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Vår hensikt
Formålet med Seminar og Institutt lyder:
“Vårt formål er å hjelpe ungdom og 
unge voksne å forstå og sette sin lit til 
læresetningene om Jesu Kristi forsoning, 
kvalifisere seg til templets velsignelser og 
forberede seg, sin familie og andre til evig 
liv sammen med sin Fader i himmelen.”
For å nå vårt mål, underviser vi elevene i 
evangeliets læresetninger og prinsipper 
slik de finnes i Skriftene og profetenes 
ord. Disse læresetningene og prinsippene 
undervises på en slik måte at det fører til 
forståelse og oppbyggelse. Vi hjelper ele-
vene å oppfylle sin rolle i læringsprosessen 
og forberede seg til å undervise andre i 
evangeliet.
For å bidra til å oppnå disse målene, 
oppfordres du og elevene du underviser, 
til å innarbeide følgende Grunnprinsipper 
for læring og undervisning i evangeliet 
når dere studerer Skriftene sammen:
• Undervise og lære ved Ånden.
• Utvikle et læringsmiljø preget av 

kjærlighet og respekt.
• Studere Skriftene daglig og lese kur-

steksten. (Oversikter for å kartlegge 
skriftlesning finner du i tillegget på 
slutten av denne håndboken.)

• Forstå sammenhengen og innholdet 
i Skriftene og profetenes ord.

• Identifisere, forstå, føle sannheten og 
viktigheten av, og anvende evangeliets 
læresetninger og prinsipper.

• Forklare, formidle og vitne om evangeli-
ets læresetninger og prinsipper.

• Beherske viktige skriftsteder og grunn-
leggende læresetninger.

Denne lærerhåndboken er utarbeidet for 
å hjelpe deg å nå disse målene.

Leksjonsforberedelse
Herren befalte dem som underviser i hans 
evangelium, å “undervise i mitt evan-
geliums prinsipper som er i Bibelen og i 
Mormons bok, hvor evangeliet finnes i sin 
fylde” (L&p 42:12). Han befalte videre at 
disse sannhetene skulle undervises slik de 
blir “veiledet av Ånden”, som “skal bli gitt 
… ved troens bønn” (L&p 42:13- 14). Når 
du forbereder hver leksjon, må du ydmykt 
søke Åndens veiledning for å hjelpe deg 
å forstå Skriftene og de læresetninger 
og prinsipper de inneholder. Du må 
også følge Åndens tilskyndelser når du 
planlegger hvordan du skal hjelpe elevene 
å forstå Skriftene, bli undervist av Den hel-
lige ånd og føle et ønske om å anvende 
det de lærer.
I dette kurset er Mormons bok den 
primære teksten når du forbereder deg 
og underviser. Studer ydmykt kapitlene 
eller versene du skal undervise i. Prøv å 
forstå sammenhengen og innholdet i 
skriftstedbolken, herunder historielinjen, 
personer, steder og hendelser. Etter hvert 
som du blir kjent med sammenhengen 
og innholdet i hver skriftstedbolk, kan du 
prøve å utpeke læresetninger og prin-
sipper den inneholder, og avgjøre hvilke 
av disse sannhetene som er viktigst for 
elevene å forstå og anvende. Når du har 
funnet ut hva ditt fokus vil være, kan du 

finne ut hvilke metoder, fremgangsmåter 
og aktiviteter som best kan hjelpe elevene 
å lære og anvende de hellige sannheter 
som finnes i Skriftene.
Denne håndboken er utarbeidet for å 
hjelpe deg i denne prosessen. Gå nøye 
gjennom leksjonsmaterialet som hører til 
skriftstedbolken du skal undervise i. Du 
kan velge å bruke alle eller noen av for-
slagene for en skriftstedbolk, eller du kan 
tilpasse forslagene til elevenes behov og 
omstendigheter. Når du overveier hvordan 
du kan tilpasse leksjonsmateriell, må du 
sørge for å følge dette rådet fra eldste 
Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum:
“President Packer har ofte lært oss at vi 
først følger, for så å tilpasse. Hvis vi er 
godt forankret i den aktuelle leksjonen 
vi skal holde, da kan vi følge Ånden for 
å tilpasse den” (“En paneldiskusjon med 
eldste Dallin H. Oaks” [Satellittsending  
for Seminar og Institutt, 7. aug. 2012], 6, 
si. lds. org).
Når du forbereder deg til å undervise, 
må du være oppmerksom på elever som 
har spesielle behov. Juster aktiviteter og 
forventninger for å hjelpe dem å lykkes. 
Kommunikasjon med foreldre og ledere 
vil hjelpe deg å være klar over eleve-
nes behov, og hjelpe deg å gi dem en 
meningsfylt og oppbyggende opplevelse.

Innledning til Mormons bok – 
Håndbok for Seminar- lærere



VII

INNLEDNING

INNLEDNINGEN TIL 

Nephis første bok
Hvorfor studere denne boken?
Når elevene studerer 1 Nephi, vil de 
oppdage at “Herrens milde barmhjertig-
het er over alle dem som han har utvalgt 
på grunn av deres tro, for å gjøre dem … 
mektige” (1 Nephi 1:20). De vil også lære 
at Gud ønsker å velsigne sine barn. Lehi 
og hans folk opplevde Guds barmhjer-
tighet og velsignelser når de fulgte hans 
bud. Lehi og Nephi søkte veiledning fra 
Gud og fikk den gjennom drømmer, syner, 

Når og hvor ble den skrevet?
Nephi skrev beretningen som ble 1 Nephi, 
ca 570 f.Kr. – 30 år etter at han og hans 
familie forlot Jerusalem (se 2 Nephi 5:30). 
Han skrev den da han var i Nephis land.

Hva er noen karakteristiske 
trekk ved denne boken?
1 Nephi inneholder flere beretninger om 
himmelske tilkjennegivelser i drømmer, 
syner og direkte åpenbaringer Disse

og over havet. Labans sverd ble overle-
vert fra generasjon til generasjon frem 
til slutten av den nephittiske sivilisasjon. 
Liahona og Labans sverd ble begge ned-
gravd sammen med gullplatene, og de ble 
vist til Joseph Smith og de tre vitnene (se 
L&p 17:1- 2).

Oversikt
1 Nephi 1- 7 Lehi leder sin familie 

t i ill k H i

500

Innledning
Etter a ha forlatt Babels tårn ble Jared og hans bror og 
deres familier og venner ledet av Herren gjennom vill-
marken. Herren befalte Jareds bror å bygge åtte båter 
for å føre sitt folk over havet til et lovet land. Fordi 

Jareds bror og hans folk adlød Herren i tro, ga Herren 
dem veiledning og nødvendig rettledning for å lykkes 
med sin reise.

LEKSJON 144

Ether 2

Undervisningsforslag

Ether 2:1- 12
Jaredittene begynner sin reise mot det lovede land
For å hjelpe elevene å se hvordan det å følge instruksjonene vi får fra Gud, kan forbe-
rede oss til å motta ytterligere veiledning og retning fra ham, gjennomfører du følgende 
aktivitet:

Før klassen gjemmer du noe som representerer en skatt i rommet der dere møtes. Lag 
en serie på tre eller fire stikkord som leder elevene til skatten. Du gir elevene det første 
stikkordet. Det stikkordet vil føre til det neste, som igjen fører til det neste, og så videre til 
elevene finner skatten. Etter at de har funnet skatten, spør du:

• Hva ville ha skjedd hvis de hadde ignorert det første stikkordet? (De ville ikke ha funnet 
det andre stikkordet.)

Be elevene gjennomgå Ether 1:41- 42 stille, på jakt etter Herrens første sett med instruksjo-
ner for å lede jaredittene til det lovede land.

For å hjelpe elevene å se hvordan jaredittene reagerte på disse instruksjonene, ber du en 
elev lese Ether 2:1- 3 høyt.

• Hvordan reagerte jaredittene på Herrens første sett med instruksjoner?

Be en elev lese Ether 2:4- 6 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter den velsignelse jaredit-
tene mottok etter at de fulgte det første settet med instruksjoner.

• Hva skjedde etter at jaredittene fulgte Herrens første sett med instruksjoner? (Herren ga 
dem flere instruksjoner gjennom Jareds bror.)

• Hva kan denne beretningen lære oss om hvordan man mottar veiledning fra Herren? 
(Elevene kan bruke forskjellige ord, men svarene bør gjenspeile følgende sannhet: Når 
vi handler i tro på veiledning Herren har gitt oss, kan vi motta ytterligere veiled-
ning fra ham. Du kan gjerne foreslå at de skriver denne sannheten i Skriftene ved siden 
av Ether 2:6.)

For å hjelpe elevene til å forstå og anvende dette prinsippet bedre oppmuntrer du dem til 
å tenke på et inntrykk eller en tilskyndelse de nylig har mottatt fra Herren. Les så følgende 
uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum om hvordan vi ofte mottar 
åpenbaring:

“Det vil komme litt om gangen, stykkevis og delt, så din kapasitet vil vokse. 
Når hvert lille stykke følges i tro, vil du bli ledet til andre deler inntil du har 
hele svaret. Dette mønsteret krever at du utøver tro på vår Faders evne til å 
svare. Selv om det noen ganger er svært vanskelig, medfører det betydelig 
personlig vekst” (“Benytt den himmelske gaven bønn,” Ensign eller Liahona, 
mai 2007, 9).

Be elevene besvare følgende spørsmål i sine notatbøker eller skriftstudiejournaler. Du kan 
gjerne skrive dem på tavlen eller lese dem sakte slik at elevene kan skrive dem ned.)

• Når har du fulgt en åndelig tilskyndelse og deretter fått ytterligere veiledning fra Gud?

Skape interesse 
og fokus
Planlegg aktiviteter som 
vil skape interesse og 
lede elevenes oppmerk-
somhet mot leksjonens 
tema. Disse aktivitetene 
er mest effektive når de 
er korte, og når de får 
elevene til å fokusere på 
de viktigste prinsippene 
i leksjonen.

Innledning til hver bok
Innledninger gir en oversikt over 
hver bok i Mormons bok. Blant 
annet forklarer de hvem som 
skrev hver bok, beskriver forfat-
ternes hensikt med å skrive, og 
gir et sammendrag av innholdet 
i hver bok.

Innledning til hver 
skriftstedbolk
Innledninger til skriftstedbolker 
gir en kort oversikt over bakgrun-
nen for og innholdet i skriftsted-
bolken for hver leksjon.

Versgruppering 
og sammendrag 
av sammenhengen
Skriftstedbolker blir ofte delt inn 
i mindre segmenter eller grup-
per av vers hvor en endring i 
tema eller handling finner sted. 
Henvisningen til hver versgrup-
pering etterfølges av et kort 
sammendrag av hendelsene 
eller læresetninger innenfor 
den gruppen vers.

Hjelp til undervisningen
Hjelp til undervisningen forkla-
rer prinsipper og metoder for 
undervisning i evangeliet. De 
kan hjelpe deg i din innsats for 
å bli en bedre lærer.

Leksjonens hoveddel
Leksjonens hoveddel innehol-
der veiledning for ditt studium 
og din undervisning. Den gir 
undervisningsforslag, herunder 
spørsmål, aktiviteter, sitater, 
figurer og oversikter.

Læresetninger 
og prinsipper
Etter hvert som læresetninger 
og prinsipper naturlig kommer 
på banen gjennom studiet av 
teksten i Skriftene, er det uthe-
vet med fet skrift for å hjelpe 
deg å identifisere og fremheve 
dem i din samtale med elevene.

Bilder
Bilder av Kirkens ledere og hen-
delser fra Skriftene er visuelle 
hjelpemidler du kan vise mens 
du underviser, hvis tilgjengelig.

Hvordan du bruker lærerhåndboken for daglig undervisning
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MORMON 7-  8 :11

Kjenn Skriftene- repetisjon
Skriv formane på tavlen. Forklar at ordet formane betyr å oppfordre andre på det sterke-
ste til å handle på en bestemt måte. Forklar at Mormons siste ord i Mormon 7 er et godt 
eksempel på en formaning. Gi papirlapper til elevene og fortell dem at de skal skrive en 
formaning basert på et av de Kjenn Skriftene- skriftstedene i Mormons bok som de liker 
best. Be elevene skrive øverst på arket: “Jeg vil si noe til de unge i de siste dager.” Be hver 
elev velge et Kjenn Skriftene- skriftsted de liker og deretter skrive en formaning til de 
unge i de siste dager basert på skriftstedet de har valgt. Deres formaning kan inneholde 
en oppsummering av de viktigste sannhetene i Kjenn Skriftene- skriftstedet, en forklaring 
på hvorfor disse sannheter er viktige for ungdom i dag, og en oppmuntring til å opptre i 
samsvar med disse sannhetene. Formaningen kan avsluttes med et løfte som det som står i 
Mormon 7:7 eller Mormon 7:10. Du kan gjerne be noen elever om å dele sine formaninger 
med klassen. Du kan også samle disse formaningene til bruk som stikkord for fremtidige 
Kjenn Skriftene- aktiviteter eller for å henges opp i klasserommet.

Merk: Du kan bruke denne aktiviteten når som helst i løpet av leksjonen. For eksempel 
kan du bruke den på slutten av leksjonen, eller du kan bruke den etter dere har drøftet 
Mormon 7.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Mormon 7. Mormons siste formaning til å 
tro på Kristus

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostler forklarte 
Mormons siste bønn om å tro på Kristus, en bønn han 
skrev til folk i vår tid etter å ha sett ødeleggelsen av 
hele sin nasjon:

“I en monolog om døden strakte Mormon seg over 
tid og rom til alle, særlig til den ‘levning av Israels hus’ 
som en dag skulle lese denne storslagne opptegnelse. 
De som tilhører en annen tid og et annet sted, må lære 
det som menneskene foran ham hadde glemt, at alle 
må ‘tro på Jesus Kristus – at han er Guds Sønn’, at etter 
at han ble korsfestet i Jerusalem hadde han ‘oppstått, 

og derved … seiret over graven, og ved ham er også 
dødens brodd oppslukt.

Og han har tilveiebragt de dødes oppstandelse … [og] 
verdens forløsning.’ De som er forløst, kan da, på grunn 
av Kristus, oppleve “en tilstand av lykke som aldri tar 
slutt”. [Mormon 7:2, 5- 7.]

Å ’tro på Kristus’, særlig når det måles opp mot slike 
tragiske, men uunngåelige konsekvenser, var Mormons 
siste oppfordring og hans eneste håp. Dette er det 
endelige mål med hele boken som kom til verden i 
de siste dager med hans navn” (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 321- 22).

Flere undervisningsforslag
Mormon 7:8- 9. Bibelen og Mormons bok

Ta frem en Mormons bok med en merkelapp påskrevet 
“denne”. Ta så frem Bibelen som er merket “den”. 
Be elevene lese Mormon 7:8- 9 stille, på utkikk etter 

hva Mormons bok sier om forholdet mellom “denne” 
(Mormons bok) og “den” (Bibelen).

• Hvordan har ditt studium av Mormons bok styrket 
ditt vitnesbyrd om Bibelens sannheter? Hvordan har 
ditt studium av Bibelen styrket ditt vitnesbyrd om 
Mormons bok?

Kjenn Skriftene
De 25 Kjenn Skriftene- 
skriftstedene som finnes i 
Mormons bok, er uthevet i 
sammenheng i leksjonene de 
forekommer i. Hver av disse 
leksjonene inneholder også et 
undervisningsforslag for hvert 
av disse skriftstedene. For å 
hjelpe deg å være konsekvent 
i din undervisning av Kjenn 
Skriftene, er det aktiviteter 
for Kjenn Skriftene- repetisjon 
spredt ut over hele håndbo-
ken. Du finner flere forslag om 
undervisning i Kjenn Skriften 
i tillegget på slutten av denne 
håndboken.

Kolonneplass
Kolonneplass kan brukes 
til leksjonsforberedelse, for 
eksempel å skrive notater, prin-
sipper, erfaringer eller andre 
ideer, slik du føler deg tilskyn-
det til av Den hellige ånd.

Kommentar og 
bakgrunnsinformasjon
Andre sitater og forklaringer 
er gitt på slutten av noen 
leksjoner for å gi deg ytterli-
gere forståelse av bestemte 
prinsipper eller skriftsteder. 
Bruk informasjonen i denne 
delen til å forberede svar på 
spørsmål eller gi ytterligere 
innsikt når du underviser.

Flere undervisnings-  
forslag
Flere undervisningsforslag 
finnes på slutten av noen 
leksjoner. Disse gir forslag til 
undervisning i læresetninger 
og prinsipper som ikke kan 
utpekes eller vektlegges i 
leksjonens hoveddel. De kan 
også gi forslag til bruk av 
visuelle medier, for eksempel 
DVD- presentasjoner.
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Daglig Seminar 
(skoleintegrert 
og morgen)
Denne håndboken inneholder følgende 
elementer for lærere i daglig Seminar: 
160 daglige lærerleksjoner, hjelp til 
undervisningen og ressurser for å under-
vise i Kjenn Skriftene og grunnleggende 
læresetninger.

Daglige lærerleksjoner
Leksjonsformat
Hver leksjon i denne håndboken foku-
serer på en skriftstedbolk istedenfor på 
et bestemt konsept, en doktrine eller 
et prinsipp. Dette formatet vil hjelpe 
deg og dine elever å studere Skriftene 
fortløpende og drøfte læresetninger og 
prinsipper etter hvert som de naturlig 
dukker opp i Skriftene. Når elevene lærer i 
hvilken sammenheng en læresetning eller 
et prinsipp finnes, kan deres forståelse av 
denne sannheten bli dypere. I tillegg vil 
elevene være bedre i stand til å se og for-
stå det fulle omfanget av budskapene de 
inspirerte forfatterne av Skriftene mente å 
formidle. Å undervise i Skriftene på denne 
måten vil også hjelpe elevene å lære å 
oppdage og anvende evige sannheter i 
sitt personlige skriftstudium.
Ikke alle segmenter av en skriftstedbolk 
er vektlagt i hver leksjon. Noen segmenter 
får mindre oppmerksomhet fordi de er 
mindre sentrale i den inspirerte forfatte-
rens generelle budskap, eller fordi de kan 
være mindre aktuelle for ungdom. Du har 
ansvaret for å tilpasse dette materiellet 
til elevenes behov og interesser. Du kan 
tilpasse leksjonsforslag i denne håndbo-
ken ved å velge å legge større vekt på en 
bestemt læresetning eller et prinsipp enn 
det som er gitt i leksjonsmaterialet, eller 
ved å velge å legge mindre vekt på et 
segment av skriftstedbolken som er inn-
gående behandlet i håndboken. Søk Den 
hellige ånds veiledning til å hjelpe deg å 
gjøre disse tilpasningene når du forbere-
der deg og underviser.

Læresetninger og prinsipper
I hoveddelen av hver leksjon vil du se 
at flere viktige læresetninger og prin-
sipper er uthevet med fet skrift. Disse 
læresetningene og prinsippene er utpekt 
i undervisningsmateriellet fordi (1) de 
gjenspeiler et sentralt budskap i skrift-
stedbolken, (2) de er spesielt aktuelle for 
elevenes behov og omstendigheter, eller 

(3) de er nøkkelsannheter som kan hjelpe 
elevene å utvikle et dypere forhold til 
Herren. Vær oppmerksom på at Mormons 
bok lærer oss en rekke sannheter i tillegg 
til dem som tas opp i undervisningsmateri-
ellet. President Boyd K. Packer har sagt at 
Skriftene inneholder “uendelige kombina-
sjoner av sannheter som vil passe til den 
enkeltes behov i enhver omstendighet” 
(“The Great Plan of Happiness” [Kirkens 
skoleverks symposium om Lære og pakter 
og Kirkens historie, 10. aug. 1993], 2, 
si. lds. org).
Når du underviser, skulle du konse-
kvent gi elevene muligheter til å utpeke 
læresetninger og prinsipper i Skriftene. 
Når elevene uttrykker sannhetene de opp-
dager, kan de ofte bruke ord som avviker 
fra hvordan en læresetning eller et prin-
sipp er formulert i denne håndboken. De 
kan også oppdage sannheter som ikke er 
utpekt i leksjonsoversikten. Vær forsiktig 
med å antyde at elevenes svar er feil bare 
fordi ordene de bruker til å uttrykke dem, 
er forskjellige fra dem som brukes i hånd-
boken, eller fordi de tar opp en sannhet 
som ikke er nevnt i undervisningsmateri-
ellet. Hvis en elevs uttalelse er læremessig 
feil, er det imidlertid ditt ansvar varsomt å 
hjelpe eleven å korrigere sin uttalelse sam-
tidig som du opprettholder en atmosfære 
av kjærlighet og tillit. Dette kan gi elevene 
en viktig læringsopplevelse.

Fremdrift
Denne håndboken inneholder 160 dag-
lige Seminar- leksjoner, som bør gi rom for 
avbrudd i elevenes timeplaner på skolen 
og ellers, og også la det være igjen flere 
dager til å repetere innhold i Skriftene 
eller arbeide med Kjenn Skriftene. Du 
kan tilpasse leksjonene og fremdriften i 
forhold til hvor lang tid du har til å under-
vise dette kurset. (Du finner et eksempel 
på en fremdriftsplan i tillegget på slutten 
av denne håndboken.)

Arbeid for å ta igjen det tapte
Mormons bok – studieveiledning for 
elever i Hjemmestudieseminar kan brukes 
i de daglige Seminar- programmene som 
en ressurs for å gi elever arbeid for å ta 
igjen noe de har gått glipp av. Leksjonene 
i studieveiledningen for hjemmestudie- 
elever tilsvarer de som finnes i denne 
håndboken. Elever som har usedvanlig 
mye fravær, kan også bes om å gjøre 
oppgavene i studieveiledningen som kor-
responderer med innholdet de gikk glipp 
av i klassen. Oppgaver kan skrives ut fra 

S&I’s nettsted, slik at du ikke trenger å gi 
hele håndboken til elever som trenger å 
ta igjen arbeid. Du finner mer informasjon 
om Mormons bok – studieveiledning for 
elever i Hjemmestudieseminar i kapitlet 
“Hjemmestudieseminar”.

Hjelp til undervisningen
Hjelp til undervisningen vises i margen 
av denne håndboken. Disse hjelpemidlene 
bidrar til å forklare og illustrere hvordan 
du og elevene kan anvende grunnprinsip-
pene for læring og undervisning i evan-
geliet i deres studium av Mormons bok. 
De gir også forslag til hvordan du effektivt 
bruker en rekke undervisningsmetoder, 
ferdigheter og fremgangsmåter. Etter 
hvert som du lærer å forstå prinsippene 
i hjelpemidlene, kan du se etter måter å 
praktisere og anvende dem konsekvent 
i undervisningen på.

Kjenn Skriftene og 
grunnleggende læresetninger
For å hjelpe elevene å samle evige 
sannheter i hjertet og øke sin selvtillit 
med hensyn til å lære og undervise fra 
Skriftene, har Seminar og Institutt (S&I) 
valgt ut en rekke skriftsteder som elevene 
skal mestre i løpet av hvert studiekurs. 
I tillegg er en liste over grunnleggende 
læresetninger tatt med for å markere 
viktige læresetninger som elevene skal 
lære å forstå, tro på og etterleve gjennom 
alle de fire årene i Seminar og resten 
av livet. Håndboken for hvert kurs er 
utarbeidet med tanke på å fremheve de 
grunnleggende læresetningene etter hvert 
som de dukker opp i løpet av en elevs 
fortløpende studium av Skriftene. Mange 
av Kjenn Skriftene- skriftstedene ble valgt 
med de grunnleggende læresetningene i 
sinne, slik at når du lærer elevene Kjenn 
Skriftene- skriftstedene, vil du også lære 
dem de grunnleggende læresetningene.
Når enkeltpersoner samler evige sann-
heter i sinn og hjerte, vil Den hellige ånd 
minne dem på disse sannhetene når de 
trenger det, og gi dem mot til å handle 
i tro (se Johannes 14:26). President 
Howard W. Hunter sa:
“Jeg anbefaler deg på det sterkeste å 
bruke Skriftene i undervisningen og gjøre 
alt i din makt for å hjelpe elevene å bruke 
dem og bli komfortable med dem. Jeg 
ønsker at våre ungdommer skal ha tillit 
til Skriftene…
… Først og fremst vil vi at elevene skal ha 
tillit til Skriftenes styrke og sannheter, tillit 
til at deres himmelske Fader virkelig taler 
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til dem gjennom Skriftene, og tillit til at de 
kan vende seg til Skriftene og finne svar 
på sine problemer og sine bønner…
… Vi håper ingen av elevene vil forlate 
klasserommet redde eller flaue eller skam-
fulle fordi de ikke kan finne den hjelpen 
de trenger, fordi de ikke kjenner Skriftene 
godt nok til å finne de riktige skriftste-
dene” (“Evige investeringer” [tale til lærere 
i Kirkens skoleverk, 10. feb. 1989], 2,  
si. lds. org).
Se tillegget på slutten av denne håndbo-
ken for mer informasjon om Kjenn Skrif-
tene og grunnleggende læresetninger.
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Forklar at Nephis mindre plater dekker nephittenes historie fra 
Lehis virke og til kong Mosiah forente Nephis og Zarahemlas 
folk, og da Mosiahs sønn Benjamin regjerte over riket i rettfer-
dighet. Kong Benjamin ble gitt ansvaret for de hellige oppteg-
nelsene. (Se Omni 1:23, 25.)

Mot slutten av kong Benjamins liv ba han sin sønn Mosiah om å 
samle folket. Be elevene lese Mosiah 1:10- 11 og se etter hvorfor 
kong Benjamin ønsket å tale til folket. (Han ønsket å bekjentgjøre 
at Mosiah skulle bli den neste kongen, og å gi folket et navn.)

Mosiah 2- 6
Kong Benjamin lærer sitt folk om Frelserens forsoning
Vis elevene bildet Kong Benjamin taler til sitt folk (62298; Kunst 
inspirert av evangeliet [2009], nr. 74). Les Mosiah 2:12- 19 for 
klassen. Be elevene rekke opp hånden når de finner ord eller 
uttrykk som viser kong Benjamins karakter. Når elevene rekker 
opp hånden, slutter du å lese og ber dem forklare hva de har 
funnet og hvordan det viser kong Benjamins karakter.

Det kan være lurt å spørre elevene hva de lærte om tjeneste i 
Mosiah 2:17. (Elevenes svar bør gjenspeile en forståelse av at 
når vi tjener andre, tjener vi Gud.) Det kan også være lurt å 
be klassen gjenta Mosiah 2:17, et Kjenn Skriftene- skriftsted, fra 
hukommelsen. Vurder å be elevene fortelle hvordan de nylig har 
tjent Gud ved å tjene andre.

Skriv følgende skriftsteder på tavlen eller på et ark. Ikke ta 
med svarene i parentes. Be hver elev om å gjennomgå ett av 
skriftstedene. Minn dem på at kong Benjamins tale fokuserte på 
dette temaet: “Frelse kan [bare] komme til menneskenes barn… 
i og gjennom Den Allmektige Herre Kristi navn” (Mosiah 3:17). 
Hvert av skriftstedene lærer oss noe om dette temaet.

 1. Mosiah 2:20- 25, 34. (Når vi erkjenner vår gjeld til Gud, 
øker vår takknemlighet.)

 2. Mosiah 3:7- 11, 17- 18. (Jesus Kristus led for at vi kan bli 
frelst fra våre synder. Hvis vi utøver tro på Jesus Kristus ved 
omvendelse, kan vi bli frelst fra våre synder.)

overvinne det naturlige menneske og bli en hellig.)
 4. Mosiah 4:5- 8, 19- 21, 26. (Hvis vi ydmyker oss for Gud og 

streber etter å utvikle Kristus- lignende egenskaper, kan vi 
bevare en forlatelse for våre synder.)

Etter å ha gitt elevene tilstrekkelig tid, kan du la dem fortelle hva 
de har lært, i plenum eller i små grupper. Be så noen elever velge 
ett av prinsippene og forklare hvordan de kan anvende det i sitt 
liv.

Be en elev lese Mosiah 4:1- 3 høyt. Be klassen følge med, på 
jakt etter hvordan folket reagerte på kong Benjamins ord. Be så 
en annen elev lese Mosiah 5:1- 2, 5- 8 høyt. Be klassen se etter 
hvordan vi påtar oss Herrens navn. Pass på at elevene forstår 
dette prinsippet: Vi påtar oss Jesu Kristi navn når vi inngår 
og holder hellige pakter. Det kan være lurt å minne elevene 
på at en av grunnene til at kong Benjamin samlet folket var å 
lære dem om å inngå pakter. Han innviet også sin sønn Mosiah 
til å være konge over folket (se Mosiah 6:3).

Som avslutning kan du spørre elevene om noen av dem ønsker 
å fortelle hva de føler med hensyn til å ha påtatt seg Jesu Kristi 
navn ved dåpen. Be dem grunne på følgende spørsmål:

• Hvordan kan du personlig anvende prinsippene fra kong 
Benjamins tale?

• Hva betyr det for deg å påta deg Jesu Kristi navn?

Du kan også vitne om den glede som kommer ved å tro på 
Jesus Kristus og stole på hans forsoning.

Neste enhet (Mosiah 7- 17)
Spør elevene: Ville du forsvart Jesus Kristus selv om det innebar 
at du ville bli drept? Informer elevene om at neste uke skal de 
studere profeten Abinadis læresetninger. Be dem merke seg 
budskapet Abinadi var villig til å gi til nephittene, selv om han 
visste at han ville bli drept.

Hjemmestudie- leksjon
Mormons ord- Mosiah 6 (Enhet 11)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte Mormons ord- Mosiah 6 
(enhet 11), er ikke ment å bli undervist som en del av lek-
sjonen. Leksjonen du underviser i, konsentrerer seg bare om 
et fåtall av disse læresetningene og prinsippene. Følg Den 
hellige ånds tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Mormons ord- Mosiah 2)
Ved å studere Mormons erfaring med å følge Ånden og å 
ta Nephis mindre plater med i sin opptegnelse, lærte elevene 
at Herren vet alle ting. Kong Benjamin sa at hvis nephittene 
ikke hadde hatt Skriftene, ville de ha sunket ned i vantro og 
at å granske Skriftene hjelper oss å kjenne og holde budene. 
Han lærte sitt folk viktige prinsipper som: Når vi tjener andre, 
tjener vi Gud. Når vi føler at vi står i gjeld til Gud, ønsker 
vi å tjene andre og vår takknemlighet øker. Hvis vi holder 
budene, vil vi bli velsignet både timelig og åndelig.

Dag 2 (Mosiah 3)
Kong Benjamin gjenga en engels ord, som bragte “godt 
budskap om stor glede” på grunn Herrens komme i jor-
delivet. Elevene lærte at det ble profetert mer enn 100 år 
før hendelsene fant sted at Jesus Kristus skulle lide slik at 
vi kunne bli frelst fra våre synder. Vi kan bli frelst fra våre 
synder når vi utøver tro på Jesus Kristus og omvender oss. 
Hvis vi føyer oss etter Den hellige ånds tilskyndelser, kan vi 
overvinne det naturlige menneske ved hjelp av Jesu Kristi 
forsoning.

Dag 3 (Mosiah 4)
Kong Benjamins budskap fylte hans folk med Herrens 
ånd. Elevene lærte at når vi utøver tro på Jesus Kristus og 
omvender oss oppriktig får vi forlatelse for våre synder

Innledning
Denne leksjonen vil hjelpe elevene å forstå kong Benjamins 
læresetninger til sine sønner og sitt folk tre år før han døde. 
Kong Benjamin lærte sitt folk hvordan de kunne motta 
og bevare en forlatelse for sine synder ved å utøve tro på 
Jesus Kristus.

Undervisningsforslag

Mormons ord
Nephi og Mormon uttrykker sin tillit til Gud
Be en elev lese 1 Nephi 9:2- 3 for å minne elevene på at Nephi 
ble befalt å lage to sett med plater. Hjelpe dem å forstå at i dette 
skriftstedet refererer uttrykket “disse platene” til Nephis mindre 
plater, som inneholdt en opptegnelse som hovedsakelig handlet 
om hellige ting. Be en elev lese 1 Nephi 9:4 høyt. Be klassen se 
etter hensikten med de større plater (en redegjørelse for konge-
nes regjeringstid og folkets kriger).

Minn elevene på at mens Mormon forkortet Nephis større plater, 
oppdaget han de mindre plater blant de andre opptegnelsene. 
Han ble inspirert av Den hellige ånd til å inkludere det han fant 
på de mindre plater, i sin forkortelse, selv om han ikke visste 
hvorfor (se Mormons ord 1:7).

Be halve klassen om å granske 1 Nephi 9:5- 6 for å finne ut 
hvorfor Nephi ble befalt å lage de mindre plater. Be den andre 
halvparten av klassen granske Mormons ord 1:6- 7 for å finne 
ut hvorfor Mormon besluttet å inkludere de mindre plater i sin 
forkortelse. Når klassens medlemmer har svart, kan du spørre 
dem hva disse skriftstedene fra Nephi og Mormon lærer dem 
om Herren. (Elevene kan bruke forskjellige ord, men pass på 
at de uttrykker forståelse av at Herren vet alle ting.)

• Hva var den fremtidige “vise hensikt” som både Nephi og 
Mormon henviste til? (Herren visste at i 1828 ville de mindre 
plater ta plassen til de tapte 116 sidene av manuskriptet til 
M b k S h t 6 d 1 i l t di il d i )

Hvordan bruke 
hjemmestudie-  
leksjonene
Sammendrag av 
elevleksjoner
Sammendraget vil hjelpe deg 
å bli kjent med sammenhen-
gen og de læresetninger og 
prinsipper elevene har studert 
i elevenes studieveiledning i 
løpet av uken.

Leksjonsinnledning
Innledningen til leksjonen vil 
hjelpe deg å vite hvilke deler 
av skriftstedbolken som vil bli 
vektlagt i leksjonen.

Leksjonens hoveddel
Leksjonens hoveddel gir 
veiledning for ditt studium 
og din undervisning. Den gir 
undervisningsforslag, herunder 
spørsmål, aktiviteter, sitater, 
figurer og oversikter.

Versgruppering 
og sammendrag 
av sammenhengen
Versene er gruppert etter hvor 
endringer i sammenheng eller 
innhold finner sted i løpet av 
skriftstedbolken. Henvisningen 
til hver versgruppering etterføl-
ges av et kort sammendrag av 
hendelsene eller læresetninger 
innenfor den gruppen vers.

Læresetninger 
og prinsipper
Etter hvert som læresetninger 
og prinsipper naturlig kommer 
på banen gjennom studiet 
av teksten i Skriftene, er det 
uthevet med fet skrift for å 
hjelpe deg å identifisere og 
fremheve dem i din samtale 
med elevene.

Innledningen til 
neste enhet
Det siste avsnittet i hver leksjon 
gir et glimt inn i neste enhet. 
Del dette avsnittet med ele-
vene ved avslutningen av hver 
leksjon for å hjelpe dem til å 
se frem til å studere Skriftene 
i løpet av kommende uke.
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Hjemmestudieseminar
Hjemmestudie- programmet gjør det 
mulig for elever å oppnå studiepoeng i 
Seminar ved å gjennomføre individuelle 
leksjoner hjemme istedenfor å delta på 
klasser i løpet av uken. Disse leksjonene 
finnes i en egen håndbok kalt Mormons 
bok – studieveiledning for elever i Hjem-
mestudieseminar. En gang i uken møtes 
elevene sammen med en Seminar- lærer 
for å sende inn sine arbeider og delta i 
en klasseromsleksjon. Elevens studievei-
ledning og ukentlige klasseromsleksjoner 
er nærmere forklart nedenfor.

Studieveiledning for elever 
i Hjemmestudieseminar
Mormons bok – studieveiledning for 
elever i Hjemmestudieseminar er utformet 
for å hjelpe hjemmestudie- eleven å få en 
opplevelse med å studere Mormons bok 
som ligner den en Seminar- elev som deltar 
på klasser i løpet av uken, har. Derfor går 
fremdriften i elevenes studieveiledning 
samt læresetningene og prinsippene den 
vektlegger, parallelt med materialet i 
denne håndboken. Elevenes studieveiled-
ning inneholder også undervisning i Kjenn 
Skriftene. Kjenn Skriftene- skriftsteder blir 
tatt opp i sammenheng slik de forekom-
mer i Skriftene. Ytterligere aktiviteter 
finnes på slutten av leksjonene hvor 
skriftstedene er dekket.
Hver uke skal elever i Hjemmestudiese-
minar fullføre fire leksjoner fra elevenes 
studieveiledning og delta i en ukentlig 
leksjon med Seminar- læreren. Elevene gjør 
de nummererte oppgavene i studieveiled-
ningen i sine skriftstudiedagbøker. Elevene 
skulle ha to skriftstudiedagbøker slik at de 
kan levere én inn til læreren og fortsette 

å arbeide i den andre. Når elevene møter 
læreren sin hver uke, leveres én dagbok 
inn til hjemmestudie- læreren, og den 
andre gis tilbake til eleven for bruk i neste 
ukes leksjoner. (For eksempel kan eleven 
gjøre oppgavene i dagbok 1 den ene 
uken. Eleven tar så denne dagboken med 
seg til klassen og gir den til læreren. Uken 
etter gjør eleven oppgaver i dagbok 2. Når 
eleven leverer inn dagbok 2, vil læreren gi 
tilbake dagbok 1. Eleven bruker så dag-
bok 1 til å gjøre neste ukes oppgaver.)
Alle Seminar- elever oppfordres til å stu-
dere Skriftene daglig og lese kursteksten, 
men hjemmestudie- elever må forstå at 
de forventes å bruke ytterligere 30 til 40 
minutter på hver av de fire hjemmestudie- 
leksjonene i hver enhet og delta på den 
ukentlige hjemmestudie- leksjonen.

Ukentlige lærerleksjoner for 
hjemmestudie- elever
Hver enhet i Mormons bok – studieveiled-
ning for elever i Hjemmestudieseminar til-
svarer fem leksjoner i lærerhåndboken for 
daglig Seminar. På slutten av hver femte 
leksjon i denne boken vil du finne en 
ukentlig lærerleksjon for hjemmestudie- 
elever. Hjemmestudie- leksjonene vil hjelpe 
elevene å repetere, utdype sin forstå-
else av og anvende læresetningene og 
prinsippene de lærte da de gjennomførte 
leksjonene i elevenes studieveiledning i 
løpet av uken. Disse leksjonene kan også 
utforske ytterligere sannheter som ikke 
dekkes i elevenes studieveiledning. (For 
hjelp i planleggingen av din leksjonsover-
sikt, kan du se fremdriftsplanen i tillegget 
på slutten av denne håndboken.)
Som lærer for hjemmestudie- elever, 
skulle du ha en grundig forståelse av hva 

elevene studerer hjemme hver uke, slik at 
du kan svare på spørsmål og tilrettelegge 
meningsfylte diskusjoner når du møter 
dem. Be elevene ta med seg Skriftene, 
skriftstudiedagbøkene og elevenes studie-
veiledning til den ukentlige klassen, slik 
at de kan bruke dem i løpet av leksjonen. 
Tilpass undervisningen i henhold elevenes 
behov og Den hellige ånds veiledning. 
Det kan også være lurt å se på de daglige 
lærerleksjonene i denne håndboken 
når du forbereder deg og underviser. Et 
studium av undervisningshjelpemidlene 
og metodene i de daglige leksjonene 
kan hjelpe deg å berike din ukentlige 
undervisning. Legg til rette for eventuelle 
spesielle behov elevene måtte ha. Hvis 
for eksempel en elev har problemer med 
å skrive, kan du la ham eller henne bruke 
en opptaksenhet eller diktere sine tanker 
til et familiemedlem eller en venn som 
kan skrive ned svarene.
På slutten av hver ukentlige leksjon samler 
du inn elevenes skriftstudiedagbøker og 
oppmuntrer dem i deres videre studier. Gi 
dem en skriftstudiedagbok til neste ukes 
oppgaver. På grunn av tidspress, behøver 
du ikke å legge vekt på Kjenn Skriftene 
i de ukentlige leksjonene. Når du leser 
gjennom oppgavene i elevenes skriftstudi-
edagbøker, bør du av og til kommentere 
arbeidet deres ved å skrive en liten notis 
eller snakke med dem om det neste gang 
du ser dem. Du kan også gjerne prøve å 
finne andre måter å gi støtte og menings-
fylt tilbakemelding på. Dette vil hjelpe 
elevene å vite at du bryr deg om arbeidet 
deres, og vil bidra til å motivere dem til 
å være grundige i sine besvarelser.
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Andre ressurser
Lærere kan besøke Seminar og Institutts 
nettsted (si.lds.org) for hjelp til å forberede 
undervisning og for å flere undervisnings-
forslag. Følgende ressurser er tilgjengelig 
på nettet, gjennom din overordnede, 
gjennom Kirkens distribusjonssentre og 
gjennom Kirkens nettbutikk (store. lds. org):

Ressurs- DVD- er for Seminar

Kunst inspirert av evangeliet

Skriftstudiedagbøker

Seminar- bokmerker (med 
tidslinjer og lister over Kjenn 
Skriftene- skriftstedene og 
nøkkelord)

Kjenn Skriftene- kort

Tro mot pakten: En 
oppslagsbok i evangeliet

Til styrke for ungdom

Tidslinje- plakater





1

LEKSJON 1

Elevens rolle

Undervisningsforslag

Individuelt ansvar for å lære ved studium og ved tro
Be en elev komme frem i klasserommet. Forklar at du ønsker å hjelpe denne eleven 
å bli fysisk sterkere. Be så en annen elev komme frem og gjøre fem armhevinger.

Når den andre eleven har gjort armhevingene, spør du den første eleven:

• Har disse armhevingene gjort deg sterkere?

Spør klassen:

• Hvilken sammenheng er det mellom dette eksemplet på fysisk trening og deres ansvar 
for å lære evangeliet? Hvem er ansvarlig for deres læring av evangeliet?

Be en elev lese Lære og pakter 88:118 høyt.

• Hva tror du det vil si å “[søke] lærdom ved studium og også ved tro”? (Du må kanskje 
påpeke at lærdom ved studium og tro krever individuell innsats.)

Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum talte om hva det betyr å 
lære ved tro. Oppfordre elevene til å skrive denne uttalelsen et sted (kanskje 
i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker), slik at de kan referere til den 
ofte gjennom hele Seminar- året:

“Lærdom ved tro krever åndelig, mental og fysisk anstrengelse og ikke bare 
passiv mottakelse… En elev må utøve tro og handle for å kunne tilegne seg 

kunnskapen selv” (“Søk lærdom ved tro” [tale til lærere i Kirkens skoleverk, 3. feb. 2006], 
3, si.lds.org).

Daglig personlig skriftstudium
Forklar at daglig personlig skriftstudium er en viktig del av å søke lærdom ved studium 
og tro.

Be en elev lese Helaman 3:29- 30 høyt.

• Hva tror du er forskjellen mellom tilfeldig lesning av Skriftene og å “gripe Guds ord”?

• Ifølge versene nettopp vi leste, hvilke velsignelser kommer av å gripe Guds ord?

• Hvilke andre velsignelser kommer av å studere Skriftene daglig?

• Når har du mottatt velsignelser gjennom daglig personlig skriftstudium?

Innledning
Formålet med denne leksjonen er å hjelpe elevene å 
oppfylle sin rolle i å lære evangeliet. Noen ganger tror 
elevene at ansvaret for egen læring bare hviler på lære-
ren. President Henry B. Eyring i Det første presidentskap 
har tatt opp behovet for at både eleven og læreren 
søker Den hellige ånds veiledning:

“De vanskelighetene og fristelsene våre elever sto over-
for for bare fem år siden, blekner sammenlignet med 
hva vi ser nå, og enda vanskeligere tider ligger foran 
oss. Jeg har følt … at det vi har gjort og nå gjør, ikke vil 
være nok. Vi trenger større kraft for å gjøre evangeliet 
til en større del av våre elevers liv …

Dere må ha Ånden som deres konstante ledsager for 
å undervise effektivt, og deres elever vil ikke overleve 
åndelig uten Ånden som sin ledsager” (“Ånden må være 
vår konstante ledsager”, [tale til lærere i Kirkens skole-
verk, 7. feb. 2003], 1, si.lds.org).

Når du underviser ved Den hellige ånds kraft og hjelper 
elevene å lære ved den samme kraft, kan du hjelpe dem 
å bli virkelig omvendt til Jesu Kristi gjengitte evange-
lium. Du må kanskje jevnlig gjennomgå prinsippene i 
denne leksjonen for å minne elevene på deres ansvar 
i klassen.

Skriftstudiedagbøker 
eller notatbøker
En skriftstudiedagbok 
eller notatbok kan være 
en innbundet dagbok, 
en notatbok eller sider 
i en ringperm. I skrift-
studiedagbøker kan 
elevene gjøre notater 
og skrive ned inntrykk, 
under leksjonene, i sitt 
personlige studium og 
på andre møter i Kirken. 
Når de skriver ned og 
organiserer sine tanker 
og inntrykk, vil de være 
forberedt på å delta i 
klassen, forbedre sin 
forståelse av evange-
liet og motta personlig 
åpenbaring.
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Når elevene svarer på disse spørsmålene, skulle du forsikre deg om at de forstår at daglig 
skriftstudium styrker vårt vitnesbyrd, inviterer Den hellige ånd inn i vårt liv og 
hjelper oss å lære evangeliet.
Be elevene svare på ett av følgende spørsmål i sine skriftstudiedagbøker:

• Hvordan kan du forbedre ditt studium av Mormons bok i år?

• På hvilke måter har lesning av Mormons bok påvirket dine følelser om Jesus Kristus?

Be elevene sette seg som mål å studere Mormons bok hver dag dette året. Be dem også 
sette seg som mål å lese hele Mormons bok i løpet av Seminar- året. Du kan gjerne foreslå 
at de skriver disse målene i sine skriftstudiedagbøker. Minn dem på at målene kan hjelpe 
dem med kravene i Tro mot Gud og Personlig fremgang.

Lær ved Ånden
Tegn følgende diagram på tavlen. Ikke skriv ordene i diagrammet. Du skal skrive dem etter 
hver som leksjonen utvikler seg.

Be en elev lese Lære og pakter 50:17- 18 høyt.

• Hva sier disse versene om hva Herren krever av en lærer i evangeliet? (At han eller hun 
underviser i sannheten i kraft av Ånden.)

Skriv Den hellige ånd og Lærer i diagrammet, som vist ovenfor. Uttrykk dine tanker om 
å søke veiledning fra Den hellige ånd mens du underviser. Hjelp elevene å vite at i din 
forberedelse og undervisning gjør du en oppriktig innsats for å bli ledet av Ånden.

Be elevene legge et bokmerke i Lære og pakter 50 (siden de vil komme tilbake til dette 
kapitlet om en stund). Be en elev lese 2 Nephi 33:1 høyt.

• Hva gjør Den hellige ånd for eleven når det undervises i evangeliet?

Forklar at for å lære evangeliet på Herrens måte, må vi påta oss ansvaret for å lære ved 
Den hellige ånds kraft. Be elevene lese Lære og pakter 50:19- 21 stille.

• Hva skal vi skrive ved høyre hjørne av trekanten? (Skriv Elev.)
• Hva tror du det vil si å motta sannheten ved Ånden?

Det kan være lurt å forklare noen prinsipper for å gjenkjenne Den hellige ånds innflytelse. 
Hjelp elevene å forstå at Ånden vanligvis kommuniserer med oss stille, gjennom våre 
følelser og i vårt sinn (se 1 Nephi 17:45; L&p 8:2- 3). Den hellige ånd bringer også følelser 
av kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, saktmodighet, mildhet, tro og håp (se Galaterne 
5:22- 23; L&p 11:12).

• Hva kan du gjøre i Seminar for å forberede deg til å lære ved Ånden?

Som en del av denne diskusjonen, kan du hjelpe elevene å forstå at en viktig måte å lære 
av Ånden på er å være villig til å dele våre vitnesbyrd med hverandre. Les følgende uttal-
else av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum:

“Når elevene setter ord på [disse] sannhetene, blir de bekreftet i deres sjel 
og deres personlige vitnesbyrd blir styrket” (“Å forstå og etterleve sannhet” 
[tale til lærere i Kirkens skoleverk, 4. feb. 2005], 3, si.lds.org).

Minn elevene på at programmene “Plikt overfor Gud” og “Personlig 
fremgang” inkluderer forslag for å dele evangeliets sannheter med andre. 
Oppfordre dem til å dele sine erfaringer i Seminar- klasser, i quorums-  eller 

klassemøter og i samtaler med familiemedlemmer og venner. Understrek at når de gjør en 
innsats for å forklare, dele og vitne om evangeliets sannheter, vil Gud styrke deres evne til 
å snakke med andre om evangeliet.

Daglig skriftstudium
Eldste Dallin H. Oaks i De 
tolv apostlers quorum 
har sagt:
“Skriftlesning bringer 
oss i harmoni med 
Herrens ånd… Fordi vi 
tror at skriftlesning kan 
hjelpe oss å få åpenba-
ring, oppfordres vi til å 
lese i Skriftene om og 
om igjen. Ved å gjøre 
det kan vi få tilgang 
til det vår himmelske 
Fader vil at vi skal vite 
og personlig gjøre i dag. 
Dette er en årsak til at 
siste- dagers- hellige tror 
på daglig skriftstudium” 
(“Scripture Reading and 
Revelation”, Ensign, jan. 
1995, 8).

Den hellige ånd

Lærer Elev
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Vis igjen til diagrammet på tavlen. Be en elev lese Lære og pakter 50:14, 22 høyt.

• Hvordan oppsummerer disse versene Den hellige ånds, lærerens og elevens rolle i å lære 
evangeliet? (Du må kanskje forklare at Den hellige ånd, også kalt Ånden og Trøsteren i 
dette skriftstedet, lærer oss sannheten. Læreren skulle undervise ved Åndens kraft, og 
eleven skulle lære ved den samme kraften.)

• Hva skjer når en elev lærer ved Ånden og læreren underviser ved Ånden? (Du må kan-
skje forklare at oppbygge betyr å bygge opp, styrke, opplyse eller forbedre.)

I Mormons bok er Enos og Alma eksempler på mennesker som lærte ved Ånden. Be ele-
vene lese Enos 1:4- 10 og Alma 5:45- 47 stille. (Du kan gjerne skrive disse henvisningene 
på tavlen.) Spør deretter:

• Hva gjorde Enos (eller Alma) for å lære ved Ånden?

• Hva gjorde Ånden for Enos (eller Alma)?

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Bednar:

“Vi skulle alltid huske at Den hellige ånd er den læreren som, etter å ha blitt passende 
innbudt, kan komme inn i en elevs hjerte” (“Søk lærdom ved tro”, 4).

• Hvordan angår det vi har studert så langt, ditt individuelle ansvar som medlem av denne 
klassen? (Når elevene svarer, må du sørge for at de forstår at når vi åpner vårt hjerte og 
spør Gud i tro, vil Den hellige ånd hjelpe oss å forstå evangeliets sannheter.)

For å hjelpe elevene å overveie hvordan de kan hjelpe hverandre å lære av Ånden, spør:

• Hva kan vi gjøre som vil bidra til å innby Ånden til klasserommet vårt? (Svarene kan 
omfatte å synge åpningssalmen, ha med Skriftene til klassen og bruke dem daglig, være 
villig til å svare på spørsmål og dele erfaringer, be for hverandre og be om Den hellige 
ånds veiledning.)

For å hjelpe elevene å forstå at negative handlinger også kan påvirke resten av klassen, 
spør:

• Hva slags holdninger eller adferd krenker Ånden i en Seminar- klasse?

Be elevene vurdere verdien av å ha Den hellige ånd som sin lærer.

• Når har dere opplevd Ånden i den rollen han har som lærer?

Avslutt ved å oppfordre elevene til å lære ved studium og ved tro mens de studerer 
Mormons bok i Seminar i år. Det kan være lurt å følge opp elevene gjennom hele året for 

å oppmuntre dem til å fortsette med denne innsatsen.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
2 Nephi 33:1. Vi må åpne vårt hjerte for  
Den hellige ånd
Som en del av din behandling av 2 Nephi 33:1, vurder 
å lese følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i 
De tolv apostlers quorum:

“Nephi lærer oss at ‘når et menneske taler ved Den 
Hellige Ånds kraft, fører Den Hellige Ånds kraft [bud-
skapet] inn i menneskenes barns hjerter’ (2 Nephi 33:1). 
Legg merke til at Åndens kraft fører budskapet til, men 
ikke nødvendigvis inn i hjertet. En lærer kan forklare, 

vise, overtale og bære vitnesbyrd, og gjøre det med 
stor åndelig kraft og effektivitet. Men innholdet i et 
budskap og Den hellige ånds vitnesbyrd kan likevel 
bare trenge inn i hjertet hvis mottageren legger til 
rette for det …

En elev som utøver sin handlefrihet ved å handle ifølge 
korrekte prinsipper, åpner sitt hjerte for Den hellige ånd 
– og innbyr hans undervisning, bekreftende kraft og vit-
nesbyrd” (“Søk lærdom ved tro” [tale til lærere i Kirkens 
skoleverk, 3. feb. 2006], 1, 3, si.lds.org).
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Undervisningsforslag

Hvordan skulle vi tilnærme oss skriftstudium i Seminar?
Før klassen begynner, skriver du følgende uttalelse av president Thomas S. Monson på 
tavlen. (Uttalelsen finnes på side 107 i Conference Report oktober 1970.)

“Målet med undervisning i evangeliet… er ikke å ‘helle informasjon’ inn i hodet på klassemed-
lemmene… Målet er å inspirere den enkelte til å tenke, føle og deretter gjøre noe for å etterleve 
evangeliets prinsipper” (President Thomas S. Monson).

Be en elev lese uttalelsen høyt.

• Hva sier denne uttalelsen om hva som skulle være mitt mål som deres Seminar- lærer? 
Hva skulle være deres mål som Seminar- elever?

Fortell elevene at i denne leksjonen vil de utforske måter å “tenke, føle og deretter gjøre 
noe for å etterleve evangeliets prinsipper” slik de er forklart i Skriftene.

Å forstå Skriftenes bakgrunn og ramme
Forklar at én ting elevene kan gjøre for å forbedre sitt skriftstudium, er å lære om bakgrun-
nen for og rammen rundt beretningene og åpenbaringene i Skriftene. Bakgrunn og ramme 
blir ofte kalt sammenheng.

Be en elev lese følgende råd fra president Thomas S. Monson:

“Bli kjent med de lærdommer som finnes i Skriftene. Lær bakgrunnen for og 
rammen rundt Mesterens lignelser og profetenes formaninger. Studer dem 
som om de alle talte til dere, for det er sannheten” (“Gjør ditt aller beste”, 
Ensign eller Liahona, mai 2009, 68).

Påpek at en forståelse av bakgrunn og ramme kan hjelpe oss å forstå læren 
i Skriften Det gir informasjon som klargjør og gir en inngående forståelse 

av historier, læresetninger og prinsipper i teksten.

Skriv følgende spørsmål på tavlen:

Hvem er det som snakker i disse versene?

Hvem er det han eller hun snakker til?

Hva er det som foregår i denne beretningen?

Forklar at disse spørsmålene kan hjelpe oss å sette en læresetning eller beretning i 
Skriftene i sammenheng.

Be elevene fortelle hva de har gjort for å få en bedre forståelse av bakgrunn og ramme 
for skriftsteder. Du kan gjerne skrive noen av disse ideene på tavlen.

Elevene kan nevne praksis som å slå opp betydningen av vanskelige eller ukjente ord, 
undersøke den omkringliggende teksten, lese kapittelsammendrag på begynnelsen av 
kapitlene eller søke i fotnotene etter forklaringer og kryssreferanser. Sørg for å nevne 
disse tiltakene dersom elevene ikke nevner dem.

Innledning
Denne leksjonen vil hjelpe elevene å utdype sin forstå-
else av formålene med Skriftene. Den vil også hjelpe 
dem å studere Skriftene på en mer meningsfylt måte. 
Den inneholder læringsaktiviteter om å forstå Skriftenes 
bakgrunn og ramme, identifisere og forstå læreset-
ninger og prinsipper og anvende læresetningene og 

prinsippene i vårt liv. Etter hvert som elevene styrker 
sin evne til å studere Skriftene, vil deres kjærlighet 
til Skriftene øke, og det samme vil deres forståelse 
av evangeliet. Vurdere måter å repetere materialet 
i denne leksjonen gjennom hele året.

LEKSJON 2

Skriftstudium
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For å demonstrere en metode for å sette Skriftene i sammenheng, ber du en elev lese 
3 Nephi 17:1- 10 høyt. Be klassen følge med og prøve å finne svar på de spørsmålene du 
har skrevet på tavlen. Du kan også gjerne oppmuntre dem til å se på kapittelsammendra-
get for å få en rask oversikt over kapittelet.

• Hvem forteller beretningen i vers 1, 5- 6 og 9- 10? (Mormon.)

• Hvem er det som snakker i beretningen? Hvem mottar budskapet?

• Hva skjedde før hendelsene i denne beretningen? (Se kapittelsammendragene for 
3 Nephi 8- 16.) Hvordan påvirker din kunnskap om denne bakgrunnen din forståelse 
av hvorfor folket ønsket at Frelseren skulle bli litt lenger? (Se 3 Nephi 17:5- 6.) Hvilke 
mirakler fant sted etter at han sa han ville bli? (Se 3 Nephi 17:7- 10.)

Identifisere og forstå læresetninger og prinsipper
Understrek at når elevene forstår bakgrunnen og rammen for en beretning i Skriftene, 
er de bedre forberedt til å identifisere og forstå de læresetninger og prinsipper den inne-
holder. Be en elev lese følgende beskrivelse av evangeliets prinsipper, som ble gitt oss av 
eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum:

“Prinsipper er konsentrert sannhet, pakket for anvendelse på et bredt spekter av omsten-
digheter” (“Skaff deg åndelig kunnskap”, Lys over Norge, jan. 1994, 88).

Forklar at læresetninger og prinsipper er evige, uforanderlige sannheter i Jesu Kristi evan-
gelium som gir veiledning for vårt liv. De er de lærdommer som oldtidens profeter mente 
at vi skulle lære av hendelsene, historiene og prekenene de nedtegnet i Skriftene. Påpek at 
noen forfattere i Skriftene brukte uttrykk som “således ser vi” (se Helaman 3:27- 29) eller 
ord som derfor (se Alma 32:16) for å peke direkte på læresetninger og prinsipper. Mange 
læresetninger og prinsipper uttrykkes imidlertid ikke like direkte i Skriftene. I stedet er 
disse sannhetene underforstått, og illustreres gjennom livet til dem vi leser om i Skriftene.

For å hjelpe elevene å lære å identifisere læresetninger og prinsipper som ikke er direkte 
uttrykt, kan du foreslå at mens de leser, kan de stille seg spørsmål som følgende: Hva er 
budskapet i denne historien? Hva ønsket forfatteren at vi skulle lære av denne historien? 
Hvilke sannheter blir fremsatt i dette skriftstedet? Du kan gjerne skrive disse spørsmålene 
på tavlen.

For å hjelpe elevene å øve på å identifisere læresetninger og prinsipper, ber du dem igjen 
om å slå opp 3 Nephi 17:1- 10. Spør:

• Hva kan vi lære av Frelserens læresetninger i 3 Nephi 17:2- 3 om å forstå hans ord?

• Hvilke sannheter kan vi lære om Frelseren i 3 Nephi 17:5- 7?

• På grunn av folkets store tro, tilbød Frelseren å helbrede dem. Hvilke prinsipper ser du i 
3 Nephi 17:8- 9 om å søke velsignelser fra Herren? (Ett prinsipp elevene kan identifisere, 
er at Herren reagerer på vårt oppriktige ønske om å komme nærmere ham.)

Hvis det er tid til å gi elevene mer øving i å identifisere læresetninger og prinsipper, kan du 
be dem finne sine favoritthistorier i Skriftene. Be dem identifisere prinsipper de har lært av 
disse historiene. Be dem så om å dele sine historier og prinsippene de har lært.

Anvende læresetninger og prinsipper
President Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum har sagt:

“Sanne læresetninger som blir forstått, endrer holdninger og adferd. Et studium av evan-
geliets læresetninger vil forbedre ens adferd raskere enn studium av adferd vil forandre 
adferden… Det er grunnen til at vi legger så stor vekt på at alle skal studere evangeliet” 
(“Små barn”, Lys over Norge, jan. 1987, 12).

Forklar at når vi forstår en læresetning eller et prinsipp, vet vi mer enn definisjonene av 
ordene. Vi vet hva læren eller prinsippet betyr i vårt liv. Når vi identifiserer en læresetning 
eller et prinsipp og lærer å forstå det, kan vi anvende det i vårt liv. Forklar at anvendelse 
finner sted når vi gjør noe med de prinsippene vi har lært. Elever som handler ifølge prin-
sippene de lærer, vil ha større mulighet til å føle Den hellige ånd bekrefte disse prinsippe-
nes sannhet (se 2 Nephi 32:5; Moroni 10:5). Dette er den virkelige verdien av kunnskap 
som oppnås gjennom skriftstudium. Hjelp elevene å forstå at når de studerer Skriftene 
– enten de er hjemme, i kirken, i Seminar, eller om de arbeider med “Personlig fremgang” 
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eller “Plikt overfor Gud”, eller i en hvilken som helst annen situasjon – skulle et av deres 
viktigste mål være å utvikle seg i sine anstrengelser med å etterleve evangeliet og komme 
nærmere Gud.

For å hjelpe elevene å forstå og anvende prinsippene de oppdager i Skriftene, skulle du 
oppmuntre dem til å be om Den hellige ånds hjelp i deres personlige studium. Oppmuntre 
dem også til å stille spørsmål som de følgende mens de studerer: Hva ønsker Herren at jeg 
skal gjøre med denne kunnskapen? Hvilken betydning kan dette ha i mitt liv? Hva kan jeg 
begynne eller slutte å gjøre nå for å leve livet mitt litt bedre? Hvordan vil mitt liv bli bedre 
hvis jeg gjør dette? (Du kan gjerne skrive noen av eller alle disse spørsmålene på tavlen. 
Du kan også gjerne foreslå at elevene skriver disse spørsmålene i sine skriftstudiedagbøker 
slik at de er lette å finne igjen.)

