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INDLEDNING

FORMÅL

Dette kursus er beregnet til at hjælpe medlemmer af Jesu Kristi Kirke
af Sidste Dages Hellige med at forberede sig til at modtage deres tem-
pelanbefaling og komme i templet. Medlemmer, som tidligere har
været i templet, kan også deltage i kurset for at lære mere om templet.

DELTAGERE

Deltagerne i dette kursus bør have et ønske om at tage til templet og
være værdige til at have en tempelanbefaling. Hvis de endnu ikke har
fået en tempelanbefaling, bør de forberede sig til at få den.

Hvis deltagerne endnu ikke har deltaget i en søndagsskoleklasse, som
gennemgår Håndbog i evangeliske principper, anbefales dette, men det er
ikke et krav, at de gør det, før de deltager i dette kursus. Før de deltager
i dette kursus, bør de have en rimelig forståelse af evangeliets grund-
læggende lærdomme og principper samt være villige til at adlyde Guds
befalinger som f.eks. kyskhedsloven, overholdelse af sabbatsdagen, vis-
domsordet og tiendeloven. Værdighed og stræben efter personlig ret-
færdighed er nødvendigt for deltagelse i tempelordinancerne.

Under ledelse af biskoppen eller grenspræsidenten kan wardsrådet
drøfte de måder, hvorpå de kan bruge kurset som en del af deres
indsats for at styrke familier og hjælpe mænd til at forberede sig til
at modtage Det Melkisedekske Præstedømme.

Hver enkelt deltager bør modtage en personlig invitation fra biskoppen
eller en anden leder i Det Melkisedekske Præstedømme i wardet eller
grenen til at deltage i kurset.

TID OG STED

Klasserne i dette kursus kan variere i størrelse, men der skal sædvanlig-
vis undervises i mindre grupper på wards- eller grensniveau. Kurset kan
afholdes i kirkebygningen eller i et privat hjem. Tid, sted og hyppighed
for undervisningen bør være praktisk for deltagerne og læreren.

Materialet er opdelt i syv lektioner. Læreren bør dog bruge så megen
tid på hver lektion, som deltagerne har behov for. Dette kan kræve
mere end en undervisningsperiode til hver lektion.



DELTAGERMATERIALE

Kursets deltagere bør have adgang til skrifterne i klassen. Hver af
dem bør også have adgang til et eksemplar af hæftet Forberedelse til
at indtræde i det hellige tempel (36793 110), der er elevens hæfte til
dette kursus. Der henvises ofte til det i lektionerne, og kursets delta-
gere bedes læse det i de uger, kurset finder sted.

LÆRERE

Et medlem eller et ægtepar kan kaldes til at undervise i dette kursus.
Lærere bør have et stærkt vidnesbyrd om evangeliet og være opmærk-
somme på Helligåndens tilskyndelser. De bør have modtaget deres
begavelse, have en gyldig tempelanbefaling samt forstå betydningen
og helligheden af det, der foregår i templet.

Hvis det er muligt, bør lærere følges med deltagerne til templet, når
deltagerne modtager deres tempelordinancer.

FORSLAG TIL LÆREREN

Medlemmerne bør være åndeligt parate, før de kommer i templet. Som
en del af denne forberedelse, bør de have tilstrækkelig forståelse af de
lærdomme, der har at gøre med frelsesplanen og tempeltjeneste. Du
har privilegiet at hjælpe andre i denne forberedelse, som fører til en af
de helligste oplevelser i deres liv. Vær opmærksom på Helligåndens til-
skyndelser, så du kan præsentere materialet på den måde, som er bedst
for deltagerne. Husk Herrens råd: “Og Ånden skal gives jer ved troens
bøn, og dersom I ikke modtager, skal I ikke undervise” (L&P 42:14).

Læs dette kursushæfte helt igennem før den første lektion, så du
forstår, hvordan materialet hænger sammen. Forbered hver lektion 
i god tid, så du kan forstå tankerne bag dem og være i stand til at
viderebringe dem på en god måde. Når du underviser, så vær sikker
på, at deltagerne fuldt ud forstår meningen, før du fortsætter. Skynd
dig ikke gennem lektionerne. Vær tålmodig, og lad deltagerne gen-
nemtænke budskaberne og komme med kommentarer.

Giv deltagerne mulighed for at stille spørgsmål og tale om begreberne
både før hver lektion og når som helst under lektionerne. Hjælp dem
med at anvende de principper, de lærer, i deres tilværelse. Besvar
spørgsmål ved at bruge skrifterne, de sidste dages hellige profeters
lærdomme og Herrens Ånds vejledning.

Husk under hele dette kursus på tempelordinancernes hellige natur.
Nogle sider af tempeltjenesten må ikke drøftes uden for templet,
som det er forklaret i følgende udtalelse:
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“Vi taler ikke om tempelordinancerne, når vi er uden for templerne.
Det har aldrig været meningen at kendskab til disse tempelceremo-
nier skulle begrænses til nogle få udvalgte, som var forpligtede til at
sørge for, at andre aldrig fik noget at vide om dem. Det er faktisk lige
modsat. Vi opfordrer indtrængende enhver til at kvalificere sig til og
forberede sig til oplevelsen i templet ...

Templets ordinancer og ceremonier er enkle. De er smukke. De er
hellige. De holdes fortrolige for ikke at komme til mennesker, som
er uforberedte“ (Forberedelse til at indtræde i det hellige tempel, s. 2).

Arbejd på at styrke dit eget vidnesbyrd om templet, og bær ofte vidnes-
byrd for din klasse om sandheden i de principper, du underviser i. Giv
også eleverne mulighed for at bære vidnesbyrd, når det er passende.

Husk altid på den afgørende betydning af tempeltjeneste. Ældste
Boyd K. Packer har sagt: “Ordinancer og pagter bliver vore adgangs-
tegn til at komme til Herrens nærhed. For at modtage dem værdigt
må vi søge hele livet; at beholde dem derefter er jordelivets udfor-
dring” (Stjernen, juli 1987, s. 19).

INDLEDNING
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TEMPLET BELÆRER OM DEN
STORE FRELSESPLAN1
FORMÅL

At hjælpe kursets deltagere til at forstå, at der undervises i frelsespla-
nen i templet.

FORBEREDELSE

1. Tegn inden timen begynder en illustration på tavlen eller en plakat
af det uudfyldte skema, som viser frelsesplanen (se side 3). (Du kan
eventuelt til hver deltager lave et lignende uudfyldt skema, som
skal udfyldes under samtalen i klassetiden).

2. Sørg for at alle deltagerne har adgang til skrifterne. Sørg også for et
eksemplar af hæftet Forberedelse til at indtræde i det hellige tempel til
hver elev. Disse bør være bestilt som en del af deltagermaterialet.

3. Du kan eventuelt bede flere af deltagerne om at hjælpe dig med
anden del af denne lektion. Du kan give en deltager de skriftsteds-
henvisninger, som er nævnt under hver del af frelsesplanen (før-
jordisk liv, faldet, osv.), og bede ham eller hende om at forberede
sig til at give et resumé af, hvad skrifterne lærer om frelsesplanen.

4. Hvis du har adgang til Multivideo 1 (56099 110), kan du vise
“Menneskets søgen efter lykke” (13 minutter).

PRÆSENTATION AF LEKTIONEN

TEMPLET ER EN ÅNDELIG SKOLE

Bed en af deltagerne om at indlede med bøn.

Forklar, at skrifterne vil blive anvendt i hver lektion. Bed deltagerne
om at medbringe deres skrifter til hver lektion.

Giv et eksemplar af Forberedelse til at indtræde i det hellige tempel til
hver deltager. Forklar, at dette er deltagerens materiale i dette kur-
sus. Materialet fra dette hæfte vil blive drøftet i løbet af lektionerne,
og alle deltagere bør læse hæftet i løbet af de uger, hvor kurset
finder sted.

Indled lektionen med at forklare, at templet er en åndelig skole, som
hjælper os med at lære mere om formålet med livet samt om frelses-
planen.

“Og dette er det
evige liv, at de
kender dig, den
eneste sande 
Gud, og ham,
du har udsendt,
Jesus Kristus” 
(Joh 17:3).
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Lad deltagerne læse følgende citater, som forklarer noget om, hvad vi
lærer i templet:

Præsident Gordon B. Hinckley har sagt, at templet “bliver en skole,
hvor man lærer om de skikke og hellige ting, der vedrører Gud. Her
får vi en oversigt over en kærlig Faders plan for sine sønner og døtre
i alle slægtled. Her ser vi den vidunderlige historie om menneskets
evige rejse fra den førjordiske tilværelse gennem dette liv til livet
herefter. Der undervises i store grundlæggende sandheder med tyde-
lighed og enkelhed, og de forstås af alle, som hører derpå” (“Templet
i Salt Lake City”, Stjernen, november 1993, s. 6).

Præsident Brigham Young lærte os, at templets ordinancer, som hed-
der begavelsen, giver os belæringer, der er nødvendige for evigt liv:
“Jeres begavelse går ud på at modtage alle de ordinancer i Herrens
hus, som er nødvendige for jer, for at I, når I forlader dette liv, kan
komme tilbage til Faderens nærhed” (Discourses of Brigham Young,
udv. John A. Widtsoe, [1954], s. 416).

Få deltagerne til at læse Joh 17:3.

• Hvad belærer dette skriftsted os om den allervigtigste viden, vi kan
opnå?

Forklar, at vi i templet lærer mere om vor himmelske Fader og Jesus
Kristus, og at vi kan komme dem nærmere. Vi lærer om deres planer
med os, som der henvises til i skrifterne under adskillige titler såsom
forløsningsplanen eller frelsesplanen.

• Hvad har indtil videre hjulpet jer til at lære om frelsesplanen?

• Hvordan har forståelsen af frelsesplanen velsignet jer?

I TEMPLET UNDERVISES VI I FRELSESPLANEN

Forklar, at der undervises i frelsesplanen som en del af tempelbega-
velsen. Denne del af lektionen vil hjælpe deltagerne med at forberede
sig til at forstå disse lærdomme i templet.

Henvis til den uudfyldte illustration på tavlen, og gennemgå føl-
gende oplysninger, idet du bruger skrifterne til at hjælpe deltagerne
med at forstå meningen. Skriv skriftstederne på de rigtige linier på
skemaet, mens I taler om dem (se det færdige skema på s. 5). Hvis
deltagerne har deres eget eksemplar af skemaet, så få dem til at tilføje
skriftstedshenvisningerne på deres skema.

Hvis du har bedt nogle af deltagerne om at hjælpe dig, så bed dem
om at præsentere deres oplysninger om frelsesplanen. Forklar, at
denne samtale vil fokusere på følgende spørgsmål: Hvor kommer vi
fra? Hvorfor er vi her på jorden? Hvor går vi hen efter dette liv?

