kyrkan genom 
att hålla de sex speciella hemundervisningslektionerna för nyomvända i kyr-
kan. De kan hjälpa nya medlemmar att få nya vänner, var och en i samma ål-
der och hjälpa alla familjemedlemmar att bli engagerade i kyrkans verksam-
het. 

Hemlärarna bör bry sig om familjens fysiska såväl som andliga välfärd. Ef-
ter att ha hållit en andlig diskussion och bön i ett hem, sade en hemlära— 
re: "Det har regnat i fyra dagar. Hur är det med taket på ert hus? Om det 
behöver repareras, så ring mig." (George P Barber, "Home Teaching - Great 
Potential for Service", Improvement Era, mar 1968, s 39) 

Efter en jordbävning i Peru blev två missionärer tillsagda att ta reda på 
alla medlemmar i kyrkan i deras område och kontrollera deras behov. En av 
missionärerna berättar: 

"Jag frågade om någon visste var vi kunde hitta Hermano Cardenas, grenspre-
sidentens förste rådgivare. Jag visades till ett område i den bakre delen 
av lägret ... När vi hälsat på varandra ... frågade jag honom om han hade 
någon aning om hur vi skulle kunna hitta de andra bröderna och systrarna i 
grenen ... Ur fickan drog han upp ett hopvikt, skrynkligt papper och gav 
det till mig. 

'Äldste', sade han ödmjukt, 'vi gjorde som du lärde oss när du instruerade 
äldsternas kvorum här. Vi skickade ut hemlärarna! På det här smutsiga pap-
peret hade man skrivit upp alla familjer i grenen utom två - deras till-
stånd, belägenhet och hälsotillstånd. All denna information hade insamlats 
och rapporterats av hemlärarna!" (H Bruce Bowman, "Home Teachers in an 
Earthquake", Ensign, mar 1978, s 67) 

Hur kan denna information hjälpa oss i kriser? 

Broder George Durrant berättar hur en hemlärare hjälpte hans familj: 

"Han kom ofta hem till oss. När han kom, nämnde han vart och ett av våra 
barn vid namn och talade enskilt med dem. Han lyssnade noga till allt de 
sade. De visste att han brydde sig om dem. 
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När våra nyfödda välsignades, stod han bredvid mig i ringen av prästadöms-
bärare. När våra barn närmade sig den ålder att det var dags för dem att 
döpas, talade han med dem om denna förordnings stora betydelse. När de gick 
ner i vattnet fanns han där som vittne och gladdes med oss. Hans händer la-
des på deras huvuden tillsammans med mina då jag konfirmerade dem till med-
lemmar i kyrkan. När vår äldste son blev diakon, kom denne man förbi för 
att gratulera. 

När jag var tvungen att resa hemifrån i affärer, ringde han hem till min 
familj varje dag för att höra hur det stod till. Varje vecka då vi kem till 
kapellet kom han fram till och hälsade på oss. En gång då jag var sjuk, kom 
han och en annan broder hem till mig och välsignade mig. Han knäböjde ofta 
tillsammans med vår familj och bad tillsammans med oss. 

Han predikade aldrig för oss, men det sätt varpå han lyssnade till oss fick 
oss att vilja bli bättre. Han var inte känd som någon mästerlig lärare el-
ler som någon lärd man, men från och genom honom kände vi styrka och vis-
dom. Han utstrålade en anda som fick oss att respektera och lita på honom. 
Det var inte det han sade som påverkade oss så mycket som det han var." 
(George Durrant, "Den man jag minns bäst", Nord stjärnan, okt 1970) 

Låt en klassmedlem tala om hur hemlärarna har hjälpt hennes familj. 

Sammanfattning 

Hemlärarna representerar Herren, biskopen eller grenspresidenten och präs-
tadömets kvorum när det gäller att stärka familjerna andligt och timligt. 
De kan hjälpa sina tilldelade familjer eller enskilda att få glädje av kyr-
kans program och uppmuntra dem att utföra sina plikter beträffande kyrkan 
och familjen. Varje familjeöverhuvud kan samarbeta med hemlärarna för att 
stärka hemmet och förbereda familjen för upphöjelse. 

Uppmaning 

1. Bjud hem era hemlärare till en speciell familjehemafton med er en annan 
kväll än en måndagkväll. 2. Använd era hemlärare i stunder av nöd. Håll 
dem informerade om de enskilda familjemedlemmarnas och hela familjens 
behov och tillstånd. 

Ytterligare skriftställen 

2 Tim 2:2 (trofasta män skall undervisa andra) 
L&F 20:46-47 (prästerna skall besöka och förmana) 
L&F 44:6 (äldsterna skall besöka de fattiga och nödlidande) 
L&F 82:19 (varje människa skall söka sin nästas välgång) 
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Lärarens förberedelse 

Innaft du håller denna lektion bör du: 

1. Läsa Läran och förbunden 20:46-47. 
2. Ge en klassmedlem i uppgift att tala om hur hemlärarna har hjälpt 

hennes familj. 
3. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och 

skriftställen i denna lektion. 
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Förberedelser 
för framtiden 

Lektion 16 

Denna lektion lär dig hur du skall förbereda dig för framtida behov enligt 
Herrens anvisningar. 

Värdet av kloka förberedelser 

Äldste Ezra Taft Benson har sagt: 

"Det är vår plikt att överleva, inte bara andligen utan också fysiskt. Inte 
överlevnad på principernas bekostnad, för det är den säkraste vägen till 
undergång, utan en överlevnad tack vare intelligent förberedelse. Framför 
oss har vi tider som prövar allas vår moraliska och fysiska styrka." (In 
Conference Report, apr 1967, s 61; "Prepare, Then Fear Not", Improvement 
Era, jun 1967, s 59) — 

Vad menade äldste Benson då han sade att vi måste vara "inte bara andli-
gen utan också fysiskt" förberedda? (Herren väntar sig att vi skall se 
till våra dagliga behov så gott vi kan. Vi kan inte vänta oss att andra 
skall hjälpa oss om vi själva inte anstränger oss till vårt yttersta.) 

Samtidigt som kyrkan lär oss att förbereda oss andligen uppmuntrar den oss 
också att se till våra fysiska behov för kommande dagar. Är 1936 infördes 
kyrkans välfärdsplan till följd av uppenbarelser till president Heber J 
Grant. Denna plan lär oss en vis användning av allt det som Herren har gi-
vit oss. Genom att följa den kan vi ta hand om oss själva och andra som må 
vara i nöd. Välfärdsplanen börjar med familjen. 

Familjens beredskap 

Det åligger vår familj att ta hand om dess medlemmar. I normala tider skall 
vi försörja, älska och stärka varandra i rättfärdiga göranden. När det upp-
står problem skall vi hjälpa varandra att lösa dessa problem. Ansvaret att 
hjälpa varandra "vilar på den enskilde att försörja sig själv, sina föräld-
rar, sina barn, på barnen att försörja sina åldriga föräldrar och far- och 
morföräldrar". (Victor L Brown, "Kyrkan, familjen och välfärden", Nord-
stjärnan, okt 1976, s 91) 

Låt en klassmedlem kortfattat återge avsnittet "Familjens ansvar" i 
Evangeliets principer, kap 27. Vad är faderns ansvar för familjen'' Mo-
derns? Barnens? 
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Det krävs förberedelse för att vi skall kunna ta hand om varandra på rätt 
sätt. Varje familj bör planera och förbereda sig så att de kan ta hand om 
varandra i alla skeden och omständigheter, även nödsituationer. 

Vilka förändringar i livet måste vi förbereda oss för? (Ålderdomen, då-
lig hälsa, flyttning, förlust av familjeförsörjare, arbetslöshet, vård 
av åldriga föräldrar eller handikappade barn.) 

Herren har varnat för olyckor som skall komma: häftiga hagelstormar som 
förstör grödan (L&F 29:16); sjukdomsepidemier skall rasa över landet (L&F 
45:31); krig på jordens yta (L&F 63:33); likaså hungersnöd, pester och 
jordbävningar (Matt 24:7). 

För vilka nödsituationer måste vi förbereda oss? (Död, sjukdom, arbets-
löshet, brand, torka och brist på föda.) 

Hur kan vi förbereda våra familjer för dessa nödsituationer? (Där så år 
möjligt kan vi lagra livsmedel, bränsle, kläder för ett år. Göra upp ett 
testamente. Hålla oss skuldfria. Skaffa oss färdigheter som kan ge oss 
något annat arbete. Bygga upp sparfonder.) 

Medlemmarna i Bostons stav i USA upplevde en nödsituation under en hård 
vinterstorm. Vinden hade blåst ihop snön till 4 m höga drivor. Vägarna var 
stängda i flera dagar. 

President Gordon Williams för Bostons stav, Massachusetts sade: "I flera 
fall tog medlemmarna av sina hemförråd och gav till vänner och grannar som 
inte kunde komma till affären." Somliga bakade bröd åt grannar som inte ha-
de någon mat lagrad. Andra "delade med sig av konserver, mjölkpulver, ho-
nung och andra stapelvaror". 

Mellan hundra och hundrafemtio personer i området dog till följd av stor-
men. Syster Ruth Tingey, Hjälpföreningens president i staven, rapporterade 
att hennes familj var utrustad med lagrade livsmedel, en vedspis och massor 
med ved. Hon sade: "Vi kände oss mycket trygga då stormen slog till. Vi 
visste att vad som än skullff hända "så kunde vi klara oss. Vi hade värme. 
Det var bara ett äventyr för oss. För andra människor har det dock varit en 
tragedi eller mycket, mycket svårt." (Janet Brigham, "Saints Dig Out, Clean 
Up during Harsch Winter", Ensign, apr 1978, s 77-78) 

På vilket sätt påverkades dessa Bostonfamiljers inställning till famil-
jens beredskap för nödsituationer? 

Varje familj som förbereder sig på det sätt som Herren har sagt genom sina 
profeter skall vara i stånd att försörja sina medlemmar utan annan hjälp i 
nödsituationer. 

President Spencer W Kimball har givit oss följande råd: "Vi uppmanar alla 
sista dagars heliga familjer att bli självförsörjande och oberoende." 
("Prophet Urges Home Food Production", Church News, 3 apr 1976, s 8) 
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Olika områden för familjens beredskap 

Visa bild 18-a, Den enskildes och familjens beredskap. 

För att hjälpa oss att bli självförsörjande och oberoende uppmanar kyrkans 
ledare oss att -

SKAFFA OSS UTBILDNING SÅ ATT VI KAN FÅ BRA ARBETE 

Det är vanligen fadern som är familjeförsörjare , men ibland måste modern 
och barnen arbeta för att hjälpa till att försörja familjen på grund av 
sjukdom, olycksfall eller oansvarighet från faderns sida. Familjemedlemmar-
na bör vara beredda att försörja familjen om behovet uppstår. Barnen bör 
utbilda sig för framtida yrkesarbete. Medan barnen växer upp i hemmet, bör 
mödrarna undvika att arbeta utanför hemmet utom i nödsituationer. 

För att hjälpa familjemedlemmarna att utbilda sig för bättre arbeten har 
äldste Marvin J Ashton givit följande råd: 

"Skaffa så mycket formell utbildning som möjligt genom heltidsstudier. 
Pengar som använts till utbildning är väl använda pengar. Där det är möj-
ligt, använd kvällskurser eller korrespondenskurser för att vidareutbilda 
dig. Utveckla någon speciell förmåga eller kunnighet som kan hjälpa dig 
undvika längre arbetslöshet. I våra dagar, då arbetslösheten är ett problem 
över hela världen, bör vi inte tillåta oss att när vi står utan arbete sit-
ta och vänta på just vår typ av arbete, om andra hederliga sysselsättningar 
står att få." ("Enighet om pengar", Nordstjärnan jul 1976, s 24) 

Tänk igenom följande situation och vad som kan göras för att lösa proble-
met. John, som är far till två små barn, är arbetslös. Han hittar ett arbe-
te och arbetar en kort tid. Han tycker dock inte om arbetet och slutar ef-
ter ett tag trots att han inte har något annat. Han måste betala hyran. 
Hans hustru har problem med sin hälsa förutom de två små barnen, så hon kan 
inte arbeta utanför hemmet. 

Vad kan denna familj göra för att lösa sitt problem? Vad bör fadern gö-
ra? Hur kan hustrun hjälpa till? Barnen? Andra släktingar? Medlemmarna i 
kyrkan? 

Om fadern tar ett arbete som han inte tycker om, vad kan han göra under 
tiden för att få ett annat arbete medan han försörjer familjen som han 
bör göra? Vad kan unga kvinnor göra för att uppmuntra de unga männen att 
förbereda sig för bra arbeten? 

Varför bör en ung kvinna utbilda sig för arbete utanför hemmet? (För att 
hon skall kunna försörja sig om hon inte gifter sig, eller till dess att 
hon gifter sig. För att försörja sig och familjen om hennes make dör el-
ler blir oförmögen att arbeta.) 
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Lektion 10 

ANVÄNDA PENGAR, ÄGODELAR OCH EGENDOM PÅ ETT KLOKT SÄTT 

Vi måste använda våra pengar och ägodelar på ett förståndigt sätt. Vi bör 
lära våra barn att spara och planera sina utgifter och inkomster. Vis an-
vändning av pengar hjälper oss att tillgodose familjens behov genom budge-
tering och att undvika oro, brist och skam. Det gör oss istånd att betala 
tionde och offer och dela med oss till andra. Det hjälper oss att bättre 
tjäna andra i kyrkan, samhället och världen. 

En familj har ett recept för hur man kan sköta ekonomin i familjen: 

"En attityd som aldrig fungerar ... är 'det här är mina pengar, så jag gör 
vad jag vill med dem.' Oavsett om mannen eller hustrun tjänar pengarna, så 
bör alla pengarna tillhöra båda lika mycket. Varken mannen eller hustrun 
har rätt att använda pengarna hur de vill 'för det är mina pengar'." (Orson 
Scott Card, "Familjens ekonomi", Nordstjärnan, maj 1979) Barn kan lära sig 
sköta pengar genom att man låter dem vara med när man diskuterar familjens 
ekonomi och fattar beslut. En förälder har berättat följande erfarenhet: 

"Vi ville köpa ett piano ett år. Vi tog flera av barnen med oss, och när vi 
tittat på flera pianon sade vi till försäljaren att vi skulle komma tillba-
ka sedan vi haft en familjediskussion ... När vi talat igenom saken, beslöt 
vi oss som familj att vi skulle kunna köpa ett - trots att det skulle inne-
bära att vi var tvungna att dra in .på en del annat. Barnen hade inget emot 
detta, för de kände att det också var deras beslut." (Orson Scott Card, 
"Familjens ekonomi", Nordstjärnan, maj 1979, s 10) 

Kan vi vara försiktigare med hur vi använder våra pengar? Hur kan vi 
spara mer? 

Hur kan klok användning av pengar medföra lugn, förnöjsamhet och trygg-
het i hemmet? (Om samtliga familjemedlemmar förstår vad pengarna måste 
användas till, kan missnöje och avund undvikas och man kan köpa det nöd-
vändigaste först. Om man vet med sig att man planerat de nödvändiga ut-
gifterna får man en känsla av trygghet. 

ODLA OCH LAGRA LIVSMEDEL OCH SKAFFA ANDRA FÖRNÖDENHETER 

För att förbereda våra familjer för framtiden bör vi börja lagra tillräck-
ligt med livsmedel, kläder och om möjligt bränsle för minst ett år. (Se 
lektion 25, "Hemförråd" i denna bok för ytterligare information.) Om möj-
ligt bör familjerna odla, konservera, sy och tillverka sådant de behöver. 
Rätt vård av det vi redan har är ett sätt att förbereda oss för framtiden. 
Om vi lagar våra kläder och reparerar våra hushållsartiklar kan vi använda 
dem längre. 

Vad behöver ni under ett år? Vad gör ni i er familj för att skaffa er 
ett årsförråd av mat, kläder och bränsle? Vad kan ni göra mer? 

Bild 18-a, Den enskildes och familjens beredskap. 
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ÄTA RÄTT MAT, MOTIONERA OCH SOVA LAGOM 

Vi bör följa de regler som gäller för att man skall få och bibehålla en god 
fysisk hälsa. Vi bör äta nyttig mat. Vi bör hålla hemmet och vår omgivning 
ren för att undvika sjukdomar. Vi bör vila lagom genom att följa Herrens 
råd: 'Gån till sängs bittida, att I icke mån bliva trötta. Stån upp bittida 
att edra kroppar och sinnen må bliva styrkta." (L&F 88:124) Regelbunden mo-
tion med hänsyn till våra behov och begränsningar är också viktig. 

Varje familj bör göra allt den kan för att vara fysiskt förberedd. 

Varför behöver vi en stark kropp? Varför är det speciellt viktigt för 
unga kvinnor att vara noga med sin hälsa? Vad kan vi göra för att för-
bättra familjens hälsa? 

VAR GLADA OCH HA FRID MED VARANDRA OCH GUD 

Våra familjer förbereder sig på det andliga området och känner lycka och 
frid då varje familjemedlem kan acceptera livets sorger och problem utan 
att låta sig övervinnas av dessa. Om detta har äldste Boyd K Packer i de 
tolvs råd sagt så här: 

"Om (du) får en riktigt urusel dag emellanåt, eller flera i rad, (så) stå 
stadigt och se dagarna i ansiktet. Saker och ting kommer att reda upp sig. 

Det finns ett stort ändamål med vår strävan i livet." ("Att lösa känslomäs-
siga problem på Herrens eget sätt", Nordstjärnan, okt 1978, s 163) 

När prövningarna kommer, skall vi älska, stödja, uppskatta och uppmuntra 
varandra i familjen. Genom att hjälpa varandra utvecklar vi den känslomäs-
siga styrka vi behöver för att övervinna aktuella och framtida svårighe-
ter. 

Äldste Marvin J Ashton i de tolvs råd har berättat följande historia om en 
familj som utvecklade denna styrka: 

"När jag nyligen besökte en stavskonferens hade jag sällskap med en enastå-
ende regionrepresentant för de tolv. Då vi flög mellan Salt Lake City och 
San Francisco berättade han för mig om sin hustru, deras tre söner och två 
döttrar. En av döttrarna, det yngsta av de fan barnen, som föddes ungefär 
sjutton år tidigare hade dött relativt nyligen. Vid födelsen fick hon en 
svår hjärnskada och till följd av denna kunde hon aldrig under sitt 16-åri-
ga liv växa eller utvecklas. Ständig vård av en kärleksfull mor, tålamod 
och värme från en god far och förståelse från tre fina bröder och en om-
tänksam syster gjorde hennes närvaro i familjen speciell. Jag fick en för-
djupad förståelse då min färdkamrat talade om för mig vilken välsignelse 
denna själ hade varit för familjen. Han sade: 'Inget som kunde köpas för 
pengar skulle kunnat förena oss i kärlek, tålamod och ödmjukhet som detta 
att få ta hand om henne. Det var en tragedi ... som vänts till välsignelser 
som bevarades och delades av en evig familj." ("Family Home Storage", BYU 
Speeches of the Year, 1977, s 69) 

Äldste Ashton har också sagt: "Gud har förklarat att familjemedelmmarna 
skall hjälpa varandra. Gud har förklarat att familjemedlemmarna skall vara 
till välsignelse för varandra. 
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... Vi måste som familjemedlemmar ta varandra i handen och visa att vår 
kärlek är verklig och beständig." ("He Took Him by the Hand", Ensign, jan 
1974, s 104) 

Vi bör leva i kärlek och harmoni med andra familjer också. Grannar skall 
vara hjälpsamma mot varandra. 

Hur kan vi förbereda oss för framtiden genom att älska våra grannar? (Vi 
kan förena våra ansträngningar i tider av svårigheter. Vi bör vara lika 
angelägna om deras välfärd som vi är om vår egen. Vi kan vara ett stöd 
för varandra.) 

UTVECKLA LÄSFÖRMÅGAN OCH FORTSÄTTA ATT LÄRA 

Alla bör lära sig att läsa, skriva och räkna. Därigenom får vi bättre arbe-
ten och lär oss att använda våra pengar på ett förståndigare sätt. Vi bör 
läsa skrifterna för att lära oss mer can evangeliet, och om hur Herren har 
lärt oss att vi skall lösa våra problem. All kunskap hjälper oss att tjäna 
våra medmänniskor bättre och vara bättre husmödrar. 

Sedan alla medlemmar i kyrkan i ett land i Sydamerika fått lära sig att lä-
sa gjordes följande kommentarer: "'Det är fantastiskt att kunna läsa orden 
till kyrkans hymner', sade en person. En mor sade att det var bra att kunna 
läsa recept då hon lagade mat. En far sade: 'Jag är stolt över att jag kan 
läsa. Jag skall lära min hustru och våra barn.*" (Reading Skill Brings 
Thrift to Indians, Church News, 25 okt 1975, s 5) 

Att läsa och lära gör oss alerta, ger oss nya idéer och äventyr. President 
Brigham Young har sagt: 

"Vi befinner oss i en stor skola och vi bör vara angelägna att lära och 
ständigt lagra kunskap om himmel och jord och läsa goda böcker ... Läs goda 
böcker och hämta från dem så mycket visdom och förståelse som du rimligen 
kan med Guds andes hjälp." (Discourses of Brigham Young, s 248) 

Vi har fått löfte att om vi förbereder våra familjer inom alla områden som 
ingår i den enskildes och familjens beredskap (se bild 18-a) , "kommer många 
av livets problem att lösas". Vi "kommer att erfara frid mitt i kaos, sä-
kerhet i osäkerheten och levebröd i livsmedelsbrist". (Victor L Brown, "En 
översikt över kyrkans välfärdsprogram", Nordstjärnan, jun 1976, s 24) 

Kyrkans beredskap 

Herren har bett oss hjälpa andra utöver våra familjemedlemmar. 

Läs L&F 52:40. 

Kyrkan betjänar enskilda och familjer som inte kan hjälpa sig själva. Med-
lemmarna uppmanas att ge mat, kläder och pengar för att hjälpa andra med-
lemmar i nöd. Kyrkans ledare använder dessa ting tillsammans med fastoffren 
för att hjälpa de fattiga och nödlidande. Detta kan med rätta kallas "kyr-
kans beredskap". 
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Följande händelse illustrerar hur kyrkans beredskap fungerar: 

"Under översvämningskatastrofen i Rapid City i South Dakota påtcg sig de 
heliga i detta område raskt sitt ansvar att hjälpa offren. Kläder, sängklä-
der och varm mat delades ut genom kyrkans lokala organisation. Från Salt 
Lake City behövdes bara en billast och den innehöll barnmat, blöjor och 
filtar." (Junior Wright Child, "Välfärd är kyrkan", Nordstjärnan, mar 1974, 
s 96) 

President Spencer W Kimball har sagt: 

"Vi har upplevt många katastrofer på senaste tiden. Det verkar scm cm det 
var och varannan dag kommer en jordbävning, översvämning, tornado eller 
liknande som plågar många människor. Jag är tacksam då jag ser att våra 
medlemmar och ledare börjar förstå detta med hjälp till självhjälp ... 

Jag tror att den tid kommer då det blir fler katastrofer, fler orkaner och 
översvämningar ... fler jordbävningar ... Jag tror att de ökar då vi närmar 
oss slutet, och därför måste vi förbereda oss för detta." (I Conference Re-
port, apr 1974, s 183-184) 

För att överleva katastrofer måste vi vara förberedda som kyrka men också 
som enskilda och familjer. 

Där kyrkan är fullt organiserad i ett område får de sista dagars heliga 
tillfälle att arbeta tillsammans med att göra i ordning mat, kläder och 
hushållsartiklar som skall användas i nödsituationer. Heliga som inte kan 
hjälpa sig själva och vilkas familjer gjort allt de kan, får av dessa pro-
dukter. Vi bör hjälpa till på alla sätt vi kan. Om vi utför detta tjänande 
hjälper det oss att vara värdiga att få hjälp när och om vi behöver det. Vi 
bör göra allt vi kan för att arbeta och betala för varje hjälp vi erhåller 
från kyrkan. 

S ammanf a 11 ni ng 

Kyrkans ledare råder oss att ta hand om våra familjer. I detta Ingår att vi 
planerar ordentligt för deras framtida behov. Herren har uppenbarat för oss 
att många problem skall komma över jordens invånare i de sista dagarna. Han 
har emellertid lovat att "om I ären beredda skolen I icke frukta" (L&F 
38:30). Som enskilda, familjer och som kyrka måste vi förbereda oss för 
framtiden. 

Uppmaning 

Studera bilden med den enskildes och familjens beredskap. Välj ett område 
sam du tycker att du eller din familj behöver arbeta på. Börja förberedel-
sen på det området. Efterlev reglerna för god hälsa. Planera hur ni själva 
skall kunna producera mer av livets nödvändigheter. Arbeta på att bygga upp 
ert förråd för framtiden. Var känslig för de fattigas behov. Hjälp dem när 
och var det är möjligt. HjäLp till med välfärdsprojekt om det finns sådana 
där ni bor. Betala ett generöst fastoffer varje månad för att hjälpa dem 
som verkligen inte kan ta hand om sig själva - änkan, det föräldralösa bar-
net, den mentalt handikappade, den sjuke eller andra som har det svårt. 
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Lektion 10 

Ytterligare skriftställen 

1 Joh 3:17 (om vi delar med oss, visar vi att vi älskar Gud) 
Al 34:28 (ta hand om de nödlidande) 
L&F 42:42 (arbeta för mat och kläder) 
L&F 56:16-17 (de rika skall dela med sig; de fattiga skall arbeta) 
L&F 68:30-32 (ingen skall vara lat) 
L&F 78:7, 13-14 (vi skall förbereda oss så att vi kan vara oberoende) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Studera Evangeliets principer, kap 27, "Arbete och personligt ansvar" 

och kap 37, "Familjeansvar". 
2. Skaffa tavla och kritor. 
3. Ge en klassmedlem i uppgift att i korthet återge avsnittet 

"Familjeansvar", Evangeliets principer, kap 27. 
4. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa och återge berättelser och 

skriftställen i denna lektion. 
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Familjens och din 
personliga historia 

Lektion 16 

Denna lektion är till för att hjälpa dig att förstå värdet av att föra fa-
miljeuppteckningar och lära dig hur du skall börja föra uppteckningar. 

Varför bör vi skriva familjens och vår personliga historia? 

Visa bild 19-a, Ung kvinna som skriver dagbok. 

Läs upp följande berättelse för klassen: 

"Då Elisabeth gick igenom sin avlidne fars böcker och papper, lade hon mär-
ke till en sam!ing pärmar med beteckningen "Personlig historia". Hon tog 
fram en pärm, öppnade den och började varsamt bläddra i den. Där fanns 
brev, några fotografier och andra minnen, och här och där fanns en berät-
telse om viktiga händelser i familjen som hennes far upptecknat. Där fanns 
korta födelsedagsskildringar, anteckningar an dop och ordinationer samt be-
rättelser om utflykter som familjen gjort. Elisabeth förstod att hennes far 
hade använt dessa pärmar för heliga familjeuppteckningar, därför att i alla 
dessa skildringar hade fadern ofta omnämt välsignelser som erhållits och 
uttryckt tacksamhet till Gud. 

Elisabeth bläddrade igenom flera av pärmarna och genom att titta i pärm ef-
ter pärm återupplevde hon mycket av sin fars liv. Sedan fäste hon blicken 
på en rubrik: 'Till min familj på min sextioårsdag' . Den händelsen hade ägt 
rum ungefär tolv år tidigare. Elisabeth läste sakta igenom meningarna. De 
berättade om det gamla föräldahemmet, om hennes far- och morföräldrar och 
om hennes mor. Hennes far hade skrivit några ord till vart och ett av sina 
barn. En stilla frid vilade över Elisabeth medan hon läste de rader som 
skrivits till henne. Hon kände det san an hennes far fortfarande var närva-
rande och talade till henne personligen. Alltför snart avslutades meningar-
na med: 'Jag önskar att du skall fortsätta att vara trofast och lydig tills 
du lär känna Kristus så som jag känner honom.' 

Medan hon läste, växte ett beslut i hennes hjärta att hon skulle följa sina 
föräldrars ädla exempel och stärka de familj&and de alla hade uppskattat 
så mycket." (Hjälpföreningens studiekurs 1977-1978, s 10) 

På vilket sätt kunde Elisabeths far fortsätta att påverka dottern också 
efter sin död? 

ända från begynnelsen har det varit viktigt för Guds folk att föra och an-
vända heliga uppteckningar. På Adams tid befallde Gud människorna att de 
skulle föra "en minnesbok" (se Moses 6:4-6). Moses förde också uppteckning-
ar (se Moses 1:40-41). Profeterna har sedan Adams tid fört uppteckningar 
enligt Guds befallningar. 
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Lektion 10 

"Denna historia om Guds göranden och låtanden med sitt folk och de erfaren-
heter de hade utgör våra nuvarande skrifter. De är inget mer eller mindre 
ån helig familjehistoria. Eftersom denna historia skrevs under den Helige 
Andens inflytande blev den helig skrift." (Theodore M Burton, "The Inspira-
tion of a Family Record", Ensign jan 1977, s 17) 

På vilket sätt har profeterna påverkat våra liv genom sina uppteckning-
ar? 

Även om de flesta av oss inte bJir ombedda att göra historiska uppteckning-
ar om Guds göranden och låtanden med människorna i vår tid, har vi blivit 
uppmanade att skriva ner vår egen historia. Det är särskilt viktigt att vi 
skriver ner Guds göranden och låtanden med oss. När vi är i harmoni med An-
den "viskar Herren saker och ting till oss och det man då skriver ner kan 
bli inspirerande för ens efterkommande. När vi skriver genom Anden och de 
läser genom Anden sker det en gudaktig kommunikation mellan oss och dem." 
(Theodore M Burton, "The Inspiration of a Family Record", Ensign jan 197 7, 
s 17.) De uppteckningar vi gör i våra familjer kan hjälpa oss att bygga upp 
våra efterkommandes tro och vittnesbörd. 

President Spencer W Kimball sade följande på en generalkonferens i kyrkan: 
"Jag uppmanar alla människor i denna kyrka att allvarligt intressera sig 
för sin familjs historia, uppmuntra sina föräldrar och mor- och farföräld-
rar att skriva dagböcker och inte låta någon familj gå in i evigheten utan 
att ha lämnat sina memoarer till barnen, barnbarnen och deras efterkomman-
de. Detta är en plikt och ett ansvar och jag uppmanar varje människa att se 
till att barnen börjar skriva en personlig historia och föra dagbok." "Den 
sanna vägen till liv och frälsning", Nordstjärnan okt 1978, s 6) 

Vilka fördelar kan vår familj ha av att vi för personlig historia och 
familjehistoria? 

Vi kan öka vår egen tro och vårt vittnesbörd om vi lyder rådet att föra 
personliga uppteckningar och familjeuppteckningar. Vi kan bli styrkta i tro 
och mod då vi går igenom våra erfarenheter och beslutar oss för att bli 
bättre. 

Vad bör en familjeuppteckning innehålla? 

Äldste Joseph Fielding Smith, en av Herrens profeter, har givit oss bestäm-
da upplysningar om vad vi bör ta med i våra familjeuppteckningar: "Det är 
dock nödvändigt att vi för en korrekt och noggrann uppteckning över våra 
familjer med exakta födelse-, giftermåls-, döds- och förordningsdatum och 
andra väsentliga detaljer. Var och en av oss borde själv skriva ner varje 
viktig händelse som sker i vårt liv." (Frälsningens lära, del 2, s 177) 

Förutom en minnenas bok bör våra familjeuppteckningar innehålla familjens 
och vår personliga historia och en personlig dagbok. 

Bild 19-a, Ung kvinna som skriver dagbok. 
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PERSONLIG HISTORIA 

En personlig historia är en redogörelse för vårt liv ch kan innehålla 
berättelser och uttrycka personliga känslor. Här följer en lista på sådant 
som kan ingå i en personlig historia: 

1. Fullständigt namn 
2. Födelse: dag, månad och år; hus eller sjukhus där man föddes; stad, län 

och stat eller land; familjens omständigheter vid tiden för ens 
födelse. 

3. Fader: fullständigt namn; datum och plats för hans födelse; hans fars 
namn; hans mors flicknamn. 

4. Moder: flicknamn; datum och plats för hennes födelse; hennes fars namn; 
hennes mors flicknamn. 

5. Syskon: namn; datum och plats för deras födelse; namn på makar och 
barn; övrig information. 

6. Välsignelse: när man fick ett namn och en välsignelse - dag, månad och 
år; var man blev välsignad - ward, stav, stad, län och stat eller land; 
av vem man blev välsignad. 

7. Dop: var - stad, län och stat eller land; när - dag, månad och år; av 
vem; var uppteckningen finns bevarad - ward, stav, gren eller mission. 

8. Konfirmation: när - dag, månad och år; var - ward, stav, stad, län och 
stat eller land; av vem; var denna uppteckning finns bevarad - ward, 
stav, gren eller mission. 

9. Patriarkalisk välsignelse: datum, plats och av vem den gavs. 
10. Skolgång: när och var man började skolan, andra skolor man gått i, lä-

rare som man bäst kommer ihåg, betyg och diplom man fått, speciella er-
farenheter. 

11. Äktenskap: med vem; datum, månad och år; plats för ceremonin - stad, 
län och stat eller land; omständigheter kring uppvaktningen och bröllo-
pet. 

12. Barndomsminnen; äventyr, olyckor, tankar, roande händelser, vänner etc. 
13. Trosuppbyggande erfarenheter: personliga; i andra familjemedlenmars liv 

som påverkar en själv; omständigheterna kring ens omvändelse till kyr-
kan. 

14. Häl sa: uppteckningar om sjukdomar och olyckor. 
15. Hemliv: plikter i hemmet, hemsysslor, förhållandet till syskonen, plat-

ser man bott på, familjens resor och semestrar, husdjur. 
16. Hobbies och talanger: musikaliska, konstnärliga och kreativa förmågor; 

lektioner och kurser man tagit del av; saker man tycker är roligt att 
göra. 

17. Mål och framtidsplaner: saker man vill åstadkomma med sitt yrke, i hem-
met, i kyrkan. 

18. Andra händelser: inklusive erfarenheter i kyrkan. 
19. Ta med lämpliga bilder för att göra berättelsen ännu intressantare. 

Be systrarna begrunda ovanstående lista. Varför är dessa saker så 
viktiga i en historia? 
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Lektion 10 

FAMILJEHISTORIA 

En familjehistoria bör innehålla ungefär samma information beträffande öv-
riga familjemedlemmar. När det är möjligt bör man be familjemedlemmarna 
skriva ner sina egna upplysningar. Ta med berättelser, händelser och annan 
information som du hört eller har i din ägo om dina far- och morföräldrar 
och avlidna förfäder. Dessa uppteckningar kan omfatta: 

1. Nationellt ursprung 

2. Platser man bott på, datum 

3. Yrken 

4. Den första familjemedlemmen som omvände sig till Jesu Kristi Kyrka av 
Sista Dagars Heliga; namn på missionärerna som undervisade honom eller 
henne om evangeliet. 

För uppteckningar om era barns födelse, död, äktenskap, datum för förord-
ningar, missioner etc och bevara certifikaten för dessa viktiga händelser. 
Uppmuntra era barn att föra egen historia och göra egna uppteckningar. 

PERSONLIG DAGBOK 

En dagbok bör innehålla anteckningar för varje dag eller vecka om aktuella 
händelser. Den bör vara ett medel att anteckna meningsfulla personliga er-
farenheter . 

"Lynetta Kunz Bingham från Tulsa, Oklahoma har alltid med sig en anteck-
ningsbok, också när hon reser. Genom att anteckna i korthet vad som händer, 
har hon en löpande uppteckning som hon gör en årlig historia av. Hon an-
tecknar speciellt personliga, inspirerande erfarenheter, som hon delger 
andra när så är lämpligt, som en uppmuntran för dem att själva föra upp-
teckningar. 

'De här upplevelserna är verkligen till hjälp när man känner sig missmodig 
och deprimerad', säger hon. 'Om man kan hjälpa andra att göra det här spe-
ciella arbetet, har de stor glädje och nytta av det.'" (Jon Webb, "Beyond 
Pen and Ink", Ensign, jan 1977, s 19-20) 

President Spencer W Kimball har uppmanat varje familj att "lära sina barn 
från deras tidiga barndom att föra uppteckning över de viktiga händelserna 
i deras liv, och i synnerhet då de börjar lämna hemmet för skolgång och 
mission". ("The foundations of righfeousness", Ensign, nov 1977, s 4) 

Här följer några ting som man kan ta med i en personlig dagbok: 

1. Mål, förhoppningar och strävanden 
2. Arbetserfarenheter 
3. Problem och hur de löstes 
4. Glädje och sorg med familjemedlemmar 
5. Förhållande till andra 
6. Djupaste tankar 
7. Trosuppbyggande erfarenheter 
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8. Betydelsefulla familjeevenemang 
9. Seger 'över ondskan 

10. Speciella erfarenheter man lärt sig mycket av 
11. Personligt vittnesbörd 
12. Råd till framtida generationer som läser dagboken 

Äldste Theodore M Burton i de sjuttios första råd har givit oss följande 
råd: "Vi bör skriva om våra egna liv och erfarenheter så att det blir en 
helig uppteckning för våra efterkommande. Vi måste ge dem samma upplyftan-
de, trosuppbyggande styrka som de gamla skrifterna nu ger oss." ("The In-
spiration of a Family Record", Ensign, jan 1977, s 17) 

Vilken nytta kan man ha av att föra dagbok? 

Hur man börjar 

Det finns ett enkelt sätt att börja föra uppteckningar. Enligt äldste Boyd 
K Packer: "Om du inte vet var du skall börja, så börja med dig själv. Om du 
inte vet vilka dokument du skall skaffa, och hur du skall få tag i dem, så 
börja med det du har." ("Someone Up There Loves You", jan 1977, s 10) 

Vi kan börja genom att samla in material: födelsecertifikat; certifikat 
över välsignelse, dop, ordination och graduering; diplom; utmärkelser; fo-
tografier etc. Alla skrivna data om ditt liv skall bevaras. Samla ihop des-
sa saker i askar, pärmar od. Sortera, dela upp och samla ihop dem i tre hu-
vudperioder av ditt liv: barndom, ungdom och vuxen ålder. När du samlat 
ihop detta material kan du börja göra i ordning din personliga historia. 

En skriven uppteckning är inte enda sättet att bevara information. Familje-
och personhistoria kan också spelas in på kasettband. När man skall göra en 
sådan inspelning är det bra om man följer några anteckningar för att få 
händelserna i kronologisk ordning. 

Till att börja med kan man skaffa sig en anteckningsbok och i dag skriva 
ner en del av de saker som denna lektion handlat om. Datera anteckningarna 
och numrera sidorna. Ta med fullständigt namn på personer och platser. 
Framgång följer då man organiserar sin tid, så avsätt en särskild tid till 
att skriva. 

Låt den i förväg ombedda systern eller annan person visa sin personliga 
dagbok för klassen efter avslutningsbönen. 

Sammanfattning 

Att föra uppteckningar har alltid varit viktigt för Guds folk.Då vi lär oss 
hur vi skall göra och börjar skriva vår personhistoria och familjens histo-
ria, kan vi känna ökad respekt och kärlek till familjens medlemmar. Då vi 
skriver i våra personliga dagböcker, kan vi skriva ner viktiga händelser 1 
våra liv som kan ha ett positivt inflytande på våra barn. En enkel fa-
miljehistoria kan påverka våra efterkommande i många generationer. 
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Lektion 10 

Uppmaning 

Börja nu och gör i ordning din personliga historia. Planera en hemafton som 
speciellt skall ägnas åt arbete på familjehistorien. Cm du inte redan gör 
det, så börja föra en personlig dagbok, i vilken du bevarar viktiga händel-
ser för resten av ditt liv. 