For å runde av, deler du elevene i par. Be dem snakke sammen om prinsippene de har lært 
i dag, fra 3 Nephi 17:1- 10. Oppfordre dem til å snakke om hva de har gjort for å utvikle sin 
forståelse av disse prinsippene og hva de vil gjøre for å anvende det de har lært og følt. Be 
dem å snakke om hvordan anvendelse av disse prinsippene kan påvirke deres liv.

Flere undervisningsforslag
Skriftstudieferdigheter og - metoder
Følgende ferdigheter vil hjelpe elevene i deres skriftstu-
dium. De er tatt med som påminnelser gjennom denne 
håndboken.

Orddefinisjoner: Noen av ordene som profetene brukte, 
er ukjente for oss. Veiledning til Skriftene, fotnoter i 
Skriftene og en vanlig ordbok kan hjelpe oss å lære 
definisjoner av ord og gjenkjenne synonymer til disse 
ordene. Eksempel: ordet Messias i 1 Nephi 10:4- 17.

Navnebytting: For å hjelpe deg å anvende Skriftene i ditt 
liv, setter du inn ditt navn istedenfor et navn i Skriftene. 
Eksempel: 1 Nephi 1:1.

Krysshenvisning: Koble skriftsteder til hverandre for å pre-
sisere meningen og øke forståelsen. Eksempel: I margen 
ved siden av 3 Nephi 12:28 kan du skrive et notat om å 
se Lære og pakter 42:23.

Årsak og virkning: Se etter hvis- så og ettersom- derfor- 
forbindelser. Eksempel: 2 Nephi 1:9.

Nøkkelord: Ord og uttrykk som se, derfor, fordi, likevel 
eller således ser vi er oppfordringer om å stoppe opp og 
se etter bestemte budskap. Eksempel: Helaman 6:35- 36.

Skriftsted- lister: Profetene ga ofte lister over advarsler 
og utfordringer. Når du finner listene, kan du vurdere 
å nummerere hvert element. Eksempel: Alma 26:22.

Ramme: I beretninger fra Skriftene skulle du finne ut 
hvem som snakker, den eller de han eller hun snakker 
til, hva han eller hun snakker om og når og hvor hendel-
sen finner sted. Eksempel: Rammen for Alma 32:21- 43 
finnes i Alma 31:1, 6- 11 og 32:1- 6.

Kontraster: Profeters skrivelser viser ofte kontraster i opp-
fatninger, hendelser og mennesker. Disse kontrastene 
understreker evangeliets prinsipper. Se etter kontraster 
i enkle vers, i kapitler og på tvers av kapitler og bøker. 
Eksempel: 2 Nephi 2:27; Alma 48:1- 17.

Visualisering: Se etter beskrivende detaljer som kan 
hjelpe deg å danne deg et mentalt bilde mens du leser. 
Forestill deg at du er tilstede under visse hendelser. 
Eksempel: Enos 1:1- 8.

Symbolikk: Ord som lik, som eller ligne med hjelper oss å 
identifisere symboler. Se bakenfor et symbol ved å utfor-
ske dets natur og grunne på dets egenskaper. Fotnoter 
og Veiledning til Skriftene kan hjelpe oss å tolke noen 
av symbolene. Eksempel: Helaman 8:14- 15, inkludert 
fotnotene til disse versene.

Grunne: Å grunne innbefatter å tenke, meditere, stille 
spørsmål og overveie det du vet og det du har lært. 
Å grunne hjelper oss ofte å forstå hva vi må gjøre for 
å anvende evangeliets prinsipper.
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Frelsesplanen i Mormons bok
Forklar at i den førjordiske åndeverden lærte vi om vår himmelske Faders plan for vår 
frelse (se Moses 4:1- 2; Abraham 3:22- 28). Gjennom denne planen ville vi være i stand 
til å bli som ham og bo i hans nærvær for alltid.

Skriv på tavlen: Frelsesplanen omfatter …
Be elevene fullføre denne tanken i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker.

Når elevene har fått tid til å skrive, gir du dem følgende definisjon av frelsesplanen. 
Du kan gjerne skrive den på tavlen eller på en plansje før klassen begynner.

Frelsesplanen er “fylden av Jesu Kristi evangelium – laget for å tilveiebringe mennesket 
udødelighet og evig liv. Den omfatter skapelsen, fallet og forsoningen – og dessuten alle 
lover, ordinanser og læresetninger som Gud har gitt. Denne planen gjør det mulig for alle 
mennesker å bli opphøyet og leve sammen med Gud i all evighet” (Veiledning til Skriftene, 
“Forløsningsplan”, scriptures.lds.org).

Be elevene rekke opp hånden hvis de ordene de skrev, stemmer overens med denne defini-
sjonen på noen måte. Still så følgende spørsmål til noen av elevene som rakte opp hånden:

• Hva hadde din definisjon til felles med denne? Hvorfor tok du med dette punktet i defi-
nisjonen din?

La elevene arbeide sammen to og to. Be én elev i hvert par lese Alma 22:12- 14 og den 
andre eleven lese 2 Nephi 2:25- 28. (Du kan gjerne skrive disse henvisningene på tavlen.) 
Be elevene se etter deler av frelsesplanen som er nevnt i deres tildelte skriftsteder. Når ele-
vene har fått tid til å lese, ber du partnerne bytte på å fortelle hva de har kommet frem til.

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen: 2 Nephi 9:6; 2 Nephi 11:5; Alma 12:25; 
Alma 24:14; Alma 42:8; Alma 42:15. (Du kan gjerne skrive dem på tavlen før klassen.)

Forklar at i Mormons bok bruker profeter ulike navn på vår himmelske Faders plan. Be 
elevene slå opp 2 Nephi 9:6, og be en elev lese verset høyt.

Innledning
President Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum ba 
Seminar- lærere om å gi en kort oversikt over frelsespla-
nen ved begynnelsen av hvert skoleår:

“En kort oversikt over ‘lykkens plan’ … hvis den gis helt 
i starten og repeteres fra tid til annen, vil være av enorm 
verdi for elevene …

“Unge mennesker lurer på ‘hvorfor?’ – hvorfor blir 
vi befalt å gjøre visse ting, og hvorfor blir vi befalt å 
ikke gjøre andre ting? Kunnskap om planen for lykke, 
om det så bare er et sammendrag, kan gi svar på 
‘hvorfor’ …

… Gi dem en grunnleggende forståelse av hele planen, 
selv med bare noen få detaljer… La dem få vite hva 
det handler om, så vil de ha sitt ‘hvorfor’ …

… Hvis dere ønsker å gi dem et ‘hvorfor’, følg [dette] 
mønsteret: ‘[Gud ga] dem befalinger etter å ha 

kunngjort forløsningsplanen for dem.’ [Alma 12:32; 
uthevelse tilføyd.]” (“The Great Plan of Happiness” 
[Kirkens skoleverks symposium om Lære og pakter 
og Kirkens historie, 10. aug. 1993], 2- 3, si.lds.org).

Som følge av president Packers råd, gir denne leksjonen 
en kort oversikt over frelsesplanen slik den er forklart i 
Skriftene. Leksjonen fokuserer på Jesu Kristi forsoning, 
som er “den sentrale kjensgjerning, det viktige grunnlag 
og hovedlæresetningen i den store og evige frelsesplan” 
(Jeffrey R. Holland, “Misjonærarbeid og forsoningen”, 
Liahona, okt. 2001, 26). Etter hvert som elevene forstår 
frelsesplanen bedre, vil deres tro på vår himmelske 
Fader og Jesus Kristus øke. De vil bli sterkere i sin beslut-
ning om å holde budene, motta de frelsende ordinanser 
og være tro mot sine pakter.

Kort oversikt
Da president Packer 
rådet lærere til å ha en 
leksjon om frelsespla-
nen, ga han dem også 
en personlig oppgave, 
“å forberede et kort 
sammendrag eller en 
oversikt over planen for 
lykke” som en del av 
sitt skriftstudium. Han 
ga dette råd: “Utarbeid 
det som et rammeverk 
elevene kan bruke til å 
organisere de sannheter 
som dere kommer til å 
dele med dem” (“The 
Great Plan of Happin-
ess” [Kirkens skoleverks 
symposium om Lære 
og pakter og Kirkens 
historie, 10. aug. 1993], 
3, si.lds.org). Bruk dette 
rådet som en rettesnor 
mens du forbereder 
deg til å holde denne 
leksjonen. Du skulle ikke 
prøve å lære bort alle 
evangeliets sannheter, 
selv om all sannhet er 
inkludert i planen.

LEKSJON 3

Frelsesplanen



8

LEKSJON 3

• Hvilken formulering i dette verset viser til Guds plan? (“Den store Skapers barmhjertige 
plan”. Skriv dette på tavlen ved siden av 2 Nephi 9:6.)

Be elevene om å lese de andre skriftstedene på tavlen stille, og prøve å legge merke til fraser 
som refererer til vår himmelske Faders plan. Når en elev finner en frase som refererer til vår 
himmelske Faders plan, ber du ham eller henne skrive den på tavlen ved siden av skriftsted-
henvisningen der den finnes. Den ferdige listen på tavlen skulle se omtrent slik ut:

2 Nephi 9:6 –Den store Skapers barmhjertige plan

2 Nephi 11:5 – Den store og evige plan til befrielse fra døden

Alma 12:25 – Forløsningsplanen

Alma 24:14 – Frelsesplanen

Alma 42:8 – Lykkens store plan

Alma 42:15 – Barmhjertighetens plan

(For å hjelpe elevene å sette større pris på læresetningene i Mormons bok, kan du gjerne 
påpeke at formuleringer som “frelsesplanen”, “lykkens plan” og “forløsningsplanen” er 
brukt flere ganger i Mormons bok, men ikke i Bibelen.)

• Hva vektlegger disse titlene om vår himmelske Faders plan? (Forsikre deg om at elevene 
forstår at vår himmelske Faders plan er utformet for å bringe hans barn evig frelse 
og lykke.)

Bær vitnesbyrd om at vi ikke kan vende tilbake til Guds nærvær og motta evig frelse uten 
guddommelig hjelp. Be elevene lese Mosiah 3:17 hver for seg, og merke seg en sentral 
figur i frelsesplanen. Når de har fortalt hva de fant ut, ber du en elev lese 2 Nephi 2:8 høyt. 
Understrek at Jesus Kristus er den sentrale figur i frelsesplanen, og hans forsoning er 
det som gjør at planen fungerer for alle Guds barn. Be en elev lese følgende uttalelse av 
profeten Joseph Smith:

“De fundamentale prinsipper i vår religion er apostlenes og profetenes 
vitnesbyrd om Jesus Kristus, at han døde, ble begravet, oppsto på den tredje 
dag og fór opp til himmelen; og alt annet som henhører til vår religion, er 
bare supplement til dette” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph 
Smith [2007], 50- 51).

Du kan gjerne forklare at ordet supplement betyr noe som er forbundet med 
noe av større betydning, som for eksempel en gren som er en del av et tre. Et tre kan leve 
uten en gren, men en gren kan ikke leve hvis det er adskilt fra røttene og trestammen. 
President Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum har sagt at læren om Jesu Kristi 
forsoning “står helt sentralt i den kristne lære. Du vet kanskje mye om evangeliet slik det 
forgrener seg ut derfra, men hvis du bare kjenner grenene og disse grenene ikke har kon-
takt med roten, hvis de har blitt kuttet fri fra sannheten, vil det ikke finnes liv eller substans 
eller forløsning i dem” (“The Mediator”, Ensign, mai 1977, 56).

Forklar at vår himmelske Faders plan ofte kalles frelsesplanen fordi den innebærer å frelse 
oss. Som den som gjorde vår frelse mulig gjennom forsoningen, blir Jesus Kristus kalt 
Frelseren.

Skriv på tavlen: Vi trenger å bli frelst fra …
Be en elev lese 2 Nephi 9:6- 10 høyt, og be så en annen elev lese 3 Nephi 9:21- 22 høyt. Be 
resten av elevene følge med og merke seg måter å fullføre setningen på tavlen. Du kan 
gjerne foreslå at de markerer i Skriftene sine det de finner.

Be elevene fortelle hva de har kommet frem til, og skriv svarene på tavlen. Sørg for at de 
forstår at gjennom Jesu Kristi forsoning vil alle mennesker bli frelst fra fysisk død. Gjør det 
også klart for dem at gjennom forsoningen kan vi bli frelst fra våre synder, som ellers ville 
gjøre det umulig for oss å bo i Guds nærhet.

Les følgende ord fra profeten Jakob: “O, hvor stor er ikke Guds hellighet” (2 Nephi 9:10). 
“Hvor stor er ikke vår Guds plan!” (2 Nephi 9:13).

• Hvordan hjelper Jakobs ord i 2 Nephi 9:6- 10 deg å forstå hvorfor han sa disse tingene?

• Hva sier 2 Nephi 9:7, 9 ville skje om det ikke hadde vært noen forsoning? (Vårt legeme 
ville dø og aldri stå opp igjen, og vår ånd ville bli undergitt djevelen.)
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Se på siste setning i definisjonen av frelsesplanen som du presenterte tidligere i leksjonen: 
“Denne planen gjør det mulig for alle mennesker å bli opphøyet og leve sammen med Gud 
i all evighet.”

• Hvorfor er det viktig å forstå at planen gjør vår opphøyelse mulig, men ikke sikker? (Når 
elevene svarer på dette spørsmålet, bør du forsikre deg om at elevene forstår at vi har 
handlefrihet, evnen til å velge og handle selv. Vår opphøyelse avhenger delvis av hvordan 
vi reagerer på de velsignelser Gud har tilbudt oss.)

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen: 2 Nephi 2:25- 28; 2 Nephi 31:17- 20; Alma 
34:15- 16. Be elevene studere disse skriftstedene stille og lage en liste i sine skriftstudie-
dagbøker over hva disse skriftstedene sier vi må gjøre for å motta alt som Gud tilbyr oss 
gjennom sin frelsesplan.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å fullføre denne oppgaven, kan du be dem snakke 
sammen om svarene sine. Mens de gjør det, peker du på eksempler på lydighet mot “lover, 
ordinanser og læresetninger som Gud har gitt”, som nevnt i definisjonen du presenterte 
tidligere. (Eksempler fra disse versene er å utøve tro til omvendelse, bli døpt og motta Den 
hellige ånd.) Etter at elevene har svart, kan du vurdere å stille følgende spørsmål:

• Hvordan påvirker våre handlinger vår evne til å motta forsoningens velsignelser? (Mens 
elevene svarer, ser du etter anledninger til å bære vitnesbyrd om at når vi velger å etter-
leve Jesu Kristi evangelium og følge Guds plan, forbereder vi oss til å motta evig 
liv gjennom Frelserens forsoning.)

• Hvordan kan forståelse av frelsesplanen hjelpe oss å holde budene?

Be en elev lese 2 Nephi 2:25 høyt.

• På hvilke måter har det gitt deg glede å følge frelsesplanen?

For å runde av leksjonen forklarer du at når elevene studerer Mormons bok, vil de lære 
mange flere læresetninger relatert til frelsesplanen. Denne leksjonen har bare presentert en 
kort oversikt. Oppfordre elevene til, mens de studerer, å prøve å legge merke til alt Gud har 
gjort for dem som en del av hans frelsesplan, og til å merke seg alt de trenger å gjøre for å 
motta de fulle velsignelser Gud har planlagt for dem. Bær ditt vitnesbyrd om de sannheter 
dere har drøftet i denne leksjonen.



10

LEKSJON 4

Tittelsiden, innledningen 
og vitnenes vitnesbyrd

Undervisningsforslag
Undervisningsforslagene for denne leksjonen kan ta lengre tid å gjennomføre enn den 
avsatte tiden for din klasse. Overvei ved hjelp av bønn hvilke deler klassen din trenger mest.

Tittelsiden
Be elevene slå opp på Mormons boks tittelside. Denne siden begynner med ordene: 
“Mormons bok, en beretning skrevet ved Mormons hånd på plater tatt fra Nephis plater.” 
Profeten Joseph Smith forklarte tittelsidens opprinnelse:

“Tittelsiden i Mormons bok er en ordrett oversettelse tatt fra det aller siste blad på venstre 
side av … bøkene av plater, som inneholdt den opptegnelse som er blitt oversatt, … og … 
denne tittelsiden er på ingen måte komponert i nyere tid hverken av meg eller noe annet 
menneske som har levd eller lever i denne generasjon” (i History of the Church, 1:71).

Be elevene lese Mormons boks tittelside stille. Be dem se etter formuleringer som angir 
Mormons boks formål. (Du kan gjerne gi elevene et hint om at disse formålene er uttrykt 
som noe Mormons bok vil “vise” dem som leser den.) Be noen elever skrive det de kom-
mer frem til, på tavlen. Når de er ferdige, ber du elevene lese andre avsnitt om igjen for 
seg selv, og sette inn sitt eget navn istedenfor “levningen av Israels hus”.

• Hvilke av Mormons boks formål har blitt oppfylt i ditt liv når du har lest den? Hvordan 
har de blitt oppfylt?

• Hvordan hjelper det deg å vite at de som inngår pakter med Herren, “ikke for alltid er 
forkastet”?

Fortell elevene at det kan være stunder hvor de føler seg alene, eller at de har blitt 
“forkastet”.

• Hvorfor er det viktig å vite i disse tider at du “ikke for alltid er forkastet”?

• Hvordan er dette løftet et uttrykk for Guds kjærlighet til deg?

For å hjelpe elevene å forstå det primære formålet med Mormons bok, ber du en elev lese 
følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

“Som det står på tittelsiden, er den viktigste hensikten med Mormons bok 
‘å overbevise jøde og hedning om at Jesus er Kristus, den evige Gud, som 
åpenbarer seg for alle nasjoner’.”

Den ærlige sannhetssøker kan få et vitnesbyrd om at Jesus er Kristus når han 
ved hjelp av bønn overveier de inspirerte ord i Mormons bok.

Over halvparten av alle versene i Mormons bok henviser til Herren. En form 
av Kristi navn nevnes hyppigere pr. vers i Mormons bok enn selv i Det nye testamente.

Innledning
Mens du underviser i Mormons bok, vil du hjelpe ele-
vene å oppdage sannheter som vil bringe dem nærmere 
Gud. Helt fra begynnelsen av boken er det klart at 
forfatterne av Mormons bok ville at den skulle vitne om 
at Jesus er Kristus. Boken bekrefter dessuten Guds pakt 
med Israels hus og viser behovet for at alle Guds barn 

inngår og holder hellige pakter. Når elevene ydmykt 
studerer Mormons bok, vil de få et større vitnesbyrd om 
Jesu Kristi evangelium og om gjenopprettelsen av hans 
kirke i de siste dager. De vil også lære å utøve større tro 
på Jesus Kristus og hans forsoning.

Navnebytting
Når du oppfordrer 
elevene til å sette sitt 
eget navn istedenfor et 
som vises i et skriftsted, 
bidrar det til å gjøre 
Skriftenes lære mer 
personlig. Når elevene 
leser sitt eget navn som 
del av et skriftsted, kan 
de lettere vurdere hvor-
dan læresetningen eller 
prinsippet i verset angår 
dem selv.
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Han er gitt over hundre forskjellige navn i Mormons bok. De har en spesiell betydning 
når det gjelder å beskrive hans guddommelige natur” (“Kom til Kristus”, Lys over Norge, 
jan. 1988, 77).

Bær ditt vitnesbyrd om at Mormons bok er et vitne om at Jesus er Kristus.

Innledningen til Mormons bok
Tegn et bilde på tavlen av en bue (se illustrasjonen), eller lag en modell av en bue av tre 
eller andre materialer.

Be en elev lese uttalelsen av Joseph Smith i innledningen til Mormons bok høyt (se avsnitt 
seks). Du kan gjerne foreslå at elevene markerer uttalelsen i Skriftene sine.

• Hvilken hensikt tjener en sluttsten?

Forklar at sluttstenen er den midterste stenen øverst i en bue. Når en bue bygges, blir de to 
sidene holdt oppe av støtter. Mellomrommet på toppen av buen blir nøye målt, og sluttste-
nen blir kuttet til slik at den passer nøyaktig. Når sluttstenen settes på plass, kan buen stå 
uten støtte.

• Hva skjer med buen dersom sluttstenen blir fjernet? (Hvis du bruker en modell, kan du 
demonstrere ved å fjerne sluttstenen.)

• Hvordan fungerer Mormons bok som en sluttsten i forhold til det gjengitte evangelium?

Be en elev lese følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson. (Du kan gjerne forberede 
uttalelsen på et støtteark som elevene kan sette inn i Skriftene sine. Alternativt kan du be 
elevene skrive president Bensons uttalelse i Skriftene sine, øverst eller nederst på første 
side av innledningen.)

“Mormons bok er sluttstenen i vår religion på tre måter. Den er sluttstenen i vårt vitnes-
byrd om Kristus. Den er sluttstenen i vår lære. Den er vitnesbyrdets sluttsten” (“Mormons 
bok – sluttstenen i vår religion”, Lys over Norge, jan. 1987, 3).

For å hjelpe elevene å forstå hvordan Mormons bok er sluttstenen i et vitnesbyrd, ber du en 
elev lese følgende uttalelse av president Benson:

“Mormons bok er vitnesbyrdets sluttsten. Akkurat som buen faller sammen hvis sluttste-
nen fjernes, vil Kirken stå eller falle med om Mormons bok er sann… Hvis Mormons bok 
er sann,… da må man godta gjenopprettelsen og alt som følger med den” (“Mormons bok 
– sluttstenen i vår religion”, 3).

• Hvordan har ditt vitnesbyrd om Mormons bok påvirket ditt vitnesbyrd om evangeliets 
læresetninger og prinsipper?

• Hvordan har Mormons bok ført deg nærmere Gud?

Du kan gjerne fortelle om hvordan ditt studium av Mormons bok har styrket ditt vitnes-
byrd og bragt deg nærmere Gud.

Be elevene delta i et rollespill. Be dem om å tenke seg at de gir et eksemplar av Mormons 
bok til noen som ikke er medlem av Kirken. Hjelp dem å forberede seg til rollespillet ved 
å dele dem inn i to grupper. Be den første gruppen lese avsnitt 2- 4 av innledningen til 
Mormons bok. Be den andre gruppen lese avsnitt 5- 8. Be begge gruppene se etter informa-
sjon de tror vil være viktig å meddele når man underviser om Mormons bok.

Etter å ha gitt elevene tid til å studere og forberede seg, ber du en elev komme frem foran 
klassen for å spille rollen som en person som ikke er medlem av Kirken. Be også en elev 
fra hver av de to gruppene komme frem foran klassen. Forklar at disse to elevene vil spille 

Sluttsten

Rollespill
Rollespill hjelper elevene 
å anvende løsninger i 
evangeliet på virkelige 
situasjoner. Rollespill 
vil være mer vellykket 
hvis du gir deltagerne 
tilstrekkelig informasjon 
og tid til å forberede 
seg. Når elevene rolle-
spiller, vil de sannsyn-
ligvis gjøre feil. Vær var 
for deres følelser og 
holdninger, og unngå 
å kritisere deres feil. På 
slutten av rollespillet kan 
det være nyttig å spørre 
iakttagere om det finnes 
andre ideer de kunne ha 
tatt opp hvis de hadde 
vært en deltager.
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misjonærledsagere. De vil bruke materialet deres grupper fant i innledningen, til å under-
vise den første eleven om Mormons bok.

Når elevene er ferdige med rollespillet, kan du spørre resten av klassen om det er flere 
elementer fra innledningen de kunne ha delt, hvis de hadde blitt valgt ut til å undervise.

Du kan gjerne påpeke at Mormons bok ikke hevder å være en historie om alle innbyggerne 
på den vestlige halvkule i oldtiden. Den er kun en opptegnelse om Lehis etterkommere 
(nephittene og lamanittene) og Jareds folk. Det kan ha vært andre folk som bebodde 
kontinentene på den vestlige halvkule før, under og etter hendelsene som er omtalt i 
Mormons bok.

Be elevene lese Moroni 10:3- 5 stille.

• Hva sier Moroni om hvordan vi kan vite at Mormons bok er sann?

Be elevene lese avsnitt 8- 9 i innledningen til Mormons bok. Be dem om å identifisere ytter-
ligere tre sannheter som de vil få et vitnesbyrd om hvis de tar Moronis utfordring.

Bær vitnesbyrd for elevene om at når vi leser, grunner og ber om Mormons bok, vil Den 
hellige ånd vitne om at den er sann, at Jesus er Kristus, at Joseph Smith var en Guds 
profet og at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Herrens rike på jorden.

De tre og de åtte vitners vitnesbyrd
Be elevene forestille seg at de har vært vitne til at noen har tatt en verdifull gjenstand fra 
naboens hus.

• Hvorfor er det verdifullt å ha et vitne når man skal oppklare en forbrytelse?

• Hvorfor ville det være nyttig å ha mer enn ett vitne?

Be elevene lese “De tre vitners vitnesbyrd” stille. Be dem se etter fraser som er spesielt 
meningsfylte for dem. Du kan gjerne foreslå at de markerer disse frasene.

• Hvilke fraser merket du? Hvorfor er de meningsfylte for deg? (Du kan gjerne påpeke at 
Guds røst erklærte for de tre vitnene at platene ble oversatt ved Guds gave og kraft.)

Be en elev lese “De åtte vitners vitnesbyrd” høyt. Be resten av klassen prøve å merke seg 
forskjeller mellom de tre og de åtte vitners vitnesbyrd.

• Hvilke forskjeller la du merke til?

Be elevene skrive sitt eget vitnesbyrd om eller sine følelser for Mormons bok. De kan 
gjerne skrive i sine skriftstudiedagbøker eller på en blank side i Skriftene. Noen elever føler 
kanskje at de ennå ikke vet at Mormons bok er sann. Oppfordre dem til å prøve å oppnå et 
vitnesbyrd i år.

Hjelp elevene å få 
et vitnesbyrd
En måte å hjelpe elevene 
få et vitnesbyrd på er 
å oppmuntre dem til 
å dele sine følelser om 
evangeliet med andre, 
inkludert familiemed-
lemmer og venner, uten-
for klassen. President 
Boyd K. Packer i De tolv 
apostlers quorum har 
sagt: “Om jeg bare 
kunne få deg til å forstå 
dette ene prinsippet. Du 
finner et vitnesbyrd når 
du bærer det!…
Det er én ting å få et vit-
nesbyrd fra noe du har 
lest eller hva en annen 
har sagt, og det er en 
nødvendig begynnelse. 
Det er noe ganske annet 
å få Åndens bekreftelse 
i ditt bryst på at det du 
har vitnet om, er sant” 
(“Herrens lys”, Lys over 
Norge, juli 1983, 30- 31).
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Undervisningsforslag

Profeten Joseph Smiths vitnesbyrd
Før klassen legger du en Mormons bok i en eske og pakker den inn som en gave. Legg 
gaven på et bord foran klassen, og fortell elevene at det er en verdifull gave.

• Hva er noen av de mest verdifulle gaver du har mottatt?

• Hva gjør en gave verdifull?

• Hva føler du når du gir en gave som du anser som verdifull, og mottakeren tar imot 
den med glede?

Be en elev åpne gaven og vise de andre elevene hva den inneholder.

• Hvem ga oss denne gaven?

• Hvorfor tror du denne gaven er verdifull?

Vis bildet Moroni viser seg for Joseph Smith på hans soverom (62492; Kunst inspirert av 
evangeliet [2009], nr. 91).

• Hvilken hendelse er avbildet på dette bildet?

• Hvordan bidro denne hendelsen til evangeliets gjengivelse?

Forklar for elevene at de nå skal lese profeten Joseph Smiths egne ord om Mormons boks 
fremkomst. Fortell dem at profeten Joseph Smiths vitnesbyrd som står på begynnelsen av 
Mormons bok, er hentet fra Joseph Smith – Historie i Den kostelige perle. Be elevene lese 
fra Den kostelige perle for å gjennomføre følgende aktivitet.

La elevene arbeide sammen to og to. Be en elev i hvert par om å lese Joseph Smith – 
Historie 1:30, 32- 35, 42 stille. Be den andre eleven i hvert par lese Joseph Smith – Historie 
1:51- 54, 59- 60 stille. Forklar at når de er ferdig med å lese, skal hver partner undervise den 
andre om det han eller hun har lest.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å lese og diskutere, spør du:

• Hvordan tror du det kan ha hjulpet Joseph Smith å vente i fire år før han kunne ta gull-
platene med seg hjem? (I denne perioden ble Joseph undervist av Moroni, og han ble 
modnet på mange måter. Se Joseph Smith – Historie 1:54.)

• Hva er det i Joseph Smiths beretning som viser at Herren bevarte Mormons bok 
for å komme frem i de siste dager?

• Hva er det i Joseph Smiths beretning som viser at Mormons bok kom frem ved 
Guds kraft?

En kort forklaring om Mormons bok
For å hjelpe elevene å forstå hvordan Mormons bok ble utarbeidet, ber du dem slå opp på 
“En kort forklaring om Mormons bok” i de innledende sidene av Mormons bok. Be fire 
elever bytte på å lese punkt 1- 4 høyt. Mens de leser, skulle resten av klassen lytte etter 
måter hvert sett av plater er viktig for Mormons bok på. Vedlegget til denne håndboken 
inneholder en illustrasjon med tittelen “Platene og deres forhold til den publiserte Mor-
mons bok”. Denne illustrasjonen kan hjelpe elevene å visualisere platene som er omtalt i 
“En kort forklaring om Mormons bok”. (Hvis du føler det ville være nyttig som en del av 

Innledning
Denne leksjonen gir en oversikt over Mormons bok. Ele-
vene skal studere Joseph Smiths vitnesbyrd om Mormons 
boks fremkomst. De skal også lære hvordan boken ble 
utarbeidet og forkortet under himmelsk veiledning. 

Forfatterne av Mormons bok så de siste dager, og de 
tok med de beretninger og læresetninger de visste ville 
være av størst nytte for oss.

Å gi oversikter
President Boyd K. Packer 
i De tolv apostlers 
quorum har sagt: “Det 
er stor verdi i å presen-
tere en kort, men svært 
omhyggelig organisert 
oversikt over hele kurset 
på begynnelsen …
… [Elevene] lærer mye 
mer når de vet hvordan 
alle bitene passer sam-
men, og lærdommens lys 
skinner klarere. Oversik-
ten danner et ramme-
verk og er mer enn verdt 
tiden man investerer i 
den” (“The Great Plan 
of Happiness” [Kirkens 
skoleverks symposium 
om Lære og pakter og 
Kirkens historie, 10. aug. 
1993], 2, si.lds.org).

LEKSJON 5

Oversikt over Mormons bok



14

LEKSJON 5

denne diskusjonen, kan du vise til siste avsnitt av den korte forklaringen, som begynner 
med “Om denne utgaven”. Forklar at hver utgave av Mormons bok har omfattet mindre 
rettelser av skrivefeil og satsfeil.)

Vis bildet Mormon forkorter platene (62520; Kunst inspirert av evangeliet, nr. 73). Forklar 
at mange enkeltpersoner bevarte opptegnelsene som til slutt ble til Mormons bok. Skriv 
følgende skriftstedshenvisninger på tavlen. Be elevene studere dem stille, og prøve å finne 
noen av prinsippene som hjalp Mormons boks forfattere å avgjøre hva de skulle ta med i 
sine opptegnelser. Be elevene fortelle hva de kommer frem til. (Du kan gjerne skrive sva-
rene på tavlen.)

1 Nephi 1:20

1 Nephi 6:4- 6

2 Nephi 4:15

2 Nephi 25:23, 26

2 Nephi 29:11- 13

Mormons ord 1:4- 8

3 Nephi 16:4

Moroni 1:4

• Hvordan kan forståelse av disse retningsgivende prinsippene hjelpe deg mens du stude-
rer Mormons bok?

Bær ditt vitnesbyrd om at Mormons boks forfattere så vår tid og skrev det som ville 
være av størst nytte for oss. Be en elev lese Mormon 8:35- 38 høyt.

• Hvilke problemer så Moroni blant vår tids innbyggere?

• Hvorfor er det viktig å vite at Moroni og andre forfattere i Mormons bok var klar over 
de problemer vi ville møte?

Be en elev lese følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson om hvordan vi skulle studere 
Mormons bok:

“Hvis de så vår tid og valgte ut det som ville være av størst verdi for oss, er 
da ikke det måten vi skulle studere Mormons bok på? Vi skulle stadig spørre 
oss selv: ‘Hvorfor inspirerte Herren Mormon (eller Moroni eller Alma) til å ta 
dette med i opptegnelsen? Hva kan jeg lære av dette som kan hjelpe meg i 
denne tid og epoke?’” (“Mormons bok – sluttstenen i vår religion”, Lys over 
Norge, jan. 1987, 3).

Fortell elevene at folk som er omtalt i Mormons bok, hadde mange av de samme pro-
blemene som oss. Selv om Mormons bok er et oldtidsdokument, er dens læresetninger, 
historier og beretninger av stor verdi i dag.

Be en elev lese følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson. (Du kan gjerne gi hver elev 
en kopi av uttalelsen.) Be klassen prøve å merke seg velsignelser president Benson lovet 
dem som begynner et seriøst studium av Mormons bok.

“Det er ikke bare det at Mormons bok lærer oss sannhet, selv om den virkelig gjør det. Det 
er ikke bare det at Mormons bok bærer vitnesbyrd om Kristus, selv om den virkelig gjør det 
også. Men det er noe mer. Det finnes en kraft i boken som vil begynne å tilflyte deres liv i 
samme øyeblikk som dere begynner på et seriøst studium av boken. Dere vil få større kraft 
til å motstå fristelse. Dere vil få kraft til å unngå å bli ført vill. Dere vil få kraft til å holde 
dere på den snevre og smale sti. Skriftene kalles ‘livets ord’ (se L&p 84:85), og ingen steder 
er det i større grad tilfelle enn i Mormons bok. Når dere begynner å hungre og tørste etter 
disse ord, vil dere finne mer og mer liv” (“Mormons bok – sluttstenen i vår religion”, 3).

• Når har du opplevd velsignelser av å studere Mormons bok?

Bær vitnesbyrd om at Mormons bok gir oss større kraft til å motstå fristelse, unngå 
bedrag og holde oss på den snevre og smale sti. Fortell elevene om en gang du har 
mottatt disse velsignelsene som følge av å studere Mormons bok.

Før klassen skriver du følgende liste over spørsmål og skriftsteder på tavlen:

Finnes det en Gud? (Se Alma 30:37- 44.) Kan jeg kjenne Gud? (Se Alma 22:18.) Bryr Gud 
seg om meg? (Se 3 Nephi 13:26- 32.)

Hvordan kan jeg motstå fristelse og synd? (Se Helaman 5:12.)

Hva er hensikten med livet? (Se Alma 34:32- 34.)

Er det et liv etter døden? (Se Alma 40:11- 12, 21- 23.)

Hvordan kan jeg finne fred og glede og være lykkelig? (Se Mosiah 2:41; 4:2- 3; Alma 41:10.)

Før klassen begynner
Hvis mulig, skulle du ta 
deg tid til å forberede 
klasserommet før klassen 
begynner. Vis skriftsted-
henvisninger, spørsmål 
og andre aktiviteter på 
tavlen før klassen begyn-
ner. Dette vil hjelpe deg 
å spare verdifull under-
visningstid og eliminere 
distraksjoner som kan 
forstyrre undervisningen 
og læringsprosessen.
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Hvordan kan min familie bli lykkeligere og mer forenet? (Se Mosiah 4:14- 15.)

Hvordan kan jeg skjelne mellom riktig og galt? (Se Moroni 7:16- 17.)

Hvorfor tillater Gud at det finnes ondskap og lidelse? (Se 2 Nephi 2:1- 2, 11- 16, 22- 27; 
Alma 14:9- 11; 60:13.) 

Forklar at i tillegg til de velsignelser som allerede er nevnt, inneholder Mormons bok 
svar på livets mest meningsfylte spørsmål. Be elevene hver for seg velge ett eller to av 
spørsmålene og granske de tilhørende skriftstedene for å finne svar. Gi dem noen minutter 
til å finne svar. Du kan gjerne gå rundt i klasserommet og gi hjelp etter behov.

• Hvordan besvarer Mormons bok spørsmålene du valgte?

Les følgende uttalelse av president Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum: Da han 
uttalte dette, talte han til Seminar-  og Institutt- lærere om Skriftenes kraft til å besvare 
livets mest meningsfylte spørsmål.

“Hvis elevene er kjent med åpenbaringene, er det intet spørsmål – personlig eller sosi-
alt eller politisk eller yrkesmessig – som behøver å forbli ubesvart. I dem finnes fylden 
av det evige evangelium. I dem finner vi sanne prinsipper som vil løse enhver forvirring 
og ethvert problem og hvert dilemma som vil møte den menneskelige familie eller noen 
enkeltperson” (“Teach the Scriptures” [tale til lærere i Kirkens skoleverk, 14. okt. 1977], 
3- 4, si.lds.org).

Fortell hvordan Mormons bok har velsignet deg. Minn elevene på deres mål om å lese 
Mormons bok daglig og å lese hele Mormons bok minst én gang i år.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
En kort forklaring om Mormons bok.  
“Om denne utgaven”
Det er to manuskripter til Mormons bok: originalmanu-
skriptet og boktrykkerens manuskript. En liten del av 
satsen til 1830- utgaven av Mormons bok var basert på 
originalmanuskriptet, og resten var basert på boktryk-
kerens manuskript, som var en kopi av originalmanu-
skriptet. Da Joseph Smith utarbeidet 1840- utgaven 
av Mormons bok, brukte han originalmanuskriptet 
for å rette utilsiktede feil og slettinger som forekom i 
1830- utgaven. For 1981- utgaven ble det opprinnelige 
manuskriptet igjen konsultert for å gjenopprette den 
opprinnelige ordlyden på ca 20 steder. Eventuelle feil 
i Mormons bok er menneskers feil, og endringene er 
ganske enkelt gjort for å gjenopprette Mormons bok 
til sin opprinnelige betydning og hensikt. (Se Book of 
Mormon Reference Companion, red. Dennis Largey 
[2003], 124- 25.)

President Joseph Fielding Smith skrev:

“Det var ikke til å unngå at det ble noen trykkfeil i den 
første utgaven [av Mormons bok], og kanskje en utela-
telse av et ord eller to. De som har utgitt bøker under 
de mest nøyaktige og gunstige omstendigheter, har til 
sin forferdelse funnet feil, typografiske og mekaniske, 
og noen av disse har inntruffet etter at den siste korrek-
turlesningen ble gjort.

… En grundig gjennomgang av endringene … viser at 
det ikke er en eneste endring eller tilføyelse som ikke 
er i full harmoni med den opprinnelige teksten. Endrin-
ger er gjort i tegnsetting og noen andre mindre ting 
som trengte rettelse, men aldri har en endring eller 
tilføyelse endret en eneste opprinnelig tanke. Slik det 
ser ut for oss, er endringene … av en slik art at teksten 
blir klarere, og tidligere utelatelser er angitt. Jeg er 
sikker på at feil eller utelatelser i den første utgaven i 
stor grad var setterens eller boktrykkerens feil. Mange 
av disse feilene som var i de første korrekturene, ble 
oppdaget av profeten Joseph Smith selv, og han gjorde 
rettelsene” (Answers to Gospel Questions, red. Joseph 
Fielding Smith jr., 5 bind [1957- 66], 2:199- 200; uthevelse 
i originalen).
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Hjemmestudie- leksjon
Skriftstudium – Oversikt over Mormons bok (Enhet 1)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige 
hjemmestudieleksjoner
Det følgende er et sammendrag av hendelser, læresetnin-
ger og prinsipper elevene lærte da de gjennomførte de fire 
hjemmestudieleksjonene for enhet 1. Å vite hva elevene har 
studert, vil hjelpe deg å forberede deg til klassen. Sammen-
draget er ikke en del av leksjonen og er ikke ment å deles 
med elevene. Ettersom leksjonen du underviser i for enhet 1, 
fokuserer på bare et fåtall av disse læresetningene og prin-
sippene, kan du til tider føle deg tilskyndet til å gjennomgå 
eller drøfte andre i henhold til Åndens tilskyndelser og 
elevenes behov.

Dag 1 (Skriftstudium)
Elevene lærte ferdigheter for å hjelpe dem å forstå Skriftenes 
bakgrunn og ramme, hvordan studere og identifisere evan-
geliets sannheter og hvordan anvende evangeliets læreset-
ninger og prinsipper i sitt eget liv.

Dag 2 (Frelsesplanen)
Denne leksjonen var en kort oversikt over frelsesplanen. 
Mormons bok forteller oss at vår himmelske Faders plan er 
utformet for å bringe hans barn evig frelse og lykke. Jesus 
Kristus er den sentrale figur i frelsesplanen, og hans forso-
ning er det som gjør at planen fungerer for alle Guds barn. 
Når vi velger å følge Guds plan, forbereder vi oss til å motta 
evig liv.

Dag 3 (Tittelsiden, innledningen 
og vitnenes vitnesbyrd)
Innledende materialer til Mormons bok bidrar til å fastslå 
dens hensikt og forklare dens sannferdighet og guddomme-
lige opprinnelse. Tittelsiden lærer oss at Mormons bok er et 
vitne om at Jesus er Kristus. Når vi leser, grunner og ber om 
Mormons bok, vil Den hellige ånd vitne om at den er sann, 
at Jesus er Kristus, at Joseph Smith var en Guds profet og 
at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Herrens rike på 
jorden.

Dag 4 (Oversikt over Mormons bok)
Profeten Joseph Smiths vitnesbyrd hjalp elevene å styrke sitt 
vitnesbyrd om at Mormons bok kom frem ved Guds gave og 
kraft. Herren bevarte Mormons bok for å komme frem i de 
siste dager. Mormons boks forfattere så vår tid og skrev det 
som ville være til størst nytte for oss. Elevene ble oppfordret 
til å tenke på spørsmål de har, og til å lete etter svar mens de 
studerer Mormons bok.

Innledning
Denne ukens leksjon understreker det ansvar hver elev har for 
sin egen læring av evangeliet. Den understreker også Mormons 
boks sentrale rolle i å hjelpe elevene å utvikle et vitnesbyrd om 
Jesus Kristus og hans kirke. Mens du underviser, skulle du hjelpe 
elevene å forstå viktigheten av flittig å studere denne boken 
med hellig skrift, og hvilke velsignelser som vil fylle deres liv 
når de gjør det.

Undervisningsforslag

Skriftstudium
Du kan gjerne begynne med å stille elevene følgende spørsmål:

• Hva er forskjellen mellom en som leser Mormons bok og får 
et vitnesbyrd, og en som leser den og ikke får et vitnesbyrd? 
(Noen leser bare ord, mens andre leser med tro, med ærlig 
hensikt og med sitt hjerte åpent for Den hellige ånd.)

• Hvordan lærer man åndelige sannheter? (Vurder å skrive 
elevenes svar på tavlen. Se på denne listen igjen etter å ha 
lest uttalelsen av eldste David A. Bednar nedenfor.)

Skriv følgende uttalelse på tavlen, men utelat understrekede ord: 
“Søk lærdom ved studium og ved tro.”

Repeter det elevene lærte denne uken ved å be dem fylle ut 
feltene. Hvis de trenger hjelp, ber du dem lese Lære og pakter 
88:118. Spør dem hva det vil si å søke lærdom ved studium og 
ved tro? Når dere drøfter dette, skulle du forsikre deg om at de 
forstår at læring ved studium og ved tro krever individuell 
innsats.

For å hjelpe elevene å forstå hvorfor innsats og arbeid er nød-
vendig for å lære evangeliet, kan du be en elev lese følgende 
forklaring av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum. 
Be elevene legge merke til hva som skjer når vi legger vekt på 
åndelig læring.

“En elev som utøver sin handlefrihet ved å handle ifølge kor-
rekte prinsipper, åpner sitt hjerte for Den hellige ånd og innbyr 
Hans undervisning og bekreftende vitnesbyrd. Lærdom ved tro 
krever åndelig, mental og fysisk anstrengelse og ikke bare passiv 
mottakelse” (“Søk lærdom ved tro”, Liahona, sep. 2007, 16).

Spør elevene: Hva sa eldste Bednar ville skje med en elev som 
anstrenger seg for å oppnå åndelig lærdom?

Be elevene fortelle om opplevelser de har hatt, hvor de har gjort 
en spesiell åndelig innsats og har følt en økning i Den hellige 
ånds veiledning som en følge av dette. Du kan gjerne tilføye ditt 
vitnesbyrd om at vår innsats for å be angående og studere 
evangeliet vil innby Den hellige ånd til læringsprosessen.

Spør elevene: Hva er konkrete ting du kan gjøre i år for å “søke 
lærdom ved studium og ved tro”?
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Frelsesplanen
Gjennomgå de ulike navnene på frelsesplanen ved å be elevene 
skrive på tavlen navnene de skrev i sine skriftstudiedagbø-
ker til oppgave 1 under sin leksjon på dag 2. Hvis de trenger 
hjelp, ber du dem slå opp på den tilsvarende siden i sine 
studieveiledninger.

Du kan gjerne spørre: Hva sier disse navnene om hensikten med 
frelsesplanen? (Vår himmelske Faders plan er utformet for å 
bringe hans barn evig frelse og lykke.)

Forklar at det vil bli mange muligheter i løpet av året til å lære 
hvordan de sannheter vi lærer av Mormons bok, passer inn i vår 
himmelske Faders plan for lykke. Du kan gjerne be elevene se 
etter og markere i sine skrifter prinsipper knyttet til frelsesplanen 
mens de studerer i løpet av året. Vurder å gi noen eksempler på 
hva de kan finne mens de studerer. Oppfordre elevene til å dele 
det de finner, med resten av klassen i løpet av året.

Tittelsiden, innledningen og vitnenes vitnesbyrd
Be elevene delta i et rollespill ved å tenke seg at de gir et eksem-
plar av Mormons bok til noen som ikke er medlem av Kirken.

Del klassen i to grupper, og be hver gruppe forberede rollespil-
let ved å drøfte de spørsmålene som er tildelt deres gruppe. 
Det kan være nyttig å skrive spørsmålene på tavlen før klassen 
begynner eller å gi hver elev en kopi av spørsmålene. Oppfordre 
elevene til å se etter informasjon de tror vil være viktig å med-
dele når man underviser om Mormons bok.

Spørsmål til gruppe 1:
 1. Hva er Mormons bok? (Se innledningen, avsnitt 1- 3.)
 2. Hva er hensikten med Mormons bok? (Se tittelsiden, 

avsnitt 2.)
 3. Hvilke velsignelser kommer av å etterleve de forskrifter 

eller prinsipper Mormons bok lærer oss? (Se innledningen, 
avsnitt 6.)

Spørsmål til gruppe 2:
 1. Hvordan ble Mormons bok frembragt? (Se innledningen, 

avsnitt 4- 5.)
 2. Hvordan kan vi få vite at Mormons bok er sann? (Se innled-

ningen, avsnitt 8.)
 3. Hva annet kan vi få vite ved Den hellige ånds kraft? (Se inn-

ledningen, siste avsnitt.)

Etter å ha gitt elevene tid til å forberede seg, velger du en elev 
til å representere en person som ikke er medlem av Kirken. Be 
en frivillig fra hver gruppe om å gi et eksemplar av Mormons 
bok til vedkommende. Oppfordre elevene til å bruke svarene på 
spørsmålene deres grupper studerte, til å undervise den første 
eleven om Mormons bok.

Når de er ferdige med rollespillet, kan du vurdere å spørre resten 
av klassen hvilken tilleggsinformasjon de kunne ha gitt hvis de 
hadde vært den personen som ga bort en Mormons bok. Du kan 
også gjerne spørre: Hva har dere lært eller husket om Mormons 
bok i løpet av denne aktiviteten?

Når elevene svarer, skulle du forsikret deg om at de forstår at 
Mormons bok er et vitne om at Jesus er Kristus. Understrek 
viktigheten av å være oppmerksom på hvordan Mormons bok 
vitner om Jesus Kristus. Forklar også at et studium av Mormons 
bok vil hjelpe dem å forstå læren og prinsippene i Jesu Kristi 
evangelium og styrke deres vitnesbyrd om hans kirke.

Minn elevene på at Mormons boks forfattere så vår tid 
og skrev det som ville være av størst nytte for oss 
(se Mormon 8:35).

Spør elevene: Hva har dere lært denne uken som vil påvirke 
hvordan dere studerer Mormons bok?

Be noen elever fortelle hvordan de planlegger å ivareta sitt 
ansvar for å lese Mormons bok i løpet av skoleåret. Avslutt med 
å dele dine følelser for og ditt vitnesbyrd om Mormons bok og 
hvordan ditt studium av den har påvirket ditt liv.

Neste enhet (1 Nephi 1- 6, 9)
Spør elevene om de noen gang har visst at noe var riktig, men 
å gjøre det virket vanskelig eller umulig. Forklar at i den kom-
mende uken vil de oppdage at Nephi møtte den type utfordrin-
ger, og de vil lære at han stolte på Gud for å oppnå det som 
syntes umulig.
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Nephis første bok
Hvorfor studere denne boken?
Når elevene studerer 1 Nephi, vil de 
oppdage at “Herrens milde barmhjertig-
het er over alle dem som han har utvalgt 
på grunn av deres tro, for å gjøre dem … 
mektige” (1 Nephi 1:20). De vil også lære 
at Gud ønsker å velsigne sine barn. Lehi 
og hans folk opplevde Guds barmhjer-
tighet og velsignelser når de fulgte hans 
bud. Lehi og Nephi søkte veiledning fra 
Gud og fikk den gjennom drømmer, syner, 
Liahona og Den hellige ånds veiledning. 
Nephi mottok og nedtegnet et stort syn 
av jordens historie som viste ham Guds 
allvitenhet, Jesu Kristi dåp, tjenestegjer-
ning og korsfestelse, nephittenes ødeleg-
gelse og de siste dager. Gud hjalp Nephi 
og hans brødre å få tak i messingplatene 
slik at de kunne ha Skriftene. Han reddet 
også Lehi og hans folk fra hungersnød 
i ørkenen og ødeleggelse på havet, og 
førte dem trygt til det lovede land. Når 
elevene studerer erfaringene til Nephi og 
Lehi i denne boken, kan de lære å søke 
og motta himmelens velsignelser.

Hvem skrev denne boken?
Lehis sønn Nephi skrev denne boken 
som følge av Herrens befaling om at 
han skulle føre en opptegnelse over sitt 
folk. Nephi ble trolig født i eller i nærhe-
ten av Jerusalem. Han bodde der under 
profeten Jeremias tjenestegjerning og 
kong Sidkias regjeringstid. Nephi søkte 
sitt eget vitnesbyrd om sin fars ord om 
Jerusalems ødeleggelse og behovet for at 
familien måtte reise bort. Etter hvert som 
han fortsatte å søke og følge Herrens råd, 
ble Nephi et redskap i Guds hender. Han 
vendte lydig tilbake til Jerusalem sammen 
med sine brødre to ganger – først for å 
få tak i messingplatene og senere for å 
overtale Ismaels familie til å slutte seg til 
Lehis familie i villmarken. Med Herrens 
hjelp bygget Nephi skipet som førte hans 
familie og andre over havet til det lovede 
land. Da Lehi døde, utvalgte Herren Nephi 
til å være leder for sitt folk.

Hvem ble denne boken 
skrevet for og hvorfor?
Nephi skrev med tre målgrupper i sinne: 
Hans fars etterkommere, Herrens pakts-
folk i de siste dager og alle verdens inn-
byggere (se 2 Nephi 33:3,13). Han skrev 
for å overtale alle til å komme til Jesus 
Kristus og bli frelst (se 1 Nephi 6:4).

Når og hvor ble den skrevet?
Nephi skrev beretningen som ble 1 Nephi, 
ca 570 f.Kr. – 30 år etter at han og hans 
familie forlot Jerusalem (se 2 Nephi 5:30). 
Han skrev den da han var i Nephis land.

Hva er noen karakteristiske 
trekk ved denne boken?
1 Nephi inneholder flere beretninger om 
himmelske tilkjennegivelser i drømmer, 
syner og direkte åpenbaringer. Disse 
tilkjennegivelsene viser at Gud underviser, 
veileder og beskytter dem som søker ham:

• Når Lehi ber, dukker det opp en ildstøtte, 
og han ser og hører mange ting som får 
ham til å skjelve (se 1 Nephi 1:6- 7).

• Lehi mottar et syn der han ser Gud 
og leser fra en bok som profeterer 
om Jerusalems ødeleggelse og at 
dens innbyggere blir ført i fangenskap 
(se 1 Nephi 1:8- 14).

• Herren befaler Lehi å dra ut i villmarken 
med sin familie (se 1 Nephi 2:1- 2).

• Herren instruerer Lehi om å sende sine 
sønner tilbake til Jerusalem for å hente 
messingplatene (se 1 Nephi 3:2- 4).

• En engel griper inn når Laman og 
Lemuel slår Nephi og Sam (se 1 Nephi 
3:29).

• Herren befaler at Nephi og hans brødre 
skal vende tilbake til Jerusalem for 
å hente Ismael og hans familie (se 
1 Nephi 7:1- 2).

• Lehi og Nephi mottar syner om livets 
tre, Jesu Kristi fødsel, tjenestegjerning 
og forsoning, det lovede lands historie, 
evangeliets gjengivelse og konflikten 

mellom djevelens hærskarer og Guds 
Lams Kirke (se 1 Nephi 8; 11- 14).

• Nephi blir vist hvordan han skal bygge 
et skip som vil bringe hans folk til det 
lovede land (se 1 Nephi 18:1).

1 Nephi inneholder førstehåndsberetnin-
gen om et folk som reiste til det lovede 
land. Mormons bok nevner senere to 
andre grupper som seilte til det lovede 
land: mulekittene (se Omni 1:14- 17) 
og jaredittene (se Ether 6:4- 12).
1 Nephi introduserer også to viktige ele-
menter: Labans sverd og et kompass eller 
en veiviser kalt Liahona (se 1 Nephi 18:12; 
Alma 37:38). Ved hjelp av Liahona ledet 
Herren Lehis familie gjennom villmarken og 
over havet. Labans sverd ble overlevert fra 
generasjon til generasjon frem til slutten 
av den nephittiske sivilisasjon. Liahona og 
Labans sverd ble begge nedgravd sammen 
med gullplatene, og de ble vist til Joseph 
Smith og de tre vitnene (se L&p 17:1- 2).

Oversikt
1 Nephi 1- 7 Lehi leder sin familie 
ut i villmarken. Hans sønner gir 
akt på Herrens befaling om å 
vende tilbake til Jerusalem og 
hente messingplatene og igjen 
for å overtale Ismael og hans 
familie til å bli med dem ut i 
villmarken.

1 Nephi 8- 15 Lehi og Nephi mottar 
begge et syn om livets tre. Nephi 
forteller om sitt syn om Frelserens 
virke og historiske hendelser som 
leder opp til evangeliets gjengi-
velse i de siste dager.

1 Nephi 16- 18 Herren veileder 
Lehi og hans familie på deres 
reise gjennom villmarken og 
over havet til det lovede land.

1 Nephi 19- 22 Nephi profeterer 
om Jesus Kristus og Israels 
adspredelse og innsamling.
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1 Nephi 1

Undervisningsforslag

1 Nephi 1:1- 3
Nephi begynner sin opptegnelse
Be elevene lese 1 Nephi 1:1- 3 stille. Be dem finne ut hvorfor Nephi skrev sin opptegnelse.

• Hvilke grunner hadde Nephi for å føre en opptegnelse over sine opplevelser?

• Hvorfor tror du Nephi følte han var “rikt begunstiget av Herren”, selv om han hadde 
opplevd “mange lidelser”?

1 Nephi 1:4- 20
Lehi mottar et syn og advarer folket mot at Jerusalem vil bli ødelagt
Be elevene tenke på en gang da foreldrene deres advarte dem mot fare.

• Hvorfor advarte foreldrene deg mot faren?

• På hvilke måter advarer vår himmelske Fader sine barn?

Forklar at den første beretningen i Mormons bok begynner på en tid da mange mennesker 
i Jerusalem var ugudelige. Be en elev lese 1 Nephi 1:4. Be klassen se etter hvordan Herren 
advarte folket i Jerusalem.

Forklar at Nephis far, Lehi, sluttet seg til de “mange profeter” som er nevnt i dette verset. 
Han advarte innbyggerne og sa at de måtte omvende seg. For å hjelpe elevene å legge 
merke til Lehis advarsler og læresetninger, organiserer du elevene i par og ber hvert par 
lese 1 Nephi 1:5- 13. Be dem identifisere hva Lehi så i et syn, enten ved å merke sine skrif-
ter eller lage en liste på papir. Gi parene noen minutter til å diskutere følgende spørsmål. 
(Du kan gjerne skrive dette spørsmålet på tavlen.)

• Hva ville du føle hvis du så i et syn at byen din ville bli ødelagt?

Etter aktiviteten ber du elevene stille skumlese 1 Nephi 1:15 og legge merke til Lehis følel-
ser etter synet.

• Hvordan reagerte Lehi på det han hadde sett?

Be en elev lese 1 Nephi 1:14- 15 høyt. Oppfordre klassen til å lete etter grunner til at Lehi 
frydet seg. (Du må kanskje forklare at selv om Lehi fikk vite at Jerusalem skulle bli ødelagt, 
så han også at de som stolte på Gud, ikke ville omkomme.)

• Når har du kunnet prise Gud, selv i vanskelige tider i livet?

• Kan du nevne noen velsignelser av å anerkjenne Herrens “godhet og barmhjertighet” 
i vanskelige tider?

Be en elev lese følgende uttalelse høyt:

“I likhet med oldtidens profeter vitner vår tids profeter om Jesus Kristus og forkynner hans 
evangelium. De tilkjennegir Guds vilje og sanne karakter. De uttaler seg frimodig og tyde-
lig, fordømmer synd og advarer mot dens konsekvenser. Av og til kan de bli inspirert til å 

Innledning
Mormons bok begynner med at Lehi trofast oppfyller 
sin rolle som profet. Lehi var en av “mange profeter 
som profeterte til folket at de måtte omvende seg” 
(1 Nephi 1:4). Da han profeterte om Jerusalems øde-
leggelse og vitnet om forløsning gjennom Messias, var 
det mange som spottet ham og ville drepe ham. Likevel 

gledet Lehi seg over Herrens barmhjertighet og makt 
til befrielse. Når elevene lærer om Lehis tjeneste, kan 
de vokse i sin forståelse av profeters rolle i dag. Når de 
ser etter tegn på Guds barmhjertighet og interesse for 
deres liv, vil deres forhold til ham bli dypere.

Daglig skriftstudium
Du kan hjelpe elevene å 
fylle sin rolle i lærings-
prosessen ved å opp-
muntre dem til å studere 
Mormons bok daglig. 
Gjennom hele året skulle 
du be og overveie hvor-
dan du kan hjelpe dem 
å utvikle en vane med 
daglig skriftstudium. Fra 
tid til annen ønsker du 
kanskje å bære vitnes-
byrd om velsignelsene 
ved å studere Mormons 
bok daglig.
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profetere om fremtidige hendelser til vårt beste” (Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet 
[2004], 132).

Understrek at Lehi er et eksempel på den sannhet at profeter advarer mot synd og for-
kynner frelse gjennom Jesus Kristus. (Du kan gjerne skrive denne sannheten på tavlen.)

Be elevene lese 1 Nephi 1:19- 20.

• Hva forkynte Lehi?

• Hvordan reagerte folket på Lehis forkynnelse?

• Hvorfor avviser noen mennesker i vår tid budskap fra Herrens profeter?

• Når har du blitt velsignet eller beskyttet fordi du fulgte profeten?

1 Nephi 1:20
Nephi vitner om Herrens milde barmhjertighet
Påpek at i andre setning av 1 Nephi 1:20 avbryter Nephi sin fortelling for å gi et budskap 
til dem som leser hans ord. Be elevene lese 1 Nephi 1:20 hver for seg, og merke seg hvilket 
budskap Nephi vil at vi skal se. Etter behov retter du deres oppmerksomhet mot frasen 
Nephi brukte til å introdusere budskapet (“Jeg, Nephi, vil vise dere …”).

• Hvordan kan oppmerksomhet rundt denne typen fraser hjelpe deg i ditt individuelle 
studium av Mormons bok?

• Hva ønsket Nephi å vise oss?

Be en elev lese 1 Nephi 1:20 høyt. Be en annen elev lese Moroni 10:3. Be klassen se etter 
lignende poenger i begge versene.

• Hvilken lignende tanke ønsket Nephi og Moroni at leserne av Mormons bok skulle 
legge merke til?

Hjelp elevene å identifisere dette prinsippet: Herrens milde barmhjertighet gis dem 
som utøver tro på ham. (Du kan gjerne skrive prinsippet på tavlen.)

For å hjelpe elevene å forstå hva Herrens milde barmhjertighet er og hvordan de kan gjen-
kjenne den i sitt eget liv, kan du presentere følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i 
De tolv apostlers quorum:

“Herrens milde barmhjertighet er de svært personlige og spesifiserte 
velsignelser, den styrke, beskyttelse, forsikring, veiledning, kjærlige godhet, 
trøst, støtte og de åndelige gaver vi mottar fra og på grunn av og gjennom 
Herren Jesus Kristus …

… Herrens milde barmhjertighet viser seg ikke tilfeldig eller bare ved et 
sammentreff. Trofasthet og lydighet gjør oss i stand til å motta disse viktige 

gavene, og ofte hjelper Herrens tidspunkt oss til å gjenkjenne dem.

Vi skulle ikke undervurdere eller overse kraften i Herrens milde barmhjertighet” (“Herrens 
milde barmhjertighet” Ensign eller Liahona, mai 2005, 99- 100).