“Og vi vil prøve
dem hermed for at
se, om de vil gøre
alt, hvad Herren,
deres Gud, vil
befale dem”
(Abraham 3:25).
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Førjordisk liv

1. Vi er Guds, vor himmelske Faders, åndelige børn, og vi levede hos
ham, før vi kom til jorden (se Rom 8:16-17).

2. Vor himmelske Fader indkaldte til et stort råd i himlen (se
Abraham 3:22-23). Han præsenterede en plan for vores evige
udvikling og lykke, som kaldes frelsesplanen. Vi valgte at følge
hans plan.

3. I harmoni med planen påtog Jesus Kristus, vor himmelske Faders
førstefødte Søn, sig frivilligt til at være vores Frelser (se Moses 4:2;
Abraham 3:27).

4. Lucifer, en anden af Guds sønner, gjorde oprør mod vor himmel-
ske Faders plan og “søgte at tilintetgøre menneskets handlefrihed”.
Han og hans tilhængere blev kastet ud fra himlen og blev nægtet
privilegiet at få et fysisk legeme og opleve et jordisk liv. Gennem
tiderne har Satan, som Lucifer nu kaldes, prøvet at gøre hele men-
neskeheden ulykkelig, som han selv er, ved at friste dem til at være
onde (se Moses 4:1, 3-4; 2 Nephi 2:17-18).

Faldet

1. Adam og Eva blev udvalgt til at være de første af vor himmelske
Faders børn til at komme til jorden og blev sat i Edens Have. På det
tidspunkt var deres legeme ikke dødeligt (se Moses 3:7-8, 21-23).

2. Adam og Eva valgte at spise af den frugt, som Gud havde forbudt
dem at spise af. Derfor blev de udelukket fra Guds nærhed. Denne
adskillelse kaldes åndelig død. De blev underkastet døden, hvilket
betyder, at deres fysiske legeme med tiden ville dø. De blev også i
stand til at få børn. Forandringen til den jordiske tilstand kaldes
faldet (se 2 Nephi 2:19-25; L&P 29:40-41).

 

 

FØRJORDISK LIV
FALDET

JORDISK LIV

MELLEM
DØDEN OG
OPSTANDELSEN

RIGER AF HERLIGHED
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Jordisk liv

1. Alle dem, som i forudtilværelsen valgte at følge vor himmelske
Faders plan, får et fysisk legeme ved at blive født på denne jord. 
I løbet af vores jordiske liv bliver vi prøvet for at se, om vi er villige
til at leve ved tro og adlyde vor himmelske Faders befalinger, når vi
ikke er i hans fysiske nærhed (se Alma 34:32; Abraham 3:24-26).

2. I det jordiske liv er hver enkelt frit stillet til at vælge om han eller
hun vil følge Gud eller følge Satan (se 2 Nephi 2:27).

Død og opstandelse

1. Når vi dør, kommer vores ånd til åndeverden, og vores legeme
bliver på jorden. Denne periode med adskillelse varer indtil vores
opstandelse. De retfærdiges ånder kommer ind i en tilstand af fred
og lykke, som kaldes paradis. De ugudeliges ånder placeres i en til-
stand af mørke, som sommetider omtales som et fængsel (se Alma
40:9-14; se også 1 Pet 3:19).

2. Jesu Kristi forsoning og opstandelse giver hele menneskeheden
mulighed for at overvinde den fysiske død ved at opstå. Opstandelse
betyder, at vores ånd og fuldkommengjorte legeme vil blive genfore-
net for evigt (se 1 Kor 15:22; 2 Nephi 9:10-13; Alma 11:42-44).

3. Jesu Kristi forsoning giver os også mulighed for at blive tilgivet og
renset for synd, så vi kan bo i Guds nærhed. Frelseren led for hele
menneskehedens synder i Getsemane have og på korset. På grund
af hans forsoning kan vi omvende os fra vore synder og få tilgi-
velse. Når vi efterlever evangeliet, kan vi berede os til at modtage
det evige livs gave og blive som ham (se Mosiah 3:5-12).

Riger af herlighed

Ved opstandelsen vil alle mennesker blive henvist til et rige af herlig-
hed. De, som er retfærdige, vil arve større lykke og velsignelser end
dem, som ikke adlyder Guds befalinger (se 1 Kor 15:35, 40-42).

1. Den telestiale herlighed er for dem, som ikke modtager Jesu Kristi
evangelium eller Jesu eller Guds profeters vidnesbyrd og lever et liv
i synd (se L&P 76:81-88, 98-103).

2. Den terrestriale herlighed er for jordens hæderlige mennesker, som
bliver bedraget, og for de, som ikke er tapre i Jesu Kristi vidnesbyrd
(se L&P 76:71-79).

3. Den celestiale herlighed er forbeholdt dem, som adlyder befalin-
gerne og modtager ordinancerne, overvinder alt ved tro på Jesus
Kristus og bliver rene af hjertet (se L&P 76:50-70).

“Vi tror, at hele
menneskeheden,
gennem Kristi forso-
ning, kan blive
frelst ved at adlyde
evangeliets love
og forordninger” 
(3. trosartikel).
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Bed deltagerne om at besvare følgende spørgsmål:

• Hvad har I lært om frelsesplanen, som I ikke vidste i forvejen?

• Hvad føler I, når I tænker på Jesu Kristi del i denne storslåede plan?

• Hvordan kan vi vise vor himmelske Fader og Jesus Kristus, at vi er
taknemmelige for deres plan?

Skriv som vist i den tredje trosartikel under det udfyldte skema for at
fremhæve Frelserens forsonings store betydning for frelsesplanen.

KONKLUSION

Fremhæv, at templet giver os viden om denne plan, en viden som
bringer os store velsignelser. Bær dit vidnesbyrd om de velsignelser,
som du har modtaget, fordi du forstår frelsesplanen og efterlever
evangeliets principper.

Du kan eventuelt slutte af med at vise Menneskets søgen efter lykke.

Bed en af deltagerne om at slutte af med bøn.

 

 

FØRJORDISK LIV
FALDET

JORDISK LIV

MELLEM
DØDEN OG
OPSTANDELSEN

RIGER AF HERLIGHED

Rom 8:16-17
Abraham 3:22-23, 27
Moses 4:1-4
2 Nephi 2:17-18

Moses 3:7-8, 21-23
2 Nephi 2:19-25
L&P 29:40-41

Alma 34:32.
Abraham 3:24-26
2 Nephi 2:27

Alma 40:9-14
1 Pet 3:19
1 Kor 15:22
2 Nephi 9:10-13
Alma 11:42-44
Mosiah 3:5-12

1 Kor 15:35, 40-42
L&P 76:81-88, 98-103
L&P 76:71-79
L&P 76:50-70

“Vi tror, at hele menneskeheden, gennem Kristi forsoning, kan blive frelst ved
at adlyde evangeliets love og forordninger” (3. trosartikel).
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VI MÅ VÆRE VÆRDIGE TIL
AT TRÆDE IND I TEMPLET2
FORMÅL

At hjælpe kursets deltagere til at forstå, at de må være værdige til at
træde ind i templet.

FORBEREDELSE

1. Bed i god tid før denne lektion biskoppen eller grenspræsidenten
om at fortælle om, hvordan man får en tempelanbefaling. Forslag
til materialer til denne præsentation står på siderne 10-11 i afsnit-
tet “At få en tempelanbefaling er en velsignelse”. Hvis biskoppen
ikke har mulighed for dette, kan du bede en af hans rådgivere om
at give præsentationen.

2. Skriv følgende citat på tavlen eller på en plakat: “Jeg opfordrer alle
Kirkens medlemmer til i deres liv at vise stadig større opmærksom-
hed på vor Herre Jesu Kristi liv og eksempel” (Præsident Howard W.
Hunter, Stjernen, jan. 1995, s. 7).

PRÆSENTATION AF LEKTIONEN

Bed en af deltagerne om at indlede med bøn.

Spørg deltagerne, om de har spørgsmål. Brug den tid, som er nødven-
dig for at besvare spørgsmålene, så godt du kan, og som du bliver
vejledt til af Herrens Ånd. Husk på, at nogle sider af tempeltjenesten
ikke må drøftes uden for templet.

Forklar, at de, som træder ind i templet, må vise deres tro på vor
himmelske Fader og Jesus Kristus ved at efterleve evangeliet og holde
budene. De skal være moralsk rene, betale fuld tiende, adlyde vis-
domsordet, holde sabbatten hellig og stræbe efter at leve retfærdigt
på alle andre måder. De skal endvidere interviewes af biskoppen eller
grenspræsidenten samt stavs- eller missionspræsidenten og findes
værdige til at få en tempelanbefaling. Denne lektion vil gennemgå
nogle af de evangeliske principper og befalinger, som deltagerne må
efterleve for værdigt at komme i templet.

MORALSK RENHED

Forklar, at Herren og hans profeter gentagne gange har belært os om
nødvendigheden af at være moralsk rene. Præsident Gordon B.

“Det ville opfylde
mit hjertes højeste
ønske, hvis hvert
eneste medlem af
Kirken var værdig 
til at komme i 
templet. Jeg vil
da håbe, at hvert
eneste voksent
medlem ville være
værdig til – samt
have – en gyldig
tempelanbefaling”
(Præsident 
Howard W. Hunter).
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Hinckley har lært os: “Vi tror på kyskhed inden ægteskabet og fuld-
stændig troskab i ægteskabet. Sådan er det. Det er vejen til et lykke-
ligt liv. Det er vejen til sand tilfredshed. Det giver fred i hjertet og
fred i hjemmet” (Stjernen, jan. 1997, s. 46).

Læs følgende skriftsteder sammen:

L&P 42:22-24 (Herren har befalet os at elske vores ægtefælle og ikke
søge nogen anden; han har befalet os ikke at begå ægteskabsbrud).

L&P 121:45 (Herren har befalet os altid at “pryd[e jeres] tanker med
dyd”).

1 Tim 4:12 (Vi skal være et forbillede i renhed).

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

Den 13. trosartikel (Vi tror, at vi må være kyske og dydige).

• Hvorfor lægger Herren så stor vægt på moralsk renhed?

• Hvilke resultater af umoral kan vi se i verden omkring os? Nævn
nogle af velsignelserne ved at leve et moralsk rent liv.

Ret deltagernes opmærksomhed på citatet, som du har skrevet på
tavlen eller på en plakat (se afsnittet “Forberedelse” i denne lektion).

• Hvordan kan dette råd hjælpe os og vores børn med at modstå
verdslige fristelser og leve et moralsk rent liv?

TIENDE

Bed deltagerne om at læse L&P 119:4.

Påpeg, at Det Første Præsidentskab er fremkommet med følgende
forklaring på en rigtig tiende: “Den enkleste forklaring, vi kender, er
Herrens egen forklaring, nemlig at Kirkens medlemmer skal ‘betale
en tiendedel af deres årlige indkomst’, dermed forstås deres indtægt”
(se brev fra Det Første Præsidentskab, 19. marts 1970). Tiende bruges
til at opføre kirkebygninger og templer, til at støtte missioneringen
og til at opbygge Guds rige på jorden.