Ytterligare skriftställen 

Mal 3:1.6-18 (en minnesbok har blivit skriven) 
Abraham 1:28, 31 (Abraham förde och bevarade uppteckningar) 
Moses 1:40-41; 6:4-5, 45-46 (Moses förde uppteckningar åt sina efterkomman-
de) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 

1. Studera förslagen i denna lektion om hur man förbereder sig för att 
skriva sin personliga historia och familjens historia. 

2. Läsa avsnittet "Att föra personliga uppteckningar", kapitel 40 i 
Evangeliets principer. 

3. Om du känner någon som har fört dagbok eller skrivit historia så be hen-
ne att visa denna för klassen. 

4. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och 
skriftställen i denna lektion. 
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Vårt genealogiska ansvar 

Syftet med denna lektion är att hjälpa dig att uppfylla ditt genealogiska 
ansvar. 

Vårt ansvar för de döda 

När vi omvändes till Jesu Kristi evangelium, var nog en av våra främsta 
önskningar att dela med oss av evangeliet till andra, i synnerhet våra 
släktingar och nära vänner. Vi tänkte kanske: "Hur blir det med mina kära 
som är döda? Hur kan de få tillhöra den sanna kyrkan? Hur kan de erhålla 
evangeliets förordningar, i synnerhet de som utförs i templen?" 

Låt en klassmedlem läsa avsnittet "Tempelförordningar kan utföras för 
de döda", Evangeliets principer, kap 40. 

Varje människa måste, vare sig hon är levande eller död, döpas in i kyrkan 
och sedan få sin endowment och bli beseglad genom tempeläktenskap för att 
kunna leva tillsammans med vår himmelske Fader i hans rike (se lektion 10, 
"Evigt äktenskap", Den sista dagars heliga kvinnan, Grundkurs för kvinnor, 
Del A) 

Vi bör tänka på de döda som kära anförvanter som ivrigt väntar på att för-
ordningarna skall utföras för dem i templet. President Spencer W Kimball 
har sagt: 

"En del av oss har haft anledning att vänta på någon eller något en minut, 
en timma, en dag, en vecka eller till och med ett år. Kan ni tänka er hur 
våra förfäder måste känna sig? Några av dem har kanske väntat i decennier 
på att tempelarbete skall utföras för dem, och till och med i århundraden 
... Vilken förfärlig känsla skulle det inte vara för oss att möta dem i li-
vet härefter och få bekräftat att vi inte varit så trofasta som vi borde ha 
varit här på jorden, när det gällt att utföra dessa förordningar för deras 
räkning." ("Det som hör evigheten till - är vi i fara?", Nordstjärnan maj 
1977, s 4) 

De sista dagars heliga har ett ansvar för de döda. 

Först och främst skall vi tillsammans med vår familj se till att våra för-
fäder tillbaka till våra far- och morföräldrars föräldrar erhåller de fräl-
sande förordningarna. 

Visa bild 20-a, Uppställning över fyra generationer 

Därefter skall vi hjälpa till varhelst det behövs med att ge de frälsande 
förordningarna till Guds övriga barn. 
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Lektion 10 

Vårt ansvar är sedan att "i samarbete med andra tillse att alla de miljar-
der människor som levt på jorden får tillfälle att mottaga tempelvälsignel-
serna." (Från dig till dina förfäder, s 73) 

Hur kan vi hjälpa de döda att erhålla de frälsande förordningarna? 

Skriv följande på tavlan: Vi kan hjälpa de döda genom att -

Sammanställa familjeuppteckningar 
Släktforska fyra generationer bakåt 
Skicka in namn för tempelförordningar 
Utföra förordningar i templet 

Sammanställa familjeuppteckningar 

Första steget när det gäller att hjälpa våra egna förfäder att erhålla för-
ordningarna är att samla familjedokument. När vi samlar ihop familjedoku-
ment, får vi material som vi kan använda till att påbörja en minnenas bok 
(se Moses 6:5-6). En "Minnenas bok är en samling av heliga personliga upp-
teckningar och familjeuppteckningar. Den kan ha olika format. Den kan utgö-
ra en bok eller flera böcker. En Minnenas bok skall innehålla sådant som 
ger påminnelse om ditt arv och dina välsignelser i fråga om andliga ting." 
(Från dig till dina förfäder, s 9) Vi bör samarbeta i familjen för att sam-
la in all nödvändig, tillgänglig information om oss själva och våra förfä-
der. (Förslag på hur man börjar göra detta finns i lektion 19, "Familjens 
och din personliga historia" i denna bok.) 

Vilken information bör vi ha med i familjeuppteckningarna? 

Släktforska 

Med utgångspunkt från de uppteckningar du samlar in börjar du göra din 
släktforskning. Inget arbete kan utföras för de döda förrän de är identifi-
erade. Samla in de fakta som identifierar varje enskild person. Se till att 
du får fram deras fullständiga namn, födelseort, födelsedatum och deras 
föräldrars namn. Identifiering av dessa namn kallas genealogisk forskning 
eller släktforskning. Vi är ombedda att forska fram och sammanställa fa-
miljegenealogi för fyra generationer, dvs vi själva, våra föräldrar, våra 
far- och morföräldrar och deras föräldrar, som framgår av bild 20-a. 

Vår genealogi börjar med oss själva. Då vi forskar i våra familjeuppteck-
ningar, skall vi skriva ner all nödvändig information san vi kan hitta om 
oss själva. 

Därefter skall vi skriva ner all information vi kan hitta om våra Förfäder 
och kontrollera källorna noga för att se till att all information är kor-
rekt. Vi bör sedan skriva av denna information på ett antavleblad. 

Bild 20-a, Uppställning över fyra generationer. 
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Visa bild 20-b, Antavleblad. 

Rätt sätt att skriva ner information är följande: 

1. Namn 

Skriv anförvantens samtliga förnamn först, följt av efternamnet skrivet med 
stora bokstäver. Exempelvis Josef Georg LUNDBERG. 

2. Datum 

Uppteckna datum i den här ordningsföljden: dag, månad, år. Månadernas namn 
kan förkortas. Exempelvis 6 sep 1902. Kontrollera datum för att förvissa 
dig om att du upptecknat dem korrekt. 

3. Geografiska namn 

Uppteckna geografiska namn i följande ordning: stad, län, land. Se till att 
du sätter komma mellan stad och län samt län och land. Exempelvis Växjö, 
Kronoberg, Sverige. 

4. Dokumentation 

Skriv alla informationskällor som fotnoter för att ange vilken information 
som kommer från respektive källa. Exempelvis (1) prästbetyg san innehas av 
Maria Johansson och (2) vigselbevis för Johan Svensson och Anna Andersson. 

Be klassmedlemmarna slå upp det icke ifyllda antavlebladet i slutet av 
lektionen, bild 20-c. Ge den som eventuellt inte har bok separata an-
tavleblad. Be varje syster fylla i sitt namn på rätt sätt på första 
platsen på antavlan. Be systrarna fortsätta hemma med att fylla i alla 
namn, datum och platser de känner till. 

Information beträffande våra familjer skall också antecknas på ett familje-
blad. 

Låt varje syster slå upp familjebladet i slutet av lektionen, bild 
20-d. Ge dem som eventuellt inte har bok separata familjeblad. Diskute-
ra hur familjebladen skall användas på rätt sätt. 

Be varje gift syster fylla i sitt namn på 20-e som hustrun. Be varje 
ogift syster fylla i sitt namn som barn i rätt nummerordning i famil-
jen. Be systrarna göra färdigt detta familjeblad hemma. Förklara att 
varje ogift syster måste fylla i sju familjeblad och varje gift syster 
åtta för att fyragenerationsprogramnet skall vara fullständigt, ett för 
varje föräldrapar enligt antavlebladet. (Se bild 20-a) 

När vi har skrivit ner all information vi har i våra familjeuppteckningar, 
bör vi söka ytterligare upplysningar från andra familjemedlemmar och släk-
tingar. Vi kan göra vårt arbete lättare genan att engagera andra människor 
i sökandet. Deras engagemang kan hjälpa andra att bli mer intresserade av 
sin släkt och kyrkan. För att få fram ytterligare information bör man fors-
ka i bibliotek, familjebiblar, kyrkliga och statliga uppteckningar. 
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Lektion 10 

När man släktforskar skall man alltid söka den Helige Andens inspiration. 

Varför är det nödvändigt att be om hjälp från Anden då man utför släkt-
forskning? (Den Helige Anden bekräftar då om informationen är korrekt 
och leder oss till källor som vi kanske inte annars varit medvetna 
om.) 

Då tro, bön och fasta åtföljer forskningen, kommer ofta direkt hjälp från 
dem som väntar i andevärlden på att deras förordningar skall utföras. 

Gertrude Todd är en av dem som erhållit sådan hjälp. Hon hade ägnat flera 
år åt att söka sin makes farfars, Abraham Todds, familj. Hon visste namnet 
på hans föräldrar, och att han var född år 1850 i Forncett i Norfolk i Eng-
land, men hon kunde inte hitta någon annan information om familjen. 

"Slutligen lade hon en morgon all sin korrespondens och alla uppteckningar 
på bordet och som så många gånger förr och alltid i samband med fasta föll 
hon på knä och vädjade till Herren om hjälp. När hon reste sig upp såg hon 
till sin förvåning och glädje ordet metodist skrivet med svarta, gannnal-
engelska bokstäver på det översta papperet i högen. 

Hon skrev genast ännu ett brev, den här gången till superintendenten för 
metodistkyrkan i Forncett i England. 

Strax därefter kom ett svar och samma dag kom ännu ett brev från en äldre, 
pensionerad pastor som superintendenten hade kontaktat - ingen mindre än en 
systerson till Abraham Todd." 

Genom ytterligare korrespondens, studier och forskning fick hon fram alla 
fakta. Senare utfördes besegling för familjen i templet. "Underligt nog 
bleknade ordet metodist så småningom bort från det papper det hade skrivits 
på, men inte förrän man hade kunnat jämföra det med och upptäckt att det 
fullständigt överensstämde med handstilen i en del av de familjeuppteck-
ningar som återfunnits i Forncett." (Hoyt Palmer, "För dem som väntar", 
Nordstjärnan, jan 1975, s 36) 

När vi flitigt arbetar med vår släktforskning, kan Herren hjälpa oss att 
hitta upplysningar som vi annars inte skulle få tillgång till. 

Efter det att vi gjort färdigt vårt fyragenerationsprogram kan vi bli om-
bedda att hjälpa till med att forska fram namn på andra som är döda. Kyrkan 
har nu startat "en massiv insamling av uppteckningar för att få fram namn 
för tempelarbete". (George H Fudge, "Nya riktlinjer beträffande arbetet för 
de döda", Nordstjärnan dec 1978, s 35) 

Om detta program säger president Kimball: 

"Kyrkans medlemmar kan nu gå den andra milen genom att medverka till att 
dessa namn kommer fram genom detta program som leds av prästadömsledarna på 
lokal nivå, varifrån ni också kommer att få ytterligare information." ("Den 
sanna vägen till liv och frälsning", Nordstjärnan okt 1978, s 6) 
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Utföra förordningar i templet 

Sedan man identifierat de döda skall man se till att dop, begåvningar och 
beseglingar utförs för dem i templet. Detta görs genom att man skickar in 
deras namn till den lokala prästadömsledaren som vidarebefordrar dem till 
genealogiska avdelningen, eller talar om för dig, vart du skall skicka dem 
för att dessa förordningar skall utföras i templet. 

Barn som dör före åtta års ålder beseglas till föräldrarna men inga andra 
tempelförordningar utförs för dem. Därför är det viktigt att veta att varje 
person vars namn skickas in till templet levde tills han eller hon var 
minst åtta år. 

Om vi är värdiga och i stånd att besöka templet, kan vi utföra tempelför-
ordningarna för våra förfäder och andra. Att utföra detta arbete för alla 
dem som dött är en enorm uppgift som kräver många människors ansträngning-
ar. Vi bör förbereda oss så att vi kan besöka templet och hjälpa till att 
utföra förordningsarbete för de döda. Vårt huvudansvar sedan vi utfört ar-
betet för våra förfäder är att utföra tempelförordningar för andra. 

Sammanfattning 

Herren önskar att alla som har levat på jorden efter åtta års ålder skall 
få privilegiet att mottaga dop, begåvning och de beseglande förordningarna. 
Han har ordnat det så att de levande kan utföra dessa förordningar. Det är 
vår plikt att sammanställa familjeuppteckningar, släktforska, skicka in 
namn till genealogiska avdelningen och om möjligt besöka templet och utföra 
förordningar. 

Då vi har gjort allt detta, har vi följt uppmaningen att "i hans heliga 
tempel ... framlägga en bok innehållande sådana anteckningar om de döda, 
som kunna vara värdiga att mottagas". (L&F 128:24) 

Uppmaning 

Använd följande uppställning för att värdera era framsteg när det gäller 
familjens genealogi. 

Ja Nej 

Har du samlat och ordnat upp dina personliga 
dokument och familjeuppteckningar? 

Har du sammanställt din Minnenas bok? 

Har du sänt in namnen på några av dina 
förfäder för tempelarbete? 

Har du dokumenterat de uppgifter du sänt, så 
att du förvissat dig om att de är fullständiga 
och korrekta? 
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Lektion 10 

Ja Nej 

Söker du aktivt efter att få varje information 
du saknar, så att återstoden av dina förfäder 
inom fyragenerationsprogrammet snart kan få er^ 
hålla tempelvälsignelserna? 

Har du samordnat ditt arbete med dina släktingai 
som också släktforskar? 

Försöker du finna andra släktingar för att se 
vilka uppgifter de har? 

Ytterligare skriftställen 

Mal 4:5-6 (Elias arbete) 
1 Kor 15:29 (dop för de döda) 
1 Petr 3:18-20 (Kristus predikade för de döda) 
1 Petr 4:6 (evangeliet predikat för de döda) 
L&F 124:26-39 (hus skall byggas till Herren, vari arbetet för de döda skall 
utföras) 
L&F 128 (anvisningar om förande av uppteckningar och dop för de döda) 
Joseph Smith 2:38-39 (Elias mission) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 

1. Studera Evangeliets principer, kap 40, "Tempelarbete och genealogi". 
2. Skaffa en penna " T T varje syster. 
3. Skaffa tavla och kritor. 
4. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och skrift-

ställen i denna lektion. 
5. Skaffa de genealogiska blanketter som nämns i lektionen som de systrar 

som inte har böcker kan fylla i. 

Bild 20-b, Antavleblad. 
Bild 20-c, Antavleblad (blankett). 
Bild 20-d, Familjeblad. 
Bild 20-e, Familjeblad (blankett). 
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Att laga 
nyttig mat 

Lektion 16 

Syftet med denna lektion är att hjälpa dig att laga nyttig mat. 

Behovet av regelbundna måltider 

Den mat vi äter bör ge näring åt kroppen. Föräldrar bör hjälpa sina barn 
att få i sig lagom mängd varierande och näringsriktig mat. Ett sätt att gö-
ra detta är att familjen äter tillsammans. Detta ger föräldrarna tillfälle 
att se till att barnen äter näringsriktig mat. Det ger också familjen till-
fälle att be tillsammans och prata med varandra om erfarenheter och upple-
velser. Föräldrarna kan också använda denna tid åt att undervisa barnen om 
evangeliet på ett informellt sätt. 

När familjemedlemmar lagar mat och äter tillsammans brukar de använda peng-
arna förståndigare. Om man äter tillräckligt med lagad mat tillsammans med 
familjen minskar behovet av dyra och ofta onyttiga mellanmål. 

Regelbundna och väl planerade måltider har också andra fördelar. Familjemed-
lemmarna vet när man skall äta och ser till att de är hemma vid den tid-
punkten varje dag. Kroppen fungerar bättre med regelbundna måltider än när 
man äter i tid och otid. Vi kan arbeta ihärdigare och förebygga vissa mag-
sjukdomar genom att äta måltiderna vid ungefär samma tidpunkt varje dag. 
Barn tycks må särskilt väl av regelbundna måltider. De blir trötta och gri-
niga när de blir hungriga, och om man ger dem mat på regelbundna tider 
hjälper man dem att vara vid gott lynne. 

En sista dagars helig familj bodde i ett land där det var sed att fadern 
och de äldre sönerna skulle äta först. Modern och de yngre barnen skulle 
sedan äta det som blev över. Då denna familj lärde sig mer om evangeliet 
ändrade de denna vana. Modern förklarade att när de fick veta hur viktigt 
det var för familjen att äta tillsammans och att varje famijemedlem måste 
få tillräckligt med mat, följde de Inte längre den gamla seden. 

Vilka fördelar har ni som familj av att äta tillsammans? (Familjen för-
enas. Planer, dagliga händelser och personliga erfarenheter kan disku-
teras. Måltiderna är ett bra tillfälle att diskutera evangeliet och lö-
sa familjeproblem. Det är trevligt för familjen att koppla av och njuta 
av varandras närvaro vid måltiderna. 

Vilka fördelar har ni som familj av att äta regelbundet? (Måltiderna 
kan planeras så att de blir näringsriktiga och kroppen fungerar bättre 
då man äter regelbundet. Familjemedlemmarna kan planera dagen bättre.) 
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Behovet av mat från varje huvudgrupp 

Låt den i förväg ombedda systern visa sin plansch med de tre grundlägg-
ande matgrupperna och låt klassen besvara de fyra frågor som står under 
"Lärarens förberedelse". (Se bilderna 5-a, 5-b och 5-c.) 

Närhelst det är möjligt bör det i varje måltid ingå mat från var och en av 
de tre huvudgrupperna. Då får vi den variation på maten som behövs för att 
vi skall vara friska och växa. I vissa länder är ris huvudfödan. Många 
äter endast ris till varje måltid. På grund av denna sed är barnen i dessa 
länder ofta svaga eller sjuka och växer inte ordentligt därför att de inte 
får de nödvändiga vitaminerna och mineralerna. 

I ett sådant land fick medlemmarna i kyrkan lära sig hur viktigt det var 
att äta varierad kost. De fick lära sig att det är inte tillräckligt att 
äta ris, ens i stora mängder, för att man skall få god hälsa. De myntade 
ett uttryck "ris är ensam mat" för att de skulle komma ihåg att äta livsme-
del från varje huvudgrupp till varje måltid. De barn i detta larxi som nu 
äter variationsrik mat är friskare än grannbarnen som fortfarande bara äter 
ris. 

Vad är vår vanligaste mat? 

Be systrarna fundera ut ett uttryck som kan hjälpa oss att komma ihåg 
att vi behöver mat från alla huvudgrupperna till varje måltid. Skriv 
uttrycket på tavlan. 

Använd detta uttryck och tänk ut måltider som innehåller mat från varje 
grupp. När ni gör denna planering, börja med det vanligaste livsmedlet. Ta 
sedan något från var och en av de andra grupperna som ni kan äta tillsam-
mans med den vanligaste födan. 

Vi sa den plansch du gjort som visar måltider med 'mat från var och en av 
de tre grupperna. Låt systrarna tala om vilken grupp varje livsmedel 
kommer från. Låt dem kontrollera att varje mål innehåller mat från var-
je grupp. 

Om det ingår mer än tre livsmedel i ett mål bör det finnas minst ett av 
varje grupp. Det blir naturligtvis ett stort mål, men det innehåller minst 
ett födoämne från varje grupp. 

Behovet av tillräcklig mängd av varje födoämne 

När man skaffat sig vanan att se till att man har ett födoämne från varje 
grupp i vart mål, skall man tänka på hur mycket av varje födoämne personen 
ifråga behöver. En liten mängd av varje födoämne kanske inte räcker. Det 
bör finnas tillräckligt med mat så att var och en erhåller minst tre eller 
fyra bitar av varje livsmedel. 

Vi måste vara noga så att vi inte gör samma misstag som en grupp på tio 
kvinnor gjorde en dag när dé skulle koka ris tillsammans. Kvinnorna hade en 
stor mängd ris, två matskedar tomatpuré och lite kött. När maten var färdig 
tänkte de: "Den här rätten innehåller mat från alla tre huvudgrupperna. Den 
är nyttig och utgör en hel måltid i sig själv." Tyvärr hade de inte till-
räckligt med tomatpuré för att alla skulle få några skedar var och inte 
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Lektion 10 

heller så mycket kött att alla fick tre eller fyra bitar. När de senare 
fick lära sig hur nödvändigt det är att man har tillräckligt av varje födo-
ämne till var och en, blev de mycket noga med de rätter de lagade åt sina 
familjer. 

För att man skall få tillräckligt av varje födoämne kan det vara nödvändigt 
att man köper mindre dyrbara livsmedel från varje grupp så att vi använder 
pengarna klokt. 

Visa på planschen med mat från varje grupp. Vilka födoämnen i varje 
grupp kan vara för dyra om vi skall köpa så mycket att var och en i fa-
miljen får tre eller fyra bitar? Vilka födoämnen kan utgöra billigare 
ersättningar för den dyrare maten i samma grupp? 

Idéer om hur man kan laga nyttig mat 

PLANERA MÅLTIDERNA 

Innan man handlar, planerar man varje måltid. Se till att det finns till-
räckligt med födoämnen från varje grupp till varje person. Det är vanligen 
till stor hjälp om man skriver ner sin mål tidsplanering. 

GÖR EN LISTA PÅ VAD DU SKALL HANDLA 

Därefter gör du upp en lista på vad du skall handla, också vilka mängder du 
behöver. En inköpslista hjälper oss inte bara att komma ihåg allt vi behö-
ver utan hjälper oss också så att vi inte köper onödig mat som vi egentli-
gen inte behöver. Med en inköpslista i handen kan vi till exempel låta bli 
att köpa läskedrycker och godis som är dyrt och onyttigt. 

Med noggrant planerade inköp handlar vi också mindre ofta och kan använda 
tid och ansträngning åt andra viktiga saker som en änkling med tolv barn 
gjorde. Han visste att han inte hade tid att gå och handla varje dag, men 
han kunde gå två gånger i veckan. Han planerade sina måltider noga och 
visste exakt vad han skulle köpa varje gång han handlade. Han förvarade ma-
ten ordentligt så att den höll sig färsk hela tiden. 

KÖP RIKLIGT MED BILLIG MAT 

Passa på och köp när det finns gott om en vara, för priset är då oftast 
förmånligast. Köp om det är möjligt lite extra av varor san har säsong och 
är billiga. Förvara dem på ett sådant sätt att ni kan äta dem senare. Det 
är viktigt att vi planerar i förväg på detta sätt för en annan årstid då 
det kan råda brist på vissa födoämnen. 

ODLA I TRÄDGÅRDEN OCH FÖD UPP DJUR 

Många familjer odlar frukt och grönsaker. Om man inte har stor plats, kan 
man vanligen få rum med några plantor i en låda på balkongen. Om trädgården 
är mycket liten, får man oftast äta frukten och grönsakerna allteftersom de 
mognar. Om familjen har en större trädgård tar man till vara en del av 
skörden för att äta senare. Konservering är ett vanligt sätt att bevara 
mat. 
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I många länder föder man också upp djur, så att man får den mat man behö-
ver. Man kan ha ankor, kycklingar, getter, kor, grisar, kaniner och andra 
djur samt fiskar. Djuren ger oss mat från en av de tre grupperna. 

Att så, rensa och skörda samt föda upp djur kräver planering. Att bestämma 
var man skall ha djuren, vad de skall äta och vem som skall mata dem är en 
form av planering som hjälper oss att få nyttig mat till familjen. 

BUDGETERA NOGA 

En annan slags planering som kan hjälpa oss att få nyttig mat är planering 
av hur vi skall använda de pengar vi har till annat än mat. Om vi tänker 
noga på hur vi använder de pengar vi har, märker vi kanske att det vore 
klokare att köpa mat som gör oss friska än att använda pengarna till en ra-
dio eller klocka. Vi kanske också upptäcker att det är bättre att använda 
pengarna på basmat än på läsk och godis. 

Hur kan vi använda informationen i den här lektionen om vi ännu inte 
bildat familj? 

Sammanfattning 

Vi får både bättre hälsa och bättre familjerelationer om vi äter regelbund-
na, välplanerade måltider tillsammans varje dag. Dessa måltider är nytti-
gast om de innehåller minst ett födoämne från var och en av de tre huvud-
grupperna. För att vi skall få tillräckligt med mat bör var och en få minst 
tre eller fyra bitar av vart födoämne. För att vi skall kunna laga mat som 
hjälper oss att vara friska och våra barn att växa ordentligt måste vi pla-
nera den mat vi köper eller odlar. 

Uppmaning 

Planera näringsriktiga måltider för din familj under den här veckan. Se 
till att varje måltid innehåller mat från var och en av de tre huvudgrupp-
erna. Se till att det finns så mycket av allt att varje familjemedlem får 
minst tre eller fyra bitar vid varje mål. Tänk efter hur familjen skall 
fortsätta att få så varierad mat de behöver i tillräckliga mängder. Gör 
detta genom att planera i förväg, genom att odla i trädgården där så är 
möjligt och genom att konservera eller på annat sätt bevara och förvara mat 
som det finns gott om. Tänk efter hur du använder pengarna, och an det be-
hövs skall du ändra dina vanor så att du får mer pengar till nyttig mat. 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 

1. För din egen information gå igenom lektion 22 "Näringsrik kost för fa-
miljen" och lektion 25 "Trädgårdsskötsel", Den sista dagars heliga 
kvinnan, grundkurs för kvinnor, Del A. 

2. Olika länder har olika sätt att grupera födoämnen. Om ni i ert land an-
vänder fyra eller fler grupper, kan ni anpassa denna lektion efter det 
man lär ut hos er. 
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3. Be en syster göra en plansch som visar de tre huvudgrupperna och deras 
fördelar. Låt henne ta med sådan mat i varje grupp scm är vanlig hos er, 
som på bilderna 5-a, 5-b och 5-c. Be henne vara beredd att diskutera 
planschen med klassen och låta den besvara följande frågor: 
Vilka är de tre huvudgrupperna? 
Vilken speciell nytta gör varje grupp? 
Nämn några exempel på vanlig mat i varje grupp? 
Vilka livsmedel utgör huvudfödan i vårt land? 

4. Gör en plansch med flera mål som innehåller mat från alla tre grupperna. 
5. Om systrarna har frågor an hemproduktion eller budgetering så hänvisa 

dem till Den sista dagars heliga kvinnan, Grundkurs för kvinnor, Del A, 
lektionerna 21, 25 och 26, "Hemproduktion", "Trädgårdssötsel" och "Att 
sköta familjens ekonomi". 

6. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser i denna 
lektion. 
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Mödra-
och barnavård 

Lektion 22 

Syftet med denna lektion är att uppmuntra till god mödra- och barnavård. 

Vård av den gravida kvinnan 

En familj på Filippinerna kände stor sorg då deras första lilla barn dog. 
Senare omvändes de till evangeliet och blev medlemmar i kyrkan. När modern 
åter blev gravid, frågade hon välfärdsmissionärerna vad hon skulle göra för 
att få ett friskt, normalt barn. Sedan sade hon: "Om jag bara hade vetat 
vad jag skulle göra, hade jag inte behövt förlora mitt första barn." 

Under hennes andra grosses gjorde hon allt hon kunde för att se till att 
nästa barn skulle bli friskt, och hon födde en vacker, frisk baby. Hon kal-
lade detta barn sin "mormonbaby". Människor i hennes omgivning säger ofta 
att de aldrig sett ett sådant friskt spädbarn. 

En blivande moder har ett speciellt tillfälle att hjälpa till att förbereda 
en kropp för ett av vår himmelske Faders andebarn. Vår fysiska kropp är så 
betydelsefull att den har kallats för ett tempel för anden (1 Kor 3:16-17). 
Vi måste göra allt vi kan för att hjälpa till så att vart och ett av våra 
barn får en kropp som är riktigt formad. En kvinna kan göra mycket medan 
hon är gravid, och till och med innan, för att hjälpa sitt barn att födas 
med en stark och frisk kropp. I denna lektion skall vi tala om vad vi kan 
göra som är till nytta för både mor och barn. 

ÄT NYTTIG MAT 

Det är viktigt att en gravid kvinna äter varierande, nyttig kost. Riktig 
mat har stor inverkan på det ofödda barnet. Att äta rätt är så viktigt att 
till och med unga, ogifta kvinnor måste förbereda sina egna kroppar genom 
att vara noga med det de äter. När de sedan är gifta, är det större chans 
att de har god hälsa och föder friska barn. Då en ung kvinna gör det till 
en vana att äta varierande, nyttig kost i tillräckliga mängder, förbättras 
hennes förmåga att föda friska barn. Eftersom dessa goda matvanor följer 
med henne 1 äktenskapet och graviditeten, fortsätter hon att äta riktig mat 
och lär sina barn samma goda kostvanor. 

Fråga de unga kvinnorna: Vad kan ni göra nu för att förbereda er för 
den dag då ni skall gifta er och få barn? 

UNDVIK SKADLIGA ÄMNEN 

En gravid kvinna skall undvika att inta skadliga ämnen. Flera av de ting 
som nämns speciellt i Visdomsordet är skadliga för alla, men de är särskilt 
skadliga för fostret om de intas av den blivande modern. 
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Vilka "år dessa skadliga ämnen? (Te, kaffe, alkohol och tobak) 

Kvinnor bör vara försiktiga med att ta mediciner under graviditeten. Medi-
ciner som är till nytta vid andra tillfällen kan ha en skadlig effekt på 
babyn, beroende på när under graviditeten medicinen tas. Det är sålunda 
klokt att undvika mediciner om dessa inte ordineras av en läkare som vet c»n 
att kvinnan är gravid. 

GÅ PÅ REGELBUNDNA HÄLSOUNDERSÖKNINGAR 

En kvinna bör besöka en läkare eller mödravårdscentral så fort hon misstän-
ker att hon är gravid. Läkaren eller barnmorskan vill för det mesta att hon 
skall komma tillbaka på regelbundna kontroller under graviditeten. Sjuk-
vårdspersonal som läkare och barnmorskor är utbildade till att upptäcka 
problem som kan uppstå under graviditeten. Det är därför klokt att gå på 
regelbundna kontroller. På detta sätt kan sjukvårdspersonalen upptäcka om 
det är något fel och hjälpa modern att vidta försiktighetsåtgärder innan 
problemet blir allvarligt. 

Trots att den gravida kvinnan kanske gör allt hon kan För att befrämja sitt 
välbefinnande, mår hon kanske i alla fall inte så bra som hon skulle önska. 
Hon bör vara medveten om att föränd ringar i kroppen kan påverka hennes 
känslor, och att det är normalt för en del gravida kvinnor att känna sig 
glada ibland och ledsna ibland. Hon kan må illa, oftast under de första må-
naderna av havandeskapet. Ibland kanske ryggen värker och benen känns 
tunga. Hon bör försöka ha en positiv inställning. Om en kvinna kommer ihåg 
vilken viktig kallelse hon har som mor under den tid då denna förändring 
sker i hennes kropp, hjälper det henne att känna sig lyckligare. Herrens 
ande kan också hjälpa henne att utveckla en positivare inställning. Hon bör 
be om och söka Andens ledning och sällskap, samt minnas att genom att få 
ett barn är hon och hennes make förenade med vår himmelske Fader i den he-
liga skapelseprocessen. 

På vilket sätt kan det hjälpa oss om vi vet att känslomässiga föränd-
ringar under grosessen är normala? (Det förhindrar att vi blir rädda 
för förändringarna. Det hjälper oss att känna igen problemen och lär 
oss att klara av dem.) 

VILA OCH MOTIONERA 

Familjen bör hjälpa den gravida kvinnan när hon inte känner sig bra. En 
gravid kvinna blir lättare trött och behöver mer sömn än annars. Hon kan 
behöva sova en liten stund mitt på dagen och gå och lägga sig tidigare på 
kvällen. 

Eftersom motion är bra för alla, kan gravida kvinnor för det mesta fortsät-
ta med all sorts normal motion. Om hon inte får mycket motion, kan en gra-
vid kvinna gå på en daglig promenad. Förutom promenader finns det många 
andra sorters god motion. Kvinnans läkare kan ge henne råd beträffande 
lämplig motion under graviditeten. 

Vad kan du göra för att hjälpa din mor, en släkting, en vän eller en 
granne som är gravid? 
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VAR NOGA MED RENLIGHETEN 

Renlighet är viktigt för oss alla, men är särskilt betydelsefull för gravi-
da kvinnor som ett sätt att förhindra sjukdomar. Att dricka rent vatten och 
vara noga då man lagar maten är viktigt. Att tvätta händerna efter toalett-
besök och innan man lagar mat är något man alltid bör göra. Det är också 
god hygien att bada eller duscha ofta, så att hela kroppen hålls ren och 
likaså att bada och sätta på sig rena kläder innan man går till doktorn 
eller mödravårdscentralen. 

Om du skulle bli gravid, vad skulle du vilja göra för att se till att 
ditt nyfödda barn skall bli friskt? 

Förlossning 

Vid barnets födelse är renlighet viktig. Moderns kropp skall vara ren. De 
som hjälper till vid förlossningen skall ha rena händer och rena kläder. De 
kläder som används till barnet och till modern och hennes säng skall vara 
sterila. De som hjälper till vid förlossning, vare sig denna äger rum på 
sjukhus, på BB eller i hemmet, skall vara utbildade så att de vet vad de 
gör och förstår om ytterligare medicinsk vård av mor eller barn behövs. 

Var brukar kvinnorna där ni bor vanligen föda barn? 
Är dessa platser rena? Har de utbildad personal som bistår vid förloss-
ningen? Om dessa platser inte är rena, var skulle det vara bättre att 
föda barnet? Vad kan du göra för att förbättra de platser som finns? 

Vård av den nyblivna modern 

TILLRÄCKLIGT MED VILA 

Efter förlossningen kan modern känna sig trött och hängig. Sjukvårdsperso-
nal kan tala om för henne hur många dagar hon bör undvika hårt arbete. Hon 
bör fortsätta att vila sig mycket. De övriga familjemedlemmarna skall fort-
sätta att hjälpa henne så att hon kan få tillräckligt med vila. 

RÄTT KOST 

Den kost som en nybliven mor äter är viktig för hennes välbefinnande. Hon 
bör äta all den nyttiga mat hon varit van vid. En mor som ammar sitt barn 
måste äta mat från varje födoämnesgrupp för att hon skall få tillräckligt 
med mjölk till barnet. Mat från alla grupperna är viktig för barnets hälsa. 
Hon måste också dricka mycket vätska vid denna tid. Mammorna märker ibland 
att viss mat inte passar det ammande barnet. De kan undvika dessa födoämnen 
men ändå se till att de äter varierande kost i den mängd de behöver. 

Vad kan du göra för att hjälpa din mor, en släkting, vän eller granne 
som har en nyfödd baby? 
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Vård av det nyfödda barnet 

KOST 

Rätt kost är viktig för det nyfödda barnet. Bröstmjölk är det bästa för en 
baby och är speciellt viktig under tiden närmast efter födelsen. Det är 
mycket sällsynt att ett barn inte tål modersmjölken. Om så är fallet, bör 
modern söka upp läkare eller barnavårdscentral för att få recept på moders-
mjölksersättning. Industri tillverkad modersmjölksersättning är dyr och man 
måste vara mycket noga med renligheten. Spädbarn behöver ofta ytterligare 
vätska, i synnerhet i varmt klimat. De kan få rent vatten i en ren flaska 
med steril napp. Spädbarn dricker ofta så mycket de behöver och slutar se-
dan dricka. Eftersom barn som ammas ofta inte tycker om att dricka ur flas-
ka vill de kanske inte ha ytterligare vätska ur flaska. Det kan vara nöd-
vändigt att ge dessa rent vatten med en ren sked. Man skall inte smaksätta 
vattnet med socker eller något annat. Man skall låta spädbarnet rapa regel-
bundet medan det äter, vilket hindrar det från att få gaser i magen, kräkas 
och få ont i magen. Man kan lätt få de flesta spädbarn att rapa genan att 
lägga dem mot axeln och klappa dem lätt på ryggen. 

RENLIGHET 

Renlighet är viktig för spädbarn, eftersom de ännu inte är i stånd att stå 
emot sjukdomar. Om möjligt skall spädbarn badas varje dag. Tvätta ansikte, 
huvud och hals först, sedan armar och ben. Hudveck på armar och ben skall 
tvättas noga och sedan avslutar man badet genom att tvätta området stjär-
ten. Till och med mycket små barn kan badas, men man skall vara noga med 
att skydda dem från drag och kyla. I vissa klimat kan detta betyda att man 
måste tvätta och torka en del av barnets kropp innan man tvättar nästa del. 
Det kan vara bra att svepa in barnet i en torr handduk medan man badar det 
på detta sätt. 

Då ett barn har blöjor är det viktigt att hålla det rent genom att byta 
blöjorna så fort de är våta eller smutsiga. Stjärten skall alltid tvättas 
innan man sätter på en ren blöja. Om man tvättar tygblöjor ordentligt med 
tvål eller tvättmedel, sköljer dem i rent vatten och torkar dem i solen, 
kan man hjälpa till att förhindra Irritationer. 

SKYDD FRÅN FAROR 

Spädbarn behöver en säker plats att sova på, dvs en ordentlig säng med höga 
sidor. Det är klokt att lägga barnet på ett fast underlag. Lämna aldrig 
barnet ensamt där det är risk att det kan rulla, vicka eller vrida sig så 
att det ramlar i golvet. Barnet behöver också skyddas från flugor, andra 
insekter och djur. 

Om man har svårt att skydda spädbarnen från sådana saker där ni bor, 
vad kan man göra för att eliminera dessa risker? 

HÄLSOVÅRD 

Spädbarn behöver god hälsovård. Ta barnet till barnavårdscentral eller lä-
kare så att det får de vaccinationer det behöver för att skyddas från vissa 
sjukdomar. Läkaren eller sköterskan kan också tala om Ifall barnet växer 
normalt. 
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KÄRLEK 

Spädbarn har också behov av att känna sig älskade och välkomna. Vi kan låta 
dem veta att vi älskar dem genan «tt ta dem i famn och kela med dem och ge-
nom att tala mjukt till dem. 

Vad mer kan vi göra för att låta en baby känna att vi älskar den? 

Vi kan hjälpa ett barn att lära sig tala och utveckla hjärnan genan att ta-
la till det. Föräldrar och syskon kan förklara vanliga saker för babyn ge-
nom att säga t ex: "Titta, en blomma", "Titta, en kyckling", "Det är en 
pojke". Vi kan också hjälpa barnet att lära genom att ge det leksaker att 
leka med. Också mycket små barn lär sig genan att leka med saker och ting. 
De leksaker en baby skall ha skall vara färggranna och kan vara vanliga fö-
remål som finns i hemmet. Leksakerna skall inte ha vassa kanter eller små-
delar som kan brytas av och stoppas i munnen och sväljas. 

Sammanfattning 

Rätt kost, renlighet, god hälsovård, skydd för fara och tillräckligt med 
vila och motion är viktiga ting för gravida kvinnor, nyblivna mödrar och 
spädbarn. När vi gör allt vi kan för att tillförsäkra oss om dessa, upp-
fyller vi vårt ansvar att ge varje nytt andebarn till vår himmelske Fader 
en frisk kropp. Mödrar och barn kan dock få problem med sin hälsa även om 
man följt alla dessa regler. Vi kan inte alltid förstå varför dessa problem 
uppstår, men de är mycket mindre vanliga om vi tar god vård om mödrar och 
barn. 

Uppmaning 

Tänk igenom dina hälsovanor den här veckan. Om du är gravid eller tänker 
skaffa barn i framtiden, bör du börja göra erforderliga förändringar så att 
vart och ett av dina barn kan få största chansen att födas med en stark och 
frisk kropp. Ta reda på vad du kan göra för att hjälpa någon som är gravid 
eller nybliven mor, och gör det om det är möjligt. Gör en säker leksak till 
en baby du känner och öva dig i att visa den babyn hur mycket du älskar ho-
nom eller henne. 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 

1. Gå igenom lektion 23 "Näringsrik kost för mor och barn" och lektion 24 
"Att förebygga sjukdomar", Den sista dagars heliga kvinnan, Grundkurs 
för kvinnor, Del A. Om systrarna har frågor, hänvisa dem till respektive 
lektion. 