• Hvordan forklarte eldste Bednar uttrykket “Herrens milde barmhjertighet”?

• Hvilke eksempler på Herrens milde barmhjertighet har blitt vist deg eller noen du 
kjenner?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å svare på disse spørsmålene, ber du dem overveie 
hvordan de kan bli bedre til å anerkjenne Herrens milde barmhjertighet i sitt liv. Oppfordre 
dem til å være mer oppmerksomme på den barmhjertighet Herren viser dem. Du kan 
gjerne foreslå at de skriver om sine erfaringer med barmhjertighet i sin personlige dagbok. 
Vurder å gi dem tid til å skrive i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker om en eller to 
måter Herren nylig har vist sin barmhjertighet mot dem på.

Rund av med å gjenta Nephis vitnesbyrd i 1 Nephi 1:20 om Herrens milde barmhjertig-
het. Bær vitnesbyrd om Herrens tilpassede velsignelser og omsorg. Oppfordre elevene 
til å se etter eksempler på Herrens milde barmhjertighet i sitt eget liv og gjennom hele 
Mormons bok.

Se etter nøkkelfraser.
En måte å hjelpe elevene 
å få en bedre opplevelse 
med sitt daglige person-
lige skriftstudium på, er 
å lære dem å lete etter 
nøkkelfraser. Forfatterne 
i Mormons bok brukte 
ofte nøkkelfraser for å 
understreke lærdom-
mene de forsøkte å 
formidle eller for å opp-
summere prinsippene de 
underviste i – fraser som 
“jeg vil vise dere”, “slik 
ser vi” og “jeg taler til 
dere”. Oppfordre ele-
vene til å legge merke til 
lærdommene som følger 
slike fraser.
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Kommentar og bakgrunnsinformasjon
1 Nephi 1:2. “Egypternes språk”
Nephi sa at han skrev sin opptegnelse på “egypternes 
språk” (1 Nephi 1:2). Omtrent 470 år senere lærte kong 
Benjamin sine sønner “egypternes språk” (Mosiah 
1:1- 4). Benevnelsen “forbedret egyptisk” forekommer 
i Mormon 9:32. Moroni antydet at på hans tid, ca 1000 
år etter Lehi og Nephis tid, hadde folk forandret det 
egyptiske og hebraiske språk som Lehi og Nephi hadde 
brukt.

1 Nephi 1:4. “Mange profeter”
Nephi sa at det kom “mange profeter” blant innbyg-
gerne i Jerusalem. Vi vet at Jeremia, Obadja, Nahum, 

Habakkuk og Sefanja alle var profeter på den tiden, og 
vitnet i kongeriket Juda. Jeremia 35:15 har en lignende 
kommentar om en rekke profeter som ble sendt av Her-
ren for å advare folket (se også 2 Krønikebok 36:15- 16).

Jeremia var en mektig profet på Lehi og Nephis tid og 
er omtalt i 1 Nephi 5:13 og 7:14. Han tjenestegjorde 
blant jødene fra 626 f.Kr til 586 f.Kr. I motsetning til 
Lehi, ble Jeremia værende i Jerusalem og fortsatte å 
kalle folket til omvendelse (se Veiledning til Skriftene, 
“Jeremia”). Etter at Lehi forlot Jerusalem ble Jeremia 
satt i fengsel. Mens han satt i fengsel, skrev han boken 
Klagesangene, hvor han sørget over ødeleggelsen av 
Jerusalem og det faktum at folket ikke omvendte seg.

Flere undervisningsforslag
1 Nephi 1:2- 3, 20. Skrive om barmhjertighet  
i vårt liv
• Hva er verdien av å skrive dine erfaringer i en dagbok?

Nephi vitnet om Guds milde barmhjertighet i hans liv. 
Han forkynte at alle som har tro på Jesus Kristus, kan 
oppleve slike velsignelser. President Henry B. Eyring i 
Det første presidentskap beskrev et tilfelle da han ble 
tilskyndet til å skrive ned tegn på Guds godhet mot 
hans familie:

“Jeg kom hjem sent fra et oppdrag i Kirken. Det var 
blitt mørkt. Min svigerfar, som bodde i nærheten av 
oss, overrasket meg da jeg gikk mot inngangsdøren 
vår. Han bar noen rør på skulderen og gikk svært fort 
og var kledd i arbeidstøyet sitt. Jeg visste at han hadde 
holdt på å bygge et pumpesystem fra en bekk nedenfor 
oss opp til vår eiendom.

Han smilte, snakket dempet og skyndte seg så forbi 
meg og inn i mørket for å fortsette arbeidet. Jeg gikk 
mot huset og tenkte på hva han gjorde for oss, og da 
jeg kom til døren, hørte jeg følgende ord i mitt sinn 
– ikke med min egen røst – : ‘Jeg gir deg ikke disse 
erfaringene for at du skal holde dem for deg selv. 
Skriv dem ned.’

Jeg gikk inn. Jeg gikk ikke og la meg. Selv om jeg var 
trett, fant jeg frem noe papir og begynte å skrive. Da 

jeg gjorde det, forsto jeg budskapet jeg hadde hørt. 
Jeg skulle føre opptegnelser så mine barn en gang 
i fremtiden kunne lese hvordan jeg hadde sett Guds 
hånd velsigne familien …

Jeg skrev noen linjer hver dag i mange år. Jeg hoppet 
aldri over en dag, uansett hvor trett jeg var eller hvor 
tidlig jeg måtte begynne neste dag. Før jeg skrev, 
pleide jeg overveie dette spørsmålet: ‘Har jeg sett 
Guds hånd utstrakt for å påvirke oss eller våre barn 
eller vår familie i dag?’ Idet jeg fortsatte slik, begynte 
noe å skje. Når jeg overveiet hva som hadde skjedd 
den dagen, så jeg ting Gud hadde gjort for en av oss 
som jeg ikke hadde vært klar over i dagens travelhet” 
(“Husk, husk”, Ensign eller Liahona, nov. 2007, 66- 67).

1 Nephi 1:4- 20. Paralleller mellom Lehi og 
Joseph Smith
Be elevene lese 1 Nephi 1:4- 20 og legge merke til 
viktige hendelser i denne perioden av Lehis liv. Be dem 
så gjennomgå Joseph Smith – Historie 1:1- 35, og merke 
seg viktige hendelser i profeten Joseph Smiths liv. Be 
elevene se etter paralleller mellom Lehis liv og Joseph 
Smiths liv. (Svarene kan omfatte at begge søkte Gud i 
oppriktig bønn, så Faderen og Sønnen, fortalte andre 
om sine syner, ble avvist av mange mennesker, ble truet 
på livet, ble tvunget til å flytte til nye steder og satte 
Gud over jordiske eiendeler og verdens ros.)
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1 Nephi 2

Undervisningsforslag

1 Nephi 2:1- 7
Gud befaler Lehi å dra ut i villmarken
Be elevene forestille seg at deres foreldre har fortalt dem at deres familie må forlate sitt 
hjem i morgen, og etterlate nesten alle sine eiendeler. De skal gå ut i villmarken, kun med 
de forsyninger de trenger for å holde seg i live.

• Hvordan ville du ha reagert?

• Hvordan ville din reaksjon endre seg hvis du visste at befalingen om å dra ut i villmar-
ken hadde kommet fra Herren?

Be en elev lese 1 Nephi 2:1- 6 høyt. Be klassen se etter grunner til at Lehi førte sin familie 
ut i villmarken.

• Hvilken befaling mottok Lehi fra Herren? (Se 1 Nephi 2:2.)

• Hva kan du lære av Lehis avgjørelser om hva de skulle ha med seg og hva de skulle 
forlate?

Be en elev lese 1 Nephi 2:7 høyt.

• Lehi takket Herren like etter at han forlot sitt hjem og sine eiendeler. Hva kan vi lære 
av dette?

• Hva hadde Lehi å være takknemlig for?

Skriv følgende uttalelse på tavlen: Når vi er trofaste og lydige, vil Herren hjelpe oss 
i prøvelsens stund.
• Når har du følt Herren hjelpe deg i prøvelsens stund? (Oppfordre elevene til å søke 

Åndens veiledning for å svare på dette spørsmålet. Hjelp dem å forstå at de ikke trenger 
å fortelle om erfaringer som er for personlige eller private.)

1 Nephi 2:8- 15
Laman og Lemuel knurrer mot sin far
Be elevene spørre seg om de noen gang har klaget, enten uttalt høyt eller inni seg, med 
hensyn til en befaling fra Herren eller en forespørsel fra far eller mor eller en leder i Kirken. 
Gi dem et øyeblikk til å reflektere over sine erfaringer.

• Hvorfor klager vi noen ganger når vi får rettledning?

Skriv Elv og Dal på tavlen. Be en elev lese 1 Nephi 2:8- 10 høyt.

• På hvilken måte ønsket Lehi at Laman ville være som en elv? På hvilken måte ønsket 
han at Lemuel ville være som en dal? (Du kan gjerne be elevene skrive sine svar på 
tavlen ved siden av ordene Elv og Dal. )

• Hva prøvde Lehi å lære Laman og Lemuel?

Be elevene lese 1 Nephi 2:11- 14 stille.

• Hva er noen grunner til at Laman og Lemuel knurret mot sin far?

• I 1 Nephi 2:11 viser ordet hårdnakkethet til stolthet eller stahet. Hvorfor kan følelser av 
stolthet noen ganger få folk til å knurre?

Innledning
Beretningen i 1 Nephi 2 viser ulike reaksjoner på 
befalinger fra Herren. Lehi adlød Herrens befaling om 
å lede sin familie ut i villmarken. Da de ble konfrontert 

med denne vanskelige befalingen, gjorde Laman og 
Lemuel opprør. Nephi, derimot, søkte et bekreftende 
vitnesbyrd.
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• Hvorfor tror du knurring noen ganger forekommer når folk ikke forstår Guds handlemåte?

Forklar at én grunn til at Satan ønsker at vi skal knurre, er at det hindrer oss i å følge 
levende profeter, andre inspirerte ledere og foreldre. Som en del av diskusjonen kan du 
gjerne presentere følgende, basert på en uttalelse av eldste H. Ross Workman i De sytti:

“Knurring foregår i tre trinn, som alle leder til det neste i kursen mot ulydighet.” Først 
begynner folk å stille spørsmål. De stiller spørsmål “først i sitt eget sinn”, og så planter de 
spørsmål “i andres sinn”. For det annet begynner de som knurrer, å “rettferdiggjøre at de 
ikke gjør det de har fått beskjed om… Derved gir de en unnskyldning for sin ulydighet.” 
Deres unnskyldninger fører til tredje trinn: Sløvhet når det gjelder å følge Mesterens bud…

Jeg oppfordrer dere til å rette søkelyset mot det budet fra levende profeter som plager 
dere mest. Spør dere dere selv om det gjelder for dere? Har dere unnskyldninger parate for 
hvorfor dere ikke kan etterkomme budet? Blir dere frustrert eller irritert på dem som min-
ner dere om budet? Er dere sløve når det gjelder å følge det? Vokt dere for Satans snedig-
het. Vokt dere for knurring” (“Vokt deg for knurring”, Liahona, jan. 2002, 88- 89).

Be elevene svare på følgende spørsmål i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker:

• Hva kan du gjøre hvis du oppdager at du knurrer mot Herrens profeter og befalinger?

1 Nephi 2:16- 19
Nephi søker forståelse fra Herren
Be elevene lese og grunne på 1 Nephi 2:16, 19 stille.

• Hvordan reagerte Nephi på sin fars budskap?

• Når har du påkalt Gud og følt at ditt hjerte har blitt bløtgjort?

Gi elevene anledning til å fortelle om tilfeller da Herren har bløtgjort deres hjerte (men 
minn dem på at de ikke må føle seg forpliktet til å fortelle om erfaringer som er for person-
lige eller private). I tillegg kan du gjerne fortelle om en gang da Herren mildnet ditt hjerte. 
Forsikre elevene om at når vi påkaller Gud, kan han bløtgjøre vårt hjerte så vi tror 
hans ord.
Les 1 Nephi 2:19 høyt. Be elevene forklare med egne ord betydningen av begrepene 
“flittig” og “hjertets ydmykhet”. Oppfordre dem til å søke Herren slik Nephi gjorde.

Be en elev lese 1 Nephi 2:17- 18 høyt.

• Hvilke prinsipper kan vi lære av de ulike reaksjonene til Nephi, Sam, Laman og Lemuel?

• Når har ordene fra et familiemedlem eller en venn styrket din tro, akkurat som Nephis 
ord styrket Sams tro?

1 Nephi 2:20- 24
De som holder budene, vil ha fremgang
La elevene lese 1 Nephi 2:20- 21. Oppfordre dem til å identifisere eller markere løftet 
om at “i den grad dere holder mine bud, skal det gå dere vel”. Forklar at når de studerer 
Mormons bok, vil de lese om mange tilfeller av at dette løftet blir oppfylt.

Vurder å presentere følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie i De tolv apostlers 
quorum:

“Lydighet er himmelens første lov. All fremgang, all fullkommenhet, all frelse, all gudsfrykt, 
alt som er rett og rettferdig og sant, alle gode ting kommer til dem som etterlever Hans 
lover som er evig. Det finnes ikke noe i all evighet som er viktigere enn å holde Guds bud” 
(The Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], 126).

Bær vitnesbyrd om at Gud velsigner dem som er lydige og trofaste. I likhet med Nephi, 
kan elevene utvikle tillit til å motta veiledning fra Herren. Oppfordre dem til å gjøre sitt 
ytterste for å bli mer lydige og å følge den veiledning de mottar fra Den hellige ånd.

Spørsmål som 
innbyr inspirasjon
President Henry B. Eyring 
i Det første president-
skap har sagt at noen 
spørsmål innbyr inspira-
sjon. Han rådet lærere 
til å stille spørsmål som 
“vil anspore dem til å 
granske sitt minne for 
å finne følelser”. Å stille 
spørsmål som lar elevene 
reflektere over tidligere 
erfaringer, snarere enn 
bare å huske informa-
sjon, kan forberede dem 
til å bli undervist av 
Ånden. President Eyring 
sa: “Vi kan gjøre klokt i 
å vente et øyeblikk før 
vi ber noen svare. Selv 
de som ikke snakker, 
vil tenke på åndelige 
opplevelser. Det vil innby 
Den hellige ånd” (“The 
Lord Will Multiply the 
Harvest” [tale til lærere i 
Kirkens skoleverk, 6. feb. 
1998], 6, si.lds.org).
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Kommentar og bakgrunnsinformasjon
1 Nephi 2:2- 6. En rute som kan ha blitt fulgt 
av Lehis familie
Lehi kan ha ledet sin familie til Rødehavet nær Aka-
babukten, ca 290 kilometer fra Jerusalem. Dette ville 
innebære å reise gjennom et varmt og goldt land, kjent 
for tyver som ventet på å rane uforberedte reisende. 
Etter å ha nådd Rødehavet, reiste familien i tre dager 
før de slo leir i en elvedal. Reisen fra Jerusalem til elve-
dalen kan ha tatt omlag 14 dager. Du kan gjerne minne 
elevene på disse avstandene og tidene når de leser om 
Nephi og hans brødre som reiser tilbake til Jerusalem.

1 Nephi 2:7. Vis takknemlighet til Herren
Lehis takknemlighet for Herrens veiledning og beskyt-
telse vises i 1 Nephi 2:7: “Han bygget et alter av stener, 
ofret til Herren og takket Herren vår Gud.” Dette er 
det første av mange tilfeller i Mormons bok hvor tro-
faste Kristi disipler ofret brennoffer for å uttrykke sin 
takknemlighet til Gud (se for eksempel 1 Nephi 7:22; 
Mosiah 2:3- 4). Oppriktige uttrykk for takknemlighet 
og lydighet til vår himmelske Fader er nødvendig for 
alle hans barn hvis de vil behage ham (se L&p 59:21).

N
Middelhavet

Galileasjøen

Dødehavet

Persiabukten

Det indiske hav

Jerusalem

Den arabiske ørken

Rødehavet

Overflod (?)

“Området ved bredden av 
Rødehavet” (1 Nephi 2:5)

“En nesten sydsydøstlig 
retning” (1 Nephi 16:13)

“I grensetraktene ved  
Rødehavet” (1 Nephi 16:14)

“Fra den tid 
av reiste vi 
nesten østover” 
(1 Nephi 17:1)

Ismael døde på et 
sted “som ble kalt 
Nahom” (1 Nephi 
16:34)

Flere undervisningsforslag
1 Nephi 2:1- 3, 16- 19. Bløtgjorte hjerter 
og åpenbaring
Minn elevene på at i 1 Nephi 1 beskriver Nephi en 
åpenbaring Lehi fikk mens han var “overveldet av 
Ånden” (1 Nephi 1:7). I dette synet leste Lehi fra en 
bok som inneholdt profetier, og ble “fylt med Ånden” 
(1 Nephi 1:12). I 1 Nephi 2 fortsetter temaet åpenbaring 
når Nephi forteller om at hans far mottok en advarsel 
fra Herren i en drøm (se 1 Nephi 2:1- 3). Nephi forteller 
også om sin egen erfaring med å motta åpenbaring 
og å følge Herrens røst.

Vis to gjenstander – en som er myk og absorberende 
(for eksempel et tøystykke eller en svamp) og en som er 
hard (for eksempel en sten). Be så en elev lese 1 Nephi 
2:16- 19 høyt.

• På hvilke måter var Lehi, Nephi og Sams hjerter som 
denne myke gjenstanden?

• På hvilke måter var Laman og Lemuels hjerter som 
denne harde gjenstanden?

• Hvordan påvirker vårt hjertes åndelige tilstand vår 
evne til å motta åpenbaring?

Hjelp elevene å forstå at Herren åpenbarer kunnskap til oss 
når vi søker ham flittig. Som en del av denne drøftingen, 
kan du gjerne dele elevene i par og be dem lese oppfø-
ringen med overskriften “Åpenbaring” i Veiledning til 
Skriftene. Be dem drøfte følgende spørsmål:

• Hva kan vi gjøre for å forberede oss til å motta åpen-
baring fra Herren?
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1 Nephi 3-4

Undervisningsforslag

1 Nephi 3:1- 9, 19- 20
Lehis sønner vender tilbake til Jerusalem for å hente messingplatene
Skriv følgende uttalelser på tavlen før leksjonen begynner. Be elevene velge den uttalelsen 
som best beskriver hvordan de tror Herren hjelper oss når han ber oss om å gjøre vanske-
lige ting.

Når du gjør ditt ytterste for å oppfylle en befaling eller en vanskelig oppgave fra Herren, 
vil han:

a. Endre befalingen slik at den vil være enkel for deg å utføre.
b. Velsigne din innsats ved å sørge for en måte for deg å oppfylle befalingen, selv om det 

likevel kan være vanskelig.
c. Gripe inn og gjøre alt arbeidet for deg.
d. Kreve at du gjør det helt på egen hånd uten hjelp.

Be noen elever fortelle hvilket svar de valgte og deres grunn for å velge det.

Forklar at det er mange måter Herren kan velsigne dem som gjør sitt beste for å oppfylle 
hans bud. Mens elevene studerer Nephis beretning i 1 Nephi 3- 4, ber du dem se etter 
eksempler på dette prinsippet. Oppfordre også elevene til å merke seg hvordan Nephi 
og hans brødre reagerte forskjellig på utfordringer.

Be noen elever om å lese høyt fra 1 Nephi 3:1- 9 etter tur. Be resten av klassen merke seg 
grunner til at Nephi var villig til å gjøre det hans far ba ham om.

Laman og Lemuel følte at befalingen om å vende tilbake til Jerusalem for å hente mes-
singplatene var “vanskelig det [Lehi hadde] forlangt av dem” (1 Nephi 3:5). For å hjelpe 
elevene å forstå noen grunner til at Laman og Lemuel kan ha følt det på denne måten, 
kan du gjerne minne dem på at de allerede hadde reist langt fra Jerusalem.

• Hvorfor tror du Nephi var villig til å gjøre det hans far ba ham om, uten å knurre?

Be elevene omskrive prinsippet Nephi vitner om i 1 Nephi 3:7, som et “hvis- da”-  utsagn. 
For eksempel kan elevene si at hvis vi prøver å gjøre det Herren befaler, da vil han 
berede en vei for oss så vi kan klare det. Påpek at 1 Nephi 3:7 er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Forklar at elevene skal fokusere på 25 Kjenn Skriftene- skriftsteder i løpet av 
året (du finner mer informasjon i tillegget i denne håndboken). De 25 Kjenn Skriftene- 
skriftstedene er oppført på baksiden av Seminar- bokmerket. Du kan oppfordre elevene til 
å markere Kjenn Skriftene- skriftsteder på en særegen måte slik at de lett vil kunne finne 
skriftstedene.

• Når har du følt at Herren “beredte en vei” for deg så du kunne holde en av hans 
befalinger?

Be en elev lese 1 Nephi 3:3, 19- 20 høyt. Be resten av klassen lytte etter fraser som forteller 
hvorfor messingplatene var så verdifulle for Lehis familie og deres etterkommere. (Du kan 
gjerne foreslå at elevene markerer disse frasene i sine egne skrifter.) Når elevene har fortalt 

Innledning
Herren befalte Lehi å sende sine sønner tilbake til 
Jerusalem for å hente messingplatene hos Laban. 
Laman og Lemuel kunne ikke begripe hvordan de 
kunne oppfylle denne befalingen, men Nephi hadde 
tro på at Herren ville gi dem en måte å utføre det 

han krevde. Til tross for gjentatte vanskeligheter, 
fortsatte Nephi trofast å gjøre det Herren ba ham om. 
Som følge av dette, ble han ledet av Den hellige ånd 
og klarte å få tak i platene.

1 Nephi 3:7 
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til  
Kjenn Skriftene- 
undervisningsforslaget 
på slutten av leksjonen 
for å hjelpe elevene  
med deres mestring  
av dette skriftstedet.
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hva de har funnet ut, forklarer du at messingplatene var en bok med hellig skrift som inne-
holdt mange av de samme skrifter og opplysninger som Det gamle testamente.

• Hvorfor tror du innholdet på messingplatene var viktig nok til at Nephi og hans brødre 
måtte dra tilbake til Jerusalem for å hente dem?

• Hva inneholder Skriftene i dag som er verdifullt for deg? Hvorfor er det verdifullt for deg?

1 Nephi 3:10- 31
Laban stjeler Lehis eiendom og forsøker å drepe Nephi og hans brødre
Be halvparten av klassen studere Nephi og hans brødres første forsøk på å få tak i mes-
singplatene (se 1 Nephi 3:10- 18). Be den andre halvparten studere det andre forsøket 
(se 1 Nephi 3:21- 31). Be hver elev arbeide selvstendig og svare på følgende spørsmål. Du 
kan gjerne be dem gjøre denne oppgaven i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker. 
Vis spørsmålene på tavlen, eller lag et utdelingsark med spørsmålene.

 1. Hvem dro?

 2. Hva gjorde de?

 3. Hvordan reagerte de da forsøket mislyktes?

 4. For dem som studerer første forsøk: Nephi og hans brødre var “meget bedrøvet” etter 
at de mislyktes i å få tak i messingplatene (se 1 Nephi 3:14). Hvordan var Nephis reak-
sjon på dette nederlaget forskjellig fra hans brødres? (Se 1 Nephi 3:15- 16.)

For dem som studerer det andre forsøket: Laman og Lemuel var sinte på Nephi etter 
at deres andre forsøk mislyktes. De slo ham og snakket hardt til ham. Selv etter at en 
engel lovet at Herren ville overgi Laban i deres hender, fortsatte de å knurre og tvile 
på deres evne til å lykkes. Hvordan kan Laman og Lemuels sinne ha påvirket deres 
evne til å tro på engelens løfte? Hvordan hindrer sinne, strid, knurring og vantro oss 
i å forstå Guds budskap til oss? (Se 1 Nephi 3:28- 31; 3 Nephi 11:29.)

 5. Hvilken forståelse fikk du av de versene du studerte?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å besvare spørsmålene, kan du be noen av dem 
fortelle hva de har svart.

1 Nephi 4:1- 38
Nephi får tak i messingplatene
Be elevene identifisere spørsmålene Laman og Lemuel stilte i 1 Nephi 3:31.

Be en elev lese 1 Nephi 4:1- 3 høyt. Be klassen legge merke til Nephis svar på sine brødres 
spørsmål.

• Hvilken sammenheng var det mellom historien om Moses og Laman og Lemuels 
spørsmål?

Hvis elevene trenger hjelp til å svare på dette spørsmålet, kan du forklare at Moses møtte 
en lignende utfordring da han ble bedt om å føre Israels barn ut av Egypt. Til tross for 
gjentatte forsøk, klarte ikke Moses å overtale Farao til å frigi Israels barn fra slaveri. Moses 
fortsatte imidlertid å gjøre det Herren befalte ham, og Herren sørget for en måte for ham 
å frigjøre Israels barn på. Nephi anvendte eksemplet med Moses på familiens omstendig-
heter. Han hadde tillit til at Gud også ville berede en vei for dem.

• Hvilket prinsipp lærer du av Nephis svar til brødrene sine?

Selv om elevene kan formulere svarene litt forskjellig, skulle de uttrykke at hvis vi trofast 
fortsetter å gjøre det Herren krever, til tross for vanskeligheter, vil han berede en 
vei for oss så vi kan utføre det han befaler. (Du kan gjerne skrive dette prinsippet 
på tavlen.)

Henvis til uttalelsene du viste på tavlen i begynnelsen av leksjonen.

• Nå som du har studert Nephis erfaring, hvilken uttalelse synes du best oppsummerer 
prinsippet du nettopp identifiserte?

Mens elevene studerer resten av Nephis beretning, kan du gjerne oppfordre dem til å se 
etter en bekreftelse på dette prinsippet i resultatene av Nephis utholdenhet.
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Be en elev lese 1 Nephi 4:4- 6 høyt. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer 1 Nephi 4:6 
i Skriftene sine.

Hjelp elevene å forstå at Herren kan inspirere oss til å gjøre noe uten straks å avsløre hvor-
dan, når eller hvorfor vi skulle gjøre det. Nephi fant ut hvordan, når og hvorfor Herren ville 
hjelpe ham først etter at han lot Den hellige ånd lede ham og etter at han bestemte seg for 
å gå fremad i tro.

Fortell elevene at president Harold B. Lee sa at vi ofte ønsker å se “enden fra begynnel-
sen”, eller utfallet, før vi vil følge Herrens veiledning. Han ga dette råd:

“Du må lære å gå til kanten av lyset, og kanskje noen skritt inn i mørket [det ukjente], og 
du vil oppdage at lyset vil komme frem og bevege seg foran deg” (i Lucile C. Tate, Boyd K. 
Packer: A Watchman on the Tower [1995], 137- 38).

Be en elev lese1 Nephi 4:7 høyt

• I 1 Nephi 4:7, hva er viktig ved frasen “likevel gikk jeg videre”?

• Hva lærer Nephis erfaringer oss om forholdet mellom vår villighet til å “gå og gjøre” 
og vår evne til å bli ledet av Herren?

Be noen elever om å lese høyt fra 1 Nephi 4:8- 18 etter tur.

• Hvilke grunner var det Ånden ga Nephi for Herrens befaling om å drepe Laban?

Sammenfatt resten av Nephis beretning om da han lyktes med å få tak i platene (se 
1 Nephi 4:19- 38), eller be en elev som er kjent med resten av historien, om å gjøre det. 
Be elevene identifisere prinsipper de ser illustrert i dette siste forsøket på å få tak i platene. 
Når de har kommet med sine synspunkter, tilføyer du ditt vitnesbyrd om at når vi utøver 
tro på Gud og prøver å gjøre det han ber oss om, selv om vi ikke kan se utfallet, vil 
han lede oss ved Den hellige ånds innflytelse.
For å hjelpe elevene å få et dypere vitnesbyrd om dette prinsippet, kan du be dem fortelle 
om tilfeller hvor de har handlet i tro uten å vite på forhånd hvor eller når Gud ville hjelpe 
dem.

Be elevene grunne på en situasjon de står overfor akkurat nå, der Herrens krav er vanske-
lige for dem. Be dem skrive i sine skriftstudiedagbøker hva de vil gjøre for å vise Herren sin 
villighet til å “gå og gjøre” det han har befalt. Når de er ferdige med å skrive, uttrykker du 
din tillit til at når vi viser vår tro, vil Herren hjelpe oss å utføre det han ber oss om.

Kjenn Skriftene – 1 Nephi 3:7
Skriv på tavlen lydighet, tro og tillit. Spør:

• Hvilke tegn på Nephis lydighet, tro og tillit ser du i 1 Nephi 3?

• Hvordan kan disse egenskapene hjelpe en som har blitt kalt på misjon?

Oppfordre hver elev til å skrive et brev til en misjonær, og spørre misjonæren hvordan han 
eller hun har sett 1 Nephi 3:7 i praksis. Oppfordre elevene til å dele eventuelle svar de får 
på sine brev med de andre.

Merk: På slutten av hver leksjon som inneholder et Kjenn Skriftene- skriftsted, vil du finne 
en supplerende aktivitet utviklet for å hjelpe elevene å mestre skriftstedet. Du kan bruke 
disse aktivitetene når som helst (for mer informasjon, se tillegget og håndboken Læring og 
undervisning i evangeliet ). På grunn av innholdet av og lengden på dagens leksjon, kan du 
bruke denne aktiviteten en annen dag, når du har mer tid.

Les Skriftene i klassen
Å lese Skriftene i klassen 
kan hjelpe elevene å få 
en bedre forståelse av 
versene de studerer. Det 
kan også hjelpe dem å 
bli tryggere på sin evne 
til å lese Skriftene på 
egen hånd. En lærer 
skulle imidlertid aldri 
bringe elever i forlegen-
het ved å tvinge dem til 
å lese høyt hvis det er 
ubehagelig for dem å 
gjøre det. Noen måter 
å lese Skriftene sammen 
i klassen inkluderer:
1. Elevene leser høyt 

etter tur.
2. Læreren leser høyt 

mens elevene følger 
med i sine skrifter.

3. Be flere elever lese 
når flere personer 
taler i et skriftsted.

4. Elevene leser høyt 
for hverandre i små 
grupper eller i par.
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1 Nephi 5

Undervisningsforslag

1 Nephi 5:1- 9
Lehis sønner vender trygt tilbake til sin familie i villmarken
Be en elev lese 1 Nephi 5:1- 3 høyt. Be klassen se etter grunner til at Sariah begynte å klage.

• Hva var det Sariah klaget over? (Svarene kan være at Lehi var en mann som så syner, 
at han hadde ledet familien bort fra sitt arveland og at han hadde tatt beslutninger 
som kunne ha ført til tapet av deres sønner, og som kunne føre til at de selv døde i 
villmarken.)

Be elevene tenke på en gang de kan ha klaget over en situasjon selv om de ikke hadde 
all informasjon om situasjonen.

Be en elev lese 1 Nephi 5:4- 6 høyt. Be klassen se nærmere på måten Lehi reagerte på 
Sariahs klager.

• Hva gjør inntrykk på deg ved hvordan Lehi reagerte på Sariahs klaging? (Du kan gjerne 
påpeke at Lehi reagerte med vitnesbyrd og tillit til Herren, og ikke med frykt eller tvil. 
Han reagerte ikke med sinne eller utålmodighet.)

• Hva kan vi lære av Lehis svar til Sariah?

Be en elev lese 1 Nephi 5:7- 9 høyt.

• Hva lærte Sariah av denne erfaringen?

1 Nephi 5:10- 22
Lehi gransker messingplatene
Be elevene tenke på om det er noe de ville vurdere å ofre sitt liv for å oppnå eller beholde.

Be en elev sammenfatte 1 Nephi 3- 4 og fortelle hvilke ofre Lehis familie gjorde for å få tak 
i messingplatene. (Nephi og hans brødre risikerte sitt liv, ofret sine rikdommer og reiste 
langt.)

• Hvorfor tror du slike ofre var nødvendige?

Forklar at etter at familien hadde ofret og takket Herren, begynte Lehi straks å lese innhol-
det på platene. Be noen elever bytte på å lese høyt fra 1 Nephi 5:11- 16. Be klassen prøve 
å merke seg hva Lehi fant på messingplatene. Du kan gjerne kort skrive svarene deres på 
tavlen.

Be elevene lese 1 Nephi 5:10 stille. Be dem om å se etter ordet som beskriver Lehis lesning 
av Skriftene. (Han “studerte dem”.) Be elevene gå sammen to og to for å drøfte følgende 
spørsmål:

• Hva er forskjellen mellom å studere Skriftene og å bare lese dem? (Du kan gjerne 
oppfordre elevene til å fortelle om tilfeller hvor de har studert Skriftene.)

Innledning
Mens Lehis hustru, Sariah, ventet på at sønnene skulle 
komme tilbake fra Jerusalem, fryktet hun at de hadde 
omkommet i forsøket på å få tak i messingplatene. 
Da de kom trygt tilbake med platene, fikk hun et 
sterkere vitnesbyrd om at Gud veiledet og beskyttet 

hennes  familie. Lehi gransket messingplatene og så 
at de var av stor verdi for familien hans. Da han leste 
dem, ble han fylt med Den hellige ånd, og han profe-
terte at skriftene de inneholdt, ville bli bevart for hans 
etterkommere.
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Les følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum:

“Når jeg sier studere, mener jeg mer enn å lese. Iblant er det godt å lese en av Skriftene i 
løpet av en gitt tid for å få oversikt over dens budskap, men i forbindelse med omvendelse 
er det viktigere hvor lang tid dere bruker på Skriftene enn hvor mye dere leser på denne 
tiden. Noen ganger kan du lese noen få vers, stoppe opp for å grunne over dem, lese dem 
grundig enda en gang, og mens du tenker over hva de betyr, be om forståelse, stille spørs-
mål i ditt sinn, vente på åndelige inntrykk og skrive ned inntrykkene og innsikten du får, 
så du kan huske dem og lære mer. Når dere studerer på denne måten, vil dere kanskje ikke 
lese så mange kapitler på en halvtime, men dere vil åpne deres hjerter for Guds ord, og 
han vil tale til dere. Husk Almas beskrivelse av hvordan det føles: ‘Det begynner å utvide 
min sjel, ja, det begynner å opplyse min forstand, ja, jeg begynner å fryde meg over det’ 
[Alma 32:28]” (“Når du en gang omvender deg”, Ensign eller Liahona, mai 2004, 11- 12).

Gi elevene tid til å reflektere over sitt eget studium av Skriftene. Be dem skrive i sine skrift-
studiedagbøker eller notatbøker om meningsfylte måter de gransker Skriftene på. Når de 
har skrevet, ber du dem vurdere hvordan de kan forbedre sitt skriftstudium. Be dem velge 
en måte å forbedre sitt personlige studium av Skriftene på. Oppfordre dem til å skrive dette 
målet i sine skriftstudiedagbøker. Du kan gjerne foreslå at elevene deler målet med noen 
(for eksempel med deg, en far eller mor eller en annen elev) som vil minne dem på målet 
og oppmuntre dem til å oppnå det.

Forklar at Herren velsignet Lehi for å studere Skriftene. For å hjelpe elevene å oppdage 
disse velsignelsene, kan du be dem lese 1 Nephi 5:16- 20 stille.

• Hvordan ble Lehi påvirket av å studere messingplatene?

Understrek at når Lehi gransket Skriftene, ble han fylt med Den hellige ånd og mottok 
åpenbaring “om sin ætt” (hans etterkommere). Forsikre elevene om at når vi gransker 
Skriftene, kan vi bli fylt med Den hellige ånd og motta åpenbaring. Likeledes, når 
vi ofrer vår tid og energi på å granske Skriftene slik Lehi gjorde, kan vi få styrke til å holde 
Guds bud.

• På hvilke måter har du blitt velsignet ved å granske Skriftene?

• Når har du følt Den hellige ånd mens du har studert Skriftene?

Be en elev lese følgende uttalelse, hvor eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum 
vitner om velsignelsene av å granske Skriftene:

“Når vi ønsker å tale til Gud, ber vi. Og når vi ønsker at han skal tale til oss, 
gransker vi Skriftene. For hans ord blir uttalt gjennom hans profeter. Så vil 
han undervise oss mens vi lytter til Den hellige ånds tilskyndelser.

Hvis du ikke nylig har hørt hans røst tale til deg, skal du vende tilbake til 
Skriftene med nye øyne og nye ører. De er vår åndelige livline” (“Hellig skrift 
– Guds kraft til vår frelse”, Ensign eller Liahona, nov. 2006, 26- 27).

Les 1 Nephi 5:21- 22 høyt, og be elevene følge med i Skriftene sine. Når du leser, legger du 
vekt på disse ordene: “Derfor hadde Herren en vis hensikt med at vi skulle ha dem med 
oss på vår reise i villmarken.”

• Hvorfor er det klokt av oss å ha Skriftene med oss på våre reiser?

• På hvilke måter kan vi ha Skriftene med oss?

Påpek at Lehi og hans familie fikk tak i messingplatene gjennom store ofre. Uten Skriftene 
ville ikke Lehi og hans familie kunne ha lyktes med sin reise. Oppfordre elevene til å ha 
Skriftene med seg på sin reise gjennom jordelivet.

Be elevene reflektere over sitt personlige skriftstudium. Vurder å be en elev som regel-
messig leser i Skriftene, om å gi oppmuntring og bære vitnesbyrd for sine jevnaldrende. 
Oppfordre elevene til å gjøre det til en vane å bruke tid hver dag på granske Skriftene.

Merk: Lengden på denne leksjonen kan gi tid til Kjenn Skriftene- aktiviteten fra forrige 
leksjon.
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Kommentar og bakgrunnsinformasjon
1 Nephi 5:10- 22. Skriftenes verdi
For å forklare hvordan vi kan få veiledning gjennom 
vårt studium av Skriftene, fortalte eldste Robert D. 
Hales i De tolv apostlers quorum beretningen om 
da Lehi gransket messingplatene:

“Da Nephi og hans brødre kom tilbake [fra Jerusalem 
med messingplatene], frydet Lehi, deres far, seg. Han 
begynte å granske de hellige skrifter ‘fra begynnelsen 
av’ og fant ‘ut at de var verdifulle, ja, de var av stor 
verdi … da [Lehi og hans etterkommere] kunne bevare 
Herrens bud for [sine] barn.’

Ja, messingplatene var en opptegnelse over Lehis 
forfedre, innbefattet deres språk, genealogi, og enda 
viktigere, evangeliet som Guds hellige profeter hadde 
forkynt. Da Lehi gransket platene, lærte han det vi 
alle lærer ved å studere Skriftene:

• Hvem vi er.

• Hva vi kan bli.

• Profetier for oss og for våre etterkommere.

• Budene, lovene, ordinansene og paktene som vi må 
etterleve for å oppnå evig liv.

• Og hvordan vi må leve for å holde ut til enden og 
vende tilbake til vår himmelske Fader med ære.

“Så vesentlige er disse sannheter at vår himmelske 
Fader ga både Lehi og Nephi syner som levende 

representerte Guds ord som en jernstang. Både far og 
sønn lærte at å holde fast i denne sterke, ubøyelige, 
ytterst pålitelige veilederen er den eneste måten å 
holde seg på den snevre og smale sti som fører til vår 
Frelser” (“Hellig skrift: Guds kraft til vår frelse” Ensign 
eller Liahona, nov. 2006, 25).

1 Nephi 5:18- 19. Messingplatene
Eldste Bruce R. McConkie i De tolv apostlers quorum 
vitnet om betydningen av at Lehis familie fikk tak i 
messingplatene:

Messingplatenes verdi for nephittene kan ikke over-
vurderes. Ved hjelp av dem kunne de bevare språket 
(1 Ne 3:19), mesteparten av sivilisasjonen og den reli-
giøse kunnskap som fantes blant det folk de kom fra. 
(1 Ne 22:30.) Mulekittene, derimot, som ble ledet ut av 
Jerusalem cirka 11 år etter Lehis avreise, og som ikke 
hadde noen opptegnelse tilsvarende messingplatene, 
sank snart ned i frafall og vantro og mistet sitt språk, 
sin sivilisasjon og sin religion. (Omni 14- 18.)

Messingplatene ble overlevert fra profet til profet og 
fra generasjon til generasjon og bevart av nephittene. 
(Mosiah 1:16; 28:20; 3 Ne 1:2.) En gang i fremtiden har 
Herren lovet å bringe dem frem, uformørket av tidens 
tann i sin opprinnelige klarhet, og beretningene på 
dem skal ‘gå ut til alle nasjoner, slekter, tungemål og 
folk’. (Alma 37:3- 5; 1 Ne 5:18- 19.)” (Mormon Doctrine, 
2. utg. [1966], 103).

Flere undervisningsforslag
1 Nephi 5:21. Gransk Skriftene
Syng eller les teksten til “Når jeg vender meg til 
Skriften”, (Salmer, nr. 158). Be elevene se etter fraser 
i salmen som beskriver de velsignelser som kommer 
av å granske Skriftene. Be elevene finne fraser som er 
meningsfylte for dem, og fortelle hvorfor de liker disse 
frasene.

Du kan gjerne lese følgende uttalelse av president 
Marion G. Romney i Det første presidentskap:

“Jeg er forvisset om at hvis foreldrene vil lese 
i Mormons bok regelmessig i hjemmet og be 

angående den, både for seg selv og sammen med 
barna, vil ånden i denne gode boken gjennomsyre 
hjemmet og alle som bor der. Ærbødigheten vil øke, 
gjensidig respekt og omtanke for hverandre vil vokse. 
Stridens ånd vil forsvinne. Foreldre vil veilede sine barn 
i større kjærlighet og visdom. Barna vil bli mer lydhøre 
og villige til å følge rådene. Rettferdigheten vil øke. 
Tro, håp og kjærlighet – Kristi rene kjærlighet – vil råde 
i vårt hjem og liv, og i kjølvannet vil fred, glede og 
lykke følge” (i Conference Report, april 1960, 112- 13; 
sitert av Ezra Taft Benson, “Rens karet innvendig”, 
Lys over Norge, nr. 6, 1986, 5).
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1 Nephi 6 og 9

Undervisningsforslag

1 Nephi 6
Nephi skriver for å overtale alle til å komme til Jesus Kristus
Vis noen egnede bøker eller filmer som er populære blant dagens ungdom. Spør elevene 
hva de mener var forfatterens eller skaperens hensikt med hver av bøkene eller filmene. 
Hold opp en Mormons bok. Fortell elevene at i 1 Nephi 6 forklarte Nephi sin hensikt med 
å skrive sin opptegnelse, som til slutt ble en del av Mormons bok.

Be elevene lese 1 Nephi 6:3- 6 og se etter ord og fraser som uttrykker Nephis hensikt med 
å føre sin opptegnelse. (Du kan gjerne foreslå at de markerer disse ordene.)

• Hvorfor er det viktig at Nephi skrev ting “som er velbehagelig for Gud” og ikke ting 
“som er til behag for verden”?

• Hvordan vil du uttrykke Nephis hensikt med egne ord? (Det kan være nyttig å forklare 
at frasen “Abrahams og Isaks og Jakobs Gud” viser til Jesus Kristus. Du kan gjerne 
oppfordre elevene til å skrive Jesus Kristus i sine skrifter ved siden av 1 Nephi 6:4. Du 
kan også gjerne forklare at navnet Jehova også viser til Jesus Kristus. [Se 1 Nephi 19:10; 
2 Nephi 11:4, 6- 7; se også Veiledning til Skriftene, “Jesus Kristus”.])

For å hjelpe elevene å forstå at Mormons bok er et annet testamente om Jesus Kristus, 
ber du dem slå opp i emneregisteret og skumlese alle overskrifter knyttet til Jesus Kristus. 
Be dem identifisere noen av måtene Mormons bok lærer om Frelserens misjon på.

Be en elev skrive følgende sannhet på tavlen: Et av formålene med Mormons bok er 
å overtale alle mennesker til å komme til Jesus Kristus.
• Hvordan kan det å forstå Nephis hensikt med å skrive påvirke hvordan du planlegger 

å studere Mormons bok i år?

Fortell hvordan Mormons bok har hjulpet deg å komme nærmere vår himmelske Fader 
og Frelseren. Be elevene fortelle hvordan Mormons bok har påvirket deres liv og bragt dem 
nærmere vår himmelske Fader og Jesus Kristus. Oppfordre dem til å uttrykke sine følelser 
om Mormons bok og sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus til en venn eller et familiemedlem 
i løpet av de neste dagene.

1 Nephi 9
Nephi fører to sett med plater
Vis klassen en historiebok, og angi tidsperioden boken dekker. Vis så klassen en personlig 
historie eller dagbok som dekker noe av den samme tidsperioden. (Hvis det passer, kan du 
lese en åndelig opplevelse fra dagboken.)

• Hvordan er de to tekstene forskjellige i sin tilnærming til å skrive historie?

• Er én tekst mer verdifull enn den andre? Hvordan da? (Hver er verdifull av forskjellige 
grunner.)

Innledning
Nephi erklærte: “For hele min hensikt er å overtale 
menneskene til å komme til Abrahams Gud og Isaks 
Gud og Jakobs Gud og bli frelst” (1 Nephi 6:4). Han 
førte to sett med opptegnelser: Nephis mindre plater 
og Nephis større plater. Herren befalte ham å lage en 
forkortelse av Lehis opptegnelse på de mindre plater 

(se 2 Nephi 5:28- 31). Senere ble Mormon inspirert til å 
ta med de mindre plater i sin utarbeidelse av Mormons 
bok (se Mormons ord 1:6- 7). Hverken Nephi eller 
Mormon visste hvorfor, men begge fulgte Herrens 
veiledning.

Forklare, dele eller 
bære vitnesbyrd 
utenfor klasserommet
Når elevene bærer 
sitt vitnesbyrd utenfor 
klasserommet, vil deres 
forståelse av sannheter 
de lærer i klassen, bli 
dypere. Oppfordre dem 
til å se etter muligheter 
til å undervise i og vitne 
om evangeliets prinsip-
per når de omgås med 
familiemedlemmer og 
venner.
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• Hvordan er disse tekstene sammenlignet med Mormons bok?

Forklar at i 1 Nephi 9:1- 5 forteller Nephi om sin innsats for å føre opptegnelser på to sett 
med plater.

På ett sett med plater, som nå er kjent som Nephis større plater, skrev han “[sitt] folks 
historie” (1 Nephi 9:2). Denne historien innbefattet “en beretning om kongenes regjer-
ingstid og om krigene og stridighetene blant [hans] folk” (1 Nephi 9:4). Det var den første 
opptegnelsen Nephi førte, men den er ikke med i det vi nå har som Mormons bok.

På det andre settet med plater, som nå er kjent som Nephis mindre plater, skrev han “[sitt] 
folks kirkelige virksomhet” (1 Nephi 9:3). Nephis opptegnelse på de mindre plater finnes 
nå i bøkene 1 Nephi og 2 Nephi.

For å hjelpe elevene å skille mellom de mindre og de større plater når de leser 1 Nephi 9, 
skriver du følgende på tavlen: “disse platene” = de mindre plater og “de andre platene” = de 
større plater. (Du kan gjerne foreslå at elevene skriver disse ordene i sine skrifter ved siden 
av de aktuelle versene.) I 1 Nephi 9 viser frasen “disse platene” alltid til de mindre plater. 
Frasen “de andre platene” viser til de større plater.

Be en elev lese 1 Nephi 9:3, 5- 6 høyt.

• Hvilke grunner oppga Nephi for å lage de mindre plater i tillegg til de større plater? 
Hvordan viser disse forklaringene Nephis tro på Herren?

Forklar at nesten 1000 år senere laget profeten Mormon en forkortelse, eller en forkortet 
versjon, av alle opptegnelsene som hadde blitt skrevet av hans folk. Dette ble det vi i dag 
kjenner som Mormons bok. Mens han laget denne forkortelsen, fant han Nephis mindre 
plater og tok dem med i sin opptegnelse.

Be en elev lese Mormons ord 1:3- 7 høyt. Forklar at Mormon skrev disse ordene rundt år 
385 e.Kr., på den tiden da det siste slaget mellom nephittene og lamanittene fant sted. Når 
elevene leser disse versene, kan du be dem merke seg grunner Mormon oppga for å ta 
med Nephis mindre plater i sin forkortelse.

Les følgende uttalelse av eldste Marvin J. Ashton i De tolv apostlers quorum:

“Noen ganger når vi blir bedt om å være lydige, vet vi ikke hvorfor, annet 
enn at Herren har befalt det… Nephi fulgte instruksjoner selv om han ikke 
fullt ut forsto den vise hensikten. Hans lydighet resulterte i velsignelser for 
mennesker over hele verden” (“Who Will Forfeit the Harvest?” Ensign, nov. 
1978, 51).

Påpek at Nephis og Mormons eksempler lærer oss at vi skulle adlyde 
Guds bud og følge tilskyndelser fra Ånden selv om vi ikke fullt ut forstår årsakene 
til dem.
• Hvorfor er det viktig å adlyde Herrens bud og følge tilskyndelser fra Ånden selv når vi 

ikke fullt ut forstår årsakene til dem?

• Når har du vært lydig mot Herren eller fulgt en bestemt tilskyndelse uten helt å forstå 
årsakene?

• Hvordan kan vi utvikle større selvtillit og mot til å være trofaste mot Guds rettledning?

Bær vitnesbyrd om at når vi adlyder Guds bud og Den hellige ånds tilskyndelser, vil vår 
forståelse av hensiktene bak dem vokse, og Herren vil velsigne oss for vår lydighet.

Be en elev lese følgende forklaring høyt: (Du kan gjerne gi hver elev en liten kopi slik at 
de kan følge med og sette den inn i Skriftene for fremtidig referanse.)

Minst en del av Herrens “vise hensikt” (1 Nephi 9:5; Mormons ord 1:7) med å la Nephi 
føre to sett med opptegnelser ble tydelig da Joseph Smith oversatte Mormons bok. Joseph 
oversatte opprinnelig Mormons forkortelse av Nephis større plater. Martin Harris, som 
hadde hjulpet Joseph, ville vise oversettelsen til sin hustru og familie. Motvillig lot profeten 
Martin låne de 116 manuskriptsidene som var ferdige til da. De 116 sidene ble stjålet fra 
Martin, og som følge av dette ble platene, urim og tummim og gaven å kunne oversette 
midlertidig tatt fra Joseph Smith (se L&p 3:14).

Etter at Joseph Smith gikk gjennom en periode med omvendelse (se L&p 3:10), sa Herren 
at han ikke skulle oversette den tapte delen på nytt (se L&p 10:30). I stedet befalte han 
ham å oversette Nephis mindre plater (se L&p 10:41), som dekket samme periode. Han 
informerte Joseph om at de som hadde tatt de 116 sidene, hadde forandret dem og planla 
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å bruke dem til å bringe arbeidet i vanry (se L&p 10:10- 19). Herren hadde forutsett disse 
hendelsene mange hundre år tidligere og hadde sørget for den andre opptegnelsen for å 
forpurre Satans plan. (Se History of the Church, 1:20- 23; L&p 10:38- 46.)

Be elevene lese 1 Nephi 9:6 hver for seg. Be dem identifisere læresetningen som Nephi for-
kynner i dette verset. Be en elev skrive følgende prinsipp på tavlen: Gud vet alt og bereder 
en vei så alt hans arbeid kan utføres.
• Hvorfor er det nyttig å vite at “Herren kjenner alle ting fra begynnelsen”? (1 Nephi 9:6; 

se også 2 Nephi 9:20; Mormons ord 1:7.)

• Hvordan kan denne læresetningen påvirke hvordan du lever? (Etter hvert som elevene 
svarer på dette spørsmålet, kan du gjerne uttrykke dine tanker om hvordan denne lære-
setningen har økt din tro, ditt håp og din tillit til Gud.)

• Hvordan kan denne læresetningen hjelpe deg i møte med prøvelser? (Et mulig svar kan 
være at vi kan finne trøst i vissheten om at Gud kan se utfallet av våre prøvelser og utfor-
dringer, selv om vi ikke kan. Og gjennom Den hellige ånd kan han gi oss styrke, trøst og 
veiledning til å overvinne eller tåle livets vanskeligheter.)

Uttrykk din overbevisning om at Gud vet alt, inkludert hva som er best for hvert av sine 
barn. Hjelp elevene å forstå at hele livet vil de stå overfor bud og befalinger og få inspira-
sjon fra Gud som de til å begynne med ikke fullt ut kan forstå. Deres lydighet mot Herrens 
bud og Den hellige ånds tilskyndelser vil velsigne deres eget og andres liv.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
1 Nephi 6:4. “Abrahams og Isaks og Jakobs Gud”
President Ezra Taft Benson forklarte at når Skriftene 
omtaler Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, omtaler de 
Jesus Kristus: “Vi må huske hvem Jesus var før han 
ble født. Han var alle tings Skaper, den store Jehova, 
Lammet som var slaktet før verdens grunnleggelse, 
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Han var og er Israels 
Hellige” (“Five Marks of the Divinity of Jesus Christ”, 
Ensign, des. 2001, 10).

1 Nephi 9:6. Gud kjenner alle ting fra  
begynnelsen av
Vi kan ha tillit til at Gud kjenner alle ting. “Uten kunn-
skap om alle ting ville ikke Gud kunne frelse noen del 
av sine skapninger, for det er den kunnskap han har 
om alle ting, fra begynnelsen til enden, som gjør det 
mulig for ham å gi denne forståelse til sine skapninger 
så de kan få del i evig liv. Og hvis ikke den tanke at 
Gud hadde all kunnskap hadde vært i menneskenes 
forstand, ville det vært umulig for dem å utøve tro 
på ham” (Lectures on Faith [1985], 51- 52).
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1 Nephi 1- 6; 9 (Enhet 2)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte 1 Nephi 1- 6; 9 (Enhet 2), 
er ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg om bare et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (1 Nephi 1)
Da elevene studerte Lehis profetier til folket og hans påmin-
nelser om å omvende seg, lærte de at profeter advarer mot å 
begå synd og forkynner frelse gjennom Jesus Kristus. I tillegg 
lærte de at Herrens milde barmhjertighet gis dem som utø-
ver tro på ham.

Dag 2 (1 Nephi 2)
Lehi fulgte Herrens befaling om å forlate Jerusalem. Han 
var et eksempel på prinsippet om at når vi er trofaste og 
lydige, vil Herren hjelpe oss i prøvelsens stund. Nephi viste en 
lydig innstilling og lærte selv at når vi påkaller Gud, kan han 
bløtgjøre vårt hjerte så vi tror hans ord. Elevene lærte at Gud 
velsigner dem som er lydige og trofaste.

Dag 3 (1 Nephi 3- 4)
Da Lehi fortalte Nephi og hans brødre om Guds befaling om 
at de skulle vende tilbake til Jerusalem og hente messingpla-
tene, reagerte Nephi med å vitne om at hvis vi vil gjøre det 
Herren befaler, så vil han berede en vei for oss så vi kan klare 
det. Nephi og hans brødre fant ut at det var vanskelig å opp-
fylle Herrens befaling. Nephis beslutning om å vende tilbake 
til Jerusalem vil hjelpe elevene å forstå at når vi utøver tro på 
Gud og prøver å gjøre det han ber oss om, selv om vi ikke 
kan se utfallet, vil han lede oss ved Den hellige ånd.

Dag 4 (1 Nephi 5- 6; 9)
Da elevene studerte Lehis opplevelse med å granske mes-
singplatene, oppdaget de følgende prinsipp: Når vi gransker 
Skriftene, kan vi bli fylt med Den hellige ånd og motta åpen-
baring. Da de lærte om Nephis hensikt med å skrive sin opp-
tegnelse, lærte elevene også at formålet med Mormons bok 
er å overtale alle mennesker til å komme til Jesus Kristus.

Innledning
Denne ukens leksjon vil gi elevene en sjanse til å gjennomgå og 
diskutere hva de lærte av det eksempel Lehis familie viste, og 
deres handlinger i tro. I løpet av leksjonen bør du understreke 
Nephis trofaste lydighet mot Herrens befalinger og hvor flittig 
han søkte å få bekreftet sannheten av “alle de ord han hadde 
uttalt ved [hans] far” (1 Nephi 2:16). Når elevene følger Nephis 
eksempel på lydighet, vil de utvikle sitt eget vitnesbyrd om 
evangeliet.

Når du underviser, skulle du følge formaningen fra eldste 
Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“Vi må gjenopplive og gjeninnføre førsteklasses undervisning 
i Kirken – hjemme, fra talerstolen, under våre administrative 
møter og selvfølgelig i klasserommet. Inspirert undervisning må 
aldri bli en tapt kunst i Kirken, og vi må se til at vår søken etter 
den ikke blir en tapt tradisjon …

… Måtte vi høyne undervisning i hjemmet og i Kirken og 
forbedre all vår innsats for å oppbygge og belære” (“En 
lærer kommet fra Gud”, Lys over Norge, juli 1998, 25, 27).

Undervisningsforslag

1 Nephi 1
Herren viser sin milde barmhjertighet til de trofaste
Skriv følgende prinsipp på tavlen: Herrens milde barmhjer-
tighet gis dem som utøver tro på ham. Be elevene skumlese 
1 Nephi 1 og finne verset hvor denne sannheten blir fremsatt 
(vers 20).

Still følgende spørsmål for å hjelpe elevene å huske og oppsum-
mere det de lærte da de studerte 1 Nephi 1- 6; 9 i løpet av uken:

• Med utgangspunkt i det du lærte i kapitlene du studerte 
denne uken, hvordan viste Herren Lehi og hans familie sin 
milde barmhjertighet?

• Hvilke eksempler på lydighet og tro ble vist av Lehi og hans 
familie?

• Når har du sett Herren vise sin milde barmhjertighet til deg 
eller noen du kjenner?

Du kan gjerne fortelle om en gang da Herren viste deg og din 
familie barmhjertighet fordi dere handlet i tro, eller presentere en 
opplevelse du fant i en av Kirkens publikasjoner. Oppfordre ele-
vene til å se etter eksempler på at Herren viser sin barmhjertighet 
til de trofaste mens de studerer Mormons bok gjennom hele året.
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1 Nephi 2
Herren kan bløtgjøre vårt hjerte så vi kan tro hans ord
Minn elevene på at etter at Lehi ble befalt å forlate Jerusalem 
med sin familie, gjorde hans sønn Nephi en personlig innsats for 
å få kjennskap til og forstå sannheten av farens åpenbaringer. 
Be en elev lese 1 Nephi 2:16, 19 høyt.

Spør elevene: Selv om Nephi ikke knurret, hvilke tegn ser vi i 
1 Nephi 2:16 på at det kan ha vært vanskelig for ham å forlate 
Jerusalem? (Nephi skrev at han ba om forståelse og at Herren 
bløtgjorde hans hjerte. Dette kan tyde på at det ikke var lett for 
ham å forlate Jerusalem, så Herren hjalp ham å akseptere det.)

Spør: Hvilke tegn ser du på at selv om Lehi og hans  familie 
var lydige mot Herren, var ikke livet lett for dem? (Se 
1 Nephi 2:4, 11.)

Be elevene uttrykke sine tanker om Nephis ønske og om hva han 
gjorde som fikk ham til å akseptere Herrens befalinger som ble 
gitt gjennom hans far.

Be noen elever fortelle hva de skrev i sine skriftstudiedagbøker 
for dag 2, oppgave 4: Gi et eksempel på en gang da du,  
i likhet med Nephi, påkalte vår himmelske Fader og opplevde 
en bløtgjøring av hjertet ved Ånden, eller en gang da du fikk 
et vitnesbyrd om noe Herren sa.

Bær vitnesbyrd om at når vi påkaller Gud, kan han bløtgjøre 
vårt hjerte så vi tror hans ord.

Be elevene overveie hva de kan gjøre for å styrke sitt vitnesbyrd 
og få personlige forsikringer, slik Nephi gjorde. Gi dem anled-
ning til å uttrykke sine tanker hvis de ønsker det. Oppfordre 
dem til å handle ut fra sine tanker og tilskyndelser.

1 Nephi 3- 4
Herren vil berede veien hvis vi trofast adlyder hans bud
La hver elev samarbeide med en partner. Skriv følgende skrift-
stedhenvisninger på tavlen: 1 Nephi 3:6- 7 og 1 Nephi 4:6- 13. 
Be elevene lese skriftstedene og drøfte følgende spørsmål med 
sine partnere:

• Hva syns du er viktig ved Nephis uttalelse “Likevel gikk jeg 
videre”? (1 Nephi 4:7).

• Hvordan gjorde Nephis tro det mulig for ham å få tak i 
messingplatene?

Når elevene har diskutert sin forståelse med sine partnere, 
forklarer du at Herren kan be oss om å gjøre noe, slik han gjorde 
med Nephi og hans brødre, uten straks å avsløre hvorfor, når 
eller hvordan vi skal gjøre det. Nephi fant ut hvorfor, når og 
hvordan Herren ville hjelpe ham først etter at han lot Den hellige 
ånd lede seg og etter at han bestemte seg for å gå fremad i tro. 
Bær vitnesbyrd om at når vi utøver tro på Gud og prøver å 
gjøre det han ber oss om, selv om vi ikke kan se utfallet, 
vil han lede oss ved Den hellige ånds innflytelse.

Hvis tiden tillater det, kan det være lurt å spørre elevene om de 
har spørsmål eller ønsker å uttrykke sin forståelse fra dag 4, da 
de studerte 1 Nephi 5- 6; 9. Du kan for eksempel be dem fortelle 
hvordan de reagerte på oppgave 4, der de ble bedt om å skrive 
om en gang da de gransket Skriftene og følte Herrens ånd.

Avslutt med å be en elev lese høyt (eller sitere utenat) Kjenn 
Skriftene- skriftstedet 1 Nephi 3:7. Still deretter følgende 
spørsmål:

• Hvilket prinsipp lærer 1 Nephi 3:7 oss om lydighet mot 
Herrens bud? (Elevene bør kunne forklare prinsippet om at 
hvis vi prøver å gjøre det Herren befaler, vil han berede 
en vei for oss så vi kan klare det.)