Læs følgende udtalelse af præsident James E. Faust:

“Tiende er et princip, der er grundlæggende for alle Kirkens medlem-
mers personlige lykke og velfærd i hele verden, både rige og fattige.
Tiende er et offerprincip og en nøgle til at åbne himlens vinduer ...
Medlemmer af Kirken, som ikke betaler tiende, mister ikke deres med-
lemskab; de mister kun velsignelser” (Liahona, jan. 1999, s. 67, 68).

Gennemgå følgende skriftsteder sammen med deltagerne:

3 Mos 27:30 (Tiende tilhører Herren; det er helliget Herren).
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Mal 3:8-11 (Vi bedrager Gud, når vi tilbageholder vores tiende; Gud
vil i rigt mål velsigne dem, som betaler tiende).

Hvilke velsignelser har I modtaget, fordi I har betalt tiende?

• Hvorfor bedrager vi Gud, når vi tilbageholder vores tiende?
(Se L&P 104:14).

Forklar, at hvert år bliver medlemmerne bedt om at mødes med deres
biskop eller grenspræsident til tiendeopgørelse for at fortælle ham,
om de betaler ærlig tiende. Dette møde giver medlemmerne mulig-
hed for at vurdere, i hvor høj grad de opfylder denne vigtige befaling.

VISDOMSORDET

Forklar, at før vi tager til templet, forventer Herren, at vi ikke er bun-
det af vaner, som gør os urene eller usunde, både fysisk og åndeligt.

Læs nogle af eller alle de følgende skriftsteder:

1 Kor 3:16-17 (Vores legeme er Guds tempel og bør ikke besudles).

L&P 89 (Denne åbenbaring er kendt som visdomsordet. Vers 1-9
omtaler det, som vi ikke bør indtage; vers 10-17 omtaler det, som er
gavnligt for vores legeme; vers 18-21 beskriver Herrens løfter til dem,
som holder hans befalinger).

Hvilke ting i verden i dag påvirker os til at bryde de befalinger, vi får
i visdomsordet?

• Hvordan kan vi hjælpe os selv og vores børn med at overholde
Herrens sundhedslove?

Bed deltagerne om at læse L&P 29:34.

• På hvilke måder tror I, at lydighed mod visdomsordet kan velsigne
os åndeligt såvel som fysisk?

• Nævn nogle af de “store skatte af kundskab” (L&P 89:19), vi kan
modtage ved at holde disse befalinger.

Læs følgende udtalelse af præsident Boyd K. Packer:

“Det, I lærer åndeligt, afhænger i et vist omfang af, hvordan I
behandler jeres legeme. Det er derfor, at visdomsordet er så vigtigt.

De vanedannende stoffer, der er forbudt ved den åbenbaring – te,
kaffe, spiritus og tobak – forstyrrer de fintmærkende følelser ved
åndelig kommunikation, ligesom andre vanedannende stoffer også
vil gøre.

Ignorér ikke visdomsordet, for det kan koste jer de ‘store skatte af kund-
skab, ja, endog skjulte skatte’, som er lovet dem, der efterlever det. Og
et godt helbred er en ekstra velsignelse“ (Stjernen, jan. 1995, s. 59).
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SABBATSDAGEN

Læs 2 Mos 20:8-11 sammen.

Forklar, at Herrens folk altid har fået befaling om at holde sabbatsda-
gen hellig. Herren har lovet store velsignelser til dem, som gør dette.

Bed deltagerne om at læse L&P 59:9-13.

• Hvad er hovedårsagerne, som Herren angiver, til at holde sabbatten
hellig?

• Hvordan kan L&P 59:9-13 vejlede vores overholdelse af sabbats-
dagen?

• Nævn nogle af de velsignelser, som Herren lover dem, som på
passende vis holder sabbatten hellig.

Fortæl som del af denne drøftelse om følgende principper, som
ældste James E. Faust har undervist i:

“Hvorfor har Gud bedt os om at ære sabbatten? Jeg mener, at der er
mindst tre årsager dertil. Den første vedrører det fysiske behov for
hvile og fornyelse ...

Den anden årsag er efter min mening langt vigtigere. Den vedrører
behovet for at genopbygge eller styrke vores åndelige personlighed ...

Den tredje årsag kan være den vigtigste af dem alle tre. Den vedrører
lydighed over for befalingerne som udtryk for vores kærlighed til
Gud. Velsignede er de, som ikke behøver anden begrundelse end
deres kærlighed til Frelseren for at holde hans befalinger“ (Stjernen,
januar 1992, s. 40).

• Nævn nogle af de velsignelser, som I får, fordi I har holdt sabbatten
hellig.

Bed deltagerne om at forpligte sig til at efterleve de befalinger, som
er blevet omtalt i dag: Moralsk renhed, tiende, visdomsordet og
overholdelse af sabbatten.

PROCESSEN AT OPNÅ EN TEMPELANBEFALING ER EN VELSIGNELSE

Forklar, at før medlemmerne kan komme i templet, må de hver især
findes værdige til at få en tempelanbefaling. Processen at få denne
anbefaling kan velsigne hver enkelt, som det forklares i følgende
udtalelse:

“Biskoppen har pligt til at stille spørgsmål om vores personlige
værdighed. Dette interview har stor betydning for dig som medlem
af Kirken, for det er en mulighed for sammen med en ordineret
Herrens tjener at vurdere din levevis. Hvis der er et eller andet galt
i dit liv, vil biskoppen være i stand til at hjælpe dig med at bringe
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det i orden. På denne måde kan du, ved at rådføre dig med den
almindelige dommer i Israel, erklære din værdighed eller blive hjul-
pet til at blive værdig, så du kan komme i templet med Herrens god-
kendelse” (Forberedelse til at indtræde i det hellige tempel, s. 3).

Forklar, at biskoppen eller grenspræsidenten samt stavs- eller missions-
præsidenten interviewer alle, som ønsker at få en tempelanbefaling
for første gang, og alle, der planlægger at blive gift i templet.
Rådgivere i biskoprådet og stavspræsidentskabet kan interviewe dem,
som skal have fornyet deres tempelanbefaling.

Bed på dette tidspunkt biskoppen eller grenspræsidenten eller en af
hans rådgivere om at fremføre sin præsentation om tempelanbefa-
linger. Han bør ikke læse selve interviewspørgsmålene op for grup-
pen, men han kan give en idé om, hvad deltagerne kan forvente,
når de bliver interviewet til en tempelanbefaling. Følgende udtalelser
kan anvendes som vejledning:

Medlemmer, som ønsker en tempelanbefaling, bør have et vidnesbyrd
om vor himmelske Fader, om Herren Jesus Kristus og om Helligånden.
De bør opretholde Herrens profet, de andre generalautoriteter samt
deres lokale ledere i Kirken. De bør ikke sympatisere med eller være
tilknyttet grupper eller enkeltpersoner, som er faldet fra Kirken, eller
hvis lærdomme eller handlinger ikke er i overensstemmelse med
evangeliet.

De, som ønsker en tempelanbefaling, bør trofast overvære nadvermø-
der, præstedømmemøder og andre af Kirkens møder. De bør samvittig-
hedsfuldt udføre deres kaldelser, som de har fået ved præstedømmets
myndighed. De bør bestræbe sig på at holde alle Herrens befalinger,
herunder betale en fuld tiende, være ærlige i ord og gerning og
afholde sig fra te, kaffe, alkohol, tobak og andre skadelige og vanedan-
nende stoffer.

De bør leve et rent og dydigt liv og bør adlyde Herrens kyskhedslov,
som forbyder seksuelle forbindelser med nogen anden end den ægte-
fælle, som de er retmæssigt gift med. De bør være i harmoni med
evangeliets principper i åndelige såvel som fysiske forhold til deres
øvrige familiemedlemmer. De må ikke være involveret i nogen form
for åndelig, fysisk, mental eller følelsesmæssig misbrug af andre.

De må være villige til at tilstå deres synder og omvende sig. Alvorlige
synder, såsom moralske overtrædelser, misbrug af familiemedlemmer,
tilknytning til frafaldne grupper og lærdomme eller alvorlige overtræ-
delser af landets love må bekendes over for biskoppen eller grenspræ-
sidenten i god tid før et tempelanbefalingsinterview. Hvis en persons
samvittighed, hvilket er Kristi lys, som alle mennesker har modtaget,
sætter en i tvivl om, hvorvidt noget bør drøftes med biskoppen eller
grenspræsidenten, bør det sikkert drøftes.

Jeg opfordrer ...
Kirkens medlemmer
til at bruge Herrens
tempel som det store
symbol på deres
medlemskab og den
himmelske ramme
for deres helligste
pagter“ (Præsident 
Howard W. Hunter).
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De, som er blevet skilt, skal måske have tilladelse af biskoppen eller
grenspræsidenten og stavs- eller missionspræsidenten, før de kan få
en tempelanbefaling. De må altid overholde aftalerne i forbindelse
med skilsmissen, herunder have betalt underholdsbidrag.

Medlemmer, der ønsker en tempelanbefaling, skal interviewes af et
medlem af stavspræsidentskabet eller af missionspræsidenten efter
først at være blevet interviewet af et medlem af biskoprådet eller
grenspræsidenten. Nogle undrer sig måske over, hvorfor det er nød-
vendigt. Når vi søger at få en tempelanbefaling, søger vi i virkelighe-
den Herrens tilladelse til at træde ind i templet. Vi har privilegiet at
vidne om vores værdighed for to vidner, som er Herrens bemyndi-
gede tjenere. Det er en velsignelse for os at bekræfte vores værdighed
over for Herrens tjenere til at træde ind i det hellige tempel.

KONKLUSION

Gennemgå følgende udtalelse af præsident Howard W. Hunter for at
fremhæve vigtigheden af at være værdig til at komme i templet og 
til altid at have en gyldig tempelanbefaling:

“Jeg opfordrer ... Kirkens medlemmer til at bruge Herrens tempel
som det store symbol på deres medlemskab og den himmelske
ramme for deres helligste pagter. Det ville opfylde mit hjertes høj-
este ønske, hvis hvert eneste medlem af Kirken var værdig til at
komme i templet. Jeg ville da håbe, at hvert eneste voksent medlem
ville være værdig til – samt have – en gyldig tempelanbefaling, selv
om afstanden til et tempel ikke muliggør en omgående eller hyppig
brug af den” (citeret af James E. Faust, “Præsident Howard W.
Hunter”, Stjernen, sep. 1994, s. 4).

Bær vidnesbyrd om de velsignelser, som du har fået, når du har levet
værdigt til at komme i templet.

Bed en af deltagerne om at slutte af med bøn.
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TEMPELTJENESTE BRINGER
OS STORE VELSIGNELSER3
FORMÅL

At hjælpe kursets deltagere til at forstå, at de, som går i templet og er
værdige dertil, vil modtage store velsignelser fra Herren.

FORBEREDELSE

1. Gennemgå omhyggeligt de skriftsteder, som anvendes i denne
lektion, så du kan lede deltagerne i en samtale om dem.

2. Du kan eventuelt forberede dig på at få deltagerne til at synge en
salme om tempeltjeneste, som f.eks. “Et skønt og helligt sted”
(Salmer og sange, nr. 181) eller om sandhedens evige beskaffenhed,
som f.eks. “O sig, hvad er sandhed?” (Salmer og sange, nr. 180).