2. Tänk efter vilka delar av lektionen som kan behöva speciell betoning där 
ni b or. Se till att ni betonar vanliga saker som är bra. Uppmuntra möd-
rarna att fortsätta med det som de redan gör och som är bra. 

3. Ge klassmedlemmarna i uppgift att läsa eller återge berättelser och 
skriftställen i denna lektion. 
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hjälpen Del 1 

Lektion 22 

Denna lektion 'önskar hjälpa dig att lära dig att förebygga olyckor, handla 
lugnt och förståndigt om och när olyckor sker, samt använda första hjälpen 
då så behövs. 

Vård av våra timliga kroppar 

Som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga inser vi att såväl 
vårt timliga välbefinnande som vårt andliga välbefinnande är viktigt. Genom 
att lära oss hur vi kan undvika olyckor och hur vi skall ta hand om några 
vanliga olyckor om och när de händer, är vi bättre redo att skydda och ta 
god vård om våra timliga kroppar. Det är också viktigt att vi har vissa 
grundläggande kunskaper och färdigheter i första hjälpen. Om vi sålunda är 
beredda, är vi bättre i stånd att tjäna och välsigna andra såväl som oss 
själva. 

Låt den i förväg ombedda systern i korthet berätta liknelsen om den 
barmhärtiga samariten. (Se Luk 10:25-37.) 

Läs Luk 10:34. 

Vad gjorde samariten? (Gav första hjälpen som man kände till och utöva-
de den på den tiden där han bodde.) 

Hur man förhindrar olyckor 

En olycka är en oväntad händelse som skadar någon. Tyvärr är det Ibland det 
fysiska lidande, den ånger eller sorg vi känner efter en olycka som får oss 
att tänka på hur vi skall förhindra att en sådan olycka händer igen. Vi in-
ser hur dåraktigt det är att vänta tills någon är skadad innan vi upptäcker 
att vi kunde ha undvikit olyckan. 

Äldste Loren C Dunn i de sjuttios Törsta kvorum berättar en händelse därhän 
uppmanade sin dotter att hon skulle vara försiktig, men det hindrade inte 
olyckan. 

"Vi har en treårig dotter som vi älskar mycket högt. För inte så länge se-
dan satt jag vid mitt skrivbord hemma och studerade. Hon befann sig i samma 
rum och lekte med ett glas vatten som stod på bordet. När hon tog upp det 
stora glaset med sina små fingrar, varnade jag henne upprepade gånger och 
sade att hon måste vara försiktig så hon Inte tappade glaset, vilket hon 
naturligtvis gjorde. Det gick sönder när det föll i golvet och glassplitter 
for åt alla håll ... 
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Eftersom hon ofta springer omkring barfota, lyfte jag henne ut ur rummet 
och ansträngde mig allt jag kunde för att få upp alla glasbitar. Men tanken 
kom för mig att jag kanske inte hade fått bort varje liten flisa och att 
hon kanske någon gång i framtiden skulle trampa med sina små fötter på 
någon liten oupptäckt glasskärva och skulle få lida på nytt för det hon 
gjort." (I Conference Report, okt 1969, s 13-14. Också citerat av Leon R 
Hartshorn i "Splinters of Glass", Outstanding Stories by General 
Authorities, del 2, s 93-94) ~~ _ - _ 

Ofta tror vi att det enda vi behöver göra är att säga åt någon att vara 
försiktig. Vi kan emellertid för det mesta förhindra olyckor mer effektivt 
genom att göra något som förändrar den farliga situationen. 

Vad kan föräldrar eller äldre barn göra för att förhindra en olycka som 
den som berättats ovan? (Ta bort det farliga föremålet. Hitta något 
bättre än glaset som barnet kan leka med. Låta barnet använda föremålet 
på ett säkert sätt som att dricka ur det medan det sitter på golvet i 
stället för att helt enkelt leka med det.) 

Vi har nog alla haft tråkiga erfarenheter till följd av olyckor i våra hem. 
Eftersom de flesta olyckor sker i eller i närheten av hemmet, skall vi dis-
kutera några vanliga orsaker och vad vi kan göra för att förhindra dem. 

FARLIGA ÄMEN 

En del ämnen som ofta förvaras i hemmet är giftiga om vi äter eller dricker 
dem. Exempelvis är fotogen och liknande bränslen giftiga. Bekämpningsmedel 
är också skadliga om de intas eller får ligga kvar på huden för länge. Lut, 
som vi använder till att göra tvål av, blekmedel, tvättmedel och 
utvärtessprit är andra mycket farliga "ämnen. 

Vad brukar man ha för farliga ämnen i flytande form eller pulverform i 
hemmen? 

Ett annat slags farliga ämnen är medicin. Mediciner kan vara till stor nyt-
ta för sjuka människor, men de kan också vara farliga om de används på fel 
sätt. Det är oförståndigt att behålla mediciner sedan man blivit frisk från 
den sjukdom som den skrivits ut för. Om man behåller överbliven medicin, 
kan den sjukdom den var avsedd att bota ha glömts bort, och om man tar 
medicinen för en annan sjukdom kan situationen bli värre. Eftersom en 
medicin som ordinerats för en persons sjukdom kan vara skadlig eller 
overksam för en annan med samma sjukdom, är det bäst att inte ta någon 
medicin som är avsedd för en annan person. Medicin kan också vara skadlig 
om den tas i fel doser. Det är speciellt viktigt att se till att barn 
endast tar den föreskrivna mängden, som vanligen är mycket mindre än vad 
som ges till en vuxen. 

Hur viktigt det är att förvara all medicin utom räckhåll för små barn il-
lustreras av följande händelse: 

En dag blev en liten pojke sjuk och hans föräldrar åkte till sjukhuset med 
honom. Läkaren undersökte barnet och skrev ut viss medicin åt det. När de 
kom hem, lämnade föräldrarna pojken ensam i rummet, medan de var fullt upp-
tagna av annat. Under den här stunden hittade pojken medicinflaskan och 
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drack upp allt pä en gång. Han skulle ha tagit två skedar var fjärde timme. 
När föräldrarna kom för att titta till honom, fann de att han blivit mycket 
sjuk. Inget kunde göras och barnet dog. 

Vad bör en familj göra för att förhindra att sådana olyckor händer? Hur 
kan varje familjemedlem hjälpa till att förhindra sådant? 

Eftersom många farliga ämnen är nyttiga om de används på rätt sätt, har vi 
dem hemma. Vi bör emellertid göra allt vi kan, för att hindra att någon 
äter eller dricker dessa av misstag eller rör vid dem för länge, genom att 
ange innehållet på behållaren. 

Visa bild 23-a, Ange innehållet tydligt. 

En enkel teckning kan varna för gift. De som ännu inte kan läsa kan lära 
sig att symbolen eller bilden betyder "Farligt!" eller "Gift!" 

Farliga ämnen bör förvaras på en oåtkomlig plats högt uppe eller i ett låst 
skåp där barnen inte kan få tag i dem. 

Tag reda på vilka motgift det finns för vanligen förekommande gifter i er 
omgivning. Ta reda på vart man skall ringa för att få professionell hjälp 
och vad man skall göra om någon råkar dricka eller på annat sätt skadas av 
gift. 

Vad kan vi göra i vårt hem för att skydda oss mot förgiftningar? 

FARLIGA FÖREMÅL 

I de flesta hem finns det farliga föremål med skarpa pil er vassa kanter. 
Exempelvis kan knivar, saxar och verktyg vara farliga. Vi kan skaff oss go-
da vanor beträffande användningen av dess som gör hemmet säkrare. 

Vi kan alltid lägga undan vassa föremål utom räckhåll för små barn. Om man 
lägger en kniv på en osäker plats bara för ett ögonblick kan ett litet barn 
få tag i den och skada sig. 

Visa 23-b, Kvinna som ger sin dotter en sax. 

Verktyg kan användas både på ett farligt och på ett säkert sätt. Kontrolle-
ra dina rörelser när du handskas med knivar då andra är i närheten, för att 
vara säker på att du inte råkar skada någon. Gör det till exempel till en 
vana att alltid överlämna dessa föremål till en annan person med den skarpa 
änden riktad bort från denna. Vi bör lära oss hur man skall använda knivar 
och andra farliga verktyg på rätt sätt och också lära barnen hur man 
använder och bär sådana föremål. 

Tändstickor är bra när de används på rätt sätt. Lek med tändstickor eller 
slarvig användning kan dock orsaka stor skada och förstörele. Förvara 
tändstickorna utom räckhåll för barnen. 

Bild 23-a, Ange Innehållet tydligt. 
Bild 23-b, Kvinna som ger sin dotter en sax. 
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Var kan vi förvara vart och ett av dessa farliga föremål för att före-
bygga olyckor? 

Behöver vi själva eller våra barn ändra vår hantering av farliga före-
mål? 

FARLIGA SITUATIONER 

Det finns många olika situationer som kan få olyckor till följd och de va-
rierar från plats till plats och frän hem till hem. Vissa situationer är 
dock vanliga och kan ändras så att man förebygger olyckor. 

Många olyckor händer då någon klättrar upp på en skranglig stege för att nå 
något högt placerat föremål i hemmet eller trädgården. För att slippa såda-
na olyckor bör man bara stiga upp på sådana stegar som är säkra eller låta 
någon stadga upp dem. Om vi tar oss tid att göra detta, kan vi ofta för-
hindra allvarliga olyckor. 

Olyckor kan också inträffa då vi halkar på något som spillts ut på golvet 
och inte torkats upp. Det är också lätt att snubbla över något som hamnat 
där det inte skall vara. Barn kan lämna kvar en boll eller annan leksak på 
ett trappsteg och någon kanske inte ser upp utan ramlar i trappan. En del 
familjer har till regel att man alltid skall lägga saker och ting på deras 
rätta plats så snart de använts. Detta minskar i hög grad riskerna för att 
någon skall snubbla över ett oväntat föremål. 

Vilka andra lokala förhållanden kan orsaka fall, och hur fördayggs de? 

Undvik att lämna barn utan tillsyn om det finns risk för att de kan bränna 
sig eller drunkna. Låt inte heller barnen leka med elektriska sladdar e d 
så att de kan få ström i sig. 

Hemolyckorna händer oftast i köket. I hem där man lagar mat över öppen eld 
händer det ofta att små barn bränner sig när de kommer för nära elden. Det 
hjälper om eldstaden flyttas upp en meter. När man lagar mat på spis skall 
man ta för vana att alltid vända handtag på kastruller och pannor inåt. 
Barnen kan annars få tag i dem och dra ner hett vatten eller varm mat över 
sig. 

Är det vanligt med olycksfall 1 ert kök? Om så är fallet, vad kan du 
göra för att göra det säkrare? 

Ibland sätter man stearinljus, lyktor o d så nära något annat föremål att 
detta kan fatta eld. Exempelvis kan en gardin som fladdrar i närheten av en 
ljuslåga fatta eld. En låda som står för nära öppna spisen kan fatta eld 
när man har en brasa i spisen. 

Om de här sakerna utgör något problem hemma hos dig, hur kan du då eli-
minera dem? 

Nämn några andra farliga situationer som kan orsaka olyckor? 

Vad kan du göra för att göra dessa situationer säkrare? 
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Handla lugnt och klokt vid olyckor 

Det är viktigt att man håller sig lugn när man hjälper någon som blivit 
skadad. Skadan kan vara allvarlig, men man bör hålla sig lugn och försöka 
lugna den skadade. Offret reagerar ofta på samma sätt som omgivningen rea-
gerar. Om vi gråter eller blir hysteriska, kan han tro att skadan är mycket 
värre än vad den är. Han kan bli så missmodig och tro att han kommer att 
dö, att han inte vill ha läkarvård. Om man ger första hjälpen på ett lugnt 
sätt kan man förhindra chock eller minska en sådan. Vi bör känna till exakt 
vad man skall göra när det gäller vanliga skador så att vi kan vidta me-
ningsfulla och hjälpande åtgärder. Då och då bör vi öva oss i de metoder 
som beskrivs i lektion 24, "Första hjälpen, Del 2". Vi bör också lära de 
äldre barnen dessa metoder, så att de kan vara beredda om en olycka skulle 
hända. Det är till stor hjälp om vi hela tiden vid ett olycksfall har en 
bön i våra hjärtan att vi skall få inspirerad vägledning. 

Nödvändiga hjälpmedel vid första hjälpen 

Förutom att vi gör våra hem säkrare och lär oss Första hjälpen-teknik, kan 
vi också vara beredda genom att lagra förbandsmedel i hemmet. Cta en olycka 
händer, har vi den utrustning som behövs för att vi skall kunna handla 
snabb t. 

Även om innehållet i en förbandslåda kan variera något från familj till fa-
milj, är detta en grundutrustning. 

TVÅL 

Tvål är nödvändig för att man skall kunna tvätta bort smuts, sand och glas-
bitar ur sår. Vi kan använda vår vanliga tvål, men vi måste se till att vi 
har en extra i nödfall. Den som ger första hjälpen bör tvätta sig ordent-
ligt med tvål och vatten, så att han inte överför fler bakterier som kan 
orsaka infektion. 

RENT VATTEN 

Om man inte har omedelbar tillgång till rent vatten att tvätta sår med bör 
man ha en behållare med rent vatten tillsammans med förbandslådan. 

ANT1SEPTIKA 

Antiseptiska medel är starkare än tvål och vatten och hjälper till att för-
hindra infektioner. Alkohol, klorhexidin eller 2-procentig jodlösning är 
vanliga antiseptika. 

RENT TYG 

Detta kan användas till bandage, om man inte har gasbindor och kompresser i 
förbandslådan. För att göra ett bandage av t ex en ren näsduk, stryker man 
varje del av denna med ett mycket varmt strykjärn så att den nästan blir 
svedd. Tvätta händerna innan du omsorgsfullt lägger in den pressade tygbi-
ten i en annan ren tygbit. Detta utgör ett säkert bandage för ett blödande 
sår. 
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KRÄKMEDEL 

Vid vissa förgiftningar kan det vara bra att ge kräkmedel som kan köpas på 
apoteken. Om man inte har något till hands kan sjukvårdspersonal rekommen-
dera andra sätt att framkalla kräkningar. 

VÄLSIGNAD OLJA 

Prästadömsbärare använder olivolja som blivit speciellt välsignad, eller 
helgad, när de ger en välsignelse till någon san är sjuk eller skadad. Frå-
ga din prästadömsledare hur du skall få tag i en liten behållare med väl-
signad olja. Förvara denna tillsammans med förbandslådan så att prästadöms-
bäraren kan använda den vid en olyckshändelse eller då det annars är 
lämpligt. 

FÖRBANDSLÅDA 

Ovan nämnda utrustning skall förvaras i en täckt behållare som inte släpper 
Igenom damm eller fukt. Lådan skall förvaras på ett säkert ställa där små 
barn inte kan få tag i den och öppna den. Vi bör lära de äldre barnen grun-
derna i första hjälpen och se till att de kan komma åt förbandslådan an en 
olycka skulle hända. 

FÄRDIGA BANDAGE 

Plåster, häfta, gasbinda, sterila kompresser etc kan också förvaras i 
fö rb and si åd an. 

Sammanfattning 

Vi kan förhindra många olyckor genom att göra våra hem säkrare. Vi bör till 
exempel förvara farliga ämnen och föremål på ett sådant sätt att de inte 
kan skada någon. Vi kan eliminera farliga situationer, övervaka barnens ak-
tiviteter för att förvissa oss om att de inte gör något farligt, samt se 
till att vi har en komplett förbandslåda i vårt hem. Vi bör vara beredda 
att ge första hjälpen till en skadad person på ett lungt och klokt sätt. 

Uppmaning 

Gå noga igenom ditt hem under den här veckan. Använd och förvara farliga 
ämnen och föremål på ett säkert sätt. Eliminera farliga situationer. Om du 
inte redan har en så sätt igång och skaffa en förbandslåda som är kom-
plett. 
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Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Tänka efter vilka av de problem som beskrivs i denna lektion som är 

vanliga där ni bor. Betona de delar av lektionen san är mest behövliga. 
Ge systrarna beröm för sådant de redan gör i detta avseende. 

2. Be en syster göra en kort sammanfattning av liknelsen cm den barmhärti-
ge samariten (Luk 10:25-37) för klassen. 

3. Systrar med frågor angående prästadömsbärares välsignande av sjuka 
och skadade, kan hänvisas till lektion 12, "Prästadömets förordningar", 
Den sista dagars heliga kvinnan, Grundkurs för kvinnor, Del A. 

4. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och 
skriftställen i denna lektion. 
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Första 
hjälpen Del 2 

Lektion 22 

Denna lektion är avsedd att hjälpa dig inhämta kunskap om hur man ger 
första hjälpen vid några vanliga skador. 

lorpereaeise tor första hjälpen 

Det är alltid bäst att förebygga skador. Många exempel på hur man förhind-
rar olyckor och skador behandlades i lektion 23, "Första hjälpen, Del 1". 
Trots all försiktighet händer det dock olyckor, och vi måste alla, i syn-
nerhet de som är mödrar, lära oss hur man ger första hjälpen vid några av 
de vanligaste olyckorna. 

Närhelst någon blivit skadad skall man ta hand om problemen i rätt ordning 
så att man räddar offrets liv. Först tar man bort offret från en farlig si-
tuation om så är nödvändigt, exempelvis från en brinnande byggnad. För det 
andra återställer man andningen. För det tredje koncentrerar man sig på att 
stoppa en svår blödning. För det fjärde ser man upp med förgiftning. För 
det femte ger man behandling mot chock. Ge sedan ytterligare första hjälpen 
om så behövs. Om skadan är allvarlig skaffar man medicinsk hjälp. Om det 
finns andra människor på platsen, kan en skaffa läkarhjälp medan andra 
arbetar med att återställa andningen och stoppa blödningar. När man arbetar 
med att rätta till dessa problem, skall man komma ihåg att hålla sig så 
lugn och förtröstansfull inför offret som möjligt. 

Varför bör man återställa offrets andning innan man försöker stoppa 
blödningar? 

Varför skall man stoppa blödningar innan man behandlar offret mot 
chock? 

Hur man återställer andningen 

Andningen kan upphöra till följd av vissa sjukdomar, elektrisk chock, 
hjärtattack, en överdos av vissa mediciner eller droger. Det kan också bero 
på att personen ifråga har svalt gift eller andats in luft med otillräck-
ligt med syre i. Om en person slutar andas, måste andningen återställas re-
nast för att förhindra hjärnskador. Det effektivaste sättet är mun-mot-
mun-metoden. Den innebär att man blåser in luft från sin egen mun genom 
offrets mun in i hans lungor. Man skall vidta följande tre viktiga steg. 
Låt gärna kvalificerat folk instruera klassen i dessa: 
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1. Skyndsamt och noggrant torkar man av insidan av offrets mun för att få 
bort sådant som eventuellt kan hindra hans andning. Om det är nödvän-
digt flyttar man tungan så att den inte ligger i vägen. 

2. Luta offrets mun tillbaka, så att hakan pekar uppåt. Detta öppnar luft-
vägarna till hans lungor. 

3. Ta ett tag om offrets näsa så att det inte läcker ut någon luft genom 
den. Sätt din mun över offrets och blås luft i hans lungor. Andas i 
offrets mun ungefär lika ofta som du själv normalt andas. Om offret är 
ett litet barn, täcker du både mun och näsa med din mun när du blåser 
luft i lungorna. Använd mindre och tätare andetag. 

4. Titta på offrets bröst då du blåser in luft i hans mun och när du ser 
att hans bröstkorg höjs slutar du blåsa. Ta bort din mun och låt honom 
andas själv. Om han inte andas själv inom tio minuter, kontrollerar man 
hans ögon. Cta pupillerna är vidöppna och inte blir mindre eller större 
då ljuset blir starkare eller svagare (om man t ex skuggar ögonen med 
handen och sedan tar bort den), sluta då med den konstgjorda andningen. 
Om offrets ögon inte reagerar efter tio minuter, är det med största 
sannolikhet så att man inte kan göra ett framgångsrikt upplivningsför-
sök. 

Hur man stoppar blödningar 

Om såret blöder kraftigt, är det viktigt att man stoppar blödningen. Detta 
kan göras genom att man pressar en tjock kompress eller hopvikt tyg över 
såret med sin handflata. Rent tyg som man redan gjort i ordning och förva-
rat i förbandslådan kan tjäna detta syfte. Trycket minskar eller stoppar 
blödningen. Om kompressen blir genomblöt av blod, lägger man på fler kom-
presser utan att ta bort den första och fortsätter att trycka på såret. Om 
man placerar den blödande kroppsdelen högre än hjärtat, hjälper detta också 
till att stoppa blödningen. Om såret är stort eller djupt kan det behöva 
sys eller behandlas av sjukvårdspersonal. 

Om det endast är en lätt blödning gör man rent såret med en mild tvål samt 
vatten. Skölj genom att hälla över kallt vatten och täck med några lager 
rent tyg eller gasväv. Tryck en liten stund till dess att blödningen stop-
par. Cta det är risk för att såret kan bli smutsigt sätter man på ett rent 
bandage eller plåster för att skydda det och hålla det rent. 

En del sår som inte blöder så mycket kan vara djupa. De kan orsakas av en 
spik, pil, kula eller liknande föremål. Eftersom det är svårt att göra rent 
djupa sår med tvål och vatten, bör den skadade personen få en stel kramps-
spruta för att förhindra att han drabbas av stelkramp. Ett djupt sår kan 
ibland orsaka en sjukdom som är så allvarlig att den kan leda till döden. 
Så snart någon får ett djupt sår, skall han omedelbart söka läkarhjälp för 
att få en stelkrampsspruta. 

Det är viktigt att man ser upp med tecken på infektioner som rodnad, svull-
nad, var, dunkande smärta, röda strimmor som går ut från såret eller feber. 
Om något av dessa farliga tecken visar sig skall man genast söka läkar-
hjälp. 
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Hur man behandlar förgiftningar 

Förgiftningar är vanliga. Små barn utsätts ofta för förgiftningar därför 
att de *år nyfikna och stoppar saker och ting i munnen. Vuxna kan också råka 
ut för förgiftningar. 

Om en person har intagit gift genom munnen, skall denna först renas från 
eventuella återstoder av giftet. Vilka åtgärder som därefter skall vidtas 
beror på vilket gift det är fråga om. Sedan offret fått första hjälpen är 
det klokt att skaffa hjälp från läkare. 

En del gifter fräter på kroppsvävnaderna medan andra skadar kroppen på an-
nat sätt. Om offret svalt gift som inte fräter, skall det kräkas efter att 
ha fått vatten eller annan vätska att dricka. Kräkmedel är effektivt, men 
det kan ta en kvart eller mer innan det fungerar. Offret får inte lämnas 
ensam under denna tid. Om man inte har något kräkmedel till hands kan man 
framtvinga en kräkning genom att trycka ner offrets tunga med sitt finger 
eller en sked. Låt honom luta sig framåt, så att han inte kvävs av kräk-
ningen. Om han blir medvetslös, lägger man honom på sidan för att förhindra 
kvävning. Sedan han kräkts ger man honom motgift för att hjälpa återstoden 
av giftet att passera genom kroppen utan att skada den. Aktivt kol eller 
smulor skrapade från bränt rostat bröd "år möjliga motgifter. Ge dessutom 
ett laxermedéL eller glas med saltvatten för att påskynda att det återstå-
ende giftet lämnar kroppen. 

Lut, bensin och fotogen är några av de gifter som fräter på kroppsvävnader-
na. Om en person har fått i sig några av dessa gifter, skall man inte få 
honom att kräkas. Eftersom dessa gifter förstör vävnaderna när de sväljs 
ner, kan kräkningar förorsaka ytterligare förstörelse av vävnader. I stäl-
let ger man offret massor av vatten éller mjölk att dricka för att späda ut 
giftet. Ett laxermedel är också bra. 

Det finns också andra farliga ting som giftiga växter, sjödjur, fiskar, or-
mar och insekter. Lokal sjukvårdspersonal kan lära oss vad man vidtar för 
åtgärder vid sådana förgiftningar. 

Hur man behandlar chock 

Chock är en reaktion i kroppen på skada eller stress och orsakas vanligen 
av svåra skador och ibland av hälsoproblem eller extrem känslomässig upp-
rördhet. Chock kan uppstå då skadan sker, men också en tid efter. Under 
chocktillståid kan offrets andning och puls sakta gå ner sä mycket att det 
kan orsaka döden. Man skall alltid förmoda att ett chocktillstånd uppkommer 
vid skada. Om man behandlar mot chock, kan man förhindra att sådan uppkom-
mer. 

En person som 'år chockad undergår ett antal kroppsliga förändringar. Huden 
kan bli blek, blåaktig och kall. Han kan svettas ymnigt, i synnerhet runt 
munnen, på pannan och i handflatorna. Pulsen kan bli hastig och *åven för 
svag för att man skall kunna känna den vid handleden (men kan kännas vid 
halsens utsida). Andningen kan bli snabbare. Svaghet, rastlöshet, oro och 
törst 'år också vanliga. Ibland mår offret illa och kråks. 
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Det är viktigt att man gör allt för att minska chocken. Om ett offers 
chockreaktion blir allvarlig, kan han gradvis bli apatisk och reagerar in-
te. Huden kan bli fläckig. Ögonen kan få ett frånvarande uttryck och pupil-
lerna blir större. Han kan förlora medvetandet. Om kroppstemperaturen fal-
ler under medvetslösheten kan han dö. 

Behandling för chock innebär att man ser till att offret ligger ner, håller 
sig varm och lugn. Den skall sättas in sedan andningen återställs och svåra 
blödningar stoppats. För att komma ihåg denna ordning talar man om första 
hjälpens ABC (Andning, Blödning, Chock). 

Skriv upp dessa ting på tavlan. 

SE TILL ATT OFFRET LIGGER NER 

Om offret har ansikts- eller munskador, är medvetslöst eller kräks, Mr det 
bäst att man vänder hans huvud åt sidan eller lägger honom på sidan. Detta 
gör att slem och annat sekret rinner bort från munnen. 

Visa bild 24-a, Ställningar vid skador. 

Om offret kan ha huvudskador eller har svårt att andas skall man höja upp 
hans huvud något. 

Om offret inte har huvudskador, ryggskador eller nackskador, bör fötterna 
höjas något för att förbättra cirkulationen. 

Om man inte kan se några lätt identlfierbara skador är det bäst att låta 
offret ligga plant. 

HÄLL OFFRET VARMT 

Offret skall få ett täcke eller extra klädesplagg över sig för att förhind-
ra att kroppstemperaturen sjunker. 

HÄLL OFFRET LUGNT 

Den person som ger första hjälpen bör handla lugnt och förtroendeingivande, 
även cm offret har svåra skador. Omgivningens positiva reaktion kan göra 
mycket för att minska chocken. 

Om offret har förlorat mycket blod eller andra kroppsvätskor, bör han få 
något att dricka, t ex buljong eller saft. Han skall dock dricka endast om 
han är vid fullt medvetande, inte kräks och det inte finns några kroppsska-
dor som kan kräva kirurgiska ingrepp. 

Behanding av elektrisk chock 

Vid en elektrisk chock passerar en elektrisk ström genom kroppen och denna 
kan få en person att sluta andas eller åstadkomna förändringar i hjärtsla-
gen. Offret måste först omedelbart tas bort fr&n kraftkällan, men man fftr 
inte vidröra hans kropp så länge strömmen går genom hans kropp. Om man inte 
kan stänga av strömmen, måste offret fås bort fr&n strömkällan med en torr 
bräda eller pinne av trä. Man kan till exempel använda ett kvastskaft av 
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trä utan några metalldelar och knuffa bort offret från kraftkällan eller 
kraftkällan bort från offret. Genast efter det att man fått bort offret 
från kraftkällan skall man ge konstgjord andning med mun-mot-mun-metoden om 
så behövs eller annars ge den första hjälp som kan vara nödvändig. 

Behandling av brännskador 

Brännskador är vanliga, speciellt hos barn och äldre människor. Mindre 
brännskador orsakas av för mycket sol eller kortvarig kontakt med heta fö-
remål, kokande vatten eller varm ånga. Huden rodnar vanligen och kan svull-
na lite och det gör ont på det brännskadade stället. Detta skall omedelbart 
placeras i kallt, helst rinnande, vatten för att lindra smärtan. Mindre 
brännskador läker ofta snabbt, eftersom det endast är de yttre hudlagren 
som är skadade. 

Allvarligare brännskador åtföljs av blåsor och rodnad därför att värmen har 
trängt ner djupare och detta får kroppsvätskorna att samla sig under huden. 
Den brännskadade kroppsdelen skall hållas i kallt vatten (helst i 20 minu-
ter) för att minska brännskadan och förhindra ytterligare skada på djupare 
hudlager. Man skall vara noga med att inte ha sönder blåsor eftersom det då 
kan uppstå infektioner. On brännskadan är stor, kan det vara nödvändigt att 
söka läkarhjälp. En ren tygbit skall läggas löst över skadan för att skydda 
denna, men man skall inte lägga på bandage eftersom dessa kan bli svåra att 
ta bort sedan brännskadan torkat. 

Läkarhjälp är nödvändig vid de flesta allvarliga brännskador, som förstör 
flera hudlager och stora ytor av huden, eller då huden förkolnat. Dessa 
brännskador kan förorsakas av brinnande kläder, nedsänkning i skållhet vat-
ten, förlängd kontakt med heta föremål eller elektricitet. Till följd härav 
går mycken kroppsvätska förlorad och det är stor risk för infektion. 

Kläder som sitter fast vid ett brännsår skall inte tas bort. Istället skall 
man täcka hela det brännskadade området med ett nytvättat lakan eller annat 
rent tyg, om den tid detta tar inte hindrar offret från att komma till lä-
kare. Detta minskar infektionsrisken. Offret skall också behandlas för 
chock. Cta patientens fötter eller ben är svårt brända, skall de hållas högt 
och han får inte gå på dem. Cta armar eller händer är brännskadade skall man 
hålla dem högre än hjärtat. Om ansiktet är svårt bränt, skall man låta off-
ret sitta upp och man skall iaktta om han får andningssvårigheter. Cta han 
är vid medvetande och inte mår illa skall patienten dricka buljoi^ eller 
saft. Kom ihåg att lugna patienten i ett försök att motverka oro. 

Allvarliga brännskador kan lindras genom snabba handlingar. Ota en persons 
kläder fattar eld, rullar man honom genast på marken eller golvet eller 
sveper in honom i en filt. Detta kräver elden. När elden har släckts, be-
handlar man offrets brännskador så som det har sagts ovan. 

Allvarliga brännskador kan också orsakas av kemikalier som lut. Behandling-
en består i att man tvättar bort kemikalien så fort som möjligt och använ-
der stora kvantiteter vatten, och fortsätter att skölja det utsatta området 
i minst fem minuter. Kemiska brännskador har en tendens att bli värre om de 
inte behandlas och man behöver därför omedelbar medicinsk hjälp. Om 
kemikallen har kommit i ögonen skall offret läggas p& sidan och vatten 
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skall omedelbart hällas in i 'ögonen (medan man håller upp ögonlocken) för 
att skölja bort kemikalien ifråga. 

Behandling av benbrott 

Ibland kan ett fall eller ett hårt slag orsaka att ett ben bryts av eller 
spricker. Offret kan kanske höra hur det knäcker till, känna smärta eller 
ömhet eller få en skärande känsla. Om det är möjligt bör man försöka få me-
dicinsk hjälp att komma till offret, efter som det kan förorsaka ytterliga-
re skada om man flyttar honom. Om man trots allt måste föra offret till lä-
kare, är det nödvändigt att det skadade benet först görs orörligt. Använd 
en spjäla - ett fast stöd som binds fast vid ett skadat ställe för att för-
hindra att det rubbas - för att skydda benet från ytterligare skada och 
minska smärtan. Ett sätt att göra en spjäla är att man lägger något mjukt 
om den skadade lemmen och sedan binder fast denna vid en oskadd kroppsdel. 
Exempelvis kan ett skadat ben bindas ihop med det andra benet eller en ska-
dad arm kan bindas fast mot bröstet. 

Brädor, käppar, hoprullade filtar eller masonit kan också användas som 
spjälor. Spjälan skall vara så lång att den hindrar benet från att röra sig 
då det har bundits fast vid spjälan. Slå in spjälan i tyg eller extra klä-
desplagg och använd skärp, slipsar, näsdukar eller remsor av sönderrivet 
tyg för att binda fast spjälan. Bind fast spjälan så ordentigt att den 
hindrar lederna på båda sidorna om brottet från att röra sig, men inte så 
hårt att blodcirkulationen hindras. 

Visa bild 24-b, Olycksoffer lyfts upp och bärs Iväg. 

Om möjligt skall man lägga något kallt på det skadade stället för att min-
ska svullnaden. Att höja upp den skadade lemmen över hjärtat minskar också 
svullnaden. 

Att flytta offret 

En filt, matta eller hjälparnas händer och armar kan också användas till 
att bära ett offer med allvarliga skador. Hjälparna arbetar från båda si-
dorna medan en person håller offrets huvud stadigt. En person har till upp-
gift att ge kommandon för att man skall förvissa sig om att alla hjälparna 
lyfter och rör sig på samma gång. Annars kan offret lätt skadas ytterligare 
av onödiga och icke samordnade rörelser. 

Visa bild 24-c, Bårar kan göras av filtar och av jackor. 

Man kan improvisera en b&r genan tv& käppar eller störar san t ex kvast-
skaft samt en filt. Jackor kan också användas till att göra en Improviserad 
bir av, genom att man stänger öppningen p& jackorna och sticker in käpparna 
genom ärmarna. 

Bild 24-c, Bårar kan göras av filtar och av jackor. 
Bild 24-b, Olycksoffer lyfts upp och bärs iväg. 
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Varning: Cta man misstänker att offret har skador på hals eller rygg, skall 
han inte flyttas såvida han inte svävar i livsfara. Cta han måste flyttas 
skall han bäras av flera människor på en bår och man skall vara ytterligt 
noga med att röra hals eller ryggrad så lite san någonsin är möjligt. 

Sammanfattning 

Det är nödvändigt att vi lär oss att tänka klart vad en skadad person behö-
ver vid en olycka. Det viktigaste vi kan göra är att flytta offret från en 
farlig situation, återställa andningen, stoppa blödningar och behandla mot 
chock. Ytterligare första hjälp skall sedan ges an så är nödvändigt. Läkar-
hjälp kan också behövas. 

Om vi övar oss i de Första hjälpen-metoder som beskrivs i denna lektion, är 
vi bättre redo att hjälpa till då en olycka inträffar som kräver första 
hjälpen. 

Uppmaning 

Lär din familj Första hjälpen-teknik. Låt dem öva dessa metoder så att de 
kan ge första hjälpen vid en olycka. 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Tala med lokal sjukvårdspersonal om Första hjälpen-åtgärder som de re-

kommenderar för skador san är vanliga där ni bor. Låt dem gärna under-
visa systrarna i mun-mot-mun-metoden. 

2. Ta reda på vilken medicinsk hjälp som finns att tillgå vid olyckor. Om 
den lokala läkarstationen endast är öppen under vissa tider, tar du re-
da på vart man skall vända sig under övriga timmar. 

3. Skaffa tavla och kritor. 
4. Låt klassen rollspela några tilltänkta olyckshändelser, så att klass-

deltagarna kan öva sig i Första hjälpen-teknik. De skall öva sig 1 att 
först avgöra vilken hjälp som behövs, liksom hur de skall ge denna 
hjälp. Beskriv till exempel en situation där en dotter kommer in till 
mamma med ett skärsår i armen. Såret blöder ymnigt. Låt någon låtsas 
att hon är den skadade dottern. Låt någon annan låtsas att hon är mo-
dern och låt henne visa precis hur hon skall behandla skadan. 

5. Ge klassmedlemmar i uppgift att medverka i framförandet av denna lek-
tion. 
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Hemförråd Lektion 25 

Syftet med denna lektion är att hjälpa och uppmuntra dig när det gäller 
hemförrådsprogrammet. 

Vi behöver hemförråd 

President Spencer W Kimball har givit oss följande råd beträffande hemför-
råd: 

"Vi betonar det tidigare råd som kyrkan alltid har givit att vi skall skaf-
fa och alltid ha ett årsförråd - ett års förråd av de nödvändigaste förnö-
denheterna ... 

Vi uppmanar familjerna att ha ett sådant årsförråd. Vi säger det om och om 
och om igen, och upprepar cm och om igen det skriftställe där Herren säger: 
'Varför ropen I Herre, Herre, men gören dock icke vad jag säger?'" ("Family 
Preparedness", Ensign maj 1976, s 125) 

Vad har profeten rått oss att göra beträffande lagring av förnödenhe-
ter? 

President J Reuben Clark jr, tidigare medlem i ett första presidentskap i 
kyrkan, har sagt: 

"Må varje familjeöverhuvud se till att han har till hands tillräckligt med 
mat och kläder och, där så är möjligt, även bränsle, för minst ett år."(I 
Conference Report apr 1937, s 26) 

Rådet att ha ett årsförråd av mat, kläder och andra nödvändigheter är ett 
vist råd av flera orsaker. En katastrof i form av en översvämning, jordbäv-
ning eller snöstorm kan drabba en stad eller en hel trakt och stänga av vä-
gar och göra det omöjligt att transportera livsmedel och annat till affä-
rerna. Politisk oro eller strejker bland lastbilschaufförer, hamnarbetare 
eller järnvägspersonal kan förhindra livsmedelstransporter. Andra typer av 
katastrofer som livsmedelsbrist till följd av torka, regn, orkaner, över-
svämningar och till och med krig har hänt i många länder och kan hända 
igen. När sådana katastrofer drabbar hela samhället kan det ofta bli omöj-
ligt att få tag i varor, även om man har pengar. En enskild familj kan ock-
så uppleva katastrofer i form av sjukdom eller arbetslöshet som resulterar 
i brist på pengar, vilket gör det nödvändigt med ett hemförråd. 

Syster Cherry Lee Davis och hennes familj fick ett vittnesbörd om vikten av 
årsförråd genom en personlig katastrof. Broder och syster Davis hade omvänt 
sig till kyrkan och kände till hemförrådsprogrammet. De planerade att flyt-
ta långt bort till en annan stad och de tyckte att det verkade dåraktigt 
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att skaffa ett hemförråd just då. Men utan att hon egentligen insåg det, 
började syster Davis lägga upp ett årsförråd. Varje gång hon gick till af-
fären köpte hon lite extra av en del varor. Det dröjde inte länge förrän 
köksskåpen var fulla och hon måste förvara mat i sovrummet. När hennes make 
frågade henne vad hon gjorde, svarade hon: "Det verkar som om jag håller på 
att skaffa ett årsförråd." När han frågade varför, kunde hon bara svara: 
"Jag känner att jag måste." Hon kunde inte ge någon annan orsak till sitt 
handlande än det. Hon berättar: "Ju mer jag bad om det, ju mer tvingad kän-
de jag mig att köpa livsmedel. Djupt inom mig hade jag en skön känsla att 
jag var lydig." 

Syster Davis lärde sig hur hon skulle laga en del av de livsmedel hon hade 
lagrat genom att gå på demonstrationer, läsa och pröva på olika recept. När 
hon till sist kände att hon kunde laga god mat av sitt förråd, fick ton en 
känsla av att hon skulle köpa mer och mer och mer. Hon beskriver sin reak-
tion: "Varför? frågade jag i bön, men det kom inget svar. Jag var bara 
tvungen att skaffa mer. Det gjorde jag också, och förvirrad och förundrad 
men lydig, kunde jag se frmför mig hur flyttbussen skulle fyllas av matva-
ror ." 