• Ut fra det du leser i 1 Nephi 1- 6 og 9, hva var resultatet av 
Lehis og Nephis lydighet mot Guds befalinger?

• Når har Herren beredt en vei for å hjelpe deg å adlyde et bud?

Be elevene grunne på ett område der de i større grad kan vise 
sin lydighet mot Gud. Du kan gjerne avslutte leksjonen med å 
vitne om de velsignelser som har blitt deg til del på grunn av 
din innsats for å adlyde Herrens bud.

Neste enhet (1 Nephi 7- 14)
I neste enhet skal elevene studere Lehi og Nephis syner. Lehi 
og Nephis syner om livets tre er aktuelle for vårt liv i dag. Nephis 
beretning om sitt syn omfatter beskrivelser av Jesu Kristi fødsel, 
tjenestegjerning og forsoning, hedningenes oppdagelse og kolo-
nisering av Amerika, og tapet av viktige sannheter fra Bibelen og 
deres gjengivelse gjennom Mormons bok. Nephis beretning om 
sitt syn avsluttes med en beskrivelse av evangeliets gjengivelse.
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1 Nephi 7:1- 5
Herren befaler Nephi å vende tilbake til Jerusalem for å hente Ismael og hans 
familie
Vis et bilde av et ektepar og deres barn. (Du kan gjerne bruke et bilde av din egen familie.)

Be en elev lese 1 Nephi 7:1- 2 høyt.

• Hva befalte Herren Lehis sønner å gjøre? Hvilken sannhet kan vi lære av denne befalin-
gen? (Forviss deg om at elevene forstår at Herren befaler oss å gifte oss og oppfostre 
barn for ham.)

Minn elevene på at det ville ta flere dager med vanskelig reise gjennom ørkenen for Nephi 
og hans brødre for å vende tilbake til Jerusalem.

• Hvorfor er ekteskap og familie viktig nok til at Nephi og hans brødre måtte reise tilbake 
til Jerusalem for å møte Ismael og hans familie?

Før du fortsetter, kan du gjerne gi hver elev et eksemplar av “Familien – En erklæ-
ring til verden”, eller be dem slå opp på det eksemplaret av erklæringen de har i sin 
skriftstudiedagbok.

Be en elev lese høyt følgende utsagn fra “Familien – En erklæring til verden”. Be elevene 
lytte nøye og finne ut hva profeter i de siste dager har erklært om ekteskapets betydning.

“Vi, Det første presidentskap og De tolv apostlers råd i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige, erklærer høytidelig at ekteskap mellom mann og kvinne er innstiftet av Gud, og at 
familien står sentralt i Skaperens plan for hans barns evige fremtid” (“Familien – En erklæ-
ring til verden”, Liahona, nov. 2010, 129).

Be noen elever fortelle hva de lærte av denne uttalelsen. Sørg for at de forstår at familien 
står sentralt i Skaperens plan for vår evige fremtid. Understrek at dette var grunnen til at 
Herren befalte Nephi og hans brødre å invitere Ismaels familie til å bli med dem. Forklar 
også at en av de viktigste grunnene til ekteskap er å bringe barn til verden.

• Hva tror du det vil si å oppfostre barn “for Herren”? (1 Nephi 7:1).

Når elevene har svart på dette spørsmålet, kan du oppfordre dem til å lytte etter ytterli-
gere innsikt mens du leser følgende uttalelse fra familieerklæringen. Hvis de har sine egne 
eksemplarer av erklæringen, kan det være lurt å foreslå at de markerer ord og uttrykk som 
er viktige for dem.

“Vi erklærer at Guds befaling til sine barn om å bli mange og fylle jorden fortsatt står ved 
makt …

… Foreldre har en hellig plikt til å oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet, til å dekke 
deres fysiske og åndelige behov, til å lære dem å elske og tjene hverandre, til å overholde 
Guds bud og å være lovlydige borgere hvor de enn bor. Ektemenn og hustruer – mødre 
og fedre – vil bli holdt ansvarlige for Gud når det gjelder å oppfylle disse forpliktelsene” 
(“Familien – En erklæring til verden”, 129).

Innledning
1 Nephi 7 inneholder eksempler på Nephis hengi-
venhet til Gud. Nephi adlød da Herren befalte ham 
og brødrene hans å vende tilbake for å be Ismael og 
hans familie bli med dem ut i ødemarken, slik at de 

kunne gifte seg og få barn. Selv da Laman og Lemuel 
gjorde opprør mot Nephi og forsøkte å drepe ham, 
forble han trofast og prøvde å hjelpe dem også å være 
trofaste.

Ved hjelp av 
erklæringen om 
familien oppfordret
Hjelpeforeningens 
generalpresident, søster 
Julie B. Beck, Seminar-  
og Institutt- lærere til å 
undervise om viktighe-
ten av familier og til å 
bruke familieerklærin-
gen i sine leksjoner:
“I Kirken er det viktig 
for oss å undervise i … 
prinsippene om familien, 
de prinsipper som vil 
lære [elevene] å stifte 
familie, å undervise 
denne familien og for-
berede denne familien 
til å inngå ordinanser 
og pakter …
… Når dere underviser 
dem, kan dere knytte 
det dere lærer dem, til 
viktige utsagn og fraser 
som finnes i erklæringen 
om familien. Erklærin-
gen er ingen selvstendig 
leksjon” (“Hvordan 
undervise i læren om 
familien” [Satellitt-
sending for Seminar og 
Institutt, 4. aug. 2009], 5, 
si.lds.org).

LEKSJON 11

1 Nephi 7
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Be en elev lese 1 Nephi 7:3- 5 høyt.

• Hvordan er beretningen i 1 Nephi 7:3- 5 et eksempel på sannheten i 1 Nephi 3:7? (Hjelp 
elevene å forstå at Herren beredte en vei for Nephi og hans brødre så de kunne adlyde 
befalingen om å gifte seg og få barn.)

• Hvordan kan ungdom forberede seg nå til å gifte seg og “oppfostre” barn i evangeliet?

1 Nephi 7:6- 15
Konfrontert med Laman og Lemuels opprør, vitner Nephi om Herrens evne 
til å lede dem til det lovede land
Be en elev lese 1 Nephi 7:6- 7 høyt.

• Hvorfor gjorde Laman, Lemuel og noen av Ismaels barn opprør under deres reise 
i villmarken?

Oppfordre elevene til å tenke på hva de kunne ha sagt til Laman, Lemuel og Ismaels 
opprørske sønner og døtre for å overtale dem til å fortsette sin reise til det lovede land. 
Be så elevene lese 1 Nephi 7:8- 12 stille og identifisere spørsmålene Nephi stilte Laman 
og Lemuel.

• Hvilke sannheter formidlet Nephi da han stilte disse spørsmålene? (Han minnet sine 
brødre på de velsignelser de allerede hadde mottatt fra Herren og Herrens evne til å 
fortsette å velsigne dem i henhold til deres tro.)

• Hvorfor er det viktig for oss å huske disse sannhetene?

Be elevene lese 1 Nephi 7:13- 15 og identifisere konsekvensene dersom Laman, Lemuel 
og Ismaels opprørske sønner og døtre hadde vendt tilbake til Jerusalem.

1 Nephi 7:16- 22
Nephi blir befridd av Herren
Forklar at etter at Nephi minnet Laman og Lemuel på hvilken ødeleggelse som ville 
komme over Jerusalems innbyggere, ble de sinte på ham.

Be en elev lese 1 Nephi 7:16 høyt Be klassen forestille seg at de er i Nephis situasjon.

• Hva ville du ha følt om du var i Nephis situasjon? Hva ville du ha gjort?

Påpek at Nephis reaksjon på denne situasjonen var å be om hjelp. Be en elev lese Nephis 
bønn i 1 Nephi 7:17- 18 høyt.

• Hva ba Nephi om? Hva syns du er viktig ved hans bønn?

Etter hvert som elevene svarer, bør du forsikre deg om at de forstår at Nephi ba om å bli 
befridd “på grunn av [sin] tro”. Påpek også at da han ba om å bli befridd fra sine brødre, ba 
han Gud om å styrke ham slik at han kunne ta seg av problemet. Forklar at bønn i tro betyr 
at vi ber med tillit til Herren og med vilje til å handle. Be en elev lese følgende uttalelse av 
eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum:

“Nephi er et eksempel på en som kjente, forsto og stolte på Frelserens 
styrkende kraft… Legg merke til Nephis bønn i vers 17: ‘Herre, vil du, på 
grunn av den tro jeg har på deg, fri meg ut av mine brødres hender, ja, vil du 
gi meg styrke til å sprenge disse bånd som jeg er bundet med’ (uthevelse 
tilføyet).

…Det er spesielt interessant at Nephi ikke ba om at hans situasjon skulle 
forandres. I stedet ba han om styrke til å forandre situasjonen. Jeg tror at han ba på denne 
måten nettopp fordi han kjente, forsto og hadde erfart forsoningens styrkende kraft” 
(“In the Strength of the Lord” [andakt ved Brigham Young University, 23. okt. 2001], 4, 
speeches.byu.edu).

Bær vitnesbyrd om at Gud besvarer våre bønner i henhold til vår tro. Påpek at i denne 
situasjonen besvarte Gud Nephis bønn nesten umiddelbart. Men bønner blir ikke alltid 
besvart på denne måten. Vår himmelske Fader besvarer bønn i sin egen tid, på sin egen 
måte og ifølge sin vilje. Gi elevene anledning til å vitne om bønnens kraft ved å stille 
dem følgende spørsmål:
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• Når har du bedt i tro og fått styrke eller hjelp fra Herren, enten umiddelbart eller etter 
en tid? (Du kan gjerne fortelle om en erfaring du har hatt med dette prinsippet.)

Fortell elevene at etter at Nephi ble befridd fra sine bånd, forsøkte hans brødre å angripe 
ham igjen. Be en elev lese 1 Nephi 7:19- 20 høyt.

• Hvem overtalte Laman og Lemuel til å stoppe med forsøkene på å drepe Nephi?

Påpek at våre bønner ofte blir besvart og våre behov ofte oppfylt gjennom andres tro-
faste handlinger. Mens klassen studerer de gjenværende versene av 1 Nephi 7, kan du be 
elevene legge merke til hvordan Nephi svarte brødrene sine, selv etter alt de hadde gjort 
mot ham. Be dem tenke på følgende spørsmål uten å svare høyt:

• Hvordan har du reagert når andre har forsøkt å skade deg?

Be en elev lese 1 Nephi 7:21 høyt. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer Nephis 
uttalelse om tilgivelse.

• Hva vil det si å tilgi oppriktig? (Hvis elevene er usikre, forklarer du at ordet oppriktig 
betyr ærlig og direkte.)

• Hva formante Nephi sine brødre til å gjøre? Hvorfor var dette rådet viktig?

Bær vitnesbyrd om at å søke tilgivelse og tilgi andre bringer harmoni og fred. Be 
elevene tenke på situasjoner i sin familie hvor det har vært behov for tilgivelse.

• Hvorfor er tilgivelse spesielt viktig i våre familier?

• Tenk på en gang du har tilgitt et familiemedlem eller et familiemedlem har tilgitt deg. 
Hvordan påvirket det forholdet mellom dere og ånden i hjemmet?

Avslutt med å minne elevene på at Herren befalte Nephi og hans brødre å gifte seg og 
stifte familie, og at Herren krever det samme i dag. Bær også vitnesbyrd om at Herren 
besvarer våre bønner og gir oss styrke til å overvinne våre problemer i forhold til vår tro 
på ham. Oppfordre dem til å overveie hvordan de kan bruke ett av prinsippene i dagens 
leksjon til å hjelpe sin familie.

Kjenn Skriftene- repetisjon
Merk: Kjenn Skriftene- repetisjoner finnes gjennom hele denne håndboken. De introdu-
serer en rekke metoder du kan bruke til å hjelpe elevene å repetere Kjenn Skriftene- vers 
regelmessig.

Lengden på denne leksjonen kan gi tid til følgende Kjenn Skriftene- repetisjon. Du kan 
gjennomføre aktiviteten i begynnelsen av klasseperioden, som en pause mellom deler 
av leksjonen, eller på slutten av klasseperioden. Sørg for å holde den kort for å gi tid til 
leksjonen. For andre repetisjonsaktiviteter, se tillegget.

Når elevene lett kan finne Kjenn Skriftene- skriftsteder og forstå deres betydning, innhold 
og anvendelse, vil de bli tryggere på sitt personlige studium, sin evne til å anvende evange-
liets prinsipper og sine muligheter til å undervise fra Skriftene. Overvei følgende erklæring 
av president Howard W. Hunter: “Vi håper ingen av elevene ville forlate klasserommet 
redde eller flaue eller skamfulle fordi de ikke kan finne den hjelpen de trenger, fordi de 
ikke kjenner Skriftene godt nok til å finne de riktige skriftstedene” (“Evige investeringer” 
[tale til lærere i Kirkens skoleverk, 10. feb. 1989], 2, si.lds.org).

For å hjelpe elevene å bli kjent med plasseringen av Kjenn Skriftene- skriftsteder, kan du be 
dem se på Kjenn Skriftene- bokmerket, finne de første fem Kjenn Skriftene- skriftstedene i 
sine skrifter og lese dem. Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere Kjenn Skriftene- 
skriftsteder på en særegen måte slik at de lett vil kunne finne skriftstedene.
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1 Nephi 8:1- 18
Lehi opplever et syn der han spiser av frukten på livets tre, og inviterer familien 
til å gjøre det samme
Be elevene tenke på tilfeller hvor de har følt vår himmelske Faders kjærlighet til dem. Be 
dem om stille å overveie hvordan de valg de gjør, påvirker deres nærhet til Gud og deres 
evne til å føle hans kjærlighet. Når de har fått tilstrekkelig tid til å reflektere, kan du bære 
vitnesbyrd om at vår himmelske Fader elsker hver og en av dem. Mens klassen studerer 
1 Nephi 8, kan du oppfordre elevene til å merke seg ting de kan gjøre og ting de bør unngå 
hvis de ønsker å komme nærmere Gud og i større grad føle hans kjærlighet i sitt liv.

Be en elev lese 1 Nephi 8:2 høyt Be klassen finne ut hva Lehi opplevde like etter at hans 
sønner kom tilbake fra Jerusalem med messingplatene. Be noen elever etter tur lese høyt 
fra 1 Nephi 8:5- 12.

• Hvilke gjenstander var fokus for Lehis syn? (Livets tre og dets frukt.)

• Hvilke ord og uttrykk brukte Lehi til å beskrive frukten? (Se 1 Nephi 8:10- 11. Du kan 
også gjerne be elevene lese 1 Nephi 11:8- 9 for å finne ut hvordan Nephi beskrev treet.)

Forklar at Herren ofte bruker kjente gjenstander som symboler for å hjelpe oss å forstå 
evige sannheter. For å hjelpe elevene å finne ut hva treet og frukten i Lehis drøm symboli-
serer, kan du be en elev lese følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell i De tolv apost-
lers quorum. Be klassen lytte nøye og finne ut hva treet og frukten symboliserer.

“Livets tre … er Guds kjærlighet (se 1 Ne 11:25). Guds kjærlighet til sine 
barn kommer sterkest til uttrykk gjennom den gave det var å la Jesus bli 
vår Forløser: ‘For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne’ 
(Johannes 3:16). Å ta del i Guds kjærlighet er å ta del i Jesu forsoning og den 
frigjøring og de gleder den kan gi” (“Hva vi kan lære av Laman og Lemuel”, 
Liahona, jan. 2000, 6).

• Ifølge eldste Maxwell symboliserer livets tre Guds kjærlighet, vist oss spesielt gjennom 
hvilken gave? (Hjelp elevene å forstå at Jesu Kristi forsoning er det største uttrykk for 
Guds kjærlighet til sine barn. Når folk i Lehis syn spiste av frukten på livets tre, betydde 
det at de var del i forsoningens velsignelser.)

• Hvordan befrir Jesu Kristi forsoning oss fra slaveri og gir oss glede?

For å hjelpe elevene å identifisere et av prinsippene som illustreres i 1 Nephi 8:10- 12, 
kan du be dem finne ord i 1 Nephi 8:11 som beskriver hva Lehi gjorde (“jeg gikk frem og 
spiste av frukten”). Be dem så prøve å finne resultatene av hans handling i 1 Nephi 8:12 
(“[den fylte] min sjel med overmåte stor glede”). Du kan også gjerne påpeke for elevene at 
i 1 Nephi 8:10 beskrev Lehi frukten som “ønskelig fordi den gjorde en lykkelig”. (Du kan 
gjerne foreslå at elevene markerer disse frasene i sine egne skrifter.)

Innledning
I 1 Nephi 8 forteller Lehi om sitt syn om livets tre. I 
synet spiser Lehi av treets frukt, som symboliserer Guds 
kjærlighet og de velsignelser vi kan motta gjennom 
Jesu Kristi forsoning. Lehi blir vist ulike folkegrupper. 
Noen går seg vill og når ikke frem til treet. Andre 

skammer seg etter å ha spist av treets frukt, og de går 
inn på forbudte stier og blir borte. Andre holder fast 
i jernstangen, spiser av frukten og forblir trofaste. 
En annen gruppe velger å  ikke søke stien til livets 
tre i det hele tatt.

LEKSJON 12

1 Nephi 8
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• Hvilke følelser opplevde Lehi etter å ha spist av frukten?

• Hvordan kan vi “ta del i” forsoningen? (Gjennom omvendelsens prosess.)

• Hvorfor fyller det vår sjel med “overmåte stor glede” å ta del i forsoningen?

Bær vitnesbyrd om at å komme til Jesus Kristus og ta del i forsoningen bringer 
lykke og glede. (Du kan gjerne skrive dette prinsippet på tavlen.)

• Når har Frelserens forsoning bragt lykke og glede i ditt liv? (Minn elevene på at de 
ikke trenger å fortelle om erfaringer som er for personlige eller private.)

1 Nephi 8:19- 35
I sitt syn ser Lehi ulike grupper av mennesker og deres suksess eller fiasko 
med hensyn til å nå frem til livets tre
Vis bildet Lehis drøm (62620; Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr. 69), og pek på sym-
bolene som klassen allerede har drøftet – treet og frukten. Forklar at i dette synet brukte 
Herren også andre symboler for å lære Lehi hvordan vi kan komme til Jesus Kristus og ta 
del i hans forsoning. Spør elevene hvilke andre symboler de ser på bildet. (Svarene kan 
innbefatte elven, jernstangen, den mørke tåken og den store og rommelige bygningen.)

Minn elevene på at Herren viste Nephi det samme syn. Nephi skrev senere om betydnin-
gen av de ulike symbolene og bildene i synet (se 1 Nephi 11, 12 og 15).

Forbered følgende diagram som et støtteark, eller skriv det på tavlen før leksjonen begyn-
ner. (La høyre kolonne være tom bortsett fra skriftstedhenvisningene.) Be elevene bruke 
de oppgitte krysshenvisningene til å finne tolkningen av hvert element av Lehis syn. 
Gjennomgå det første symbolet, treet med den hvite frukten, sammen som en klasse. 
Be elevene ta noen minutter hver for seg for å finne betydningen av de gjenværende fire 
symbolene. (Du kan gjerne foreslå at de skriver svarene i Skriftene sine ved siden av de 
tilsvarende versene i 1 Nephi 8.)

Symbol i Lehis syn Tolkning gitt av Nephi

1 Nephi 8:10- 12 – Treet med hvit frukt 1 Nephi 11:21- 25 (Guds kjærlighet, velsignel-
sene av Jesu Kristi forsoning)

1 Nephi 8:13 – Elven med urent vann 1 Nephi 12:16; 15:26- 29 (Urenhet, helvetes dyp)

1 Nephi 8:19 – Jernstangen 1 Nephi 11:25 (Guds ord)

1 Nephi 8:23 – Den mørke tåken 1 Nephi 12:17 (Djevelens fristelser)

1 Nephi 8:26 – Den store og rommelige 
bygningen

1 Nephi 11:35- 36; 12:18 (Verdens stolthet 
og tomme innbilning)

Be elevene fortelle hvilke tolkninger de har funnet. For å hjelpe dem å se betydningen av 
1 Nephi 8 i sitt liv, kan du be en elev lese følgende uttalelse av president Boyd K. Packer 
i De tolv apostlers quorum. Be klassen lytte etter en grunn til at det er viktig for dem å 
studere Lehis syn:

“Dere mener kanskje at Lehis drøm eller syn ikke betyr noe spesielt for dere, men det gjør 
den. Dere er med i den, det er vi alle …

Lehis drøm eller syn … inneholder alt en siste- dagers- hellig trenger for å forstå livets 
prøve” (“Finn deg selv i Lehis drøm”, Liahona, aug. 2010, 26).

Mens elevene studerer resten av synet, kan du oppfordre dem til å se etter personer i synet 
som kan representere dem selv. Forsikre dem om at uansett hvor de ser seg selv i synet, har 
de styrke og evne til å velge å kvalifisere seg til forsoningens velsignelser.

Del elevene i små grupper. Forklar at hver gruppe skal se etter ulike ting mens klassen 
leser 1 Nephi 8:21- 33 sammen.

Markering og 
notater i Skriftene
Elevene kan ha nytte 
av å skrive krysshen-
visninger, tolkninger 
av symboler og annen 
informasjon i margen 
i Skriftene sine. De kan 
også ha nytte av å frem-
heve krysshenvisninger i 
fotnotene. Slike notater 
kan fungere som påmin-
nelser for å hjelpe dem 
å forstå og lære av Skrif-
tene i fremtiden. Disse 
notatene kan være mer 
tilgjengelige og varige 
enn informasjon som 
skrives i en dagbok eller 
på et eget ark. Du skulle 
imidlertid alltid respek-
tere elevenes handle-
frihet, og aldri forlange 
at de skriver i Skriftene 
sine. I stedet kommer 
du med forslag og lar 
elevene avgjøre hva 
som er hensiktsmessig.
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Be gruppe 1 prøve å finne svar på følgende spørsmål. (Før leksjonen skriver du disse 
spørsmålene på tavlen eller et støtteark.)

• Hvilke hindringer møtte menneskene i Lehis syn?

• Hva symboliserer disse hindringene?

• Hvilken form tar disse hindringene i dag?

• Hvilke prinsipper ser du i disse versene?

Be gruppe 2 prøve å finne svar på følgende spørsmål. (Før leksjonen skriver du disse 
spørsmålene på tavlen eller et støtteark.)

• Hva hjalp folk å nå frem til treet og spise av frukten?

• På hvilke måter er en jernstang som Guds ord?

• Hvordan hjelper Guds ord oss å overvinne hindringer på veien til evig liv.

• Hvilke prinsipper ser du i disse versene?

Be noen elever om å lese høyt fra 1 Nephi 8:21- 33 etter tur. Be så elevene i gruppe 1 fortelle 
hva de har svart på sine tildelte spørsmål. Be dem også fortelle hvilke prinsipper de ser i 
disse versene. Forviss deg om at elevene forstår at stolthet, verdslighet og å gi etter for 
fristelser kan hindre oss i å motta forsoningens velsignelser. Be elevene tenke over 
hvordan disse hindringene kan hemme deres åndelige fremgang.

Be elevene i gruppe 2 fortelle hva de har svart på de spørsmålene de ble tildelt. Når dere 
har drøftet deres forståelse, ber du dem fortelle hvilke prinsipper de ser i 1 Nephi 8:21- 33. 
Prinsippene de finner, kan for eksempel være:

Hvis vi holder fast ved Guds ord, vil det hjelpe oss å overvinne fristelser og  
verdslig innflytelse.
Å holde fast ved Guds ord hjelper oss å komme nærmere Herren og motta 
forsoningens velsignelser.
• Hvilke ord i 1 Nephi 8:24 og 30 beskriver menneskers innsats for å holde fast 

i jernstangen og nå frem til treet?

• Hva tror du det innebærer å “trenge seg frem”?

• Hva tror du det vil si hele tiden å holde fast i Guds ord? 

• Hvorfor skulle vi studere Skriftene hver dag?

Etter å ha drøftet disse spørsmålene kan du gjerne påpeke at det i synet var noen mennes-
ker, lik Laman og Lemuel, som ikke ville spise av frukten (se 1 Nephi 8:22- 23, 35- 38). Dette 
symboliserte at de nektet å omvende seg og ta del i velsignelsene av Jesu Kristi forsoning. 
Noen falt fra, selv etter å ha spist av frukten (se 1 Nephi 8:25, 28). Dette påminner oss om 
at etter at vi har begynt å motta forsoningens velsignelser, må vi være flittige og trofaste, 
omvende oss fra våre synder og gjøre vårt beste for å holde våre pakter. Oppfordre elevene 
til å følge deres eksempel som spiste av frukten og ble værende ved treet (se 1 Nephi 8:33).

For å hjelpe elevene å forstå hvordan prinsippene i Lehis syn har velsignet dem, kan du be 
dem svare på ett av følgende spørsmål i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker:

• Når har Guds ord veiledet deg eller hjulpet deg å overvinne fristelser, stolthet eller 
verdslighet?

• Når har du følt Guds kjærlighet til deg når du har lest eller lyttet til hans ord?

Be noen elever fortelle resten av klassen hva de har svart.

Oppfordre elevene til å handle ifølge det de har lært og følt mens de studerte 1 Nephi 8, 
ved å sette et realistisk mål om å starte eller videreutvikle en vane med daglig personlig 
skriftstudium. Fortell elevene hvilke velsignelser som har kommet inn i ditt liv på grunn 
av regelmessig skriftstudium.

Oppmuntre til daglig 
skriftstudium
Få ting har en mer varig 
innflytelse til det gode 
enn å hjelpe elevene 
å utvikle en vane med 
daglig personlig skrift-
studium. Oppfordre 
elevene til å sette av 
tid hver dag til å stu-
dere Skriftene. Gi også 
elevene regelmessige 
anledninger i klassen til 
å fortelle hva de lærer 
og føler under sitt per-
sonlige skriftstudium.
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LEKSJON 13

1 Nephi 10- 11

Undervisningsforslag

1 Nephi 10:1- 16
Lehi profeterer om Messias
Oppsummer kort 1 Nephi 10:1- 16 ved å fortelle elevene at etter å ha fortalt om sitt syn 
om livets tre, kom Lehi også med en rekke profetier. Disse inkluderte detaljer om når 
Jesus Kristus ville komme til jorden (se 1 Nephi 10:4), hans dåp ved døperen Johannes (se 
1 Nephi 10:7- 10), hans korsfestelse og oppstandelse (se 1 Nephi 10:11) og den forestående 
adspredelse og innsamling av Israel (se 1 Nephi 10:12- 14).

Be en elev lese 1 Nephi 10:4- 6 høyt. (Du kan gjerne forklare at Messias er “dannet av et 
arameisk og hebraisk ord som betyr ‘den salvede’. I Det nye testamente kalles Jesus for 
Kristus – det greske ord som tilsvarer Messias. Det betyr den salvede profet, prest, konge 
og befrier som jødene ventet på med stor lengsel” [Veiledning til Skriftene, “Messias”, 
scriptures.lds.org; se også Bible Dictionary, “Messiah”].)

• Når sier Lehis profeti at Frelseren skulle komme? (Se 1 Nephi 10:4.)

• Hva ville skje med menneskeheten hvis de ikke satte sin lit til Frelseren? (Se 1 Nephi 10:6.)

1 Nephi 10:17- 22; 11:1- 6
Nephi ønsker å få se, høre og kjenne sannhetene hans far lærte
Be elevene overveie følgende eksempel: Tre unge menn deltar på samme møte i Kirken. 
Når de kommer hjem, føler en ung mann at møtet var kjedelig og bortkastet tid for ham. 
En annen synes møtet var fint, men er upåvirket av det. Den tredje kommer hjem oppbyg-
get av Den hellige ånd og mottar inspirasjon og veiledning for sitt liv, også utover det som 
ble undervist på møtet.

• Hvordan er det mulig at de tre unge mennene kunne delta på samme møte, men ha så 
forskjellige opplevelser?

Forklar at dette eksemplet ligner på Laman, Lemuel og Nephis opplevelse da de hørte 
deres fars profetier og beretningen om synet. Laman og Lemuel forsto ikke sin fars ord 
og kranglet om det de hørte (se 1 Nephi 15:2). Nephi, på den annen side, vendte seg til 
Herren for å søke forståelse. Han ga et utmerket eksempel på hvordan man søker og mot-
tar åpenbaring.

Fortell elevene at når de studerer Nephis erfaring, vil de finne prinsipper som vil hjelpe 
dem å søke og motta åpenbaring for seg selv. Oppfordre dem til å legge merke til ting 
Nephi gjorde som lot ham å få en åpenbaring som lignet på den Lehi mottok.

Del klassen i tre grupper. Gi hver gruppe en av kategoriene og tilhørende spørsmål i 
 følgende oversikt. (Du kan gjerne tegne oversikten på tavlen før leksjonen begynner.)  
Be elevene lese 1 Nephi 10:17 og 11:1- 6 stille og forberede svar på sine tildelte spørsmål.

Innledning
Etter å ha hørt sin far Lehis beretning om sitt syn 
ønsket Nephi å se, høre og selv få vite de tingene 
Lehi hadde sett og hørt (se 1 Nephi 10:17). Mens han 
grunnet på sin fars læresetninger, ble Nephi “ført bort 
i Herrens Ånd” (1 Nephi 11:01) og fikk sitt eget syn. 

Dette synet er nedtegnet i 1 Nephi 11- 14. I 1 Nephi 11 
leser vi om livets tre, jernstangen og den store og rom-
melige bygningen, samt Frelserens fødsel, dåp, tjenes-
tegjerning og korsfestelse. Da Nephi ble vitne til disse 
tingene, så han hvilken kjærlighet Gud har til sine barn.

Anonym fortelling
Det kan være nyttig å be 
elevene anonymt skrive 
om hva de opplever i 
løpet av sitt daglige 
skriftstudium. Samle 
inn svarene deres og les 
noen av dem for klassen. 
Å høre vitnesbyrd fra 
medelever kan oppmun-
tre andre elever i deres 
personlige studium. 
Noen elever nøler med 
å bære vitnesbyrd og 
fortelle om åndelige 
opplevelser åpenlyst 
fordi de ikke ønsker 
å fremstå skrytende, 
eller de frykter at de 
andre vil dømme dem 
eller behandle deres 
opplevelser lettsindig. 
Anonym rapportering 
lar elevene fortelle om 
åndelige opplevelser 
uten denne frykten.
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1 NEPHI  10-  11

Ønske Hva ønsket Nephi å se, høre og vite?
Hvordan påvirker våre ønsker vår evne til å motta åpenbaring?
Hva ønsker jeg å få vite av Herren?

Tro Hvilke trosoppfatninger uttrykte Nephi da han søkte åpenbaring?
Hvordan kan disse trosoppfatningene påvirke vår evne til å motta åpenbaring?
Hvordan kan jeg styrke mitt vitnesbyrd om og min tro på Jesus Kristus?

Ettertanke Hva skjedde da Nephi satt og grunnet?
Hvorfor kan ettertanke føre til åpenbaring?
Hva kan vi gjøre for mer flittig å grunne på profetenes ord?

Be noen elever fra hver gruppe fortelle hva de har svart på sine to første tildelte spørsmål. 
(Du kan også be elevene svare på det tredje spørsmålet, men forsikre dem om at de ikke 
behøver å dele svar med andre som er for personlige eller private.)

Be en elev lese 1 Nephi 10:19 høyt

• Hvem kan kjenne Guds mysterier?

• Ved hvilken kraft blir Guds mysterier åpenbart?

• Hva må vi gjøre for å motta åpenbaring ved Den hellige ånds kraft?

• Hva tror du det innebærer å søke flittig?

• Hva gjorde Nephi som viste at han flittig søkte å få se, høre og vite det hans far 
hadde lært?

Skriv følgende uttalelse på tavlen:

Gud åpenbarer sannheten for …
Be elevene oppsummere hva de har lært av Nephis erfaring ved å fullføre uttalelsen på 
tavlen. Selv om elevene kan velge forskjellige ord, bør svarene omfatte den sannhet at 
Gud åpenbarer sannhet for alle som søker ham. (Du kan gjerne skrive dette prinsippet 
på tavlen.)

Oppfordre elevene til å tenke på en gang da de ved flittig å søke Gud, følte hans Ånd og 
mottok åpenbaring. (Det kan være nyttig å nevne at åpenbaring kan innbefatte å motta 
veiledning når man skal ta en beslutning, få økt forståelse, motta trøst eller motta en 
bekreftelse på at noe er sant.) Be elevene fortelle resten av klassen om sine erfaringer. Du 
kan også gjerne vitne om hva du har opplevd gjennom din innsats for flittig å søke Herren.

1 Nephi 11:7- 36
Nephi ser Guds nedlatenhet
Forklar for elevene at Nephi fortsatte å grunne og søke guddommelig veiledning i løpet 
av synet. Da Nephi ba om å få vite tolkningen av treet han og hans far hadde sett, kom en 
engel for å hjelpe ham. Engelen spurte: “Forstår du betydningen av treet som din far så?” 
(1 Nephi 11:21). Gjennomgå treets betydning ved å be noen elever etter tur lese høyt fra 
1 Nephi 11:18- 23.

• Hva sa Nephi var treets betydning? (Når elevene har svart, kan du gjerne påpeke at 
Nephi så Maria som holdt Jesusbarnet, og engelen identifiserte barnet som “Sønn av 
den evige Fader”. Engelen spurte så Nephi om betydningen av treet for å hjelpe ham 
å forstå at det symboliserte Jesus Kristus. Da Nephi svarte at det symboliserte “Guds 
kjærlighet”, siktet han til Guds kjærlighet slik den er uttrykt gjennom den gave som 
hans Sønn er.  Vi opplever Guds kjærlighet ved å ta del i velsignelsene av Jesu Kristi 
forsoning.)

• Hvordan beskrev Nephi og engelen Guds kjærlighet?

Be en elev lese 1 Nephi 11:16. (Forklar at ordet nedlatenhet betyr den frivillige nedstignin-
gen fra en posisjon av rang eller verdighet. Du kan gjerne be elevene skrive denne forkla-
ringen i Skriftene sine ved siden av 1 Nephi 11:16.)
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Be elevene finne Nephis svar på engelens spørsmål ved å lese 1 Nephi 11:17 høyt.

• Hva visste Nephi?

• Hva visste han ikke?

Etter at Nephi hadde svart, viste engelen ham flere eksempler på Guds nedlatenhet for 
å hjelpe ham å få en dypere forståelse av Guds kjærlighet. Forklar for elevene at “Guds 
nedlatenhet” sikter til både Gud Faderen og Jesus Kristus.

Presenter følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie i De tolv apostlers quorum, som 
forklarte Guds, vår himmelske Faders nedlatenhet:

“Guds nedlatenhet ligger i det faktum at han, et opphøyet vesen, stiger ned fra sin evige 
trone for å bli far til en jordisk Sønn” (The Mortal Messias [1979], 1:314).

For å hjelpe elevene å forstå hvordan “Guds nedlatenhet” også sikter til Jesus Kristus, kan 
du vise bildet Jesu fødsel (62116; Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr. 30). Be en elev lese 
1 Nephi 11:13- 21 høyt. Be en annen elev finne ut hva disse versene har med bildet å gjøre. 
Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Gerald N. Lund, tidligere medlem av De sytti. 
Be klassen lytte etter måter Frelseren viste sin kjærlighet til oss på.

“Her var Jesus – et medlem av Guddommen, Faderens førstefødte, Skaperen, Det gamle 
testamentes Jehova – som nå forlot sin guddommelige og hellige post og avkledde seg all 
sin herlighet og storhet og inntok et lite spedbarns kropp, hjelpeløs og fullstendig avhengig 
av sin mor og jordiske far. Det at han ikke kom til det fineste jordiske palass og ble … over-
øst med juveler, men isteden kom til en uanselig stall, er forbløffende. Da er det ikke til å 
undre seg over at engelen sa til Nephi: ‘Se, og tenk over Guds nedlatenhet!’” (Jesus Christ, 
Key to the Plan of Salvation [1991], 16).

• Hvordan viser Frelserens fødsel hans kjærlighet til oss?

Forviss deg om at alle forstår at Frelserens villighet til å leve et jordisk liv viser hans kjær-
lighet til oss.

Vis bildene Jesus oppvekker Jairus’ datter fra de døde (62231; Kunst inspirert av evangeliet, 
nr. 41) og Kristus helbreder de syke ved Betesda (Kunst inspirert av evangeliet, nr. 42). Be 
en elev lese 1 Nephi 11:28 og 31 høyt. Oppfordre klassen til å finne ut hvordan bildene 
ligner på versene.

• Hvem så Nephi Frelseren betjene og helbrede?

• Hvordan viser Frelserens handlinger hans kjærlighet?

Be en elev lese 1 Nephi 11:32- 33 høyt. Be klassen lytte etter det ypperste eksempel på 
Frelserens kjærlighet.

Når elevene har fortalt hva de har kommet frem til, viser du bildet Korsfestelsen (62505; 
Kunst inspirert av evangeliet, nr. 57).

Bær vitnesbyrd om at Jesu Kristi nedlatenhet viser Guds kjærlighet til oss. Frelseren 
nedlot seg til å leve et jordisk liv, betjene og helbrede de syke og plagede og dø for alle våre 
synder for at vi kunne vende hjem til vår himmelske Faders nærhet.

• Hvordan påvirker din kunnskap om Frelserens nedlatenhet og kjærlighet dine følelser 
for ham?

Avslutt med å be elevene fortelle hvordan Guds kjærlighet er “mest ettertraktelsesver-
dig” gir “størst glede” (se 1 Nephi 11:22- 23). Bær vitnesbyrd om at når vi følger Nephis 
eksempel og flittig søker Gud, vil vi føle hans kjærlighet og oppleve gleden av å delta i de 
velsignelser som er gjort tilgjengelig gjennom Kristi forsoning.

Be elevene følge Nephis eksempel i innsatsen de gjør for å søke åpenbaring. Minn dem på 
deres rolle som elever i en Seminar- klasse, og at den tro og innsats de legger i sitt daglige 
personlige skriftstudium og i sin klassedeltagelse, påvirker deres evne til å lære ved Ånden.
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Undervisningsforslag

1 Nephi 12
Nephi ser de nephittiske og lamanittiske nasjoners fremtid
Sammenfatt 1 Nephi 12 ved å forklare at dette kapitlet er en fortsettelse av Nephis syn. 
I dette viste engelen Nephi hvordan symbolene i synet om livets tre ville gjelde for hans 
etterkommere. Han ble vist at noen av hans etterkommere ville motta alle forsoningens 
velsignelser. Men Nephi så også at hans etterkommere etter hvert ville bli tilintetgjort av 
brødrenes etterkommere (lamanittene). Be elevene lese 1 Nephi 12:16- 19. Be dem merke 
seg grunner til at nephittene ville bli tilintetgjort (se 1 Nephi 12:19). Minn elevene på at 
når de utøver tro på Jesus Kristus, kan de overvinne stolthet og fristelse.

1 Nephi 13:1- 9
Nephi ser den store og avskyelige kirke
Be elevene rekke opp hånden hvis de driver med en idrett. Be noen av dem fortelle hvilke 
idretter de driver med. Forklar at i idrett kan et lag ofte forberede seg til en kamp ved å 
studere motstandernes tidligere kamper og strategier.

• Hvorfor kan det være nyttig for et lag å studere motstanderens strategier før de 
konkurrerer?

Forklar at Nephi så i et syn ønskene og strategiene til dem som ville motsette seg Jesu 
Kristi Kirke i de siste dager. Oppfordre elevene til å se etter disse strategiene mens de 
studerer dette kapitlet, slik at de kan være forberedt til å gjenkjenne dem og ikke bli lurt 
av dem.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra 1 Nephi 13:1- 4, 6. Be en elev identifisere gruppen 
som Nephi så bli dannet blant de siste dagers hedninger.

For å hjelpe elevene å forstå innholdet i disse versene, kan du presentere følgende kom-
mentar av eldste Bruce R. McConkie i De tolv apostlers quorum. Be elevene lytte nøye og 
merke seg en definisjon av den store og avskyelige kirke.

“Benevnelsene djevelens kirke og den store og avskyelige kirke brukes om alle … organisa-
sjoner, uansett navn eller natur – det være seg politiske, filosofiske, utdannelsesmessige, 
økonomiske, sosiale, brorskapsmessige, kommunale eller religiøse – som har til hensikt å 
lede mennesker inn på en kurs som fører bort fra Gud og hans lover, og dermed bort fra 
frelse i Guds rike” (Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], 137- 38).

Innledning
Etter at Nephi så Frelserens jordiske virke og forsoning 
i et syn, så han at etter fire generasjoner med rettfer-
dighet ville hans etterkommere bli stolte, bukke under 
for djevelens fristelser og bli ødelagt. Han ble også vist 
misgjerningene til dem som følger Satan i den store og 
avskyelige kirke. Han så at de ville fjerne klare og ver-
difulle sannheter fra Bibelen, noe som ville få mange til 
å snuble åndelig. Til tross for disse nedslående scenene, 
ga Nephis syn ham også grunn til stort håp. Han så at 
Gud ville berede veien for evangeliets gjengivelse i de 
siste dager. Han var også vitne til at opptegnelsen om 

hans folk (Mormons bok) ville komme frem i de siste 
dager for å gjengi klare og verdifulle sannheter som 
hadde gått tapt for verden.

Merk: Du har kanskje ikke nok tid til å dekke alt 
materialet i denne leksjonen. I din forberedelse skulle 
du søke Den hellige ånds veiledning for å kunne vite 
hvilke deler av leksjonen som er viktigst og mest rele-
vante for elevene. Du må kanskje sammenfatte deler 
av leksjonen for å gi nok tid til å undervise effektivt 
i de viktigste læresetningene og prinsippene.

Sammenfatt
Du vil ikke ha tid til 
å undervise i alt i en 
skriftstedbolk med lik 
vekt. Noen ganger må 
du kanskje sammen-
fatte historielinjen eller 
læresetningene i én del 
av en skriftstedbolk for 
å gi tilstrekkelig tid til å 
dekke viktigere innhold, 
læresetninger eller 
prinsipper i en annen 
del av bolken. Å sam-
menfatte, istedenfor 
å utelate deler av en 
skriftstedbolk, hjelper 
elevene bedre å forstå 
den generelle historien 
og budskapet i bolken.

LEKSJON 14

1 Nephi 12-13
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LEKSJON 14

Vær tydelig på at uttrykket “den store og avskyelige kirke” ikke sikter til et bestemt tros-  
eller kirkesamfunn. Det sikter til enhver organisasjon som er utformet for å lede folk bort 
fra Gud og hans lover.

Det kan være lurt å oppfordre elevene til å skrive setningen alle organisasjoner som er 
utformet for å lede folk bort fra Gud og hans lover i margen ved siden av 1 Nephi 13:6.

• Hvorfor tror du det er viktig å vite at Satan organiserer sine styrker for å lede oss bort 
fra Gud og hans lover?

Forklar at Nephi beskrev den store og avskyelige kirke. Be en elev lese 1 Nephi 13:5- 9 høyt.

• Hva er det menneskene i den store og avskyelige kirke ønsker? (Se 1 Nephi 13:7- 8.)

• Hva er det, ifølge 1 Nephi 13:5, 9, menneskene i den store og avskyelige kirke prøver 
å oppnå? Hvorfor? (Du kan gjerne skrive følgende sannhet på tavlen: Satan og hans 
tilhengere ønsker å ødelegge Guds hellige og bringe dem i fangenskap.)

• Hvordan kan kunnskap om Satan og hans tilhengeres ønsker og intensjoner hjelpe 
oss å bekjempe dem?

Informer elevene om at senere i dette kapitlet vil de lære om en av måtene den store 
og avskyelige kirke har forsøkt å ødelegge dem som søker Gud på.

1 Nephi 13:10- 19
Nephi ser Guds hånd i etableringen av et fritt land hvor evangeliet ville 
bli gjengitt
Bær vitnesbyrd om at Herren har sørget for at hans verk vil gå fremover til tross for forsøk 
fra den store og avskyelige kirke på å få mennesker til å snuble åndelig. Han gjorde det ved 
å legge til rette for gjengivelsen av hans evangelium.

Uttalelsene nedenfor oppsummerer viktige hendelser som Nephi så i synet. Be elevene 
lese 1 Nephi 13:10- 19 og sette hver av skriftstedhenvisningene nedenfor sammen med 
hendelsen den beskriver. (Du kan gjerne skrive eller henge disse skriftstedhenvisningene 
og uttalelsene på tavlen før leksjonen begynner. Alternativt kan du lage et støtteark som 
inneholder skriftstedhenvisningene og uttalelsene. Nedenfor er skriftstedhenvisnin-
gene riktig satt sammen med uttalelsene. For at denne aktiviteten skal bli vellykket, må 
du endre rekkefølgen på uttalelsene når du viser dem på tavlen eller legger dem til på 
utdelingsarket.)

1 Nephi 13:12  Columbus seiler til Amerika
1 Nephi 13:13  Pilegrimer seiler til Amerika fordi de ønsker religionsfrihet
1 Nephi 13:14  Indianerne blir fordrevet fra sine landområder
1 Nephi 13:15  Hedningene har fremgang på det amerikanske kontinent
1 Nephi 13:16- 19  Selv om de er underlegne i antall, seirer de amerikanske revolusjonsstyrkene

Etter hvert som elevene svarer, kan du gjerne oppmuntre dem til å skrive et nøkkelord eller 
- uttrykk i sine skrifter ved siden av hvert skriftsted. De kan for eksempel skrive Columbus 
ved siden av 1 Nephi 13:12.

• Hva sier 1 Nephi 13:12 om hvorfor Columbus seilte til Amerika?

• Hva sier 1 Nephi 13:13 om hvorfor pilegrimene reiste til Amerika?

• Hva sier 1 Nephi 13:15- 19 om hvorfor hedningene hadde fremgang og vant uavhengig-
het fra “alle andre nasjoner”?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Joseph F. Smith:

“Den allmektige oppreiste denne store nasjon med sine allmektige henders kraft, for 
at det i de siste dager kunne bli mulig å opprette Guds rike på jorden. Om ikke Herren 
hadde beredt veien ved å legge grunnen for denne store nasjon, ville det ikke ha vært 
mulig (under de regjerende monarkiers stramme lovgivning og bigotteri) å ha lagt grunnen 
for hans store rikes komme. Herren har gjort dette” (Gospel Doctrine, 5. utg. [1939], 409).

Bær vitnesbyrd om at Herren beredte veien for gjenopprettelsen ved å etablere et land 
med religionsfrihet hvor han kunne gjenopprette sin kirke. Bær vitnesbyrd om at Herren 
har beredt, og vil fortsette å berede, en vei så hans gjengitte evangelium kan komme inn 
i enhver nasjon.
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1 NEPHI  12-  13

Hvis du holder denne leksjonen i et land utenfor USA, spør:

• Hvordan beredte Herren veien for forkynnelsen av det gjengitte evangelium i vårt land?

1 Nephi 13:20- 42
Nephi ser fremtidige hedninger med Bibelen, Mormons bok og siste dagers 
skrifter
Be en elev lese 1 Nephi 13:20- 24. Be ham eller henne finne ut hvilken gjenstand Nephi så 
“var blant” tidlige amerikanske kolonister. Hold opp en bibel, og forklar at dette er boken 
i Nephis syn. Du kan gjerne oppfordre elevene til å skrive Bibelen i margen ved siden av 
1 Nephi 13:20.

Forklar at engelen lærte Nephi at Bibelen er en opptegnelse “av stor verdi” (1 Nephi 
13:23). Da åpenbaringene i Bibelen opprinnelig ble nedtegnet, “inneholdt [de] fylden av 
Herrens evangelium” (1 Nephi 13:24). Be en elev lese 1 Nephi 13:26- 27 høyt.

• Hva fjernet den store og avskyelige kirke fra Bibelen? Hvorfor ble disse tingene fjernet?

Be en annen elev lese 1 Nephi 13:29 høyt.

• Hva skjedde som følge av at klare og verdifulle ting og mange av Herrens pakter ble 
fjernet fra Bibelen?

Be fire elever bytte på å lese høyt fra 1 Nephi 13:34- 36, 39. Be klassen merke seg hva 
Herren ville gjøre for å hjelpe folk å overvinne den store og avskyelige kirkes anstrengelser.

• Hva sier 1 Nephi 13:34 om hva Herren vil frembringe på grunn av sin barmhjertighet?

• Hva sier 1 Nephi 13:35- 36 om hva som skulle “skjules” for å komme frem til hedninge-
folkene? (Du kan gjerne foreslå at elevene skriver ved siden av 1 Nephi 13:35 at “disse 
ting” sikter til Mormons bok.)

• Hva sier 1 Nephi 13:39 om hva annet Herren ville frembringe i de siste dager, i tillegg til 
Mormons bok? Hvilke “andre bøker” har Herren frembragt som en del av gjenopprettel-
sen? (Lære og pakter, Den kostelige perle og Joseph Smiths oversettelse av Bibelen.)

Be elevene lese 1 Nephi 13:40- 41. Be dem lete etter en beskrivelse av hvilke skrifter gjen-
opprettelsen vil gjøre kjent for alle mennesker. Når elevene har fortalt hva de har funnet 
ut, holder du opp et eksemplar av Bibelen og bærer ditt vitnesbyrd om dens sannhet. Hold 
opp et eksemplar av Mormons bok og legg den sammen med Bibelen. Bær vitnesbyrd om 
at Mormons bok og siste dagers skrifter gjengir klare og verdifulle sannheter som 
hjelper oss å vite at Jesus Kristus er Guds Sønn og hjelper oss å vite hvordan vi kan 
komme til ham.
Be elevene finne en frase på slutten av 1 Nephi 13:41 som beskriver hva Herren vil gjøre 
med jødenes opptegnelse (Bibelen) og Nephis etterkommeres opptegnelser (Mormons 
bok). Bær vitnesbyrd om at disse opptegnelsene er “føyd sammen til ett” (1 Nephi 13:41) 
og har “vokst sammen” (2 Nephi 3:12) for å hjelpe oss å få sikker kunnskap om hvordan 
vi kan komme til Frelseren.

For å hjelpe elevene å verdsette hvordan gjengivelsen av klare og verdifulle sannheter har 
påvirket deres liv, kan du be dem tenke over følgende spørsmål:

• Hvordan har Mormons bok påvirket ditt vitnesbyrd om Jesus Kristus og hjulpet deg å 
komme nærmere ham?

Etter at elevene har fått tid til å vurdere dette ber du noen av dem fremlegge sine svar. Det 
kan også være lurt å bære ditt vitnesbyrd om Mormons bok og hvordan den har styrket ditt 
vitnesbyrd om Jesus Kristus og hjulpet deg å vite hvordan du kan komme til ham. På slut-
ten av leksjonen oppfordrer du elevene til å studere Mormons bok nøye gjennom hele året, 
på utkikk etter læresetninger og beretninger som styrker deres vitnesbyrd om Jesus Kristus 
og lærer dem hvordan de skal komme til ham.
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Undervisningsforslag

1 Nephi 14:1- 7
Nephi ser konsekvensene for fremtidige generasjoner av å være lydig eller 
ulydig mot Herren
Be elevene slå opp 1 Nephi 14. Forklar at i dag skal de fortsette å studere Nephis syn. 
Be elevene grunne på hvordan de ville ha fullført følgende setninger:

Hvis jeg følger Herren, da …

Hvis jeg nekter å følge Herren, da …

Når elevene har gitt sine svar, påpeker du at ordet hvis innebærer et valg. Avhengig av 
hva vi velger, opplever vi forskjellige utfall. Forklar at Nephi så fremtidige generasjoner, og 
bemerket at dersom de ville være rettferdige, ville de bli velsignet, og dersom de ville velge 
ondskap, ville de bli forbannet. Be klassen gjennom hele leksjonen å overveie hvordan å 
velge å være lydig mot Herren har bragt dem velsignelser.

Tegn følgende oversikt på tavlen:

Be en elev lese 1 Nephi 14:1- 2 høyt. Be klassen finne ut (1) hvilket valg Nephi antydet at 
hedningene kunne ta, og (2) de velsignelser Nephi så ville komme til hedningene hvis de 
tok dette valget. Etter hvert som elevene forteller hva de finner ut, fyller du ut feltene på 
tavlen så det ser omtrent slik ut:

Hvis  de lytter til Guds Lam 
og ikke forherder sitt hjerte,

da  vil de …
Bli regnet blant Israels hus.
Være et velsignet folk for evig
Ikke bli bragt ned i fangenskap

Du må kanskje forklare at i Skriftene sikter uttrykket “snublestener” (1 Nephi 14:1) ofte til 
hindringer som hindrer folk i å følge Herren. Å “regnes blant Israels hus” (1 Nephi 14:2) 
betyr å bli regnet blant Herrens paktsfolk.

• Hvorfor er det viktig å være blant Herrens paktsfolk? (For å motta velsignelsene av 
pakten med Abraham [se L&p 132:30- 31].)

• Hva vil det si å “lytte til Guds Lam”?

• Av de belønninger for lydighet som er nevnt på tavlen, hvilke betyr mest for deg? 
Hvorfor?

• Når har du lyttet til Herren og sett hans velsignelser i ditt liv? (Minn elevene på at 
de ikke trenger å fortelle om erfaringer som er for personlige eller private.)

Innledning
1 Nephi 14 avslutter beretningen om Nephis syn. 
I denne delen av synet ble Nephi fortalt om de velsig-
nelser som er lovet dem som omvender seg og lytter 
til Herren, og de forbannelser som kommer over de 

ugudelige som forherder sitt hjerte mot Herren. Nephi 
ble også vist at Herren vil hjelpe og beskytte dem som 
lever rettferdig og holder sine pakter, og at han vil 
ødelegge djevelens store og avskyelige kirke.

Visuelle hjelpemidler
De fleste elevene vil 
lære bedre og huske 
lenger når du bruker 
visuelle hjelpemidler til 
å fremlegge noe. Enkle 
oversikter som vist i 
dette undervisningsfor-
slaget er lette å tegne på 
tavlen. Slike oversikter 
kan hjelpe elevene å 
fokusere på hovedlin-
jene i Skriftene.

Hvis  da 

LEKSJON 15

1 Nephi 14
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1 NEPHI  14

På en annen del av tavlen tegner du følgende oversikt:

Be en elev lese 1 Nephi 14:5- 7 høyt. Be klassen se etter (1) velsignelser som kommer til 
dem som omvender seg, og (2) negative konsekvenser som kommer til dem som forherder 
sitt hjerte. Fullfør oversikten, slik du gjorde i forrige oppgave. (Hvis folk omvender seg, 
“skal det bli vel med dem” [1 Nephi 14:5] og de vil motta “fred og evig liv” [1 Nephi 14:7]. 
Hvis folk forherder sitt hjerte, vil de “gå til grunne” [1 Nephi 14:5] og bli “ført ned i fan-
genskap” og “bli ødelagt” [1 Nephi 14:7].)

Etter hvert som elevene svarer, må du kanskje forklare at det “store og strålende verk” som 
er nevnt i 1 Nephi 14:7, sikter til gjengivelsen av prestedømmet og evangeliet og gjenopp-
rettelsen av Herrens kirke i de siste dager.

• Hvordan er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige “stor og strålende” for deg? Hvor-
dan gir den deg fred? Hvordan gir den deg håp om evig liv?

Vurder å gi elevene tid til stille å grunne på hvilken vei som er illustrert på tavlen, som de 
for tiden går på. Bær vitnesbyrd om at å adlyde Herren og omvende oss fra våre synder 
fører til store velsignelser. Du kan også vitne om at å forherde vårt hjerte mot Herren 
og hans Kirke fører til åndelig fangenskap og ødeleggelse.

1 Nephi 14:8- 17
Nephi ser kampen mellom Guds Lams kirke og den store og avskyelige kirke
Be elevene forestille seg at de nettopp har vervet seg for å kjempe i en krig.

• Hva ville du gjort for å forberede deg til strid?

Forklar at engelen underviste Nephi om et stort slag som ville finne sted i de siste dager.

Be tre elever bytte på å lese høyt fra 1 Nephi 14:9- 11. Be resten av klassen prøve å identifi-
sere de to gruppene i konflikten. (Du kan gjerne minne elevene på at den store og avsky-
elige kirke betyr enhver person eller gruppe som fører mennesker bort fra Gud og hans 
lover.)

• Hvilke ord og uttrykk blir brukt for å beskrive “den store og avskyelige kirke”?

• Hvor vil, ifølge Nephis syn, “den store og avskyelige kirke” være å finne i de siste dager?

Be tre andre elever bytte på å lese høyt fra 1 Nephi 14:12- 14. Be klassen prøve å finne 
grunner til at vi kan ha håp for fremtiden.

• Hva sier 1 Nephi 14:12 om hvilken kirke som vil ha flest medlemmer?

• Hvorfor vil Lammets kirke ha færre medlemmer enn den store og avskyelige kirke?

• Hva sier 1 Nephi 14:13 om i hvilken hensikt den store og avskyelige kirke samler sam-
men store skarer?

Bær vitnesbyrd om at vi deltar i krigen Nephi beskriver – en siste- dagers åndelig kamp mot 
det onde. Som medlemmer av Lammets kirke er vi i mindretall, og vi trenger hjelp hvis vi 
skal seire mot djevelens styrker.

• Hva leser du i 1 Nephi 14:14 som gir deg håp?

Understrek at løftene som er gitt i disse skriftstedene, spesielt gjelder dem som inngår og 
holder pakter med Herren. Minn elevene på at de har inngått en dåpspakt med Herren. 
Rett elevenes oppmerksomhet mot uttrykket “væpnet med rettskaffenhet og med Guds 
kraft” i 1 Nephi 14:14.

• Hva betyr uttrykket “væpnet med rettskaffenhet og med Guds kraft” for deg?

• På hvilke måter kan det å være “væpnet med rettskaffenhet og med Guds kraft” være 
som å ha rustning og våpen i vår kamp mot det onde?

• Når har du følt at du var “væpnet med rettskaffenhet og med Guds kraft”? Hva følte du?

Omvende seg
Hvis

Forherde hjertet
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Spør elevene hvordan de vil oppsummere budskapet i 1 Nephi 14:1- 14. Forsikre deg om at 
de forstår at hvis vi lever rettferdig og holder våre pakter, vil Guds kraft hjelpe oss å 
seire over det onde.
Be elevene evaluere sitt liv og vurdere hva de kan gjøre for å bli bedre væpnet med rett-
ferdighet. Oppfordre dem til å følge tilskyndelser de mottar. Forsikre dem om at hvis de 
forblir trofaste, vil de få anledning til å tre inn i hellige templer og inngå flere pakter med 
Herren. De løfter og pakter de inngår der, vil bringe stor kraft og beskyttelse i deres liv.

Be en elev lese 1 Nephi 14:3- 4 høyt. Be en annen elev lese 1 Nephi 14:15- 17 høyt.

• Hva vil skje med den store og avskyelige kirke?

• Hva blir det endelige utfallet av kampen mellom Lammets kirke (Guds rike) og djevel-
ens styrker?

• Hvordan kan kunnskap om resultatet av denne kampen hjelpe deg?

Les følgende uttalelse av president Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum:

“Vi [Kirkens medlemmer] er svært få sammenlignet med jordens milliarder av mennesker. 
Men vi er de vi er, og vi vet hva vi vet, og vi skal gå videre og forkynne evangeliet.

Mormons bok gjør det klart at vi aldri vil dominere tallmessig. Men vi har 
prestedømmets kraft [se 1 Nephi 14:14] …

Vi kan, og når tiden er inne, vil vi visselig øve innflytelse på hele menneske-
heten. Det vil være kjent hvem vi er og hvorfor. Det kan synes håpløst. Det 
er umåtelig vanskelig. Men det er ikke bare mulig, men sikkert at vi vil vinne 
kampen mot Satan” (“Prestedømmets kraft”, Ensign eller Liahona, mai 2010, 7).

Forsikre elevene om at Guds rike vil seire i de siste dager. Uttrykk tillit til at de kan stole 
på Gud og at hans kraft vil overvinne alt ondt. Oppfordre dem til å være en kraft for det 
gode når de påvirker andre.

1 Nephi 14:18- 27
Nephi ser Johannes åpenbareren
Skriv følgende spørsmål på tavlen:

Hvilken av Frelserens tolv apostler så Nephi i et syn?

Hva skulle denne apostelen skrive om?

Hvorfor ble Nephi befalt å ikke skrive resten av sitt syn?

Be elevene lese 1 Nephi 14:18- 27 stille. Drøft så kort svar på spørsmålene på tavlen.

Forklar at disse versene sikter i hvert fall delvis til Johannes’ skrivelser i Johannes’ åpen-
baring. Et hovedtema i denne boken er at Gud vil seire over djevelens styrker. I likhet med 
Johannes, så Nephi også et syn om verdens ende, men han ble befalt ikke å skrive det ned 
fordi Johannes hadde fått ansvaret for å gjøre det. Hvis tiden tillater det, kan du avslutte 
leksjonen med en kort diskusjon om hvordan Bibelen og Mormons bok virker sammen 
for å “stadfeste sannheten” om hverandre og være “ett” (1 Nephi 13:40- 41).
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Hjemmestudie- leksjon
1 Nephi 7- 14 (Enhet 3)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte 1 Nephi 7- 14 (Enhet 3) er 
ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg om bare et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (1 Nephi 7)
Da elevene studerte hvordan Lehis sønner dro tilbake til Jeru-
salem for å bringe Ismaels familie med seg til det lovede land, 
lærte de at Herren befaler oss å gifte oss og oppdra barn for 
ham, og at Gud besvarer bønner i henhold til vår tro.

Dag 2 (1 Nephi 8)
Elevene studerte Lehis syn av livets tre. De lærte at å komme 
til Jesus Kristus og ta del i forsoningen bringer lykke og 
glede. Da de leste om ulike folkegrupper i drømmen og 
deres suksess eller fiasko når det gjaldt å gå til livets tre og 
spise av frukten, lærte de også følgende prinsipper: Stolthet, 
verdslighet og å gi etter for fristelser kan hindre oss i å motta 
forsoningens velsignelser. Hvis vi holder fast ved Guds ord, 
vil det hjelpe oss å overvinne fristelser og verdslig innflytelse. 
Å holde fast ved Guds ord hjelper oss å komme nærmere 
Herren og motta forsoningens velsignelser.