3. Hvis Familiehjemmeaften videosupplement (56736 110) er tilgængelig,
kan du eventuelt vise “I templerne indgås evige pagter”, et afsnit
på seks minutter.

PRÆSENTATION AF LEKTIONEN

Bed en af deltagerne om at indlede med bøn.

Spørg deltagerne, om de har spørgsmål. Brug den tid, som er nødven-
dig for at besvare spørgsmålene, så godt du kan, og som du bliver
vejledt til af Herrens Ånd. Husk på, at nogle sider af tempeltjenesten
ikke må drøftes uden for templet.

TEMPELTJENESTE HAR EKSISTERET SIDEN FORDUMS TID

I kan eventuelt begynde med sammen at synge en salme om tempel-
tjeneste eller sandhedens evige natur.

Forklar, at Herren altid har befalet sit folk at bygge templer. Han har
åbenbaret de ordinancer, der skal udføres i templer.

• Hvilke templer eller tabernakler nævnes der i skriften?

Bed deltagerne om at gennemgå stikordsregistrene i skrifterne for at
finde henvisninger, som har med templer og tabernakler at gøre. Du
kan eventuelt skrive deres svar på tavlen. Du kan eventuelt også bede
deltagerne om at læse følgende skriftsteder:

Moses’ åbenbaringstelt: 2 Mos 40:1-2, 34-38

“Og vi beder dig,
hellige Fader, at
dine tjenere må gå
ud af dette, iklædt
din kraft, og at dit
navn må findes på
dem og din herlig-
hed omgive dem”
(L&P 109:22).
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Salomos tempel: 2 Krøn 3:1-2; 5:1

Herodes’ tempel: Matt 21:12-15

Nephitiske templer: 2 Nephi 5:16; Mosiah 1:18; 3 Nephi 11:1

Forklar, at alle disse templer på grund af frafaldet med tiden mistede
deres virkelige formål og blev ødelagt. Tempeltjeneste er i vor tid
blevet genoprettet i dets fylde ved profeten Joseph Smith, hvilket
bringer os store velsignelser.

Ældste Bruce R. McConkie har sagt: “Den inspirerede opførelse og
rette anvendelse af templer er et af de store beviser på guddommelig-
heden af Herrens værk ... Hvor der er templer, hvor åbenbaringens
ånd hviler på dem, der virker deri, der vil Herrens folk findes; hvor
disse ikke er, findes Kirken og riget og himlens sandhed ikke”
(Mormon Doctrine, 2. udg., 1966, s. 781).

DE, SOM GÅR VÆRDIGT I TEMPLET, FÅR LØFTE OM STORE VELSIGNELSER

Templet, eller Herrens hus, er det sted, hvor vi tager hen for at forbe-
rede os til ophøjelse i det celestiale rige. Der lærer vi mere om vor
himmelske Fader og Jesus Kristus. Vi indgår pagter med dem, og de
lover os vidunderlige velsignelser.

I Lære og Pagter har Herren beskrevet nogle af de velsignelser, som
kommer til dem, der kommer i templet og lever værdigt i overens-
stemmelse med de pagter, som er indgået dér. Nogle af disse velsig-
nelser er beskrevet i afsnit 109, der er bønnen ved indvielsen af
templet i Kirtland. Ordlyden i denne bøn modtog Joseph Smith ved
åbenbaring.

Præsident Howard W. Hunter har sagt, at denne bøn “til stadighed
besvares på os – enkeltvis, som familier og som folk – på grund af
præstedømmets magt, som Herren har givet os til at bruge i hans
hellige templer” (Stjernen, november 1994, s. 5).

Præsident Hunter citerede da nogle af versene fra afsnit 109. Bed del-
tagerne om at læse disse vers: L&P 109:10-12, 22-23, 59, 67, 72 og 75.
Bed dem om at se efter de velsignelser, der nævnes af Herren.

Efter at I har læst dette, beder du deltagerne om at nævne de velsig-
nelser, som de har fundet frem til. Skriv kommentarerne på tavlen.
De nævnte velsignelser kan omfatte følgende:

1. Herrens herlighed vil hvile på hans folk.

2. Herrens tjenere vil gå fra templet iklædt Herrens kraft, navn og
herlighed, og engle vil have befaling til at våge over dem.

3. Herrens tjenere vil gå ud fra templet med evangeliets sandheder 
til alle jordens ender.
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4. Der vil blive oprettet stave, så Herrens folk kan blive samlet.

5. Hele det spredte Israel vil komme til kundskab om sandheden og
glæde sig.

6. Herren vil ihukomme de helliges familier og alle deres syge og
lidende.

7. Herrens rige vil opfylde hele jorden.

8. En dag vil Herrens tjenere optages til himlen for at møde ham og
altid være hos ham.

• Hvad føler I, når I tænker på disse vidunderlige velsignelser, som bli-
ver lovet dem, der træder værdigt ind i templet og ærer deres pagter?

Præsident Howard W. Hunter har sagt: “Har der nogensinde været et
folk med så gribende og vidunderlige løfter! Ikke underligt, at Herren
ønsker, at hans disciple følger hans eksempel og retter blikket mod
hans templer” (Stjernen, nov. 1994 , s. 5-6).

I L&P 97 giver Herren også løfter i forbindelse med templer. Bed del-
tagerne om at læse L&P 97:15-21.

• Hvad lærer vers 15-17 os om, hvad Herrens folk må gøre for at
kvalificere sig til Herrens velsignelser i templet? (Være rene af hjertet
og ikke tillade noget urent at komme ind i templet).

Forklar, at de, som er rene af hjertet, kaldes Zion. Vers 15-21 lærer os,
at vi kan hjælpe med til at opbygge Zion ved værdigt at komme i
templet og stræbe efter at være rene af hjertet og ubesmittet af noget
ondt.

• Hvilke velsignelser loves der i disse vers et folk, som er værdigt til
at blive kaldt Zion?

Forklar, at der i fordums tid eksisterede en by ved navn Zion. Denne by
blev bygget af profeten Enok og hans folk. Den blev taget op til himlen
på grund af folkets retfærdighed (se L&P 38:4; Moses 7:18-21, 69).

Zion vil også eksistere i de sidste dage. I den tiende trosartikel lover
Herren, at en by ved navn Zion vil blive bygget på det amerikanske
fastland. Bed deltagerne om at læse denne trosartikel. Forklar, at Israels
spredte folk vil samles i denne storslåede by (se L&P 103:11-13).

Kirkens medlemmer rådes i dag til at blive værdige til at komme i det
hellige tempel og opbygge Zion, hvor end de bor i verden. Vi skal få
vores hjem til at blive som et tempel – et hjem med renhed, kærlig-
hed og personlig åbenbaring.

• Hvad kan vi gøre for at blive mere rene af hjertet?

“Ja, og jeg vil være
nærværende [i mit
hus]; thi jeg vil
komme ind i det,
og alle de rene
af hjertet, som
kommer derind,
skal se Gud” 
(L&P 97:16).
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• På hvilke måder kan verden til tider gøre det svært at forblive ren
af hjertet?

• På hvilke måder kan I hjælpe jeres familie, gren eller ward med at
blive mere ren af hjertet?

Forklar, at de, der indgår og holder templets pagter og gennem deres
liv stræber efter at blive rene af hjertet, er dem, som kan være med
til at opbygge Zion.

KONKLUSION

Bær vidnesbyrd om, at de, som kommer værdigt i templet, vil mod-
tage store velsignelser fra Herren, heriblandt velsignelsen at være
Zions folk. Vi må gøre alt, vi kan for at blive værdige til at modtage
disse velsignelser og blive rene af hjertet.

Du kan eventuelt vise videopræsentationen “I templerne indgås evige
pagter”.

Bed en af deltagerne om at slutte med bøn.
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MODTAGELSE AF TEMPELORDINANCER
OG -PAGTER4
FORMÅL

At hjælpe kursets deltagere til at forstå vigtigheden af tempelordinan-
cer og -pagter.

FORBEREDELSE

1. Hvis den kan fås i jeres område, kan du vise videoen Sammen for
evigt (56411 110). Præsentationen varer ca. 27 minutter.

2. Du kan eventuelt forberede at lade deltagerne synge “Mer hellighed
giv mig” (Salmer og sange, nr. 63).

PRÆSENTATION AF LEKTIONEN

Bed en af deltagerne om at indlede med bøn.

Spørg deltagerne, om de har spørgsmål. Brug den tid, som er nødven-
dig for at besvare spørgsmålene, så godt du kan, og som du bliver vej-
ledt til af Herrens Ånd. Husk på, at nogle sider af tempeltjenesten
ikke må drøftes uden for templet.

I TEMPLET MODTAGER VI ORDINANCER OG INDGÅR PAGTER

Forklar, at vi i templet modtager ordinancer, som vil gøre det muligt
for os at vende tilbage til Guds nærhed. Vi indgår også pagter om at
efterleve evangeliets love. Det følgende materiale vil give oplysninger
om ordinancer og pagter generelt samt tempelordinancer og -pagter i
særdeleshed.

Ordinancer

Forklar, at en ordinance er en hellig ceremoni, som har åndelig
betydning og virkning.

Bed deltagerne om at nævne nogle af ordinancerne i Kirken. (De kan
nævne navngivning og velsignelse af børn, dåb, bekræftelse, nadve-
ren, ordination til præstedømmet og tempelordinancer).

Forklar, at ordinancer, som er udført ved præstedømmets kraft, er
absolut nødvendige for vores ophøjelse. Det er ved hjælp af disse
ordinancer, at vi modtager Guds kraft i vores liv.

Bed deltagerne om at læse L&P 84:19-21.

“Og uden disse
forordninger og
præstedømmets
myndighed bliver
gudfrygtighedens
kraft ikke åbenbaret
for menneskene
i kødet” 
(L&P 84:21).
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• Hvad er nødvendigt, for at gudfrygtighedens kraft tilkendegives i
vores tilværelse? (Det Melkisedekske Præstedømmes ordinancer. “Det
højere præstedømme”, som nævnes i disse vers, er Det Melkisedekske
Præstedømme).

Bed deltagerne om at slå op på side 29 i Forberedelse til at indtræde i
det hellige tempel. Bed en deltager om at læse følgende udtalelse højt:

“Hvor vigtige er disse ordinancer for Kirkens medlemmer?

Kan man blive lykkelig, kan man forløses, kan man blive ophøjet
uden disse ordinancer? Svaret er: De er mere end blot tilrådelige eller
ønskværdige, eller endog nødvendige. De er mere end livsnødven-
dige. De er afgørende for enhver af os.“

Pagter

Understreg, at en pagt er en hellig overenskomst mellem Gud og en
person eller gruppe af personer. Gud fastsætter særlige betingelser, og
han lover at velsigne os, når vi adlyder disse betingelser. Når vi væl-
ger ikke at overholde pagter, kan vi ikke modtage velsignelserne, og
i nogle tilfælde lider vi en straf som konsekvens af vores ulydighed.
Præstedømmets frelsende ordinancer ledsages altid af pagter.