När familjen Davis till slut flyttade till sitt nya hem kunde de med nöd 
och näppe få in möblerna och alla matkartongerna i flyttbussen. När de hade 
betalat flyttbussen, hyrt ett litet hus och betalat alla andra utgifter ha-
de de inget över till matpengar. Då förstod syster Davis anledningen till 
att hon lagrat mat. Det var verkligen deras matförråd för de svåraste måna-
derna i deras liv. 

När hon ser tillbaka på dessa månader då de åt av sitt förråd säger hon: 
"Jag ler. Jag hade kämpat så mycket för att inte lagra mat, men ändå ledde 
Herren mig i sin oändliga visdom och kärlek och lärde mig en mycket värde-
full lektion om detta lilla under att vara förberedd." ("Our Small 
Miracle", E'nsign, aug 1978, s 21) 

Vilka timliga välsignelser fick familjen Davis till följd av sitt hem-
förråd? 

Förutom att ge den välsignelse som timlig trygghet i nödsituationer inne-
bär, kan ett förrådsprogram också ge andliga välsignelser. Närhelst vi ly-
der något bud eller råd från profeten, blir vårt vittnesbörd och vår tro 
starkare. VI kan till följd av vår lydnad erhålla andliga belöningar som vi 
inte väntade oss. 

Vilka andliga välsignelser fick familjen Davis? 

En annan familj som hade sitt hemförråd väl organiserat förlorade alla sina 
ägodelar i en stor översvämning och all deras boskap drunknade. Men trots 
sina stora förluster sade de: "Om man lever efter buden, är man redo för 
vad som än händer ... Trots att hela vårt matförråd förstördes, kände vi 
sinnesfrid för vi visste med oss att vi hade gjort det profeten hade sagt 
åt oss att göra. VI är också andligen förberedda och kan klara av det som 
hände." (Gerry Avant och Karlyn Holland, "LDS in Texas Safe after Flood", 
Church News, 12 aug 1978, s 4) 
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Ett Årsförråd 

Man kan lagra många ting för framtida bruk, men det hemförråd som behandlas 
i denna lektion avser mat, kläder och där så är möjligt bränsle. Vårt mål 
är att kunna förse familjen med det den behöver under ett helt år. De fles-
ta människor tycker att det är svårt eller till och med omöjligt att ome-
delbart lägga upp ett förråd av nödvändigheter som skall räcka ett helt år. 
Ett årsförråd är emellertid ett realistiskt mål om förrådet läggs upp på ett 
ordentligt sätt. För att nå vårt årsmål måste vi kanske börja med ett mind-
re, kortsiktigare mål. Att skaffa ett förråd som kan räcka för familjen I 
en vecka kan vara en stor uppgift för en del familjer. För andra familjer 
kan målet att skaffa ett förråd för en period om tre veckor, två månader 
eller ett år utgöra problem. När vi har nått vårt mål att ha ett förråd för 
några dagar eller veckor, kan vi sätta upp ett nytt mål och arbeta på detta 
till dess att vi slutligen har ett hemförråd som kan räcka ett år för oss. 

Vilket realistiskt mål kan du och din familj börja med? 

Förråd av mat 

President Ezra Taft Benson i de tolvs råd säger följande: 

"Herren har varnat oss för hungersnöd, men de rättfärdiga skall ha lyssnat 
till profeterna och lagrat minst ett års förråd av mat som de kan överleva 
på ... 

Uppenbarelsen att lagra mat kan var lika viktig för vår timliga frälsning i 
dag som det var för människorna på Noas dagar att gå ombord på arken ... 

Jag vet att detta väl färdprogram är inspirerat av Gud. Jag har med egna 
ögon sett hunger och förödelse härja, då jag under ledning av kyrkans pre-
sident tillbringade ett år i det krigshärjade Europa vid slutet av andra 
världskriget och delade ut mat, kläder och sängkläder till våra nödlidande 
medlemmar. Jag har sett in i de heligas insjunkna ögon, då de befunnit sig 
i det nästan sista stadiet av svält. Jag har sett trofasta mödrar bära sina 
tre- och fyraåriga barn, vilka inte kunnat gå på grund av undernäring ... 
Jag har sett vuxna män gråta och köra händerna i det vete och de bönor som 
skickats dem från de heliga i Amerika." ("Prepare Ye", Ensign, jan 1974, s 
69, 81-82) 

Eftersom maten är så viktig för god hälsa till och med för livet självt är 
den också en av de viktigaste delarna i ett hemförråds program. Det är klokt 
att lagra basmat som våra familjer är villiga att äta och veta hur man 
skall laga till maten för att undvika slöseri i tider av nöd. Lagra varie-
rande livsmedel, eftersom vi behöver variation i tider av nöd för att be-
hålla god hälsa. Familjens behov avgör vilken mängd livsmedel man skall 
lagra. 

Vilka livsmedel som ni har tillgång till kan du laga? Vill familjen 
äta? Kan du lagra i årsförrådet? 
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Lagrade livsmedel håller inte hur länge som helst, vilket innebär att vi 
måste låta dem rotera, äta den äldsta maten först och ersätta denna med 
färskare. Denna rotationsplan är en fortlöpande process. 

Hur kan vi rotera lagrade livsmedel? 

Ett sätt att försäkra oss om att vi roterar ordentligt är att skriva datum 
pä paketen när vi köper dem eller konserverar dem. Sätt de nyinköpta varor-
na bakom de äldre på hyllorna. När man sedan lagar maten är det lättare att 
använda äldre livsmedel först. 

Mat kan lagras på många olika sätt. 

Skriv upp några sätt att bevara livsmedel (se lekt 26, "Hemproduktion", 
Den sista dagars heliga kvinnan, grundkurs för kvinnor. Del A) (salta-
konserver a; torka; förvara i källare etc) ' 

Vilka metoder att bevara livsmedel fungerar bra där ni bor? 

Ta hänsyn till kostnader, behov av speciell utrustning och metodens pålit-
lighet, när du väljer vilken metod du skall använda. Tänk efter cm det är 
en ny metod för er trakt eller en som använts med framgång av många männi-
skor under lång tid. 

När man väl konserverat eller på annat sätt förlängt hållbarheten måste man 
förvara maten så att den förblir ren och riskfri att äta. Det finns några 
regler för lagring av livsmedel som man alltid bör följa oavsett vilken be-
väring smetod man använt sig av. 

1. Se till att maten förvaras svalt. Förvara livsmedel på en mörk och 
skuggig plats, inte i solljuset. 

2. Skydda livsmedlen från fukt. Torkade livsmedel förstörs om de blir våta 
innan de används. Livsmedel som konserveras med andra metoder kan också 
ta skada av stor fuktighet. 

3. Skydda livsmedlen i paket eller burkar. De bästa behållarna hindrar 
smuts från att komma på födan och gör det svårt eller omöjligt för in-
sekter och djur som råttor, fåglar och höns att äta av den. 

Vilka platser hemma hos dig är svala och skuggiga eller mörka? 

Hur kan du skydda livsmedel från fukt? (Burkar av metall ... 
plastpåsar, kartonger eller rena, använda glasburkar eller flaskor) 

Hur kan man skydda livsmedel från smuts och djur? (Förvara i tätt 
slutna burkar. Placera dem högt upp på hyllorna. Höj upp burkarna från 
golvet med metallben för att hindra djur att krypa upp i behållarna.) 
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Lektion 10 

Förråd av vatten 

Vatten skall lagras för nödsituationer. Börja med rent vatten. Förvara 
vattnet i en ren, tätt tillsluten behållare av glas eller kraftig plast. 
Även om vatten som förvaras på detta sätt bör hålla i oändlighet, är det 
för det mesta bra att hälla ut eller använda detta vatten och ersätta för-
rådet ungefär varannan månad. Om man inte är säker på att man riskfritt kan 
använda vattnet sedan det lagrats, kan man sterilisera det genom att koka 
det i minst tio minuter. Eller också kan man sätta till en liten mängd klor 
eler hushållsblekmedel. Man tar två droppar klor eller blekmedel per liter 
eller en halv tesked per 25 liter vatten. (Se Hjälpföreningens studiekurs, 
1973-1974, hemkunskapslektion 8) 

Förråd av kläder 

Det kan vara bra att lagra extra kläder. Det är nödvändigt för familjer med 
aktiva, växande barn, eftersom de kläder de nu har inte passar dem senare. 
Hela famijens kläder kan också slitas ut. Extra kläder bör lagras där kli-
matet ändras kraftigt från årstid till årstid. 

En del familjer, i synnerhet de som har växande barn, kan göra klokt i att 
spara de kläder som ett barn växer ur, så att nästa barn kan ärva dem. Ur-
vuxna kläder, både till barn och vuxna, kan ändras till kläder åt de yngre 
familjemedlemmarna. Det kan också vara bra att lagra extra tyg, som man kan 
sy nya kläder av. Nålar, tråd och andra sybehör, bör också ingå i varje 
hemförråd så att trasiga kläder kan lagas. Tvättmedel är också något som 
skall ingå i hemförrådet, både för tvätt av kläder och tvål för den person-
liga hygienen. 

Vilka kläder skulle vara bra för dig att lagra? 

Om du är en ensamstående kvinna, vad kan du gör för att vara beredd med 
ett hemförråd, även om du kanske inte har något eget hushåll? 

När äldste Ezra Taft Benson var i Tyskland efter andra världskriget hade 
han en upplevelse som illustrerar värdet av ett fullständigt hemförråd. Ef-
ter det att han talat till en grupp om mer än femhundra heliga bad han "al-
la mödrar att komma fram. Till var och en gav han en tvål. När denna enkla 
gåva lades i deras händer, började några gråta av tacksamhet ... 

Till slut fick alla mödrar som väntade eller ammade barn komma fram ... 
Till var och en gav äldste Benson en stor ... apelsin ... Dessa mödrar kun-
de knappast tro sin lycka. 

Då en av dessa mödrar kom fram fick hon syn på en trådrulle och en nål som 
äldste Benson plockat upp ur resväskan när han tagit fram de övriga sakerna 
som han delade ut ... Hon frågade ... om hon möjligen kunde få trådrullen 
och nålen i stället för apelsinen ... Ett ögonblick senare var denna mmor 
på väg tillbaka till sin plats bärande på nålen och tråden. Då hon gick 
nerför mittgången stannade en syster henne och sade ... Jag vet att du är 
villig att dela med dig av nålen och tråden till en del av oss andra. Vårt 
behov är lika stort som ditt." (Bonnie J Babbel, "The Habit of Being 
Grateful", Instructor, sep 1970, s 318-319) 
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Dessa människor led mycket på grund av att de saknade vissa enkla, men vik-
tiga saker. Vi kan förebygga sådant lidande genom att ha ett fullständigt 
hemförråd. 

Förråd av bränsle 

Vi behöver också ha bränsle i vårt hemförråd. Bränsle behövs till att laga 
mat i nödsituationer. Det är också nödvändigt i vissa klimat att värma upp 
husen vid kylig väderlek. 

Vad kan vi göra för att lagra bränsle till matlagning? 

Vad kan vi göra för att vara i stånd att värma upp vår bostad i kall 
väderlek? 

Sammanfattning 

Vi har blivit tillrådda att lagra mat, kläder, bränsle och andra nödvändiga 
saker, som t ex förbandsartiklar och sybehör, för att klara familjens behov 
under ett år. Även om det kan vara omöjligt för oss att skaffa allt på en 
gång, kan vi börja ett hemförråd litet i sänder allt efter familjens behov. 
Vi kan köpa litet extra varje gång vi handlar. Då vår familj är beredd med 
ett förråd kan vi vänta oss stora timliga och andliga välsignelser. Herren 
har sagt oss: "Om I ären beredda skolen I icke frukta." (L&F 38:30) 

Äldste Ezra Taft Benson sade: "Tack gode Gud för en profet, för detta in-
spirerade (välfärds) program och för de heliga som ordnat det så att de kan 
ta hand om sig själva och ändå dela med sig åt andra. Vilket underbart sätt 
att bli frälsare på Sions berg!" ("Prepare Ye", Ensign, jan 1974, s 82) 

Uppmaning 

Diskutera ert hemförråd med famljen. Börja göra upp, bestämma planer för 
hur ni skall utveckla eller förbättra ert förråd. Skriv upp vilka livsmedel 
du vill ta med i förrådet, och ta hänsyn till era omständigheter. Tänk ef-
ter hur du bäst kan bevara och förvara dessa. Tänk också efter vilket 
bränsle, vilka kläder och annan utrustning som bör ingå i förrådet. 

Ytterligare skriftställen 

1 Mos 41-45 (egyptierna och israeliterna räddade från hungersnöd genom 
Josefs förråd) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Gå igenom lektion 26, "Hemproduktion", Den sista dagars heliga kvinnan, 

grundkurs för kvinnor, del A, och se efter hur man kan bevara och 
förvara livsmedel. Be en syster anteckna dessa metoder på tavlan. 
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Lektion 10 

2. Ta reda på så mycket du kan om livsmedel som det passar att lagra där 
du bor. Tala med äldre människor, som känner till det traditionella 
sättet att lagra livsmedel. Om möjligt bör du behandla och lagra några 
livsmedel i enlighet med anvisnigarna i denna lektion och visa dessa 
för systrarna. 

3. Om du inte redan känner till hur man gör vatten riskfritt att dricka, 
be lokla hälsovårdsmyndigheter lära dig effektiva metoder. 

4. Lektion 21, "Att sköta familjens ekonomi", lektion 22 "Näringsrik kost 
för familjen" och lektion 25 "Trädgårdsskötsel" i Den sista dagars 
heliga kvinnan, grundkurs för kvinnor, Del A och lektion 22 "Mödra- och 
barnavård" i denna bok besvarar frågor om hur man sköter sin ekonomi, 
beträffande näringslära och trädgårdsodling. 

5. Ge klassmedlemmarna i uppgift att läsa eller återge skriftställen och 
berättelser i denna lektion. 
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Ha roligt 
med familjen 

Lektion 22 

Denna lektion 'år till för att hjälpa dig och din familj att uppnå större 
kärlek och enighet genom att ha roligt tillsammans* 

Familjer behöver ha roligt tillsammans 

Visa bild 26-a, En familj som leker. 

Låt de två tidigare ombedda systrarna berätta om sina trevligaste upple-
velser tillsammans med familjen. 

Diskutera bild 26-a. Påpeka för klassen att det är en viktig del av 
evangeliet att göra saker och ting tillsammans i familjen. 

Detta illustreras på ett utmärkt sätt av följande erfarenhet som en far ha-
de: 

"En dag när jag sade åt min son att han skulle ta in sina leksaker från 
trädgården, sade han att han var 'för trött' ... San i blixtbelysning såg 
jag en scen från föregående dag, då min son hade bett mig brottas med ho-
nom. Vad hade jag svarat? Jag var 'för trött'. Eller -den gången han ville 
att jag skulle sparka fotboll med honom - då var jag också * för trött' . 

Några dagar senare bad jag honom att han skulle ta upp sina kläder och 
hänga undan dem. Den här gången 'hade han inte tid'. Jag kom ihåg den gång-
en han ville att jag skulle läsa för honom när han skulle gå och lägga sig 
... Jag 'hade inte tid'. 

Jag lovade mig själv att jag skulle ägna mer tid åt mina söner. Att bara 
krama dem, kyssa dem och tala om för dan att jag älskar dan hade inte lurat 
dem. De behöver hoppa, brottas och leka med mig också. 

Nu tar jag mer del i deras aktiviteter ... 

Jag har byggt tunnlar och sand slott och lekt med bilar. Att be med dem och 
leka med dem har hjälpt mig att bygga upp ett underbart förhållande till 
dem. 

Allt som kräver ansträngning ger belöning. Min belöning kom efter en speci-
ellt trevlig halvtimme med min son. Han slog armarna an mig och gav mig en 
öm kyss på kinden och sade: 'Jag älskar dig. Pappa.'" (Dan L Johnston, 
"'Daddy, I'm Talking to You'", Ensign, sep 1978, s 71) 

Bild 26-a, En familj som leker. 
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Vad gjorde denne far som gjorde familjen starkare? 

Vi ägnar största delen av vår tid åt sådant san vi tycker är viktigt. Vårt 
dagliga arbete, våra ämbeten i kyrkan, vår vila och andra saker som tar en 
massa tid är viktiga. Det kan emellertid vara så att dessa ting inte är de 
värdefullaste i våra liv. Hur skulle du besvara följande frågor: 

1. Vad är allra viktigast i mitt liv? 

2. Ägnar jag tillräckligt med tid åt att göra det viktigaste i mitt liv? 

3. Hur kan jag ordna så att jag får mer tid för familjen? 

Vi bör inse att det viktigaste i livet är familjen - för den är evig. Oav-
sett under vilka omständigheter vi lever, bör vi ta oss tid att vara till-
s amman s med f am ilj en. 

Att ha roligt med familjen ger kärlek och enighet 

En del av oss kommer säkert ihåg från vår barndom vilken stor glädje vi 
kände tillsammans med vår familj när vi verkligen gjorde något tillsammans. 
En mor har gjort följande iakttagelse: 

"När jag tänker tillbaka på min barndom och mina tonår minns jag nästan med 
vördnad de trevliga saker och ting som vi barn och mamma och pappa gjorde 
tillsammans. ... Jag skulle Inte vilja byta bort minnet av våra familjefes-
ter och andra familjeaktiviteter mot dagens filmer, bowlinghallar och res-
tauranger ... 

Jag är fast besluten att göra allt jag kan för att planera aktiviteter för 
min familj som för in Herrens ande i vårt hem på samma sätt som Anden fyll-
de mitt föräldrahem. Jag vill att mina barn skall ha den stora välsignelsen 
att ha sådana minnen som är så dyrbara för mig." (Familjens hemaftonsbok,  
1968) 

Likt denna mor bör vi ha en önskan att ge våra familjer liknande erfarenhe-
ter. Ibland är aktiviteter som står oss till buds utanför hemmet inte ac-
ceptabla, därför att de Inte hjälper oss att bygga upp kärlek och enighet i 
hemmet och närhet till vår himmelske Fader. Våra ledare i kyrkan inser att 
det finns ett växande behov av att familjemedlemmarna har roligt genom att 
göra saker och ting tillsammans, och vi bör följa deras råd och planera ak-
tiviteter som håller ihop familjen. 

Äldste Ezra Taft Benson har sagt: "Tack gode Gud för familjelivets fröjder. 
Jag har ofta sagt att det inte kan finnas någon äkta lycka åtskild från 
ett gott hem. Där finns det finaste inflytandet och umgänget." (God, 
Family, Country, s 178) 

Vi kan ha roligt hemma genom att delta i olika aktiviteter och lekar. Dessa 
aktiviteter kan var enkla och behöver inte kosta pengar. 

Vilka aktiviteter kan du och din familj ha roligt av att göra tillsam-
mans? 
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Lektion 26 

Broder George D Durrant, en far som ville att hans familj skulle ha roligt 
tillsammans, har sagt: 

"När jag blev kallad till missionspresident, var jag rädd att jag under en 
mycket kritisk tid i mina åtta barns liv inte skulle få tillräckligt med 
tid att vara en god far. Jag visste mycket väl att detta att vara far var 
en viktigare kallelse från Herren än att vara president. Det innebar att 
även om jag skulle hängivet ägna mig åt missionen, skulle jag dubblera min 
hängivenhet som far ... 

En av de första saker jag tog itu med var att kasta ett tjockt rep över en 
kraftig gren på en stor ask scan fanns på missionshemmets tomt. En akroba-
tisk äldste klättrade uppför repet och knöt fast det vid grenen. Så föddes 
missionshemmets stora gunga. Med gungan kan omedelbart grannbarn san blev 
vänner med våra yngre barn. 

... Senare satte vi upp en basketbollkorg och en sandhög ordnades. Vår gård 
blev en park där jag tillbringade mycket tid med mina barn och där de kände 
sig som hemma i tre år. Jag tror att de alltid med glädje kommer att min-
nas den tid de tillbringade i Kentucky och Tennessee." (Love at Home, 
Starring Father, s 18-20) " 

Familjer som gör saker och ting tillsammans kan utveckla ett gott, kärleks-
fullt förhållande. När de leker tillsammans kan de också lära sig att arbe-
ta tillsammans, diskutera problem tillsammans och be tillsammans. 

Ibland när familjer har roligt uppstår det problem. Vi kanske har olika 
åsikter. Några av barnen kanske grälar eller slåss. Ibland kan vi föräldrar 
bli för allvarliga och vänta oss för mycket av barnen. Vi kan finna att det 
är svårt att göra alla familjemedlemmar lika glada hela tiden. Ibland kan 
vi till och med tycka att det inte är någon idé att göra en aktivitet. Pro-
blem är emellertid ingen orsak till att man skall låta bli att leka med 
varandra. De skall i stället lösas på ett sätt san får alla familjemedlem-
mar att känna sig väl till mods. Om vi övervinner våra olikheter kan famil-
jen växa ihop mer. Vi bör komma ihåg att det verkliga syftet med våra akti-
viteter är att vara tillsammans och att tycka om att vara tillsammans. 

Familjeaktiviteter kan bli familjetraditioner. Genan åren utvecklas tradi-
tioner då familjen gör speciella saker tillsammans. Många av dessa görs 
varje år. Dessa aktiviteter kan vara släktträffar, födelsedagsfester, jul-
kalas, semestrar, besök på speciella platser, familjeorkester och hobbies. 

President Kimball och hans familj har skapat egna speciella traditioner. 
Hans hustru, syster Camilla E Kimbali, berättar om en av deras jultraditio-
ner: 

"På julafton (som är dagen före det stora jul firandet i Amerika) har vi en 
speciell familjesammankomst. Då har jag nöjet att läsa julevangeliet ur Lu-
kas och sedan dramatiserar våra barn och barnbarn berättelsen. Barnen äls-
kar att spela dessa roller. Förra julen spelade president Kimball Josefs 
roll i en dräkt som vi köpt med oss från Palestina, och jag var klädd som 
en typisk judisk kvinna från den tiden i en dräkt som vi köpt i Jerusalem, 
och spelade Marias roll. Jag är säker på att våra barnbarn och barnbarns-
barn länge kommer att minnas denna kväll då de dramatiserade den första 
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första julkvällen." (Konferensrapport från områdeskonferensen i Danmark, 
Finland, Norge och Sverige, 1974) 

Familjer kan också ha glädje tillsammans då de träffas mera formellt för 
att välsigna ett nyfött barn, vid dop, ordinationer till prästadömet, mis-
sionärsfarväl och hemkomster, examina, bröllop och andra tillfällen som är 
speciella i famljemedlemmarnas liv. 

Vilken nytta har du haft av att vara med i familjeaktiviteter? 

Vi bör anteckna trevliga familjeaktiviteter i våra familjeuppteckningar och 
personliga dagböcker, ta med lämpliga fotografier och speciella souvenirer. 
Då vi ser tillbaka och kommer ihåg allt roligt vi haft, kommer vi varandra 
närmare och vår kärlek till varandra stärks. 

För att man skall ha roligt tillsammans i familjen krävs det planering 

Om vi skall ha trevliga familjeaktiviteter måste vi för det mesta planera 
och förbereda dem ordentligt. 

Hur kan vi planera meningsfulla familjeaktiviteter? 

Följande förslag kan vara till hjälp då vi planerar famljeaktiviteter. På 
en hemafton där man ju har alla familjemedlemmar samlade diskuterar man och 
gör upp en lista på det slags aktiviteter som familjen tycker om. Då man 
tar upp varje persons förslag känner han eller hon sig betydelsefull. Akti-
viteterna bör vara av det slaget att de flesta, om inte alla, familjemed-
lemmar kan delta. 

När man övervägt samtliga familjemedlemmars förslag, låter man familjen 
välja en aktivitet på listan. Bestäm sedan ett visst datum för den. Skriv 
upp detta datum på familjens kalender för att se till att det inte blir 
några konflikter. Ge var och en tillfälle att hjälpa till att planera akti-
viteten ifråga och ha ansvar för uppgifter. 

En familj som följde dessa förslag på en hemafton beslöt att varje familje-
medlem skulle föreslå en idé till ett tjänandeprojekt för familjen, en idé 
till hur man skulle kunna försköna hemmet eller omgivningen, och en idé 
till en familjerekreation. Sedan var och en kommit med sina förslag, rösta-
de man om förslagen och man valde följande aktiviteter: 

Tjänande: Familjen gjorde i ordning trädgården åt en änkling och bakade en 
"välkomsttårta" som de tog med sig hem till honom den dag hans son kan hem 
från sin mission. 

Försköning av hemmet: Familjen förskönade ett bestämt rum i deras hus med 
nya tapeter, målade fönsterkarmar och skaffade en del andra saker som pryd-
de rummet. Hela familjen arbetade tillsammans på detta projekt. 

Rekreation: Varje familjemedlem fick en speciell dag under året. Dagarna 
bestämdes på familjens hemafton. Denna dag fick varje familjemedlem välja 
mat och också välja en rekreationsaktivitet san alla familjemedlemmarna 
skulle göra tillsammans. Några valde simning, andra en fotbollsmatch, en 
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Lektion 10 

annan valde att man skulle göra en utflykt. Vilken aktivitet man 'ån valde 
deltog samtliga familjemedlemmar. 

En annan familj planerade sina aktiviteter genom att skriva "Familjens kul-
påse" på en stor papperspåse. Varje familjemedlem skrev en lapp med den ak-
tivitet han eller hon ville att familjen skulle göra tillsammans. Vid varje 
hemafton drog man en lapp ur påsen. Den aktivitet san stod på lappen gjor-
de man sedan tillsammans, hela familjen, under veckan som kom. 

Hur kan du och din familj bäst genomföra den aktivitet ni valt? 

Tänk på följande förslag: 

Annonsera den bestämda aktiviteten i familjen. Sätt upp affischer. Tala om 
den på ett entusiastiskt sätt. 

Om aktiviteten kostar pengar, börja spara och låt var och en bidra. 

Berätta för hemlärarna om era planer. 

Engagera alla. Ge var och en i familjen en uppgift. 

Gör det sedan - och ha riktigt roligt. 

När man gjort en aktivitet är det bra om man tänker efter hur man kan för-
bättra familjeaktiviteterna. Tänk igenom följande frågor: Val skulle ha 
gjort den ännu bättre? Kom vi varandra närmare? Svaren på dessa frågor kan 
hjälpa er att undvika det som inte fungerar. Sedan kan ni planera nästa ak-
tivitet tillsammans med familjen så att den blir ännu bättre. 

Även om det är viktigt att planera era familjeaktiviteter, bör ni komma 
ihåg att en del aktiviteter behöver man inte planera. De sker spontant när 
det passar och familjen är redo. 

När skulle ni kunna ha oplanerade familjeaktiviteter? 

Vad kan du göra för att bibehålla en atmosfär av glädje och lycka 1 hem-
met? (Skaffa dig eller öka din förmåga att skratta åt dina misstag. Ta 
inte andras misstag så allvarligt. Var lika snäll mot dem som du vill 
att de skall vara mot dig när du gör misstag. Påpeka för familjen sådant 
som gör dig glad. Använd ordet tack generöst. Tala om för varje familje-
medlem minst en gång om dagen att du älskar dem. Uppmuntra familjen att 
planera trevliga överraskningar för varanira. Berätta om trevliga upple-
velser som familjemedlemmarna haft - barn älskar att höra talas om trev-
liga saker som de gjort.) 

Aktiviteterna bör anpassas efter familjens behov, Intressen och förmåga 

Familjeaktiviteterna kan vara av många olika slag. Precis som det inte 
finns tv& familjer som är exakt lika, väljer och gillar inte familjemedlem-
marna exakt samna aktiviteter. För att en aktivitet skall vara er aktivitet 
måste den passa er familj. 
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Vad bestämmer vilka aktiviteter er familj kommer att gilla? (Ålder, be-
hov, intressen, hobbies, förmågor, dagligt arbete, bostadsort, årstid 
etc) 

En mor har berättat hur hennes familj anpassade sin semester efter deras 
behov: 

"Efter fyra års studier utan uppehåll började min make och jag att många 
månader i förväg göra upp planer för vår första betalda semester. Jag sydde 
lapptäcken för brinnande livet och sålde till en handarbetsaffär så att vi 
fick ihop pengar till ett tält. Vi studerade högar av broschyrer och bokade 
plats på campingplatser ... 

I tre månader ägnade vi hälften av våra hemaftnar åt att konkretisera och 
rita teckningar av campingaktiviteter så att vår treåriga dotter Alicia 
skulle få del av vår förväntan. Hon blev lika entusiastisk som vi och snart 
hörde jag hur hon försökte förklara detta med camping för sin ettårige lil-
1 eb ror ... 

När det var tre veckor kvar vaknade vi tidigt en morgon av barnskrik. Det 
var lillebror som fått vattkoppor. Två veckor senare, när det alltså var en 
vecka kvar, var det Alicias tur. Med tunga suckar av besvikelse försökte vi 
förklara för henne att man bara inte kan ut och campa med vattkoppor ... 
Hon insisterade: 'Jo, pappa, du har ju lovat!' 

Min make och jag delar övertygelsen att ett löfte till ett barn är en helig 
sak, och i samma ögonblick fick vi båda samma briljanta idé. Sex dagar se-
nare placerade vi barnen i en tilltänkt bil gjoid av köksstolar och körde 
till en campingplats som turligt nog var belägen mitt i vårt vardagsrum. Vi 
hade ställt upp alla möblerna runt väggarna och satte upp tältet med soff-
och bordsben som förankringar för tältrepen. När väl tältet var uppe packa-
de vi in oss i tältet och hade trevligt på vår utflykt inne!" (Gayle E 
Walker, "The Camp-In", Ensing, jul 1976, s 63) 

Hur anpassade denna familj sin semester efter familjens behov? 

Skrifterna säger oss att "allting har sin tid, och vart företag under him-
melen har sin stund" vari ingår att "le har sin tid". (Pred 3:1, 4; se även 
2-3 och 5-8.) Våra hem bör vara platser där skratt ofta hörs och leenden 
dagligen utbyts. Hur olika åldrar och förmågor vi än har i familjen, bör vi 
finna sätt att koppla av och ha roligt tillsammans. 

Många nödvändiga plikter som utförs av familjer med små barn kan betraktas 
som lekar: till exempel att planera ett trädgårdsland, städa eller diska. 
Att förvandla arbete till lek gör entusiasmen hög och intresset stort. 

Om vi anpssar aktiviteterna efter familjemedlemmarnas behov, Intressen, 
förmågor och omständigheter kan vi alla åtnjuta ett balanserat liv av arbe-
te, vila och lek. 

220 



Lektion 10 

Sammanfattning 

Vår familj bör vara det viktigaste i livet. Ett sätt att stärka familjeban-
den är att planera och göra roliga saker tillsammans. Livet har många all-
varliga sidor och för att få rätt balans måste vi ta oss tid att leka med 
varandra och göra sådant som är lämpligt för de olika familjemedlemmarna. 
Om vi har roligt tillsammans, lär vi oss att leva mer meningsfullt med var-
andra och kan genom vårt personliga exempel liksom i ord mera effektivt lä-
ra andra evangeliets principer. 

Vår familj kan existera för alltid. Om vi för närvarande inte ägnar till-
räckligt med tid åt familjemedlemmarna, bör vi börja nu att göra sådant 
tillsammans som kan hjälpa oss att bli en evig familj. 

Berätta om dina känslor för hur viktigt det är att ha roligt tillsammans 
r ^ ^miljen. 

Upppmaning 

Under familjens hemafton organiserar ni en rolig famil jektivitet. Gör en 
familjekalender och planera speciella aktiviteter varje månad. Ha sedan 
riktigt roligt med familjen. 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Be två systrar berätta för klassen cm en av de gladaste 

familjeupplevelser de kan minnas. 
2. Var beredd att dela med dig av dina personliga känslor för hur viktigt 

det är att leka med familjen. 
3. Skaffa tavla och kritor. 
4. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och 

skriftställen i denna lektion. 
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Att vårda 
hemmet 

Lektion 22 

Denna lektion är till för att uppmuntra dig att följa profetens råd att 
förbättra den fysiska och andliga omgivningen i hemmet. 

Vi bör hälla hemmet snyggt och ordentligt 

Visa bild 27-a, Ett exempel på ett prydligt hem. 

En syster som just hade kommit hem från ett besök i Holland rapporterade: 

"En iakttagelse som slog oss i Holland var att husen i detta lilla larxl har 
speciella karaktärer. Fönsterkarmarna i de röda tegelhusen är alltid fulla 
av rader med blomkrukor - som för det mesta innehåller pelargonier. Fönst-
ren är stora och har aldrig persienner eller luckor. Dessa glittrande föns-
ter ökar husets personlighet. Många hus har namn. Ovanför dörrarna kan man 
se namn som: Soliga hörnet, Solstrålen, Sol stugan, Fridfulla hamnen, Lugna 
eller Fredliga vrån ... Värme och solsken och glädje tillsammans med frid 
och lugn och förnöjsamhet! DET ÄR DESSA TING SOM GÖR ETT HUS TILL ETT HEM!" 
(Daryl V Hoole, The Art of Homemaking, s 117-118) 

Hur känner du dig när du ser ett rent och prydligt hem? 

På vilket sätt visar du uppskattning till vår himmelske Fader genom att 
hålla ditt hus och din trädgård rena och prydliga? 

Rena fönster, blomkrukor, amplar och balkonglådor återspeglar ireiividu-
ella personligheter. Välskötta trädgårdar, staket och uthus anger att vi 
uppfyller vårt ansvar att vårda omgivningen. 

När Adam och Eva var i Edens lustgård fick de uppmaning att "bruka och be-
vara den", (KP Moses 3:15). Herren kräver detta av oss liksom han gjorde 
det av dem. Det förväntas och krävs av oss att vi skall vårda och försköna 
varje plats vi besitter på denna jord. Vare sig vi är husägare eller hyres-
gäster skall vi känna ansvar att hålla egendomen ren, prydlig och tillta-
lande. Vi bör också ta rätt hand om våra djur och hålla lador och betesmar-
ker rena och välskötta. 

"Det finns en berättelse om att president Brigham Young hade manat invånar-
na i vissa samhälen att klä sig ordentligt och städa runt omkring sig och 
han vägrade att komma tillbaka för att predika för dem, sägande ungefär så 
här: 'NI lyssnade inte till mig när jag bad er snygga till runt omkrir® er. 
Samma dörrar hänger på trekvart. Samma lador är fortfarande omålade. Samma 
staket är trasiga.'" (Spencer W Kimball, "Men varför ropen I till mig: Her-
re, Herre, och gören dock icke vad jag säger?", Nordstjärnan, aug 1975, s 
32) 
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Lektion 10 

President Kimball har ofta påmint medlemmarna i kyrkan om behovet av att 
städa, reparera och försköna sina hem. "Nu ber vi er städa era hem och 
trädgårdar ... Därför uppmanar vi var och en av er att bruka och på ett 
vackert sätt bevara den egendom ni har i er hand." ("Gud låter inte gäcka 
sig", Nordstjärnan, feb 1975, s 30-31) 

President David 0 McKay rådde oss också att göra våra hem tilltalande och 
ha fler aktiviteter där. (Gospel Ideals, s 485-486) Våra barn blir glada 
och stolta när de tar hem sina vänner, an hemmet är en varm, vänlig och 
glad plats. 

Vad har du för fördelar av att städa och försköna ditt hem? 

När våra hem är prydliga och ordentliga ökar de i värde, trygghet och skön-
het. 

Vi bör försköna och förbättra hemmet tillsammans 

Läs L&F 132:8. 

Ordning är nödvändig i himlarna. Om det vore på annat sätt, skulle det råda 
kaos. Ordning är lika nödvändig i våra hem. President Kimbali har sagt: 
"P1 anera väl och genomför era planer på ett ordentligt och systematiskt 
sätt." ("Family Preparedness", Ensign, maj 1976, s 125) 

Visa bild 2 7-b, Flickor som arbetar med att försköna familjens hem. 

Broder och syster Dell FOK köpte nyligen ett hus i Portsmouth i New Hamps-
hire. Huset byggdes år 1805 och byggdes om 1826 efter en brand och behövde 
verkligen repareras. "Lastbilar fulla av bråte kördes bort från huset. 
Skurning och målning blev ett familjeprojekt för Heidi 17, Erin 16, Nathan 
14 och Page 11, vilka alla gjorde sin del ... 

Broder Fox förklarade att inte alla väggar och dörrar är raka och att luft-
draget blåser genom rummen ... 'Det var skabb ig t' , förklarar Paige, 'men vi 
älskar det ...' 

'Nu är det ett mormonhus', sade Erin." ("A Romance between Home, Family", 
Church News, 19 aug 1978, s 5) 

Varför var föräldrarna och barnen så glada och stolta över sitt hus? 

Vad menade Erin när hon sade att det var ett "mormonhus"? Varför bör 
ditt hem vara ett exempel för dina grannar? 

Vi behöver inte dyrbara möbler för att försköna våra hem. Vi kan ofta göra 
något fint av gamla, avlagda saker. 

Bild 27-a, Ett exempel på ett prydligt hem. 
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Genom att samarbeta kan vi reparera och göra iordning gamla möbler som vi 
har köpt billigt. Vi kan måla väggar, tak och dörrar, sy gardiner och säng-
överkast, göra kuddar och väva mattor. 

Tre enkla steg kan hjälpa oss att åstadkomma mycket tillsammans med våra 
familjer. Först skall vi tillsammans med familjen se oss omkring hemma och 
se efter vad som behöver reparereras, städas, målas eller flyttas om. 

Därefter skall vi som familj planera hur vi skall åstadkomma detta. Det är 
viktigt att vi organiserar vårt arbete och tar en sak i sänder. Sedan måste 
vi skaffa erforderligt material, verktyg och sådant vi behöver för att göra 
det arbete vi bestämt oss för. Vi bör engagera familjemedlemmarna genom att 
låta dem göra saker som passar deras förmåga. 

Till slut är det viktigt att vi arbetar tillsammans hela familjen. Var och 
en som är engagerad i arbetet bör känna stolthet och tillfredsställelse 
över sin del av det färdiga resultatet. På detta sätt kan varje projekt bli 
trevligt för hela familjen. Man kan åstadkomma mycket då familjen organise-
rar sig och arbetar tillsammans. 

Vilka förbättrings- eller försköningsprojekt skulle din familj kunna 
sätta igång med utan att det behöver kosta en massa pengar? 

Vi måste föra in andlighet i våra hem 

Visa bild 27-c, Templet i Schweiz. 

Vad är mest imponerande i templets yttre? Varför är man så noga med att 
templen skall vara rena och vackra? 

1 Läran och förbunden får vi veta att om något orent tillåts komma in i 
Herrens hus, försvinner Herrens härlighet därifrån. Han kan inte vara i 
oheliga tempel. (Se L&F 94:9; 97:15-17.) Eftersom vi önskar att Herrens an-
de skall vara i hans heliga tempel, håller vi dem rena och vackra och upp-
manar alla som besöker dem att vara värdiga att få vistas där. Vi behöver 
också Herrens ande i våra hem. Vi bör därför följa president Kimballs upp-
maning att städa vår omgivning, göra insidan och utsidan av vår bostad så 
tilltalande som möjligt. 