Dag 3 (1 Nephi 10- 11)
Elevene lærte hva som skjedde da Nephi ønsket å “se og 
høre og vite” (1 Nephi 10:17) de tingene hans far hadde 
sett. Gjennom Nephis eksempel så de at Gud åpenbarer 
sannheten for dem som flittig søker ham. Nephi mottok et 
syn som viste Guds kjærlighet til oss, uttrykt gjennom den 
gave som hans Sønn er. Elevene fikk anledning til å skrive 
hva dette betyr for dem.

Dag 4 (1 Nephi 12- 14)
I resten av sitt syn så Nephi hvordan Herren beredte veien for 
gjenopprettelsen. Han lærte at klare og verdifulle sannheter 
ville bli fjernet fra Bibelen, men at Mormons bok og siste 
dagers skrifter ville gjengi klare og verdifulle sannheter som 
hjelper oss å vite at Jesus Kristus er Guds Sønn og hjelper 
oss å komme til ham. Nephi så også de siste dager. Elevene 
grunnet på prinsippet om at hvis vi lever rettferdig og holder 
våre pakter, vil Guds kraft hjelpe oss å seire over det onde.

Innledning
Fokuset for denne ukens leksjon er Lehis syn i 1 Nephi 8. I løpet 
av leksjonen skulle du understreke gleden som Jesu Kristi forson-
ing kan bringe inn i vårt liv, og hvordan vi kan oppleve forson-
ingens velsignelser ved å leve ved Guds ord. Elevene kommer til 
å bruke sine skrifter, studieveiledninger og skriftstudiedagbøker 
gjennom hele denne leksjonen.

Undervisningsforslag

1 Nephi 7
Herren befaler Lehis sønner å vende tilbake til Jerusalem for å 
hente Ismael og hans familie
Vis et bilde av et ektepar og deres barn – kanskje et bilde av din 
egen familie eller et av en elev som du har bedt om å ta med 
seg et bilde.

Spør elevene: Hvorfor er familier viktige for Guds plan for vår 
frelse?

Be elevene lese og sammenfatte 1 Nephi 7:1- 5. Spør hvilke prin-
sipper de har lært av disse versene. (Elevene kan nevne forskjel-
lige prinsipper. Prinsippet som ble understreket i elevhåndboken, 
var at Herren befaler oss å gifte oss og oppfostre barn 
for ham.)

I leksjonen for dag 1 fikk elevene i oppgave å be en far eller mor, 
leder i Kirken eller lærer om å foreslå tre måter unge menne-
sker i dag kan forberede seg til å gifte seg og oppdra barn 
“for Herren” på. Be noen elever fortelle hva de fikk vite.

1 Nephi 8
Lehi ser et syn om livets tre
Minn elevene på at etter at Nephi og hans brødre tok Ismael og 
hans familie med seg ut i villmarken, hadde Lehi en drøm. Mens 
en elev leser 1 Nephi 8:10- 13 høyt, ber du en annen elev tegne 
på tavlen eller et papirark hva versene beskriver. Hvis du føler det 
er mer hensiktsmessig for klassen din, kan du gjerne vise bildet 
Lehis drøm (62620; Kunst inspirert av evangeliet  [2009], nr. 69) 
og la elevene identifisere de ulike bildene som er beskrevet i 
versene.

Spør elevene: Hva er det ved Lehis beskrivelse som gjør treets 
frukt forlokkende for deg?

Minn dem på at treets frukt symboliserer “den største av alle 
Guds gaver” (1 Nephi 15:36) – velsignelsene av Jesu Kristi for-
soning. Hvis du lot en elev tegne bildet, kan du gjerne angi hva 
frukten symboliserer på tegningen.



52

HJEMMESTUDIE-  LEKSJON

Spør elevene: Hva kan vi lære av 1 Nephi 8:10- 13 om å motta 
forsoningens velsignelser? (Selv om elevene kan bruke forskjel-
lige ord til å uttrykke det, må du sørge for at følgende prinsipp 
er klart: Å komme til Jesus Kristus og ta del i forsoningen 
bringer lykke og glede. Du kan gjerne skrive dette prinsippet 
på tavlen.)

I sin leksjon for dag 2 ble elevene bedt om å svare på spørsmålet 
“Når har Frelserens forsoning bragt lykke og glede i ditt liv?” Be 
elevene slå opp i sine skriftstudiedagbøker og stille lese svarene.

For å hjelpe elevene å dele meningsfylte sannheter og vitnesbyrd 
med hverandre, kan du oppmuntre flere av dem til å lese eller 
snakke om det de har skrevet. Du kan også gjerne fortelle om 
en gang da forsoningen bragte lykke og glede i ditt liv.

Forklar at Lehis syn ikke bare lærer oss at forsoningen gir stor 
glede, det viser også hva vi må gjøre for å motta forsoningens 
velsignelser. Be elevene gjennomgå 1 Nephi 8:19- 26 og tegne 
de andre symbolene fra Lehis syn, eller be dem identifisere de 
andre symbolene i bildet Lehis drøm. Mens de tegner eller iden-
tifiserer symbolene, kan du be dem forklare hva de ulike sym-
bolene betyr. (Hvis de trenger hjelp, kan du oppfordre dem til 
å bruke oversikten de fylte ut i studieveiledningen.)

Be en elev lese 1 Nephi 8:30 høyt. Still deretter følgende 
spørsmål:

• Hvilken rolle spilte jernstangen – Guds ord – i Lehis syn?
• Da du studerte 1 Nephi 8, hva lærte du om viktigheten av 

Guds ord?
• Hvilke ord eller uttrykk i1 Nephi 8:30 indikerer hva vi må gjøre 

for å motta forsoningens velsignelser?
• Hva tror du det vil si å trenge seg frem og hele tiden holde 

fast i jernstangen?

Skriv på tavlen to andre prinsipper i evangeliet som de studerte 
i studieveiledningen: Hvis vi holder fast ved Guds ord, vil 
det hjelpe oss å overvinne fristelser og verdslig innfly-
telse. Å holde fast ved Guds ord hjelper oss å komme 
nærmere Herren og motta forsoningens velsignelser.

Be elevene tenke seg at de er misjonærer og har mulighet til 
å vitne om viktigheten av å studere Guds ord og etterleve de 
prinsippene de inneholder. Be dem fortelle hva de ville si, basert 
på egne erfaringer. Vurder å uttrykke dine følelser for kraften i 
Skriftene og profetenes ord til å hjelpe deg å komme nærmere 
Frelseren.

1 Nephi 10- 14
På grunn av sin tro og flid mottar Nephi personlig åpenbaring om 
de tingene faren lærte, og mange andre ting
Be en elev lese 1 Nephi 10:17, 19 høyt. Be klassen finne ut hvilke 
velsignelser som kommer når vi flittig søker Herrens veiledning. 
Be en eller to elever fortelle hva de tror det betyr å “flittig søke”. 
(Under sin leksjon dag 3, ble de bedt om å skrive hva dette betyr 
i sin studieveiledning.)

Oppsummer 1 Nephi 11- 14 ved å si at Nephi mottok personlig 
åpenbaring fordi han flittig søkte Herren. Han så Jesu Kristi 
tjenestegjerning og forsoning (1 Nephi 11), hans folks frem-
tidige ødeleggelse på grunn av deres stolthet og ugudelighet 
(1 Nephi 12), tidlige hedenske kolonisatorer av det lovede land 
og gjengivelsen av klare og verdifulle sannheter (1 Nephi 13), 
samt rettskafne mennesker som kjemper mot den store og 
avskyelige kirkes virksomhet i de siste dager (1 Nephi 14).

Merk: For å forberede følgende aktivitet kan det være lurt å 
gjennomgå tilsvarende leksjoner i denne håndboken og materi-
ale i studieveiledningen for dag 4 av denne enheten.

Be elevene velge ett av kapitlene i 1 Nephi 11- 14 og gjøre 
følgende. (Du kan gjerne be dem gjøre dette på tavlen eller 
på et papirark.)

• Skriv et sammendrag av det valgte kapitlet.
• Skriv ett av prinsippene i evangeliet som er fremsatt i dette 

kapitlet. (De kan bruke et prinsipp som er fremhevet i studie-
veiledningen eller identifisere et selv.)

• Skriv hvordan dette prinsippet gjelder for oss i dag.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å forberede seg, ber du 
elevene fortelle hva de har skrevet. Be en eller to elever bære 
vitnesbyrd om prinsipper de lærte da de studerte 1 Nephi 7- 14 
denne uken.

Før du lar klassen gå, må du huske å samle inn skriftstudiedag-
bøkene deres og å følge opp eventuelle oppgaver.

Neste enhet (1 Nephi 15- 19)
I neste enhet skal elevene studere mer om de prøvelser Lehi og 
hans folk opplevde da de fortsatte sin reise i villmarken og seilte 
til det lovede land. Tenk hvor overrasket de må ha blitt da de 
våknet en morgen og fant en kule som var “kunstferdig utført” 
– Liahona. Hvordan virket Liahona, og hvordan veiledet den 
dem? Hvorfor irettesatte Nephi sine brødre på skipet? Hvordan 
beskrev Nephi det lovede land?
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1 Nephi 15:1- 11
Nephis brødre klager over at de ikke kan forstå Lehis syn
Be elevene nevne noen aktiviteter som krever innsats fra vår side før vi kan nyte resultatet. 
Du kan gjerne skrive svarene deres på tavlen. (Svarene kan omfatte skolearbeid, hagear-
beid, spille et instrument, drive idrett og fysisk trening. Be elevene tenke på eksempler de 
har opplevd.)

• For aktivitetene du tenker på, hvilket forhold har du sett mellom innsatsen du gjør og 
resultatene som følger?

Når elevene har svart på dette spørsmålet, kan du oppfordre dem til å se etter et lignende 
mønster i denne leksjonen mens de studerer 1 Nephi 15.

Fortell elevene at 1 Nephi 15 begynner med at Nephi vender tilbake til sin fars telt etter 
å ha fått et syn som lignet Lehis. Be en elev lese 1 Nephi 15:1- 2, 7 høyt. Be klassen merke 
seg hva Nephi møtte da han kom tilbake til sin fars telt.

• Hva oppdaget Nephi da han kom tilbake til sin fars telt?

• Hva var Nephis brødre uenige om? Hvorfor?

Be en elev lese 1 Nephi 15:3 høyt Be klassen finne årsaken til at Nephis brødre strevde med 
å forstå de tingene Lehi hadde lært dem.

• Hva sier 1 Nephi 15:3 om hvorfor Nephis brødre hadde vanskelig for å forstå det Lehi 
lærte dem?

• Hva gjorde Nephi for å lære åndelige sannheter? (For å hjelpe elevene å besvare dette 
spørsmålet, kan du be dem lese 1 Nephi 10:17.)

Be en elev lese 1 Nephi 15:8 høyt

• Tatt i betraktning at Nephi nettopp hadde fått himmelske syner som svar på sine spørs-
mål (se 1 Nephi 11- 14), hvorfor var det naturlig for ham å spørre brødrene sine om de 
hadde spurt Herren?

Be en elev lese 1 Nephi 15:9 høyt. Be så en annen elev skrive svaret fra Nephis brødre på 
tavlen:

Det har vi ikke, for Herren gjør ikke slike ting kjent for oss.

Understrek ordene “det har vi ikke” på tavlen.

• Hva var det Nephis brødre ikke hadde gjort?

Sett svaret (adspurt Herren, bedt, eller spurt Herren) inn i setningen på tavlen slik at den 
nå lyder:

Vi har ikke adspurt Herren, for Herren gjør ikke slike ting kjent for oss.

(Med andre ord: “Vi har ikke spurt, fordi Herren ikke snakker til oss.”)

• Hva var problemet med Laman og Lemuels tankegang?

Sørg for at elevene ser feilen i Nephis brødres tankegang. Oppfordre dem til å omorga-
nisere eller omformulere setningen på tavlen slik at den tydelig beskriver hvorfor Nephis 

Innledning
Da Nephi hadde mottatt et syn som lignet synet hans 
far hadde sett, vendte han tilbake til sin fars telt. Der 
fant han brødrene sine i ordskifte om Lehis læreset-
ninger. Nephi refset sine brødre for deres hårdhjertet-
het og minnet dem på hvordan de selv kunne motta 

åpenbaring. Han forklarte så noen av Lehis læresetnin-
ger om oliventreets naturlige grener og betydningen av 
Lehis syn om livets tre. 1 Nephi 15 sammenligner Nephis 
iherdige innsats for å søke sannheten med hans brødres 
lettsindige innsats (se 1 Nephi 15:9- 11).

Søkespørsmål
Effektive søkespørsmål 
oppfordrer elevene 
til å granske Skriftene 
for å finne detaljer om 
historielinjen og utvikle 
sin grunnleggende for-
ståelse av skriftstedbol-
ken. Disse spørsmålene 
inkluderer ofte ord som 
hvem, hva, når, hvordan, 
hvor og hvorfor. Etter-
som søkespørsmål krever 
at elevene søker etter 
informasjon i Skriftene, 
er det nyttig å stille 
slike spørsmål før du 
ber elevene lese versene 
hvor svarene finnes. 
Dette retter elevenes 
oppmerksomhet mot å 
finne svarene i skriftste-
det etter hvert som de 
leser det.

LEKSJON 16
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brødre ikke hadde fått Herrens hjelp til å forstå Lehis lære. Mulige svar kan være: “Herren 
gjør ikke slike ting kjent for oss fordi vi ikke har adspurt ham” og “Ettersom vi ikke har 
spurt Herren, har han ikke gjort disse tingene kjent for oss.”

Be en elev lese 1 Nephi 15:10- 11 høyt. Be klassen se etter sannheter Nephi lærte sine 
brødre for å hjelpe dem å lære hvordan de kunne få svar fra Gud.

• Hvilke råd ga Nephi sine brødre for å hjelpe dem å forstå farens ord og få svar fra 
Gud? (Nephi rådet sine brødre til ikke å forherde sitt hjerte, til å be i tro, til å tro at 
de ville få svar og til å være flittige til å holde budene. Hjelp elevene å forstå at Nephi 
kjente verdien av disse prinsippene fordi han hadde fulgt dem selv og derfor hadde 
fått åpenbaring.)

For å hjelpe elevene å identifisere prinsipper fra disse versene, kan du skrive følgende 
på tavlen:

Hvis … , da …

• Basert på det vi leser i 1 Nephi 15:10- 11, hvordan kan vi fullføre denne uttalelsen?

Elevene kan bruke ulike ord, men de bør vise forståelse for at hvis vi spør Herren i tro 
og adlyder hans bud, da vil vi være forberedt til å motta åpenbaring og veiledning 
fra ham. (Du kan gjerne skrive dette prinsippet på tavlen.)

Forbered følgende spørsmål før leksjonen, enten på tavlen eller som et støtteark:

 1. Hvordan kan du forklare dette prinsippet for å hjelpe noen å forstå hvordan de kan 
bli undervist av Herren og forstå åndelige sannheter?

 2. Hvordan har din personlige innsats påvirket din evne til å motta Herrens veiledning 
og forstå evangeliet?

La elevene gå sammen to og to. I hvert par lar du én partner grunne på det første spørsmålet 
og den andre partneren grunne på det andre spørsmålet. La dem fortelle hverandre hva de 
har svart. Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å drøfte svarene, ber du noen av dem dele 
sine tanker med resten av klassen. Understrek at vår innsats og vårt ønske om å søke Åndens 
veiledning kan ha en betydelig innvirkning på vårt vitnesbyrd og vår nærhet til Herren.

1 Nephi 15:12- 20
Nephi forklarer Israels adspredelse og innsamling
Gi et kort sammendrag av 1 Nephi 15:12- 20. Forklar at for å løse sine brødres ordstrid, 
lærte Nephi dem betydningen av Lehis profeti om “oliventreets naturlige grener” og hed-
ningene (se 1 Nephi 10:12- 14;15:7). Han forklarte at oliventreet symboliserte Israels hus. 
Ettersom Lehis familie hadde forlatt Jerusalem og ble skilt fra resten av Israels hus, var 
det som om en gren hadde blitt brutt av fra oliventreet (se 1 Nephi 15:12). Han forklarte 
videre at i de siste dager, mange år etter at Lehis etterkommere ville ha “sunket ned i 
vantro” (1 Nephi 15:13), ville evangeliets fylde bli gitt til hedningene. Hedningene ville så 
bringe evangeliet til Lehis etterkommere, slik at de igjen fikk kunnskap om sin Forløser 
og sine fedres paktsvelsignelser. Dette ville være som å samles og pode sin gren tilbake 
i oliventreet (se 1 Nephi 15:13- 17). Denne gjenopprettelsen ville skje ikke bare for Lehis 
etterkommere, men for hele Israels hus (se 1 Nephi 15:18- 20; se også 1 Nephi 10:12- 14).

Bær vitnesbyrd om at Herren holder sine løfter og husker sine pakter med sine barn. Han 
ønsker at alle skal motta evangeliets velsignelser.

1 Nephi 15:21- 36
Nephi svarer på sine brødres spørsmål om Lehis syn
Forklar at i resten av 1 Nephi 15 leser vi Nephis svar på sine brødres spørsmål om Lehis 
syn. Nephi brukte det han lærte i sitt eget syn til å undervise dem.

Vis følgende uttalelser av president Ezra Taft Benson på tavlen eller et utdelingsark. Be 
elevene gjette ordet eller uttrykket som mangler i hver setning.

 1. “I   … kan vi finne styrke til å stå imot fristelse.

 2. “Guds   … har makt til å styrke de hellige og ruste dem med Ånden.”

 3. “Hans   er en av de mest verdifulle gaver han har gitt oss.”
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Når noen elever har kommet med sine forslag, kan du be en elev lese 1 Nephi 15:23- 24 
høyt. Be elevene se etter en frase i dette avsnittet som vil hjelpe dem å fullføre president 
Bensons uttalelser nøyaktig. Etter at versene har blitt lest, ber du igjen elevene gjette ordet 
eller uttrykket som fullfører hvert av utsagnene. Gjennomgå de riktige svarene med klassen. 
(Svar: 1 – Guds ord; 2 – ord; 3 – ord. [Se “Ordets makt”, Lys over Norge, nr. 6 1986, 81.])

Be elevene granske 1 Nephi 15:24- 25 stille. Be halvparten av elevene finne noen velsignel-
ser av å følge Guds ord i disse versene. Be den andre halvparten av klassen finne ord eller 
uttrykk som sier noe om hvordan vi skulle følge Guds ord for å motta disse velsignelsene. 
Be hver gruppe fortelle hva de finner ut.

• Hva må vi gjøre for å “lytte”, “holde fast ved” og “gi akt på” Guds ord? (Svarene kan 
omfatte daglig skriftstudium, å lytte til og følge råd fra inspirerte ledere i Kirken og å 
søke og følge personlig åpenbaring gjennom bønn.)

Be elevene uttrykke med egne ord et prinsipp som oppsummerer hva disse versene lærer 
oss om skriftstudium og de velsignelser det medfører i vårt liv. Et mulig svar er at å studere 
og følge Guds ord daglig styrker oss mot Satans fristelser. For å gi elevene anledning 
til å vitne om dette prinsippet, spør:

• Når har daglig personlig skriftstudium styrket deg mot fristelse? (Minn elevene på at de 
ikke trenger å fortelle om erfaringer som er for personlige eller private.)

Les følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum:

“Så vesentlige er disse sannheter at vår himmelske Fader ga både Lehi og Nephi syner 
som levende representerte Guds ord som en jernstang. Både far og sønn lærte at å holde 
fast i denne sterke, ubøyelige, ytterst pålitelige veilederen er den eneste måten å holde seg 
på den snevre og smale sti som fører til vår Frelser” (“Hellig skrift: Guds kraft til vår frelse” 
Ensign eller Liahona, nov. 2006, 25).

Minn elevene på at i Lehis syn ble de som holdt fast i jernstangen, ledet trygt gjennom den 
mørke tåken, som symboliserte djevelens fristelser (se 1 Nephi 12:17).

Gi et kort sammendrag av 1 Nephi 15:26- 29. Fortell elevene at Nephis brødre ba ham 
forklare betydningen av elven deres far så i synet. Han forklarte at den symboliserte et 
forferdelig helvete som var beredt for de ugudelige, som skilte dem fra Gud og hans folk.

• Hva la Nephi merke til ved elven med vann som hans far ikke hadde lagt merke til? 
(At vannet var skittent.)

Forklar at i 1 Nephi 15:33- 36 underviser Nephi om Guds rettferdighet og hvorfor de ugu-
delige vil bli adskilt fra de rettferdige. Be noen elever om å lese høyt fra 1 Nephi 15:33- 36 
etter tur.

• Hvorfor vil de ugudelige bli adskilt fra de rettferdige?

• Hvordan kunne det å vite at ingen uren person kan komme inn i Guds rike, ha hjulpet 
Laman og Lemuel?

Oppfordre elevene til å overveie prinsippene de har lært i 1 Nephi 15 ved stille å grunne 
på følgende spørsmål:

• På hvilke måter viser Lehi og Nephis syner Guds interesse for Laman og Lemuel? 
På hvilke måter viser de Guds interesse for deg?

• Hva kan du gjøre for å anvende prinsippene du har lært når du har studert dette kapit-
let? (Du kan gjerne be elevene skrive svarene på dette spørsmålet i sine skriftstudiedag-
bøker eller notatbøker.)

Vurder å avslutte leksjonen ved å lese 1 Nephi 15:25 om igjen for klassen. Bær vitnesbyrd 
om velsignelsene som kommer av å gi akt på Guds ord og holde hans bud. Forsikre dem 
om den store kjærlighet Gud har til dem og at han vil velsigne dem for deres rettferdige 
innsats.
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1 Nephi 16:1- 6
Nephi reagerer på sine brødres knurring
Be elevene tenke på en gang da de ble refset for å gjøre noe galt, og hvordan de reagerte. 
Be så en elev lese 1 Nephi 16:1 høyt. Før han eller hun leser, ber du klassen legge merke til 
Laman og Lemuels reaksjon på Nephis undervisning. Minn elevene på at Nephi forkynte 
at de ugudelige skulle skilles fra de rettferdige og kastes ut fra Guds nærhet (se 1 Nephi 
15:33- 36).

Be elevene lese 1 Nephi 16:2 stille. Du kan gjerne foreslå at de markerer uttrykket Nephi 
brukte for å beskrive hvordan noen mennesker reagerer på å høre sannheten når de ikke 
etterlever den.

• Hva tror du det betyr at “de skyldige [synes] at sannheten er hård”? Hva tror du uttryk-
ket “den skjærer dem i hjertet” betyr?

• Hva er noen måter vi kan reagere på hvis en sannhet er vanskelig å takle?

Be elevene lese 1 Nephi 16:3- 4 stille. Du kan gjerne foreslå at de markerer ordene hvis 
og da i vers 3. Oppfordre dem til å se etter de råd Nephi ga brødrene sine om hvordan de 
skulle forholde seg til de “hårde ting” han hadde sagt. Be en elev forklare med egne ord 
hva Nephi lærte sine brødre.

• Hva sier 1 Nephi 16:5 om hvordan Nephis brødre reagerte på hans undervisning?

• Hva sier 1 Nephi 16:5 om hvordan vi skulle reagere når sannheten “skjærer [oss] 
i hjertet”?

1 Nephi 16:7- 33
Herren veileder Lehis familie gjennom Liahona
Be en elev lese 1 Nephi 16:9- 10 høyt. Vis bildet Liahona (62041; Kunst inspirert av evange-
liet [2009], nr. 68). Pek på kunstnerens fremstilling av Liahona.

• På hvilke måter tror du en slik gave må ha vært nyttig for Lehi og hans familie i deres 
omstendigheter?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra 1 Nephi 16:16- 19.

• Hvordan kom Liahona Lehis familie til nytte?

• Var deres reise lett eller vanskelig etter at Lehis familie mottok Liahona? Hva sier Nephi 
i 1 Nephi 16:17- 19 som underbygger ditt svar?

• Hvorfor tror du rettskafne mennesker, som Lehi og Nephi, noen ganger blir nødt til å 
møte prøvelser? (Du kan gjerne forklare at mange prøvelser vi møter, ikke nødvendigvis 
er konsekvenser av gale valg. De er snarere anledninger til å lære og vokse som en del 
av vår jordiske reise.)

Innledning
Etter å ha blitt stukket i hjertet av Nephis ord, ydmyket 
Laman og Lemuel seg for Herren. Familien fortsatte 
sin reise ut i villmarken, og Herren velsignet dem med 
Liahona, som han brukte til å lede dem på deres ferd. 
På sin reise opplevde de vanskeligheter, inkludert 

tapet av Nephis bue, som var deres beste middel til å 
skaffe mat. Mesteparten av familien – til og med Lehi – 
begynte å knurre mot Herren. Nephi refset sine brødre 
fordi de klaget, laget en ny bue og søkte sin fars råd 
om hvor han skulle jakte.

LEKSJON 17
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Be halve klassen granske 1 Nephi 16:20- 22 stille, og finne ut hvordan noen i Lehis familie 
reagerte på den prøvelse som Nephis brukne bue var. Be den andre halvparten av klassen 
granske 1 Nephi 16:23- 25, 30- 32 for å finne Nephis reaksjon på denne prøvelsen og hvor-
dan hans reaksjon påvirket familien. Når hver gruppe har fortalt hva de har kommet frem 
til, spør du:

• Hva kan vi lære av å sammenligne disse to reaksjonene på den samme prøvelsen?

• Hvorfor er det viktig at Nephi gikk til sin far for å få veiledning, selv om Lehi hadde 
knurret? Hvilke prinsipper kan vi lære av dette som vi kan anvende i vårt eget liv? 
(Du kan gjerne forklare at ved å gå til Lehi for å få veiledning, viste Nephi respekt for 
ham og minnet ham på å vende seg til Herren. Å søke råd fra foreldre og prestedømsle-
dere, til tross for deres ufullkommenheter, er en måte å respektere dem og utøve tro på 
Herren på.)

• Hvilke andre prinsipper kan vi lære av Nephis reaksjon på familiens motgang? (Etter 
hvert som elevene uttrykker sine tanker, skulle du understreke at hvis vi gjør alt 
vi kan, og også søker Herrens veiledning, vil han hjelpe oss gjennom våre 
vanskeligheter.)

Be en elev lese 1 Nephi 16:26- 29 høyt. Be klassen se etter detaljer om hvordan Herren 
brukte Liahona til å veilede Lehis familie. For å hjelpe elevene å forstå og anvende hva 
disse versene lærer oss om å motta Herrens veiledning, kan du stille følgende spørsmål:

• Hva er forskjellen mellom å følge Herrens veiledning på en halvhjertet måte og å følge 
Herrens veiledning med tro og flid?

Be elevene lese 1 Nephi 16:29, Alma 37:6- 7 og Alma 37:38- 41 stille, og prøve å finne et 
prinsipp som fremsettes i alle tre skriftstedene.

• Hvilket prinsipp blir fremsatt i disse tre skriftstedene? (Forsikre deg om at elevene forstår 
at Herren med små midler kan få store ting til å skje. Du kan gjerne skrive dette 
prinsippet på tavlen.)

• Hva sier disse versene om hvilke “små midler” Herren har gitt oss for å gi oss veiledning?

Skriv følgende spørsmål på tavlen, og gjør det klart at hvert spørsmål mangler et ord eller 
uttrykk. (Det kan være lurt å gjøre dette før leksjonen.)

 1. Nevn to eller tre måter som… er lik Liahona på?

 2. Kan du nevne noe som kan få oss til å gå glipp av viktige budskap fra…?

 3. Når har du har blitt velsignet ved å følge…s veiledning?

Del klassen i tre grupper, med en leder i hver gruppe. Gi hver leder en kopi av en av 
følgende oppgaver, der deres gruppe skal studere et “lite middel” som Herren bruker til 
å veilede oss. (Hvis klassen er stor, kan du gjerne dele elevene inn i mer enn tre grupper 
for å redusere gruppestørrelsen. Hvis du gjør det, må du gi en eller flere grupper samme 
oppgave.)

Gruppe 1: En patriarkalsk velsignelse
Les for gruppen følgende uttalelse av president Thomas S. Monson:

“Den samme Herre som ga Lehi en Liahona, gir deg og meg i dag en sjelden og verdifull 
gave som vil veilede oss i livet, markere farer for vår sikkerhet og stikke ut kursen, ja, en 
trygg vei – ikke til et lovet land, men til vårt himmelske hjem. Gaven jeg refererer til, er 
kjent som din patriarkalske velsignelse …

… Din velsignelse skal ikke brettes pent sammen og stikkes unna. Den skal ikke rammes 
inn eller offentliggjøres. Den skal leses. Den skal verdsettes høyt. Den skal etterleves. Din 
patriarkalske velsignelse vil lede deg gjennom den mørkeste natt. Den vil lede deg gjen-
nom livets farer. … Din patriarkalske velsignelse er en personlig Liahona som vil stake ut 
kursen og lede din vei” (“Din patriarkalske velsignelse: En lysets Liahona”, Lys over Norge, 
jan. 1987, 55- 56).

Tilpass spørsmålene på tavlen slik at de gjelder patriarkalske velsignelser. Snakk om disse 
spørsmålene som gruppe. Utpek én person i gruppen til å fremlegge for resten av klassen 
hva deres gruppe har lært. Be også en fra deres gruppe om å fortelle om sin erfaring fra 
spørsmål 3.
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Gruppe 2: Skriftene og ordene til vår tids profeter
Les for gruppen følgende uttalelse av eldste W. Rolfe Kerr i De sytti:

“Kristi ord kan være en Liahona for hver av oss og vise oss veien. La oss ikke være dovne 
fordi veien er lett. La oss i tro ta til oss Kristi ord slik de er nedskrevet i hellig skrift og som 
de tales av levende profeter, seere og åpenbarere. La oss med tro og flid nyte Kristi ord, for 
Kristi ord vil være vår åndelige Liahona som viser oss alt vi skulle gjøre” (“Kristi ord – vår 
åndelige Liahona”, Ensign eller Liahona, mai 2004, 37).

Tilpass spørsmålene på tavlen slik at de handler om Skriftene og ordene til vår tids profe-
ter. Snakk om disse spørsmålene som gruppe. Utpek én person i gruppen til å fremlegge 
for resten av klassen hva deres gruppe har lært. Be også en fra deres gruppe om å fortelle 
om sin erfaring fra spørsmål 3.

Gruppe 3: Den hellige ånd
Les for gruppen følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum:

“Når vi går inn for å ha rettferdige holdninger og handle rettferdig, blir Den hellige ånd det 
samme for oss som Liahona var for Lehi og hans familie på deres tid. De samme faktorer 
som forårsaket at Liahona virket for Lehi, vil også innby Den hellige ånd i vårt liv. Og de 
samme faktorer som forårsaket at Liahona ikke virket i fordums tid, vil på samme måte for-
årsake at vi fjerner oss fra Den hellige ånd i dag” (“Så hans Ånd alltid kan være hos oss”, 
Ensign eller Liahona, mai 2006, 30).

Tilpass spørsmålene på tavlen slik at de handler om Den hellige ånd. Snakk om disse 
spørsmålene som gruppe. Utpek én person i gruppen til å fremlegge for resten av klassen 
hva deres gruppe har lært. Be også en fra deres gruppe om å fortelle om sin erfaring fra 
spørsmål 3.

Til læreren: Etter ca 6- 8 minutter, ber du hver gruppe undervise klassen i det de har lært av 
sin diskusjon. Du kan også gjerne be elevene skrive i sine skriftstudiedagbøker eller notat-
bøker om en gang da Herren har veiledet dem ved hjelp av små midler. Vurder å fortelle 
om en gang du fikk veiledning fra Herren ved hjelp av små midler.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
1 Nephi 16:10. En personlig Liahona
President Spencer W. Kimball sammenlignet vår 
samvittighet med Liahona:

“Jeg vil du skal forstå at du har noe som ligner dette 
kompasset, denne Liahona, i deg selv. Hvert barn har 
fått det. Når det er åtte år gammelt, vet det forskjell 
på godt og ondt hvis foreldrene har gitt barnet en god 

oppdragelse. Hvis barnet ikke vil gi akt på sin indre Lia-
hona, er det meget mulig at den til slutt ikke vil hviske 
til det. Men hvis vi vil huske at vi alle har et instrument 
som vil føre oss på rett sti, kommer vårt skip aldri på 
gal kurs, og vi skal ikke lide og våre buer skal ikke ryke 
og våre familier skal ikke gråte etter mat – hvis vi lyt-
ter til stemmen fra vår egen Liahona, som vi kaller vår 
samvittighet” (“Vår egen Liahona”, Lys over Norge, april 
1977, 33).
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1 Nephi 17:1- 51
Lehis familie reiser til Bountiful, hvor Nephi blir befalt å bygge et skip
Tegn følgende diagram på tavlen.

Be elevene vurdere om de nå ville beskrive sitt liv som lett eller vanskelig, og hvorfor. 
(Du kan gjerne oppfordre elevene til å diskutere svarene med en partner. Du kan også 
be noen elever dele sine tanker med resten av klassen. Minn dem på at de ikke trenger 
å fortelle noe som er for personlige eller privat.)

Be en elev lese 1 Nephi 17:1, 4, 6 høyt. Mens han eller hun leser, kan klassen se etter ord 
og uttrykk som viser om den tiden Nephi og hans familie tilbragte i villmarken, var lett 
eller vanskelig.

• Karakteriserte Nephi tiden i villmarken som lett eller vanskelig? Hvilke ord tyder på 
den var vanskelig?

Forklar at Nephi og hans familie også ble rikt velsignet i løpet av denne tiden. Be elevene 
skumlese 1 Nephi 17:2, 5, 12- 13 og merke seg noen av måtene Nephi og hans familie ble 
velsignet på i løpet av sin reise. Be noen elever forklare hva de fant ut.

Fortell elevene at Nephi forkynte et prinsipp som forklarer hvorfor hans familie kunne bli 
velsignet i denne vanskelige tiden. Be elevene lese 1 Nephi 17:3 stille og identifisere prin-
sippet som begynner med ordet hvis. Forklar kort at i Skriftene uttrykkes prinsipper noen 
ganger i “hvis- da”- format. Ordet hvis introduserer en handling, og ordet da introduserer 
konsekvensen (positiv eller negativ) vi vil oppleve som følge av handlingen.

Selv om 1 Nephi 17:3 ikke inneholder ordet da, beskriver det en handling, sammen med 
noen velsignelser som vil følge. Be elevene uttrykke “hvis- da”- komponentene i prinsippet 
de identifiserte. De skulle uttrykke noe lignende av det følgende: Hvis vi holder budene, 
da vil Herren styrke oss og gi oss midler til å utføre det han har befalt. (Du kan gjerne 
skrive dette prinsippet på tavlen.) Be elevene se etter bevis for dette prinsippet når de stu-
derer Nephis erfaring og når de reflekterer over sitt eget liv.

Del ut et utdelingsark med følgende spørsmål (eller skriv spørsmålene på tavlen før 
leksjonen):

1. Hva befalte Herren Nephi å gjøre? (1 Nephi 17:7- 8) Hvordan reagerte Nephi? 
(1 Nephi 17:9- 11, 15- 16) Hvordan reagerte hans brødre? (1 Nephi 17:17- 21)

2. Hvordan hjalp Herren Moses å utføre oppgaven han ble befalt å utføre? (1 Nephi 
17:23- 29)

3. Hvordan lignet Nephis brødre på Israels barn? (1 Nephi 17:30, 42)

Innledning
Etter å ha reist i villmarken i åtte år, kom Lehis familie 
til et kystområde de kalte Bountiful. Etter at de hadde 
etablert seg i Bountiful, befalte Herren Nephi å bygge 
et skip. Da brødrene fikk vite hva han forsøkte å gjøre, 
spottet de ham for så å klage og nekte å hjelpe. Nephi 

lærte sine brødre at selv om Herren hadde forsøkt å 
tale til dem gjennom Åndens milde, lave røst, hadde 
deres urettferdighet hindret dem i å føle hans ord. Han 
refset dem for deres ugudelighet og formante dem til 
å omvende seg.

Lett Vanskelig

Hjelpe elevene å 
lære å identifisere 
læresetninger 
og prinsipper
Når du hjelper elevene 
å lære å identifisere 
læresetninger og prin-
sipper i Skriftene, vil de 
kunne studere Skriftene 
mer effektivt på egen 
hånd. Lær elevene å se 
etter ord og uttrykk som 
“således ser vi”, “følge-
lig”, “derfor”, “se”, eller 
“hvis…, da…”, som ofte 
introduserer prinsipper 
eller læresetninger.

LEKSJON 18

1 Nephi 17
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4. Hva har Herren befalt som kan være vanskelig for meg?

5. Hvordan kan jeg reagere som Nephi og Moses? Hvordan kan jeg unngå feilene som 
Nephis brødre og Israels barn gjorde?

Introduser spørsmålene ovenfor ved å forklare at de vil hjelpe elevene å forstå hvor-
dan Nephi fortsatte å etterleve prinsippet i 1 Nephi 17:3 etter at han kom til Bountiful. 
Spørsmålene vil også hjelpe elevene å anvende prinsippet på seg selv. Be en elev lese 
1 Nephi 17:7- 8 høyt. Be resten av klassen finne ut hva Nephi ble befalt å gjøre. Be elevene 
skrive svaret under spørsmål 1 på støttearket eller i sine skriftstudiedagbøker.

• På hvilke måter kan denne befalingen ha vært vanskelig for Nephi?

Be en elev lese 1 Nephi 17:9- 11 og en annen elev lese 1 Nephi 17:15- 16 høyt. Før de leser, 
ber du klassen legge merke til Nephis reaksjon på befalingen om å bygge et skip.

• Hva ved Nephis reaksjon gjør inntrykk på deg?

Be elevene skrive et sammendrag av Nephis reaksjon under spørsmål 1 på utdelingsarket 
eller i sine skriftstudiedagbøker.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra 1 Nephi 17:17- 21. Be klassen se etter ord og uttrykk 
som viser Laman og Lemuels holdninger. Be elevene skrive et sammendrag av Laman og 
Lemuels reaksjon på befalingen om å bygge et skip. Be en eller to elever presentere sam-
mendragene sine for resten av klassen.

Forklar at Nephi svarte på sine brødres klager ved å minne dem på at Herren hadde 
hjulpet Moses å utføre den vanskelige oppgaven med å frigjøre Israels barn fra trelldom. 
Nephi sammenlignet også brødrenes hårdhjertethet med Israels barns. Be elevene studere 
skriftstedene og skrive ned sine svar på spørsmål 2 og 3. Avhengig av elevenes behov, kan 
du la dem gjøre dette alene eller sammen med partnere.

Når elevene har svart på spørsmål 2 og 3, spør:

• Hvordan hjalp Herren Moses å utføre oppgaven han ble befalt å utføre?

• Hvordan tror du Moses’ eksempel kan ha hjulpet Nephi?

• På hvilke måter lignet Nephis brødre på Israels barn?

Påpek at når Herren gir oss utfordrende oppgaver eller befalinger, kan vi velge å reagere 
slik Nephi gjorde, eller vi kan reagere slik Laman og Lemuel gjorde. Forklar at selv om Gud 
ikke har bedt oss om å utføre oppgaver som å bygge et skip eller dele Rødehavet, har han 
gitt bud og bedt oss om å gjøre ting som noen synes er vanskelige. For eksempel har han 
befalt oss å tenke dydige tanker og holde hviledagen hellig. Han forventer at vi utfører kall 
i Kirken (som for eksempel quorums-  eller klassepresident) og står til tjeneste for andre. 
Han forventer også at vi holder våre pakter og er aktive i Kirken, selv i møte med utfor-
dringer. Gi elevene tid til å skrive ned svar på spørsmål 4 og 5. Oppfordre dem til å svare på 
spørsmål 4 ved å skrive om noe Herren har befalt som kan være vanskelig for dem.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å skrive, leser du Nephis uttrykk for tro i 1 Nephi 
17:50 høyt. Be så elevene lese 1 Nephi 17:51 stille og overveie hvordan det angår deres liv. 
Oppfordre dem til å tilføye sitt navn etter ordet meg og erstatte ordene bygge et skip med et 
bud eller en befaling de finner vanskelig. Vurder å be elever som føler seg vel med å gjøre 
det, om å lese 1 Nephi 17:51 høyt med de erstatningene de har gjort. Vis igjen til prinsippet 
som er skrevet på tavlen.

• Hvilke erfaringer hadde Nephi allerede hatt med dette prinsippet som ga ham tillit til 
at Herren ville hjelpe ham å utføre enhver befaling?

• Hva har du opplevd som gir deg tillit til at Gud vil hjelpe deg å utføre alt han ber 
deg om?

Bær vitnesbyrd om at når vi holder budene, styrker Herren oss og bereder veier for oss 
så vi kan utføre det han befaler.

Ta hensyn til 
elevenes behov 
når du underviser
Det er lurt å tilpasse 
undervisningsmetodene 
for å hjelpe elevene å 
fylle sin rolle som elev. 
Hvis for eksempel ele-
vene virker slitne, kan du 
vurdere å la dem arbeide 
sammen med partnere 
for å holde dem enga-
sjert i læringen. Hvis 
elevene er energiske, 
kan du be dem studere 
hver for seg for å hjelpe 
dem å konsentrere seg 
om oppgaven.
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1 Nephi 17:45- 55
Nephi irettesetter Laman og Lemuel for deres ugudelighet
Vis bildet Nephi kuer sine opprørske brødre (62044; Kunst inspirert av evangeliet [2009], 
nr. 70). Be elevene gi et sammendrag av hva som foregår på bildet. Hvis elevene ikke har 
noe svar, ber du dem finne svaret i 1 Nephi 17:48, 53- 54.

• Hva sier 1 Nephi 17:53 om hvorfor Herren rystet Nephis brødre?

Forklar at rystelsen Herren ga Laman og Lemuel, bare var én av mange måter Herren 
hadde kommunisert med dem på. Be elevene lese 1 Nephi 17:45 og merke seg noen 
måter Herren hadde kommunisert med Laman og Lemuel på tidligere.

• Hva er noen måter Herren hadde kommunisert med Laman og Lemuel på? Hvilken 
av disse synes å være den måten Herren oftest prøver å kommunisere med oss på?

Du kan gjerne foreslå at elevene markerer følgende uttalelse i 1 Nephi 17:45: “Han har 
talt til dere med en mild, lav røst.” Be en elev lese følgende uttalelse av president Boyd K. 
Packer i De tolv apostlers quorum:

“Den hellige ånd taler med en røst som du føler mer enn hører. Den beskrives som en 
‘mild, lav røst’ [L&p 85:6]. Når vi snakker om å ‘lytte’ til Åndens hvisken, er det vanligst å 
beskrive åndelige tilskyndelser ved å si: ‘Jeg hadde en følelse  …’” (“Personlig åpenbaring: 
Gaven, prøven og løftet”, Lys over Norge, jan. 1995, 59).

Du kan gjerne be elevene skrive følgende sannhet i Skriftene sine ved siden av 1 Nephi 
17:45: Den hellige ånd taler med en mild, lav røst som vi føler mer enn hører. (For 
å understreke dette prinsippet, kan du gjerne be elevene lese Lære og pakter 8:2- 3.)

• Når har du følt Den hellige ånds milde, lave røst tale til deg?

• Hva gjør du som hjelper deg å føle og gjenkjenne Den hellige ånds milde, lave røst?

Når elevene har svart, kan du gjerne oppfordre dem til å markere følgende setning i 
1 Nephi 17:45: “Men dere var følelsesløse så dere ikke kunne føle hans ord.” Be elevene 
lese den første setningen av 1 Nephi 17:45 og finne ut hvorfor Laman og Lemuel var blitt 
“følelsesløse”. Be dem fortelle hva de finner ut.

• Hvorfor kunne det å være “snare til å gjøre misgjerninger” gjøre at Laman og Lemuel 
ble “følelsesløse”?

• Hvordan kan våre synder påvirke vår evne til å føle Den hellige ånds innflytelse?

Når elevene har svart, leser du følgende uttalelse av president James E. Faust, som var 
medlem av Det første presidentskap:

“Mobiltelefonen brukes til mye av vår tids kommunikasjon. Men av og til er vi i områder 
hvor signalet til mobiltelefonen ikke når frem. Det kan skje når brukeren befinner seg i 
en tunnel eller et dalføre, eller hvis det er andre forstyrrelser.

Slik er det også med guddommelig kommunikasjon… Ofte befinner vi oss i åndelige 
dødsoner – på steder og i situasjoner som blokkerer for guddommelige budskap. Noen 
av dødsonene er sinne, pornografi, overtredelse, selviskhet og annet som krenker Ånden” 
(“Mottok du riktig budskap?” Ensign eller Liahona, mai 2004, 67).

Som avslutning ber du elevene overveie de budskap Herren har forsøkt å kommunisere 
til dem nylig. Oppfordre dem til å tenke over om det er noen “åndelige dødsoner” som 
kan hindre dem i å motta den slags kommunikasjon. (Du kan gjerne be elevene skrive om 
dette i sin skriftstudiedagbok.) Bær vitnesbyrd om at Den hellige ånd taler med en mild, lav 
røst som vi føler mer enn hører. Bær også vitnesbyrd om at vi kan oppleve denne kommu-
nikasjonen når vi prøver å være verdige til disse milde tilskyndelsene.
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1 Nephi 18:1- 8
Lehis familie forbereder seg til å seile til det lovede land
Skriv Herrens kraft og min innsats på tavlen. Be elevene tenke på et problem de opplever. 
Oppfordre dem til å velge hva (Herrens kraft eller min innsats) som kan være mest effek-
tivt til å løse problemet, og be dem forklare hvorfor. Etter en kort diskusjon ber du elevene 
lete etter måter Nephis eksempel i 1 Nephi 18 kan hjelpe dem å møte utfordringene de 
står overfor.

Vis bildet “Lehi og hans folk kommer til det lovede land” (62045; Kunst inspirert av evange-
liet [2009], nr. 71).

Be elevene lese 1 Nephi 18:1- 8 stille. Be dem se etter (1) hva Nephi og hans familie gjorde 
for å forberede seg til sin reise til det lovede land og (2) hva Herren gjorde for å hjelpe dem.

• Hvorfor tror du det er betegnende at Nephi mottok åpenbaring “fra tid til annen”?

• Hvilket forhold ser du i 1 Nephi 18:2- 3 mellom Nephis handlinger og den hjelp han fikk 
fra Herren?

• Hvordan var både Herrens veiledning og Nephis egen innsats avgjørende for å fullføre 
skipet og gjennomføre reisen til det lovede land?

Be elevene oppsummere noen prinsipper vi kan lære av Nephis eksempel. Når elevene 
har fått anledning til å identifisere sannheter de har lært, skriver du følgende prinsipp på 
tavlen: For å kunne utføre det som Herren befaler, må vi søke hans hjelp og gjøre 
det vi kan selv.
• Når har du mottatt veiledning eller rettledning fra Herren, samtidig som du har måttet 

gjøre en innsats selv for å holde et av hans bud?

Be elevene skrive de andres svar på spørsmålet ovenfor i sine skriftstudiedagbøker eller 
notatbøker.

Påpek at vi alle trenger Guds hjelp for å kunne adlyde hans bud og følge evangeliets 
normer som forklart i Til styrke for ungdom. (Det kan være lurt å skaffe og gjennomgå et 
eksemplar av heftet Til styrke for ungdom før leksjonen.) Oppfordre elevene til å identifisere 
en befaling eller norm i evangeliet som de særlig trenger Guds hjelp for å kunne adlyde. Gi 
dem tid til å skrive i sine skriftstudiedagbøker om (1) hva de kan gjøre for å søke Herrens 
hjelp til å adlyde den og (2) hvilken personlige innsats de må gjøre for å adlyde den.

Innledning
Ifølge Herrens anvisning bygget Nephi og de andre 
skipet ferdig og dro av sted til det lovede land. Under 
ferden gjorde Laman og Lemuel og Ismaels sønner og 
deres hustruer opprør mot Herren. Da Nephi refset 
dem, bandt Laman og Lemuel ham med tau. Som følge 

av dette sluttet liahonaen å virke, og de kunne ikke 
fastslå hvilken vei de skulle styre skipet. Da et voldsomt 
uvær ble livstruende for alle på skipet, angret de og 
slapp Nephi fri. Nephi ba om at stormen måte stilne, 
og Herren ledet igjen deres reise til det lovede land.

LEKSJON 19

1 Nephi 18
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1 Nephi 18:9- 25
Laman og Lemuel leder et opprør som hindrer reisen til det lovede land
Still følgende spørsmål:

• Hva tror du er noen grunner til at vi opplever motgang?

Etter litt diskusjon ber du en elev lese følgende uttalelse av eldste L. Whitney Clayton i De 
sytti. Be klassen lytte etter tre grunner eldste Clayton ga for de vanskelighetene vi opplever:

“Generelt sett kommer våre byrder fra tre kilder. [1] Noen byrder er et naturlig produkt av 
forholdene i den verden vi lever i. Sykdom, fysisk funksjonshemning, orkaner og jordskjelv 
finner sted fra tid til annen uten at vi selv er skyld i det…

[2] Andre byrder blir pålagt oss på grunn av andres dårlige adferd. Mishandling og avhen-
gighet kan gjøre et hjem til alt annet enn himmel på jord for uskyldige familiemedlemmer. 
Synd, feilaktige tradisjoner, undertrykkelse og kriminalitet etterlater seg belastede ofre 
langs livets veier…

[3] Våre egne feil og mangler produserer mange av våre problemer, og kan legge tunge 
byrder på våre egne skuldre. Den tyngste byrde vi pålegger oss selv, er syndens byrde” 
(“Måtte deres byrder bli lette”, Ensign eller Liahona, nov. 2009, 12- 13).

Skriv på tavlen (1) forhold i verden, (2) andres dårlige adferd og (3) våre egne feil og mangler.
Forklar at etter at Lehis familie la ut på sin sjøreise, gjorde Laman, Lemuel og andre dårlige 
valg som resulterte i motgang for alle på skipet. Be en elev lese 1 Nephi 18:9 høyt Be ele-
vene rekke opp hånden når de hører et eksempel på noen som gjør et galt valg.

• Hvilket galt valg gjorde Laman, Lemuel, Ismaels sønner og deres hustruer? Hvorfor var 
det galt?

Hjelp elevene å forstå at det ikke er galt å danse, høre på musikk eller ha det gøy, men 
dette verset viser at Laman, Lemuel og de andre gjorde disse tingene “på en meget usøm-
melig måte” (1 Nephi 18:9). Forklar at i denne sammenhengen viser ordet usømmelig til 
å være vulgær eller grov. Djevelen kan bruke dans, musikk og måten vi snakker på til å 
forderve vårt hjerte og sinn og få oss til å miste Den hellige ånds veiledning.

Be en elev lese 1 Nephi 18:10 høyt

• Hva sier 1 Nephi 18:10 om hva Nephi fryktet ville skje hvis de som gjorde opprør, ikke 
omvendte seg?

• Hva gjorde Nephi for å prøve å hjelpe dem?

Be elevene tenke på hvordan de ville reagere dersom et familiemedlem eller en kirkeleder 
ba dem om å endre musikken de lytter til, måten de danser på eller måten de snakker på. 
Oppfordre dem til å tenke over om de ville være villige til å lytte og forandre seg.

Be en elev lese 1 Nephi 18:11 høyt

• Hva sier 1 Nephi 18:10- 11 om hvordan Laman og Lemuel reagerte på Nephis råd?

• Hvorfor tillot Herren Laman og Lemuel å binde Nephi?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra 1 Nephi 18:12- 14, 17- 19. Be elevene lete etter ord 
og uttrykk som viser konsekvensene av Laman og Lemuels adferd. Be elevene identifisere 
prinsipper i evangeliet som de kan lære av denne beretningen. Ett svar kan være at synd 
fører til lidelse for oss selv og noen ganger også for andre. For å hjelpe elevene å 
anvende dette prinsippet, kan du stille spørsmål som:

• Hvordan påvirket de opprørske handlingene til noen få, hele gruppen?

• Hvordan kan ukloke eller opprørske valg hemme vår evne til å motta åpenbaring?

Som en del av denne diskusjonen kan du vurdere å lese følgende uttalelse av president 
Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum:

“Vi har sett mønstre av ærbødighet og uærbødighet i Kirken. Selv om mange i høyeste 
grad fortjener ros, går vi i feil retning. Vi har grunn til å være dypt bekymret.

Verden omkring oss blir stadig mer støyende. Påkledning, personlig hygiene og oppførsel 
er mer uhøytidelig, sjuskete og skjødesløs. Rå musikk … med obskøne tekster blåses ut 
gjennom forsterkere… Forskjellige varianter av alt dette får stadig større innpass hos vår 
ungdom og øver stadig sterkere innflytelse på dem…
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Denne tendensen til stadig mer støy, mer spenning, mer strid, mindre tilbakeholdenhet, 
mindre verdighet og mindre formalitet, er ikke tilfeldig eller uskyldig, og heller ikke ufarlig.

Den første ordre et befal gir når en militær invasjon nærmer seg, er å blokkere sambands-
midlene som benyttes av dem han akter å beseire.

Uærbødighet tjener Satans formål ved å svekke åpenbaringens fine kanaler som leder inn 
til både sinn og ånd” (“Ærbødighet innbyr til åpenbaring”, Lys over Norge, jan. 1992, 26).

• Hvordan kan det påvirke din familie om du blir opprørsk og ulydig? Hvordan kan det 
påvirke dine venner? Hvordan kan det påvirke din klasse eller ditt quorum?

Se igjen på de tre kildene til motgang på tavlen. Forklar at resten av dette kapitlet kan 
hjelpe oss å lære hvordan vi skal reagere når vanskeligheter kommer, enten de skyldes våre 
egne eller andres valg. Be elevene lese 1 Nephi 18:15- 16, 20- 23 hver for seg. Oppfordre 
dem til å se etter sannheter som kan gjelde hver av disse situasjonene. Be dem fortelle 
med egne ord om det de finner ut. Deres svar kan omfatte følgende:

Vi kan se hen til Gud og forbli trofaste i våre prøvelser. 
Bønn kan hjelpe oss å finne fred i våre prøvelser.

Mens elevene uttrykker sine tanker, må du sørge for å understreke Nephis rettferdige 
eksempel i hans prøvelser. Be en elev lese følgende vitnesbyrd fra eldste L. Whitney Clayton. 
Be klassen finne ut hva eldste Clayton rådet oss til å gjøre når vi står overfor prøvelser:

“Uansett hvilke byrder vi opplever som en konsekvens av naturlige omstendigheter, andres 
dårlige adferd eller våre egne feil og mangler, er vi alle barn av en kjærlig himmelsk Fader 
som sendte oss til jorden som del av sin evige plan for vår vekst og utvikling. Våre unike 
personlige erfaringer kan hjelpe oss å forberede oss til å vende tilbake til ham… Vi må 
gjøre alt vi kan for å holde ‘trofast’ ut [se L&p 121:7- 8] …

… Jeg vet at hvis vi holder Guds bud og våre pakter, hjelper han oss med våre byrder. Han 
styrker oss. Når vi omvender oss, tilgir han oss og velsigner oss med fred i samvittigheten, 
og glede” (“Måtte deres byrder bli lette”, 13- 14).

Be elevene tenke på en av sannhetene de har lært av denne leksjonen.

• Når har du sett denne sannheten i ditt liv eller i livet til noen du kjenner?

Du kan gjerne legge til ditt vitnesbyrd om at Gud kan hjelpe oss gjennom våre prøvelser 
hvis vi er trofaste og omvender oss og vender tilbake til ham.

Som avslutning minner du elevene på at på tross av vanskelighetene Nephi og hans fami-
lie sto overfor, nådde de til slutt det lovede land. Bær vitnesbyrd om at når vi søker Herrens 
veiledning og arbeider flittig for å følge den, kan vi også fullføre reisen Herren har sendt 
oss til jorden for å oppleve.
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Undervisningsforslag

1 Nephi 19:1- 19
Nephi nedtegner profetier om Jesus Kristus for å hjelpe folket å minnes sin 
Forløser
Hold opp en Mormons bok. Gi et sammendrag av 1 Nephi 19:1- 4 ved å forklare at Nephi 
ble befalt å lage to sett med plater – ett for å nedtegne en hellig (religiøs) historie og et 
annet for en verdslig historie om hans folk. Be en elev lese 1 Nephi 19:3, 5- 6 høyt. Be 
resten av klassen om å se etter hva Nephi sa om “hellige” ting.

• Hvilken grunn ga Nephi for å føre en opptegnelse over hellige ting?

Be en elev lese 1 Nephi 19:7 høyt Før han eller hun leser, forklarer du at i dette verset viser 
uttrykket “Israels Gud” til Jesus Kristus. Å akte noen for intet er å behandle vedkommende 
som om han eller hun er verdiløs.

• Etter å ha sagt at han bare skulle skrive om det som var hellig, hva begynte Nephi å 
skrive om?

• Hva sier 1 Nephi 19:7 om hvordan noen tråkker Frelseren under sine føtter, eller “akter 
ham for intet”?

• Hvordan er det å nekte å lytte til Herrens råd som å akte ham for intet eller tråkke ham 
under sine føtter?

Be en elev lese 1 Nephi 19:8- 10 høyt. Be klassen lete etter måter folk behandlet Frelseren 
som noe verdiløst på under hans jordiske virke. (Du kan gjerne foreslå at elevene markerer 
ord og uttrykk de finner.)

• På hvilke måter behandlet folk Frelseren som noe verdiløst under hans jordiske virke?

• Hvilke detaljer i disse versene viser at Frelseren ikke akter oss for intet? (Elevene skulle 
forstå at Frelseren led alt han gjorde “på grunn av sin kjærlige vennlighet og sin langmo-
dighet mot menneskenes barn”.)

• Hva føler du for Frelseren når du tenker på disse versene?

Be en elev lese 1 Nephi 19:13- 14, og be klassen se etter hva profeten Zenos uttalte ville 
være årsakene til at de som korsfestet Frelseren (og deres etterkommere), ville bli “tuktet 
av alle mennesker”.

• Hvilke grunner ga Zenos for hvorfor de som korsfestet Frelseren (og deres etterkom-
mere), ville “bli tuktet av alle mennesker”?

Skriv følgende uttalelse på tavlen: De vender sine hjerter bort.
• Hva tror du det innebærer å vende sitt hjerte bort fra Herren?

Når elevene har svart, forteller du klassen at du ønsker at flere elever hjelper til med å 
illustrere hvordan dette uttrykket kan gjelde for oss i dag. Be noen elever komme frem til 
tavlen. Be hver av dem skrive et eksempel på en handling som kan indikere at en person 

Innledning
I dette kapitlet forklarte Nephi at noen mennesker ikke 
ville respektere Israels Gud, Jesus Kristus. Billedlig talt 
ville de trampe Jesus Kristus under sine føtter ved å 
akte ham for intet og nekte å lytte til hans råd. Nephi 
formidlet også oldtidsprofeters læresetninger som 
forutsa at de ansvarlige for piskingen og korsfestelsen 
av Frelseren, så vel som deres etterkommere, ville bli 

adspredt og plaget til de vendte sitt hjerte til Herren. 
Når det skjedde, ville Herren “huske de pakter han 
inngikk med deres fedre” (se 1 Nephi 19:15). Nephi 
forklarte at han skrev disse tingene for å overtale sitt 
folk til å huske Herren og tro på ham. Han lærte sitt 
folk å anvende Skriftene på seg selv for å hjelpe dem 
å tro på Herren.

LEKSJON 20

1 Nephi 19
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har vendt sitt hjerte bort fra Herren. Be dem så om å forklare hva noen av konsekvensene 
kan være av å vende sitt hjerte bort på den måten de skrev. (En elev kan for eksempel 
skrive slutte å studere Skriftene og deretter forklare at en konsekvens av denne handlingen 
er redusert evne til å motta åpenbaring.)

Når noen elever har forklart sine eksempler, forteller du klassen at uavhengig av hvorfor 
vi vender vårt hjerte bort fra Herren, kan vi velge å vende vårt hjerte tilbake til ham. Be ele-
vene lese 1 Nephi 19:14- 17 stille, på jakt etter Herrens løfter til dem som vender sitt hjerte 
tilbake til ham.

• Når adsprer Herren Israel? (Når de vender sitt hjerte bort fra ham.)

• Når samler Herren Israel? (Når de vender sitt hjerte til ham.)

• Hva sa Herren han ville gjøre for dem som ikke lenger vender sitt hjerte mot ham?

• Hva tror du det betyr at Herren vil huske disse menneskene og paktene han inngikk 
med deres fedre?

Hjelp elevene å forstå at Herren ikke glemte disse menneskene. De hadde levd på en slik 
måte at han ikke kunne gi dem alle evangeliets velsignelser. Når deres etterkommere ven-
der sitt hjerte til ham, lover Herren å huske dem, samle dem inn i sin kirke og gi dem alle 
evangeliets velsignelser.

• Hva tror du løftene i vers 15- 17 betyr for oss? (En idé som bør komme ut av denne dis-
kusjonen, er at når vi vender vårt hjerte til Herren, vil han overholde de pakter vi 
har inngått med ham.)

Be elevene tenke over følgende spørsmål og skrive svar i sine skriftstudiedagbøker eller 
notatbøker. (Du kan gjerne skrive spørsmålene på tavlen.)

• Hvilke typer handlinger viser at du og din familie har vendt sitt hjerte til Herren?

• Når har slike handlinger hjulpet deg eller din familie å motta Herrens velsignelser?

Vurder om du skal be noen elever fortelle resten av klassen hva de har svart. Minn dem 
på at de ikke trenger å fortelle om erfaringer som er for personlige eller private.