• Hvilke pagter har I indtil dette tidspunkt i jeres tilværelse indgået
med Herren? (Deltagerne kan eventuelt nævne dåbspagten, som for-
nys hver gang, vi tager nadveren).

• Hvilke pagter indgår vi, når vi bliver døbt? (Se Mosiah 18:8-10;
L&P 20:37).

Understreg, at vi udtrykker vores ønske om at tjene Gud og vores
vilje til at adlyde alt, som vi blive bedt om, når vi indgår pagter 
med Gud. Til gengæld lover Gud os mange vidunderlige velsignelser.
Vi skal indgå og holde pagter for at kunne gå frem mod evigt liv.

Tempelordinancer og -pagter

Forklar, at tempelordinancerne omfatter begavelse og beseglinger
(tempelægteskab og besegling af forældre til børn) for både levende
og døde. Dåbsordinancen for de døde udføres i templet såvel som
andre præstedømmeordinancer. I tempelordinancerne indgår vi højti-
delige pagter om at give os selv til Gud og hjælpe med at opbygge
hans rige på jorden.

Ældste James E. Talmage har sagt om de pagter, vi indgår under
begavelsen:

“Ordinancerne for begavelse indeholder visse forpligtelser for den
enkelte, som pagt og løfte om at iagttage loven om absolut dyd og
kyskhed, at være godgørende, menneskekærlig, fordragelig og ren; 

“Vi indgår pagt
om at give af vore
midler, vores tid og
talenter – alt, hvad
vi er, og alt, hvad
vi ejer – til gavn for
Guds rige på jorden”
(Forberedelse til at
indtræde i det hel-
lige tempel, s. 35).
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at hellige både talent og materielle midler til sandhedens udbredelse
og slægtens højnelse; at bevare hengivenhed for sandhedens sag og på
alle måder søge at bidrage til den store forberedelse, at jorden kan
blive gjort rede til at modtage sin konge, Herren Jesus Kristus. Med
antagelsen af hver forpligtelse bliver en lovet velsignelse forkyndt,
betinget af den trofaste iagttagelse af vilkårene” (Herrens Hus, s. 87-88).

Du kan eventuelt gennemgå de pagter, der lige er blevet beskrevet,
ved at skrive dem på tavlen. Fremhæv, at vi indgår pagter om at blive
retskafne og rene, og at vi også indgår pagter om at give alt, hvad vi
har, til opbyggelsen af Herrens rige. Læs følgende udtalelse:

“Vi er et pagtsfolk. Vi indgår pagt om at give af vore midler, vores tid
og talenter – alt, hvad vi er, og alt, hvad vi ejer – til gavn for Guds
rige på jorden” (Forberedelse til at indtræde i det hellige tempel, s. 35).

• På hvilke måder kan vi give “alt, hvad vi er, og alt, hvad vi ejer” 
til Guds rige?

• Hvad hindrer af og til medlemmer i at give alt, hvad de har, til
Herrens rige?

Du kan eventuelt bære dit vidnesbyrd om de velsignelser, som du 
har modtaget i dit liv, fordi du har indgået og holdt tempelpagterne.
Eller du kan bede en anden, som har modtaget sin begavelse, om at
bære sit vidnesbyrd.

VI SKAL VÆRE TROFASTE MOD DE PAGTER, VI INDGÅR I TEMPLET

Forklar, at Herren har sagt: “Enhver, som har fået meget, skal der
kræves meget af” (Luk 12:48).

• Hvordan tror I, at dette vers gælder de pagter, vi indgår i templet?

Forklar, at Herren har tilvejebragt tempelordinancer og -pagter, så
hans børn kan forstå formålet med dette liv og være forberedt på de
herlige muligheder for evigt liv. Når vi modtager disse velsignelser,
bliver vi ansvarlige for at leve værdigt i forhold til vores øgede kund-
skab og muligheder. Fremhæv, at vi må være trofaste mod de pagter,
vi har indgået i templet.

• Hvorfor er det så vigtigt at være trofast mod de pagter, som vi 
indgår i templet?

Bed deltagerne om at læse L&P 82:10.

Præsident Joseph Fielding Smith har sagt: “Jeg siger jer: Herren er ikke
bundet, medmindre I holder pagten. Herren bryder aldrig sin pagt. Når
han indgår en pagt med os, vil han ikke bryde den. Hvis den skal
brydes, er det os, der skal gøre det. Men når den er brudt, er han ikke
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forpligtet til at give os velsignelsen, og vi vil ikke få den” (Lærdomme
om frelse, 2:209).

TROFASTHED MOD VORE PAGTER VIL BRINGE FRED OG SIKKERHED

Forklar, at templet er et fredfyldt sted og et fredhelligt sted i en
oprørt verden. Når vi kommer regelmæssigt i templet og er trofaste
mod vore pagter, vil vi finde fred, sikkerhed og vejledning i vores liv.

Ældste Neal A. Maxwell har sagt: “Hvis vi vil holde vore pagter, så vil
vi være åndeligt sikret” (Stjernen, juli 1987, s. 64).

• På hvilke måder har de pagter, som I indtil videre har indgået,
hjulpet med at holde jer åndeligt i sikkerhed?

Pointér, at i templet indgår vi pagt om at leve værdigt til at vende
tilbage til vor himmelske Faders og Jesu Kristi nærhed. Nogle gange
kan vi midt i vores daglige kamp undre os over, om en sådan levevis
er mulig.

Bed deltagerne om at læse 1 Nephi 17:3, 13.

• Hvad lærer disse skriftsteder os om, hvordan Herren vil hjælpe os,
når vi stræber efter at vende tilbage til ham? Hvordan har I set disse
skriftsteder blive opfyldt i jeres tilværelse?

Ældste Boyd K. Packer har sagt: “Når I kommer til templet og modta-
ger jeres begavelse og knæler ved alteret og bliver beseglet, kan I leve
et almindeligt liv og være en almindelig sjæl – en, som kæmper med
fristelse, fiasko og omvendelse, og som igen falder i og omvender sig,
men altid er besluttet på at holde sine pagter ... Så vil dagen komme,
hvor I vil modtage velsignelsen: ‘Godt, du gode og tro tjener; du har
været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres
glæde!’ (Matt 25:21)” (Let Not Your Heart Be Troubled, 1991, s. 257).

Præsident Howard W. Hunter har opfordret os til ofte at tage i tem-
plet “for de personlige velsignelser ved at tilbede i templet, for den
hellighed og sikkerhed, der er tilvejebragt inden for disse hellige og
indviede mure. Templet er et sted med skønhed, det er et sted med
åbenbaring, det er et sted med fred. Det er Herrens hus. Det er helli-
get Herren. Det bør være helligt for os” (citeret i Jay M. Todd,
“Præsident Howard W. Hunter,” Stjernen, Kirkenyt, nummer 8,
august 1994, s. 5).

KONKLUSION

Bed deltagerne om at fortælle, hvad de føler vedrørende velsig-
nelserne ved at modtage tempelordinancerne og indgå pagter med
vor himmelske Fader.

“Jeg, Herren, er
forpligtet, når I gør,
hvad jeg siger, men
når I ikke gør, hvad
jeg siger, har I intet
løfte” (L&P 82:10).
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Hvis tiden tillader det, kan du eventuelt vise videoen Sammen for
evigt, hvis den kan fås i jeres område.

Du kan eventuelt få deltagerne til at synge “Mer hellighed giv mig”.
Bær vidnesbyrd om velsignelserne ved at modtage tempelordinan-
cerne og om privilegiet at indgå pagter med vor himmelske Fader.

Bed en af deltagerne om at slutte med bøn.
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LÆR AF HERREN VED HJÆLP
AF SYMBOLER5
FORMÅL

At hjælpe kursets deltagere med at forstå og værdsætte brugen af
symboler i templet.

FORBEREDELSE

1. Medbring et dansk flag, eller tag et billede af et flag med.

2. Bed en af deltagerne om kort at fortælle historien om, hvordan en
af brødrene besvarede et spørgsmål om tempelklædningen. Denne
beretning findes på side 20-21 og 23 i Forberedelse til at indtræde i
det hellige tempel.

Bemærkning til læreren: Tempelordinancerne og -pagterne er hellige,
og drøftelse af disse må hovedsageligt kun finde sted i templet.
Derfor bør samtalen i klassen begrænses til de forklaringer, som gives
i dette hæfte.

PRÆSENTATION AF LEKTIONEN

Bed en af deltagerne om at indlede med bøn.

Spørg deltagerne, om de har spørgsmål. Brug den tid, som er nødven-
dig for at besvare spørgsmålene, så godt du kan, og som du bliver vej-
ledt til af Herrens Ånd. Husk på, at nogle sider af tempeltjenesten
ikke må drøftes uden for templet.

SYMBOLER ER VIGTIGE I VORES DAGLIGE TILVÆRELSE

Forklar, at der konstant bruges symboler i hverdagen. Tegn følgende
eller andre passende symboler på tavlen. Bed deltagerne om at for-
tælle, hvad hvert symbol betyder.

Vis deltagerne flaget eller et billede af dette, og bed dem om at
beskrive, hvad flaget betyder for dem.

• Hvilke andre symboler eller handlinger viser patriotisme? (En sang,
en uniform, et stykke tøj, en helligdag eller en festligholdelse).

“Jeg vil give men-
neskenes børn linie
på linie, bud på
bud, lidt her og lidt
der; og salige er de,
der giver agt på
mine bud” 
(2 Nephi 28:30).
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Understreg, at dette er symboler, som står for eller repræsenterer
patriotisme.

• Hvilke symboler findes der på kærlighed og respekt? (En gave eller
ring, et kys eller en omfavnelse, et hjerte).

• Viderebringer symboler det samme budskab til alle? Hvorfor eller
hvorfor ikke?

• Hvorfor bruger vi symboler?

Lad deltagerne tale herom. De kan komme frem med forslag som 
følgende:

1. Symboler kan hjælpe os med at huske vigtige ting.

2. Symboler kan lære os abstrakte sandheder, som kan være svære at
lære på andre måder.

3. Symboler kan repræsentere følelser.

4. Symboler kan undervise i forskellige principper afhængig af vores
personlige parathed til at lære.

Forklar, at når symbolerne bliver gentaget, lærer vi at forstå dem
bedre.

JESUS KRISTUS OG HANS PROFETER BRUGTE SYMBOLER

Forklar, at Frelseren gentagne gange brugte symboler, når han under-
viste.

• Nævn nogle tilfælde, hvor Herren underviste ved brug af symboler.

Deltagerne kan eventuelt nævne ting som det vildfarne får (se Matt
18:12-14); et sennepsfrø (se Matt 13:31-32) eller en kostbar perle 
(se Matt 13:45-46).

• Hvorfor tror I, at Frelseren brugte symboler, når han underviste?