En behaglig och ordentlig omgivning kan göra mycket för att hjälpa oss att 
njuta av livet. "En syster berättar om en svår period i sitt liv när hon 
förlorade familj och vänner på grund av sin omvändelse till kyrkan. Hon sa-
de: 'Jag blev tvingad att flytta till en liten lägenhet. Och när jag titta-
de på hur ful och stökig den var, sänkte sig en djup betryckthet över mig. 
Plötsligt kunde jag höra en inre röst som sade: "Herrens hus är ett ord-
ningens hus." Jag slutade tycka synd om mig själv, kavlade upp ärmarna och 
arbetade ihärdigt tills mitt lilla hem var rent och glatt. En spetsduk, den 
sista påminnelsen om mitt tidigare liv, gjorde bordet vackrare. En ny anda 
i hemmet föddes.'" (Hjälpföreningens lektionsbok 1978-1979, s 91) 

Nämn några enkla saker som du skulle kunna göra för att göra ditt hem 
mer behagligt och andligt? 
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Lektion 10 

Krukväxter, snittblommor och musik ökar skönheten hemmet. I alla länder 
finns det speciella handarbetstraditioner som broderier, täckstickning, 
vävning, makramé, blomsterarrangemang etc. Med dessa gudagivna talanger och 
förmågor kan vi skapa skönhet i vår omgivning. Vi har en särskild förmåga 
att göra det hårda och stränga mjukt och ge lyster åt det tråkiga. Vi har 
en speciell roll att utföra som hemskapare. 

Hur känner du dig när du städar, organiserar, förbättrar och förskönar 
ditt hem eller din trädgård? 

Förutom att förbättra och försköna hemmet måste vi sträva efter att det 
skall råda en fridfull, lugn ande där. 

Äldste Bo yd K Packer i de tolvs råd har sagt följande: 

"Du kan göra mycket för att skapa en atmosfär av frid och hemtrevnad, vörd-
nad, lugn och trygghet i ditt hem. Du kan göra detta utan stora kostnader. 

Eller också kan du skapa något kantigt och kallt ... och konstgjort. På tu-
sentals olika sätt blir dina ungdomar påverkade av de val du gör. Du kan 
bestämma tonen. Den kan vara lugn och fridsam där en mäktig styrka kan vä-
xa, eller också kan den vara skarp och högljudd så att barnen blir spändare 
och spändare tills dess att deras nerver en dag brister." (Eternal 
Marriage, Brigham Young University Speeches of the Year, 14 apr 1970, s 8; 
även citerat av Neil och Joan Flinders i "A Home Is Also a House", Ensign, 
nov 1973, s 20.) 

Vi kan förbättra den andliga atmosfären i vårt hem då vi accepterar och 
tillämpar Jesu Kristi evangeliums principer. Kyrkans ledare har påmint oss 
ofta om vårt ansvar att föra in andlighet i hemmet: 

Be tillsammans som familj morgon och kväll 
Håll sabbatsdagen helig 
Gå regelbundet till kyrkan tillsammans 
Fasta med ett syfte en gång i månaden 
Studera skrifterna tillsammans 
Betala fullt tionde 
Håll hemaftnar med familjen 
Älska och tjäna varandra på ett osjälviskt sätt 

Hur kan efterlevnad av evangeliets principer förbättra den andliga om-
givningen i ditt hem? 

Då vi lever i enlighet med Frälsarens lärdomar har vi hans ande hos oss och 
våra hem utstrålar en mjuk, behaglig och tilltalande atmosfär för våra fa-
miljer . 

Sammanfattning 

Profeten har givit oss instruktioner från Herren om att vi skall städa, må-
la, reparera och försköna våra hem och egendomar. Då vi arbetar tillsam-
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mans hela familjen för att försköna vår omgivning lär vi oss färdigheter 
och vanor som hjälper oss genan livet. Då vi ägnar tid och kraft åt att 
förbättra vår bostad och egendom uppskattar vi dessa mer. 

Skrifterna säger att Herrens ande inte kan bo på en plats som kännetecknas 
av förvirring eller orenhet. Om vi gör våra hem rena, inbjudande och lyck-
liga vill våra kära vistas där. Då vi lever i harmoni med evangeliets prin-
ciper ger Herrens ande oss frid och lugn. 

Uppmaning 

Under en hemafton bör ni tillsammans med familjen se er omkring hemma, ute 
och inne, för att upptäcka sådant som behöver städas, organiseras, kastas 
bort, målas eller repareras. Följ instruktionerna i lektionen och gör minst 
en av dessa uppgifter den här månaden. Uppmuntra barnen att städa en byrå-
låda, göra i ordning i ett skåp, torka golvet i ett rum. Uttryck stolthet 
och uppskattning till varje barn för det som han eller hon gjort. Besluta 
dig för att förbättra and lig he ten i ditt hem genom att regelbundet tillämpa 
evangeliets principer i familjelivet. 

Ytterligare skriftställe 

L&F 42:41 (allt skall göras i renhet) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Vara beredd att hjälpa klassdeltagarna att tänka ut ställen i hemmen el-

ler utanför dessa som behöver städas eller repareras. 
2* L ä s Den sista dagars heliga kvinnan, grundkurs för kvinnor, Del A, lekt 

20 "Att sköta hemmet väl" och lekt 31 "Att skapa en upplyftande omgiv-
ning i vårt hem". 

3. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och 
skriftställen i denna lektion. 
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Tjänande i kyrkan Lektion 28 

Den här lektionen skall förbereda dig att acceptera kallelser att tjäna i 
kyrkan. 

Tillfällen att tjäna i Herrens kyrka 

President Hugh E Brown, en ticigare rådgivare i kyrkans första president-
skap, berättade en gång följande händelse: 

"Då jag verkade som militär koordinator var jag i London. Jag skickade föl-
jande telegram till huvud kapianen för ett stort arméläger i närheten av 
Liverpool: 'Kommer till ert läger i morgon förmiddag kl 10.00. Var vänlig 
underrätta alla moitp.cnpojkar i lägret cci att vi skall hålla ett möte.' 

När jag anlände nästs, morgon träffade jag 75 unga män ... 

Ur gruppen steg det Irani en man som hälsade och sade: 'Det var till mig ni 
skickade telegrammet. Jag är kaplan för lägret. Jag fick inte telegrammet 
förren i morse (söncag morgon). När jag fick det, gjorde jag en undersök-
ning och fann att det fanns 76 mormonpojkar här. 75 av dem är här, en "år på 
sjukhus.' 

Han sade vidare: 'Jag; önskar att ni ville tala om för mig hur ni bär er åt. 
Jag har 600 män i tuir. kyrka här i lägret och om jag så gav dem sex månaders 
varsel skulle de inte slå det rekordet. Tala om hur ni bär er åt.' 

Jag svarade: '0m ni kommer med på vårt möte, skall vi visa er hur vi bär 
oss åt.' Och han följde med mig och framför oss hade vi de 75 unga männen. 
Prästen satt bredvic mig. 

Jag frågade: 'Iiur många av er pojkar har varit på mission?' Drygt femtio 
procent av dem räckte upp handen. Jag pekade på sex av dem och sade: 'Vill 
ni vara snälla och komma fram och administrera sakramentet.' Jag pekade på 
sex andra och sade: 'Vill ni vara snälla och komma hit och vara beredda att 
tala till oss.' Jag tittade på min vän prästen och hans ansikte uttryckte 
stor förvåning. Han hade aldrig sett något sådant ... 

Jag fortsatte, 'Vem kan leda musiken?' och de flesta av dem räckte upp han-
den. Jag valde ut en. 'Vem kan spela på den här portabla orgeln?' Än en 
gång kom flera händer i luften och en pojke valdes ut ... 

Vi fortsatte med vårt möte och de unga männen talade, och de talade med 
kraft och övertygelse ... När de hade slutat sade jag: 'Mina vänner, nu 
måste vi sluta' ... 
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De sade: 'Låt oss ha ett vittnesbördsmöte.' ... 

Jag vände mig till min vän prästen och sade: 'Jag vet att det här är ovan-
ligt för er. Vi har varit här i två timmar och vi kommer att vara här i två 
till. Vi ursäktar er gärna om ni vill dra er tillbaka. 

Han lade handen på mitt knä och sade: 'Snälla ni, får jag stanna kvar?' Och 
naturligtvis uppmuntrade jag honom att stanna kvar, och i två hela timmar 
bar dessa unga män ... vittne om evangeliets äkthet ... 

Till slut var det slut. Vi avslutade och denne präst vände sig till mig och 
sade: 'Mr Brown, jag har varit präst i tjugo år men detta har varit den 
största andliga upplevelsen i mitt liv.' Och än en gång frågade han: 'Hur 
bär ni er åt? Hur visste ni vilka av dessa pojkar ni skulle kalla fram?' 

Jag svarade: 'Det spelade ingen roll vilken av dem jag kallade. De var alla 
förberedda.'" (An Eternal Quest-Freedom of the Mind, Brigham Young Univer-
sity Speeches of the Year, 13 maj 1960, s 14-17; även citerat av Leon R 
Hartshorn i "Thank You, God" i Outstanding Stories by General Authorities, 
vol 1, 12-15) 

Vad var det som prästen märkte var annorlunda med vår kyrka? 

Vad var de unga männen förberedda att göra? 

Hur hade de förberett sig? 

Varför är det viktigt att du förbereder dig för tjänande i kyrkan? 

"I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga finns det inget professionellt 
prästerskap som är det vanliga i andra kyrkor ... Alla medlemmar i kyrkan 
kallas att tjäna och verka i kyrkans aktiviteter." (Boyd K Packer, "The 
Secret of Service", Improvent Era, jun 1966, s 551) 

Då grupper, små grenar, vanliga grenar, ward och stavar organiseras kallas 
medlemmarna i kyrkan att tjäna i alla ämbetn i dessa enheter. 

Hur kallas vi att tjäna i kyrkan? 

Våra ledare i kyrkan har till ansvar att kalla medlemmar till ämbeten i 
kyrkan. De känner till kraven för varje ämbete och de önskvärda kvalifika-
tionerna som medlemmarna måste ha för att utföra detta. Med dessa tankar i 
minnet överväger kyrkans ledare med bönens hjälp en lista på tänkbara per-
soner. De söker samtidigt, och får också, inspiration och ledning från Her-
ren vid varje kallelse de gör. 

Äldste Paul H Dunn i de sjuttios första kvorum har berättat om en erfaren-
het han hade strax efter det han blivit understödd som generalauktoritet: 
"Jag blev kallad att bistå en medlem av de tolv att organisera en stav ... 
Det var en andlig upplevelse som jag aldrig kommer att glömna. 
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Lekt ion 10 

Strax efter vår ankomst började vi med uppgiften att välja ut en president. 
Efter många timmars personliga intervjuer bad den presiderande auktoriteten 
mig att jag med bönens hjälp skulle överväga de bröder som suttit framför 
oss och efter samråd med Herren göra upp en lista på tre namn i den ordning 
jag föredrog på vem som skulle bli stavspresident. Han rådde mig att jag 
skulle låta Herrens ande leda mig. 'Jag skall göra samma sak', sade han. 

Jag gick in i ett tomt rum och knäböjde inför Herren och bad om hans andes 
ledning. Jag visste att vi bara var hans tjänare som gick hans ärenden och 
att valet skulle göras genom inspiration. När jag skrivit upp tre namn i 
den ordning som jag i mitt innersta kände var rätt, tog jag listan med mig 
till aposteln ... Han frågade: 'Vad känner du för namnen?' Jag svarade att 
jag hade en känsla av förvissning. Han sade då: 'Lägg listan på skrivbordet 
med baksidan upp.' Han gjorde samma sak med sin. 'Nu ber vi Herren om slut-
giltig bekräftelse.' Vi föll på knä tillsammans och han höll en av de mest 
ödmjuka böner jag någonsin hade hört ... Vi vände sedan på listorna och 
jämförde dem. De var identiska. Mirakulöst nog var till och med ordningen 
exakt densamma." (Paul H Dunn, The Ten Most Wanted Men, s 138) 

Vilken inställning bör vi ha till det sätt varpå Herren har utvalt oss 
och andra till ämbeten i kyrkan? (Vi bör vara villiga att göra det som 
Herren har bett oss att göra. Vi bör inte kritisera våra ledare utan 
stödja dem med glädje.) 

När vi väl har valts ut kallas vi av vår prästadömsledare för en personlig 
intervju. Vid detta tillfälle går han igenom de ansvar sam följer med vår 
nya kallelse och frågar oss angående våra personliga förhållanden och fa-
miljeförhållanden för att hjälpa oss att se om vi kan uppfylla de krav på 
tid, förberedelse, närvaro, resor etc som kallelsen medför. Vi bör förstå 
vem vi skall rapportera till och från vilka ledare vi kan begära hjälp. 
Ibland ombeds familjen att lova att ge sitt stöd till den person som får en 
kallel se. 

Äldste Loren C Dunn i de sjuttios första kvorum har sagt följande om arten 
av en kallelse i kyrkan: 

"Ett kall i kyrkan är både en personlig och helig sak och var och en är be-
rättigad att få veta att han eller hon kallats att handla i Guds namn i 
just det ämbetet. Varje person i denna kyrka har rätt att veta att han bli-
vit kallad av Gud. Om han inte har denna försäkran, så skulle jag vilja 
föreslå att han allvarligt och under bön begrundar sitt kall så att han kan 
motta det som han har rätt till." ("We Are Called of God", Ensign, jul 
1972, s 44; även citerat i Hjälpföreningens studiekurs 1977-1978, andligt 
liv, lektion 8, s 62) — — — -

Hur kan du få visshet om att de kallelser du erhåller kommer från Her-
ren? 

Hur kan vi få hjälp att fullfölja våra kallelser? 

Även om vi kanske inser att kallelsen att tjäna kommit genom inspiration 
känner vi oss också ibland otillräckliga, okvalificerade eller rädda. 
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Skrifterna säger oss att Enok, Moses, Jeremia och andra av Herren utvalda 
också uttryckt känslor av otillräcklighet. (Se Moses 6:31; 2 Mos 4:10; Je-
remia 1:6.) 

En viss syster som kände sig mycket otillräcklig inför sin kallelse att 
verka som rådgivare i Primärföreningen erhöll en tröstande försäkran från 
biskopen. Han sade: "Att arbeta i kyrkan är ungefär som att vara nygift. 
Precis på samma sätt som din make då Inte väntade sig att du skulle vara en 
perfekt husmor, väntar sig inte Herren heller ... att du skall vara en per-
fekt ledare omedelbart. Du kommer att göra misstag ... men den kärlek du 
har till Herren och evangeliet hjälper dig att utvecklas och så småningom 
lyckas helt i denna kallelse. Herren kallar oss till ämbeten som hjälper 
oss att växa genom att kämpa." (Paul H Dunn, The Ten Mose Wnted Men, s 
228) 

Visa planschen: "Det är genom tjänande vi lär oss hur man skall tjäna." 
(Se Spencer W Kimball "Små handlingar av tjänande", Nordstjärnan, dec 
1976, s 1) 

Beträffande våra känslor av otillräcklighet när det gäller att uppfylla vå-
ra kallelser har president Spencer W Kimball sagt: "Jag har lärt mig hur 
man tjänar genom att tjäna ... Det är viktigt för oss att vi bortser från 
oss själva och är uppriktigt intresserad av dem som Gud har givit oss att 
hjälpa som en del av våra kallelser." (Spencer W Kimball, "Små handlingar 
av tjänande", Nordstjärnan, dec 1976, s 1) 

Hur skall vi enligt president Kimball lära oss att tjäna? Hur råder han 
oss att vi skall göra för att övervinna känslan av otillräcklighet? 

Vi kan få självförtroende då vi inser att Herren känner till våra talanger, 
förmågor och möjligheter, samt att han i ljuset av denna kunskap har valt 
oss att tjäna i våra olika kallelser. 

Biskopen eller grens-, distrikts- eller stavspresidenten kan ge oss en väl-
signelse för att hjälpa oss att utföra den nya kallelsen. Detta kallar vi 
att "bli avskild". 

När vi kallas att verka i kyrkan, förväntas det inte att vi skall göra det 
ensamma. Vi kan få kraft, styrka och hjälp från Herren. Han har sagt att 
vi kan få hans ande "genom trons bön" (L&F 42:14). Vi försäkras också att 
om vi är värdiga, skall vi "erhålla undervisnir^ från höjden ... och ... 
begåvas med kraft". (L&F 43:16) 

När äldste L Tom Perry kallades till de tolvs råd sade han: "När man lever 
nära evangeliet finns Herren alltid där. Jag har fått bevis att det är sant 
att om jag vill göra min hemläxa, och studerade och var förberedd, så be-
kräftar Herren alltid vilken väg jag bör ta." ("News of the Church", 
Ensign, maj 1974, s 121; Hjälpföreningens studiekurs 1977-1978, s 62) 

Varför är det så viktigt att vi har Herrens ande som hjälp i våra kal-
lelser? (När vi kallas att utföra Herrens verk, kan man ge oss styrka 
och inspiration att göra det vi kallats att göra.) 
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Lektion 10 

Grens-, wards-, distrikts- och stavsledare och ämbetsmän har också kallats 
för att hjälpa oss att utföra våra uppgifter. Vi bör söka deras hjälp och 
lyssna till deras rid. Vi bör gå pl de möten där de utbildar, undervisar 
och inspirerar oss. 

Nämn några ledare som du fått hjälp av? 

Förutom skrifterna har vi i kyrkan handböcker och lektionsböcker som in-
struerar och vägleder oss i våra kallelser. Kyrkan ger också ut tal från 
general- och områdeskonferenser av profeten och andra generalauktoriteter. 
Kyrkans tidningar innehåller många av dessa tal i tryckt form. Vi bör stu-
dera och följa de instruktioner och råd som ges i dessa inspirerade budskap 
från våra ledare. 

Hur kan du känna självförtroende i dina kallelser genom att följa gene-
ralauktoriteternas råd och använda kyrkans auktoriserade material? (Det 
kan hjälpa dig att veta att du lär ut sanningen och leder andra på det 
sätt som Herren vill att du skall göra.) 

Vårt personliga ansvar för våra kallelser 

Då vi accepterar ansvar i Herrens kyrka, blir vi hans förvaltare. Detta in-
nebär helt enkelt att han har anförtrott oss uppgiften att utföra vissa an-
svar och vi skall utföra dem som hans medarbetare. 

Detta betyder också att vi är ansvariga inför Herren för det han anförtrott 
oss. Var och en av oss har fått ett förvaltarskap över det som vi blivit 
kallade att göra. 

Läs L&F 72:3,4. 

Vem måste redogöra för sitt förvaltarskap till Herren? (Alla) 

Vad lovar Herren dem som är trofasta i sina förvaltarskap eller kallel-
ser? (De skall vara värdiga att ärva Faderns boningar.) 

Läs L&F 107:99-100. 

Varför är varje kallelse i kyrkan viktig? Varför bör du göra ditt bästa 
då du tjänar i kyrkan? (Herren har befallt oss att vi skall lära oss vå-
ra plikter och utföra dem så väl som mjöligt. Den som är trög skall inte 
vara värdig välsignelserna.) 

Sammanfattning 

Syster Belle S Spafford, tidigare general president för Hjälpföreningen har 
sagt: "Herrens maning: 'Följ mig', kommer till oss i denna dag lika sant 
som den kom till hans forna lärjungar ... Hans verk måste fortgå. Dess 
framåtskridande beror på den styrka vi ger det. Eftersom han behöver vår 
styrka, är han tolerant mot våra svagheter. Var och en av oss är kallad 
till ett speciellt arbete på grund av någon styrka som vi besitter. Det är 
vårt ansvar att acceptera hans kallelse, att tillväxa i hans tjänst." 
(Women in Today's World, s 67; också citerat i Hjälpföreningens studiekurs 
1976- 1977, s 137) 
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Vi har många tillfällen att tjäna Herren i hans kyrka och bör söka att upp-
fylla vårt inspirerade ansvar på det sätt san Herren vill att vi skall upp-
fylla det. 

Uppmaning 

Kom ihåg att Herren inspirerar sina ledare till att kalla oss att tjäna i 
kyrkan. När vi uppfyller våra kallelser skall vi söka hjälp från Herren, 
våra ledare, skrifterna och auktoriserade handböcker. Vi bör också vara 
villiga att acceptera fullt ansvar för vårt förvaltarskap. Gör upp en för-
teckning över hur du kan förbättra dig själv som förvaltare av den kallelst 
du nu har i kyrkan. 

Ytterligare skriftställen 

Joh 15:16 (bär frukt) 
Apg 1:24 (Herren väljer sina tjänare) 
Hebr 5:4 (män kallade av Gud) 
L&F 105:35-37 (Andens röst tillkännager vem som är utvald) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 

Läsa Evangeliets principer, kap 28, "Tjänande". 
2. Gå igenom lektion 12, "Kyrkans organisation" i denna bok. 
3. Göra en plansch att sätta upp med texten: "Det är genan tjänande vi lär 

oss hur man skall tjäna" (Spencer W Kimbali, "Små handlingar av tjänan-
de", Nordstjärnan dec 1976, s i ) . 
Ge klassmedlemmar 1 uppgift att läsa eller återge berättelser och 
skriftställen i denna lektion. 
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Att utveckla 
ledarskapsfärdigheter 

Syftet med denna lektion "år att hjälpa dig att bli en bättre ledare och en 
bättre efterföljare. 

Behovet av goda ledare och goda efterföljare 

President Spencer W Kimball berättade följande an hur ledare påverkar sina 
efterföljare: 

"För länge sedan när jag var med i stavspresidentskapet i St Josephs stav i 
Arizona besökte jag en sabbatsdag Edens ward. Byggnaden var liten, och de 
flesta satt ganska nära oss där vi satt på förhöjningen ungefär en halv me-
ter ovanför golvet i det övriga rummet. 

Under mötet drogs min blick till sju små pojkar som satt på första bänken i 
kapellet. Jag blev så glad åt dessa sju små pojkar på denna wardskonferens. 
Jag lade dem på minnet och sedan flyttade jag intresset till andra ting. 
Snart drogs emellertid min uppmärksamhet till de sju små pojkarna igen. 

Jag tyckte det var så konstigt att var och en av de små grabbarna lyfte 
högra benet och lade det över det vänstra knäet och sedan på en gång bytte 
de ben och lade vänster ben över höger knä. Jag tyckte det var ovanligt, 
men ignorerade det. 

Efter en liten stund drog alla pojkarna på en gång höger hand över håret 
och sedan lutade alla ̂ pojkarna huvudet i handen och sedan återgick de på en 
gång till att korsa benen igen. 

Det verkade så konstigt och jag funderade på det, medan jag försökte tänka 
på vad jag skulle säga på mötet. Plötsligt gick det upp ett ljus för mig. 
Pojkarna härmade mig. 

Den dagen lärde jag mitt livs lektion - att vi som står i auktoritativ 
ställning verkligen måste vara noga, för andra ser på oss och finner i oss 
exempel." ("David och Goljat", Nordstjärnan, 3/1975, s 29) 

Alla människor söker någon att följa - någon som kan leda dem. En ledare är 
en person som går framför andra för att leda dem eller visa dem hur någon-
ting skall utföras. En ledare talar inte enbart om för andra vad de skall 
göra och hur de skall göra det, han visar dem genom att vara ett föredöme. 
En ledare hjälper andra att gå framåt. 

Visa bild 29-a, En syster undervisar om matlagning. 
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Bild 29-a, En syster undervisar om matlagning. 



VI vänder oss till våra föräldrar och vänner och till kyrkans ledare för 
att få vägledning. Vi lyssnar på vad de säger och ser på vad de gör. Ofta 
formar vi våra liv efter de råd de ger oss eller följer det vi ser dem gö-
ra. En lärare är en ledare som lär oss att följa instruktioner. 

Nämn några egenskaper som människor ni tycker om att följa har? (Glad-
lynthet, självförtroende, omtänksamhet, optimism, förtröstan på Herren, 
ödmjukhet) 

(Skriv svaren på tavlan.) 

Vad kan vi göra som efterföljare för att bistå våra ledare? Följande 
förslag kan vara till hjälp: 

Lyssna på vad de säger 
Följa deras rättfärdiga råd 
Göra vår del av arbetet 
Hjälpa våra medmänniskor 
Arbeta tillsammans med andra i kyrkan 
Dela ledarens ansvar 
Vara pålitliga 
Ha förståelse för våra ledare 

På vilket sätt kan detta göra oss till både bättre ledare och efterföl-
jare? 

Vi är alla ledare. Någon gång och någonstans i livet leder var och en av 
oss en annan människa eller en grupp. Vägar korsas och vare sig vi vill det 
eller inte påverkar vi andra människor. Vårt inflytande, vilket skiljer sig 
ifrån andras, är vårt ledarskap. 

En ledare behöver inte nödvändigtvis vara en offentlig person i någon for-
mell organisation, som kyrkan eller ett samhällsorgan. Det finns många oli-
ka tillfällen då vi kan leda andra: i vårt arbete, i vårt hem, i samhället 
och i kyrkan. 

Nämn några olika sätt att vara eller bli ledare i hemmet eller i samhäl-
let. 

Eftersom vi alla är ledare är det viktigt att vi lär oss att leda. Med 
hjälp av goda ledarskåpsfärdigheter kan vi förbättra oss själva och andra 
och även förhållandet till släktingar och vänner. Föräldrar bör sträva ef-
ter att bli de bästa tänkbara ledare. Goda ledarskapsfärdigheter gör att 
arbetet i hemmet och i samhället löper smidigare. 

Herrens verk ökar i omfattning, kyrkan tillväxer, och många av oss kommer 
därför att kallas att leda andra. 

Äldste Sterling W Sill i de sjuttios första kvorum betonade verkligen beho-
vet av goda ledare när han sade: "En soldat kämpar bättre, en försäljare 
säljer mer, ett barn studerar flitigare, en missionär omvänder fler, om de 
leds av någon som kan undervisa och inspirera och utbilda och övervaka och 
visa kärlek och motivera och göra allt det där som [goda ledare gör]" ("The 
Problem Is Always the Same", Ensign, mar 1973, s 34) 
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Om vi är ihärdiga kan vi alla lära oss att leda sid ra. Vi bör förbereda oss 
genom att lära oss de goda ledarskapsprinciper arbetet i kyrkan ger oss. 
Och sedan dagligen leva efter dem. 

Jesus - den fullkomlige ledaren 

Vi sa bild 29—b, Jesus Kristus och apostlarna. 

Jesus Kristus var den förebildlige ledaren, ty han lärde sig att i allt 
följa sin Fader. För att vi skall kunna bli effektiva ledare fordras det 
att vi lyder Frälsarens uppmaning: "Kom ... följ mig" (Mark 10:21). Vi mås-
te lära oss att göra det Frälsaren gjorde. 

1» Jesus förberedde sig själv. Han fastade, bad, studerade, genom allt sök-
te han att förstå vad Fadern önskade. Vi har blivit uppmanade att studera 
och förbereda oss själva (se L&F 88:118-119). Då vi fastar, ber och stude-
rar, lär vi känna vår himmelske Faders önskningar och ökar v&r förmåga. 

2. Jesus älskade dem han ledde. Förmågan att visa kärlek är viktig för en 
ledare. Ty den gör det möjligt för honom att verkligen bry sig cm dem han 
leder. Cta han hyser kärlek till dan har han en stark önskan att hjälpa don 
att förbättra sig. Han ömmar för dem och vill hjälpa dem att uppnå sina 
mål. Vi medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har ett mål 
ganensamt - att återvända till vår himmelske Fader i det celestiala riket. 
Vi kan hjälpa andra att uppnå det målet om och endast om vi hyser kärlek 
till dem. Kärlek är en kraft. Äldste Neal A Maxwell har sagt att "ledarskap 
är kärlek omsatt i handling" ("... A More Excellent Way", s 44). Vi bör 
minnas Frälsarens ord: "I skolen älska varandra; ja, såsom jag har älskat 
eder." (Joh 13:34) 

Varför är det effektivare att hysa kärlek än att utöva makt? (Människan 
vill göra den till viljes som visar kärlek." 

På vilka sätt kan förmågan att hysa kärlek göra oss till bättre ledare i 
hemmet? (Vi undviker motsättningar. Bättre samarbete.) 

3- Jesus undervisade sina lärjungar om syftet med sitt arbete. Han hjälpte 
dem att förstå deras roll i arbetet, att se deras ansvar i rätt perspektiv. 
Vi som ledare måste få dan vi satts att leda att förstå vår syn på arbetet, 
att förstå de uppgifter de skall utföra. 

Om vi hjälper barnen att förstå deras roll i familjelivet, på vilka sätt 
blir de då bättre skickade att följa föräldrarnas ledning? (Ete förstår 
att de tillhör en familj fdr att de skall få undervisning och hjälp, det 
blir då lättare för dem att lyda.) 

4. Jesus grundade sitt ledarskap på den fria viljans princip. Han tvingade 
inte lärjungarna att vandra med honom. Han bjöd dem att komma. 

Bild 29-bt Jesus Kristus och apostlarna. 
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Den fria viljans princip är en grundsten i Jesu Kristi evangelium. När vi 
försöker tvinga någon att följa oss så använder vi samma metoder som Satan. 
Om vi vill leda som Kristus gjorde måste vi tillåta andra rätten att välja. 
Jesus talade om för andra vad han förväntade sig av dem. Vi måste också ta-
la om för andra vilka förväntningar vi har och vad de kan förvänta sig av 
oss. När vi ger dem uppgifter är det viktigt att förklara vilka plikter de 
har, hur lång tid de har på sig, vilka möten de skall vara närvarande vid 
och vilket slutresultat vi förväntar oss av dem. Vi måste slutligen respek-
tera deras frihet att acceptera eller förkasta dessa ansvar. 

Varför är det så viktigt att vi vet vad som förväntas av oss innan vi 
tar på oss det ansvaret? På vilka sätt blir det lättare för barnen att 
utföra sina uppgifter om vi ger dem detaljerade anvisningar? 

5* Jesus gav sina lärjungar uppgifter som var meningsfulla och uppfordran-
de. Vi känner oss betydelsefulla då vi får meningsfulla uppgifter. Att bara 
ge någon ett uppdrag för att han skall vara sysselsatt leder sällan till 
goda resultat. Vi måste få våra medarbetare att känna att det de gör är be-
tydelsefullt. Vi får absolut inte slösa bort våra medmänniskors tid genom 
att ge dem onödiga uppdrag. Var och en lär sig inse att det finns monotona 
uppgifter som är viktiga och som måste utföras. Vi bör alla vara villiga 
att utföra såväl dessa uppgifter scm andra mer lockande, eller sådana som 
ger applåder och lovord. 

6. Jesus visade att han ansvarade både för sina avsikter och sitt folk. Han 
kände ansvar att hjälpa sitt folk tillväxa. Han önskade inte enbart att 
bygga upp Faderns rike, utan också att upphöja folket. Profeten Joseph 
Smith uttryckte samma tanke när han sade: "Jag lär dem rätta principer så 
styr de sig själva" (Citerat av John Taylor i Millenial Star, 13:339, 15 
nov 1851). Detta bör vara vårt syfte - att hjälpa våra efterföljare att 
tillväxa och nå upphöjelse. 

Varför är det så viktigt att vi ständigt har upphöjelsen i åtanke då vi 
leder andra? (Vi är ansvariga för vad vi påverkar andra att göra. Det är 
ett allvarligt felsteg att leda någon vilse.) 

7. Jesus kunde konsten att lyssna. Den atmosfär han verkade i var fylld av 
kärlek och omtanke; detta gjorde att efterföljarna kände sig väl till mods, 
ty de visste att han lyssnade med ett kärleksfullt öra. Han tog sig tid att 
lyssna på dem och att sätta sig in i deras behov. (Se Luk 7:1-10 och Joh 
8:1—11.) Vi måste visa samma omtanke. 

8. Jesus hjälpte ofta sina medarbetare att tänka igenom saker och ting ge-
nom att ställa frågor till dem. Det hjälpte dem att förstå vad han~ 
undervisade dem om. (Se Matt 16:13-19; 19:16-22; Joh 21:15-17.) För att 
vara goda ledare måste vi hjälpa människor lösa sina egna problem och klara 
av sina egna svårigheter. Vi måste visa dem att vi litar på dem och 
motivera dem att finna lösningar och fatta beslut. Det är ofta svårt att på 
egen hand fatta kloka beslut. Vi får mod och styrka då andra hjälper oss. 
Vi måste också söka den kraft och hjälp vi kan få från vår himmelske Fader 
genom uppriktig bön. 

9. Jesus höll alltid buden. Han ändrade inte normer eller uppföranden för 
att tillfredsställa andra människor. Han levde ett exemplariskt liv. Då vi 
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villigt följer hans föredöme och styr våra handlingar i rättfärdighet blir 
vi goda föredömen för våra efterföljare. Vi måste alltid leva efter evange-
liet. (Se Neal A Maxwell: "... A More Excellent Way", s 53-54.) 

Varför är det goda exemplet en sådan viktig del av ett ledarskap? Vad är 
det ni undervisar om genom ert sätt att leva? 

Att följa Jesu exempel 

En ung flicka berättar följande berättelse som handlar om ett rättfärdigt 
föredömes kraftfulla påverkan: 

"När jag var omkring 16 år gammal var jag ofta sjuk och kunde inte gå till 
vare sig skolan eller kyrkan. Och när jag kom dit kunde jag inte delta i 
verksamheten. Så jag undvek människor. 

En enda gång försökte jag delta i en verksamhet. Jag deltog i en tal tävling 
i wardet. Vinnaren skulle få delta i stavstävlingen. Det visade sig att jag 
var den enda deltagaren i wardet, utan att höra mitt tal skickade ward si e-
daren mig vidare till stavstävlingen, där jag gruvligen misslyckades. Som 
tur var hade jag en lärare i Unga kvinnor som verkligen brydde sig om mig. 
Hon tillät mig inte att sitta tyst i ett hörn. Hon hade fått i uppgift att 
leda en stavsbankett och utan dröjsmål gav hon mig i uppgift att se ut ett 
tema, föreslå olika ämnen till tal och att vara toastmaster. Jag sade till 
henne att det kan jag aldrig klara av. 'Det kan du', försäkrade hon mig 
gång på gång, 'för jag tänker hjälpa dig.' 

Jag tyckte så mycket om henne och var villig att göra allt jag kunde, men 
jag visste att jag skulle misslyckas. Vi diskuterade olika möjliga ämnen. 
När vi höll möte med en kommitté som bestod av flickor lät hon mig framföra 
mina tankar. Hon tog inte åt sig äran för idéerna. Jag skrev mitt tal, och 
med hjälp av hennes kärleksfulla förslag skrev jag om det många gånger, än-
da tills till och med jag kunde se att det var ett bra tal. 

•Men', sade jag, 'jag kan inte stå upp inför 300 flickor och tala. Jag gör 
ett dåligt intryck, jag skulle fördärva hela kvällen.' Hon lade armen om 
mig och sade: 'Dumheter, du blir bankettens klart lysande stjärna!' 

Hon var tillsammans med mig många gånger när jag övade, en gång tog hon mig 
med sig till hotellet där banketten skulle hållas så att jag skulle få öva 
på plats. Vi tränade med mikrofon. Hon frågade mig vilka kläder jag skulle 
ha på mig. Hon gav mig en klänningsblomma som inte bara passade till min 
klänning utan också muntrade upp mig. Hon lät en hårfrisörska ordna till 
mitt hår så att det bättre passade mig. 

Men det viktigaste av allt var att hon föll ned på knä tillsammans med mig 
före banketten och förklarade för Herren att jag var en underbar flicka som 
hade arbetat intensivt och att jag nu behövde hans hjälp för att göra ett 
gott axbete. Hur skulle jag någonsin kunnat misslyckas med hans och hennes 
kärlek runt omkring mig?" ("A More Excellent Way", framförd i junikonferen-
sen 1968, s 5-7.) 
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På vilka sätt hjäpte ledaren denna unga kvinna? Skriv upp svaren på 
skrivtavlan och diskutera vart och ett av svaren. (Tänkbara svar: plane-
rade och förberedde, organiserade arbetet, visade uppriktigt intresse 
för den unga kvinnan, visade kärlek, lyssnade till flickans bekymmer, 
var entusiastisk, uttryckte förtroende för flickan och hjälpte henne att 
få bättre självkänsla.) 

På vilka sätt följde denna ledare Jesu goda exempel? 

Att utveckla ledarskap i hemmet 

Våra ledare i kyrkan har alltid burit vittnesbörd om betydelsen av att i 
hemmet utveckla ett kristuslikt ledarskap. 

"Emedan behovet av ledarskap ökar med den institutions betydelse det betjä-
nar, är ledarskap i hemmet det allra mest viktiga. 'Ingen annan framgång 
kan ersätta ett misslyckande i hemmet'. (President David 0 McKay) Den orga-
nisation på vilken allt annat beror är familjen.' (Sterling W Sill, "The 
Problem is Always the Same", Ensign, mar 1973, s 34) 

Det är i hemmet vi lär oss att samarbeta, att utföra uppgifter, att delege-
ra uppgifter och be om hjälp. I hemmet bör det råda en anda av uppriktig 
omtanke för var och en i familjen. 

Gott familjel iv leder till att egenskaper utvecklas som hjälper både för-
äldrar och barn att bli goda ledare. Vi kan hjälpa familjemedlenmarna att 
utveckla självkänsla genom att ge dem tillfälle att utveckla talanger och 
att utföra uppgifter och sedan berömma dem för deras resultat. Barn får 
denna självkänsla genom att utföra uppgifter som det står i deras makt att 
klara av. Det är i hemmet vi lär oss att tala med varandra och att ta emot 
förslag, som vi lär oss att lösa konflikter och övervinna svårigheter. I 
hemmet kan vi lära oss att följa goda föredömen och att själva vara goda 
föredömen. 

Föräldrar bör vara ett föredöme i att tjäna i kyrkan. Detta gäller även i 
verksamheten i hemmet och i samhället. Deras rättfärdiga föredömen uppmunt^ 
rar barnen att bli goda ledare. Det är viktigt att barn får stöd och att de 
uppmuntras i sina ledarskapsansvar. "Cta vi i hemmet ger utrymme för att un-
dervisa om ledarskapsfärdigheter, blir det möjligt för våra barn att senare 
i livet ta på sig plikter och ledarskapsansvar." (Neal A Maxwell, "... A 
More Excellent Way", s 132) 

På vilka sätt kan uppdrag på familjens hemafton ge barnen tillfälle att 
utveckla ledarskapsfärdigheter? 

Hur kan familjeprojekt hjälpa familjemedlemmarna att leda? 

På vilka sätt kan de äldre barnen lära sig ledarskapsfärdigheter i hem-
met? 

Varför bör både föräldrar och barn vara goda ledare i hemmet? 
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Sammanfattning 

Vi är alla någons ledare, vare sig det gäller en medarbetare, en vän eller 
en anhörig eller om det mer formellt gäller i en uppgift i kyrkan, i sam-
hället eller i andra mer formella organisationer. Som medlemmar i kyrkan 
får vi allt större möjligheter att vara ledare. Vi kan lära oss att bli 
bättre ledare genom att följa Jesu föredöme och även våra andra ledares fö-
redömen. Vårt största ansvar är dock att leda i hemmet, där bör vi både i 
ord och handling uppmuntra och hjälpa våra barn att bli goda ledare. 

Uppmaning 

Tänk på någon som har tjänat och undervisat och lett dig. Fråga dig själv 
vad det var den personen gjorde som var så betydelsefullt för dig. Försök 
att utveckla samma egenskaper i ditt eget liv. 

Planera som familj att ge varje individ möjlighet att utveckla ledarskap 
under familjens hemafton och under familjeaktiviteter. 

öva dig att vara en god ledare och en god efterföljare i ditt förhållande 
till andra i hemmet och i samhället och i kyrkan. 

Ytterligare skriftställen 

Ords 4:11 (Gud leder på rätta stigar) 
Joh 13:15 (följ Kristi föredöme) 
1 Ne 3:7 (Gud hjälper oss att utföra vårt verk) 
Mos 2:17 (när vi tjänar andra tjänar vi Gud) 
L&F 58:26-28 (vi bör göra det som är gott) 
L&F 121:41-44 (riktlinjer för ett kristuslikt ledarskap) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Skaffa skrivtavla och krita. 
2. Ge klassdeltagare i uppgift att läsa eller framföra berättelser och 

skriftställen i lektionen. 