Forklar kort at Nephi rettet sin opptegnelse til alle medlemmer av Israels hus – inkludert 
oss. Be en elev lese 1 Nephi 19:18- 19, og be klassen finne ut hva Nephi ønsket å overtale 
oss til å gjøre. Bær vitnesbyrd om at når vi husker Herren og vender vårt hjerte til ham, 
gir han oss evangeliets velsignelser.

1 Nephi 19:20- 24
Nephi forklarer hvorfor han brukte gamle skrifter til å undervise sitt folk
Les følgende uttalelse av president Henry B. Eyring i Det første presidentskap, tilpasset 
fra en tale til lærere i Kirkens skoleverk:

“Jeg vil gi deg dette løftet angående å lese Mormons bok: Du vil tiltrekkes av den når 
du forstår at Herren i den har lagt sitt budskap til deg. Nephi, Mormon og Moroni visste 
det. Også de som samlet den, la budskap i den til deg. Jeg håper du har tillit til at boken 
ble skrevet for dine elever. Det finnes enkle, direkte budskap til dem som vil fortelle dem 
hvordan de skal gjøre forandringer. Det er det boken dreier seg om. Den er et vitne om vår 
Herre Jesus Kristus, forsoningen og hvordan den kan virke i deres liv. Du vil oppleve i år å 
føle den forandring som kommer ved forsoningen, fordi dere skal studere denne boken” 
(“Mormons bok vil forandre ditt liv”, Liahona, feb. 2004, 12).

• Når du studerer Mormons bok, hvordan er det nyttig å vite at Nephi, Mormon og 
Moroni inkluderte budskap til deg?

Les eller gjenfortell følgende uttalelser av president Ezra Taft Benson:

“Mormons bok ble skrevet for oss i dag. Gud er bokens opphavsmann. Den er en oppteg-
nelse om et fallent folk, samlet av inspirerte menn til velsignelse for oss. Disse menneskene 
hadde aldri boken – den var ment for oss. Mormon, den fordums profet som boken er 
oppkalt etter, forkortet århundreders opptegnelser. Gud, som kjenner enden fra begynnel-
sen av, fortalte ham hva han skulle ta med i sin forkortelse og som vi ville trenge i vår tid” 
(“Mormons bok er Guds ord”, Lys over Norge, mai 1988, 6).

“Hvis de så vår tid og valgte ut det som ville være av størst verdi for oss, er da ikke det 
måten vi skulle studere Mormons bok på? Vi skulle stadig spørre oss selv: ‘Hvorfor 



67

1 NEPHI  19

inspirerte Herren Mormon (eller Moroni eller Alma) til å ta dette med i opptegnelsen? Hva 
kan jeg lære av dette som kan hjelpe meg i denne tid og epoke?’” (“Mormons bok – slutt-
stenen i vår religion”, Lys over Norge, jan. 1987, 3).

Be klassen lese 1 Nephi 19:22- 23 stille, på jakt etter Nephis beskrivelse av hvordan han 
hjalp sine brødre å finne budskap til seg selv i Skriftene.

• Hvilket resultat forventet Nephi av å anvende Skriftene på seg selv og sitt folk?

• Hva betyr ordet gavn? (Fordel, nytte, verdi.)

Forbered følgende diagram som et utdelingsark, eller vis det på tavlen og la elevene 
kopiere det i sin skriftstudiedagbok.

Å anvende Skriftene på oss selv Å anvende Skriftenes sannheter

Hvilken situasjon 
eller omstendig-
het er beskrevet i 
skriftstedet?

Hvordan ligner dette 
på en situasjon i livet 
mitt eller i verden 
rundt meg?

Hvilken sannhet 
eller hvilket budskap 
blir forklart i dette 
skriftstedet?

Hvordan kan jeg 
omsette denne 
sannheten eller dette 
budskapet i handling 
i min situasjon?

Introduser oversikten ved å forklare at ordet anvende her innebærer å sammenligne. 
Å anvende Skriftene på oss selv betyr at vi sammenligner en omstendighet i Skriftene 
med en situasjon i vårt eget liv eller i verden omkring oss. Å se likheter mellom omstendig-
heter i Skriftene og situasjoner i vårt eget liv forbereder oss til å finne og anvende sannhe-
ter i Skriftene. De samme sannheter som gjaldt folk vi leser om i Skriftene, kan gjelde for 
oss når vi er i lignende omstendigheter.

For å hjelpe elevene å forstå hvordan sammenligning fører til anvendelse, ber du dem full-
føre sine oversikter mens du gjennomgår med dem det første Kjenn Skriftene- skriftstedet 
i Mormons bok, 1 Nephi 3:7. Be en elev lese 1 Nephi 3:7 høyt

• Hvilke omstendigheter reagerte Nephi på da han uttalte disse ordene? (Han hadde blitt 
bedt av en profet – sin far, Lehi – om å vende tilbake til Jerusalem for å hente messing-
platene. Hans brødre hadde klaget over hvor vanskelig denne oppgaven var.)

• Hvordan lignet Nephis omstendighet på en situasjon i livet ditt? Når har Herren 
forventet at du skulle gjøre noe vanskelig?

• Hvilken sannhet hjalp Nephi i hans situasjon? (Nephi visste at når Herren gir en 
befaling til sine barn, gir han dem en måte å utføre den på.)

• Hva kan du gjøre for å omsette denne sannheten i handling i din situasjon?

Be noen elever fortelle hvordan de anvendte 1 Nephi 3:7 på seg selv og hvordan de kan 
bruke det i sitt liv. (Minn dem på at de ikke trenger å fortelle noe som er for personlig eller 
privat.)

For å runde av leksjonen, holder du opp et eksemplar av Mormons bok igjen. Minn elevene 
på at Nephi anså sine skrivelser om Frelseren som hellige og av stor verdi for seg selv og 
andre. Oppfordre elevene til å studere Skriftene og se etter budskap som Herren og hans 
profeter har plassert i dem til oss. Bær vitnesbyrd om at når vi anvender Skriftene på 
oss selv, vil vi lære og få nytte av dem.
Oppfordre elevene til å studere Skriftene på egen hånd og finne skriftsteder som de kan 
anvende på seg selv. De kan prøve å sette inn sitt navn i noen vers og lese versene som om 
Herren eller hans profet taler direkte til dem. De kan for eksempel lese den første delen av 
2 Nephi 31:20 som dette: “Derfor må dere [sett inn navn] streve fremover med standhaf-
tighet i Kristus.”

Du kan gjerne gi elevene tomme kopier av oversikten som elevene kan bruke hjemme. 
Oppfordre dem til å komme til neste leksjon forberedt på å fortelle hvordan de har anvendt 
skriftsteder på seg selv og hvordan de lærte og fikk nytte av erfaringen.

Å anvende Skriftene 
på oss selv
Et viktig mål for lærere 
i evangeliet er å hjelpe 
elevene å lære å 
anvende Skriftene på seg 
selv. Lærere kan hjelpe 
elever å gjøre dette ved 
å stille spørsmål lik de 
som finnes i oversikten 
og i leksjonen. Mens du 
underviser, skulle du se 
etter muligheter til å 
hjelpe elevene å lære 
å anvende Skriftene på 
seg selv.
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Hjemmestudie- leksjon
1 Nephi 15- 19 (Enhet 4)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte 1 Nephi 15- 19 (Enhet 4) 
er ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg om bare et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (1 Nephi 15)
Nephi og hans brødre reagerte forskjellig på Lehis profetier. 
Ved å studere Nephis handlinger oppdaget elevene at hvis vi 
spør Herren i tro og adlyder hans bud, vil vi være forberedt 
til å motta åpenbaring og veiledning fra ham. Nephi for-
klarte betydningen av jernstangen, som viser at det å studere 
og følge Guds ord daglig styrker oss mot Satans fristelser.

Dag 2 (1 Nephi 16)
Av Laman og Lemuels reaksjon på Nephis lære, så elevene 
at “de skyldige [synes] at sannheten er hård” (1 Nephi 16:2). 
Da Nephi brakk buen sin, viste han at hvis vi gjør alt vi kan 
og søker Herrens rettledning, vil Herren hjelpe oss gjennom 
våre vanskeligheter. Ved å studere hvordan Liahona veiledet 
Lehis familie, lærte elevene at “Herren med små midler kan 
få store ting til å skje” (1 Nephi 16:29).

Dag 3 (1 Nephi 17)
Nephi fortalte om sin families opphold i ørkenen og ankomst 
til landet Overflod. Da han ble befalt å bygge et skip, viste 
han at hvis vi holder budene, da vil Herren styrke oss og gi 
oss midler til å kunne utføre det han har befalt. Herren kalte 
Nephis brødre til omvendelse på flere måter. Elevene lærte at 
Den hellige ånd vanligvis taler med en mild, lav røst som vi 
føler mer enn vi hører. De ramset opp situasjoner og steder 
som ville hindre dem i å gjenkjenne den milde, lave røst.

Dag 4 (1 Nephi 18- 19)
Nephis eksempel da han bygget skipet, viste elevene at for å 
utføre det Herren befaler, må vi søke hans hjelp og selv gjøre 
en innsats. Å studere reisen som Lehis familie foretok til det 
lovede land, lærte dem at synd fører til lidelse for oss selv og 
noen ganger for andre. Nephis eksempel da han ble plaget 
av brødrene, lærer oss at vi kan se hen til Gud og forbli 
trofaste i våre prøvelser, og at bønn kan hjelpe oss å finne 
fred i våre prøvelser.

Innledning
Denne uken studerte elevene viktige hendelser som fant sted 
mens Lehis familie reiste gjennom ørkenen og over havet til det 
lovede land. Denne leksjonen skal hjelpe elevene å repetere disse 
hendelsene og diskutere og vitne om prinsippene de har lært. 
Hjelp elevene å forstå hvordan Nephi forble trofast i vanskelige 
omstendigheter. Oppfordre dem til å følge hans eksempel på 
lydighet og tillit til Herren i vanskelige tider.

Undervisningsforslag

1 Nephi 15- 18
Nephi eksemplifiserer lydighet og tillit til Herren midt i prøvelser
Hvis følgende bilder er tilgjengelige, forbereder du deg til å vise 
dem:

• Liahona (62041; Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr. 68)
• Nephi kuer sine opprørske brødre (62044; Kunst inspirert av 

evangeliet, nr. 70)
• Lehi og hans folk kommer i det lovede land (62045; Kunst 

inspirert av evangeliet, nr. 71)

For å hjelpe elevene å repetere og forstå bakgrunnen for hva de 
studerte denne uken, viser du bildene i tilfeldig rekkefølge og lar 
elevene sette dem i kronologisk rekkefølge. Be dem tenke seg at 
de er nyhetsredaktører og skal skrive en overskrift på tre til seks 
ord for hvert bilde. Vis bildene i rekkefølge, og be klassen svare 
med en overskrift. Det kan være lurt å lese kapittelsammendra-
gene for 1 Nephi 15- 18 høyt for å gi dem noen ideer.

For å forberede elevene til å diskutere 1 Nephi 15, ber du dem 
fortelle om en aktivitet de deltar i som krever innsats fra deres 
side før de er i stand til å nyte resultatene. Dette kan være 
aktiviteter som skolearbeid, spille et instrument eller drive med 
friidrett.

Skriv 1 Nephi 15:2- 3, 7- 11 på tavlen, og gi elevene tid til å lese 
disse versene. Spør dem hvorfor Nephis brødre ikke fikk den 
samme forståelsen Nephi fikk om Lehis åpenbaringer.

Etter å ha lyttet til svarene, hjelper du dem å forstå at å motta 
inspirasjon og veiledning fra Herren først krever rettskaf-
fen livsførsel, innsats og tro fra vår side. Det kan være lurt å 
markere dette prinsippet ved å skrive det på tavlen.

Be elevene grunne og svare på følgende spørsmål: Hvilke 
erfaringer har du hatt som har hjulpet deg å vite at dette 
prinsippet er sant?
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Skriv robust på tavlen. Spør elevene hva det betyr å være robust. 
Når de har svart, skriver du følgende på tavlen: sterk og ukuelig 
i situasjoner som er vanskelige eller stressende.

For å hjelpe elevene å forstå hvordan ordet robust gjelder Nephi, 
tildeler du et av følgende kapitler til hver elev: 1 Nephi 16, 17 
eller 18. Hvis du har en stor klasse, kan det være nyttig å dele 
elevene i grupper og la dem samarbeide om et kapittel.

Skriv følgende spørsmål på tavlen. Oppfordre elevene til å bruke 
sitt tildelte kapittel og det tilhørende materialet i elevhåndboken 
til å besvare spørsmålene.

• Hvilke prøvelser opplevde Nephi i kapitlet du gjennomgikk?
• Hvordan utøvde Nephi tro i denne omstendigheten? Hvilke 

vers eller setninger viser tegn på at Nephis tro var robust?
• Hvilke prinsipper i evangeliet er illustrert i kapitlet? Hvilke 

erfaringer har du hatt med disse prinsippene som har styrket 
ditt vitnesbyrd?

Sett av tilstrekkelig med tid til at elevene kan gjennomføre 
denne øvelsen. Be så minst én elev for hvert kapittel som er 
tildelt, om å fortelle hva han eller hun har svart. (Hvis du har 
nok elever, kan det være lurt å la forskjellige elever svare på 
hvert spørsmål for hvert kapittel.)

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Russell M. 
Nelson i De tolv apostlers quorum:

“Hvorfor trenger vi en så robust tro? Fordi vanskelige tider 
kommer. I fremtiden vil det sjelden være enkelt eller populært å 
være en trofast siste- dagers- hellig. Vi vil alle bli satt på prøve… 

Forfølgelse kan enten knuse dere til forsagt svakhet eller moti-
vere dere til å bli mer eksemplariske og tapre i hverdagen.

Hvordan dere takler livets prøvelser vil prege deres utvikling av 
tro. Styrke kommer av å huske at dere har en guddommelig 
natur, en arv av uendelig verdi” (“Møt fremtiden med tro”, 
Ensign eller Liahona, mai 2011, 35- 36).

Be elevene utveksle ideer om hvordan de kan møte livets 
utfordringer og personlige prøvelser slik Nephi gjorde.

1 Nephi 19
Nephi nedtegner profetier om Jesus Kristus for å overtale oss 
til å  minnes ham
Hvis tiden tillater det, kan du be elevene repetere det de skrev i 
sine skriftstudiedagbøker for dag 4, oppgave 5. Spør om noen 
av dem er villige til å fortelle hva de skrev om sin kjærlighet til 
Frelseren. Deretter kan du fortelle om dine følelser for Frelseren.

Nephi elsket Frelseren og husket ham i sine prøvelser. Bær 
vitnesbyrd om at når vi elsker og minnes Frelseren, vil han hjelpe 
og støtte oss i våre prøvelser.

Neste enhet (1 Nephi 20- 2 Nephi 3)
I neste enhet skal elevene studere noen av Lehis siste ord 
til sin familie før han døde. De kommer også til lese en pro-
feti av svært gammel dato, lenge før Kristus, om profeten 
Joseph Smith.
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Undervisningsforslag

1 Nephi 20
Herren tukter sitt folk og inviterer dem til å vende tilbake til ham
Vis elevene bildet Jesaja skriver om Kristi fødsel (62339; Kunst inspirert av evangeliet [2009], 
nr. 22). Forklar at dette maleriet fremstiller profeten Jesaja som skriver en profeti om Jesu 
Kristi fødsel. Spør hvor mange av dem som har hørt om Jesaja.

Forklar at Jesaja var en profet som bodde i Jerusalem og profeterte til folket mellom 740 f.Kr. 
og 701 f.Kr., ikke lenge før Lehi og hans familie dro til sitt lovede land. Nephi frydet seg over 
Jesajas ord og brukte Jesajas profetier til å undervise sin familie (se 1 Nephi 19:23; 2 Nephi 
25:5). Fordi Jesajas ord er poetiske og fylt med symbolikk, kan hans lære noen ganger være 
vanskelig å forstå. Vi kan imidlertid motta velsignelser når vi studerer hans ord og prøver å 
forstå dem.

Forklar at når Nephi underviste sin familie, leste han noen av Jesajas ord som var tatt med 
på messingplatene. Han gjorde dette så han “mer fullstendig kunne overtale dem til å tro 
på Herren deres Forløser” (1 Nephi 19:23; se også vers 24).

Be en elev lese 1 Nephi 20:1- 2 høyt. Før han eller hun leser, forklarer du at i dette skrift-
stedet taler Jesaja til døpte personer som ikke har overholdt sine pakter. Du kan gjerne 
forklare uttrykket “Israels hus” ved å fortelle følgende: Det gamle testamente inneholder 
historien om Jakob, som var Isaks sønn og Abrahams sønnesønn. Herren ga Jakob navnet 
Israel (se 1 Mosebok 32:28). Begrepet “Israels hus” viser til Jakobs ætt og Herrens paktsfolk 
(se Bible Dictionary, “Israel” og “Israel, Kingdom of”).

Be elevene lese 1 Nephi 20:3- 4, 8 stille. Be dem lete etter ord og uttrykk som viser at Israels 
hus ikke hadde vært trofaste mot Herren. Be elevene fortelle hva de kommer frem til.

Vis et stykke metall som er vanskelig å bøye. Spør noen elever hva de tror det betyr at 
noens nakke er “en jernsene” (1 Nephi 20:4). Akkurat som jern ikke bøyes lett, vil en 
hovmodig person ikke bøye sitt hode i ydmykhet. Uttrykket “jernsene” indikerer at 
mange i Israels hus var fylt av stolthet.

Be en elev lese 1 Nephi 20:22 høyt.

• Hvorfor tror du de ugudelige ikke har noen fred?

Minn elevene på at når Nephi formidlet Jesajas profetier, oppfordret han sine brødre: 
“Anvend dem på dere selv” (1 Nephi 19:24).

• Hvordan lignet noen medlemmer av Nephis familie på folket Jesaja kalte til 
omvendelse?

Be en elev lese 1 Nephi 20:14, 16, 20 høyt.

• Hva ønsket Herren at hans paktsfolk skulle gjøre og si? (Du må kanskje forklare at å 
forlate Babylon og kaldeerne er symbolsk for å legge verdslighet bak seg og komme til 
Herren.)

Innledning
Da Nephi underviste medlemmer av sin familie, leste 
han fra messingplatene, med fokus på Jesajas profe-
tier om Israels adspredelse og innsamling. Så besvarte 
han sine brødres spørsmål om disse profetiene. Han 
forklarte at profetiene angikk deres familie direkte. 

Med Jesajas ord forklarte Nephi at Herren ville samle 
sitt paktsfolk – at selv når folk ikke lever opp til sine 
pakter, elsker Herren dem og oppfordrer dem til å 
omvende seg og vende tilbake til ham.

LEKSJON 21

1 Nephi 20- 22
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Be elevene fortelle om eksempler de har sett på folk som kommer til Herren og legger 
verdslighet bak seg. Be elevene granske 1 Nephi 20:18, på jakt etter velsignelser Herren 
gir til dem som kommer til ham og lytter til hans befalinger.

• Hvordan kan fred være som en elv? Hvordan kan rettferdighet være som bølgene i 
havet?

Be noen elever oppsummere sannheter de har lært av 1 Nephi 20. Selv om de kan bruke 
ulike ord, må du sørge for at de forstår at Herren inviterer dem som har vært ulydige, 
til å omvende seg og vende tilbake til ham.
Be en elev lese følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første presidentskap. 
Be elevene tenke over hvordan den forholder seg til 1 Nephi 20.

“Satan … vil vi skal tro at vi ikke lenger kan få tilgivelse (se Johannes’ åpenbaring 12:10). 
Satan vil vi skal tro at når vi har begått synd, har vi passert et ‘ingen vei tilbake- punkt’ – 
at det er for sent å forandre kursen …

… Jesu Kristi forsoning er Guds gave til hans barn til å korrigere og overvinne konsekven-
sene av synd. Gud elsker alle sine barn, og han vil aldri slutte å elske oss og ha håp for 
oss …

Kristus kom for å frelse oss. Hvis vi har valgt en feil kurs, kan Jesu Kristi forsoning gi oss 
forsikring om at synd ikke er et punkt hvor det ikke er noen vei tilbake. Trygg retur er mulig 
hvis vi vil følge Guds plan for vår frelse …

… Det er alltid et trygt vendepunkt, det finnes alltid håp” (“Punktet for trygg retur”, 
Ensign eller Liahona, mai 2007, 99, 101).

• Hvordan ligner president Uchtdorfs budskap Jesajas budskap?

Bær vitnesbyrd om at Herren inviterer dem som har vært ulydige, til å omvende seg 
og vende tilbake til ham. Forsikre elevene om at Herren elsker hver og en av oss og alltid 
inviterer oss til å komme til ham. Be dem grunne på hva Herren vil oppfordre dem til å 
legge bak seg slik at de mer fullstendig kan komme til ham.

1 Nephi 21:1- 17
Jesaja profeterer at Jesus Kristus ikke vil glemme sitt paktsfolk
Gi et kort sammendrag av 1 Nephi 21:1- 13 ved å rette elevenes oppmerksomhet mot de 
to første påstandene i kapittelsammendraget: “Messias vil være et lys for hedningefolkene 
og vil sette fangene fri” og “Israel vil bli samlet med kraft i de siste dager”. Forklar at i vers 
1- 13 viser Herrens ord hans kjærlighet til sitt folk – også til dem som er kommet på avveie 
og har glemt ham.

Skriv på tavlen Herren elsker oss, og han vil aldri glemme oss. Be en elev lese 1 Nephi 
21:14 høyt.

• Hvorfor tror du noen kan føle at Herren har glemt dem?

Be en elev lese 1 Nephi 21:15- 16 høyt. Still så noen av eller alle følgende spørsmål:

• Hva lærer Jesaja oss ved å sammenligne Frelseren med en mor til et spedbarn?

• Hva betyr ordet gravert ? (Du kan gjerne påpeke at vi vanligvis tenker på gravering 
på sten eller metall på en måte som vil være permanent.)

• Hva betyr det for deg å være gravert i Frelserens hender?

• Hvilke opplevelser har hjulpet deg å vite at Herren ikke har glemt deg?

Når elevene tenker på disse spørsmålene og lytter til hverandres svar, vil de være forberedt 
for å føle Den hellige ånd vitne om Frelseren. Bær vitnesbyrd om Frelserens kjærlighet. 
Minn elevene på at Nephi formidlet Jesajas profetier for å overtale oss til å tro på Frelseren 
og hjelpe oss å ha håp.

1 Nephi 21:18- 26; 22:1- 22
Nephi forklarer Jesajas profeti om Israels adspredelse og innsamling
Plasser flere gjenstander (for eksempel kopper) sammen på et bord eller en stol. Infor-
mer elevene om at disse gjenstandene representerer grupper av mennesker. Forklar at 
Nephi forkynte at Israel ville bli adspredt til alle nasjoner fordi de forherdet sitt hjerte 

Gi elevene tid 
til å tenke
Når du stiller spørsmål, 
må du gi elevene tid 
til å tenke ut sine svar. 
Effektive spørsmål fører 
ofte til ettertanke og 
refleksjon, og elevene 
kan trenge tid til å finne 
svar i Skriftene eller å 
formulere meningsfulle 
svar. Selv om elevenes 
svar ikke er perfekte, vil 
elevene lære viktige lær-
dommer når de grunner 
på evangeliets sannheter 
og utveksler ideer.
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mot Frelseren (se 1 Nephi 22:1- 5). Mens du snakker, flytter du gjenstandene til ulike deler 
av rommet. Forklar at dette var et viktig tema for Nephi. Hans familie var en del av adspre-
delsen. De hadde blitt adspredt fra Jerusalem, deres hjemland, på grunn av ugudeligheten 
blant menneskene i området.

Be elevene lese 1 Nephi 21:22- 23 og 22:6- 8 stille. Før de leser forklarer du at 1 Nephi 21 
inneholder en profeti av Jesaja om Israels innsamling, og at 1 Nephi 22 inneholder Nephis 
læresetninger om Jesajas profeti.

• Hva er det “forunderlige verk” som er nevnt i 1 Nephi 22:7- 8? (Gjengivelsen av 
evangeliet.)

• Hvordan kan det å spre evangeliet være som å bære andre i armene våre eller på våre 
skuldre?

For å hjelpe elevene å forstå Israels adspredelse og innsamling, kan du lese følgende uttal-
else av eldste Bruce R. McConkie i De tolv apostlers quorum:

“Hvorfor ble Israel adspredt? Svaret er klart og tydelig, om det finnes det ingen tvil. Våre 
israelittiske forfedre ble adspredt fordi de forkastet evangeliet, vanhelliget prestedømmet, 
forsaket Kirken og forlot riket …

Hva innebærer så Israels innsamling? Israels innsamling innebærer å tro på, godta og 
leve i overensstemmelse med alt Herren en gang tilbød sitt utvalgte folk i oldtiden… 
Den innebærer å tro på evangeliet, slutte seg til Kirken og komme inn i riket… Den kan 
i tillegg innebære en innsamling til et sted eller land som er utpekt for gudstjeneste” 
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], 515).

Les 1 Nephi 22:9- 12. Forklar at når Skriftene nevner at Herren skal “blotte sin arm”, betyr 
det at Herren vil vise sin makt.

• Hva sier Nephi i 1 Nephi 22:11 at Herren vil gjøre i de siste dager for å vise sin makt?

• Hvordan bringer det å samle mennesker inn i Kirken dem ut av fangenskap og mørke?

Be elevene hente gjenstandene som er plassert rundt i rommet, og bringe dem sammen 
igjen på ett sted. Forklar at innsamlingen kan være åndelig så vel som fysisk. Når vi deler 
evangeliet med andre og de blir døpt og mottar Den hellige ånd, blir de åndelig innsam-
let i Herrens kirke. I Kirkens første tid ble nye konvertitter bedt om å samle seg fysisk på 
ett sted (for eksempel Kirtland, Ohio, Nauvoo, Illinois, og Salt Lake City, Utah). Dagens 
konvertitter oppfordres til å bygge opp Kirken der de er, og samles i sine lokale grener, 
menigheter og staver.

• Hva sier 1 Nephi 22:25 om hvilke velsignelser de som blir innsamlet av Herren, mottar? 
Hva tror du det innebærer å være “én hjord”? Hva tror du det betyr å “finne føde”?

I vår tid ber Gud alle Kirkens medlemmer om å bistå med å samle hans “barn fra jordens 
fire hjørner” (1 Nephi 22:25). Bær vitnesbyrd om at Herren lovet å gjengi evangeliet og 
samle Israel i de siste dager.
• Hva tror du de som blir innsamlet (konvertitter), vil føle for dem som har samlet dem 

(de som har delt evangeliet med dem)?

• Hva kan du gjøre for å dele Jesu Kristi evangelium med andre?

Minn elevene på at Nephi siterte Jesaja for å hjelpe sine familiemedlemmer å få større tro 
på og håp i Jesus Kristus. Jesajas profetier og Nephis vitnesbyrd kan hjelpe oss på samme 
måte. Bær vitnesbyrd om at Jesus Kristus ikke vil glemme oss og at han arbeider aktivt for 
å samle oss.

Repetisjon av 1. Nephi
Ta deg tid til å repetere 1 Nephi ved å be elevene huske hva de har lært i Seminar og sitt 
personlige studium så langt i år. Du kan oppfordre dem til å gjennomgå kapittelsammen-
dragene i 1 Nephi. Be dem forberede seg til å fortelle om noe i 1 Nephi som har inspirert 
dem eller styrket deres tro på Jesus Kristus. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du 
noen elever dele sine tanker og følelser. Vurder å fortelle om en av dine egne erfaringer 
med hvordan læresetningene i 1 Nephi har velsignet ditt liv.

Bære vitnesbyrd
Du skulle bære vitnes-
byrd om de bestemte 
læresetninger du under-
viser om i hver leksjon, 
ikke bare generelt om 
evangeliets sannhet. 
Når du vitner, skulle du 
huske dette rådet fra 
eldste Jeffrey R. Holland 
i De tolv apostlers quo-
rum: “Bær vitnesbyrd 
fra dypet av deres sjel. 
Det vil være det viktigste 
dere sier til dem hele 
timen… Hvis vi vil bære 
vitnesbyrd om de sann-
hetene vi har undervist 
om, vil Gud bekrefte for 
oss og for våre elever 
Jesu Kristi evangeliums 
budskap” (“Undervis-
ning og læring i Kirken”, 
Liahona, juni 2007, 56).
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Andre Nephi
Hvorfor studere denne boken?
2 Nephi vil hjelpe elevene å forstå grunn-
leggende læresetninger i evangeliet, for 
eksempel Adam og Evas fall, Jesu Kristi 
forsoning og handlefrihet. I tillegg er 
denne boken fylt med profetier fra Nephi, 
Jakob og Jesaja, som var spesielle vitner 
om Frelseren. De profeterte om evangeli-
ets gjengivelse i de siste dager, adspredel-
sen og innsamlingen av Guds paktsfolk, 
Jesu Kristi annet komme, Mormons boks 
fremkomst og tusenårsriket. 2 Nephi 
inneholder også Nephis forklaring av Kristi 
lære og avslutter med Nephis vitnesbyrd 
om Frelseren.

Hvem skrev denne boken?
Lehis sønn Nephi skrev denne boken. 
Nephi var profet og den første store leder 
av nephittene etter deres adskillelse fra 
lamanittene. Hans skrifter viser at han 
opplevde Herrens forløsende kraft (se 
2 Nephi 4:15- 35; 33:6) og ønsket av 
hele sin sjel å bringe frelse til sitt folk (se 
2 Nephi 33:3- 4). For å oppnå dette, lærte 
han folket å tro på Jesus Kristus og bygget 
et tempel.

Hvem ble denne boken skrevet 
for og hvorfor?
Nephi skrev med tre målgrupper i tan-
kene: Hans fars etterkommere, Herrens 
paktsfolk i de siste dager og alle verdens 
innbyggere (se 2 Nephi 33:3, 13). 2 Nephi 
ble skrevet på Nephis mindre plater, som 
ble utpekt av Herren som en opptegnelse 
om Nephi og hans etterkommeres virk-
somhet og profetier (se 1 Nephi 19:3- 5). 
På disse platene skrev Nephi “det som bor 
i min sjel og mange av Skriftene som er 
gravert på messingplatene”. Han forklarte 
at han skrev “til [sine] barns lærdom og 
gavn” (2 Nephi 4:15). Han erklærte: “Vi 
taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, 

vi forkynner om Kristus, vi profeterer om 
Kristus, og vi skriver i overensstemmelse 
med våre profetier så våre barn kan vite 
hvilken kilde de kan se hen til for å få for-
latelse for sine synder” (2 Nephi 25:26). 
Han avsluttet sin opptegnelse med å opp-
fordre alle mennesker til lytte til hans ord 
og tro på Kristus (se 2 Nephi 33:10).

Når og hvor ble den skrevet?
Nephi begynte å skrive beretningen som 
ble 2 Nephi, ca 570 f.Kr., 30 år etter at 
han og hans familie forlot Jerusalem. 
Han skrev den da han var i Nephis land 
(se 2 Nephi 5:8, 28- 34).

Hva er noen karakteristiske 
trekk ved denne boken?
Selv om Nephi er forfatter av 2 Nephi, 
er boken en samling av læresetninger 
fra forskjellige kilder. Som vist i listen 
nedenfor, er mange kapitler i boken 
sitater fra andre profeter. Ettersom Lehi, 
Jakob og Jesaja hadde sett Jesus Kristus 
og var vitner om ham, inkluderte Nephi 
noen av deres læresetninger i et forsøk på 
å overtale leserne til å tro på Jesus Kristus. 
Lehi og Jakob siterte også andre profeter i 
sine prekener.

• Noen av Lehis læresetninger er ned-
tegnet i 2 Nephi 1- 4. I 2 Nephi 3:6- 21 
siterer Lehi Josef i Egypt.

• Noen av Nephis læresetninger finnes i 
2 Nephi 4- 5 og 2 Nephi 11- 33. Nephi 
gjør omfattende bruk av sitater av 
Jesaja i 2 Nephi 12- 24 og 2 Nephi 27.

• Noen av Jakobs læresetninger er ned-
tegnet i 2 Nephi 6- 10. I 2 Nephi 6:6- 7 
og 2 Nephi 7- 8 siterer Jakob Jesaja.

2 Nephi nevner også Lehis død (se 
2 Nephi 4:12) og delingen av Lehis etter-
kommere i to folkeslag – lamanittene og 
nephittene (se 2 Nephi 5).

Oversikt
2 Nephi 1- 4 Kort tid før sin død 
gir Lehi råd til og velsigner sine 
etterkommere.

2 Nephi 4- 8 Nephi fryder seg over 
Herren. Han leder sine tilhengere 
inn i et land de kaller Nephi. Han 
nedtegner Jakobs læresetnin-
ger om Israels adspredelse og 
innsamling.

2 Nephi 9- 10 Jakob underviser 
om Jesu Kristi forsoning. Han 
profeterer også om jødenes for-
kastelse av Jesus Kristus, og den 
fremtidige innsamling av jøder og 
hedninger i det lovede land.

2 Nephi 11- 24 Nephi uttrykker sin 
glede over å vitne om Jesus Kris-
tus. Han siterer Jesajas profetier 
om Israels adspredelse og inn-
samling, de stolte og ugudeliges 
ydmykelse før Jesu gjenkomst, 
Messias’ fødsel, misjon og tusen-
årige regjeringstid.

2 Nephi 25- 27 Nephi profeterer om 
Frelserens korsfestelse, oppstand-
else og besøk til nephittene, jøde-
nes adspredelse og innsamling, 
nephittenes undergang, frafallet, 
Mormons boks fremkomst og 
gjenopprettelsen.

2 Nephi 28- 30 Nephi advarer mot 
ugudeligheten i de siste dager, 
forklarer Mormons boks frem-
tidige rolle og profeterer om 
innsamlingen av sjeler i pakten.

2 Nephi 31- 33 Nephi formaner 
oss til å følge Kristus, gi akt på 
hans ord og holde ut til enden. 
Han vitner om at han har skrevet 
Kristi ord.
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2 Nephi 1
Innledning
Sannhetene i 2 Nephi 1 ble uttalt av en kjærlig far og 
leder som var i ferd med å dø. Lehi tryglet sine sønner, 
Ismaels sønner og Zoram om å adlyde Guds bud. Han 

lovet dem at hvis de ville holde Guds bud, ville det gå 
dem vel i landet. Han formante dem også til å følge 
Nephis profetiske lederskap.

Undervisningsforslag

2 Nephi 1:1- 23
Lehi formaner sitt folk til å leve rettferdig
Be elevene forestille seg at de plutselig må forlate sine familiemedlemmer og kanskje aldri 
se dem igjen.

• Hvis du skulle gi familien din noen siste råd, hva ville du si? Hvorfor?

Etter å ha hørt fra noen elever, forklarer du at kapittel 1- 4 i 2 Nephi inneholder Nephis 
opptegnelse om sin fars siste råd. Denne leksjonen fokuserer på 2 Nephi 1, som inneholder 
råd Lehi ga sine sønner, Ismaels sønner og Zoram.

• Hvorfor kan en far, mor eller profets siste råd være spesielt viktige?

Be en elev lese 2 Nephi 1:1- 5 høyt. Be klassen merke seg “store ting Herren hadde gjort” 
for Lehis familie.

• Hvordan viste disse store tingene Herrens barmhjertighet?

• Hva er et eksempel på en stor ting Herren har gjort for deg eller din familie?

• Hva føler du når du tenker på Guds barmhjertighet mot deg og din familie?

På den ene siden av tavlen skriver du Handlinger. På den andre siden av tavlen skriver du 
Konsekvenser. Del klassen i to grupper. Be den første gruppen om å lese 2 Nephi 1:6- 9 og 
den andre gruppen om å lese 2 Nephi 1:10- 12. Be begge gruppene finne handlinger som 
Lehi sa hans etterkommere kunne gjøre. Be dem også om å se etter konsekvensene av 
disse handlingene. For eksempel sa Lehi at hvis folk ville tjene Herren ifølge hans bud, ville 
landet være et frihetens land for dem (se 2 Nephi 1:7). Etter hvert som elevene svarer, ber 
du en elev skrive svarene på tavlen.

• Når du gransker svarene på tavlen, hvordan vil du sammenfatte Lehis budskap til sin 
familie? (Elevene kan svare med ulike ord, men forviss deg om at følgende budskap er 
klart: Herren velsigner oss når vi holder hans bud, og han holder tilbake velsignel-
ser når vi ikke holder hans bud.)

• I 2 Nephi 1:9 sikter uttrykket “dette landet” til Amerika. Hva lovet Herren de lydige som 
skulle bo i “dette landet”?

For å hjelpe elevene å forstå betydningen av metaforene Lehi bruker til å oppmuntre sine 
sønner til å holde Herrens bud, viser du en vekkerklokke, et kjede og noe med støv på 
(husk å legge vekt på støvet, ikke gjenstanden).

Fokuser på elevene
Eldste Richard G. Scott 
i De tolv apostlers quo-
rum forklarte at å hjelpe 
elevene å oppnå forstå-
else er viktigere enn å 
dekke alt materiale i en 
leksjonsplan: “Husk at 
deres høyeste prioritet 
ikke er å komme gjen-
nom alt materialet hvis 
det betyr at det ikke blir 
fullstendig absorbert. 
Gjør det dere kan med 
dømmekraft… Hvis et 
nøkkelprinsipp forstås 
[og] fullt ut aksepte-
res… da er det viktigste 
målet nådd” (“Å forstå 
og etterleve sannhet” 
[tale til lærere i Kirkens 
skoleverk, 4. feb. 2005], 
2- 3, si. lds. org).
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Be elevene lese 2 Nephi 1:13- 14 stille, på jakt etter ord og uttrykk som kan knyttes til 
disse tre gjenstandene. Etter at de har lest holder du opp hver gjenstand og ber elevene 
fortelle hvilke ord og uttrykk de har funnet. (Svarene kan omfatte “våkne”, “helvetes 
søvn”, “ryste av de redselsfulle lenker”, “lenker som binder” og “stå opp fra støvet”.) Spør 
elevene hva det kan bety å være i en “dyp søvn”, å være bundet med “redselsfulle lenker”, 
eller å trenge å “stå opp fra støvet”.

• Når Lehi brukte disse ordene og uttrykkene, hva formante han sine sønner til å gjøre? 
(Til å omvende seg og forandre seg.)

• Hva var det Lehi advarte mot og varslet ville skje hvis hans sønner ikke rystet av sine 
lenker? (Se 2 Nephi 1:13.)

Be elevene studere 2 Nephi 1:14- 18 stille. Forklar at Lehi ga dette rådet av godhet og 
kjærlighet, og med stor omtanke (“engstelig”) for sine barns velferd. Be elevene se etter 
grunner til at Lehi ønsket at hans familie skulle holde Herrens bud.

• Hvorfor var Lehi bekymret for sine etterkommere? (Han var bekymret for konsekven-
sene de ville lide på grunn av sine handlinger, og han ønsket at de skulle få oppleve 
Guds kjærlighet, slik han hadde gjort.)

La elevene hver for seg lese 2 Nephi 1:15 om igjen.

• Hvilken velsignelse hadde Lehi mottatt på grunn av sin trofasthet?

• Når har du følt deg omfavnet i Guds kjærlighets armer?

La elevene gå sammen to og to. Be en elev i hvert par om å granske 2 Nephi 1:19- 22 og 
prøve å finne løfter som kunne ha inspirert Lehis sønner til å omvende seg. Be den andre 
eleven i hvert par om å granske de samme versene og prøve å finne konsekvenser som 
Lehi sa ville komme hvis hans sønner valgte å forkaste hans råd. (Du kan gjerne skrive 
denne oppgaven på tavlen.) Gi elevene tre eller fire minutter til å fullføre oppgave og til å 
snakke med hverandre om det de finner ut. Du kan gjerne bevege deg rundt i klasserom-
met mens de gir sine svar, slik at du kan veilede diskusjonene deres.

Les Lehis utfordring i 2 Nephi 1:23 høyt for elevene. Det kan være lurt å oppfordre elevene 
til å markere dette verset. Du kan også oppmuntre dem til å skrive i sine skriftstudiedag-
bøker eller notatbøker om én ting de kan trenge å gjøre for å “våkne” eller “ryste av sine 
lenker” eller “stå opp fra støvet”, slik at de kan motta de velsignelser som Lehi talte om.

• Hva betyr det for deg å “ta rettferdighetens rustning på”? (Se også L&p 27:15- 18.)

2 Nephi 1:24- 32
Lehi formaner sine sønner til å følge Nephis profetiske lederskap
Forklar at Lehi forkynte om en kilde til styrke og inspirasjon som Herren hadde gitt hans 
familie. Be elevene finne denne kilden i 2 Nephi 1:24. (Kilden var Nephi, som skulle tjene 
som deres profet etter at Lehi døde.)

Be en elev lese 2 Nephi 1:25- 28 høyt. Be klassen se etter grunner Lehi ga til at folket burde 
følge Nephi.

• Hvilke egenskaper understreket Lehi da han snakket om Nephis lederskap? Hvorfor 
ville du stole på en leder med disse egenskapene?

• Når har du sett Kirkens ledere eksemplifisere disse egenskapene?

Be elevene lese 2 Nephi 1:30- 32 stille. Be dem om å lete etter løfter Lehi ga til Zoram.

• Hvilke løfter fant du?

• Hvordan kan disse løftene gjelde for oss og våre familier når vi følger profeten?

Etter denne diskusjonen må du forsikre deg om at elevene forstår at når vi følger dem 
som Gud har kalt til å lede oss, blir vi velsignet med åndelig fremgang og sikkerhet. 
For å underbygge dette prinsippet, kan du bære vitnesbyrd om velsignelsene som kommer 
når vi følger våre ledere i Kirken.

Metaforer i Skriftene
En metafor er en 
talemåte hvor et ord 
eller uttrykk beskriver 
en gjenstand eller en 
handling uten å ha en 
bokstavelig forbindelse 
til denne gjenstanden 
eller handlingen. For 
eksempel var ikke Lehis 
sønner bokstavelig talt 
dekket med støv da Lehi 
ba dem “stå opp fra 
støvet” (2 Nephi 1:14). 
Herren og hans profeter 
har ofte brukt metaforer 
i sin undervisning for å 
hjelpe oss å forholde oss 
til evangeliets prinsip-
per. Disse metaforene 
kan tjene som kraftige 
påminnelser. Når du 
drøfter metaforer, skulle 
du hjelpe elevene å 
fokusere på den ånde-
lige betydningen som 
formidles av ordene.
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LEKSJON 22

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
2 Nephi 1:22. “Evig fortapelse”
I 2 Nephi 1:22 taler Lehi om at “både sjel og legeme evig 
går fortapt”. Følgende uttalelse av president Joseph 
Fielding Smith kan hjelpe deg å forklare Lehis ord:

“Fortapelse betyr ikke tilintetgjørelse. Det vet vi fordi 
Herrens åpenbaringer lærer oss at en sjel ikke kan 
ødelegges.

Enhver sjel som blir født inn i denne verden, vil motta 
oppstandelse og udødelighet og vil leve i all evighet. 
Fortapelse betyr med andre ord ikke tilintetgjørelse. 
Når Herren sier at de vil gå fortapt, mener han at de 
vil bli forvist fra hans nærhet, at de vil bli avskåret fra 
lys og sannhet og ikke vil bli privilegert med å motta 
denne opphøyelse – og det er fortapelse” (Doctrines 
of Salvation, red. Bruce R. McConkie, 3 bind [1954- 56], 
2:227- 28).

2 Nephi 1:28. “Hvis dere vil lytte til Nephis røst, 
skal dere ikke gå til grunne”
Lehi lovet at de som ville “lytte til Nephis røst”, ville bli 
velsignet (se 2 Nephi 1:28). For å lese om løfter Herren 
har gitt dem som følger levende profeter i vår tid, se 
Lære og pakter 21:5- 6.

President Wilford Woodruff sa: “Jeg håper vi alle kan 
følge den kurs som Herrens tjenere har stukket ut for 
oss, for hvis vi gjør det, vet jeg at vi vil være i sikkerhet 
i denne verden og sikre oss lykke og opphøyelse i den 
kommende verden… Hvis vi er trofaste, vil de lede oss 
på livets vei, og i den grad vi tror på deres instruksjo-
ner, på Den hellige ånds læresetninger som blir uttrykt 
gjennom dem, er vi alltid på den sikre sti og kan være 
sikre på vår belønning” (Læresetninger fra Kirkens 
presidenter – Wilford Woodruff [2004], 193).
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Innledning
2 Nephi 2 inneholder en fortsettelse av Lehis lære-
setninger like før han døde. Lehi talte direkte til sin 
sønn Jakob da han vitnet om Herrens evne til å hellige 
våre lidelser til vårt gode. Han talte til alle sine sønner 
da han underviste om Adams fall – hvorfor det var 

nødvendig og hvordan det påvirker menneskeheten – 
og om behovet for Jesu Kristi forsoning. (Lehi forkynte 
også om læren om handlefrihet. Denne læren vil bli 
behandlet i neste leksjon.)

LEKSJON 23

2 Nephi 2 (Del 1)

Undervisningsforslag

2 Nephi 2:1-4
Lehi taler til Jakob om prøvelser og velsignelser
For å hjelpe elevene å forstå at 2 Nephi 2 er relevant i deres liv, kan du be dem om å tenke 
på noen de kjenner som har møtt betydelige vanskeligheter eller lidelser. Oppfordre dem 
til å tenke over hva de kan si for å oppmuntre vedkommende. Be dem om å forberede seg 
til å dele sine tanker med klassen.

Forklar at 2 Nephi 2 inneholder en opptegnelse om Lehi som snakker med en sønn som 
hadde hatt problemer. Be elevene lese 2 Nephi 2:1 stille. Be dem finne ut hvilken sønn 
Lehi underviste (Jakob), og hva som hadde forårsaket denne sønnens lidelse (hans brødres 
råskap). Be så elevene lese 2 Nephi 2:2- 3 stille. Det kan være lurt å foreslå at de markerer 
ord og uttrykk som beskriver hva Herren ville gjøre for Jakob.

Be elevene fortelle hvilke ord og uttrykk de har funnet. Still så følgende spørsmål for å 
hjelpe dem å forstå at Herren kan hellige våre lidelser til vårt gode:
• Hva betyr uttrykket “hellige dine lidelser til ditt gavn” for deg? (Du må kanskje forklare 

at hellige betyr å innvie eller gjøre hellig.)

• Når har du sett at Herren kan hellige våre lidelser til vårt gode?

2 Nephi 2:5- 25
Lehi lærer sine sønner om fallet og om Jesu Kristi forsoning
Forklar at Lehi lærte Jakob og sine andre sønner om Adam og Eva. Du må kanskje forklare 
at uttrykket “fallet” sikter til de forhold som ble Adam og Eva og deres etterkommere til 
del på grunn av Adam og Evas valg om å spise av den forbudte frukten i Edens hage.

• Hvilket valg ga Herren Adam og Eva i Edens hage? (Han lot dem velge om de ville spise 
den forbudte frukten.)

• Hva sier 2 Nephi 2:15 om hvorfor Herren ga dem dette valget? (“For å tilveiebringe sine 
evige hensikter med hensyn til mennesket.” Det kan være lurt å oppfordre elevene til å 
markere dette uttrykket.)

• Hva er Guds evige hensikter for oss? (Å gi oss muligheten til å motta evig liv og bli som 
ham. Det kan være lurt å oppfordre elevene til å notere dette i sine skrifter ved siden av 
uttrykket “evige hensikter”. Du kan også gjerne be dem lese Moses 1:39.)

Kopier følgende oversikt på tavlen, slik at de to nederste rutene er tomme. (Du kan gjerne 
foreslå at elevene kopierer denne oversikten i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker.)

Hjelp elevene å 
forstå at Skriftene 
er relevante for dem
En av de mest effektive 
måter å hjelpe elevene 
å forberede seg til å 
lære på, er å be dem om 
å tenke på et spørsmål 
eller en situasjon som 
er relevant for dem, og 
som vil bli behandlet 
i skriftstedene du skal 
undervise fra. Dette vil 
hjelpe elevene å studere 
Skriftene med et formål.
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LEKSJON 23

Uten fallet På grunn av fallet

Alle ting ville ha vært som de var da de 
ble skapt (se 2 Nephi 2:22).
Adam og Eva ville ikke ha fått barn 
(se 2 Nephi 2:23).
Adam og Eva ville ha forblitt i en tilstand 
av uskyld, ute av stand til kjenne glede eller 
elendighet, godt eller synd (se 2 Nephi 2:23).

Adam og Eva ble drevet ut av hagen for 
å dyrke jorden (se 2 Nephi 2:19).
Adam og Eva fødte barn – hele jordens 
familie (se 2 Nephi 2:20).
Adam og Eva og deres etterkommere ville 
oppleve jordelivet, inkludert elendighet, 
glede og evnen til å gjøre godt og til å 
synde (se 2 Nephi 2:23,25).
Vi er underlagt fysisk og åndelig død 
(se 2 Nephi 9:6; Helaman 14:16).

Be en elev komme frem til tavlen og være skriver for klassen. Be elevene granske 2 Nephi 
2:19- 25 stille, og merke seg (1) konsekvensene som ville ha fulgt hvis Adam og Eva ikke 
hadde spist den forbudte frukten og falt og (2) konsekvensene som fulgte av fallet. Be 
skriveren notere elevenes svar i oversikten. Svarene bør omfatte de som er oppført ovenfor 
(unntatt informasjonen om fysisk og åndelig død, som vil bli lagt til senere).

Be elevene gjennomgå svarene under overskriften “Uten fallet”.

• Hvordan ville tilstandene i Edens hage ha hindret Adam og Eva i å utvikle seg i vår him-
melske Faders frelsesplan? (Se 2 Nephi 2:22-23.)

Be elevene gjennomgå listen under overskriften “På grunn av fallet”. Sørg for at de forstår 
at fordi vi er etterkommere av Adam og Eva, er vi underlagt de tilstander som ble dem til 
del etter fallet (se 2 Nephi 2:21).

• Uttrykket “dyrke jorden” betyr at etter at Adam og Eva ble fordrevet fra hagen, måtte 
de arbeide for å skaffe mat. Hvordan tror du arbeid hjelper oss videre i vår himmelske 
Faders plan?

• Hvordan ville det å få barn hjelpe Adam og Eva å bli mer lik vår himmelske Fader? 
På hvilke måter er familier viktige i vår himmelske Faders plan?

• Hvordan kan muligheten til å oppleve glede og elendighet hjelpe oss videre i vår 
himmelske Faders plan?

Etter å ha drøftet disse spørsmålene, understreker du at Adam og Evas fall er en viktig 
del av vår himmelske Faders plan for lykke.
Påpek at 2 Nephi 2:25 er et Kjenn Skriftene- skriftsted. Du kan oppfordre elevene til å 
markere det. Ettersom det er kort, kan du gjerne bruke tid på å hjelpe elevene å lære det 
utenat.

Forklar at selv om fallet åpnet veien for oss så vi kunne komme videre, bragte det også 
smerte, lidelse, synd og død inn i verden. For å hjelpe elevene å få større forståelse av 
denne sannheten, ber du en elev lese 2 Nephi 9:6 høyt. Be så en annen elev lese Helaman 
14:15- 17 høyt. Be klassen se etter konsekvenser av fallet som beskrives i disse versene.

• Hva lærer disse versene oss om fallet? (Det bragte fysisk død, som er kroppens død, og 
åndelig død, som er tilstanden av å være avskåret fra Guds nærhet. Skriv Vi er underlagt 
fysisk og åndelig død på tavlen under “På grunn av fallet”.)

For å hjelpe elevene å tenke på hvordan de har opplevd konsekvensene av fallet som står 
på tavlen, kan du oppmuntre dem til stille å grunne på følgende spørsmål. (Les spørsmå-
lene sakte og stopp opp mellom dem for å gi elevene nok tid til å tenke.)

• Hva er noen årsaker til elendighet i dette liv?

• Hvorfor er døden en nødvendig del av frelsesplanen?

• Hvordan kan problemer og sorger hjelpe oss å lære og vokse?

Forklar at når vi forstår hvordan fallet påvirker oss, innser vi at vi trenger Jesu Kristi 
forsoning. Les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

“På samme måte som mennesker ikke virkelig ønsker mat før de er sultne, så ønsker 
de ikke Kristi frelse før de vet hvorfor de trenger Kristus.

2 Nephi 2:25 
Bruk undervisningsfor-
slaget til Kjenn Skriftene 
på slutten av leksjonen 
for å hjelpe elevene å 
mestre dette 
skriftstedet.
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Det er ingen som forstår ordentlig og tilstrekkelig hvorfor de trenger Kristus 
før de forstår og aksepterer læren om fallet og dets virkning på menneske-
heten. Og det er ingen annen bok i verden som forklarer denne livsviktige 
lære på langt nær så godt som Mormons bok” (“Mormons bok og Lære og 
pakter”, Lys over Norge, juli 1987, 77).

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å tenke over disse spørsmålene, viser 
du et bilde av Frelseren. Bær vitnesbyrd om at gjennom forsoningen forløser Jesus 
Kristus oss fra virkningene av fallet og tilbyr forløsning fra våre synder.
Be noen elever etter tur lese høyt fra 2 Nephi 2:5- 10, 21 og Alma 7:11- 13. Be klassen finne 
ord eller uttrykk i disse versene som viser hva Frelseren har gjort for å frelse oss fra virknin-
gene av fallet og fra våre egne synder. (I forbindelse med vers 9 må du kanskje forklare at 
uttrykket “gå i forbønn” betyr å tale en annens sak eller å handle i en annens sted.) For å 
hjelpe elevene å analysere uttrykkene de har funnet, spør:

• Hvilke ord eller uttrykk i disse versene viser at gjennom forsoningen vil Frelseren forløse 
oss fra fysisk død?

• Hvilke ord eller uttrykk indikerer at Frelseren vil frelse oss fra åndelig død (å være avskå-
ret fra Guds nærhet)?

• Hvilke ord eller uttrykk viser at Frelseren kan forløse oss fra våre synder?

• Hvilke ord eller uttrykk viser at Frelseren kan hjelpe oss gjennom prøvelser som sykdom 
og smerte?

Hva sier 2 Nephi 2:7- 9, 21 om hva vi må gjøre for å motta alle de velsignelser som er 
tilgjengelige gjennom forsoningen? (I forbindelse med vers 7 må du kanskje forklare at en 
person som har “et sønderknust hjerte og en angrende ånd” er ydmyk og klar til å følge 
Guds vilje. En slik person føler dyp sorg for synd og ønsker oppriktig å omvende seg.)

Etter å ha drøftet disse spørsmålene, ber du elevene granske de tildelte versene stille, på 
jakt etter ord eller uttrykk som er spesielt meningsfylte for dem. Be elevene gå sammen 
to og to og dele ordene eller uttrykkene de har valgt, med hverandre. Oppfordre dem til 
å fortelle hvorfor disse ordene eller uttrykkene er meningsfylte for dem.

Be en eller to elever sammenfatte for klassen hvorfor fallet er en viktig del av vår him-
melske Faders frelsesplan. Be dem så om å uttrykke sine følelser om hvordan Jesu Kristi 
forsoning forløser oss fra fallet.

Kjenn Skriftene – 2 Nephi 2:25
Merk:  Vurder å bruke følgende aktivitet til å hjelpe elevene å bruke 2 Nephi 2:25 når de 
underviser i evangeliet. På grunn av omfanget av og lengden på dagens leksjon, kan du 
bruke denne aktiviteten en annen dag, når du har mer tid.

Be elevene forberede en leksjon om læren om fallet, ved hjelp av 2 Nephi 2:25. De kan 
holde denne leksjonen på en familiens hjemmeaften eller i en annen sammenheng. Spør 
noen elever om de er villige til å rapportere om sine erfaringer etter at de har undervist. 
La elevene begynne sin forberedelse i klassen, hvis tiden tillater det.
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Innledning
Den forrige leksjonen om 2 Nephi 2 fokuserte på Adam 
og Evas fall og Jesu Kristi forsoning. Denne leksjonen 
handler om Lehis læresetninger om læren om handle-
frihet, herunder det faktum at vi er fri til å velge frihet 
og evig liv gjennom Jesus Kristus.

I denne leksjonen vil elevene få anledning til å under-
vise hverandre. Før leksjonen klargjør du utdelingsark 
som inneholder instruksjonene i denne leksjonen. Gjør 
deg kjent med hvert sett med instruksjoner slik at du 
kan hjelpe elevene når de forbereder seg til å undervise.

LEKSJON 24

2 Nephi 2 (Del 2)

Undervisningsforslag

2 Nephi 2:11- 18, 25- 30
Lehi underviser om handlefrihet og konsekvensene av våre valg
Minn kort elevene på at i forrige leksjon studerte de Lehis læresetninger i 2 Nephi 2 om 
Adam og Evas fall og velsignelsene av Jesu Kristi forsoning. Adam og Evas valg gjorde 
det mulig for oss å komme til jorden (se 2 Nephi 2:25), hvor vi opplever sorg, smerte og 
død. Gjennom forsoningen forløser Jesus Kristus oss fra fallet og tilbyr forløsning 
fra våre synder (se 2 Nephi 2:26). På grunn av forsoningen er vi fri til å velge frihet og 
evig liv eller fangenskap og død (se 2 Nephi 2:27).

Forklar at når elevene fortsetter sitt studium av 2 Nephi 2 i denne leksjonen, vil de få 
anledning til å undervise hverandre i prinsippene om handlefrihet som Lehi forklarte for 
sin sønn Jakob. Del elevene i fire grupper. Gi hver gruppe ett av følgende sett med instruk-
sjoner for å hjelpe dem å forberede seg til å undervise (før leksjonen forbereder du utde-
lingsark som inneholder disse instruksjonene). Hvis klassen har færre enn fire elever, gir 
du et sett med instruksjoner til hver elev og underviser i materialet i resten av settene selv.

Hvert sett med instruksjoner inneholder fem oppgaver. Oppfordre alle elevene til å delta 
ved å sikre at hver person i hver gruppe får en oppgave. I grupper på mer enn fem kan 
noen elever dele oppgaver. I grupper med færre enn fem elever vil noen måtte gjøre mer 
enn én oppgave. Informer elevene om at de vil få omtrent tre minutter på å forberede 
seg og at hver gruppe vil få omtrent fem minutter på å undervise.

Gruppe 1: Gud skapte oss til å handle
A. Hold opp en stein foran klassen. Be en elev lese 2 Nephi 2:14 høyt. Før han eller hun 

leser, ber du klassen om å se etter Lehis beskrivelse av to typer ting som Gud har skapt 
i himmelen og på jorden. (“Det som virker og det som blir påvirket.”) Spør: Hvordan 
forholder dette verset seg til oss og til steinen? (Vi er skapt til å virke, mens steinen ble 
skapt for å bli påvirket. Steinen, i likhet med mange andre skapninger, kan ikke handle 
på egen hånd.)

B. Be en elev lese den første setningen i 2 Nephi 2:16. Spør klassen: I vår himmelske 
Faders frelsesplan, hvorfor tror du det er viktig at vi handler på egen hånd? Når elevene 
har svart, spør du: Hvordan kan vi noen ganger vente på å bli påvirket istedenfor å 
handle på egen hånd?

C. Skriv L&p 58:26- 28 på tavlen. Be klassen slå opp dette skriftstedet. Led dem i å lese det 
høyt sammen.

D. Spør: Hva kan vi lære av Lære og pakter 58:26- 28 om å handle på egen hånd? På hvilke 
måter kan vi prøve å arbeide ivrig for å tilveiebringe mye rettferdighet? Når har du sett 
din flid tilveiebringe mye rettferdighet? (Når en eller to elever har svart, kan du også 
gjerne fortelle om en opplevelse.)

E. Bær ditt vitnesbyrd om viktigheten av å handle på egen hånd og prøve å tilveiebringe 
mye rettferdighet.

2 Nephi 2:27 
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til  
Kjenn Skriftene- 
undervisningsforslaget 
på slutten av leksjonen 
for å hjelpe elevene med 
deres mestring av dette 
skriftstedet.
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Gruppe 2: God og dårlig påvirkning
 A. Be en elev lese andre setning i 2 Nephi 2:16. Spør klassen: Hva betyr ordet påvirke ? 

(Å oppfordre, overtale eller tiltrekke.)

 B. Spør klassen: Hva er noen måter vår himmelske Fader påvirker oss til å gjøre godt på? 
(Elevene vil kanskje nevne tilskyndelser fra Den hellige ånd, lovede velsignelser for å 
adlyde budene og læresetninger fra profeter i de siste dager.)

 C. Les 2 Nephi 2:17- 18 høyt, og be elevene følge med i sine skrifter. Be dem finne ut hva 
djevelen ønsker for oss alle. (Han ønsker at vi skal være ulykkelige.)

 D. Spør: Hvordan kan du vite hvilken påvirkning som kommer fra Gud, og hvilken som 
kommer fra djevelen? (Som en del av denne diskusjonen, kan det være lurt å referere 
til Moroni 7:16- 17.) Når klassen har svart, spør: Hva er noen eksempler på ting som 
påvirker folk til å gjøre ondt og som fører til elendighet?

 E. Bær ditt vitnesbyrd om at Guds påvirkning fører til godhet og lykke og djevelens påvir-
kning fører til ondskap og elendighet. Som en del av ditt vitnesbyrd, kan det være lurt 
å fortelle om en opplevelse som illustrerer hvordan du vet at dette er sant.

Gruppe 3: Vi er ansvarlige for våre egne valg.
 A. Les denne uttalelsen for klassen:

“Du kan fritt velge og handle, men du kan ikke velge konsekvensene av dine handlin-
ger. Konsekvensene kommer kanskje ikke umiddelbart, men de kommer alltid” (Tro 
mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet [2004], 63).

Spør: Hva er noen eksempler på konsekvenser som kanskje ikke kommer umiddelbart, 
men som kan komme? (Et mulig svar er at kreft ofte er konsekvensen av å røyke.)