Lad deltagerne tale herom. Læs derpå følgende udtalelse:

“Herren, mesterlæreren, underviste selv konstant sine disciple ved
hjælp af lignelser, en mundtlig måde at repræsentere symbolske ting,
der ellers ville være vanskelige at forstå. Han talte om ganske
almindelige oplevelser fra disciplenes hverdag, og han fortalte om
høns og kyllinger, fugle, blomster, ræve, træer, tyve og røvere, solned-
gange, rige og fattige ... Han talte om sennepsfrøet og perlen. Han
ønskede at belære sine tilhørere, derfor fortalte han om enkle ting
med symbolsk betydning. Intet af dette var mystisk eller tilsløret, og
det var alt sammen symboler” (Forberedelse til at indtræde i det hellige
tempel, s. 8).
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Forklar, at profeterne og apostlene ofte brugte symboler til at belære
om Jesus Kristus og hans sonoffer. Jesu Kristi forsoning er grundlaget
for evangeliet og for alle de velsignelser, som vi modtager. Det mulig-
gør frelse. Derfor lærer de fleste af symbolerne i skriften os om
Frelseren og hans offer.

Bed deltagerne om at læse Moses 6:63.

• Hvilke ting på jorden bærer vidnesbyrd om Frelseren?

Bed deltagerne om at læse Alma 13:16.

• På hvilke måder bærer præstedømmeordinancer vidnesbyrd om
Frelseren?

Påpeg, at før Frelseren fuldførte forsoningen, ofrede hans pagtsfolk dyr
som symbol på hans sonoffer (se Moses 5:4-8). Denne skik sluttede
ved Frelserens død og opstandelse. Nu befaler Herren os at “som offer
... bringe mig et sønderknust hjerte og en angergiven ånd” (3 Nephi
9:20). Og præstedømmets ordinancer fortsætter med at hjælpe os at
huske Frelserens sonoffer. Ældste Russell M. Nelson har sagt:

“Evangeliets nødvendige ordinancer er symboler på forsoningen.
Dåb ved nedsænkning er symbolsk for Forløserens død, begravelse
og opstandelse. Modtagelse af nadveren fornyr dåbspagterne og for-
nyr også vores erindring om Frelserens brudte kød og om det blod,
han udgød for os. Templets ordinancer er symbol på vores forso-
ning med Herren og besegler familier sammen for evigt” (Stjernen,
jan. 1997, s. 33).

SYMBOLER LÆRER OS SANDHEDEN, HVIS VI ER ÅNDELIGT MODTAGELIGE

Forklar, at da Herren levede på jorden, spurgte hans disciple ham,
hvorfor han underviste ved hjælp af lignelser. Lignelser er historier,
som lærer os vigtige sandheder, ofte ved hjælp af symbolsk sprog. Få
deltagerne til at læse Matt 13:10-12 for at lære, hvad Frelseren sagde.

• Hvad tror I, Frelseren mente, da han sagde dette?

Forklar, at Herren åbenbarer sandheden til dem, som er åndeligt
parate til at forstå den. De, som modtager sandhed med tro og lydig-
hed, vil fortsat modtage mere sandhed. De, som ikke er åndeligt
parate, og som ikke modtager sandheden, eller som modtager den
med et tvivlende hjerte, vil gradvist miste den sandhed, de har.

Historier med symboler præsenterer sandheden på en sådan måde,
at de, som er åndeligt parate, forstår betydningen af symbolerne.
De, som ikke er parate, forstår ikke meningen.

På Frelserens tid var der nogle mennesker, der forstod lignelsernes
budskaber, men mange gjorde ikke. Det samme gælder i dag. Der er
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mange niveauer af åndelig forståelse blandt retfærdige medlemmer
af Kirken.

Få deltagerne til at læse 2 Nephi 28:30 samt L&P 42:49-50.

• Hvad lærer disse skriftsteder os om, hvordan vi lærer sandheden 
af Gud?

Forklar, at det er muligt for os alle at udvikle os til et åndeligt niveau,
hvor vi kan forstå de symbolers betydning, som anvendes i evange-
liet, i skriften og især i templet.

DE HELLIGSTE SYMBOLSKE LÆRDOMME MODTAGES I TEMPLET

Forklar, at de allerhelligste symbolske lærdomme på jorden modtages
i templet. Templets belæringer og ritualer tager os på en symbolsk
måde på en rejse opad til evigt liv, hvilket ender med en symbolsk
indtræden i Guds nærhed. De personer, der skildres, de fysiske omgi-
velser, det tøj man har på, de tegn der gives og alle de begivenheder,
der finder sted i templet, er symbolske. Når man forstår dem, vil de
hjælpe hver enkelt med at genkende sandheden og vokse åndeligt.

Nogle af symbolerne er enkle, og betydningen er helt tydelig.
Templet er i sig selv et symbol.

“Hvis du ser et af templerne fuldt oplyst om aftenen, ved du, hvilket
imponerende syn det kan være. Når Herrens hus ligger badet i lys,
fremhævet i mørket, bliver det et symbol på Jesu Kristi evangeliums
magt og inspiration, der står som et banner i en verden, der synker
stadig dybere i åndeligt mørke” (Forberedelse til at indtræde i det hellige
tempel, s. 10).

Tempelklædningen er også symbolsk. Når vi træder ind i templet,
skifter vi fra vores almindelige tøj til hvidt tempeltøj, hvilket er et
symbol på renhed. Præsident James E. Faust har sagt:

“Grundlæggende for tilbedelse i templet er det princip, at ‘Gud ikke
gør forskel på nogen’ (ApG 10:34). Inden for templernes hellige mure
er der ingen særbehandling på grund af velstand, status, race eller
uddannelse. Alle klæder sig i hvidt. Alle modtager den samme
instruktion. Alle indgår de samme pagter og aflægger de samme løf-
ter. Alle modtager de samme himmelske og evige velsignelser, hvis 
de lever således, at de er værdige til at få dem. Alle er lige for deres
Skaber” (Stjernen, juli 1997, s. 18).

Forklar, at medlemmer, som modtager tempelordinancer og indgår
pagter med Gud, bærer en særlig tempelklædning (undertøj) resten 
af deres liv. Læs følgende udtalelse:

“Tempelklædningen repræsenterer hellige pagter. Den opfordrer til
ærbarhed og bliver et skjold og en beskyttelse for den, der bærer den

“Alle ting har deres
lignelse, og alt er
skabt til at bære
vidnesbyrd om mig,
ja, både de ting,
som er timelige
og de ting, som
er åndelige” 
(Moses 6:63).
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... Den klædning, som dækker vores legeme, er en synlig og håndgri-
belig påmindelse om disse [pagter, som indgås i templet]. Denne
klædning har for mange af Kirkens medlemmer været en slags
beskyttelse, når de har været udsat for fristelser. Klædningen symbo-
liserer blandt andet vores dybe respekt for Guds bud og befalinger og
deriblandt moralstandarden” (Forberedelse til at indtræde i det hellige
tempel, s. 20, 23).

Bed den deltager, som har fået opgaven, om at sammenfatte det, som
en af Brødrene beskrev om formålet med tempelklædningen (se
Forberedelse til at indtræde i det hellige tempel, s. 20-21, 23).

Forklar, at næsten alt, hvad der har med tempelceremonien at gøre,
er symbolsk. Dette betyder, at hver især bør forberede sig på at være
så åndeligt modtagelig som mulig for tempelbegavelsens symbolske
karakter.

• Hvad kan hindre en person i at være åndeligt modtagelig i templet?

Deltagerne kan nævne ting som følgende:

1. En person er måske ikke værdig. En person, som ikke oprigtigt har
omvendt sig, og som ikke ydmygt og bønsomt har forberedt sig til
at komme i templet, vil erfare, at symbolerne vil være uden liv, og
deres betydning vil være skjult.

2. En person kan mangle tro. En person, som ikke har tro på Jesus
Kristus og tempelceremonien, kan ikke modtage den inspiration fra
Helligånden, som er nødvendig for at forstå tempelbegavelsen.

3. En person kan fokusere så meget på de ydre ting i ceremonierne,
at han eller hun kan gå glip af de storslåede lærdomme, som
symbolerne repræsenterer.

• Hvordan kan vi forberede os til at være åndeligt følsomme i templet?

KONKLUSION

Pointér, at de, som tager til templet for første gang, kan forvente at
lære mange nye ting og føle Herrens Ånds kraft. Motivér deltagerne
til at forberede sig åndeligt på deres oplevelse i templet. Mind dem
om, at alt, hvad der foregår, ikke kan forstås på et enkelt besøg. De
bør komme i templet så ofte som muligt, så de forsat kan lære og for
at forny deres åndelige følelser.

Bed en af deltagerne om at slutte af med bøn.
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FORBEREDELSE TIL AT INDTRÆDE
I DET HELLIGE TEMPEL6
FORMÅL

At forberede kursets deltagere til at være værdige til at træde ind
i templet.

PRÆSENTATION AF LEKTIONEN

Bed en af deltagerne om at indlede med bøn.

Spørg deltagerne, om de har spørgsmål. Brug den tid, som er nødven-
dig for at besvare spørgsmålene, så godt du kan, og som du bliver vej-
ledt til af Herrens Ånd. Husk på, at nogle sider af tempeltjenesten
ikke må drøftes uden for templet.

ALLE BØR FORBEREDE SIG TIL AT TAGE I TEMPLET

Forklar, at alle er personligt ansvarlige for at tage de skridt, der leder
til templets fulde velsignelser.

Tal kort om følgende fem begreber. Hver enkelt præsenterer en måde,
hvorpå vi bør være forberedt på at træde ind i templet. Du kan even-
tuelt skrive hvert punkt på tavlen, efterhånden som I taler om det.

1. Hver især bør være værdig.

Bed deltagerne om at læse L&P 97:15-17.

• Hvad lærer dette skriftsted jer om vigtigheden af at være værdig,
når I træder ind i templet?

Præsident Howard W. Hunter har bedt os om at overveje de “hold-
ninger og den retfærdige levevis, som Herren henledte vores opmærk-
somhed på i det råd, han gav de hellige i Kirtland gennem profeten
Joseph Smith, mens de forberedte sig på at bygge et tempel.”

Dette råd findes i L&P 88:119. Bed deltagerne om at læse dette
skriftsted.

Bed også deltagerne om at overveje det spørgsmål, som præsident
Hunter stillede: “Afspejler disse holdninger og denne indstilling vir-
kelig det, som vi ønsker og søger at være?” (“Det store symbol på
vores medlemskab”, Stjernen, nov. 1994, s. 4).

“Og om mit folk
bygger mig et hus
i Herrens navn og
ikke lader noget
urent komme
derind, så det ikke
bliver besmittet,
skal min herlighed
hvile over det”
(L&P 97:15).
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2. Hver især bør være ydmyg.

Hver især bør træde ind i templet i ydmyghed og med et ønske om at
få belæring fra det høje.

• Hvorfor er ydmyghed så vigtig, når vi tjener og lærer i templet?

Få deltagerne til at læse L&P 136:32-33.

• Hvad lærer disse vers os om vigtigheden af ydmyghed? Hvordan
kan man anvende dette råd på at komme i templet for første gang?