245 





Att lära sig 
att delegera ansvar 

Lektion 30 

Syftet med denna lektion är att hjälpa dig att förstå att klok delegering 
hjälper dig att uppfylla ditt ansvar. 

Betydelsen av vis delegering i ledarskap 

"Många gånger i min ungdom tittade jag på Simson, en vacker, apelkastad 
häst med utmärkt fysik och sådant storlek att han tycktes torna upp sig 
framför mig. Men trots att han var stor, var han mjuk och vänlig till sät-
tet. Han gillade godsaker och han skakade huvudet upp och ner till tack då 
han fick något gott att äta. Och alla älskade honom. 

Simson var arbetshäst och stod dagligen fastkedjad vid foten av en brant 
och väntade på de tunga laster som han skulle dra upp. Simson drog alltid 
mer än de andra hästarna. När lasten kan brukade han spetsa öronen och iv-
rigt skrapa med hovarna. Det syntes att han gillade tillfället att få visa 
sin styrka. 

Simson, han ville gärna visa upp sig. När hans ägare ledde fram honom till 
lasten och satte fast kedjorna vid den, väntade han inte på de andra häs-
tarna - han var ju Simson! Med nedböjt huvud, knän som nästan nuddade mar-
ken och gnistor från hovarna drog han praktiskt taget hela lasten själv. 
Han ville inte låta de andra hästarna göra sin del. 

Vi frågade Simsons ägare varför han inte släppte loss hästen från kedjorna 
och satte på honom skaklar som de andra hästarna hade. Han berättade för 
oss att Simson inte drog när han var tillsammans med de andra hästarna, för 
då kunde han ju inte visa upp sig. Han ville inte samarbeta om han inte var 
längst fram och gjorde allting själv. 

En dag stod inte Simson där vid kullens fot, utan en främmande häst stod på 
hans plats. Jag frågade tårfyllt var Simson var och ägaren talade om för 
mig att han var död. Han hade dött av brustet hjärta, eller med andra ord, 
han hade arbetat ut sig. 

Många ledare är som Simson, vill själva ha allt arbete och all ära och väg-
rar samarbeta med andra. Kyrkans kraft är en kombinerad kraft - och den 
kastas bort av dem som försöker dra hela lasset ensamma. 

Det finns ingen plats för några Simson i kyrkan, för visa ledare delar an-
svaret!" (Fred W Gates, Millennial Star, mar 1959, s 129; se även i New 
Dimensions in Leadership II, s 65-66) 

Om vi är kloka ledare delar vi vår ledarskapsbörda med andra människor. Ge-
nom att delegera vissa uppgifter till dem ger vi dem i själva verket till-
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fällen att tjäna. Moses svärfar Jetro gav honom ett viktigt råd beträffande 
syftet med att delegera ansvar til andra människor. 

Läs 2 Mos 18:13-23. 

Vilka orsaker angav Jetro för Moses för att han skulle delegera ansvar 
till andra? (Se verserna 18, 20-23.) (Att Moses inte kunde utföra hela 
arbetet själv, att han arbetade ut sig. Moses kunde få arbetet bättre 
gjort om han fick hjälp.) 

Kan man säga att detsamma gäller dina kallelser i kyrkan i dag? 

När vi delegerar, auktoriserar vi andra att representera oss. Vi ger dem 
makt och auktoritet att handla i vårt ställe. I kyrkan kan vi be dem leda 
ett möte, läsa ett skriftställe, berätta en berättelse, göra dekorationer 
eller hjälpa till på annat sätt. Hemma kan vi ge våra barn i uppgift att 
hjälpa till att laga mat, städa, sköta trädgården eller annat. Vi delegerar 
därför att vi vet att vi inte kan göra allting själva. När vi delegerar ger 
vi också andra tillfälle att växa och utveckla sina talanger. 

Om vi delegerar klokt och om vi accepterar de ansvar som delegeras till oss 
av andra, bör vi kunna arbeta i harmoni tillsammans. Vi bör kunna tjäna vår 
himmelske Fader bättre därför att vi kan utföra vårt arbete snabbare och 
effektivare. Kloka ledare uppnår mer till fredställande resultat genom att 
be människor med olika talanger och förmågor om hjälp. 

Jesu mönster för delegering 

President Ezra Taft Benson i de tolvs råd säger att "själva världens grund-
valar lades genom delegerad auktoritet. Många gånger påminde Jesus männi-
skorna om att hans mission på jorden var något han hade fått genom delege-
rad auktoritet. Då han talade till judarna i synagogan sade han till dem 
att han blivit delegerad av sin Fader: 'Ty jag har kommit ned från himme-
len, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja, sam har 
sänt mig.' (Joh 6:38)" (God, Family, Country, s 133) 

Genom undervisning och exempel har Jesus givit oss flera lektioner i hur vi 
skall bli visa och effektiva när det gäller att delegera. 

För det första grundade Jesus sin kyrka på en grundval av delegerad aukto-
ritet. När han var på jorden, kallade han apostlar och sjuttio till att 
hjälpa sig med att leda kyrkans angelägenheter. Han delegerade också olika 
ansvar till andra. Alla skulle hjälpa till att bygga upp hans rike och ge-
nom detta tjänande utveckla sin egen förmåga. Genom delegering upplyfte och 
upphöjde han människor. Kyrkan arbetar i dag efter samma princip. Vi hjäl-
per till att utbilda andra i ledarskap genom att noggrant delegera ansvar 
till dem. Genom att följa Jesu mönster utvecklar vi också vår egen förmåga 
att delegera och uträtta arbete. 

Läs Mark 1:16-18. 

För det andra beskrev Jesus de plikter och ansvar de skulle utföra som han 
valde till att hjälpa sig med arbetet. Han kallade dem inte till apostlar 
utan att instruera dem. Han förstod vad som skulle krävas av dem och han 
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lärde dem vad de skulle göra. Han gav dem en vision av det de kunde åstad-
komma. Han inspirerade dem att inse ae utmaningar och belöningar det skulle 
innebära att följa honom. 

Varför är det viktigt att du hjälper dem du ger ansvar att förstå de ut-
maningar och belöningar som följer med deras uppgifter eller kallelser? 
(För att du skall kunna hjälpa dem att lyckas. De blir villiga att utfö-
ra arbetet och göra det väl, om de förstår detta.) 

Vad kan du göra för att förstå att både belöningar och utmaningar kommer 
med varje kallelse du får? (Genom att följa andra som har lyckats i sina 
kallelser. Genom att rådgöra med dem som har "övervunnit svårigheter. Ge-
nom att söka råd från dem som kallat dig. Genom att göra ditt allra bäs-
ta.) 

När vi delegerar ansvar till andra bör vi tala om för dem vad vi väntar oss 
av dem och förklara deras plikter till fullo. Vi bör följa Jesu exempel då 
han instruerade sina apostlar innan han skickade ut dem att utföra sitt ar-
bete. "Apostlarna blev kvar hos Jesus en kort tid efter sin ordination, och 
han undervisade och övade dem speciellt för det arbete, som då låg framför 
dem. De fick sedan en bestämd befallning att gå ut och predika och att be-
tjäna genom sitt prästadömes myndighet." (James E Talmage, "Jesus Kris-
tus" , s 224) 

Varför är det viktigt att människor förstår exakt vad som väntas av dem 
när de blir ombedda att utföra en speciell uppgift? (De har då mycket 
större chans att lyckas. De blir inte missmodiga eller ger upp innan de 
slutfört uppgiften. Missförstånd kan annars få dem att bortse från något 
av det de borde göra och de skulle få en känsla av misslyckande.) 

När vi väl har delegerat och till fullo förklarat för andra vad deras plik-
ter eller uppgifter innebär, bör vi visa vår tilltro till deras förmåga ge-
nom att ge dem frihet att uppfylla dessa plikter. Vi bör emellertid finnas 
till hands för att besvara deras frågor och ge dem hjälp om så behövs. 

Vad är ledarens ansvar när han väl har delegerat en plikt eller en upp-
gift? Vad är en ledares ansvar gentemot den person till vilken han har 
delegerat en uppgift? 

För det tredje begärde Jesus rapporter från dera han gav uppgifter. 

Läs Mark 6:30. 

Vad talade apostlarna om för Jesus? (Allt vad de hade gjort och vad de 
hade undervisat människorna om.) 

Varför år det viktigt att få rapporter från dem vi har givit ansvar? 
(För att vi skall kunna fylla vår del av ansvaret, måste vi veta hur ar-
betet går. Vi måste veta om vi kan hjälpa dem som arbetar under vår led-
ning.) 

Vi behöver lära oss av andra. En klok ledare inser att han behöver lära av 
andra människor som har bra idér och han ber dem komma med förslag. Han 
hjälper sitt folk att känna att de är en viktig del av organisationen eller 
familjen. 
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För det fjärde lärde Jesus att ledare bör ge beröm och tillrättavisningar i 
en anda av kärlek. 6 

"När ansvaret har givits, glömmer inte ledaren bort personen ifråga och in-
te heller hans uppgift. Han följer med intresse men »tittar inte över 
axeln' på honom. Han ger detaljerat beröm när det är förtjänat. Han ger 
hjälp och uppmuntran när så behövs. Då han känner att arbetet inte utförs 
och att det behövs en förändring, handlar han med mod och fasthet men med 
vänlighet. När en uppgift har genomförts, ger han erkänsla och tack." (Ezra 
Taft Benson, God, Family, Country, s 140) 

Läs Matt 25:23. 

På vilka sätt kan du uttrycka tacksamhet och uppskattning för andra? 

Delegering som hjälp för oss att utföra våra plikter 

Våra kallelser och ansvar kräver ofta att vi uppfyller syften som täcker 
ett stort område. Ett sätt varigenan vi kan uppfylla dessa är att delegera 
på ett klokt sätt. Då vi utvecklas i kyrkan finner vi fler tillfällen att 
delegera och utföra uppgifter som delegeras till oss. Vi måste hålla oss 
inom gränserna för vårt eget ansvar och förvaltarskap och inte påta oss an-
svar som givits till någon annan. 

President N Eldon Tanner i första presidentskapet har berättat följande er-
farenhet på tal om delegering: 

"Min dotter som var president för Hjälpföreningen i en stav kom till mig en 
dag och sade: »Vet du pappa, Jag tycks helt enkelt inte kunna få en av mina 
rådgivare att acceptera sitt ansvar. Jag säger åt henne vad hon skall göra, 
hon går med på att göra det, och så märker jag att det inte är gjort och 
jag måste göra det själv.' Och jag sade: 'Du gör vad?» Hon sade: 'Det är 
lättare att göra det själv än att få henne att göra det.» Jag satte mig ned 
och undervisade henne en liten stund och sade bland annat: 'När du ger en 
uppgift och delegerar denna auktoritet och sedan gör arbetet själv, då har 
du avlöst henne när du tagit över. Det är så viktigt att du lär henne att 
utföra sina egna uppgifter.'" (Hjälpföreningens studiekurs 1976-1977, s 

Vad påminde president Tanner sin dotter om att hon måste göra som en del 
av delegeringen? 

Vari ligger faran att göra uppgiften själv sedan du delegerat den till 
någon annan? (Vi hindrar andra från att vilja försöka. De kanske vägrar 
att ta emot andra uppgifter. Vi berövar dem tillfälle att utvecklas. Vi 
arbetar ut oss själva.) 

Att kunna delegera och sedan klokt avstå från att själva göra för mycket är 
speciellt viktigt för dem av oss som är mödrar. Som våra barns ledare bör 
vi delegera ansvar till dem i hemmet. Om ett barn vet att det har en speci-
ell uppgift och att denna uppgift inte utförs av någon annan, tar barnet på 
sig mer ansvar för att uppgiften utförs. En mor som inte låter sina barn 
utföra de uppgifter hon givit dem berövar dem goda, nödvändiga, lärorika 
erfarenheter. 
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Delegering lättar arbetsbördan i hemmet precis som fallet är med arbetet i 
kyrkan. Ingen mor bör någonsin utföra allt arbete i hemmet. Det är inte bra 
för oss och inte heller för våra barn. Vi visar våra barn kärlek då vi ger 
dem konstruktiva saker att göra. Det finns många saker i hemmet som barnen 
kan göra om modern planerar och organiserar hushållsarbetet efter sina 
barns förmåga. Då barnen får vardagliga ansvar, får de samtidigt god trä-
ning och tillfällen att utvecklas och samtidigt är de till hjälp för oss. 
När våra barn tar del av arbetet i hemmet, blir de mer intresserade av 
det. 

Då vi delegerar ansvar till våra barn, bör vi komma ihåg att ge barnen så-
dana uppgifter san det står i deras förmåga att utföra, så att de kan få 
uppleva att de lyckas och känner sig väl till mods. Vi bör visa vår upp-
skattning av dem för det de har gjort och berömma och uppmuntra dem. Det är 
viktigt att vi lär våra barn ansvar, färdigheter och pålitlighet. 

Ställ följande fråga till de unga ogifta kvinnorna i klassen: 

Vilka ansvar kan delegeras till er i hemmet? Hur kan dessa ansvar förbe-
reda er för den dag ni själva skall bli mödrar? 

I våra plikter i hemmet och kyrkan skall vi vara medvetna om andras förmå-
gor. Om vår förmåga är större än någon annans, skall vi vara snälla och 
hjälpsamma. Om någon annans förmåga är större än vår, skall vi vara villiga 
att lära oss av denna person. Vi är visast då vi arbetar efter vår förmåga 
och utgör ett exempel för andra att följa, alltid eftersträvar ett gott 
samarbete med andra och hjälper dem genom uppmuntran att göra sitt bästa. 

Sammanfattning 

För att lyckas med vårt ledaransvar i hemmet, kyrkan och samhället måste vi 
lära oss att delegera. Detta kräver att vi är tålmodiga, uppmuntrande och 
uppskattande. Vi måste komma ihåg att tillämpa de principer för delegering 
som Jesus lärde oss och noga förklara för dem vi är satta att leda vilka 
plikter de har, följa deras framsteg och uttrycka uppskattning för det ar-
bete de utför. Då ansvar och uppgifter delegeras till oss, måste vi vara 
flitiga i vår användning av våra förmågor så att vi genomför dem på ett 
framgångsrikt sätt. Klok delegering hjälper oss alla att på ett effektivare 
sätt utföra de plikter vi givits och sålunda tjänar vi vår Fader i himmelen 
bättre. 

Uppmaning 

Gå igenom de sysslor som utförs i ditt hem. Utveckla bättre sätt att dele-
gera ansvar till dina barn och använd då de principer som behandlats i den-
na lektion. Tänk efter hur du kan använda delegering för att bättre utföra 
det arbete du nu är ansvarig för i din kallelse i kyrkan. 

Ytterligare skriftställen 

Luk 10:2 (arbetare behövs för Herrens verk) 
L&F 107:99-100 (tjäna flitigt) 
L&F 121:33-34 (utöva auktoritet i ödmjukhet) 
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Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 

1. Skaffa tavla och kritor 
2. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa och återge berättelser och 

skriftställen i denna lektion. 
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Att fatta beslut Lektion 31 

Syftet med denna lektion är att hjälpa dig att fatta kloka beslut. 

Varför måste vi fatta beslut? 

"'Kan vi inte köra fortare?' frågade jag ivrigt då vi körde grusvägen fram 
i vår nyinköpta begagnade lilla lastbil. 

Mamma log: 'Varför så bråttom?' retades hon som om hon inte visste. 

'Jag kan knappast vänta tills jag får köpa skorna', svarade jag. Jag var så 
glad för det var nästan ett år sedan jag ... hade fått följa med till affä-
ren för att köpa nya skor ... 

Den lilla staden med den stora affären låg en bra bit bort och det kändes 
som en evighet innan vi äntligen kom fram. 

Så fort vi parkerat hoppade jag ut ur bilen och sprang in i affären. Plöts-
ligt såg jag dem. Där på en hylla i mitten stod ett par klart röda skor 
upphöjda på en kartong av silver. Jag tvärstannade och drog in andan av 
förundran över den vackra färgen och de smala sandalremmarna ... 

Mamma kom fram till mig och jag ledde henne direkt till hyllan. 

'Kan jag få dem?' frågade jag förhoppningsfullt. Mamma studerade skorna en 
lång stund. 

'De är inte särskilt praktiska', sade hon till slut ... 

'Jag skall vara så rädd an dem', lovade jag. 'Snälla ...' 

Expediten kom fram och tog mått på mina fötter. 

'De röda skorna är ett halvt nummer för små', sade hon, 'och det är det en-
da par vi har kvar. Men', tillade hon, när hon såg min besvikelse, 'ibland 
är sandaler lite större i storlekarna än andra skor. Vill du prova och se 
efter?' ... 

Mamma försökte tala förnuft med mig och hon sade att mina fötter behövde 
plats att växa även om skorna passade just nu ... 

Skorna kändes trånga, men jag lyckades i alla fall få på mig dem utan allt-
för stor ansträngning, och jag stod och speglade mig beundrande. 
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'Kan jag få dem?' frågade jag och tvivlade inte på att de smala remmarna 
skulle töja ut sig, så att de snart skulle kännas sköna. 

Skorna såg inte för små ut, men mamma verkade säker på att de inte gick att 
växa 1 ... 

Mitt hopp minskade ... Mamma rynkade pannan och gick och tog fram ett par 
bruna skor i den storlek jag behövde. 

'Kan du inte pröva de här?' frågade hon. 'Sen får du bestämma själv.' 

Jag blev förtjust. Jag hade visserligen fattat beslut förr, men aldrig ett 
så här viktigt ... 

Då jag satte på mig den bruna skon och knöt snöret, kändes den skön i jäm-
förelse med den röda på andra foten. Jag försökte vara rättvis och jämförde 
de goda och dåliga sidorna hos de båda paren. De bruna skulle hålla längre 
och de kändes skönare, men de var så bruna och tråkiga och vanliga. De röda 
skorna var så vackra och jag ville ha något annat ... Jag måste erkänna att 
de klämde, men jag kunde lida ett par dagar om det skulle behövas ... Ja, 
jag skulle ta de röda skorna ... 

De närmaste två dagarna kände jag hur skorna skavde. Sedan fick jag en stor 
blåsa på båda stortårna och jag led verkligen ... 

Till slut kunde jag inte stå ut längre. Nära till tårarna och med de röda 
skorna i handen gick jag till mamma. Läpparna darrade, men jag var fast be-
sluten att jag inte skulle gråta ... Jag stod där en lång minut och försök-
te fatta mod och hitta på något att säga. 

'De klämmer och gör ont' , kom det till slut helt uppriktigt. 

Svaret var så förvånande att jag bara gapade och kunde inte säga något. 

'Vi fattar inte alltid de rätta besluten', sade mamma ... 'och ibland krävs 
det ett nyp för att vi skall bli klokare nästa gång vi har något viktigt 
att besluta.'" (Lena Mae Hansen, "A Pinch of Hurt", New Era, mars 1977, s 
49-50) 

Vad var det för läxa som flickan lärde sig? 
Hur hjälpte modern dottern att lära sig att fatta beslut? 
Nämn några beslut som du kan hjälpa dina barn att fatta? 

Att lära våra barn att fatta kloka beslut är en viktig del av vårt ansvar 
som föräldrar. 

Kloka beslut 

President Spencer W Kimball har sagt: 

"Vi hoppas att vi kan hjälpa våra unga män och kvinnor att inse ... att de 
bara behöver fatta vissa beslut en gång ... Beslut som jag fattat tidigt i 
mitt liv ... har varit till stor hjälp för mig, då jag inte ständigt behöv-
de göra om de besluten. Vi kan knuffa bort vissa saker från oss en gång och 
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Lektion 3"1 

vara av med dem. Vi kan göra ett enstaka beslut angående vissa saker som vi 
skall innefatta i vårt liv och sedan göra det till en del av oss - utan att 
behöva grubbla och besluta ett hundra gånger vad vi skall göra och vad vi 
inte skall göra. 

Obeslutsamhet och missmod är klimat som motståndaren lever i för att be-
främja, för han kan påverka så många människor i den omgivningen ... Cta ni 
inte har gjort det än, så bestäm er för att bestämma er." ("Pojkar behöver 
hjältar på nära håll", Nordstjärnan, okt 1976, s 39) 

Varför bör vi lära oss att fatta kloka beslut? 

Varje dag krävs det av oss att vi skall fatta många beslut. En del av dessa 
är lättare att fatta än andra. En del har kanske inte större eller eviga 
följder, medan andra har konsekvenser som påverkar vårt liv för evigt. 

Vi har möjlighet att fatta beslut därför att vi fått fri vilja eller hand-
lingsfrihet. (Se lektion 2 "Handlingsfrihet och ansvar" i denna bok.) Med 
denna gåva följer ansvar för de val vi gör. Därför är det viktigt att vi 
allvarligt begrundar följderna av varje beslut. 

Nämn några beslut som vi alla måste fatta. Skriv upp dem på tavlan. 
Nämn några möjliga följder av dessa beslut. Skriv upp dem på tavlan 
bredvid motsvarande beslut. 

Läs 1 Kon 18:21. 

Hur kan ett beslut att efterleva Guds bud göra andra beslut lättare att 
fatta? (Om vi bestämt oss för att leva efter Guds bud, behöver vi bara 
ta reda på hans vilja. Många beslut är då redan fattade. Vi bedömer våra 
beslut enligt Herrens normer.) 

På vilket sätt bör vårt beslut att bli medlem i kyrkan påverka andra be-
slut vi måste fatta? (Vi accepterar kyrkans lagar och normer och vägleds 
därigenom i framtida beslut.) 

Om vi fattar vissa grundläggande beslut tidigt i livet befrias vi från att 
behöva göra en mängd svåra beslut varje dag senare i livet. Om vi till 
exempel redan har beslutat oss för att leva enligt visdomsordet, måste vi 
inte besluta huruvida vi skall tacka ja till en cigarrett eller en drink 
som erbjuds oss. 

Nämn några beslut som kan göra andra beslut lättare. (Beslut beträffande 
ärlighet, kyskhet och tempeläktenskap.) 

Många av de beslut vi fattar som unga har eviga följder. Ett av de vikti-
gaste beslut som unga människor fattar rör vem de skall gifta sig med. Där-
för är beslut angående sällskap med motsatta könet särskilt viktiga. 

Nämn några beslut som kommer att påverka valet av make. (Beslut att gif-
ta sig med någon som är aktiv i kyrkan, någon som kan försörja en fa-
milj, någon som älskar barn, någon som har varit på mission, någon som 
är bedjande.) 

255 



Varför 'år det så viktigt at unga kvinnor lär sig att fatta visa och in-
spirerade beslut? 

"Vi fattar ständigt ... beslut. Resultatet är avgörande för om vi skall 
lyckas eller misslyckas i livet. Det är därför som det är mödan värt att se 
framåt, ta ut en kurs och vara åtminstone delvis beredd då beslutsögon-
blicket kommer." (Thomas S Monson, "Finishers Wanted", Ensign juli 1972, s 
69) 

Hur skall man fatta visa och inspirerade beslut? 

ÖVERVÄG ALTERNATIV 

"Att fatta beslut är förmodligen det allra viktigaste som människor någon-
sin gör. Inget händer förrän någon fattar ett beslut." (Ezra Taft Benson, 
God, Family, Country, s 145) Av denna orsak är det viktigt att vi lär oss 
att fatta kloka beslut. För att kunna göra det, måste vi lära oss att över-
väga alla tänkbara lösningar. Häri ingår att samla fakta och värdera resul-
taten av varje tänkbart val. 

President Ezra Taft Benson i de tolvs råd har föreslagit att vi använder 
följande sex frågor som vägledning: 

1. Kan det förhindra eller skada andligt eller moraliskt framåtskridande? 
2. Kan det skapa olyckliga eller otrevliga minnen? 
3. Står det i motsats till Guds uppenbarade vilja eller bud? 
4. Kan det skada någon enskild, familj eller grupp? 
5. Kan beslutet göra mig till en bättre människa? 
6. Kan en välsignelse bli följden av denna speciella handling? 

(Se L&F 130:20-21.) (God, Family, Country, s 151-152) 

Hur kan svaren på dessa frågor hjälpa dig att fatta kloka beslut? 

När vi övervägt möjliga lösningar och deras följder, måste vi välja det be-
slut vi tror är bäst. Detta är ofta den svåraste delen av beslutsproces-
sen. 

Be klassmedlemmarna välja ett viktigt problem som kräver ett beslut. 
Skriv upp det på tavlan. Diskutera möjliga lösningar och deras följder. 

RÅDGÖR MED HERREN 

Visa och inspirerade beslut kräver bedjande övervägande liksom ansträngning 
från vår sida. Sedan vi valt det bästa alternativet och fattat ett beslut, 
skall vi rådgöra med Herren innan vi fattar vårt slutgiltiga beslut. 

Läs MB Jak 4:10. 

Förutom att rådgöra med Herren måste vi också rådgöra med varandra som man 
och hustru, som föräldrar och barn, som medarbetare i kyrkan och som vän-
ner. Vi bör rådgöra med varandra när vi skall fatta beslut och dra nytta av 
varandras erfarenheter. Ofta kan vi lösa våra problem genom att läsa skrif-
terna och lära av de erfarenheter som finns nedtecknade där. 
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Lektion 3"1 

Äldste Boyd K Packer i de tolvs råd har givit följande förslag: 

"När du har ett problem, fundera ordentligt över det själv först. Tänk igen 
och analysera det och meditera över det. Läs skrifterna. Be om det. Jag har 
lärt mig att stora beslut inte kan framtvingas. Man måste se framåt och ha 
visioner. ... 

Fundera över tingen lite varje dag och ställ inte till det för dig, så att 
du måste fatta de stora besluten på ett ögonblick ... 

Går du först till Herren med ett problem och ber honom fatta beslutet åt 
dig? Eller arbetar du på saken, läser uppenbarelserna, mediterar och ber 
och fattar sedan beslutet själv? Uppskatta problemet i förhållande till det 
du vet är rätt och fel, och fatta sedan beslutet. Fråga sedan honan om be-
slutet är riktigt eller om det är fel." 

Läs L&F 9:7-9. 

Vilka steg anger detta skriftställe att vi skall följa då vi fattar be-
slut? (Begrunda det själva, be för att få veta om det är rätt.) 

Hur kan vi veta om vi har fattat det rätta beslutet? 
("Om det är rätt, skall jag låta ditt hjärta bliva brinnande i dig; där-
för skall du förnimma att det är rätt.") 

Även om vi går igenom alla de nödvändiga stegen och ändå fattar fel beslut, 
kan vi få veta detta genom att rådfråga Herren. 

Läs L&F 6:22-23. 

Hur kan man enligt Herren veta om något är rätt på annat sätt än genom 
de känslor som nämns i L&F 9:7-9? (En känsla av frid skall råda inom oss 
då vi tänker på denna sak.) 

Äldste Loren C Dunn i de sjuttios första råd berättar en erfarenhet som il-
lustrerar denna punkt: 

"Jag minns hur jag för några år sedan hade ett mycket viktigt beslut att 
fatta ... Jag hade fått ett erbjudande an ett viktigt arbete och jag gick 
igenom alla stegen och ... fattade ett beslut efter bästa förmåga. Sedan 
kontaktade jag företaget i fråga och tackade nej. Under de närmaste tolv 
timmarna genomgick jag nästan ett 'helvete' innan jag insåg att Herren för-
sökte tala om för mig att jag hade fattat fel beslut. Underligt nog ringde 
företaget upp mig igen och höjde budet. Då skulle jag ha varit beredd att 
tacka ja till det de erbjöd mig från början! Ändå använder jag detta exem-
pel för att påpeka att om vi går igenom dessa första steg och lägger hela 
saken i Herrens händer,kommer vi att finna det mycket, mycket svårt att ge-
nomföra vårt beslut om det varit felaktigt. På något sätt leder han oss 
tillbaka i den riktning han vill att vi skall ta." (Establish Divine 
Communication, Brigham Young University Speeches of the Year, 24 mar 1970, 
s 4; även citerat av Leon R Hartshorn, "I Had Made the Wrong Decision", i 
Outstanding Stories by General Authorities, del 2, s 94-95; understrykning 
tillagd.) 
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Vilket steg i beslutsprocessen betonas i denna berättelse? 
Varför är det viktigt att få Andens bekräftelse då vi fattar beslut? 

Äldste Marion G Romney har sagt på tal om L&F 9:7-9: 

"Detta är den slags uppenbarelse som vi alla kan leva efter. Man behöver 
inte göra allvarliga misstag i livet. Sådana kan undvikas cm vi följer den-
na formel. Den konmer att leda oss i alla våra göranden om vi blir känsliga 
för den." ("Revelation", Improvement Era, jun 1964, s 506) 

Fullfölj visa beslut 

När vi väl har fattat ett klokt och inspirerat beslut måste vi vara fasta i 
vår beslutsamhet att fullfölja det. På grund av de många påtryckningar som 
kan leda oss bort från våra mål, måste vi inse att detta med att fatta rät-
ta beslut också innebär en beslutsamhet att fullfölja. Även om andra försö-
ker övertala oss att avvika från våra beslut, bör vi stå fasta. 

Vi får inte föras "omkring av Satan, alldeles såsom agnar drivas av vinden 
eller såsom ett fartyg utan segel eller ankare och utan något att styra 
med." (Morm 5:18) VI måste styra våra liv genom att fullfölja de beslut vi 
fattar. 

Följande händelse visar hur en ung kvinna på ett framgångsrikt sätt klarade 
av en upplevelse som prövade hennes beslutsamhet: 

"Kathryn, en ung flicka, fick en chans att få ett sommar jobb som innebar 
att hon skulle sälja medlemskap 1 en reseklubb. I arbetet ingick också att 
resa med klubbmedlemmarna över hela Karibiska havet. Just då mannen avslu-
tat intervjun med henne och lovat henne detta spännande arbete sade han: 
'Bara en sak till. Dina kjolar är för långa. Våra kunder vill ha unga, 
vackra flickor som försäljare. Lägg upp dina kjolar minst 10-15 cm.' 
Kathryn tog inte det arbetet, men hon fick något som var mycket värdefulla-
re ... Genom att säga 'nej' till denna erfarenhet, sade hon 'ja* till stora 
andliga perspektiv inom sig som en kvinna som hade styrkan att motstå fres-
telser." (Maureen Jensen Ward, "Growing Up Spiritually", Ensign dec 1975, s 

Hur kan fasthet i ett beslut man fattat ge ens liv ledning? 
Hur kan man få styrka av att hålla fast vid sina beslut? 
Hur kan fasthet hjälpa dig att fatta framtida beslut? 

Sammanfattning 

"En hundramilaresa börjar med ett steg." (Lao-tse, The Simple Way, nr 64) 
Detta betonar det ständiga behovet av eftertänksamhet i allt, av en res-
pektfull, bedjande Inställning till alla problem. Det betonar också att det 
inte finns någon visdom, ingen trygghet, ingen säkerhet i det hastiga eller 
envisa eller kortsiktiga beslutet ... För att uppnå den högsta lyckan, den 
frid och det framåtskridande som Gud, en kärleksfull Fader, kan ge, måste 
vi komma ihåg att den tusenåriga resan, ja den eviga resan, 'börjar med ett 
steg*. Och eftertänksamt, respektfullt och bedjande bör vi nalkas alla pro-
blem, alla val, alla beslut." (Richard L Evans, "... With One Step ...", 
Improvement Era, aug 1961, s 604) 
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Lektion 3"1 

Vi bör ta i beaktande följderna av vart upptänkligt beslut innan vi tar 
första steget. När vi väl med bönens hjälp fattat ett klokt och inspirerat 
beslut, skall vi hängivet fullfölja det. 

Uppmaning 

Håll en lektion om detta att fatta beslut på en hemafton med familjen. Låt 
familjen diskutera alla de viktiga punkter som behandlats på föregående si-
dor. 

Tänk på några av de beslut du fattar dagligen. Fråga dig själv hur du kan 
öka din förmåga att fatta kloka och inspirerade beslut. 

Skriv upp de frågor som president Benson föreslagit att vi skall använda då 
vi värderar möjliga beslut. Använd dessa frågor tillsammans med L&F 9:7-9 
och 6:22-23 som vägledning när hel st du har ett viktigt beslut att fatta. 

Ytterligare skriftställen 

2 Ne 10:23 (fria att själva välja) 
Enos 10 (Herrens röst kan till Enos) 
Al 37:37 (rådgör med Herren i allt) 
L&F 8:2-3 (Den Helige Anden skall tala genom hjärtat och förståndet) 
L&F 112:10 (Herren leder de ödmjuka) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 

1. Läsa Evangeliets principer, kap 8, "Bön till vår himmelske Fader" och 
kap 22, "Andens gåvor". 

2. Skaffa tavla och kritor. 
3. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och 

skriftställen i denna lektion. 
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Att sätta upp 
personliga mål och 
för mål hela familjen 

Denna lektion är avsedd att inspirera dig att sätta upp mål och arbeta på 
att nå dem. 

Vårt behov av mål 

Ett mål är en norm, en färdighet, ett ideal eller en destination som skall 
uppnås. Vi sätter upp ett mål då vi bestämmer oss för att åstadkomma en 
viss sak. Vissa mål som att städa ett rum eller läsa en bok kan ta kort tid 
att uppnå . Andra mål som att spara pengar för att köpa ett eget hem eller 
göra saker och ting för att öka kärleken och friden inom familjen kan ta 
månader eller år att nå. Mål som hjälper oss att bli värdiga att bo för 
evigt tillsammans med vår himmelske Fader kan ta ett helt liv att uppnå. 
Vissa mål kan vi inte ens uppnå under en livstid på jorden utan de kräver 
kanske ytterligare ansträngningar i livet härefter. 

I skrifterna har vår himmelske Fader förkunnat huvudändamålet med hans 
verk: "Ty se, mitt verk och min härlighet är att åvägabringa odödlighet och 
evigt liv för människan." (Moses 1:39) För att hans mål skall uppnås av 
oss, måste vi sätta upp mål som gör oss i stånd att göra våra liv produkti-
va och lyckliga och som hjälper oss att återvända till vår himmelske Fader 
och vara värdiga att leva tillsammans med honom. 

Det har sagts att "om du inte vet vart du är på väg, spelar det ingen roll 
vilken väg du tar". (Citerat av John H Vandenberg i "Straight Is the Gate", 
Improvement Era, jun 1966, s 533) 

Somliga människor slösar ofta bort dagar, månader och till och med år av 
sitt liv på att vandra på vägar som inte leder dem till några prestationer 
som är mödan värda. Andra människor sätter upp mål och går stadigt framåt 
längs vägar som leder dem till att åstadkomma mycket. 

Varje lyckad semester är till stor del ett resultat av mål. När vi t ex be-
stämt vart vi skall åka, väljer vi mål som hjälper oss att veta var vi är, 
vart vi skall åka därnäst och hur vi skall komma därifrån till den plats vi 
vill komma till. Mål ger mening och riktning åt våra handlingar. De hjälper 
oss att nå höjder som vi inte trodde var möjliga att uppnå. 

Äldste Paul H Dunn 1 presidentskapet för de sjuttios första kvorum berättar 
följande om värdet av mål: 

"Jag erinrar mig en besökare på mitt kontor, en ung man i början av de 
trettio. Han ville ha framgång i livet, vara en god make och far, men han 
tyckte sig möta misslyckanden i allt han gjorde. Jag frågade honom: 
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'Vad har du för personliga mål? 

Vilka måL har du och din hustru tillsammans? 

Vilka mål har ni för hela familjen?' 

Hans svar på alla dessa frågor var avslöjande. Han hade Inte "ägnat saken en 
tanke." (Look at Your World, s 9) 

Varför råkade den unge mannen ut för så många misslyckanden? 

I ett tal till de sista dagars heliga kvinnorna rådde president Spencer W 
Kimball oss att sätta upp mål som fordrar att vi "tänjer oss och anstränger 
oss ... Tillväxt kommer då ni sätter era mäl högt och sträcker er efter 
stjärnorna." ("Systrarnas privilegier och ansvar", Kvinnornas brasaftons-
tal, 16 sep 1978, Nordstjärnan apr 1979) Han har också sagt: "Vi tror på 
att sätta upp mål. Vi lever på mål ... Vi måste ha mål för att gå framåt." 
(Regionrepresentanternas seminarium, apr 1975) 

Att sätta upp individuella mål 

Visa bilderna 32-a, En ung kvinna; 32-b, En mor med barn och 32-c, En 
äldre kvinna. 

Låt klassen välja ett mål för var och en av systrarna på bilderna. Skriv 
upp de tre målen på svarta tavlan. Tänk ut några saker scm varje syster 
kan göra nu genast för att börja komma närmare sitt mål. 

Vad bör vara det viktigaste målet i ditt liv? 

Trots att var och en av oss är unik på något sätt, bör vårt främsta mål i 
livet vara detsamma - att bli värdiga att uppnå upphöjelse i det celestiala 
riket, att komma tillbaka och bo hos vår himmelske Fader som en del av hans 
eviga familj. Eftersom individuella talanger, förmågor och svagheter skil-
jer oss, behöver vi var och en sätta upp olika individuella mål som kan 
hjälpa oss att nå vårt stora mål. En del av oss kan till exempel behöva 
förbättra vår förmåga att betala tionde, medan detta redan kan vara lätt 
för andra. Somliga av oss behöver kanske lära oss hålla sabbatsdagen helig, 
medan detta kanske inte utgör något problem för andra. Vi kommer inte all-
tid att ha samma m&L som andra, eftersom våra individuella behov inte all-
tid är detsamma. 

Nämn några delmål som vi kan sätta upp som hjälp för oss att nå vårt 
främsta mål, nämligen upphöjelse i det celestiala riket san en del av 
vår himmelske Faders eviga familj. Nämn några saker som vi måste göra 
nu. Skriv upp svaren på tavlan. 

President Spencer W Kimball har berättat följande personliga erfarenheter 
av att sätta upp mål då han var fjorton år gammal: 

"Då jag hörde en kyrkans ledare ... säga på en konferens att vi skulle läsa 
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skrifterna och jag insåg att jag aldrig hade läst Bibeln, gick jag den 
kvällen efter att ha hört predikan, upp på mitt lilla rum på vinden, tände 
fotogenlampan som stod på det lilla bordet och läste de första kapitlen i 
Första Moseboken. Ett år senare lade jag ihop Bibeln. Jag hade läst varje 
kapitel i denna stora och härliga bok ... 

Jag hade en glödande tillfredsställelse över att jag nått det mål som jag 
hade ställt upp för mig ..." ("Att planera för ett fullt och rikt liv", 
Nordstjärnan sep 1974, s 379) 

Be kl as smed lemmarna att berätta om sin glädje då de satt upp och nått 
ett personligt mål. Tänk efter hur det kändes då du nådde ett personligt 
mål . 

Syster Lelia Higginson från Denver, Colorado i USA, en hängiven sista da-
gars helig kvinna, visste hur värdefullt det är att sätta upp mål. När hon 
dött sammankallade hennes make familjen och läste upp utdrag ur hennes dag-
bok, som hon hade skrivit trettio år tidigare som en ung ogift kvinna. Dag-
boken visade att hon satt upp rättfärdiga mål: 

"Jag vill vara beredd att hjälpa till att bygga upp Guds rike på jorden ... 
Jag hoppas att jag kan visa mig trofast ... 

Det mål jag söker hela livet igenom är att jag skall tillåtas att vara i 
det celestiala riket i den tillkommande världen, och jag skall aldrig sluta 
upp med att arbeta på att nå detta mitt mål. Jag har gått i kyrkan ända se-
dan jag var liten ... 