 B. Be elevene lese 2 Nephi 2:26- 27 stille, på jakt etter ord og uttrykk som viser fremtidige 
konsekvenser av valgene vi tar nå. Be elevene rapportere om hva de finner ut. (Noen 
mulige svar kan være “lovens straff på den store og siste dag”, “frihet”, “evig liv”, 
“fangenskap”, “død”, og “ulykkelige”.) Skriv elevenes svar på tavlen.

 C. Spør: Hvorfor tror du det er viktig for oss å forstå konsekvensene av våre valg i dette 
liv? Når elevene har svart, spør du: Hvordan kan kunnskap om disse konsekvensene 
motivere oss til å ta riktige valg?

 D. Påpek at i 2 Nephi 2:27 sier Lehi at vi “er fri til å velge frihet”. Spør: Hvilken erfaring 
har du med hvordan rettferdige valg hjelper oss å bevare vår frihet til å velge? Kan du 
gi eksempler på dette? (Vær forberedt på å gi et eksempel selv.)

 E. Bær vitnesbyrd om at vi er ansvarlige overfor Gud for våre valg og at konsekvensene 
alltid følger våre valg.

Gruppe 4: Å velge den gode del
 A. Be en elev lese 2 Nephi 2:28 høyt. Be klassen se etter fire ting Lehi ønsket for sine søn-

ner. Når verset er lest, ber du elevene fortelle hva de har funnet ut.

 B. Spør: Hvordan kan vi se hen til den store Mellommann, Jesus Kristus, for å få hjelp til 
å gjøre riktige valg?

 C. Be en elev lese 2 Nephi 2:29 høyt. Spør klassen: Hvordan kan våre valg gi djevelen 
makt til å ta oss til fange? Som en del av denne diskusjonen, kan du påpeke at mange 
av Satans fristelser retter seg mot “kjødets vilje”, eller våre fysiske lyster. Når folk gir 
etter for slike fristelser, kan de bli avhengige av skadelige stoffer og adferd. Les følgende 
uttalelse av eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum:

“Fra et innledende eksperiment som man anser som ubetydelig, kan man bli fanget i en 
ond sirkel. Fra eksperimenter følger vaner. Fra vaner følger henfallenhet. Fra henfallen-
het følger avhengighet. Grepet øker gradvis. Vanens slavebindende lenker er for små til 
å bli merket før de er for sterke til å bli brutt… Senere overgir det avhengige menneske 
sin handlefrihet” (“Avhengighet eller frihet”, Lys over Norge, jan. 1989, 6- 7).

Bær ditt vitnesbyrd om at rettferdighet fører til frihet fra skadelige vaner og avhengighet.

 D. Les 2 Nephi 2:30 for klassen. Mens de følger med, ber du dem fokusere på disse ordene: 
“Jeg har valgt den gode del.” Spør: Hva lærer dette utsagnet oss om Lehi?
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 E. Be elevene grunne på følgende spørsmål: Hvem kjenner du som har “valgt den gode 
del” i likhet med Lehi? På hvilke måter ønsker du å følge denne personens eksempel? 
Når elevene har fått tid til å grunne, ber du en eller to om å uttrykke sine tanker. 
Deretter uttrykker du dine egne tanker.

Til læreren: For å runde av, ber du elevene grunne på om deres valg leder dem til frihet 
og evig liv eller til fangenskap, åndelig død og elendighet. Forsikre elevene om at eventu-
elle dårlige valg de kanskje allerede har gjort, kan overvinnes ved tro på Jesus Kristus og 
omvendelse. Bær vitnesbyrd om Frelseren, hans forsoning og hans evne til å styrke oss i 
arbeidet med å gjøre valg som vil føre til lykke og evig liv.

Kjenn Skriftene – 2 Nephi 2:27
For å hjelpe elevene å lære utenat 2 Nephi 2:27, kan du skrive den første bokstaven i hvert 
ord på tavlen, som følger: D e m f i k, o a s e n f m, e g d. O d e f t å v f o e l g a m s M, e t å v 
o d i d f o m, f h f å g a m u l h s e. (Du kan også gjerne oppfordre elevene til å markere dette 
skriftstedet på en særegen måte, slik at de vil være i stand til å finne det raskt.)

Be elevene fremsi 2 Nephi 2:27 sammen (ved hjelp av Skriftene om nødvendig), helt til de 
kan fremsi hele verset med bare de første bokstavene som hjelpemiddel. Deretter visker du 
ut flere av bokstavene og ber dem fremsi skriftstedet sammen igjen. Fortsett denne pro-
sessen til alle bokstavene er visket ut og klassen kan fremsi hele verset fra hukommelsen. 
Som en del av denne aktiviteten kan det være lurt å presentere følgende uttalelse av eldste 
Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum: “Et skriftsted lært utenat, blir en varig venn 
som ikke blir svekket med tiden” (“Skriftenes kraft”, Ensign eller Liahona, nov. 2011, 6).

Merk: Du har kanskje tid til å bruke denne aktiviteten på et eller annet tidspunkt i denne 
leksjonen. Hvis du ikke har tid, bør du vurdere å bruke den i en annen leksjon.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
2 Nephi 2:29. “Kjødets vilje og det onde  
som er i det”
Dette verset betyr ikke at kroppen vår er ond. 
Det beskriver derimot et aspekt av vår falne tilstand. 
Tro mot pakten gir oss denne forklaringen: “I denne 
falne tilstanden har vi en indre konflikt. Vi er Guds 

åndebarn med mulighet til å ‘få del i guddommelig 
natur’ (2 Peter 1:4). Imidlertid er ‘vi uverdige for [Gud]. 
På grunn av fallet er vår natur stadig ond’ (Ether 3:2). 
Vi må alltid anstrenge oss for å overvinne syndige 
lidenskaper og lyster” (Tro mot pakten: En oppslagsbok 
i evangeliet [2004], 38).



83

Innledning
2 Nephi 3 inneholder Lehis ord til sin yngste sønn, Josef. 
Lehi fortalte om profetien gitt av Josef i Egypt om 

profeten Joseph Smiths rolle, Mormons boks fremkomst 
og evangeliets gjengivelse.

LEKSJON 25

2 Nephi 3

Undervisningsforslag

2 Nephi 3:1- 25
Lehi forteller om profetien gitt av Josef i Egypt om profeten Joseph Smith
Før leksjonen tegner du følgende diagram på tavlen.

For å forberede elevene til å forstå læren i 2 Nephi 3, informerer du dem om at dette 
kapitlet inneholder informasjon om fire menn med samme fornavn. Be elevene raskt 
lese gjennom skriftstedhenvisningen under hvert tall på tavlen for å finne ut hvem som er 
representert ved hvert tall. Når en elev finner et svar, ber du ham eller henne skrive det på 
tavlen. (Det første tallet representerer Lehis sønn Josef. Det andre representerer profeten 
Josef som ble solgt og bragt til Egypt ca 1700 år før Jesu Kristi fødsel. Det tredje represente-
rer profeten Joseph Smith. Det fjerde representerer Joseph Smith senior)

Vis et bilde av profeten Joseph Smith, for eksempel Bror Joseph (62161; Kunst inspirert av 
evangeliet [2009], nr. 87). Informer elevene om at mye av 2 Nephi 3 fokuserer på en profeti 
av Josef i Egypt om profeten Joseph Smith.

Be tre elever bytte på å lese høyt fra 2 Nephi 3:6- 8. Be klassen finne ord og formuleringer 
som Josef i Egypt brukte for å beskrive Joseph Smith og arbeidet han skulle utføre. (Du 
må kanskje forklare at da Josef i Egypt brukte formuleringen “mine lenders frukt” siktet 
han til sine etterkommere.) På tavlen, under tallet som representerer Joseph Smith, noterer 
du ordene og formuleringene som elevene finner. De bør finne formuleringer som “en 
utvalgt seer for mine lenders frukt”, “høyt aktet”, “gi dem kunnskap om de pakter jeg 
har inngått” og “jeg vil gjøre ham stor i mine øyne”.

• Nå som vi har studert 2 Nephi 3:6- 8, hva har du lært om profeten Joseph Smith? (Hjelp 
elevene å forstå at Herren oppreiste profeten Joseph Smith for å kunne gjennom-
føre evangeliets gjengivelse.)

Be elevene lese 2 Nephi 3:11- 15 stille. Be dem merke seg flere formuleringer om hva 
Gud ville oppnå gjennom profeten Joseph Smith. Når de har hatt nok tid til å studere disse 
versene, spør du dem hva de har komme frem til. Legg svarene deres til på listen på tavlen 
under tallet som representerer profeten Joseph Smith. (Svarene kan omfatte “frembringe 
mitt ord”, “av svakhet skal han gjøres sterk”, “de som forsøker å ødelegge ham, skal bli 
nedkjempet”, og “kalles … etter hans fars navn”.)

For å hjelpe elevene videre å forstå og grunne på profeten Joseph Smiths rolle i evangeliets 
gjengivelse, les 2 Nephi 3:11 høyt, med spesiell vekt på formuleringen “makt til å frem-
bringe mitt ord”.

1 2 3 4

2 Nephi 3:3 2 Nephi 3:4 2 Nephi 3:14 2 Nephi 3:15
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• Hva er noen eksempler på Guds ord som Joseph Smith frembragte? (Svarene kan 
omfatte Mormons bok, Lære og pakter, Den kostelige perle, Joseph Smiths oversettelse 
av Bibelen og profetens egne prekener.)

I løpet av denne diskusjonen må du påpeke at Josef i Egypt profeterte at profeten Joseph 
Smith ville frembringe Mormons bok. Du må kanskje forklare at 2 Nephi 3:12 nevner to 
bøker: boken som ble skrevet av etterkommerne av Josef i Egypt, var Mormons bok, mens 
boken som ble skrevet av Judas etterkommere, var Bibelen. Du kan gjerne foreslå at ele-
vene skriver disse forklaringene i sine egne skrifter.

Be elevene granske 2 Nephi 3:12 og merke seg ord eller uttrykk som beskriver hvilken inn-
flytelse Mormons bok og Bibelen vil ha på verden når de “skal vokse sammen”. (Elevene 
kan for eksempel utpeke “tilbakevise falske læresetninger”, “avskaffe strid” og “opprette 
fred”.)

For å hjelpe elevene å reflektere over hvordan Mormons bok har påvirket deres liv, spør:

• Når har du opplevd kraften i Mormons bok eller sett dens innflytelse på venner eller 
familiemedlemmer?

Be en elev lese 2 Nephi 3:15 høyt. Be klassen vie spesiell oppmerksomhet til formuleringen 
“bringe mitt folk frelse”.

• På hvilke måter bidrar Mormons bok til å bringe mennesker til frelse?

• Hvilken betydning har Mormons bok hatt i ditt liv?

For å hjelpe elevene å forstå og sette pris på profeten Joseph Smiths forutbestemte 
oppdrag, kan du be en elev lese følgende uttalelse av president Brigham Young:

“Det ble bestemt i evighetenes råd, lenge før jordens grunnvoll ble lagt, at 
han, Joseph Smith, skulle være den mann i denne verdens siste evangelie-
utdeling som skulle bringe Guds ord ut til folket og motta fylden av Guds 
Sønns prestedømmes nøkler og makt. Herren hadde holdt øye med ham og 
hans far og hans farfar, og med deres forfedre helt tilbake… til Adam. Han 
har holdt øye med denne familien og dette blod mens det har vært i omløp 

fra sin kilde og til denne mann ble født. Han ble forutordinert i evigheten til å presidere 
over denne siste evangelieutdeling” (Discourses of Brigham Young, red. John A. Widtsoe 
[1954], 108).

Sammenfatt 2 Nephi 3:16- 24 ved å forklare at Josef i Egypt sammenlignet Joseph Smith 
med Moses. Be elevene se etter ord og uttrykk som beskriver profeten Joseph Smith i 
2 Nephi 3:24. Etter hvert som de forteller hvilke ord og uttrykk de har funnet, legger du 
svarene deres til listen på tavlen.

Les følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley. Be elevene lytte etter sannheter 
som ble åpenbart gjennom profeten Joseph Smith:

“Tillat meg å nevne noen av de mange læresetninger og skikker som skiller oss fra 
alle andre kirker, og alle har kommet ved åpenbaring til den ungdommelige profeten 
[Joseph Smith]…

Kunnskap om guddommen…

Mormons bok…

…Det gjengitte prestedømme…

…Planen for familiens evige liv…

Små barns uskyld…

…Den strålende læren om frelse for de døde…

Menneskets evige natur…

…Prinsippet nyere tids åpenbaring…

…I løpet av hans korte 38- årige liv kom det gjennom ham en uforlignelig mengde 
kunnskap, gaver og læresetninger” (“Det fantastiske som Gud har åpenbart”, Ensign 
eller Liahona, mai 2005, 80- 83).
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Be en elev å legge president Hinckleys liste til listen på tavlen.

Be en elev lese Lære og pakter 135:3 høyt. Forklar at eldste John Taylor i De tolv apostlers 
quorum, som senere ble Kirkens tredje president, skrev disse ordene like etter profeten 
Joseph Smiths død. Be elevene se etter elementer i dette verset som de kan legge til listen 
på tavlen. Legg svarene til listen.

Gi elevene tid til å gjennomgå listen på tavlen. Oppfordre dem til å tenke over hva de har 
lært om profeten Joseph Smiths rolle. Oppfordre dem til å reflektere over hva de vet om og 
føler for profeten ved å skrive et svar på ett av følgende spørsmål i sine skriftstudiedagbø-
ker eller notatbøker:

• Hva har du lært eller følt i dag som har styrket ditt vitnesbyrd om profeten Joseph Smith?

• Hva var det Joseph Smith gjorde, forkynte eller gjenga som du føler er “av stor verdi” 
(2 Nephi 3:7) for deg?

La elevene gå sammen to og to. Oppfordre dem til å bære sitt vitnesbyrd om profeten 
Joseph Smith for hverandre. Hvis dere har tid, kan du oppfordre noen elever til å bære 
vitnesbyrd for hele klassen. Bær ditt eget vitnesbyrd om at Gud oppreiste Joseph Smith for 
å tilveiebringe gjenopprettelsen. Oppfordre elevene til med bønnens hjelp å søke måter å 
bære sitt vitnesbyrd om profeten Joseph Smith og Mormons bok for andre på, spesielt for 
sine venner og sin familie.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
2 Nephi 3:12. Hvordan Mormons bok og 
Bibelen vil “vokse sammen”
Kort tid etter publiseringen av Kirkens utgave av kong 
Jakobs versjon av Bibelen, med sin Topical Guide og 
sine fotnoter med henvisninger til alle standardver-
kene, forklarte president Boyd K. Packer i De tolv 
apostlers quorum: “Det gamle og Det nye testamente 
… og … Mormons bok … er nå vevd sammen på en 
slik måte at hvis man leser den ene, blir man tiltrukket 
til den andre, og når man lærer av den ene, blir man 
opplyst av den andre. De er i sannhet ett i våre hender” 
(“Scriptures”, Ensign, nov. 1982, 53).

2 Nephi 3:18. Hvem er talsmannen?
Eldste Bruce R. McConkie i De tolv apostlers kom-
menterte identiteten til folket som omtales i 2 Nephi 
3:18. Ordene i klammeparenteser er satt inn av eldste 
McConkie. Han sa: “Legg merke til hva Herren sier her: 
‘Og se, jeg vil gi ham [Mormon] makt til å skrive – det 
dine lenders frukt [nephittene] har skrevet – til dine 
lenders frukt [lamanittene], og talsmannen av dine len-
der [Joseph Smith] skal kunngjøre det.’ Med andre ord, 
Mormon skrev Mormons bok, men det han skrev, var 
hentet fra det nephittenes profeter hadde skrevet, og 
disse skrifter, samlet til én bok, ble oversatt av Joseph 
Smith og sendt ut av ham til lamanittene” (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], 426).

Spørsmål om følelser
President Henry B. Eyring 
i Det første presidentskap 
rådet lærere til å stille 
spørsmål som “vil ans-
pore [elevene] til å gran-
ske sitt minne for å finne 
følelser”. Han sa: “Etter 
å ha spurt, kan vi gjøre 
klokt i å vente et øyeblikk 
før vi ber noen svare. 
Selv de som ikke snakker, 
vil tenke på åndelige 
opplevelser. Det vil innby 
Den hellige ånd” (“The 
Lord Will Multiply the 
Harvest” [tale til lærere i 
Kirkens skoleverk, 6. feb. 
1998], 6, si.lds.org).



86

Hjemmestudie- leksjon
1 Nephi 20- 2 Nephi 3 (Enhet 5)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte 1 Nephi 20 til og med 
2 Nephi 3 (enhet 5), er ikke ment å bli undervist som en del 
av leksjonen. Leksjonen du holder for enhet 5, konsentrerer 
seg bare om et fåtall av disse læresetningene og prinsip-
pene. Følg Den hellige ånds tilskyndelser når du vurderer 
elevenes behov.

Dag 1 (1 Nephi 20- 22)
Da Nephi siterte noen av Jesajas profetier for sine brødre, 
lærte elevene at Herren oppfordrer dem som har vært 
ulydige, til å omvende seg og vende tilbake til ham. Dette 
viser oss at Herren elsker oss og aldri vil glemme oss. Elevene 
lærte også at selv om Israel ville bli adspredt på grunn av sin 
ulydighet, lovet Herren å gjengi evangeliet og samle Israel 
i de siste dager.

Dag 2 (2 Nephi 1)
Elevene studerte Lehis siste læresetninger til sin familie før 
han døde. Lehi understreket at Herren velsigner oss når vi 
holder hans bud, og at han holder tilbake velsignelser når vi 
ikke holder hans bud. Da Lehi visste at han snart skulle dø, 
formante han familien til å følge Nephi. Elevene så at når vi 
følger dem som Gud har kalt til å lede oss, blir vi velsignet 
med åndelig fremgang og sikkerhet.

Dag 3 (2 Nephi 2)
Lehi forklarte to grunnleggende sannheter for sin sønn 
Jakob: (1) at Adam og Evas fall er en viktig del av vår him-
melske Faders plan for lykke, og (2) at gjennom forsoningen 
forløser Jesus Kristus oss fra virkningene av fallet og tilbyr 
forløsning fra våre synder. Lehi forklarte at som følge av fal-
let og forsoningen står vi fritt til å velge frihet og evig liv eller 
fangenskap og død (se 2 Nephi 2:27).

Dag 4 (2 Nephi 3)
Da han talte til sin sønn Josef, fortalte Lehi om Josef i Egypts 
profeti som fantes på messingplatene. Denne profetien 
forutsa at Herren ville oppreise profeten Joseph Smith for 
å tilveiebringe evangeliets gjengivelse. Elevene ble bedt om 
å skrive i sine skriftstudiedagbøker om hvordan profeten 
Joseph Smiths bidrag har vært av stor verdi for dem.

Innledning
Denne leksjonen er ment å hjelpe elevene å forstå Guds evige 
hensikter. Lehi visste at hans etterkommere bare kunne ta de valg 
som ville gi dem glede, frihet og evig liv hvis de forsto og hadde 
tro på sentrale doktriner – slik som fallet, Jesu Kristi forsoning, 
handlefrihet og lydighet (se 2 Nephi 2:25, 27). Oppfordre elevene 
til å velge evig liv, slik at de til slutt kan bli “for evig omfavnet 
i [Guds] kjærlighets armer” (2 Nephi 1:15), slik Lehi ble.

Undervisningsforslag

2 Nephi 1- 2
Før han dør, formaner Lehi sine barn til å holde Guds bud og 
lærer dem grunnleggende læresetninger om frelsesplanen
Begynn med å be elevene lese den siste setningen i 2 Nephi 
3:25 (“Husk din døende fars ord”). Spør dem hvordan deres 
oppmerksomhet mot råd fra et familiemedlem kan endre seg 
dersom de vet at personen er i ferd med å dø.

Følgende aktivitet kan hjelpe elevene bedre å forstå de sann-
heter som Lehi vektla i sine siste ord til sin familie. Den vil også 
gjøre dem i stand til å snakke med hverandre om hvordan disse 
sannhetene kan hjelpe dem å følge vår himmelske Faders plan 
for deres frelse.

 1. Gi hvert av de følgende skriftsteder til enkeltelever eller par: 
2 Nephi 1:16- 20; 2 Nephi 2:6- 10; 2 Nephi 2:19- 20, 22- 25 
og 2 Nephi 2:11- 13, 27- 29. (Hvis du har færre enn fire elever, 
kan du tilpasse denne aktiviteten ved å tildele elever mer enn 
ett skriftsted eller ved å velge færre skriftsteder å diskutere.)

 2. Når elevene studerer disse skriftstedene, ber du dem svare på 
følgende spørsmål i sine skriftstudiedagbøker. (Du kan gjerne 
skrive spørsmålene på tavlen.)

 a. Hvilke viktige sannheter forklarte Lehi?
 b. Hvorfor er disse sannhetene viktige for vår evige velferd?
 3. Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å fullføre sin oppgave, 

ber du hver elev eller hvert par om å rapportere hva de kom 
frem til. Oppmuntre så mange elever som mulig til å fortelle 
hva de kom frem til, og hvorfor det var meningsfylt for dem.

Etter aktiviteten skriver du følgende sannhet på tavlen: 
Adam og Evas fall er en viktig del av vår himmelske 
Faders plan for lykke.

Les følgende uttalelse av president Joseph Fielding Smith:
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“Adam gjorde bare det han måtte. Han spiste av frukten av én 
god grunn, og det var å åpne døren slik at dere og jeg og alle 
andre kunne komme inn i denne verden…

… Hadde det ikke vært for Adam, ville ikke jeg har vært her, 
dere ville ikke ha vært her, og vi ville ha ventet i himmelen som 
ånder” (i Conference Report, okt. 1967, 121- 22).

Still elevene følgende spørsmål:

• Hva er noen av konsekvensene av fallet som Lehi beskrev i 
2 Nephi 2:21- 24?

• Hvordan gjør disse konsekvensene det mulig for oss å utvikle 
oss i henhold til vår himmelske Faders plan for vår frelse?

Legg til følgende sannhet på tavlen: Gjennom forsoningen 
forløser Jesus Kristus oss fra fallet og tilbyr forløsning 
fra våre synder.

For å hjelpe elevene å få en dypere forståelse av denne sann-
heten, ber du en elev lese høyt fra følgende uttalelse av eldste 
Joseph B. Wirthlin i De tolv apostlers quorum:

“Jesu Kristi forsoning, en ren kjærlighetshandling, overvant 
konsekvensene av fallet og ga alle mennesker en mulighet til 
å komme tilbake til Guds nærhet. Som en del av forsoningen 
overvant Frelseren den fysiske død og tilveiebragte udødelighet 
for alle Guds barn ved oppstandelsen. Han overvant også den 
åndelige død og tilveiebragte muligheten for evig liv, det liv som 
Gud lever og den største av alle Guds gaver” (“Kristne i tro og 
handling”, Lys over Norge, jan. 1997, 67).

Spør elevene: Hva er noen av forsoningens velsignelser?

For å hjelpe elevene å forstå viktigheten av handlefrihet i vår 
himmelske Faders plan, leser du følgende uttalelse av eldste 
Neal A. Maxwell i De tolv apostlers quorum:

“Uten valgmuligheter, uten vår frihet til å velge og uten mot-
setninger, kunne det ikke ha vært noen virkelig eksistens… Det 
er en kjensgjerning at vi hverken kan vokse åndelig eller virkelig 
være lykkelige med mindre og før vi gjør klok bruk av vår hand-
lefrihet” (One More Strain of Praise [1999], 80).

Skriv følgende prinsipp på tavlen: Vi er fri til å velge frihet og 
evig liv eller fangenskap og død.

Be elevene slå opp oppgave 4 under dag 3 i sine skriftstudiedag-
bøker. Be noen av dem forklare hva de har lært om handlefrihet 
av 2 Nephi 2:26- 29.

Les følgende uttalelse av profeten Joseph Smith høyt:

“For å bli frelst må vi ikke bare gjøre enkelte ting, men alt 
som Gud har befalt” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
Joseph Smith [2007], 160).

For å hjelpe elevene å forstå viktigheten av lydighet, kan du 
stille følgende spørsmål:

• Hvorfor tror du Lehi understreket lydighet i sine siste råd til 
sin familie før han døde?

• Hvilke erfaringer har du hatt som har hjulpet deg å vite at 
Herren velsigner oss når vi holder hans bud, og at han 
holder tilbake velsignelser når vi ikke holder hans bud? 
(Legg denne sannheten til listen på tavlen.)

For å runde av denne leksjonen, kan du lese følgende uttalelse 
av president Boyd K. Packer, president for De tolv apostlers 
quorum:

“Lydighet er kraftig åndelig medisin. Det er noe i nærheten 
av en universalmedisin” (“Gileads balsam”, Lys over Norge, 
jan. 1988, 13).

Bær ditt vitnesbyrd om Guds kjærlighet til elevene og hans 
ønske om å hjelpe dem å overvinne virkningene av fallet og 
motta evig liv.

Neste enhet (2 Nephi 4- 10)
Etter at Lehi døde, forsøkte igjen Laman og Lemuel å ta Nephis 
liv. Hvilken advarsel ga Herren som reddet Nephis liv? Hva ville 
ha skjedd med vår kropp og ånd hvis det ikke hadde vært noen 
forsoning? Elevene vil finne svar på dette spørsmålet i 2 Nephi 
9:7- 9.
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Innledning
Etter Lehis død ble Laman og Lemuel sinte på Nephi 
“på grunn av Herrens formaninger” som Nephi hadde 
talt til dem (se 2 Nephi 4:13-14). Plaget av sine brødres 
holdninger og handlinger og av sine egne svakheter 
og synder, nedtegnet Nephi sine følelser i uttrykksfull 

og poetisk språkdrakt. Han beskrev sin kjærlighet til 
Skriftene og sin takknemlighet for de velsignelser og 
den styrke han hadde mottatt fra Herren (se 2 Nephi 
4:15- 35).

LEKSJON 26

2 Nephi 4

Undervisningsforslag

2 Nephi 4:1- 11
Lehi gir råd til og velsigner sin familie
Før leksjonen skriver du følgende spørsmål på tavlen:

Hvis du var en trofast bestemor eller bestefar og dine barn ikke levde i henhold til evangeliets 
normer, hvilke råd ville du gi dine barnebarn?

Begynn leksjonen ved å be elevene svare på spørsmålet på tavlen. Når elevene har 
svart, spør:

• Hvilket ansvar har foreldre og besteforeldre med hensyn til å undervise og veilede 
sine barn og barnebarn?

Som en del av denne diskusjonen kan det være lurt å lese eller be en elev lese følgende 
uttalelse:

“Foreldre har en hellig plikt til å oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet, til å dekke 
deres fysiske og åndelige behov, til å lære dem å elske og tjene hverandre, til å overholde 
Guds bud og å være lovlydige borgere hvor de enn bor. Ektemenn og hustruer – mødre 
og fedre – vil bli holdt ansvarlige for Gud når det gjelder å oppfylle disse forpliktelsene… 
Andre slektninger skulle gi sin støtte når det er behov for det” (“Familien – En erklæring 
til verden”, Liahona, nov. 2010, 129).

Introduser 2 Nephi 4 ved å forklare at før Lehi døde, rådet han sine etterkommere til å 
holde budene. Be elevene lese 2 Nephi 4:3- 11 og finne ut hvem Lehi underviste og hvilke 
råd han ga dem.

• Hvem underviste Lehi? (Se 2 Nephi 4:3, 8, 10- 11.)

• Hvilket løfte ga Lehi til Laman og Lemuels barn? (Se 2 Nephi 4:7, 9.)

• Basert på 2 Nephi 4:5, hva vil du si er et ansvar som Herren har gitt til foreldre? (Elevene 
kan bruke forskjellige ord for å besvare dette spørsmålet, men sørg for at de forstår at 
foreldre har et gudgitt ansvar for å undervise sine barn i evangeliet.)

• Hva er noen sannheter du har lært av dine foreldre eller besteforeldre?

Oppmuntre elevene til å bli sterke ledd i deres familiekjeder – til å etterleve evangeliet og 
forberede seg til å bli rettferdige foreldre. Du kan gjerne vise plakaten “Vær et sterkt ledd” 
(se http://lds.org/liahona/2003/09/poster?lang=eng).

2 Nephi 4:12- 35
Nephi erkjenner sine svakheter og uttrykker sin tillit til Herren
Skriv på tavlen Min sjel fryder seg ved  …

Be elevene skrive disse ordene i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker og fullførere 
uttalelsen ved å nevne ting som de fryder seg over.

Be en elev lese 2 Nephi 4:15- 16 høyt for å finne ut hvordan Nephi fullførte denne setningen.

• Hva er noen ting vi kan gjøre hvis vår sjel fryder seg over Skriftene?

Å skrive på tavlen
Et tankevekkende sitat 
eller spørsmål på tavlen 
kan hjelpe elevene å bli 
interessert i en leksjon 
og holde på deres 
oppmerksomhet. Du kan 
også finne det nyttig å 
ha leksjonsmateriale som 
skriftstedhenvisninger, 
oversikter og diagram-
mer på tavlen. Avhengig 
av lengden og bruken av 
materialet, kan det være 
lurt å få det opp på tav-
len før klassen begynner. 
Dette kan hjelpe deg å 
spare tid under leksjo-
nen og unngå unødven-
dige avbrytelser.
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• Hva betyr det for deg å glede deg over de ting som er av Herren?

• Nephi sa at hans hjerte grunnet på det han hadde sett og hørt. Hva betyr dette for deg?

Påpek at Nephi opplevde stor glede i sitt liv. Men han møtte også vanskeligheter. La ele-
vene lese 2 Nephi 4:12- 13 stille for å se noen av utfordringene Nephi sto overfor på dette 
tidspunktet i sitt liv. (Lehis død, og Laman, Lemuel og Ismaels sønners sinne.)

Mange av Nephis prøvelser kom som en følge av hans eldre brødres handlinger og hold-
ninger. Men Nephi følte også sorg på grunn av sine egne svakheter. Skriv på tavlen: Mitt 
hjerte sørger over  …

Be elevene lese 2 Nephi 4:17- 18 og finne grunner til at Nephi følte sorg.

Når elevene har fått tid til å lese disse versene, spør du dem hva de har kommet frem til. 
Rett deres oppmerksomhet mot ordene elendig, kjød og makt i disse versene. Forklar at 
ordet elendig betyr ulykkelig eller av lav kvalitet. I Skriftene sikter ordet kjød ofte til svakhet 
vi har fordi vi lever i en fallen tilstand. 

• Hva er noen eksempler på problemer som kan få makt over oss? (Svarene kan omfatte 
problemer hjemme, gruppepress, vanskelig skolearbeid og fristelser.)

Be en elev lese 2 Nephi 4:19. Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere setningen 
“Likevel vet jeg hvem jeg har satt min lit til.” Påpek at i 2 Nephi 4:19 forandrer Nephis 
ord seg fra bedrøvelse til håp.

• Hva tror du Nephi mente da han sa “[Jeg vet] hvem jeg har satt min lit til”?

• Hvordan kan det hjelpe oss å huske Herren og hans godhet i tider med motløshet?

Les 2 Nephi 4:20- 25 høyt. Be elevene følge med i sine skrifter. Oppfordre dem til å lete 
etter ord og uttrykk som illustrerer at Gud støtter dem som setter sin lit til ham.
• Hvilke ord eller uttrykk i 2 Nephi 4:20- 25 finner du meningsfylt? Hvorfor?

• Tenk på en gang da Herren støttet deg eller hjalp deg i en tid med vanskeligheter. 
Hvordan hjalp han deg? Hvordan har denne erfaringen påvirket deg?

Det kan være nyttig å gi elevene tid til å tenke på slike erfaringer og skrive om dem i sine 
skriftstudiedagbøker. Elevene kan også ha nytte av om du forteller om en gang da Gud 
støttet eller holdt deg oppe.

Hjelp elevene å forstå at Nephis evne til å huske og verdsette hva Herren hadde gjort for 
ham før, ga ham håp og oppmuntret ham til å bli bedre. Be elevene lese 2 Nephi 4:26- 3 
stille, og prøve å finne ut hvordan Nephis erfaringer påvirket hans ønske om å være rettfer-
dig. Be noen elever fortelle hva de kommer frem til.

Be noen elever etter tur lese høyt fra 2 Nephi 4:30- 35. Pek som klasse på hvilke forpliktel-
ser Nephi gjorde overfor Herren og hvilke velsignelser han ba om.

• Hva kan vi lære av denne bønnen som kan hjelpe oss i våre personlige bønner? (Elevene 
kan bruke forskjellige ord for å besvare dette spørsmålet, men sørg for at de forstår at 
oppriktig bønn kan styrke vårt engasjement for å overvinne synd og motløshet.)

Be elevene tenke på en gang da bønn hjalp dem å overvinne synd eller motløshet. Det kan 
være lurt å foreslå at de utveksler erfaringer eller skriver om dem i sine skriftstudiedagbøker.

Gi elevene tid til å finne et skriftsted i 2 Nephi 4 som reflekterer et ønske de har. Etter 
tilstrekkelig tid, kan du lese følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers 
quorum om hvordan bønn kan fremme åndelig vekst:

“Det kan være ting i vår karakter, i vår oppførsel eller noe som angår vår åndelige vekst, 
som vi trenger å snakke med vår himmelske Fader om i morgenbønn. Etter å ha gitt behø-
rig uttrykk for takk for mottatte velsignelser, ber vi om forståelse, rettledning og hjelp til å 
gjøre det vi ikke kan gjøre ved egen styrke alene. For eksempel kan vi når vi ber:

• Tenke igjennom situasjoner da vi har snakket hardt eller upassende til dem vi er mest 
glad i.

• Erkjenne at vi vet bedre, men at vi ikke alltid handler i samsvar med hva vi vet.

• Uttrykke anger over våre svakheter og for ikke å ha avlagt det naturlige menneske i 
større grad.

• Bestemme oss for i større grad å følge Frelserens eksempel.

• Be om mer styrke til å gjøre det bedre og bli bedre” (“Be alltid”, Ensign eller Liahona, 
nov. 2008, 41).

Lese Skriftene høyt
Les skriftsteder høyt for 
elevene fra tid til annen. 
Dette gir dem anledning 
til å høre og føle din 
kjærlighet til Skriftene, 
og det kan motivere 
dem til å lese Skriftene 
selv. Det kan også gi 
muligheter til å sørge for 
at et bestemt punkt, en 
sannhet eller et program 
blir vektlagt. Elevene 
vil også ha nytte av å 
lese Skriftene høyt for 
hverandre, og til og med 
i sitt personlige studium.
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Avslutt med å henvise til setningene du skrev på tavlen tidligere i leksjonen (“Min sjel 
fryder seg ved …” og “Mitt hjerte sørger over …”). Uttrykk din tillit til at selv når vi står 
overfor vanskelige situasjoner, kan vi oppleve lykke og fred dersom vi søker Herrens hjelp.

Kjenn Skriftene- repetisjon
Merk: Lengden på denne leksjonen kan gi tid til følgende Kjenn Skriftene- repetisjon. Du 
kan gjennomføre aktiviteten i begynnelsen av klasseperioden, som en pause mellom deler 
av leksjonen, eller på slutten av klasseperioden. Sørg for å holde den kort for å gi tid til 
leksjonen. For andre gjennomgangsaktiviteter, se tillegget på slutten av denne håndboken.

Prøver kan hjelpe elevene å huske hva de har lært og måle deres læring. Velg noen nye 
Kjenn Skriftene- skriftsteder, og be elevene lese og markere dem i Skriftene. Gi dem så en 
muntlig prøve i disse skriftstedene og andre Kjenn Skriftene- skriftsteder de allerede har 
lært. For hvert skriftsted leser du et nøkkelord eller uttrykk fra Seminar- bokmerket. Be så 
elevene finne riktig skriftsted i sine skrifter.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
2 Nephi 4:16- 35. Overvinne vår synder og 
svakheter
Når vi studerer Nephis dyptfølte bønn til Herren om 
hjelp til å overvinne sine synder og svakheter, ser vi at 
vi kan gå til Herren for å få den samme hjelp. Nephis 
ord går igjen i ordene til vår tids profeter.

Profeten Joseph Smith sa:

“Desto nærmere et menneske kommer fullkommenhet, 
desto klarere vil vedkommende se, og desto større blir 
gleden inntil han har overvunnet ondskapen i sitt liv og 
ikke har den minste lyst til å begå synd” (Læresetninger 
fra Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007], 207- 208).

Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum vitnet 
om de velsignelser vi mottar når vi omvender oss:

“Hvorfor har vår Fader og hans Sønn befalt oss å 
omvende oss? Fordi de elsker oss. De vet at alle vil bryte 
evige lover. Enten det er en mindre eller større lov, 
krever rettferdigheten at enhver brutt lov må rettes 
opp for at vi skal få oppfylt løftet om glede i dette liv 
og privilegiet å vende tilbake til vår himmelske Fader. 

Hvis loven ikke blir tilfredsstilt, vil rettferdigheten på 
dommens dag forårsake at vi blir bortvist fra Guds nær-
het for å underkastes Satans kontroll [se 2 Nephi 9:8- 10; 
2 Nephi 2:5].

Det er vår Mester og hans forløsende handling som 
gjør det mulig for oss å unngå en slik fordømmelse. 
Det skjer ved tro på Jesus Kristus, lydighet mot hans 
bud og befalinger, og ved å holde ut i rettferdighet 
inntil enden.

Trekker du fullt ut fordel av omvendelsens forløsende 
kraft så du kan få større fred og glede? Hvis du føler 
opprør eller håpløshet, signaliserer dette ofte at det er 
behov for omvendelse. Også fravær av åndelig veiled-
ning som du søker i livet, kan være følger av brutte 
lover. Hvis nødvendig, vil fullstendig omvendelse sette 
livet ditt i stand. Den vil være en løsning på alle de inn-
viklede, vonde følelser og smerter som skyldes overtre-
delse. Men i dette liv kan den ikke råde bot på enkelte 
av de fysiske følger som kan komme ved alvorlig synd. 
Vær klok og hold deg konsekvent langt innenfor 
rettferdighetens grenser, slik Herren har definert dem” 
(“Veien til fred og glede”, Liahona, jan. 2001, 31).
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Innledning
I tråd med en advarsel fra Herren, skilte Nephi og hans 
tilhengere lag med Laman, Lemuel og Ismaels sønner. 

De levde i rettferdighet og lykke, mens tilhengerne av 
Laman og Lemuel isolerte seg fra Herren.

Undervisningsforslag

2 Nephi 5:1- 8
Herren skiller Nephis tilhengere fra tilhengerne av Laman og Lemuel
Be elevene grunne på noen av de vanskeligste problemene og beslutningene de står 
overfor. Oppfordre dem til å ha disse personlige utfordringene i tankene mens de studerer 
hvordan Nephi reagerte på utfordringer. Minn dem på at da Lehi døde, sto Nephi igjen 
som familiens åndelige leder. Be elevene lese 2 Nephi 5:1- 4 stille for å se hvilken utfordring 
Nephi sto overfor.

• Hva sier 2 Nephi 5:1 om hva Nephi gjorde for å bidra til å finne en løsning på sin 
utfordring?

• Selv etter at Nephi hadde bedt om hjelp, hva forsøkte Laman og Lemuel å gjøre?

Etter hvert som elevene svarer kan det være lurt å påpeke at våre bønner ikke alltid blir 
besvart umiddelbart eller på den måten vi ønsker.

Be en elev lese 2 Nephi 5:5- 8 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hva Herren gjorde 
for å hjelpe Nephi og hans tilhengere.

Be elevene sammenfatte hva de har lært av 2 Nephi 5:1- 8. En sannhet du kan understreke, 
er at Herren veileder dem som trofast søker ham i bønn. I forbindelse med disse ver-
sene, still følgende spørsmål:

• Hvorfor er det viktig å fortsette å være trofast når våre bønner ikke blir besvart umiddel-
bart eller på den måten vi ønsker?

• På hvilke måter kan Herren gi oss advarsler?

Etter hvert som elevene svarer på dette spørsmålet, kan du vurdere å lese følgende uttalelse 
av president Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum:

“Vi kan ikke slå inn på gal kurs uten først å ha tilsidesatt en advarsel” (sitert i Kenneth 
Johnson, “Å følge Den hellige ånds tilskyndelser”, Liahona, nov. 2002, 89).

• På hvilke måter kan vi følge Nephis eksempel når vi møter utfordringer?

Som en del av elevenes drøfting av 2 Nephi 5:1- 8, bør du påpeke at nephittenes adskillelse 
fra lamanittene var et resultat av Laman og Lemuels hat til Nephi. Denne adskillelsen fort-
satte i århundrer, fordi etterkommerne av Laman og Lemuel lærte sine barn å hate Nephis 
etterkommere (se Mosiah 10:12- 17).

2 Nephi 5:9- 18, 26- 27
Nephittene lever på en måte som bringer lykke
Led elevene i å lese 2 Nephi 5:27 høyt sammen. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer 
dette verset. Skriv ordet lykke på tavlen.

• Hva tror du det vil si å leve “på en måte som bragte lykke”?

Kall på elevene 
ved navn
Når du ber en student 
lese eller delta i en 
diskusjon, bør du tiltale 
ham eller henne ved 
navn. Dette vil bidra til å 
utvikle et godt lærings-
miljø preget av kjærlig-
het og respekt.

LEKSJON 27

2 Nephi 5
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Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Marlin K. Jensen i De sytti:

“Visse uforanderlige prinsipper og sannheter bringer lykke i vårt liv. Dette 
emnet har vært av interesse for meg i mange år, fordi selv om jeg er rikt 
velsignet og har all grunn til å være fornøyd, hender det noen ganger at jeg 
strever og ikke alltid har den naturlige tilbøyelighet til lykke og godt humør 
som noen mennesker synes å nyte.

Av denne grunn vekket dette skriftstedet i Mormons bok min oppmerk-
somhet for mange år siden… Nephi opprettet et samfunn som bygget på evangeliets 
sannheter, og om dette samfunnet sier han: ‘Og det skjedde at vi levde på en måte som 
bragte lykke’ (2 Ne 5:27). Skriftstedet gjorde dypt inntrykk på meg… Jeg undret på… 
hva de enkelte elementene i et virkelig lykkelig samfunn og liv kunne være, og jeg begynte 
å granske Nephis skrifter etter ledetråder. Jeg… oppfordrer deg til å gjennomføre din egen 
personlige granskning. Det kan være en livslang og verdig prosess…

… De samme mønstre og elementer i hverdagen som gjorde Nephi og hans folk lykke-
lige 560 år før Kristus, fungerer like godt i dag” (“Living after the Manner of Happiness”, 
Ensign, des. 2002, 56, 61).

Oppmuntre elevene til å følge eldste Jensens oppfordring. Be dem lese 2 Nephi 5:6, 10- 18, 
26- 27 stille, på utkikk etter “elementer av et virkelig lykkelig samfunn og liv”. Du kan 
gjerne foreslå at de markerer prinsipper som bidro til nephittenes lykke. Etter noen minut-
ter ber du noen elever om å skrive på tavlen det de kom frem til. (Svarene kan omfatte at 
Nephi og hans tilhengere dro sammen med sine familier [se vers 6], adlød Herren [se vers 
10], arbeidet hardt for å forsørge seg selv [se vers 11, 15- 17], tok Skriftene med seg [se vers 
12], bygget et tempel [se vers 16] og fulgte rettferdige ledere [se vers 18, 26].)

Be elevene velge ett eller to av prinsippene på tavlen og fortelle hvordan disse prinsippene 
har hjulpet dem å leve på en måte som bringer lykke.

Avhengig av hva elevene legger vekt på, kan det være lurt å følge opp med noen spørsmål 
som følgende:

• Hva sier 2 Nephi 5:10- 11, 16 om hvilke velsignelser folket mottok fordi de holdt Herrens 
bud? Når har du følt at Herren har vært med deg? Hvordan har Herrens innflytelse i ditt 
liv bidratt til din lykke?

• Hvordan kan templet ha hjulpet folket å leve “på en måte som bragte lykke”? Hvordan 
har templet bragt større lykke til deg eller noen du kjenner?

• På hvilke måter bidrar hardt arbeid til lykke?

Be elevene oppsummere hva de har lært om hvordan de kan bli enda lykkeligere. Selv 
om elevene kan fremsette forskjellige prinsipper, må du sørge for at de forstår at når 
Jesu Kristi evangelium blir vår måte å leve på, blir vi lykkeligere. Du kan gjerne 
skrive dette prinsippet på tavlen.

Be elevene granske sitt liv og bestemme seg for noe de vil gjøre for i større grad å leve på 
en måte som bringer lykke. Oppmuntre dem til å skrive denne handlingen i sine skriftstu-
diedagbøker eller notatbøker. Bær vitnesbyrd om prinsipper og handlemåter som har bragt 
lykke i ditt liv.

2 Nephi 5:19- 25
Lamanittene blir forbannet på grunn av sin ulydighet
Be elevene lese 2 Nephi 5:19- 24 stille, på jakt etter forskjeller mellom måten lamanittene 
levde på og måten nephittene levde på.

• Hva sier 2 Nephi 5:20 om hva som ble konsekvensen av lamanittenes ulydighet?

Uttrykke tanker 
og følelser
Når ungdom uttrykker 
sine tanker og følelser 
om evangeliets prin-
sipper, innbyr de Den 
hellige ånd til å utdype 
sin forståelse og styrke 
sitt vitnesbyrd. Du kan 
hjelpe med å få dette 
til å skje i klassen ved å 
oppmuntre elevene til 
å forklare evangeliets 
prinsipper med egne 
ord. Du kan også be 
elevene fortelle om 
relevante og passende 
erfaringer og vitne om 
hva de har fått kunnskap 
om på grunn av disse 
erfaringene.
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Sørg for at elevene forstår at forbannelsen som er nevnt i dette kapitlet, var adskillelse fra 
Gud. Forandringen av huden deres var bare et merke eller tegn på forbannelsen. For å klar-
gjøre dette poenget, lar du en elev lese følgende uttalelse av president Joseph Fielding Smith:

“Den mørke huden ble gitt lamanittene slik at det var lett å se forskjell på 
dem og nephittene og for å unngå at de to folkene blandet seg med hveran-
dre. Den mørke huden var tegnet på forbannelsen. Forbannelsen besto i at 
Herrens ånd trakk seg bort…

Den mørke huden på dem som har kommet inn i Kirken, skal ikke lenger 
regnes som et tegn på forbannelsen. Mange av disse konvertittene er tiltalende 

og har Herrens ånd” (Answers to Gospel Questions, red. Joseph Fielding Smith jr., 5 bind 
[1957- 66], 3:122- 23).

• Hvordan hjelper 2 Nephi 5:21 deg å forstå hvorfor lamanittene ble avskåret fra Herren? 
(Du kan gjerne forklare at flint er en hard stein. Ved å si at lamanittene “var blitt som 
flint” understreket Nephi hvor harde lamanittenes hjerter var.)

• Hvilken advarsel ga Herren nephittene mot å gifte seg med lamanitter som hadde for-
kastet evangeliet? (Se 2 Nephi 5:23.)

• Hvorfor er det viktig å unngå å gå på stevnemøter og gifte seg med dem som ikke lytter 
til Herren? Hvordan tror du personer du går på stevnemøter med og til slutt gifter deg 
med, vil påvirke din innsats for å etterleve evangeliet? (Det kan være nyttig å minne ele-
vene på at Det første presidentskap har sagt: “Velg å bare ha stevnemøter med personer 
som har høye moralnormer og som du kan fastholde dine egne normer sammen med” 
[Til styrke for ungdom (hefte, 2011), 4].)

• Hva er noen prinsipper vi kan lære av 2 Nephi 5:20- 24? (Når elevene trekker frem 
prinsipper, må du sørge for at de forstår at når folk forherder sitt hjerte mot Herren, 
skiller de lag med ham.)

Understrek at 2 Nephi 5 viser en stor kontrast mellom nephittene og lamanittene. Vi kan 
velge hvilket eksempel vi vil følge. Oppfordre elevene til å huske hva de har bestemt at de 
vil gjøre for i større grad å leve på en måte som bringer lykke. Uttrykk din tillit til at de kan 
følge nephittenes eksempel og være virkelig lykkelige.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
2 Nephi 5:16. “Jeg, Nephi, bygget et tempel”
Eldste Marlin K. Jensen i De sytti forklarte hvordan 
deltagelse i templet fører til lykke:

“Nephi skriver: ‘Og jeg, Nephi, bygget et tempel’ 
(2 Ne 5:16). Nephis tempel kan på noen måter ha skilt 
seg ut fra våre templer i de siste dager, men det sen-
trale formål var trolig det samme: å undervise og orien-
tere Guds barn om hans plan for lykke, og å sørge for 
de ordinanser og pakter som er avgjørende for å oppnå 
denne lykken.

Etter å ha levd på denne gode jord i over fem tiår, kan 
jeg ærlig si at de mest åndelig modne og lykkelige 

mennesker jeg kjenner, er ivrige tempelgjengere. Det er 
god grunn til det. Det er i templet at den fulle rekkevid-
den av Guds program for oss blir fortalt og gjenfortalt, 
og hver gang vi hører det gir det oss større forståelse 
og engasjement til å leve livet på hans måte…

En god prøve på hvor godt vi gjør det i vår streben 
etter å komme til Kristus, kan være hva vi føler for 
templet og våre opplevelser der. Tempel kan være 
synonymt med lykke og glede. Det var det for Nephi 
og hans folk” (“Living after the Manner of Happiness”, 
Ensign, des. 2002, 60).
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Innledning
Da Nephi nedtegnet sitt folks tjenestegjerning, inklu-
derte han en to- dagers preken av sin yngre bror Jakob. 
Prekenen finnes i 2 Nephi 6- 10, og dette er den første 
av tre leksjoner om den. I begynnelsen av prekenen 

leste Jakob Jesajas profetier om Israels adspredelse 
og innsamling for å vise at “Gud Herren vil oppfylle 
sine pakter som han har inngått med sine barn” 
(2 Nephi 6:12).

Undervisningsforslag

2 Nephi 6
Jakob vitner om at Herren vil huske sitt paktsfolk
For å hjelpe elevene å forstå at Jakobs læresetninger er relevante for deres liv, kan du be 
dem grunne på hvordan de ville reagere hvis en venn eller et familiemedlem behandlet 
dem uvennlig, nektet å tro det de sa, eller viste ved sine handlinger eller holdninger at 
forholdet ikke lenger var viktig for dem.

Be elevene stille overveie følgende spørsmål:

• Har du noen gang utvist lignende handlinger eller holdninger overfor Herren?

Forklar at i 2 Nephi 6- 8 ser vi hvordan Herren reagerer på dem som har vendt seg bort fra 
ham. Disse kapitlene inneholder Nephis opptegnelse om en del av en preken av hans bror 
Jakob. Resten av Jakobs preken er nedtegnet i 2 Nephi 9- 10. Disse kapitlene vil bli dekket 
i de to neste leksjonene.

Be en elev lese 2 Nephi 6:3- 4 og 9:1, 3 høyt. Be klassen merke seg årsaker til at Jakob holdt 
denne prekenen.

Be en elev fungere som skriver. Be ham eller henne skrive overskriften Formål med Jakobs 
preken på tavlen. Spør deretter elevene hva de har oppdaget i versene som nettopp har 
blitt lest. Be skriveren notere svarene deres under overskriften. Hjelp elevene å forstå at 
Jakob underviste sitt folk for “deres sjelers velferd” (2 Nephi 6:3). Han ville hjelpe dem å 
“lovprise deres Guds navn” (2 Nephi 6:4), “ kjenne til… Herrens pakter” (2 Nephi 9:1) og 
“fryde [seg] og løfte [sine] hoder for evig” (2 Nephi 9:3). Sørg for at disse formålene inngår 
i elevenes liste. Foreslå at når elevene studerer Jakobs preken, kan de se etter læresetninger 
som bidrar til å oppfylle disse formålene.

Kopier følgende tidslinje på tavlen. (Du kan gjerne kopiere den før klassen begynner.) Be 
en elev lese 2 Nephi 6:4. Påpek at Jakob innledet sin preken med å si at han skulle tale om 
forhold som eksisterte på hans tid, og ville eksistere i fremtiden (“de ting som er og som 
skal komme”).

Pek på nummer 1 på tidslinjen.

• Hva sier Jakob i 2 Nephi 6:8 om hva som skjedde med jødene i Jerusalem fordi de vendte 
seg bort fra Herren? (Noen ble drept og noen ble bortført. Det kan være lurt å minne 
elevene på at Lehi, Jeremia og andre profeter hadde profetert at disse tingene ville skje. 
Deres profetier ble oppfylt ca 587 f.Kr., da babylonerne erobret Jerusalem og førte mange 
jøder som fanger til Babylon. Se “Kronologisk oversikt” i Veiledning til Skriftene for 
denne og andre datoer.)

LEKSJON 28

2 Nephi 6- 8

600 f.Kr. 500 f.Kr. 400 f.Kr. 300 f.Kr. 200 f.Kr. 100 f.Kr. e.Kr. 1 e.Kr. 100

1 2 3
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Pek på nummer 2.

• Ifølge første setning i 2 Nephi 6:9, hva ville til slutt skje med etterkommerne av jødene 
som ble tatt til fange og ført til Babylon? (De ville vende tilbake til Jerusalem. Denne pro-
fetien ble oppfylt i ca 537 f.Kr., da kong Kyros lot jødene få vende tilbake til sitt hjemland.)

Pek på nummer 3, og forklar at Jakob profeterte at Frelseren ville leve sitt liv på jorden 
blant jødene.

• Hvilke ord eller uttrykk i 2 Nephi 6:9- 10 beskriver hvordan noen av jødene ville handle 
og føle for Frelseren under hans jordiske virke? (Svarene kan omfatte “piske ham”, 
“korsfeste ham” og “forherdet sine hjerter og har vært hårdnakkete mot” ham.)

• Hva sier 2 Nephi 6:10- 11 ville skje med jødene som ville avvise Messias? (De ville bli 
plaget i kjødet, adspredt, slått og hatet.)

Be elevene om stille å lese 2 Nephi 6:6- 7, 11- 12, 14, 17. Det kan være lurt å forklare at i 
vers 6- 7 leser Jakob en profeti av Jesaja om gjengivelsen av evangeliet og innsamlingen av 
Israels hus. Be elevene finne ord eller uttrykk som beskriver hvordan Herren ville reagere 
mot Israels hus, Herrens paktsfolk, selv om de ville avvise ham. Be elevene fortelle hvilke 
ord og uttrykk de har funnet. Hjelp dem å forstå betydningen av noen av disse ordene eller 
uttrykkene ved å stille følgende spørsmål:

• I 2 Nephi 6:7, hva tror du det betyr å vente på Herren?

• Jakob lovet at “Herren [ville] være barmhjertig” mot Israel (2 Nephi 6:11). På hvilke 
måter viser noen av uttrykkene du identifiserte, til Herrens barmhjertighet?

• Jakob lovet også at Herren ville “vinne [Israel] tilbake” (2 Nephi 6:14). Hva tror du det 
betyr at Frelseren vinner noen tilbake?

• Hva sier 2 Nephi 6:11- 12, 14 om hva vi må gjøre for å motta Herrens barmhjertighet?

Mens elevene deler sin innsikt med hverandre, må du sørge for at de forstår at Herren er 
barmhjertig mot dem som vender tilbake til ham. 
Påpek at i 2 Nephi 6 forteller Jakob at Herren er barmhjertig mot sitt paktsfolk også etter at 
de har vært svært ugudelige. Forsikre elevene om at når Herren ville være barmhjertig mot 
disse menneskene, vil han visselig være barmhjertig mot oss individuelt hvis vi kommer 
til ham og holder våre pakter med ham. Be elevene tenke over hvordan Herren har vært 
barmhjertig mot dem. Be dem skrive følgende setning i sine skriftstudiedagbøker eller 
notatbøker: Jeg vet at Herren er barmhjertig fordi… Be dem skrive sine tanker og følelser 
for å fullføre setningen. Når de har fått tilstrekkelig tid til å skrive, kan du be noen av dem 
fortelle hva de har skrevet.

2 Nephi 7- 8
Jakob formidler Jesajas profeti om Frelserens evne til å forløse sitt paktsfolk
Forklar at i 2 Nephi 7 og 8 leser Jakob en profeti fra Jakobs skrifter. Kapittel 7 inneholder 
Herrens ord til medlemmer av Israels hus som var adspredt og i fangenskap som følge av 
sine synder. Be en elev lese 2 Nephi 7:1. Det kan være lurt å be klassen markere spørsmå-
lene Herren stiller.

For å hjelpe elevene å forstå spørsmålene i vers 1, kan du forklare at uttrykkene “vist dere 
bort”, “deres mors skilsmissebrev” og “solgt dere” sikter til å bryte en pakt. Hjelp elevene 
å forstå at Herrens spørsmål kan omformuleres som følger: “Har jeg vendt meg bort fra 
dere? Har jeg satt til side pakten vi inngikk?”

• Hva er svaret på disse spørsmålene? (Svaret er nei. Herren vil aldri vende seg bort fra 
oss eller glemme de pakter han har inngått.)

• Hva sier slutten av 2 Nephi 7:1 om hvorfor disse menneskene ble adskilt fra Herren og 
led i fangenskap? (Fordi de hadde syndet og vendt seg bort fra Herren.)

Påpek at i 2 Nephi 7:2 stiller Herren et annet spørsmål som kan hjelpe oss å forstå at han 
ønsker å hjelpe oss og at han har makt til å gjøre det. Be elevene finne og understreke 
spørsmålet. (“Er min hånd for kort til å forløse, eller er det ingen kraft hos meg til å befri?”)

For å hjelpe elevene å forstå dette spørsmålet, spør du dem hvordan de ville omformulere 
spørsmålet med egne ord. (Hvis de har vanskelig for å forstå uttrykket “er min hånd for 

Å skrive gjør det 
lettere å dele 
med andre
Når du ber elevene svare 
skriftlig på et spørsmål 
før de deler sine tanker 
med klassen, gir det dem 
tid til å formulere sine 
ideer og motta tilskyn-
delser fra Den hellige 
ånd. Elevene kan være 
mer tilbøyelige til å dele 
sine tanker når de har 
skrevet dem først, og det 
de deler, vil ofte være 
mer meningsfylt.
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kort”, ber du en elev holde ut hånden sin til en annen elev som om han eller hun tilbyr 
hjelp. Så ber du den første eleven om å “forkorte” hånden sin for å illustrere å trekke til-
bake hjelp eller holde igjen.) Elevene kan omformulere Herrens spørsmål ved å si noe sånt 
som dette: “Holder jeg igjen, eller strekker jeg meg ikke ut for å forløse deg? Tror du jeg har 
makt til å frelse deg?”

Fortell elevene at som svar på dette spørsmålet, inneholder resten av 2 Nephi 7 og 8 flere 
eksempler som viser Frelserens ønske om å forløse sitt paktsfolk og eksempler som viser 
at han har makt til å gjøre det.

For å hjelpe elevene til å oppdage bevis for at Frelseren ønsker å forløse sitt paktsfolk 
og har makt til å gjøre det, kan du fordele følgende seks skriftsteder fra 2 Nephi 8 på 
grupper av elever: vers 1- 3, 4- 6, 7- 8, 10- 11, 12- 13 og 14- 16. (Hvis du har 12 eller flere 
elever i klassen, tildeler du skriftstedene til par eller andre små grupper. Hvis du har færre 
enn 12 elever, tildeler du mer enn ett skriftsted til noen grupper.) Be hver gruppe finne ord 
eller uttrykk i sitt/sine tildelte skriftsted[er] som viser Herrens ønske om å frelse oss og 
hans makt til å gjøre det. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du hver gruppe om å lese 
ordene eller uttrykket de har valgt, for klassen. Be dem fortelle hva de har lært av skriftste-
det. Det kan være lurt å be elevene markere ordene eller uttrykkene som deres klasseka-
merater leser.

For å runde av, kan du vise til listen over Jakobs hensikter som står på tavlen. Be elevene 
tenke på de pakter de har inngått med Herren, og de velsignelser han har lovet dem når 
de holder disse paktene. Bær vitnesbyrd om Herrens trofasthet mot oss og sine pakter 
med oss, og bær ditt vitnesbyrd om den nåde og frelse vi kan få hvis vi er trofaste mot 
våre pakter med ham.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
2 Nephi 6:2. Hvilket prestedømme hadde 
Lehi, Nephi og Jakob?
Jakob sa at han var “kalt av Gud og ordinert etter 
hans hellige orden” og at han hadde “blitt innviet 
av [sin] bror Nephi” (2 Nephi 6:2). Da han talte om 
denne “hellige orden”, siktet han til Det melkisedekske 
prestedømme. President Joseph Fielding Smith skrev at 
“nephittene forrettet i kraft av Det melkisedekske pres-
tedømme fra Lehis tid og til den tid da Frelseren kom 
iblant dem” (Answers to Gospel Questions, red. Joseph 
Fielding Smith jr., 5 bind [1957- 66], 1:124).

2 Nephi 8. Innsamlingen i de siste dager
Jesajas profeti som er sitert i 2 Nephi 8, omtaler Israels 
innsamling i de siste dager. Eldste Bruce R. McConkie 

i De tolv apostlers quorum underviste om denne inn-
samlingens åndelige natur:

“Hva innebærer så Israels innsamling? Israels innsam-
ling innebærer å tro på, godta og leve i overensstem-
melse med alt Herren en gang tilbød sitt utvalgte folk 
i oldtiden. Den innebærer å ha tro på den Herre Jesus 
Kristus, omvende seg, bli døpt og motta Den hellige 
ånds gave og å holde Guds bud. Den innebærer å tro 
på evangeliet, slutte seg til Kirken og komme inn i 
riket. Den innebærer å motta Det hellige prestedømme, 
å bli begavet med kraft fra det høye på hellige steder 
og å motta alle Abrahams, Isaks og Jakobs velsignelser 
gjennom det celestiale ekteskaps ordinans” (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], 515).
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Innledning
I en preken til nephittene begynte Jakob ved å sitere 
noen av Jesajas profetier om at Herren skulle forløse 
sitt paktsfolk. Denne delen av Jakobs preken finnes i 
2 Nephi 6- 8 (se leksjon 28 i denne håndboken). Fort-
settelsen av denne to dager lange prekenen finnes 
i 2 Nephi 9- 10. Etter å ha sitert Jesaja, bar Jakob 
sitt eget vitnesbyrd om Jesu Kristi forsoning – om 

Frelserens makt til å redde oss fra virkningene av fallet 
og konsekvensene av våre synder. President Joseph 
Fielding Smith sa at 2 Nephi 9 inneholder “en av de 
mest opplysende drøftelser som noensinne er gjort om 
forsoningen”. Han sa: “Den bør leses nøye av enhver 
som søker frelse” (Answers to Gospel Questions, red. 
Joseph Fielding Smith jr., 5 bind [1957- 66], 4:57).