3. Hver enkelt bør forstå, at det at modtage tempelordinancer og -
pagter er absolut nødvendigt for at opnå evigt liv.

Præsident Harold B. Lee har sagt: “Ceremonierne i templet er udtænkt
af en vis Fader i himlen, som har åbenbaret dem for os i disse sidste
dage som vejledning og beskyttelse i vores tilværelse, for at I og jeg
må kunne gøre os fortjent til ophøjelse i det celestiale rige, hvor Gud
og Kristus bor” (“Enter a Holy Temple,” Improvement Era, juni 1967,
s. 144).

Præsident Joseph Fielding Smith har sagt: “Disse velsignelser sikrer os
ved vor trofasthed den kostelige perle, Herren har tilbudt os, for de er
de største velsignelser, vi kan opnå i dette liv. Det er vidunderligt at blive
medlem af kirken, men man kan ikke få en ophøjelse, før man har
indgået pagter i Herrens hus og har modtaget de nøgler og den myn-
dighed, som overdrages mennesker der, og som ikke kan gives noget
andet sted på jorden i dag” (Lærdomme om Frelse, 3 bd., 1978, 2:207).

4. Hver især bør forstå vigtigheden af at bære tempelklædningen.

Forklar, at de, som har deltaget i tempelceremonien, har privilegiet
at måtte bære det hellige præstedømmes klædning. Det Første
Præsidentskab har i en udtalelse til Kirken sagt:

“Kirkens medlemmer, som er blevet iklædt tempelklædningen i
templet, har indgået pagt om at bære den i hele livet. Det betyder,
at den skal bæres som undertøj både dag og nat ...

Den grundlæggende lære må være at bære tempelklædningen og ikke
søge anledninger til at tage den af. Når tempelklædningen skal tages
af ... bør den tages på igen, så hurtigt som muligt.

Principperne om anstændighed og om at holde legemet passende
påklædt er nødvendigvis en del af pagten og bør være afgørende for
beskaffenheden af alt det tøj, man har på. Medlemmer af Kirken, der
har modtaget deres begavelse, bærer tempelklædningen som en
påmindelse om de hellige pagter, de har indgået med Herren samt
som en beskyttelse mod fristelser og ondskab. Hvorledes den bæres
er det ydre udtryk for den indre forpligtelse til at følge Frelseren“
(brev fra Det Første Præsidentskab, 10. okt. 1988).

“Organiser jer,
bered alt, hvad der
behøves, byg et hus,
et bedehus, et faste-
hus, et troens hus,
et lærdommens
hus, et herlighedens
hus, et ordens hus,
ja, et Guds hus”
(L&P 88:119).
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5. Hver især bør være forberedt på personlig og hellig tilbedelse.

Før, under og efter ceremonierne i templet er der mulighed for at
man kan sidde og tænke og komme vor himmelske Fader og Jesus
Kristus nærmere. Alle står over for spørgsmål, som skal besvares, over
for byrder, som trænger til at lettes, over for problemer, som skal
løses. Mange har brugt templet som et sted, hvor de kommer på
afstand af verden, og hvor de kommunikerer med vor himmelske
Fader. Mange har fundet svar, fred og lykke i templet.

Præsident Ezra Taft Benson har sagt: “Det er i templet, vi får per-
sonlig åbenbaring. Når jeg har været nedtrykt på grund af et pro-
blem eller en vanskelighed, så er jeg gået til Herrens hus med en
bøn i mit hjerte om at finde en løsning. Svarene er kommet tyde-
ligt, og de er ikke til at tage fejl af” (“Det håber jeg, I vil lære jeres
børn om templet”, Stjernen, maj 1986, s. 4).

Forklar, at vi i templet kan skrive navnet op på dem, som har særlige
behov, så de, som er i templet, kan forene deres tro og bønner til
bedste for disse.

SÆRLIGE FORBEREDELSER TIL AT TAGE I TEMPLET FOR FØRSTE GANG

Følgende oplysninger vil hjælpe hver især med at foretage alle de
nødvendige forberedelser til det første besøg i templet og sikre, at
dette besøg bliver opbyggende. Tal med deltagerne om oplysninger,
som gælder for deres situation.

1. Tempelanbefaling. Få en tempelanbefaling. Sørg for at medbringe
din tempelanbefaling til templet, da kun de, der har en gyldig
tempelanbefaling, kan komme ind. Når du lever værdigt, vil du
med anbefalingen kunne komme ind i alle Kirkens templer, så
ofte som du ønsker inden for de næste to år. For at forny din tem-
pelanbefaling, skal du interviewes af et medlem af dit biskopråd
eller din grenspræsident samt et medlem af dit stavspræsidentskab
eller missionspræsidenten.

2. Planlægning og fastsættelse af tidspunkt for besøget. Før du tager i
templet for at modtage begavelsen eller beseglingsordinancen,
skal du ringe til templet for at lave en aftale. Find ud af, hvornår
du skal være ved templet, hvor længe du skal planlægge at være
der, samt hvad du skal have med dig. Bed om oversættelseshjælp,
hvis det er nødvendigt.

3. Rejseplaner. Hvis du bor langt væk fra templet, bør du tænke over
følgende:

• Arranger transport, overnatning og spisning i forvejen. Det kan
være en fordel at rejse med en gruppe, hvis det er muligt.
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• Hvis det er nødvendigt, så sørg for at veksle penge til det lands
valuta, hvor templet ligger.

• Medbring penge nok til at dække alle udgifter. Du skal måske
købe flere tempelklædninger, leje tempeltøj og betale for logi og
transport. (Bemærk, at i mange templer er leje af tøj ikke muligt.
Det Første Præsidentskab opfordrer alle medlemmer til at købe
deres eget tempeltøj).

4. Tøj. Forbered dig til at kunne klæde dig, som du ville gøre om
søndagen i Kirken. Kvinder bør ikke have lange bukser på, når de
går til og fra templet.

5. Ledsagere. Alle, som skal i templet for første gang, kan have en led-
sager til at følge dem. Dette kan være en slægtning eller en ven af
samme køn, som før har været i templet, eller en af tempeltjenerne
kan være behjælpelig. Tempeltjenerne vil til enhver tid tilbyde
venlig vejledning.

6. Beseglinger. Hvis du planlægger at udføre beseglinger for dine
afdøde slægtninge, skal du medbringe udfyldte familiegruppeske-
maer til templet. Hvis du og din ægtefælle skal besegles, eller hvis
jeres børn skal besegles til jer, skal I have jeres eget familiegruppe-
skema. Hvis I skal vies, skal I overholde de lokale love og med-
bringe en gyldig prøvelsesattest. Læs Vejledning for medlemmer i
tempeltjeneste og slægtshistorie (34697 110) omhyggeligt for at få
yderligere oplysninger til at kunne udføre tempelordinancer for
både levende såvel som for døde. I kan også kontakte tempelskrive-
ren i det tempel, I planlægger at besøge.

7. Pasning af børn. Hvis børn kommer til templet for at blive beseglet,
vil de kunne blive passet, indtil det er tid for dem til at komme ind
til jer i beseglingsværelset. Der vil blive sørget for hvidt tøj til cere-
monien til børnene. Efter beseglingen er udført, vil de blive bragt
tilbage, hvor de vil vente på jer. Templet yder ikke mulighed for
pasning af børn, som ikke skal besegles.

8. Tempelklædninger. Du skal købe et eller to sæt tempelklædninger,
før du kommer til templet. Du må ikke tage den på, før du kom-
mer til templet. Efter du har modtaget din begavelse, og når du er
sikker på, at du har fundet frem til den rigtige størrelse og det rig-
tige stof, kan du købe flere sæt tempelklædninger. Nogle foretræk-
ker at vaske deres første sæt tempelklædninger for at sikre sig, at
det passer, før de køber flere. Tempelklædninger fremstilles af
Kirken og kan købes via Kirkens distributionscentre.

9. Tempeltøj. Det Første Præsidentskab har opfordret alle medlemmer
til at købe og bruge deres eget tempeltøj. I nogle templer er det
muligt at leje tempeltøj for et lille beløb, men det er at foretrække,

“Ceremonierne i
templet er udtænkt
af en vis Fader i
himlen ... for at I
og jeg må kunne
gøre os fortjent til
ophøjelse i det
celestiale rige”
(præsident 
Harold B. Lee).
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at medlemmerne ejer og vedligeholder deres eget tempeltøj.
Biskoppen eller grenspræsidenten kan oplyse om, hvor dette tøj
kan købes.

Søstrene kan bruge deres brudekjole til deres tempelvielse, men
kjolen skal være hvid, have lange ærmer, være sømmelig i design
og stof, må ikke have slæb eller være prangende pyntet.

KONKLUSION

Aflæg dit vidnesbyrd om helligheden af tempeltjeneste. Udtryk din
glæde ved at se deltagerne forberede sig til at komme i templet.

Bed en af deltagerne om at slutte af med bøn.

Efter denne lektion bør deltagerne og læreren tage sammen til
templet, hvis det er muligt.
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BLIV VED MED AT NYDE VELSIGNELSERNE
VED TEMPELBESØG7
FORMÅL

At følge op på, hvordan deltagernes første besøg i templet har været,
og hjælpe dem med at forberede sig til at nyde templet hele deres liv.

FORBEREDELSE

1. Forbered dig på at gøre denne lektion til en tid, hvor I udveksler
erfaringer. De fleste af deltagerne ønsker sikkert at tale om deres
første besøg i templet.

2. Bed en af deltagerne om at forberede sig på at læse L&P 110:1-10
og fortælle om sine følelser omkring dette.

3. Bed en af deltagerne om at genfortælle det, der står om profeten
Elias i Forberedelse til at indtræde i det hellige tempel, s. 23-24.

4. Forbered dig på at besvare spørgsmål, som kan være opstået under
det første besøg i templet, men drøft ikke spørgsmål eller oplys-
ninger, som kun må drøftes i selve templet. Hvis der er sådanne
spørgsmål, så motiver de enkelte til flere besøg i templet.

PRÆSENTATION AF LEKTIONEN

Bed en af deltagerne om at indlede med bøn.

Spørg deltagerne, om de har spørgsmål. Brug den tid, som er nødven-
dig for at besvare spørgsmålene, så godt du kan, og som du bliver vej-
ledt til af Herrens Ånd. Husk på, at nogle sider af tempeltjenesten
ikke må drøftes uden for templet.

BIBEHOLD KÆRLIGHED TIL TEMPELTJENESTE

• Hvordan havde I det, da I var i templet?

Forklar, at tempeltjeneste vil bringe stadige velsignelser til dem, som
ofte tager i templet. Fortæl deltagerne, at de eventuelt kan skrive
deres følelser omkring templet i deres dagbog, mens oplevelsen i
templet stadig er i frisk erindring. Mind dem om, at selv om de kan
nedskive deres følelser, bør de ikke skrive om detaljer ved tempeltje-
nesten, som ikke må drøftes uden for templet.

• Hvad kan I gøre for at bibeholde kærlighed til tempeltjenesten
resten af livet?