Jag vill gifta mig med en ren mormonpojke som kan ta med mig till templet, 
och jag vill vara honom värdig. Jag hoppas att jag kan vidarebefordra till 
min avkomma ett rent och fullkomligt sinne och dito kropp, min kunskap om 
evangeliet och en önskan att leva för att nå det celestiala riket. Jag hop-
pas att jag skall få leva tillsammans med mina kära i nästa värld och att 
jag kan få bli ett medel att hjälpa alla jag kan av dem jag har runt om-
kring mig och dem som gått före mig att få sitt tempelarbete gjort. Jag 
vill bli ett medel att föra nya själar till världen och kunna vara en vär-
dig och god mor, hjälpa till att ge dem ett hem så att de kan få åtnjuta 
samma välsignelser som jag har i mitt hem." (Citerat av John H Vanderiberg. 
"Strait Is the Gate", Improvement Era, juni 1966, s 534) 

Vilka bestämda mål hade syster Higginson satt upp för sig? Skriv upp 
svaren på tavlan. Vilket av dessa mål vill du sätta upp för dig? 

Innan vi sätter upp individuella mål bör vi be och meditera. Vi bör be vår 
himmelske Fader hjälpa oss att veta vad som är våra svagheter, vad vi behö-
ver förbättra, vilka mål vi bör sätta upp. Vår patriarkaliska välsignelse 
hjälper oss också att förstå vad vårt Individuella mål bör vara. Instruk-
tioner från våra ledare i kyrkan kan hjälpa oss att sätta upp individuella 
mål. Vi bör utveckla den attityd som president Spencer W Kimbali uttryckte 
vid slutet av en general konferens: 
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"Jag har bestämt mig för att jag skall gå hem och bli en bättre människa än 
jag någonsin varit tidigare. Jag har lyssnat till alla instruktioner och 
förslag och jag hoppas att var och en som har hört dem har gjort detsamma 
... Jag uppmanar er att ... än en gång tänka på de ting som ni blivit upp-
märksammade på. I den mån de berör ert liv på något sätt, se efter om ni 
kan använda dem till att komma tillbaka - det gäller oss alla - mot den 
fullkomning som Herren har utbett sig av oss." ("Jesus Kristus", 
Nordstjärnan apr 1978) 

Att sätta upp mål för hela familjen 

Förutom att sätta upp individuella mål bör vi tala med familjen och sätta 
upp mål som hela familjen skall uppnå. Vi kan arbeta på några individuella 
mål och några familjemål på samma gång. Som familjer kan vi vilja sätta upp 
ett allmänt mål att öka kärleken, friden och lyckan i hemmet. 

Nämn några detaljerade mål som vi kan sätta upp för att hjälpa familjen 
att öka friden i hemmet? (Leva inom ramen för våra inkomster; vara mera 
hänsynsfulla mot varandra; läsa skrifterna tillsammans i familjen; tala 
i mjukare toner till varandra; göra saker och ting för att behaga va-
randra; berömma varandra oftare; låta bli att kritisera varandra.) 

En del av oss vill kanske öka familjens kunskap om skrifterna eller för-
bättra familjens närvaro och aktivitet i kyrkan. Andra vill kanske arbeta 
tillsammans med familjen på att förbättra hemmets renlighet och skönhet. 
Familjen behöver kanske använda pengarna på ett förståndigare sätt, eller 
också kanske vi behöver påbörja ett hemförråds program. 

Äldste Rex D Pinegar i de sjuttios första kvorum berättar ran en erfarenhet 
han och hans familj haft när det gällt att sätta upp familjemål: 

"En dag ställde min hustru en fråga till mig som förvånade mig lite. Hon 
sade: 'Hördu Rex, vad tänker du egentligen bli? ... Vad har du för mål i 
livet?' Jag insåg att jag aldrig talat med henne om dessa. Det gjorde lite 
ont och jag insåg att det förmodligen hade gjort ont i henne också. Så vi 
talade om familjen och bestämde oss sedan vad vi skulle göra med våra liv 
... vår önskan var att tjäna Herren och vara där han ville att vi skulle 
vara, när han ville att vi skulle vara det. Men för att åstadkomma det mås-
te vi ha en inkomst, och därför satte vi upp mål i enlighet därmed. Det be-
tydde att vi var tvungna att flytta och det gjorde vi. Det betydde studier 
i tretton år ... Men de målen var sekundära för familjen, sekundära för bi-
behållandet av familjeenheten." (Goals and Family Life, Brigham Young Uni-
versity Speeches of the Year, 1976, s 34-41) 

Att sätta upp mål för familjen hjälper oss att växa i kärlek och enighet i 
våra familjer och det kan hjälpa hela familjen att nå upphöjelse hos vår 
himmelske Fader. 

Att nå våra mål 

Biskop John H Vandenberg har sagt: "Jag tror att det är absolut nödvändigt 
att sätta upp mål för att man skall leva lyckligt. Men målet är bara en del 
av den önskvärda proceduren. Vi måste veta vilken väg vi skall ta för att 
nå målet ... (Människor) måste göra åtaganden genom att skriva ner sina mål 
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och notera hur de uppfyller sina beslut." ("Strait Is the Gate", Improvement 
Era, jun 1966, s 534) 

Vad betyder det att "veta vilken väg vi skall ta för att nå målet"? (Att 
veta vilka bestämda saker vi måste göra för att nå målet.) 

Vilka steg nämnde biskop Vandenberg som hjälp för oss att nå våra mål? 
Skriv upp svaren på tavlan under rubriken "Att nå målen". 

Gör följande demonstration. Ta fem eller sex små bollar eller andra små 
föremål i handen. Välj ut en syster och tala cm för henne att det är 
ditt mål att hon skall fånga alla bollarna. Kasta alla bollarna åt henne 
samtidigt. Hon kommer förmodligen inte att klara av att få tag i någon. 

Vad har det här att göra med att nå våra mål? 

Fortsätt demonstrationen genom att kasta bollarna en i sänder så att 
systern kan ta dem allihop. Förklara att denna demonstration visar hur 
viktigt det är att vi arbetar steg för steg för att nå våra mål. VI kan 
inte vänta oss att vi skall nå alla på en gång. 

Antag att du och din make är lika det unga par som nämns i följande teore-
tiska situation: 

"Under en hemafton fattade ett ungt par ett beslut att de skulle vara 
skuldfria inom ett halvår. Men sex månader och ännu ett år senare var de 
fortfarande ordentligt skuldsatta utan någon lättnad i sikte. 

Efter ett år av motgångar och misslyckande när det gälle att nå detta fa-
miljemål bestämde paret att de skulle precisera sina mål. De gick igenom de 
närmast föregående månaderna och medgav att de hade haft en del onödiga ut-
gifter ... 

De gjorde en andra ansträngning ... och identifierade sitt problem, defini-
erade sina mål exakt och beslöt sig - skriftligt - för vad de skulle göra 
och vilka uppoffringar de skulle göra för att nå målet. Med en rimlig bud-
get och en bedjande hängivenhet nådde de sitt mål redan före den utsatta 
tiden." (Rodger Dean Duncan, "Do Your Family Goals Fizzle?", Ensign, feb 
1971, s 59-60) 

Hur kom det sig att detta par inte kunde klara av sina skulder under det 
första året sedan de satt upp sitt mål? Vad var det de gjorde san hjälp-
te dem att lyckas? Skriv upp svaren på tavlan bredvid det som redan står 
där. (Se till att du skriver "Skrev ner hur de skulle nå målet" och "bad 
om hjälp" .) 

När vi strävar efter att nå värdiga mål, bör vi söka vår himmelska Faders 
hjälp i bön. 

Medan vi söker nå målen kan vi ibland bli missmodiga. 

"Har du, någonsin känt dig Som den unga mamman san var så tyngd av person-
liga problem, påfrestningar och besvikelser att hon kände sig helt oförmö-
gen att ta itu med dem? Hon och hennes make hade önskat sig en stor familj. 
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Nu tvivlade hon starkt på att hon hade förmåga att handskas med de barn som 
Herren redan välsignat dem med ... Hon grät förtvivlat över klyftan mellan 
idealet och hennes eget uppförande. Hon var säker på att hon aldrig skulle 
kunna nå upphöjelse, aldrig bli fullkomlig. 

Då knäböjde hon med ett förkrossat hjärta för att söka Herrens hjälp. På 
ett sakramentsmöte strax efteråt fick hon svar. Biskopen läste 1 Ne 3:7 och 
bar sitt vittnesbörd att Herren inte ger några befallningar utan att bereda 
en utväg för oss att lyckas. Strax efteråt skrev hon ...: 'Efter biskopens 
tal började jag läsa skrifterna och be varje dag. Jag beslöt mig för att 
jag behövde förbereda mig så att jag kunde be Herren om så mycket hjälp som 
jag behövde. Nu håller jag på att klara det och jag är överväldigad över 
skillnaden i mitt liv. Jag älskar det! Jag känner mig redan lyckligare och 
mer självsäker ... Jag kan inte säga att jag aldrig misslyckas, men jag 
känner mig bättre till mods över saker och ting. Och jag vet att jag gör 
goda framsteg inom många områden." (Hjälpföreningens studiekurs 1978-1979, 
s 14) ~ " 

Även om vi noga följer de förslag som givits på hur vi skall nå våra mål, 
lyckas vi ibland inte nå dem. Ibland har Herren i sin vishet andra planer 
för oss än dem vi har valt. 

En mor har återgivit följande berättelse om sin dotter: 

"Då min dotter gick i skolan var hon fast besluten att bli vald till klas-
sens drottning. Det var väldigt viktigt för henne att hon skulle bli vald. 
Hon arbetade ihärdigt i flera månader med att förbereda sig för tävlingen 
genom att öva sig i att gå snyggt, uppföra sig väl, tala väl och utveckla 
sina tal anger. Hon hoppades detta skulle hjälpa henne att vinna tävlingen. 
Hon var fylld av självförtroende och hon trodde att det skulle bli lätt för 
henne att vinna, för de andra flickorna som ställde upp i tävlingen var inr-
te så attraktiva eller populära som hon. Men när tävlingen avgjordes, för-
lorade hon. Hon förlorade med bara ett par röster, men hon förlorade. Jag 
behöver väl inte tala om att hon grät bittert och sade till mig: 

'Mamma, du vet inte hur viktigt det här var för mig. Det var en av de saker 
jag ville helst i livet. Jag har arbetat så hårt och förberett mig så 
länge, och bett så ihärdigt om det! Jag kunde inte ha försökt mer! 

Jag försökte trösta henne och sade: 

'Det måste ha varit av en god orsak, och jag är säker på att du kommer att 
förstå den orsaken genom bön och studier.' 

Redan nästa månad blev min dotter ombedd att vara seminarieämbetsman. Det 
var medan hon verkade i denna egenskap som hon fick de erfarenheter som gav 
henne svaret. Genom de meningsfulla förhållanden som hon kunde utveckla med 
andra människor i sin egenskap av ämbetsman i seminariet, hade hon ett po-
sitivt inflytande på människor, för hon fick möjlighet att hjälpa andra att 
bli aktiva i kyrkan igen. 

Senare kom hon till mig och talade om för mig att det var genom ivrig böner 
och ihärdiga studier av skrifterna som hon kunde förstå denna speciella 
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talang hon hade välsignats med, och hur Herren hade avsett att hon skulle 
använda den. Hon sade så här till mig: 

•Jag ville bli drottning hellre än något annat. Men jag inser nu att de er-
farenheter jag fått som ämbetsman i seminariet var viktigare för mig och 
för att jag skulle växa andligen. Jag vet nu att det var bra för mig att 
jag förlorade i drottning stävlingen." (Stephen R och Sandra Covey, "Teach-
ing Our Children to Pray", Ensign, jan 1976, s 63) 

Det är lättare för oss att nå våra måL om vi eliminerar från våra liv såda-
na saker som gör oss missmodiga eller hindrar oss. Ovanor, icke önskvärda 
kamrater och negativa tankar i form av oro, tvivel och fruktan hindrar oss 
från att nå rättfärdiga mål. 

Att ha en positiv inställning hjälper oss att nå våra mål. Då vi dagligen 
arbetar på att bättra oss, bör vi till fullo känna glädje över våra fram-
steg, hur små de än är. Äldste Mark E Petersen i de tolvs råd ger oss föl-
jande uppmuntrande råd: "Jag tror att vi på många sätt, nu och här i död-
ligheten, kan börja att fullkomna oss själva. En viss grad av fullkomlighet 
är uppnåelig i detta liv ... 

Jag är övertygd om att en av Herren vår Guds största önskningar år att vi 
skall hålla det stora bud som lyder. 'Våren alltså I fullkomliga.'" (Toward 
a Better Life, s 312-313) 

Hur förklarar du äldste Petersens uttalande att "en viss grad av full-
komlighet är uppnåelig i detta liv"? (Vi kan bli fullkomliga, eller näs-
tan fullkomliga, i många olika delar av vårt liv. Vi kan arbeta steg för 
steg och nå framgång gradvis längs vägen till upphöjelse.) 

Målens uppnående kommer som ett resultat av planering, ansträngning och 
bön. Vi bör komma ihåg att vi har inte misslyckats så länge vi strävar ef-
ter att nå våra mål. Vi har accepterat evangeliet och anslutit oss till 
kyrkan för att få hjälp att bli lika vår Fader i himmel en. 

Sammanfattning 

Att sätta upp mål hjälper oss att förverkliga våra önskningar i det här li-
vet och i det nästkommande. Familjemål kan hjälpa oss att bli eniga, upp-
höjda familjer. Då vi arbetar på att nå rättfärdiga mål, strävar vi efter 
att uppfylla Herrens bud "Våren alltså I fullkomliga". 

Uppmaning 

Tänk efter vad du vill uppnå i detta liv och sätt upp realistiska mål som 
kan hjälpa dig att förverkliga dina önskningar. Diskutera dina mål med fa-
miljen. Välj ett individuellt mål att arbeta på först och fråga sedan dig 
själv: "Vad skall jag göra för att nå mitt mål?" Skriv ner vad du kan göra 
den här veckan för att nå ditt mål. I slutet av den här veckan skriver du 
ner vad du kan göra följande vecka. Upprepa denna process till dess att du 
har nått målet. Välj sedan ett annat personligt mål och följ samma procedur 
till dess du når detta mål. 
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Välj tillsammans med familjen ett mål som ni alla har glädje av och följ 
sedan ovanstående förfarande till dess familjen har nått målet. Ge beröm åt 
dem i familjen som uppnår ett personligt mål de har satt upp för sig. 

Ytterligare skriftställen 

Pred 9:11 (alla har tid som de kan använda till att åstadkomma saker) 
Mark 9:23 (allt är möjligt) 
Gal 6:7 (skördelagen) 
Jak 1:22-25 (var görare såväl som hörare) 
1 Ne 3:7 (Herren hjälper oss att hålla hans bud) 
13:e trosartikeln (dygder som vi skall uppnå) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Skaffa tavla och kritor 
2* Skaffa fem små bollar eller andra föremål som du kan använda i demon-

strationen av att man måste nå målen lite i sänder. 
3. Ge klassmedlemmarna 1 uppgift att läsa eller återge berättelser och 

skriftställen 1 denna lektion. 
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Fortsätt att läs Lektion 33 

Denna lektion är till för att hjälpa dig att bättre förstå hur nödvändigt 
det är att vi fortsätter att lära hela livet igenom. 

Att lära är nödvändigt för att man skall kunna gå framåt 

"Är det inte underbart hur många intressanta saker att se och höra och kän-
na och lära och glädjas åt san vi har runt omkring oss! 

Vi behöver bara öppna de 'många fönstren' för vår själ - med glädje använda 
ögon och öron och intuition, använda sinnen och förnuft och vår 'inre 
syn'. Vi kan förse våra sinnen med intressanta bilder att titta på, inspi-
rerande ting att höra, glada minnen att leva med." (Marion D Hanks, Impro-
vement Era, okt 1964, s 883) 

Vår himmelske Fader har givit oss en underbar värld att leva i, där vi kan 
lära oss och gå framåt. Vårt liv på jorden är en skola, i vilken vi söker 
kunskap och förstånd om de ting som rör Gud och världen omkring oss. 

En av kyrkans grundläggande lärdomar är att den kunskap vi uppnår i det här 
livet skall vara en välsignelse för oss nu och i livet efter döden: "Om nå-
gon i detta liv genom flit och lydnad erhåller mera kunskap och intelligens 
än en annan, så har han så mycket mera företräde framför denne i den till-
kommande världen." (L&F 130:19) 

Att lära är nödvändigt för att man skall gå framåt i vilken fas av livet 
det än gäll er. Fortsatt inhämtning av kunskaper och erfarenheter är en nöd-
vändig del av evangeliet. För att efterleva evangeliet måste vi lära oss 
dess sanningar. Följaktligen har profeterna sagt åt oss att vi skall stude-
ra skrifterna regelbundet. 

Äldste William J Critchlow jr, tidigare assistent till de tolv, berättade 
en gång hur han gav speciella instruktioner till hemlärarna angående hur de 
skulle motivera sina familjer att läsa skrifterna. 

"En gång när jag var stavspresident skickade jag ut hemlärarna till de he-
ligas hem att som budskap läsa några besläktade skriftställen i de fyra 
standardverken. Jag sade åt dem att de inte skulle ta några böcker med sig. 
De skulle i stället låna familjernas böcker. Resultatet blev förvånande: 

"I många hem letade man både länge och väl efter böckerna, och man fick 
damma av dem innan de kunde användas. 

Unga människor som bara varit gifta en kort tid saknade för det mesta böck-
er om inte maken hade varit på mission. 
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En god broder sade: 'Vi packade ner alla böcker i en låda när vi flyttade 
hit. Den står i källaren och jag kan inte ta upp den i kväll.' När vi frå-
gade hur länge han hade bott där, fick hans hustru mod att svara: 'Sju 
år.' 

En annan hustru sade att hon inte visste varför hennes make aldrig köpt Den 
kostbara pärlan. 'Vi har de andra böckerna' , sade hon. Hon blev lite gene-
rad när hon fick se att den fanns i samma bok som Läran och förbunden. 

En hustru sade: 'Det blir inte svårt att hitta Bibeln. Min man har den i 
sitt läsrum.' Hemlärarna såg hur hon gick direkt till badrummet och kom 
tillbaka med Bibeln i hand. 

Vi bryr oss inte om var folk läser skrifterna. Hela syftet var att få fram 
dem ur deras gömställen och in i vardagsrummet inom synhåll så att de 
ibland kunde stänga av radion eller televisionsapparaten och läsa dem." 
(Gospel Insights, s 87-88) 

Hur kan våra familjer skaffa sig vana att läsa skrifterna? (Se Den sista 
dagars heliga kvinnan, Grundkurs för kvinnor, Del A, lektion 32 "Att un-
dervisa om evangeliet i hemmet".) 

Varför är regelbundna skriftstudier nödvändiga för framåtskridande en-
ligt vår himmelske Faders plan? 

Läs 2 Ne 9:28-29. 

Vad är värdefullast att lära sig? (Att lära sig om Gud och hans vilja.) 

Vi gör framåtskridande då vi lär oss att använda vår kunskap på det rätta 
sättet. Äldste Sterling W Sill i de sjuttios första kvorum har sagt: "Sedan 
Adam och Eva hade ätit av frukten från kunskapens träd på gott och ont sade 
Gud:'Människan har blivit såsom en av oss, så att hon förstår vad gott och 
ont är.' ... Den rätta sortens kunskap har fortfarande den effekten på män-
niskor. Den har fortfarande en tendens att göra män och kvinnor så att de 
blir som gudar." ("Let's Talk About ... Education", Church News, 16 jan 
1971, s 14) 

Våra tillfällen att lära är otaliga 

Som flickor och kvinnor har vi tre viktiga lärdomscentra: hemmet, skolan 
och kyrkan. Var och en av dessa ger oss tillfällen till fortsatt inhämtning 
av kunskap. 

HEMMET 

Våra hem och familjer bör utgöra grunden för vår inhämtning av kunskap. 
Syster Aline R Pettit berättar hur hennes mor uppmuntrade sin familj att 
lära sig saker och ting: 

"Jag har mycket livliga minnen av hur mamma utförde sina sysslor i hemmet 
på sarana gång som hon citerade en dikt eller delade med sig av en speciell 
tanke eller läste upp ett skriftställe som hon tyckte särskilt mycket om. 
Mamma läste inte bara glupskt, hon lärde sig utantill. När hon läste hade 
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hon alltid penna och papper till hands och när hon hittade något hon tyckte 
om, skrev hon ner det, Inte för att stoppa undan det utan för att lära sig 
det utantill. Som barn var vi inte lika entusiastiska som hon över det här 
med att lära sig saker och ting utantill, men inte desto mindre krävdes det 
av oss. Hemma hos oss diskade man inte bara, vi diskade och lärde oss utan-
till den speciella tanke som var uppsatt på en lapp ovanför diskbänken. 
Samma sak hände när vi strök. En del av vår fostran i välläsning innebar 
att vi fick läsa framför spegeln i badrummet, så att vi kunde behärska de 
rätta gesterna och ansiktsuttrycken." ("A Beautiful Journey", Relief 
Society Magazine, maj 1970, s 324; även citerat av Leon R Hartshorn i "Of 
Course I Don't Read the Poems", in Remarkable Stories from the Lives of 
Latter-day Saint Women, del 1, s 123) 

Vad kan vi göra för att hjälpa vår familj att lära sig saker och ting 
hemma? 

Vi kan använda tiden förståndigt så att vi ger möjligheter till studier i 
hemmet. VI kan också sätta åt sidan viss tid då vi i lugn och ro kan stude-
ra och diskutera. Vi kan välja radio- och TV-program med omsorg. Vi kan 
njuta av goda böcker och intressanta diskussioner. Vi kan använda familjens 
hemaftnar till att lära oss nya saker. 

Som husmödrar kan vi bli bättre genom att studera, läsa, diskutera, iakt-
taga och prova på olika metoder för god hushållning. 

Familjen Walter Gong är ett bra exempel på vad en familj kan lära sig att 
göra tillsammans. 

"Bildning, såväl andlig som timlig, är något som familjen Walter Gong från 
Los Altos stav i Kalifornien strävar efter. Deras tre barn är alla ledare i 
kyrkan och i sina olika skolor ... 

Broder Gong är patriark i Los Altos stav och professor i naturvetenskap vid 
San Jose State University ... 

Broder Gong säger: 

"När kyrkan blev en del av vårt liv (broder och syster Gong omvände sig 
till kyrkan för ganska många år sedan) blev detta med utbildning än vikti-
gare för oss på grund av lärosatsen 'Guds härlighet är intelligens' . 

Familjen Gong har alltid undervisat sina barn vid middagsbordet varje dag. 
'Vi har gjort det till en vana att använda middagen som ett tillfälle för 
varje familjemedlem att berätta om allt som har hänt under dagen. Barnen 
vänder sig då till familjen och tar vara på sina intressen.' 

Patriarken betonade att det är föräldrarnas ansvar att förvissa sig om att 
barnen kan förlita sig på personlig uppenbarelse när de är vuxna nog att 
lämna hemmet.' Personlig uppenbarelse kräver studier lika väl som bön', sa-
de han. 'Därför är det så att om barnen redan i hemmet kan lära sig hur 
viktigt det är att studera och be, får de en grund på vilken de kan ta emot 
ledning från Herren som hjälp i livet'" ("Education Has Spiritual Meaning 
to Family", Church News, 29 juli 1978, s 15) 
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Hur kan barnen i en familj som Gongs dra nytta av föräldrarnas undervis-
ning? 

Vi bör tänka på våra egna hem och familjer och ställa följande frågor till 
oss själva: 

Lär vi varandra saker och ting i familjen? 

Tycker vi om att njuta av musik, littertur, konst tillsammans? Utövar vi 
något av detta tillsammans? 

Är den tid vi har till vårt förfogande en börda eller är den ett till-
fälle att skaffa nya vänner, nya intressen samt uppfinna och bygga? 

SKOLAN 

Med formell utbildning kan vi öka våra möjligheter att lära oss saker och 
ting. 

"Conrad Hilton berättade att en vanlig bit järn är värd ungefär fem dollar. 
Men samma järnbit skulle vara värd 10,50 dollar om den smiddes till häst-
skor. Om den förvandlades till synålar skulle den vara värd 3.285 dollar. 
Och om man gjorde balansfjädrar till klockor av den skulle dess värde vara 
över 250.000 dollar. 

Tydligen är det så att det råa järnet bara har det värde det kostar att 
framställa det av malmen. Det högre värdet bestäms av vad man gör av jär-
net. Människor liknar järn. Du eller jag kan förbli föga mer än råmaterial, 
eller också kan vi poleras i hög grad. Vårt värde bestäms av vad vi gör av 
oss själva." (Spencer W Kimball "On Cheating Yourself", New Era, apr 1972, 
s 32) 

Visa bild 33-a, Kvinna som lär sig en färdighet. 

Vad är det "råmaterial" eller de inbyggda möjligheter sam vi alla har? 
Hur kan vi utöka dessa? 

Hur kan skolutbildning hjälpa oss att öka vårt personliga värde? 

Formell utbildning ger oss möjligheter att förbereda oss så att vi kan ta 
hand om våra egna och familjens behov. Som systrar bör vi skaffa oss ett 
yrke som gör oss i stånd att hjälpa till att försörja familjen om vår make 
eller far inte kan arbeta. 

Varje ung sista dagars helig bör ta allvarligt på följande råd från första 
presidentskapet: 

"Kyrkan har sedan länge uppmanat sina medlemmar och i synnerhet sin ungdom 
att antingen skaffa sig en högskoleutbildning eller en ordentlig yrkesut-
bildning ... Vi ... uppmanar allvarligt alla ungdomar att skaffa sig en 
formell utbildning av något slag utöver grundskolan." (Citerat av William R 
Siddoway, "Are Four Yeats of College Necessary", New Era, dec 1971, s 41) 
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Äldste Stephen L Richards har sagt: "VI vill att våra ungdomar skall vara 
väl utbildade. VI vill att de skall förstå världens historia och naturens 
lagar. VI vill att de skall vara 1 stånd att åtnjuta det bästa som Herren 1 
sin försyn har givit människan möjligheter att utveckla. Vi vill att de med 
en bakgrund av utbildning skall kunna göra intelligenta uppskattningar och 
kloka val, så att de kan leva nyttiga och lyckliga liv." (Where Is Wisdom?, 
s 160-161) 

Sådan kunskap är värdefull för oss alla. 

Läs L&F 88:78-79. 

President Brigham Young gav oss också rådet att "det 'dr vår plikt att bli 
ett kultiverat folk i alla faser av bildning san är öppen för mänsklighet-
en". (Citerat av Harvey L Taylor, "Learning Is an Endless Process", Impro-
vement Era, apr 1964, s 298) 

Vilka möjligheter till utbildning finns det där ni bor? 

Varför är det så viktigt att vi drar nytta av dessa möjligheter? 

KYRKAN 

Vi bör inte underlåta att studera evangeliet och vara aktiva i kyrkan under 
de år sam vi ägnar åt formell utbildning. Vår utbildning i evangeliet be-
hövs lika mycket då som under någon annan period i livet. 

God utbildning innefattar kännedam om Gud och evangeliets sanningar. "Pre-
sident J Reuben Clark jr har gjort en intressant kommentar beträffande den-
na princip då han sade: 'Det finns andlig kunskap lika väl san det finns 
materiell kunskap och den ena är inte fullständig utan den andra. Om jag 
får tala för egen del är det så att am jag bara kunde få en sorts kunskap 
skulle jag ta andlig kunskap.'" (Citerat i en ledare "Spiritual Education", 
Church News, 29 jun 1974, s 16) 

Kyrkan erbjuder oss många möjligheter att lära och växa. Då vi accepterar 
kallelser att tjäna i kyrkan och delta i klasser ökar vi vår färdighet 1 
ledarskap, mänskliga relationer och hemkunskap. 

Rebecca Keale från Maul i Hawaii har sagt följande om Hjälpföreningen: 

"'Det jag har lärt mig i Hjälpföreningen har jag alltid med mig ... Mina 
kunskaper kommer genom Hjälpförenlngen ...' 

Syster Keale tycker att allting i kyrkan är spännande. Hon arbetar hårt och 
har organiserat sin tid väl. Exempelvis har hon ett stort rim därhemma som 
hon kallar sitt 'projektrum', där allt hon håller på med är utspritt på 
golvet så att hon kan börja och sluta ett arbete med en minuts varsel. Hon 
går upp klockan 5.00 varje morgon och om hon får Idéer på nätterna, skriver 
hon upp dem ... 

'Jag vet att ju mer jag ger, desto mer välsignar Herren mig, så jag arbetar 
på', säger hon* 'Jag har lärt mig att människor behöver kärlek, så jag sä-
ger åt våra systrar att vi måste "ge", ha barmhärtighet. Jag tar hem dem, 
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där jag alltid har ett arbete på gång, för de måste vara upptagna med att 
tjäna. På det sättet har de alltid något att ge ...' 

Syster Keale säger också: 'Eftersom lektionerna är så bra, ökar närvaron på 
både ledarskapsmöten och Hjälpföreningens möten.'" ("Relief Society Skills 
Aid Hawaiian Leader", Church News, 2 feb 1974, s 10) 

Att lära sig något kräver ansträngning 

Att lära sig något kräver ständiga ansträngningar. Det är alldeles för lätt 
för oss att bli mentalt lata när vi inte studerar. 

Vad betyder det att studera? (Att koncentrera sig på ett ämne för att få 
kunskap) 

Om vi studerar, vilket alltså kräver ansträngning, får vi inte bara kunskap 
utan vi lär oss också att vara vakna till sinnet. 

Syster Aline R Pettit berättar att hennes mor inte har slutat att lära och 
växa trots att hon förlorat största delen av sin hörsel och även synen bli-
vit dålig. 

"Mamma fyller nittio år i juli. När jag besökte henne senast var hon så 
glad över att den kvinnogrupp hon var med i och som kallas Daughters of the 
Pioneers, skulle hålla sina sammankomster i det konvalescenthem där hon 
bor, så att hon kan få vara med på lektionerna. 

'Kan du höra vad de säger på lektionerna då, mamma' , frågade jag. 

'Nej, jag kan inte höra, för jag är ju nästan döv, men det spelar ingen 
roll. Du förstår, man har bett mig att läsa en dikt på varje möte, och det 
är en så stor glädje för mig.' 

'Men mamma', sade jag, 'hur kan du läsa en dikt när din syn är så dålig?' 

Jag borde förstås ha begripit bättre än att ställa en sådan fråga. 

'Jag läser naturligtvis inte dikterna ur boken. En av de andra kvinnorna 
här hjälper mig och så lär jag mig dem utantill.' 

'Du menar att du lär dig en ny dikt utantill varje månad?' 

'Javisst', svarade hon. 'Jag kan ju inte vara här och inte göra någon-
ting!'" ("A Beautiful Journey", Relief Society Magazine, maj 1970, s 328; 
även citerat av Leon R Hartshorn i "Of Course I Don't Read the Poems" i 
Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, del 1, s 124) 

Hur kunde denna åldriga syster hålla sig alert trots fysiska handikappp? 
På vilka andra sätt kan äldre och fysiskt handikappade fortsätta att lä-
ra och växa? 
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Att läsa är ett utomordentligt sätt att lära. De flesta av oss har god syn 
och kan läsa. Det är emellertid bra an vi inser att det är skillnad på att 
läsa för att lära och att läsa för nöjes skull. Det finns mycket vi kan gö-
ra för att lära oss mer av det vi läser. 

Visa bild 33-b, En ung kvinna som läser för att lära. 

Skriv upp följande på tavlan och diskutera hur man kan göra var och en 
av dessa saker: 

1. Vi kan välja det vi läser förståndigt. 
2. Vi kan planera så att vi kan läsa på en regelbunden tid. 
3. Vi kan ha ett bestämt mål med vår läsning. 
4. Vi kan göra anteckningar medan vi läser. 
5. Vi kan diskutera de id§er vi får. 

Att diskutera med andra hjälper oss att komma ihåg det vi har läst. Det 
hjälper oss också att förstå saken bättre. 

Med beslutsamhet och självdisciplin kan vi lära och gå framåt varje dag ge-
nom att förbättra våra läsvanor. 

Extra ansträngning och beslutsamhet krävs av de människor som måste arbeta 
utanför hemmet för att försörja sig själva och andra. De kan dock också 
fortsätta att lära och förbättra sina färdigheter genom att avsätta en viss 
mängd tid varje dag eller vecka. 

President N Eldon Tanner i första presidentskapet har berättat om hur han 
vid ett tillfälle hade en ung springpojke anställd sam visade sin villighet 
att lära på många olika sätt. 

"Den nye pojken, som var son till en änka, var en intelligent ung kille, 
scan var intresserad av allt som försiggick, och han hade alltid ögonen 
öppna för hur han skulle kunna vara till nytta. Han ville tjäna och hjälpa 
andra och lära sig allt han kunde om firmans angelägenheter. Han försökte 
inte bli chef för företaget, men han försökte vara den bästa springpojke 
som tänkas kunde, och gick på kvällskurser för att skaffa sig en bättre 
utbildning. Alla tyckte om honom. 

Han hade bara varit där några månader ... när han avancerade till ett bätt-
re arbete. Innan året var slut hade han avancerat ännu en gång och han 
kommer att fortsätta att avancera tack vare sin inställning. Han var beredd 
att gå d en andra milen. Han var intresserad av företaget och ville vara 
till nytta, och han var pålitlig på alla sätt." (Eternal Progress through 
My Vocation", Explorer Conference 26 aug 1963, Brigham Young University; 
även citerat av I^on R Hartshorn i "He Was Prepared to Go the Extra Mile" i 
Outstanding Stories by General Authorities, del 1, s 212) 

Hur fortsatte denne unge man att alltid lära sig något nytt? 

Oavsett vad en person gör för arbete för att förtjäna sitt uppehälle bör 
han eller hon ständigt försöka att lära och förbättra sig. När nya jord-
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bruksmetoder upptäcks, försöker den kloke bonden att lära sig mer om dessa, 

och tar reda på hur han skall använda sig av dem. När man kommer fram till 

nya sätt att konservera och lagra livsmedel lär sig den kloka husmodern mer 

om dessa, och försöker dra nytta av dem. 

Vad kan vi göra för att fortsätta att lära och förbättra oss som husmöd-
rar? som mödrar? sam studenter? sam ensamstående, yrkesarbetande kvin-
nor? 

Kunskaper berikar livet 

"För flera år sedan fanns det i Fiji-missionen en liten gren där tolv kvin-
nor gick i Hjälpf öreningen. Av dessa var tio inte medlemmar. Hjälp för en ing-
ens president höll lektionerna och uppmanade dem att förbättra sina egna 
liv och omgivningen. Hon visade dem hur de kunde göra sina hem trevligare 
genom att sätta upp skärmar för att skapa lite avskildhet och plantera vin-
rankor som klättrade över de stråtäckta taken. Hon lärde dem att virka små 
dukar och hur de skulle städa effektivare. Byns hövding ville först inte ha 
den här kvinnan i sin by, men när hon tog honom med sig runt och visade ho-
nom hur byn hade förbättrats, gick han med på att hon fick stanna och möte-
na kunde fortsätta." (Janet Brigham och Herbert F Murray, "The Saints in 
Fiji", Ensign, nov 1973, s 28) 

På vilket sätt blev denna by berikad av det som dessa systrar fick lära 
sig? 

Är det troligt att denna kunskap och dessa färdigheter påverkade bykvin-
nornas liv? 

Kan våra individuella liv påverkas och berikas på annat sätt av att vi 
lär oss saker och ting? 

Hur vi än lever, hur gamla vi än är, eller vilka våra förhållanden än är, 
är vi aldrig för gamla att lära oss nya saker som kan berika våra liv genom 
att göra dem mer intressanta och nyttiga. Även om en äldre kvinna har bru-
tit benet och är bunden till sängen i flera månader, kan hon under den här 
tiden öka sina tankars djup genom att läsa böcker och reflektera över inne-
hållet 1 dessa. Senare kan hon till och med säga, som en syster gjorde: 
"Denna erfarenhet har visat mig att vi genom att använda förståndet bättre 
och vidga våra vyer kan bli lyckligare och till större nytta. Jag önskar 
att jag fått denna kunskap tidigare, när jag nu är sjuttio år gammal." 
(Relief Society Magazine, jul 1967, s 550) 

Den kunskap vi får gagnar inte bara oss själva utan också våra familjer. 

Hur kan våra familjer välsignas genom våra kunskaper? 

Låt en syster berätta hur hennes ökade kunskaper har berikat hennes fa-
milj? 
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Sammanfattning 

Vår himmelske Fader väntar sig av oss att vi skall använda vår förmåga att 
lära, att skaffa ytterligare kunskap som kan bygga upp våra liv och göra 
gott mot andra. Då profeten Joseph Smith organiserade Hjälpf öreningen för 
kvinnorna i kyrkan sade han: 

"Jag vrider nu om nyckeln för er räkning i Herrens namn och denna förening 
skall glädjas och kunskap och intelligens skall flöda från den allt fram-
gent. Detta är början till bättre dagar för de fattiga och nödlidande, vil-
ka skall få erfara glädje och vilka skall utgjuta välsignelser över edra 
huvuden." (Joseph Smith jr, History of the Church, 4:607; även citerat i 
History of Relief Society, 1842-1966, s 8) 

Uppmaning 

Tänk på något speciellt som du kan göra för att fortsätta att lära. Planera 

din tid så att du kan lära dig något nytt och värdefullt varje dag. 

Gör upp en plan på hur ni skall kunna öka möjligheterna för familjen att 

lära i hemmet. Diskutera på en hemafton hur viktigt det är att alltid lära 

sig nya saker. Hjälp barnen att göra upp en plan för sin utbildning. 

Ytterligare skriftställen 

Dan 1:17 (Gud gav dem kunskap och insikt i all slags skrift och visdom) 
Matt 11:29 (lär av mig) 
L&F 19:23 (lär av mig) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Skaffa tavla och kritor. 
2. Skriva upp på tavlan de förslag som finns i lektionen på hur vi skall 

öka våra ansträngningar att lära. Gör detta före lektionen. 
3. Ge klassmedlemmarna i uppgift att läsa eller återge berättelsen och 

skriftställen i denna lektion. 
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Enskild bön 
och familjebön 

Lektion 3"1 

Denna lektion är till för att inspirera dig att komma närmare din himmelske 
Fader genom bön. 

Kommunikation med vår himmelske Fader 

Sjung hymnen "När från nattligt viloläger", Hymner nr 109. (Finns även i 
Evangeliets principer.) 

Vid flera tillfällen blev president Heber J Grant imponerad av president 
Brigham Youngs förmåga att tala med Herren. 

"Jag kände profeten Brigham Young. Jag föll på knä som barn många gånger i 
hans hem i Lion House när man höll familjébön. Jag bär vittne om att jag 
som liten pojke vid fler än ett tillfälle var tvungen att lyfta på huvudet, 
vända mig om och titta mot den plats där Brigham Young bal för att se om 
Herren inte var där, detta på grund av Herrens inspiration till Brigham 
Young medan denne vädjade till Gud om ledning. Det tycktes mig som om han 
talade till Herren som en man talar till en annan man." (Church History, 
Student Supplement s 62; även citerat av Leon R Hartshorn i "He Talked to 
the Lord", i Classic Stories from the Lives of Our Prophets, s 44) 

En ung man sade följande om sin farfar, framlidne Edward J Wood, tempel pre-
sident och stavspresident: "Det var alltid så underbart att vara med då 
farfar bad, för när han talade med Gud visste man att han talade med sin 
bäste vän." (Citerat av Martha H Ball i "Counsel with the Lord", Instruc-
tor, dec 1969, s 446) 

Vi kan alla kommunicera med vår himmelske Fader. När vi ber, talar vi verk-
ligen med honom, antingen hörbart eller genom att forma tankar inom oss. 
Bön är en form av dyrkan. 

I bönen uttrycker vi uppskattning och söker gudomlig ledning. Vi bekänner 
synder och svagheter, anförtror våra tankar och känslor, och delar med oss 
av våra framgångar och besvikelser. Genom bönen kan vi be om hjälp för oss 
själva och andra. 

Visa bild 34-a, Bönens språk. 

Låt den i förväg ombedda klassmedlemmen I korthet tala om hur vi bör be. 
(Se Evangeliets principer, kap 8) 

Herren har givit oss instruktioner beträffande bön: "Åter befaller jag dig, 
att du skall bedja högt såväl som i ditt hjärta, ja, för världen såväl som 
i hemlighet, offentligt såväl som i enrum." (L&F 19:28; kursiveringen 
tillagd) 
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Läs L&F 88:62-64. 

Vilka instruktioner ger detta skriftställe beträffande bön? (Begrunda, 
åkalla Herren, söka med all iver, be i Jesu Kristi namn) 

Skriv upp dessa instruktioner på tavlan. 

Vilka välsignelser lovas vi i L&F 88:63-64? (Cta vi gör vai som fordras, 
skall Herren komma oss närmare, vi skall finna honom. Dörren skall öpp-
nas och allt vad vi ber om i hans namn skall givas oss, om det är bra 
för oss.) 

För att hjälpa oss i våra ansträngningar att komma närmare honom har vår 
himnelske Fader givit oss råd genom våra ledare om hur vi skall be. Biskop 
H Burke Peterson i presiderande biskopsrådet föreslår följande: 

"Då du känner ett behov av att anförtro Herren något eller förbättra kvali-
teten på dina samtal med honom ... skulle jag vilja föreslå att du följer 
denna process: Gå till en plats där du kan vara ensam, gå dit du kan tänka, 
gå dit du kan falla på knä, gå dit du kan tala högt med honom. Sovrummet, 
badrummet, klädkanmaren duger bra. Föreställ dig nu att du har honom fram-
för dina ögon. Tänk på vem det är du talar till, kontrollera dina tankar -
låt dem inte vandra omkring, tilltala honom som din Fader och din vän. Tala 
nu om allt som du verkligen känner att du vill tala om för honom - inga 
slitna fraser som inte betyder något, utan ha ett uppriktigt, från hjärtat 
känt samtal med honom. Anförtro dig åt honom, be honom om förlåtelse, vädja 
till honom, gläds åt honom, tacka honom, tala om att du älskar honom och 
lyssna sedan på hans svar. Att lyssna är en nödvändig del av bön. Svar från 
Herren är tysta, stilla svar. I själva verket är det så att få hör hans 
svar högt. Vi måste lyssna mycket noga, annars känner vi inte igen svaren. 
De flesta svar från Herren känner vi i hjärtat som en varm och behaglig 
känsla, eller också kan de komma som tankar till oss. De kommer till dem 
som är beredda och tålmodiga." ("Adversity and Prayer", Ensign, jan 1974, s 
19) 

Vår himmelske Fader lyssnar då vi talar med honom, om vi är rättfärdiga. 

Läs 1 Petr 3:12. 

Vår Fader i hi mm el en besvarar våra böner, om vi är ödmjuka. 

Läs L&F 112:10. 

Att uppfylla personliga behov genom bön 

Om vi skall kunna kommunicera på ett meningsfullt sätt med vår hinanelske 
Fader genom bön, måste vi tillbringa en viss tid tillsammans med honom. 

"En religionslärare föreslog sina elever att de skulle tillbringa minst 
femton minuter om dagen i personlig bön. Detta verkade för många av klass-
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BÖNENS SPRÅK 

Tilltala: 
"Vår Fader i himmelen" 

Tacka: 
"Vi tackar dig" 

Be: 
"Vi beder dig" 

Avsluta: 
"I Jesu Kristi namn. Amen" 

34-a 
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deltagarna orimligt länge. En elev kom senare fram till honom och sade: 
'Jag tror bara inte att jag har så mycket att säga.' 

Läraren frågade: 'Ägnar du inte minst så lång tid varje dag åt att prata 
med din rumskamrat?' 

*Jo, naturligtvis,' svarade den unga kvinnan. 

'Tänk då efter ett litet tag', sade läraren, 'varför är det så att du har 
mer att prata med din rumskamrat om än du har med Herren?'" (Karen Lynn, 
"Prayer: The Heart of the Sabbath", Ensign, jan 1978, s 31) 

Hur skulle denna unga kvinna få mer att tala med Herren om, i fall hon 
begrundade sina välsignelser och behov? 

Varför är det så viktigt att vi lär oss att uppfylla våra béhov genom 
bön? (Herren leder oss till det goda. Han vakar över oss. Han välsignar 
oss när vi uttrycker tacksamhet till honom för hans välsignelser.) 

Läs Alma 37:37. 

Vi bör inte begränsa oss till vissa böneämnen. Istället bör vi be till vår 
himmelske Fader angående allt som hör samman med vårt personliga liv - vårt 
arbete, våra hemsysslor och våra personliga bemödanden. 

Läs Alma 34:17-28. 

Vi bör bedja för att veta vad vi skall tala om i våra böner. Under Frälsa-
rens besök i den amerikanska världsdelen blev det nephitiska folket inspi-
rerat i sina böner. "Det blev dem givet vad de skulle bedja" (3 Ne 19:24). 
Då vi ber med den Helige Anden som vår vägledning ger han oss många tankar 
och känslor. 

Vår himmelske Fader känner till våra verkliga behov bättre än vi själva. 
Han vet vad som är bäst för oss och vad vi måste övervinna. Då vi söker ho-
nom, hjälper han oss att veta hur vi skall uppfylla våra behov. 

En äldre syster som var mycket nedslagen bad om en prästadömsvälsignelse 
och hon fick följande råd av biskopen under välsignelsen: 

"'Någon gång var dag bör du gå ner på knä inför din himmelske Fader och 
tacka honom. Be honom inte om något, utan tacka honom för det han ger 
dig.' 

Denna systers nedstämdhet berodde på allvarliga problem i hennes omgiv-
ning. Hon tyckte att hon hade stort behov av att be om saker och ting, men 
hon accepterade rådet att hålla en bön varje dag som bara bestod av lov-
prisningar. 

Första gången hon föll på knä för att hålla en sådan bön blev hon förvånad 
över att finna att tacksamhet strömmade ut från hennes hjärta. Hon behövde 
inte rannsaka sitt minne för att komma på sådant hon var tacksam för. 
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Omständigheterna hade berövat henne hennes gamla vänner och deras sällskap, 
men hon fick brev från dessa vänner. Ingen utom hennes make var längre be-
roende av henne, men han var fortfarande hos henne. Trots att hon längtade 
efter att få se solnedgången på andra sidan ängen, kunde hon inte göra det 
längre, men hun hade fortfarande god syn och kunde se mycket annat vackert 
och behagligt ... 

Hennes minne var inte fördunklat. Hon hade fortfarande glädjen att få komma 
till Herrens tempel och där umgås med andra människor. Hon kunde återupp-
liva minnet av de härliga, daggvåta morgnar då hon hade gått över ängarna 
tillsammans med hunden. Söndagsskoleelevernas mottagliga ansikten, genealo-
gigruppen, de unga i GUF och Hjäl pf öreningens systrar som hon hade undervi-
sat var något hon fortfarande hade livliga minnen av ... 

Oavsett var hon bodde eller huruvida hon hade något 'ämbete i kyrkan eller 
ej kvarstod det faktum att hon var en Guds dotter ... 

Allt eftersom dagarna gick såg denna bedrövade syster fram emot sina böner 
av tacksamhet. De blev mycket längre än hennes vädjande böner. Hon fann att 
hon hade mycket färre behov än välsignelser. Genom att prisa Herren fick 
hon sina välsignelser om och om igen." (Wilma Logan, "Prayers of Praise", 
Instructor, dec 1970, s 461) 

På vilket sätt uppfyllde denna systers tacksamma böner hennes behov? På 
vad sått blir vi hjälpta om vi tackar vår himmelske Fader för våra väl-
signelser? 

När vi ber måste vi komma ihåg vår himmelske Faders visdom och lära oss att 
acceptera hans vilja i allt. Ibland besvarar han i sin visdom våra böner på 
ett oväntat sätt. Detta illustreras av följande erfarenhet som berättats av 
president N Eldon Tanner i första presidentskapet: 

"Jag blev mycket imponerad av den inställning som min dotter och hennes man 
hade. De hade ett barn som led av leukemi. Läkarna sade att barnet inte 
skulle kunna leva mer än ett eller två år. Jag kommer ihåg vilken chock 
detta var för dem och hur de vädjade till Herren, gick i templet och fasta-
de och bad att barnet skulle bli friskt. Det som imponerade mest på mig var 
det faktum att de brukade sluta sina böner med: 'Ske icke vår vilja, utan 
din, och gör oss tillräckligt starka att acceptera din vilja beträffande 
oss.' 

Han levde mycket längre än läkarna hade förutsagt, men kallades till slut 
hem. Det rörde mig mycket att höra hans föräldrar tacka Herren för att de 
hade fått privilegiet att få uppfostra honom så länge som de fått och för 
att han var ett så förtjusande barn. Sedan bad de Herren att han skulle gö-
ra dem värdiga att möta honom och få leva tillsammans med honom i livet 
härefter." ("Bönens verkan och betydelse", Nordstjärnan, aug 1972, s 312) 

Hur uppfylldes föräldrarnas behov genom bön? (De blev välsignade med den 
styrka de behövde för att acceptera Herrens vilja.) 

Varför är det så viktigt att be att Herrens vilja skall ske? (Herren vet 
i sin oändliga visdom vad som är bäst för oss.) 
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Förutom att be att våra familjers och våra egna behov skall uppfyllas, bör 
vi be för andra i deras behov. Som medlemmar i kyrkan kan vi förena oss i 
bön för dem som har speciella behov. 

Vi har ofta tillfälle att be på kyrkans möten. Om detta tillfälle har en 
medlem sagt följande: 

"'Jag uppskattar alltid cm jag får tillfälle att sitta framför församlingen 
innan jag håller en bön för deras räkning. Jag ser på deras ansikten och 
försöker få en känsla av vad de har för behov och vilka välsignelser de är 
mest tacksamma för. Jag ber att Herren skall hjälpa mig att vara i harmoni 
med de böner som de har i sina hjärtan.'" (Citerat av Karen Lynn, "Prayer-
The Heart of the Sabbath", Ensign, jan 1978, s 32) 

Hur kan en sådan bön hjälpa till att uppfylla andras behov? 

Att stärka våra familjer genom bön 

Visa bild 34-b, Familj som knäböjer i bön. 

Läs 3 Nephi 18:21. 

En syster delar med sig av sina känslor beträffande daglig familjebön: 

"'Det fanns en tid då jag såg på "regelbunden familjebön" ... som en form-
sak som inte hade någon mening. Men nu när jag är mor till en stor familj 
känner jag det på ett annat sätt. Jag tror att ett av min familjs viktigas-
te andliga vapen är ett schema för bön. Vi har bestämda tider för bön mor-
gon och kväll ... andliga ögonblick som vi vet komner att inträffa oavsett 
vilka bekymmer eller störningar dagen än må ha haft med sig. Vi undviker en 
känsla av ritual i bönerna. Vi vet bara att vi skall hålla dessa böner. Vi 
vet var och när, och dessa böner är som en vågbrytare då vi ber med Anden. 
Mitt hjärta jublar då jag ser min familj samlad i bön.*" (Citerat av Karen 
Lynn, "Prayer: The Heart of the Sabbath", Ensign, jan 1978, s 32) 

Varför var familjébönen så viktig för denna syster? 

Det är viktigt att vi samlar våra familjer till bön varje morgon och kväll. 
Alla familjemedlenmar, också de små, bör turas om att hålla bönen. Varje 
familjemedlem bör få privilegiet att tacka för de välsignelser som familjen 
har erhållit. Då någon familjemedlem har ett ansvar eller problem att klara 
av, skall familjen be om en speciell välsignelse för denna familjemedlem i 
familjebönen. Detta för familjemedlemmarna närmare varandra och resulterar 
i bättre känslor mellan dem. Då barnen ber för varandra, känner de att de 
står varandra närmare och blir till en del av varandras liv. Då vi står på 
knä har vi en tendens att glömma våra skiljakt igheter och tänka på det bäs-
ta hos andra. Vi vill be för deras välbefinnande och för styrka att över-
vinna våra egna svagheter. 

Bönens makt när det gäller att stärka ett äktenskap uttrycks på ett mycket 
vackert sätt av Catherine Marshall i hennes bok A Man Called Peter. 
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"Trots att vi som alla normala 'åkta par Ibland har olika åsikter, fann Pe-
ter och jag att dessa meningsskiljaktigheter aldrig kunde bli allvarliga 
eller bittra så länge vi kunde be tillsammans. Så grundligt lärde vi oss 
denna läxa att det var ett av de viktigaste råd som Peter alltid gav par 
vars äktenskap var på upphällningen. *0m ni går ner på knä tillsammans', 
brukade han säga åt dem, 'löser sig era svårigheter snart. Man kan helt en-
kelt inte be tillsammans och fortsätta att vara arga på varandra.1" (s 
119-120; även citerat av John H Vanderiberg i "Great Persons Who Have Belie-
ved in Prayer", Prayer, s 120) 

Hur kan familjebön hjälpa våra familjer? 

Kärleken och enigheten i hemmet växer om familjemedlemmarna böjer knä till-
sammans och talar med vår himmelske Fader. De bör be för varandra, att de 
skall stärkas i sina uppgifter i hemmet, i kyrkan, i arbetet och skolan. 
Familjemedl enmarna kan stärkas mot frestelser genan daglig familjebön. 

President N EL don Tanner berättar an den effekt som familj ebön haft i hans 
liv: 

"När jag tänker tillbaka på hur vi brukade falla på knä hela familjen i bön 
varje morgon och varje kväll, inser jag vad det betydde för oss san barn 
att höra far åkalla Herren och verkligen tala med honom, uttrycka sin tack-
samhet och be an Herrens välsignelser över skörden och hjordarna och allt 
vi gjorde. Det gav oss alltid större styrka att möta frestelser då vi kom 
ihåg att vi skulle rapportera för Herren på kvällen." ("The Power of 
Prayer", Prayer, s 129) 

Om vi vet att vi skall rapportera till Herren på kvällen, kan det påver-
ka våra handlingar under dagen? 

Hur kan bönen hjälpa oss och våra barn att stå emot frestelser? (Vi be-
höver styrka från vår Fader i hlmmelen för att stå emot frestelser. Her-
ren talar om för oss att vi skall be så att vi inte blir frestade och 
förledda av djävulen.) 

Läs 3 Nephi 18:15. 

Genom bönen kan barnen lära sig principer som blir en styrka för dem hela 
livet igenom. I våra böner kan vi innefatta mål och ideal som vi eftersträ-
var att nå. Exempelvis kan föräldrar uppmuntra barnen att förbereda sig för 
en mission genom att säga: "Välsigna John så att han fortsätter att få ett 
vittnesbörd och förbereder sig för att gå på mission. Hjälp oss som familj 
att stödja honan i dessa ansträngningar." Barn kan också uppmuntras att 
h&lla sig rena och värdiga att gifta sig i templet. I familjebönerna kan 
föräldrarna lära sina barn att vår hlnraelske Fader älskar dem. 

Nämn några andra saker som föräldrar kan lära sina barn genom bön. 

Hur kan föräldrarnas böner för vart och ett av barnen visa det att för-
äldrarna älskar det? 
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Sammanfattning 

"Bön är något som ödmjukar själen. Den vidgar vårt förstånd. Den veder-
kvicker sinnet. Den för oss närmare vår Fader i himmel en ... Vi behöver 
hans hjälp ... Vi behöver den Helige Andens ledning ... Vi behöver få våra 
sinnen vederkvickta av den inspiration som kommer från honom och av dessa 
orsaker ber vi till honom, så att han kan hjälpa oss att leva så att vi kan 
känna till hans sanning och vara i stånd att vandra i dess ljus och sålunda 
hålla de många bud som har givits oss på det att vi genom trofasthet och 
lydnad åter kan komma i hans närhet." (Joseph Fielding Smith, Take Heed to 
Yourselves S s 344) 

Det är tröstande att veta att Gud ser till oss och är beredd att svara då 
vi sätter vår tillit till honan och gör det san är rätt. "Men jag ropar 
till Gud; Herren skall frälsa mig. 

Afton och morgon och middag vill jag utgjuta mitt bekymmer och klaga, och 
han skall höra min röst." (Ps 55:17-18) 

Uppmaning 

Tänk på en utmaning som du står inför just nu. Tacka Herren i dina böner 
för alla välsignelser du kan komma på. Be sedan Herren hjälpa dig att an-
stränga dig till ditt yttersta att fullfölja uppgiften. Då du ber bör du 
erinra dig de steg son finns angivna i L&F 88:62-64 och komma ihåg de väl-
signelser som är lovade. 

Ytterligare skriftställen 

Jak 5:16 (bön från en rättfärdig människa åstadkommer mycket) 
Al 10:23 (de rättfärdigas böner) 
3 Ne 12:44 (be för dem som visar illvilja) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 
1. Ge en klassmedlem i uppgift att tala om hur vi bör be (se Evangeliets 

principer, kap 8.) 
2. Börja lektionen genom att tillsammans sjunga hymnen "När från nattligt 

viloläger", Hymner nr 109. 
3. Skaffa tavla och kritor. 
4. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser och 

skriftställen i denna lektion. 

Bild 34-b, Familj som knäböjer i bön. 
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Utveckla 
tacksamhet 

Lektion 3"1 

Denna lektion är till för att hjälpa dig att utveckla det viktiga karak-
tärsdraget tacksamhet och visa det i ditt umgänge med andra. 

Att uttrycka tacksamhet till vår himmelske Fader 

Tacksamhet är en känsla av uppskattning för förmåner som man erhållit. Vi 
blir ofta djupt rörda av tacksamhet över enkla tjänster. Då vi erhåller så-
dana förmåner bör vi emellertid uttrycka vårt tack till dem scm har tjänat 
oss så väl. Vår tacksamhet kan märkas endast om vi visar eller uttrycker 
vår uppskattning i ord. Det är mer än att bara vara artig - det är att visa 
uppriktig tacksamhet av hjärtat. 

Biskop H Burke Peterson i presiderande biskopsrådet har berättat följande 
händelse om president Spencer W Kimball och hans begåvning när det gäller 
att uttrycka tacksamhet: 

"För två veckor sedan gick president Kimball förbi mig på väg till ett mö-
te. Han stannade, tog min hand, såg mig i ögonen, åsidosatte alla sina and-
ra göromål och sade enkelt: 'Jag beklagar att vi ibland är så upptagna. Jag 
tror att jag inte på sista tiden har sagt hur mycket jag älskar och upp-
skattar dig.' 

Jag kände hans ande. Jag trodde på honom och min ande lyftes till nya höj-
der." ("En daglig dos kärlek", Nordstjärnan, okt 1977, s 69) 

President Kimball själv har sagt följande om hur nödvändigt det är att vi 
uttrycker uppskattning till vår himmelske Fader: 

"Alldeles för ofta tar vi våra välsignelser för givna, precis som solen, 
luften, hälsa och alla möjligheter. Eller också tar vi emot ynnest, välsig-
nelser och förmåner dag efter dag ... utan ett ord av tacksamhet. Vi brukar 
tacka en person som lämnar sittplats i bussen åt oss, som erbjuder oss 
skjuts, som betalar notan efter middagen, barnvakten eller pojken som klip-
per gräsmattan, men uttrycker vi tacksamhet till honom som ger oss allt?" 
(Faith Precedes the Miracle, s 202) 

Visa bild 35-a, De tio spetälska. 

Läs Luk 17:11-19. 

Vad väntade sig Herren av dem som blivit botade? (Han väntade sig att de 
skulle tacka honom.) 

Vad väntar sig Herren av oss för alla de oräkneliga välsignelser vi tar 
emot av honom? 
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Då han talade om de tio spetälska har äldste Howard W Hunter i de tolvs råd 
även framhållit vårt behov av att tacka vår himmelske Fader: 

"Av de tio som blev botade var det bara en som kom tillbaka för att tacka. 
Detta måste ha varit en besvikelse för Mästaren, men det finns många som 
tar emot välsignelser, många som begåvas med mycket gott i livet, men som 
ändå aldrig tar sig tid eller anstränger sig att visa tacksamhet till väl-
göraren eller uttrycka uppskattning till Gud. Lyckan och glädjen över väl-
signelser är aldrig fullständig förrän vi har en djup känsla av tacksamhet 
inom oss som motiverar oss till att uttrycka vårt tacksamhet." (I Konfe-
rensrapport, områdeskonferensen i Danmark, Finlaixi, Norge och Sverige 1974, 
s 27) 

Det är betecknande att till och med Frälsaren uttryckte tacksamhet till Fa-
dern för sina välsignelser. (Se 3 Ne 19:20, 28.) 

Läs L&F 59:7. 

Vad befaller Herren oss att göra? (Tacka honom för allt.) 

I skrifterna påminns vi om att vi skall tacka Gud för allt. Då vi erkänner 
hans hand i våra liv och uttrycker tacksamhet för våra många välsignelser 
ökar vår tacksamhet. 

För vilka välsignelser bör vi uttrycka tacksamhet till vår himmelske Fa-
der? (Skriv upp de svar som klassmedlemmarna ger på tavlan. Dessa kan 
innefatta Frälsaren, försoningen, hälsa, familj, arbete, vänner, evange-
liet.) 

Vi står i en speciell skuld till Jesus Kristus för hans försoningsoffer för 
vår skull. Vi kan aldrig till fullo förstå det lidande han uthärdade för 
oss i Getsemane örtagård och på korset, men vi kan uttrycka vår tacksamhet 
för denna stora gåva i det vi säger och gör. 

Läs Mos 2:19-22. 

Hur skall vi enligt detta skriftställe visa vår tacksamhet till vår him-
melske Fader? (Skriv upp svaren på tavlan: Ge tack och lov, tjäna honom, 
hålla hans bud.) 

I Läran och förbunden 136:28 läser vi: "Är du glad, skall du prisa Herren 
med sång, musik, dans och med böner, pris och tacksägelse." En del av våra 
böner borde vara glädjefyllda tacksägelser och lovprisningar. De behöver 
inte vara vältaliga när det gäller orden, utan enkla, detaljerade och upp-
riktiga uttryck för vår tacksamhet för de vardagliga välsignelser vi erhål-
ler. 

På vilket sätt visar en glad inställning från vår sida att vi är tack-
samma mot vår himmelske Fader? 

Vi bör också vara tacksamma för prövningar, motgångar och svårigheter. Det 
är ibland svårt att uttrycka tacksamhet då vi har påfrestningar, men det 
är ofta sådana situationer som gör det möjligt för oss att växa andligen i 
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betydande grad. Detta illustreras särskilt väl av en händelse som berättats 
av äldste Marion D Hanks i de sjuttios första kvorum. 

"Jag satt på en stavskonferens då en återvänd missionär bar sitt vittnes-
börd. Han hade bara en kort stund på sig och han valde att använda en enda 
tanke. Han tackade Gud för en storartad, ödmjuk mor och talade om orsaken. 
Han sade att då han var tonåring hade han blivit hårt prövad genom sjukdom 
och sedan av sin lillasysters död. Systern hade varit hela familjens älsk-
ling och den yngsta av dem. Fadern var död sedan tidigare. Den lilla flick-
an blev sjuk och trots böner och prästadömets välsignelser och fasta och 
mycken oro blev hon sämre och dog en natt. Pojken gick in i sitt rum, låste 
dörren och utgjöt under tårar sin sorg till väggarna, för han var inte vil-
lig att göra det till Gud, som han inte längre kunde nalkas i tro. Han ro-
pade ut sin vrede och sitt uppror mot Gud, som om han fanns, kunde låta en 
sådan sak hända dem. Han sade att han aldrig skulle be igen, aldrig mera gå 
till kyrkan, och aldrig mer skulle kunna lita på Gud som lät detta hända. 
Och i sin omogna men uppriktiga sorg lovade han sig själv några ganska all-
varliga saker. Han var vaken resten av natten, orolig över en sak som han 
visste skulle hända. Denna familj hade som många andra, men inte tillräck-
ligt många andra, sista dagars heliga familjer för vana att knäfalla morgon 
och kväll, mor och barn samlade, för att tacka Gud för hans godhet och väl-
signelser. 

Han väntade på det ögonblicket, visste vad han måste säga, men fruktade 
det. När hans mor sade: 'Kom barn', sade han: 'Nej.' 

Ho n sade: 'Ställ dig på knä, min son.' 

Han sade: 'Nej, jag vill inte ställa mig på knä. Jag skall aldrig ställa 
mig på knä mer.' 

Hon sade efter vad jag kommer ihåg och jag blev mycket rörd, liksom alla 
andrat 'Min son, du är äldsta barnet här hemma. Du är den enda mannen här 
och om jag någonsin behövt en man, behöver jag en nu. Ställ dig på knä.' 

Han föll på knä, fortfarande upprorisk, därför att hans mor, som han beund-
rade så mycket, behövde honom och han började för första gången tänka på 
hennes brustna hjärta och hennes sorg. Hon föll på knä och han tänkte för 
sig själv: 'Jag undrar vad hon skall tacka Gud för den här morgonen.' Och 
hans mor som säkert förstod vad som rörde sig i hans och de andra barnens 
inre, undervisade dem om evangeliet denna morgon där de stod på knä. Hon 
tackade Gud för vad familjen visste, för det eviga livets välsignelser, för 
vägledning och mål och övertygelser om framtiden. Hon tackade Gud för att 
de blivit välsignade med detta underbara, änglalika barn, som givit dem så 
mycket glädje och som för alltid skulle tillhöra dem. Ur hjärtat lärde den-
na mor, som förstod stundens desperata, kritiska betydelse, sina barn vad 
det fanns att tacka Gud för också under svåra förhållanden. 

Pojken stod där, en framgångsrik, hängiven sista dagars helig san hade 
fullföljt en hederlig, svår mission, och tackade Gud för en mor som var en 
hjältinna, som hade hjälteegenskaper i all upptänklig grad, som var ett 
bättre och mer imponerande exempel på heroism än jag kan tänka mig. 
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Lektion 3"1 

Heroism är som jag ser det att ha visdomen att veta vad som är rätt att gö-
ra och sedan modet att göra det oavsett kostnaderna och omständigheterna." 
(Heroism, Brigham Young University Speeches of the Year, 25 mar 1959, s 
3-4; även citerat av Leon R Hartshorn i "Kneel Down, Son", i Outstanding 
Stories by General Authorities, del 1, s 105-107) 

På vilket sätt hjälpte denna mors bön av tacksamhet sonen? (Hon hjälpte 
honom att bättre förstå sin släktskap med vår himmelske Fader. Genom sin 
bön lärde hon honom evangeliet.) 

Varför är det viktigt att vi uttrycker tacksamhet i tider av prövningar? 
(Under sådana tider behöver vi vara speciellt medvetna cm våra välsig-
nelser för att vi skall sätta de händelser som sker i vårt liv i ett 
perspektiv som gör det möjligt för oss att se det goda i livet och mot-
stå varje tendens att tycka synd om oss själva eller bli bittra över vår 
lott i livet.) 

När vi bär våra vittnesbörd erkänner vi också Herrens godhet mot oss. Detta 
uttryck för tacksamhet är behagligt för vår himmelske Fader på samma gång 
som det stärker våra bröder och systrar i kyrkan. 

Det råd som Amulek gav zoramiterna enligt Mormons bok gäller även oss idag: 
"... tillbedjen Gud ... och ... leven dagligen i tacksägelse för de många 
barmhärtighetsverk och välsignelser med vilka han överhopar eder." (Al 
34:38) 

Att uttrycka vår uppskattning till andra 

Äldste Henry D Taylor i de sjuttios första kvorum berättade en gång följan-
de händelse: 

"Polisen i District of Columbia auktionerade bort 100 tillvaratagna cyklar 
på fredagen. 'En dollar', sade en elvaårig pojke som inledningsbud på den 
första cykeln. Buden gick emellertid mycket högre. 'En dollar' , upprepade 
pojken förhoppningsfullt varje gång en ny cykel bjöds ut. 

Auktionsförrättaren, som hade auktionerat bort tillvaratagna cyklar i 43 
år, lade märke till att pojken såg speciellt förhoppningsfull ut varje gång 
det var en racercykel som bjöds ut. 

Nu var det bara en racercykel kvar. Budet gick upp till 8 dollar. 'Såld 
till pojken därborta för 9 dollar', sade auktionsförrättaren. Han teg upp 
8 dollar ur egen ficka och bad pojken om hans dollar. Ynglingen gav honom 
den - i småslantar - tog cykeln och började gå därifrån. Men han gick bara 
ett par steg. Han ställde försiktigt cykeln mot en vägg, gick tillbaka och 
slog tacksamt armarna om auktionsförrättaren och grät." (I Conference 
Report apr 1959, s 57; "Gratitude", Improvement Era, jun 1959, s 447; även 
citerat av Howard W Hunter i Konferensrapport från områdeskonferensen i 
Danmark, Finland, Norge och Sverige 1974, s 27-28) 

Vi har alla ett behov av att känna oss' uppskattade. En amerikansk industri-
man, Charles M Schwab, sade: "Jag har aldrig träffat en människa som oavsett 
sin situation i livet inte gjort ett bättre arbete och ansträngt sig mer 

299 



när hon m'ött bifall och uppskattning än hon någonsin skulle göra om hon ut-
sattes för kritik." (Richard Evans Quote Book, s 171) Om vi uttrycker upp-
skattning och bifall ökar vi andras förtroende för oss och uppmuntrar dem 
att anstränga sig. 

Äldste Richard L Evans Jr har skrivit följande två berättelser om beho-
vet av uttryck för tacksamhet: 

"Till i morse kände jag mig väldigt utnyttjad. Till en kostnad av avsevärd 
ansträngning och obekvämlighet gjorde jag för några dagar sedan en svår 
sak åt en vän - sedan han ihärdigt bett mig om det. Så vitt jag visste hade 
han inte gjort någon ansträngning att träffa mig sedan dess, inte ett ord 
till tack - inget bevis på någon uppskattning - ingen antydan att mina 
tjänster varit tillfredsställande - bara tystnad. 

Tystnad - det vill säga till i morse, då ett uppriktigt och tillfredsstäl-
lande och uppskattande brev kom från honom. Och på den korta stund det tog 
för mig att läsa det, blev hjärtat varmt på mig och hela min syn på saken 
förändrades. Att skriva det korta brevet hade bara tagit honom en liten 
stund, men det hade varit en riklig belöning för mig ... 

Jag minns också så väl hur jag för några månader sedan blev ombedd att göra 
något för en ganska avlägsen bekant ... När han bad mig om det var han 
mycket förbindlig, berömmande och inställ sam! Men från det ögonblick jag 
satte i gång att göra det han ville, har jag inte sett något bevis på tack-
samhet." (Richard L Evans - The Man and His Message, s 285) 

På vilket sätt förändrades äldste Evans känslor av uttrycket för tack-
samhet? 

Varför är det så viktigt att vi uttrycker vår tacksamhet mot andra? 

Nämn några andra saker som andra gör för oss och som vi bör vara tack-
samma för. 

Nämn några sätt att uttrycka denna tacksamhet i hemmet, kyrkan, grann-
skapet och samhället. 

Frälsaren gav oss en viktig princip då han sade: "Allt vad I viljen att 
människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem." (Matt 7:12) Vi be-
höver alla uttryck för uppskattning. 

Att lära ut tacksamhet i hemmet 

"En bekymrad mor klagade en gång för sin granne över att ingen i familjen 
tycktes uppskatta det hon gjorde. De kommenterade aldrig hennes stora an-
strängningar att hålla huset rent, pynta det till helger och tvätta och 
stryka alla deras kläder. De tackade henne aldrig för den goda mat hon la-
gade. De talade aldrig om för henne att de uppskattade hennes arbete som 
Söndagsskolans sångledare eller hemkunskapsledare i Hjälpföreningen. Hon 
var förargad över att de tog henne för självklar. 

Grannen svarade: 'Marianne, du har ett välskött och vackert hem. Dina barn 
är hela och rena både i skolan och i kyrkan. Du lagar oerhört god mat och 
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jag kan inte tänka mig någon som sköter sina ämbeten noggrannare. Jag miss-
tänker att din man och barnen säkert är medvetna an dina ansträngningar. 
Det 3r möjligt att andra i er familj känner samma missmod som du bara för 
att ni helt enkelt inte har för vana att uttrycka uppskattning." (Hjälpföre-
ningens studiekurs 1976-1977, s 11) 

Vad var det som grannen fäste Mariannes uppmärksamhet på? (Att hon inte 
hade lärt sin familj tacksamhet genom sitt exempel.) 

För att utveckla och lära våra familjer uppskattning måste vi först inom 
oss själva väcka inställningen att vara uppskattande. "Det är lika viktigt 
för våra familjer att lära sig att uttrycka tacksamhet mot varandra som det 
är att få det av varandra. Om vi inte lär andra att uttrycka sin uppskatt-
ning genom vårt exempel och genom vår undervisning så lär de sig kanske in-
te någonsin denna viktiga artighet ... Om vi vill att andra skall fortsätta 
att göra det de gör, är det bästa vi kan göra att låta dem veta hur mycket 
vi uppskattar det." (Hjälpföreningens studiekurs 1976-1977, s 11) 

När våra barn är små, bör vi börja lära dem att uttrycka uppskattning för 
gåvor de erhåller och tacka dem san gör vänliga saker mot dem. 

Äldste A Theodore Tuttle i de sjuttios första kvorum har berättat en hän-
delse som ägde rum när han bodde hos några vänner under en stavskonferens. 

"Det sitter en ung man här i dag vars hem jag gästade under en stavskonfe-
rens. Eftersom han nyligen hade åkt till Brigham Young University fick jag 
bo i hans rum. När hans snälla mamma visade mig rummet, öppnade hon garde-
roben där jag såg en handskriven lapp sitta fasttejpad på klädstången. På 
den stod det: 

1 Mamma! 

Tack för allt du har gjort för att göra det här till en alldeles speciell 
sommar. Du är en enastående mor och jag tackar Herren för välsignelsen att 
vara din son. 

Jag älskar dig och uppskattar allt vad du gör för mig. Vi ses i november. 

Paul.* 

Hon var tyst medan jag läste lappen, men sedan sade hon: 'Jag hoppas att du 
inte har något emot att hänga kläderna här ute. Den här lappen är fortfa-
rande så värdefull för mig. Varenda gång jag öppnar den här garderoben, lä-
ser jag den på nytt och jag skulle vilja ha den kvar lite till.'" (What 
Kind of Thanks, Brigham Young University Speeches of the Year, 26 november 
1968, s 5; även citerat av Leon R Hartshorn i "Every Time I Open the Clo-
set" i Outstanding Stories by General Authorities, del 1, s 218-219.) 

Hur visade denne son tacksamhet till sin mor? 
Hur fick det henne att känna sig? 

Nämn några andra sätt för barn att visa uppskattning för familjemedlem-
mar, för lärare i skolan och i kyrkan. 
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Vi kan lära våra barn att vara tacksamma för alla vår himmelske Faders ska-
pelser. Vi kan visa dem skönheten i blommor, stjärnor, solnedgångar och 
allt annat i naturen genom att göra promenader och vandringar och påpeka 
dessa skapelser för dem. Årstidernas förändringar ger oss tillfällen att 
fästa barnens uppmärksamhet på Guds välsignelser till oss. Om vi vill att 
våra barn skall erkänna dessa gåvor från Gud, måste vi ta oss tid att visa 
vår egen uppskattning för dem. 

Att hjälpa våra barn att tjäna dem som är hand ikappade eller på annat sätt 
mindre lyckligt lottade än vi, kan få dan att uppskatta de egna välsignel-
serna. Genom detta tjänande kan vi visa vår egen tacksamhet för de välsig-
nelser som gör oss i stård att tjäna. 

Det är viktigt att vi uppsänder tacksägelser i våra hem. Om detta har pre-
sident N Eldon Tanner i första presidentskapet sagt: 

"Jag blev djupt rörd häromdagen när ert av våra döttrar strax efter familje-
bönen sade: 'Pappa, jag tror inte att vi skall be om fler välsignelser. 
Herren har varit så väldigt god mot oss, så jag tror att vi skall be honom 
hjälpa oss att vara värdiga de välsignelser vi får. Sedan dess har vi för-
sökt mera ihärdigt att uttrycka vår tacksamhet till vår Fader i himmel en." 
(Seek Ye First the Kingdom of God, s 159-160) 

Kan vi i familjen bli mer medvetna om våra välsignelser genom att ut-
trycka uppskattning och tacksamhet i bön? 

Sammanfattning 

Tacksamhet är en känsla som bör vara förhärskande hela livet igenom, både 
hos oss san enskilda och som familjer. Vi har blivit storligen välsignade 
av vår himmelske Fader och bör uttrycka ständig tacksamhet mot honom för 
hans välsignelser. Då vi uttrycker tacksamhet till vår Fader i himmelen och 
andra hjälper vi våra barn att utveckla tacksamhet. Vi känner större kärlek 
i familjen. Vi har blivit lovade av vår himmelske Fader att "Den som motta-
ger allt med tacksamhet skall bliva härliggjord, och jordens goda skall 
tillfalla honom hundrafalt, ja, mera." (L&F 78:19) 

Uppmaning 

Tänk på de människor som gör betydelsefulla saker för dig (vänner, lärare, 
prästadömsledare, föräldrar, andra familjemedlemmar, hantverkare) och tänk 
ut ett sätt att visa dem din tacksamhet. 

Diskutera tacksamhet med familjen på en hemafton. Hjälp barnen att uttrycka 
uppskattning för andra, öka den tacksamhet ni uttrycker i era familjeböner. 

Välj ut en person som du är tacksam mot och. gör något den här veckan för 
att visa din tacksamhet. 

Ytterligare skriftställen 

Ps 100 (en tacksägel sepsalm) 
1 Tess 5:16-18 (ge tack i allt) 
1 Tim 2:1 (uppmaning att ge tack) 
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Upp 7:12 (änglar prisar Gud) 
Mos 2:23-25 (vår skuld till Gud) 
Al 7:23 (återgälda tack för allt vad du får) 
Al 37:37 (låt ditt hjärta vara fullt av tacksamhet) 
L&F 46:32 (ge tack till Gud för alla välsignelser du får) 
L&F 88:33 (vikten av att glädjas åt Guds gåvor) 

Lärarens förberedelse 

Innan du håller denna lektion bör du: 

1. Skaffa tavla och kritor 
2. Ge klassmedlemmar i uppgift att läsa eller återge berättelser 

och skriftställen i denna lektion. 
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Synpunkter och förslag 

Vi skulle uppskatta att få dina ^r och förslag beträffande denna 
lektionsbok. Sänd dem till 

Curriculum Planning and ,ent 
Floor 24 
50 East North Tempi 
Salt Lake City, U' 
USA 

Skriv ditt namn adress, ward och stav, lektionsbokens namn, hur du 
har använt den, d_ *änslor angående dess styrka och svagheter och rekom-
menderade förbättringar. 
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Den sista dagars 
heliga familjen 

1. Dag för familjens rekreation 
2. En far välsignar sitt barn 
3. Morföräldrarna kommer för att se den nyfödda 
4. Tomtstädning tillsammans 
5. Pappa-dotterfest 
6. Visa intresse för någon annan 
7. Vördnad - en välsignelse 
8. Familjebön ger familjeenighet 
9. En nyfödd ger välsignelse till hemmet 

10. Förfriskningar på en hemafton 
11. Gudsdyrkan tillsammans som familj 
12. Lära sig bakning av mamma 
13. Lek hemma tillsammans med en vän 
14. En familj som studerar skrifterna tillsammans 
15. Familjer är eviga 
16. Måltid en för familjen samman 
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