“Thi se, jeg har
antaget dette hus,
og mit navn skal
være her, og jeg 
skal åbenbare mig
i miskundhed til
mit folk i dette hus”
(L&P 110:7).
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Skriv deltagernes forslag på tavlen. Du kan også komme med følgende
forslag:

1. Tænk hver dag grundigt over oplevelsen i templet.

Forklar, at nogle har flere muligheder for at besøge templet end
andre. Men når vi først har været i templet og følt Ånden der, bør vi
benytte lejligheden til hver dag at tænke grundigt over ceremonierne
i templet og tænke på de pagter, vi har indgået. Hvis vi gør dette, vil
det hver dag motivere os til at tænke og handle mere retfærdigt.

Vi vil ikke kunne huske alt fra templet, men vi bør prøve at huske så
meget som muligt efter hvert besøg. Vi bør også studere skriften og
profeternes ord om templet. Nogle af disse er taget med i dette kursus.

Du kan eventuelt få en af deltagerne til at sammenfatte følgende
udtalelse, som findes på side 10 i Forberedelse til at indtræde i det 
hellige tempel:

“Man vil ikke kunne forstå tempelceremonien fuldstændigt den før-
ste gang. Man vil kun forstå noget af den. Men vend tilbage igen og
igen. Kom tilbage for at lære. Det, der har voldt dig vanskeligheder
eller spekulationer, eller som har virket mystisk, vil du komme til at
kende ...

Når du har mulighed for at deltage i en begavelsessession i templet
eller overvære en besegling, så tænkt over den dybere mening i det,
du ser foregå. Tænk over disse ting i dagene efter et tempelbesøg;
gennemgå det hele i stilhed med en bøn i hjertet, og du vil opdage,
at du får større kundskab.

Noget, som har stor værdi ved vores oplevelse i templet, er, at vi får
præsenteret Guds hensigter med denne jord i en bred og omfattende
fremstilling. Når vi først har været gennem templet (og vi kan komme
tilbage og genopfriske vores erindring), vil livets begivenheder passe
ind i dette system. Vi kan se perspektivet i, hvor vi er, og vi vil hurtigt
se, når vi kommer på afveje.“

2. Husk, at Frelseren, Jesus Kristus, er centrum i al tempeltilbedelse.

Skriften lærer os, at en af de vigtige grunde til at bygge templer er,
“så Menneskesønnen kunne have et sted, hvor han kunne åbenbare
sig for folk” (L&P 109:5). Symbolerne i ritualerne i templet hjælper
os til at henlede vores opmærksomhed på Frelseren.

Forklar, at Frelseren virkelig gav sig til kende i templet i Kirtland. Han
viste sig for Joseph Smith og Oliver Cowdery for at antage templet
som sit hus. Dette besøg er nedskrevet i L&P 110:1-10. Bed den, du i
forvejen har bedt derom, om at læse og kommentere dette skriftsted.



BLIV VED MED AT NYDE VELSIGNELSERNE VED TEMPELBESØG

33

• Hvilke velsignelser lovede Frelseren dem, som bygger og kommer i
templet?

FAMILIER BESEGLES FOR EVIGT I TEMPLET

Bed deltagerne om at læse Malakias 4:5-6.

Bed den deltager, som har fået opgaven, om at genfortælle det, der står
om profeten Elias i Forberedelse til at indtræde i det hellige tempel, s. 23-24.

Forklar, at Elias er kommet igen og har gengivet præstedømmets
nøgler, som gør det muligt for familier at blive beseglet for evigt i
templet.

Bed deltagerne om at gennemgå L&P 110:13-16. Bed derpå deltagerne
om at læse følgende udtalelse, som findes på side 28 i Forberedelse til
at indtræde i det hellige tempel.

“Præcis fra denne dag, den 3. april 1836, skete det, at børnenes hjer-
ter begyndte at vende sig til deres fædre. Herefter var ordinancerne
ikke længere foreløbige, men permanente. Vi havde beseglingsmag-
ten hos os. Der findes ingen myndighed, der overgår denne. Denne
magt tilfører alle de ordinancer, der udføres med den rette myndig-
hed, for både levende og døde, mening og evig gyldighed.”

Frelseren beskrev beseglingsmagten, da han talte til sin apostel, Peter,
hvilket er nedskrevet i Matthæus 16:19. Få deltagerne til at læse dette
vers.

Forklar, at profeten og Kirkens præsident har de samme nøgler i dag.
“Denne beseglingsmagt findes i Kirken nu. Der er ikke noget, som
betragtes mere helligt af dem, som kender betydningen af denne
myndighed. Det er intet, som beskyttes mere. Der er kun forholdsvis
få mænd på jorden, der har denne beseglende magt på ethvert givet
tidspunkt – i hvert tempel findes nogle præstedømmebærere, som har
fået overdraget magten til at besegle. Ingen kan få denne myndighed
undtagen fra profeten, seeren og åbenbareren og præsidenten for Jesu
Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, eller fra dem, som han har
bemyndiget til at give den til andre” (Forberedelse til at indtræde i det
hellige tempel, s. 24, 26).

Forklar, at beseglingsordinancerne omfatter besegling af mand og
hustru til hinanden og besegling af børn til forældre. Når forældre
er beseglet i templet, bliver de børn, de får, født i deres forældres
beseglingspagt og skal derfor ikke besegles til deres forældre.

• Hvordan tror I, at det at være beseglet til hinanden i templet kan
påvirke en families daglige tanker og handlinger?
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• Hvilke velsignelser tror I, en familie kan få på grund at deres beseg-
ling i templet?

Præsident Gordon B. Hinckley har sagt: “Har der nogensinde levet en
mand, som virkelig elskede en kvinde, eller en kvinde, som virkelig
elskede en mand, som ikke har bedt om, at deres forhold måtte fort-
sætte på den anden siden af graven? Er noget barn nogensinde blevet
begravet af forældre, som ikke længtes efter en forvisning om, at
deres kære igen måtte blive deres i den næste verden? Kan nogen,
som tror på evigt liv, tvivle på, at himlens Gud ikke vil skænke sine
sønner og døtre denne dyrebare egenskab ved livet, nemlig kærlighe-
den, der udtrykkes på bedste måde i familien? Nej, logikken kræver,
at familieforholdene må eksistere efter døden. Det menneskelige
hjerte længes efter det, og himlens Gud har åbenbaret en måde,
hvorpå dette kan sikres. De hellige ordinancer i Herrens hus sørger
for det” (“Hvorfor disse templer?” Templer i Jesu Kristi Kirke af Sidste
Dages Hellige, s. 17).

TEMPLET GIVER OS MULIGHED FOR AT TJENE DEM, SOM ER DØDE

Bed deltagerne om at læse Obadias 1:21.

Profeten Joseph Smith forklarede, hvordan Kirkens medlemmer kan
blive frelsere på Zions bjerg:

“Men hvordan kan [de hellige] blive frelsere på Zions bjerg? Ved at
bygge deres templer, opføre deres døbefonter og ved at gå frem og
modtage alle forordningerne, dåb, håndspålæggelse, tvætninger, sal-
velser, ordinationer og beseglende magter og kræfter på deres hove-
der for alle deres forfædre, som er døde, og forløse dem, som kommer
frem i den første opstandelse og sammen med dem blive ophøjet til
herlighedens troner; og heri er den kæde, der binder fædrenes hjerte
til børnene og børnenes til fædrene, hvad der opfylder og fuldbyrder
Elias’ mission” (Profeten Joseph Smiths lærdomme, s. 398).

Forklar, at vor himmelske Fader som en del af sin frelsesplan har
givet dem, som er døde uden at have modtaget evangeliets frelsende
ordinancer, mulighed for at modtage disse ordinancer. Folk i ånde-
verden har mulighed for at høre evangeliet. De kan acceptere det
dér, men de kan ikke selv modtage evangeliets ordinancer. Herren
har befalet os at udføre disse ordinancer for dem i hellige templer. 
Vi bør gøre en særlig indsats for at udføre slægtsforskning, så vi kan
modtage ordinancerne på vore egne forfædres vegne.

De ordinancer, der udføres i templet for de døde, omfatter dåb,
bekræftelse, ordination til præstedømmet, begavelse og besegling af
mand til hustru samt forældre til børn.

“Dette stedfortræ-
dende arbejde,
som udføres i vores
templer, må udføres
i samme ånd af
uselvisk hengivenhed
og offer, som kende-
tegnede Mesterens
liv” (Præsident 
Thomas S. Monson).
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Vi bør tage tilbage til templet så ofte som vore forhold tillader, så vi
kan tjene dem, som er døde, ved at udføre ordinancer for dem. Vi vil
velsigne dem, vi tjener, og ligeledes velsigne os selv. Oplysninger om,
hvordan man udfører slægtshistorie og ordinancer for de døde kan fås
i Vejledning for medlemmer i tempeltjeneste og slægtshistorie (34697 110).

Præsident Thomas S. Monson har sagt:

“Værdsættelse af tempelbegavelsen og beseglingsordinancerne vil
bringe vore familiemedlemmer tættere sammen, og hos hvert familie-
medlem vil der vækkes et ønske om at gøre disse samme velsignelser
mulige for vores kære, som er gået forud for os ...

Dette stedfortrædende arbejde, som udføres i vores templer, må udfø-
res i samme ånd af uselvisk hengivenhed og offer, som kendetegnede
Mesterens liv. Når vi husker ham, bliver det lettere for os at gøre vores
del i dette uomgængeligt nødvendige arbejde. Må vi, hver gang vi
betragter en af disse hellige bygninger, blive mindet om de evige
muligheder, som findes der, ikke kun for os selv, men for vore afdøde“
(Pathways to Perfection, 1973, s. 206-207).

KONKLUSION

Understreg, at det at komme i templet giver os mulighed for at tjene
andre og fortsat opnå større åndelig viden. Læs følgende udtalelse:

“Der findes intet værk, der beskytter denne kirke mere end tempeltje-
nesten og slægtsforskning, som støtter dette. Intet værk er mere
åndeligt forædlende. Intet andet værk giver os større styrke. Intet
værk kræver større retskaffenhed ...

Hvis vi vil antage åbenbaringen om tempeltjeneste, og hvis vi vil
indgå vore pagter uden tilbageholdenhed eller undskyldninger, så 
vil Herren beskytte os. Vi vil modtage tilstrækkelig inspiration til at
klare livets udfordringer ...

Derfor, kom til templet – kom og kræv dine velsignelser. Det er et
helligt værk“ (Forberedelse til at indtræde i det hellige tempel, s. 37).

Slut lektionen af med at bære jeres vidnesbyrd. Motivér deltagerne 
til ofte at tage til templet, så de kan belæres af Herrens Ånd.

Du kan eventuelt nævne, at kursets deltagere kan købe videoen
Mountain of the Lord (56300) fra Kirkens distributionscenter og se
den derhjemme. Denne video på 73 minutter fortæller historien 
om opførelsen af templet i Salt Lake.

Bed en af deltagerne om at slutte med bøn.
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