LEKSJON 29

2 Nephi 9:1- 26

Undervisningsforslag

2 Nephi 9:1- 9
Jakob forklarer virkningene av fallet
Før klassen begynner, skriver du grufullt uhyre midt på tavlen.

Begynn leksjonen med å forklare at 2 Nephi 9 inneholder en fortsettelse av prekenen ele-
vene begynte å studere i forrige leksjon. Minn elevene på at i den første delen av talen, som 
finnes i 2 Nephi 6- 8, siterte Jakob Jesaja for å undervise om Frelserens nåde og hans makt 
til å befri sitt paktsfolk fra deres fortapte og adspredte tilstand. Da han fortsatte sin preken, 
forklarte Jakob hvordan Frelseren forløser oss alle fra vår falne og syndige tilstand.

Rett elevenes oppmerksomhet mot uttrykket du har skrevet på tavlen.

• Hva tenker du på når du tenker på et grufullt uhyre?

Som svar på dette spørsmålet, kan elevene nevne fantasifigurer. Hvis de gjør det, forklarer 
du at enkelte ting som er virkelige, kan være mer skremmende enn fantasifigurer fordi de 
er i stand til å påføre varig skade. Informer elevene om at Jakob brukte uttrykket “grufullt 
uhyre” for å beskrive en tilstand vi alle står overfor, og den evige skade som kan oppstå 
som følge av den. Be elevene lese 2 Nephi 9:10 stille, på jakt etter de to elementene av uhy-
ret som Jakob beskrev. Når elevene forteller hva de har funnet frem til, legger du til svarene 
på tavlen som vist nedenfor:

For å hjelpe elevene å forstå Jakobs bruk av begrepene død og helvete, kan du forklare 
at begge begrepene sikter til en form for adskillelse. Når Jakob brukte ordet død i denne 
prekenen, siktet han til “legemets død”, som er det fysiske legemets adskillelse fra ånden. 
Når han brukte ordet helvete, siktet han til “åndens død”, som er en persons adskillelse 
fra Guds nærhet. I Skriftene kalles denne adskillelsen ofte for “åndelig død”.

Be elevene lese 2 Nephi 9:6 stille. Be dem prøve å finne årsaken til fysisk død og åndelig død.

• Hvilken hendelse bragte fysisk død og åndelig død til oss alle? (Du må kanskje forklare 
at som en følge av fallet, er alle mennesker avskåret fra Guds nærhet og alle mennesker 
vil til slutt dø fysisk.)

Forklar at i 2 Nephi 9:7- 9 forklarer Jakob hva som ville skje med oss hvis det ikke hadde 
vært noen forsoning og virkningene av fallet ble værende for evig. For å forberede elevene 
til å studere disse versene, kan det være lurt å definere noen begreper i vers 7: Da Jakob talte 

Grufullt uhyre

død helvete
“legemets død” “åndens død”
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om “den første dom som kom over mennesket”, siktet han til følgene av Adam og Evas fall. 
Da han talte om “forkrenkelighet”, siktet han til vårt dødelige legeme, som vil dø. Da han 
talte om “uforkrenkelighet”, siktet han til vårt oppstandne legeme, som vil leve evig.

Be en elev lese 2 Nephi 9:7- 9 høyt. Be klassen se etter ord eller uttrykk som beskriver hva 
som ville skje med vårt legeme og vår ånd hvis fysisk og åndelig død for evig hadde makt 
over oss.

• Hva ville ha skjedd med kroppen vår dersom det ikke hadde vært noen forsoning?

• Hva ville ha skjedd med ånden vår dersom det ikke hadde vært noen forsoning?

For å understreke hva vår skjebne ville være uten Jesu Kristi forsoning, kan du be en elev 
lese følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum.

“Hvis vår adskillelse fra Gud og vår fysiske død var permanent, ville ikke 
handlefrihet bety noe som helst. Ja, vi ville være fri til å gjøre valg, men hva 
ville være poenget? Sluttresultatet ville alltid være det samme uansett hva 
vi gjorde: død uten håp om oppstandelse og intet håp om himmel. Uansett 
hvor gode eller så onde som vi måtte velge å være, ville vi alle ende opp som 
‘en djevels engler’. [2 Nephi 9:9.]” (“Moral Agency”, Ensign, juni 2009, 50).

2 Nephi 9:10- 26
Jakob lærer oss at gjennom forsoningen befrir Frelseren oss fra virkningene 
av fallet og gir oss tilgivelse for våre synder
Be elevene lese om igjen 2 Nephi 9:10.

• Hva sier dette verset om hva Gud har beredt for oss?

Understrek at Jakobs hovedbudskap i denne prekenen er at Gud har beredt “en vei så vi 
kan slippe bort fra … død og helvete”. Denne flukten – fra fysisk og åndelig død tilveie-
bragt ved fallet – er sikret på grunn av Jesu Kristi sonoffer.

Del klassen i to grupper. Be den første gruppen lese 2 Nephi 9:5, 19- 21 stille, på jakt etter 
beskrivelser av Frelserens offer for oss. Be den andre gruppen lese 2 Nephi 9:11- 12, 15, 22 
stille, på jakt etter ord eller uttrykk om at Jesus Kristus frelser oss fra fysisk død. (Det kan 
være nyttig å skrive disse henvisningene på tavlen.)

Når elevene har fått tid til å lese, stiller du den første gruppen følgende spørsmål:

• Hva var Frelseren villig til å lide for at han kunne befri oss fra fysisk og åndelig død? 
Hvilke beskrivelser fant du som er meningsfylte for deg?

• Jakob understreket at Jesus Kristus led alle menneskers smerter. Hva betyr dette for deg? 
Hvordan påvirker denne kunnskapen dine følelser for Frelseren? (For å hjelpe elevene å 
grunne på omfanget av Frelserens offer, kan det være lurt å ta en pause i diskusjonen og 
understreke at Frelseren led alle menneskers smerter som har levd og kommer til å leve 
på jorden. For å hjelpe elevene å grunne på den personlige karakter av Frelserens offer, 
kan du vurdere å be dem skrive navnene sine i margen ved siden av 2 Nephi 9:21, som 
en påminnelse om at Frelseren påtok seg deres smerter.)

Still den andre gruppen følgende spørsmål:

• Hvilke ord eller uttrykk fant du om at Jesus Kristus redder oss fra fysisk død?

• Hva sier 2 Nephi 9:22 om hvem som vil oppstå fra de døde og bringes tilbake til Guds 
nærhet?

Vis igjen til uttrykket “grufullt uhyre” på tavlen. Be elevene uttrykke med egne ord hva 
Jakob lærte oss om hvordan vi kan bli frelst fra dette “uhyret”. Sørg for at elevene forstår at 
ved forsoningen befrir Jesus Kristus alle mennesker fra den fysiske og åndelige død 
som fallet medførte. Be en elev skrive denne sannheten på tavlen.

Minn elevene på at i tillegg til å befri hele menneskeheten fra den fysiske og åndelige død 
som fallet forårsaket, kan Jesus Kristus befri oss fra den åndelige død forårsaket av våre 
egne synder.
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Forklar at Jakob beskrev de menneskers tilstand som kommer frem for Gud i sine synder. 
Be elevene se etter disse beskrivelsene mens en elev leser 2 Nephi 9:15- 16, 27 høyt.

• Hvordan beskrev Jakob tilstanden til mennesker som kommer frem for Gud i sine 
synder?

Forklar at Jakob også beskrev tilstanden til mennesker som kommer frem for Gud i renhet. 
Be elevene se etter disse beskrivelsene mens en elev leser 2 Nephi 9:14, 18 høyt.

• Hvordan beskrev Jakob tilstanden til mennesker som kommer frem for Gud i renhet?

Påpek at selv om befrielse fra fallet er en gave til hele menneskeheten, avhenger vår 
befrielse fra følgene av våre synder delvis av våre ønsker og handlinger. Skriv følgende 
på tavlen: Gjennom Jesu Kristi forsoning kan vi overvinne følgene av våre synder hvis vi …
Be en elev lese 2 Nephi 9:21, 23- 24 høyt. Be klassen se etter ord eller uttrykk for å fullføre 
setningen på tavlen.

• Ut fra disse versene, hvordan vil du fullføre denne setningen? (Elevenes svar skulle 
gjenspeile følgende fullførelse av setningen: Gjennom Jesu Kristi forsoning kan vi 
overvinne følgene av våre synder hvis vi har tro på Jesus Kristus, omvender oss, 
blir døpt og holder ut til enden. Etter hvert som de svarer, fullfører du utsagnet på 
tavlen.)

Rund av leksjonen ved å velge én av følgende aktiviteter. Begge aktivitetene er ment å 
hjelpe elevene å reflektere over hva Frelserens forsoning betyr for dem og uttrykke sine 
følelser for ham.

 1. Be elevene skumlese 2 Nephi 9:1- 22 og finne alle vers som begynner med ordet O. 
Be elevene lese de første setningene i disse versene høyt.

Be elevene skrive lignende utsagn i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker, og 
beskrive sin takknemlighet for Frelseren og hans offer for dem. Be dem følge Jakobs 
mønster, begynne hvert utsagn med ordet O og slutte med et utropstegn. Be noen elever 
lese sine utsagn hvis det passer. Sørg for at de forstår at de ikke må føle seg forpliktet til 
å dele følelser eller opplevelser med andre som er for private eller personlige.

 2. Syng eller les teksten til “Jeg står helt forundret” (Salmer, nr. 111) eller en annen salme 
om Jesu Kristi forsoning som klasse. Be elevene velge linjer fra salmen som gjenspeiler 
deres følelser for Frelseren og hans sonoffer. La dem fortelle klassen om linjene de har 
valgt, og forklare hvorfor de liker disse linjene.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
2 Nephi 9:7. Hva ville fallets virkninger være uten 
forsoningen?
Eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum 
forklarte hva vår skjebne ville være uten Jesu Kristi 
forsoning:

“Akkurat som døden ville bety vår undergang og 
gjøre vår handlefrihet meningsløs om det ikke var for 
Kristi forløsning, ville også våre synder og dårlige valg, 

uten hans nåde, gjøre oss evig fortapte. Det ville være 
umulig fullt ut å rette opp i våre feil, og så lenge vi er 
urene, kunne vi aldri igjen bo i [Guds] nærhet.

… Vi trenger en Frelser, en mellommann som kan over-
vinne virkningene av våre synder og feil, slik at de ikke 
nødvendigvis er fatale. Det er på grunn av Kristi forso-
ning at vi kan rette opp i dårlige valg og bli rettferdig-
gjort i henhold til loven som om vi ikke hadde syndet” 
(“Moral Agency”, Ensign, juni 2009, 50).
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Innledning
Etter å ha vitnet om at Jesus Kristus befrir hele mennes-
keheten fra virkningene av fallet og tilbyr oss tilgivelse 
for våre synder, avsluttet Jakob sin preken. Han advarte 
mot holdninger og handlinger som fører til adskillelse 
fra Herren, og han vitnet om holdninger og handlinger 
som lar folk komme til Kristus og bli frelst. Dagen etter 
gjentok Jakob at selv om Israels hus ville bli adspredt 
på grunn av synd, ville Herren huske sine pakter med 

dem og samle dem når de ville omvende seg og vende 
tilbake til ham. Jakob profeterte om Jesu Kristi kors-
festelse. Han profeterte også at hans folks lovede land 
ville være et sted for frihet, befestet mot alle nasjoner 
og fritt fra kongers herredømme. Jakob oppfordret 
sitt folk til å forsone seg med Guds vilje og huske at de 
bare kunne bli frelst ved Guds nåde.

Undervisningsforslag

2 Nephi 9:27- 54
Jakob innbyr alle til å komme til Kristus og advarer mot holdninger og handlinger 
som kan adskille oss fra Herren
Skriv på tavlen: Hvorfor jeg trenger hjelp og Hva jeg må gjøre. Be klassen forestille seg en 
person som har en forferdelig sykdom.

• Hvorfor er det viktig at denne personen forstår behovet for å søke hjelp?

• Hvorfor er det viktig at vedkommende også forstår hva han eller hun må gjøre for å få 
hjelp?

• Hva vil resultatet bli hvis vedkommende forstår behovet for hjelp, men ikke forstår hva 
han eller hun må gjøre for å få den?

Minn elevene om at i forrige leksjon studerte de virkningene av fallet og konsekvensene 
av våre synder, og lærte hvorfor vi trenger Frelseren. Bær vitnesbyrd om at han ønsker å 
hjelpe oss og befri oss fra våre synder. Be elevene tenke på om de vet hva de må gjøre for 
å motta alle forsoningens velsignelser.

Forklar at Jakob ønsket å hjelpe sitt folk å velge “veien til evig liv” (2 Nephi 10:23). Han 
hjalp dem å forstå at de ville få evig liv hvis de ville “[komme] til Herren” (2 Nephi 9:41). 
Be en elev lese 2 Nephi 9:41 høyt. Be klassen se etter Jakobs beskrivelse av “veien” vi 
skulle følge.

• Hva vil det si å komme til Herren? (Du kan gjerne oppfordre elevene til å forestille seg 
livet sitt som en vei. Be dem i stillhet tenke over hvor deres vei fører dem. Bringer deres 
valg dem nærmere Frelseren?)

• Hvilke ord brukte Jakob for å beskrive “veien”? Hva lærer ordene smal og rett oss om 
hvordan vi skulle leve?

Påpek at i forbindelse med den smale og rette vei, brukte Jakob en port som bilde. Han 
viste til Frelseren som portens vokter. Bær vitnesbyrd om at vi bare kan få tilgivelse for våre 
synder og motta evig liv gjennom Jesus Kristus og hans forsoning. Alt vi gjør som fører til 
evig liv – inkludert ordinanser vi mottar, bønner vi holder, vitnesbyrd vi bærer og måten vi 
lever på – må gjøres i Jesu Kristi navn.

• Hvorfor er det viktig for deg at Frelseren “holder ingen tjener der”? (Du kan gjerne 
påpeke at Herren kaller tjenere, for eksempel biskoper og stavspresidenter, til å handle 
på hans vegne som folkets dommere. Han vil imidlertid være vår endelige dommer og 
vil gi endelig godkjennelse i henhold til måten vi har levd på.)

• Hvordan kan kunnskap om at Herren ikke kan bedras, påvirke vår innsats for å komme 
til ham?

Undervise ved Ånden
Som lærer i evangeliet 
må du søke Den hellige 
ånds veiledning i din for-
beredelse og undervis-
ning. “Ånden skal bli gitt 
dere ved troens bønn, 
og hvis dere ikke mottar 
Ånden, skal dere ikke 
undervise” (L&p 42:14).

LEKSJON 30

2 Nephi 9:27- 54 og 2 Nephi 10
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2 NEPHI  9 : 27-  54 OG 2 NEPHI  10

Forklar at gjennom hele resten av 2 Nephi 9 hjelper Jakobs læresetninger oss å forstå 
hvordan våre holdninger og handlinger påvirker vår evne til å komme til Frelseren. Noen 
holdninger og handlinger hjelper oss å komme til Kristus, mens andre hindrer oss i å 
komme til ham.

For å hjelpe elevene å oppdage noen av disse holdningene og handlingene, tegner du 
en loddrett linje midt på tavlen. På den ene siden av linjen skriver du Øker avstanden til 
Kristus. Under skriver du:

1. 2 Nephi 9:27- 33

2. 2 Nephi 9:34- 39

På den andre siden av linjen skriver du Komme til Kristus. Under skriver du:

3. 2 Nephi 9:23, 39, 42, 45- 46

4. 2 Nephi 9:49- 52

Tildel hver elev et nummer mellom 1 og 4. Be elevene lese versene i forbindelse med sitt 
tildelte nummer. Be elevene som er tildelt gruppe 1 og 2, om å finne holdninger og hand-
linger som kan føre oss lenger bort fra Frelseren. Be elevene som er tildelt gruppe 3 og 4, 
om å finne holdninger og handlinger som hjelper oss å komme til Frelseren og motta vel-
signelsene av hans forsoning. (Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere det de finner 
i Skriftene sine.)

Etter noen minutter ber du frivillige fra gruppe 1 og 2 om å komme frem til tavlen og skrive 
holdninger og handlinger de har funnet, som øker avstanden til Frelseren. Drøft noen av 
Jakobs advarsler ved å stille noen av eller alle de følgende spørsmålene:

• Jakob nevnte lærdom og penger, som begge deler kan være bra. Hvordan kan våre valg 
med hensyn til lærdom og penger hindre oss i å komme til Herren? (Påpek at 2 Nephi 
9:28- 29 er et Kjenn Skriftene- skriftsted. Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere 
dette skriftstedet.

• Hva tror du det vil si å være åndelig døv eller blind? (Se 2 Nephi 9:31- 32.)

• Uttrykket “uomskårne av hjertet” (2 Nephi 9:33) sikter til dem hvis hjerte ikke er åpent 
for Gud, og som ikke er villige til å holde pakter med ham. Hvordan hindrer denne 
tilstanden oss i å motta forsoningens fulle velsignelser?

• Hvilke former for avgudsdyrkelse har vi i dag? (Se 2 Nephi 9:37.)

Be elever fra gruppe 3 og 4 komme frem til tavlen og skrive holdninger og handlinger de 
har funnet som vil bringe oss til Frelseren og hjelpe oss å motta forsoningens velsignel-
ser. For å hjelpe elevene å analysere det de har funnet, kan du stille noen av eller alle de 
følgende spørsmålene:

• I 2 Nephi 9:23 minner Jakob oss på Herrens befaling om å omvende oss og bli døpt. 
Hvordan hjelper det å fornye dåpspakter gjennom nadverden oss å komme til Herren 
og motta velsignelsene av hans forsoning?

• Hva tror du det vil si å være “åndeligsinnet”? (2 Nephi 9:39). Hva er noen aktiviteter 
som kan hjelpe oss være åndeligsinnet?

• Hva vil det si å “[vende] bort fra deres synder”? (2 Nephi 9:45).

• Hva tror du Jakob mente da han sa vi skulle drikke, spise og fryde oss “i rikt monn”? (Se 
2 Nephi 9:50- 51. Det kan være lurt å forklare at disse versene sikter til åndelig næring.)

Bær vitnesbyrd om at når vi kommer til Herren og lever i samsvar med hans vilje, vil 
vi motta forsoningens fulle velsignelser. Skriv dette prinsippet på tavlen over listen 
elevene har laget.

Oppfordre elevene til å grunne på bevis de har sett på dette prinsippet i sitt liv. Oppfordre 
dem til å skrive i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker om hvordan de har kommet 
nærmere Frelseren gjennom en eller flere av de holdninger og handlinger som finnes i den 
andre listen på tavlen. Be noen elever fortelle hva de har skrevet (men hjelp dem å forstå at 
de ikke må føle seg forpliktet til å fortelle om erfaringer som er for personlige eller private).

Skriv oppgaver 
på tavlen
Når elevene får i opp-
gave å lese grupper av 
vers, kan det være nyttig 
å skrive henvisningene 
på tavlen. Dette hjelper 
elevene å huske hva de 
har blitt bedt om å gjøre 
og bidrar til å unngå for-
virring om oppgaven.

2 Nephi 9:28- 29 
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Se forslaget 
på slutten av leksjonen 
for å hjelpe elevene med 
deres mestring av dette 
skriftstedet.
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LEKSJON 30

2 Nephi 10
Jakob oppfordrer sitt folk til å fryde seg og komme til Herren
Spør elevene om de noen gang har fått en gave som var spesielt meningsfylt fordi noen 
hadde gjort store anstrengelser eller ofret for å gi gaven. Vurder å be en eller to elever 
fortelle om sine erfaringer.

• Hvordan kan vi uttrykke takknemlighet for slike gaver?

• Hvordan kan vi uttrykke takknemlighet for den gave som Frelserens forsoning er?

Forklar at dagen etter at Jakob holdt sin preken om Jesu Kristi forsoning, vitnet han igjen 
om Herrens befrielse fra syndens konsekvenser. Han underviste sitt folk om hvordan de 
skulle forholde seg til forsoningens gave.

Oppsummer 2 Nephi 10:1- 19 ved å forklare at Jakob gjentok at selv om Israels hus ville bli 
adspredt på grunn av synd, ville Herren huske sine pakter med dem og samle dem når de 
ville omvende seg og vende tilbake til ham. Det kan være lurt å påpeke at 2 Nephi 10:3 er 
det første verset i Mormons bok som bruker tittelen Kristus om Frelseren.

Be en elev lese 2 Nephi 10:20, 23- 25 høyt. Be klassen finne ut hva Jakob formaner oss til å 
gjøre med hensyn til forsoningens gave. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer det de 
finner i disse versene. Be dem fortelle om det de finner ut.

Forbered et utdelingsark med følgende spørsmål (eller skriv spørsmålene på tavlen før 
leksjonen): Be elevene velge ett spørsmål og uttrykke sine tanker og følelser om dette 
spørsmålet til en partner.

• I lys av det vi har studert om Frelseren, hva ønsker du alltid å huske om ham?

• Hvorfor er omvendelse en viktig måte å vise vår takknemlighet for hva Herren har 
gjort for oss?

• Hva har du lært om Frelseren som hjelper deg å føle håp?

Rund av med å forklare at ordet forsone i 2 Nephi 10:24 betyr å bringe folk eller ting i 
harmoni eller enighet med hverandre. To venner skulle for eksempel forsone seg med 
hverandre etter en uenighet.

• Hva tror du det betyr å forsone oss med Guds vilje?

Be elevene tenke over hva de har lært og følt når de har studert og drøftet 2 Nephi 9- 10. 
Oppfordre dem til å søke veiledning fra Den hellige ånd for å få hjelp til å bestemme seg 
for noe de vil gjøre for å forsone seg med Guds vilje og mer fullstendig få del i forsonin-
gens velsignelser. En elev kan for eksempel forplikte seg til å gi akt på en bestemt rett-
ledning fra Gud (se 2 Nephi 9:29), vende seg bort fra en bestemt synd (se 2 Nephi 9:45) 
eller finne en måte å minnes Frelseren oftere på gjennom hver dag (se 2 Nephi 10:20). 
Oppfordre elevene til å gjøre det som er nødvendig for å “[forsone seg] med Guds vilje” 
(2 Nephi 10:24). Bær vitnesbyrd om velsignelsene av å gjøre det.

Kjenn Skriftene – 2 Nephi 9:28- 29
Merk: Følgende aktivitet er utviklet for å hjelpe elevene å mestre 2 Nephi 9:28- 29. På grunn 
av lengden på dagens leksjon, kan du bruke aktiviteten en annen dag, når dere har mer tid.

Led klassen i å lese 2 Nephi 9:28- 29 høyt sammen.

• Hva er noen fallgruver som kan fange oss når vi forsøker å lære? Hvordan kan vi søke 
lærdom, men unngå disse fellene?

• Hva kan hjelpe oss å lytte til Guds råd mens vi søker lærdom?

Oppfordre elevene til å fortsette å delta i Seminar nå og til å planlegge å delta i Institutt 
etter at de har fullført Seminar.
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Hjemmestudie- leksjon
2 Nephi 4- 10 (Enhet 6)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte 2 Nephi 4- 10 (enhet 6) 
er ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg om bare et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (2 Nephi 4- 5)
Da elevene studerte 2 Nephi 4, fokuserte de på prinsippet 
om at Gud støtter dem som setter sin lit til ham (se 2 Nephi 
4:12- 35), og skrev i sin skriftstudiedagbok om en måte de 
ønsker å øke sin tillit til Gud på. I 2 Nephi 5 så de eksempler 
på følgende sannheter: Sikkerhet kommer av å adlyde Guds 
åpenbaringer (se 2 Nephi 5:1- 8). Når Jesu Kristi evange-
lium blir vår måte å leve på, vil vi bli lykkeligere (se 2 Nephi 
5:9- 18, 26- 27). Elevene gransket sitt liv og bestemte seg for 
noe de ville gjøre for i større grad å leve på en måte som 
bringer lykke.

Dag 2 (2 Nephi 6- 8)
I denne leksjonen lærte elevene at Herren er barmhjertig 
mot dem som kommer til ham (se 2 Nephi 6). De grunnet 
på hvordan Herren har vært barmhjertig mot dem. De lærte 
også at Frelseren ønsker å forløse sitt paktsfolk, og har all 
makt til å gjøre det (se 2 Nephi 7- 8).

Dag 3 (2 Nephi 9)
Da elevene begynte sitt studium av 2 Nephi 9, lærte de hva 
som ville skje om det ikke hadde vært noen forsoning. De 
studerte også følgende sannheter: Jesu Kristi forsoning befrir 
alle mennesker fra den fysiske og åndelige død som ble 
forårsaket av fallet (se 2 Nephi 9:1- 22). Gjennom Jesu Kristi 
forsoning kan vi overvinne følgene av våre synder hvis vi har 
tro på Jesus Kristus, omvender oss, blir døpt og holder ut til 
enden (se 2 Nephi 9:14- 27). Elevene skrev et avsnitt hvor de 
uttrykte sine følelser med hensyn til Frelserens offer for dem.

Dag 4 (2 Nephi 9- 10)
Da elevene studerte resten av 2 Nephi 9 og studerte 
2 Nephi 10, grunnet de på hvilke av deres valg som kan 
skille dem fra Herren, og hvilke som hjelper dem å komme 
nærmere ham. De lærte at når vi velger å komme til Herren 
og leve etter hans vilje, vil vi motta forsoningens fulle 
velsignelser.

Innledning
Blant de mange viktige sannheter elevene har studert denne 
uken, skulle du vektlegge betydningen av Jesu Kristi forsoning. 
Be om veiledning med hensyn til hvordan du best kan hjelpe 
dem å forstå og stole på forsoningen. Når du underviser, skulle 
du oppfordre elevene til å tenke over hva de må gjøre for å 
motta velsignelsene av Frelserens forsoning.

Merk: Når du forbereder din leksjon med bønnens hjelp, skulle 
du vurdere elevenes behov – spesielt behovene til dem som 
kanskje sliter. Når du ber for individuelle elever og om veiledning 
med hensyn til hvordan du best kan lære dem læresetningene 
og prinsippene som finnes i Skriftene, vil Den hellige ånd inspi-
rere deg til å vite hvordan du kan ivareta elevenes behov.

Undervisningsforslag

2 Nephi 4- 5
Nephi uttrykker sin tillit til Herren, Herren skiller nephittene fra 
lamanittene, nephittene lever på en måte som bringer lykke
Skriv informasjonen i følgende oversikt på tavlen, eller forbered 
den som et utdelingsark.

2 Nephi 4 2 Nephi 5

 1. Les kapitteloverskriften, 
og forbered deg til å gi et 
sammendrag av kapitlet 
med egne ord.

 2. Les 2 Nephi 4:19, og forklar 
hva du tror det betyr å vite 
“hvem jeg har satt min 
lit til”.

 3. Les gjennom din oppføring 
i skriftstudiedagboken din 
for dag 1, oppgave 4, og 
forbered deg til å fortelle 
om én måte du ønsker å 
øke din tillit til Herren på.

 1. Les kapitteloverskriften, 
og forbered deg til å gi et 
sammendrag av kapitlet 
med egne ord.

 2. Les 2 Nephi 5:27, og forklar 
hva du tror det betyr å leve 
“på en måte som [bringer] 
lykke”.

 3. Les gjennom din oppføring i 
skriftstudiedagboken din for 
dag 1, oppgave 6. Forbered 
deg på å fortelle om en av 
nephittenes handlinger eller 
holdninger og hvordan det 
å gjøre den samme hand-
lingen eller ha den samme 
holdningen har påvirket 
din lykke.

Del klassen i to. Be den ene halvparten av elevene om å for-
berede seg til å undervise i materialet under 2 Nephi 4 og den 
andre halvparten om å forberede seg til å undervise i materialet 
under 2 Nephi 5.

Sett hver elev som er tildelt 2 Nephi 4, sammen med en elev som 
er tildelt 2 Nephi 5. Be elevene dele med sine partnere materialet 
de har forberedt til sine oppgaver.
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HJEMMESTUDIE-  LEKSJON

2 Nephi 6- 8
Jakob profeterer om Israels adspredelse og innsamling og siterer 
Jesajas profetier om Frelserens lojalitet til paktens folk
Minn elevene på at 2 Nephi 6- 9 er den første dagen av en 
preken Jakob holdt for sitt folk. Den andre dagen av hans 
undervisning fortsetter i 2 Nephi 10. I 2 Nephi 6 profeterte Jakob 
at jødene ville forkaste Herren og bli adspredt. La elevene lese 
2 Nephi 7:1- 2, og be dem fortelle hva det betyr med egne ord.

2 Nephi 9
Jakob forklarer hvordan Frelserens forsoning befrir oss fra 
virkningene av fallet og konsekvensene av synd
Presenter følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

“På samme måte som mennesker ikke virkelig ønsker mat før 
de er sultne, så ønsker de ikke Kristi frelse før de vet hvorfor 
de trenger Kristus.

Det er ingen som forstår ordentlig og tilstrekkelig hvorfor de 
trenger Kristus før de forstår og aksepterer læren om fallet og 
dets virkning på menneskeheten. Og det er ingen annen bok 
i verden som forklarer denne livsviktige lære på langt nær så 
godt som Mormons bok” (“Mormons bok og Lære og pakter”, 
Lys over Norge, juli 1987, 77).

La elevene forestille seg at en venn spør: “Hvorfor trenger vi Frel-
seren?” Be klassen forberede seg på å svare på dette spørsmålet 
basert på hva de har lært i 2 Nephi 9. Be dem repetere 2 Nephi 
9:7- 10, 19- 22 for å finne et svar. Be elevene fortelle hva de har 
svart.

For å hjelpe elevene bedre å forstå hvordan Jesus Kristus kan 
redde oss fra konsekvensene av fallet, kan du lese president 
Joseph Fielding Smiths analogi i leksjonsmaterialet for 2 Nephi 
9:10- 27 i enhet 6: Dag 3 i elevhåndboken. Du kan gjerne over-
veie å be en elev tegne på tavlen eller på et papir hva president 
Smith beskrev. Hvis du velger å la en elev tegne på tavlen eller 
et papir, kan det være lurt også å be eleven om å forklare 
tegningen.

Be elevene tenke på sine egne følelser av å være fanget i en dyp 
grop og adskilt fra Gud på grunn av valgene de har gjort. Forklar 
at om det ikke var for Jesu Kristi forsoning, ville det ikke være 
noen muligheter for omvendelse, ville det ikke være noe håp, 
og ingen kunne unnslippe disse konsekvensene av synd.

Be en elev lese 2 Nephi 9:21- 23, og be noen elever forklare det 
med egne ord. Selv om de kanskje vil si det på forskjellige måter, 
må du forsikre deg om at følgende sannhet er tydelig: Gjennom 
Jesu Kristi forsoning kan vi overvinne følgene av våre 
synder.

Forklar at en av de store mulighetene vi får når vi møtes som 
gruppe, er å kunne uttrykke følelser og vitnesbyrd. Be elevene 
uttrykke sine følelser og vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans 
forsoning. Hvis dette er vanskelig for dem, kan du be dem lese 
hva de skrev i sine skriftstudiedagbøker for dag 3, oppgave 4. 
Du kan gjerne tilføye ditt vitnesbyrd til deres.

Be klassen forestille seg at noen blir rammet av en forferdelig 
sykdom. Drøft deretter følgende spørsmål:

• Hvorfor er det viktig at vedkommende forstår behovet for å 
søke hjelp?

• Hvorfor er det viktig at vedkommende også forstår hva han 
eller hun må gjøre for å få hjelp?

• Hva vil resultatet bli hvis vedkommende forstår behovet for 
hjelp, men ikke forstår hva han eller hun må gjøre for å få den?

Spør elevene om de vet hva de må gjøre for å motta forsonin-
gens velsignelser. Minn dem på at de studerte 2 Nephi 9:23, 
42- 52 og fant frem til flere handlinger og holdninger som hjelper 
oss å komme til Kristus og invitere kraften i hans sonoffer inn i 
vårt liv. Be dem gjennomgå skriftstedene de merket og listen de 
laget i sine skriftstudiedagbøker, om de tingene som fører oss til 
Frelseren (dag 4, oppgave 1). Be elevene fortelle hvordan en eller 
flere av disse handlingene og holdningene har bragt dem nær-
mere Frelseren. Bær vitnesbyrd om at å følge prinsippene i disse 
versene vil hjelpe oss å motta forsoningens fulle velsignelser.

2 Nephi 10
Jakob oppfordrer sitt folk til å fryde seg og komme til Herren
Les 2 Nephi 10:23- 24 sammen med elevene. Minn elevene på at 
på dag 3, i oppgave 6, ble de bedt om å bestemme seg for noe 
de ville gjøre for å forsone seg med Guds vilje. Oppmuntre dem 
til å gjennomføre det de bestemte seg for.

Be elevene fortelle om ytterligere innsikt de har mottatt fra 
kapitlene de studerte denne uken. Hvis tiden tillater det, kan 
dere runde av denne ukens leksjon med å synge eller lese sam-
men ordene i salmen “Jeg står helt forundret” (Salmer, nr. 111) 
eller en annen salme om Jesu Kristi forsoning. Bær vitnesbyrd 
om viktigheten av å komme til Frelseren og at forsoningens 
velsignelser er en realitet.

Neste enhet (2 Nephi 11- 25)
Når elevene studerer 2 Nephi 11- 25 denne kommende uken, 
vil de kjenne igjen noen av Jesajas ord og se at han så vår tid og 
advarte oss basert på hva han så. Noen av hans advarsler angår 
våre medier, våre klær, vår livsstil og våre holdninger. Oppmuntre 
elevene til å lese og fange opp alt de kan fra 2 Nephi 11- 25, selv 
om de ikke forstår hvert ord.
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Innledning
I 2 Nephi 11 uttrykte Nephi sin kjærlighet til Jesajas 
ord. Han vitnet også om at Jakob og Jesaja hadde sett 
sin “Forløser, likesom jeg også har sett ham” (2 Nephi 
11:2). 2 Nephi 16 inneholder Jesajas beretning om da 
han ble renset fra sine synder og kalt som profet, da 
han “så … Herren sitte på en … trone” (se 2 Nephi 
16:1, 5- 8). Både Nephi og Jakob lærte verdien av å 
anvende Jesajas skrifter på seg selv (se 1 Nephi 19:23; 

2 Nephi 6:5; 11:2), og Herren erklærte: “store er 
Jesajas ord” (3 Nephi 23:1). 2 Nephi 11 inneholder noe 
av Nephis forklaring på hvorfor han tok med Jesajas 
profetier i sin opptegnelse, og fungerer dermed som 
en innledning til Jesajas ord i 2 Nephi 12- 24. 2 Nephi 
25 fungerer som en konklusjon på disse kapitlene, og 
inneholder Nephis råd om hvordan man skal forstå 
Jesajas ord (se leksjon 35 i denne håndboken).

Undervisningsforslag

2 Nephi 11
Nephi uttrykker sin glede over å vitne om at frelsen kommer gjennom Jesus Kristus
Be tre elever i stillhet skrive en setning hver om hva som skjedde forrige gang klassen 
møttes. Ikke la dem sammenligne eller diskutere hva de skriver. For å illustrere fordelene 
ved å ha mer enn ett vitne, lar du de tre elevene lese setningene sine høyt. Når den første 
eleven har lest sin setning, spør du klassen om det er en fullstendig fremstilling av hva som 
skjedde i deres forrige klasse. Deretter ber du den andre eleven lese sin setning, for så å 
spørre om det er en fullstendig fremstilling av deres forrige klasse. Når den tredje eleven 
har lest, stiller du det samme spørsmålet.

• Hvilke fordeler er det ved å ha flere vitner?

Forklar at Herren kaller profeter til å være hans vitner til verden. Oppmuntre elevene til 
å tenke over hva det har betydd for dem å høre profeter vitne om Jesus Kristus.

Skriv følgende utsagn på tavlen: Ved å studere profetenes vitnesbyrd om Jesus Kristus, 
kan vi styrke vår tro på Jesus Kristus og glede oss i ham.
Be en elev lese 2 Nephi 11:2- 3.

• Hva sier disse versene om hva Nephi, Jesaja og Jakob opplevde som gjorde dem i stand 
til å være spesielle vitner om Jesus Kristus?

• Hvorfor tror du det er viktig å ha et vitnesbyrd om Jesus Kristus fra flere profeter? (Se 
også Mosiah 13:33- 35.)

Be elevene skumlese de første linjene av hvert vers i 2 Nephi 11:4- 6, på jakt etter et uttrykk 
Nephi gjentok i hvert vers.

• Hva vil det si å “fryde seg” over noe? (Du kan forklare at ordet fryde antyder en følelse 
som er dypere enn bare å like eller være interessert i noe. Det innebærer en opplevelse 
av glede og tilfredshet.)

La elevene lese 2 Nephi 11:4- 7 stille, og merke seg ting som gledet Nephi. La så elevene 
gå sammen to og to. Be elevene fortelle hvilke ord eller uttrykk som gjør størst inntrykk på 
dem, og hvorfor. Be dem også fortelle hva som gleder dem eller får dem til å fryde seg over 
Jesus Kristus.

Les 2 Nephi 11:8 høyt, og be elevene se etter en grunn til at Nephi tok med Jesajas skrifter 
i sin opptegnelse.

• Hva håpet Nephi at hans folk og fremtidige lesere av Mormons bok ville oppleve når 
de leser Jesajas ord?

Følgende liste gir noen eksempler på hvorfor Nephi tok med Jesajas skrifter i sin 
opptegnelse:

Forstå Jesaja
Lærere og elever kan 
finne det vanskelig 
å forstå Jesajas ord i 
Mormons bok. Presi-
dent Boyd K. Packer 
i De tolv apostlers 
quorum erkjente at når 
vi studerer Mormons 
bok, kan disse kapitlene 
virke som en barriere. 
Så sa han: “Ikke slutt å 
lese! Gå videre gjennom 
de kapitlene … som er 
vanskelige å forstå, selv 
om du forstår svært 
lite av det. Gå videre, 
selv om alt du gjør er å 
bare se gjennom den og 
snappe opp et inntrykk 
her og der” (“Det som 
angår min sjel”, Lys over 
Norge, nr. 6 1986, 60).

LEKSJON 31

2 Nephi 11 og 16
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LEKSJON 31

 1. Jesaja hadde sett Frelseren, i likhet med Nephi og Jakob (se 2 Nephi 11:2- 3; se også 
2 Nephi 16:1- 5, som omfatter Jesajas beskrivelse av et syn der han så Frelseren).

 2. Nephi frydet seg over å vitne om Kristus, og Jesaja vitnet også om Kristus (se 2 Nephi 
11:4, 6; se også 2 Nephi 17:14 og 19:6- 7, to eksempler på Jesajas profetier om Frelseren).

 3. Nephi frydet seg over Herrens pakter (se 2 Nephi 11:5). Jesajas profetier forbundet 
med Herrens pakter. Han profeterte for eksempel om de siste dagers tempelarbeid 
(se 2 Nephi 12:1- 3).

Forklar at i denne leksjonen og de neste tre, skal elevene studere og drøfte Jesajas ord i 
2 Nephi 12- 24. Oppfordre dem til å lete etter sannheter i disse kapitlene som styrker deres 
vitnesbyrd om Frelseren og hjelper dem å fryde seg over ham. Be elevene dele noen av sine 
favorittvers fra disse kapitlene med sine familiemedlemmer og venner.

2 Nephi 16
Jesaja blir kalt som profet
Forklar at klassen nå skal studere 2 Nephi 16, fordi det inneholder Jesajas beskrivelse av et 
syn der han be kalt som profet. For å hjelpe elevene å forberede seg til å forstå dette synet, 
kan du forklare at Jesajas skrifter inneholder symbolspråk. Skriftene er rike på symboler, 
forbilder og billedlige uttrykk. Påpek at i et av versene de leste tidligere, sa Nephi: “Alle ting 
som fra verdens begynnelse av er gitt til mennesket av Gud, er forbilder på [Jesus Kristus]” 
(2 Nephi 11:4). Bruk av symboler og forbilder er én måte Skriftene lærer oss om Herrens 
frelsende misjon på.

Skriv følgende ord og uttrykk på tavlen: slep, serafer (engler) med seks vinger hver, røyk, 
glødende kull.
Spør elevene hvilke tanker de gjør seg når de ser eller hører disse ordene. Etter en kort 
diskusjon, forklarer du at Jesaja brukte disse ordene i sin beretning om da han ble kalt som 
Guds profet. (Prøv å hjelpe elevene å forstå hva Jesaja mente. Vær forsiktig så du ikke over-
analyserer betydningene av symbolspråket. Hjelp isteden elevene å forstå hvordan Jesajas 
budskap gjelder deres eget liv.)

Be en elev lese 2 Nephi 16:1. (Hvis elevene har tilgang til Kirkens utgave av kong Jakobs 
versjon av Bibelen, kan det være lurt å be dem slå opp i Jesaja 6, som inneholder fotno-
ter og studiehjelpemidler som vil øke forståelsen av skriftstedene som dekkes i denne 
leksjonen.)

Forklar at i dette verset sikter ordet slep til falden eller skjørtet på en kappe.

Be en elev lese 2 Nephi 16:2- 3 høyt. Forklar at “serafer” er engler som bor i Guds nærhet.

• Hva kan serafenes seks vinger symbolisere? (Du kan foreslå at elevene leser Lære og 
pakter 77:4 for en ledetråd. Vingene er et symbol på evnen til å bevege seg og handle.)

• Hvilke ord indikerer serafenes holdning til Herren?

• Når har du følt en lignende holdning til Gud?

Be en elev lese 2 Nephi 16:4 og Johannes’ åpenbaring 15:8 høyt. Be klassen se etter 
betydningen av ordene “fylt med røyk”. (Du må kanskje hjelpe elevene å forstå at røyken 
representerer Herrens tilstedeværelse, kraft og herlighet.) Vurder å foreslå at elevene skriver 
Johannes’ åpenbaring 15:8 i margen i Skriftene sine ved siden av 2 Nephi 16:4.

Be en elev lese 2 Nephi 16:5 høyt. Be klassen se etter ord eller uttrykk som uttrykker hva 
Jesaja følte i Herrens nærhet. (Hvis Kirkens utgave av kong Jakobs versjon av Bibelen er 
tilgjengelig, ber du elevene slå opp Jesaja 6:5, fotnote a og b. )
• Hva tror du Jesaja mente da han sa: “Jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lep-

per”? (Du må kanskje forklare at i Jesaja 6:5 ble ordet fortapt oversatt fra et hebraisk ord 
som betyr “avskåret”, og uttrykket urene lepper sikter til Jesajas bevissthet om sine synder 
og sitt folks synder. Jesaja uttrykte at han følte seg uverdig til å være i Herrens nærhet.)
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Gi elevene tid til å tenke over hvorfor Jesaja kan ha følt det på denne måten. Forklar at flere 
profeter har uttrykt hvor uskikket de følte seg da de mottok sitt kall. President Spencer W. 
Kimball beskrev telefonsamtalen der president J. Reuben Clark jr. i Det første president-
skap informerte ham om at han var kalt til De tolvs quorum:

“‘Å, broder Clark! Ikke jeg? Du mener vel ikke meg? Det må være feil. Jeg kan da vel ikke 
ha hørt deg rett.’ Dette idet jeg sank forbi stolen og ned på gulvet…

Å, broder Clark! Det virker så utenkelig. Jeg er så svak og liten og begrenset og uskikket’” 
(Edward L. Kimball og Andrew E. Kimball jr., Spencer W. Kimball: Twelfth President of The 
Church of Jesus Christ of Latter- day Saints [1977], 189).

Hjelp elevene å forstå at Jesaja, en rettferdig mann, følte seg “fortapt” og “uren” i Herrens 
nærhet. Hvem av oss ville ikke følt seg uverdig om vi sto foran Gud?

Skriv følgende sannhet på tavlen: Vi kan bli renset for vår uverdighet gjennom Jesu Kristi 
forsoning.
Om mulig, kan du vise elevene et stykke kull eller et brent stykke tre. Spør dem hvordan 
det ville sett ut om det nettopp hadde blitt tatt ut av et bål.

• Hva ville skje med noen som tok på glødende kull?

Les 2 Nephi 16:6- 7 høyt. Be elevene stille følge med i skriftene sine, på jakt etter Jesajas 
opplevelse som involverer glødende kull. (Hvis Kirkens utgave av kong Jakobs versjon av 
Bibelen er tilgjengelig, ber du elevene slå opp Jesaja 6:6, fotnote a, og Jesaja 6:7, fotnote a 
og b.)
• Hva sier 2 Nephi 16:7 om hva det betydde da engelen symbolsk berørte Jesajas lepper 

med glødende kull? (Du må kanskje forklare at det glødende kullet er et symbol på 
renselse. Da engelen i Jesajas syn berørte leppene med kullet, symboliserte det at 
Herren renset Jesaja for hans uverdighet og tilga hans synder.)

Gi elevene noen minutter til å tenke på tilfeller da de har følt Jesu Kristi forsonings ren-
sende kraft.

Be elevene lese 2 Nephi 16:8- 13 stille. Be en elev oppsummere hva Herren sa om Jesajas 
virke blant folket. (Du må kanskje forklare at Herren underrettet Jesaja om at hans forkyn-
nelse til de opprørske israelittene i stor grad ville bli ignorert, men at han skulle fortsette å 
forkynne til “landet er helt forlatt”. Med andre ord, Herren vil være barmhjertig og fortsette 
sin frelsesmisjon gjennom sine tjenere “så lenge tiden eller jorden består, eller så lenge det 
finnes et menneske på jorden å frelse” [Moroni 7:36].)

Forklar at Jesaja ble et mektig vitne om Herren Jesus Kristus og hans evangelium. Bær 
vitnesbyrd om at Frelseren lever og kan tilgi oss våre synder, og at når vi opplever forson-
ingens kraft i vårt liv, kan også vi være vitner om Frelseren.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
2 Nephi 16:2- 3. Har engler vinger?
“En Guds engel har aldri vinger” (Joseph Smith, i History 
of the Church, 3:392). Hvorfor beskrev da Jesaja engler 
med vinger? Eldste Bruce R. McConkie forklarte at 

beskrivelsen er symbolsk: “Det faktum at han fikk se 
disse hellige vesener med vinger, skulle ganske enkelt 
symbolisere deres ‘evne til bevegelse og handling, osv.’, 
slik som tilfellet var også i syner andre hadde hatt. 
(L&p 77:4.)” (Mormon Doctrine, 2. utg. [1966],703).
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Innledning
Jesaja fordømte folkets ugudelighet på hans tid samt 
mange menneskers ugudelighet i de siste dager. Han 
advarte mot å kalle det onde godt og det gode ondt. 
Han understreket også gjengivelsen av evangeliet i de 

siste dager, inkludert betydningen av templet og viktig-
heten av å være ren for verdens synder. For mer infor-
masjon om Jesaja, se leksjon 21 i denne håndboken.

Undervisningsforslag

2 Nephi 12- 15
Jesaja skiller det ugudelige Israel fra det rettferdige Israel
For å hjelpe elevene å forstå bakgrunnen for dagens leksjon, kan du innlede leksjonen ved 
å minne dem på at i forrige leksjon lærte de om Jesajas kall som profet. I dag skal de lære 
om menneskene han underviste.

Hjelp elevene å forstå at da Jesaja beskrev handlingene til Herrens paktsfolk på sin tid, 
beskrev han også noen mennesker i vår tid. Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers 
quorum forklarte: “Jesajas bok inneholder en rekke profetier som synes å ha mange opp-
fyllelser… Det faktum at mange av disse profetiene kan ha flere betydninger understreker 
viktigheten av at vi søker åpenbaring fra Den hellige ånd når vi skal tolke dem” (“Scripture 
Reading and Revelation”, Ensign, jan. 1995, 8).

Før leksjonen kopierer du følgende oversikt på tavlen eller forbereder det som et utdelings-
ark. La det være nok plass til at elevene kan skrive i hver kolonne.

2 Nephi 12:5- 12, 17- 19; 13:8- 9 2 Nephi 13:16- 26

Hvilke holdninger og 
handlemåter gjenspeiler 
disse menneskenes 
synder?

Hva vil skje med disse 
menneskene som følge 
av deres synder?

Forklar at denne oversikten vil hjelpe klassen å undersøke konsekvensene av handlingene 
til folk som levde i strid med sine pakter.

Del klassen i to. Be halvparten av elevene studere 2 Nephi 12:5- 12, 17- 19; 13:8- 9. Be den 
andre halvparten studere 2 Nephi 13:16- 26. Be elevene lese sine tildelte vers og finne svar 
på de to spørsmålene i venstre kolonne av oversikten. Hvis oversikten står på tavlen, ber 
du en elev fra hver gruppe om å skrive sine svar i den aktuelle kolonnen. Hvis oversikten 
ble gitt på et utdelingsark, ber du elevene skrive sine svar på arket.

Forklar for den andre gruppen at Jesaja forutså konsekvensene av de ekstravagante 
antrekkene og handlingene blant verdslige kvinner på sin egen tid og i fremtiden. 
2 Nephi 13:16- 26 beskriver det han så. Selv om Jesaja spesielt henvendte seg til “Sions 
døtre”, gjelder ordene hans også for menn. (Du kan gjerne påpeke at profetien i 2 Nephi 
14:1 ikke handler om flergifte. Den handler om menn som dør i krigen som er beskrevet 
i 2 Nephi 13:25- 26, og etterlater mange kvinner som enker.)

Holde på elevenes 
oppmerksomhet
Følgende forslag kan 
hjelpe deg å holde på 
elevenes oppmerksom-
het i klassen: (1) Hjelp 
elevene å se hvordan 
leksjonen er relevant i 
deres liv. (2) Varier tone-
fallet ditt når du under-
viser. (3) Ha øyekontakt 
med elevene. (4) Om 
mulig, skulle du bevege 
deg rundt i klasserom-
met mens du underviser.

LEKSJON 32

2 Nephi 12- 15
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Når elevene har fått tid til å svare på spørsmålene i oversikten, spør du:

• Hvilke synder hadde disse menneskene begått? (Svarene kan omfatte stolthet, avguds-
dyrkelse, verdslighet og forfengelighet.) Hvilke ord eller uttrykk indikerer at folk var 
skyldig i disse syndene? Hva var konsekvensene av disse syndene?

• Jesaja talte om at landet var “fullt av avguder” (2 Nephi 12:8). Hvilke former for avguds-
dyrkelse har vi i dag?

Som en del av denne diskusjonen, kan du lese følgende råd fra president Spencer W. 
Kimball:

“Moderne avguder eller falske guder kan anta former som klær, hus, forretninger, maski-
ner, biler, lystbåter og utallige andre materielle ting som får en til å bøye av fra veien til 
guderang… Mange unge menn bestemmer seg for å ta fatt på høyere utdannelse når de 
først skulle ha reist på misjon. En god eksamen og den velstand og sikkerhet som den 
medfører, virker så forlokkende at en misjon kommer i annen rekke… Mange dyrker jakt, 
fisketurer, ferier og weekend- turer. Andre har som sine avguder forskjellig slags sport som 
baseball, fotball, tyrefekting eller golf… Nok et bilde som menneskene tilber, er det bilde 
som består i makt og prestisje” (Tilgivelsens mirakel [1969], 44- 45).

• Jesaja profeterte om folk som ville vise sin stolthet og verdslighet ved måten de kledde 
seg på. Hvordan kan vi være på vakt mot verdslige holdninger og trender?

Skriv ordet ve på tavlen. Forklar at ordet ve sikter til sorg og lidelse. Oldtidsprofeter 
brukte noen ganger dette ordet for å understreke konsekvensene av synd. (Elevene husker 
kanskje å ha sett dette ordet gjentatt i 2 Nephi 9:27- 38.) Be elevene lytte mens du leser 
2 Nephi 15:18- 23 høyt. (Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere ordet ve og ordene 
eller uttrykkene som beskriver handlinger og holdninger som vil bringe sorg og lidelse. 
Du kan også foreslå at de skriver definisjonen av ve i margen ved siden av disse versene.)

• Hva betyr 2 Nephi 15:20 for deg?

• På hvilke måter har du sett folk kalle “det onde godt og det gode ondt” i vår tid?

Fortell elevene at de nå skal lese om en gruppe mennesker som holdt sine pakter. Be en 
elev lese 2 Nephi 14:2- 4 høyt. Be resten av klassen se etter Jesajas beskrivelse av denne 
gruppen mennesker.

• Hvilke ord eller uttrykk viser at denne gruppen var forskjellig fra de andre gruppene vi 
har undersøkt? (Vurder å skrive elevenes svar på tavlen.)

Be elevene lese 2 Nephi 14:5- 6 stille, på jakt etter tre steder Jesaja nevnte som ville gi ånde-
lig beskyttelse. Sørg for at elevene finner frem til og forstår ordene bosted (hus eller hjem), 
forsamlinger (forsamlingssteder, for eksempel grener, menigheter eller staver) og tabernakel 
(tempel). Forklar at “en sky og en røk om dagen og skinnet av en luende ild om natten” 
sikter til den beskyttelse og veiledning som Moses og hans folk mottok fra Herren i ørke-
nen (se 2 Mosebok 13:21- 22). Disse ordene minner oss på den beskyttelse og veiledning 
vi kan motta fra Herren. Påpek også at Jesaja sammenlignet templet med en beskyttende 
skygge mot heten og et “tilfluktssted”, eller skjul mot stormer og regn.

• Når har du følt Herrens beskyttelse og veiledning i hjemmet eller i kirken?

• Når du har funnet åndelig lindring eller beskyttelse i templet?

• Hva slags mennesker vil bo i hjemmene og tilbe i kirkene og templene som er beskrevet 
i vers 5- 6?

• Hva kan vi gjøre for å gjøre våre hjem og grener eller menigheter til forsvarsverker mot 
verden?

Oppsummer kapittel 12- 15 ved å forklare at i disse kapitlene lærer vi at å holde våre pak-
ter bringer velsignelser i form av åndelig beskyttelse, mens å bryte pakter etterlater 
oss uten Herrens beskyttelse. Forsikre elevene om at de i sitt eget liv kan skape et miljø 
som det som er beskrevet i 2 Nephi 14:5- 6.
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2 Nephi 12:1- 5; 15:26
Jesaja profeterer om at templer og Herrens kirke blir etablert i de siste dager
Tegn følgende diagram av et fjell og et tempel på tavlen:

• Hva er noen likheter mellom et fjell og et tempel? (Mulige svar kan være at begge er 
edle og majestetiske, og at begge inspirerer oss til å se opp mot himmelen.)

Be elevene lese 2 Nephi 12:2- 5 stille, på jakt etter hva Gud lovet å grunnfeste i de siste 
dager og hvordan det ville velsigne menneskers liv.

• Hva sikter begrepet “fjellet der Herrens hus står” til? (Det sikter spesielt til Salt Lake 
tempel, men det kan også vise til andre templer Herren har grunnfestet i de siste dager.)

• Hvilke velsignelser kommer av “Herrens hus” i de siste dager? (Ett prinsipp elevene kan 
identifisere, er at Gud har grunnfestet templer for å lære oss sine veier og hjelpe oss 
å vandre på hans stier [se 2 Nephi 12:3].)

• Hvordan hjelper templer oss å vandre på Herrens stier?

Les følgende uttalelse hvor president Gordon B. Hinckley taler om betydningen av templer:

“Disse enestående og praktfulle bygningene, og ordinansene som forrettes i dem, repre-
senterer det ypperste i vår gudsdyrkelse. Disse ordinansene blir de dypeste uttrykk for 
vår teologi. Jeg ber inntrengende vårt folk overalt, med all den overtalelsesevne jeg er i 
besittelse av, leve verdig til å ha tempelanbefaling, til å skaffe seg en og se på den som et 
dyrebart aktivum, samt anstrenge seg mer for å komme til Herrens hus og ta del i den ånd 
og de velsignelser som finnes der” (“Om misjoner, templer og forvaltning”, Lys over Norge, 
jan. 1996, 55).

• Hvordan kan templer hjelpe oss å unngå konsekvensene av ugudelighet som er beskre-
vet i 2 Nephi 12- 15? (Svarene kan omfatte følgende: Å inngå og holde tempelpakter 
styrker oss og våre familier mot ugudelighet. Regelmessig tempelarbeid minner oss om 
Frelseren, hans sonoffer og de pakter vi har inngått. Når vi lever verdig til å ha tempelan-
befaling, har vi håp om det evige livs velsignelser. Dette håpet motiverer oss til å fortsette 
å leve rettskaffent.)

• Hvordan har templet inspirert og velsignet deg?

Be en elev lese 2 Nephi 15:26 høyt. Be klassen finne ordene som angir hva Herren vil 
“løfte” for å samle folket i de siste dager. Forklar at ordet banner sikter til en fane eller et 
flagg som brukes som et samlingspunkt eller som et signal om å samles, spesielt i kamp.

• Hva er det “banner for nasjonene” som Jesaja profeterte om?

Les følgende uttalelse av president Joseph Fielding Smith:

“Dette banner [er] Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige som ble opprettet for siste gang 
og for aldri mer å bli tilintetgjort eller overlatt til et annet folk. Det var den største begiven-
het verden har sett siden den dag da Forløseren ble løftet opp på korset og utarbeidet den 
uendelige og evige forsoning. Dette betyr mer for menneskeheten enn noe annet som har 
funnet sted siden den dag” (Frelsende læresetninger, 3 bind [1954- 56], 3:204).

• På hvilke måter er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige “et banner for nasjonene”?

• Hvilke velsignelser har du mottatt på grunn av ditt medlemskap i Kirken?

• Tenk på alle de velsignelser du har mottatt og de sannheter du har lært, som medlem 
av Kirken. Hva er en sannhet du kan dele med andre som kan hjelpe dem å samles ved 
“banner[et] for nasjonene”?

Bær vitnesbyrd om at Herren har velsignet oss med stor hjelp til å leve et godt liv i de siste 
dager. Han vil velsigne og hellige dem som velger å komme til ham. Når vi inngår og hol-
der pakter med ham, vil han hjelpe oss å gå på hans veier.
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Innledning
I 2 Nephi 17- 20, skriver Nephi en beretning om Jesaja 
som prøver å overtale kongen av Juda og hans folk 
til å stole på Herren i stedet for på verdslige allianser. 

Ved hjelp av forbilder og symboler profeterte Jesaja 
om hendelsene på sin egen tid, Jesu Kristi fødsel og de 
ugudeliges ødeleggelse ved Herrens annet komme.

Undervisningsforslag

2 Nephi 17- 18; 19:1- 7
Folket i Juda rike setter ikke sin lit til Jesus Kristus
Innled leksjonen med å be elevene nevne så mange beskrivende titler på Jesus Kristus 
som de kan. Skriv svarene deres på tavlen. Be dem så om å lese 2 Nephi 17:14. Tilføy tittelen 
Immanuel til listen på tavlen, eller sett ring rundt den hvis den allerede står der. Be elevene 
finne betydningen av dette navnet i Matteus 1:23 eller i Veiledning til Skriftene.

• Hva betyr tittelen Immanuel? (“Gud med oss.”)

Påpek at den grunnleggende betydning av Jesajas profeti om Immanuel finnes i Matteus 
1:18- 25. Be en elev lese dette skriftstedet høyt.

• Hvordan ble Jesajas profeti om Immanuel oppfylt?

• Når har du sett Herren som Immanuel, eller “Gud med oss” i ditt liv?

Forklar at 2 Nephi 19:6- 7 er en av de mest kjente profetiene om Frelseren. Les dette skrift-
stedet høyt. Påpek at dette skriftstedet inneholder flere titler på Jesus Kristus. (Hvis noen 
av disse titlene ikke allerede står på tavlen, legger du dem til i listen.)

• Hvilken av disse titlene beskriver best hva du føler for Frelseren? Hvorfor?

Før du holder resten av denne leksjonen, bør du gi elevene litt historisk bakgrunn for 
2 Nephi 17- 18. Forklar at disse kapitlene ofte refererer til tre små nasjoner – Juda, Israel 
og Syria – og deres konger, samt til Det assyriske rike, som forsøkte å erobre de tre mindre 
nasjonene. Hvis elevene har tilgang til Kirkens utgave av Bibelen, kan det være nyttig å be 
dem slå opp kart 1, 3 og 5, som viser de geografiske områdene som er nevnt i disse kapit-
lene. Du kan også være lurt å hjelpe elevene å forstå rammen rundt disse kapitlene ved å 
vise følgende oversikt (tilpasset fra Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [1982], 
140). Henvis til den etter behov gjennom hele leksjonen.

Land Juda Syria Israel

Hovedstad Jerusalem Damaskus Samaria

Territorium eller 
hovedstamme

Juda Ram Efra’im

Leder Akas (konge),  
av Davids hus

Resin (konge) Pekah (konge), 
Remaljas sønn

Skriv allianse på tavlen.

• Hva er en allianse? (Mulige svar er en forening, union, traktat eller pakt.)

• Hva er noen årsaker til at en nasjon kan søke en allianse med andre nasjoner?

Forklar at under profeten Jesajas tjenestetid i Juda rike ønsket kongene i Israel og Syria at 
kong Akas av Juda skulle bli med dem i en allianse mot det mektige imperiet Assyria. Da 
kong Akas nektet, angrep Israel og Syria Juda i et forsøk på å tvinge frem alliansen og sette 
en annen hersker på Judas trone (se 2 Nephi 17:1, 6). 2 Nephi 17- 18 beskriver rådet som 

LEKSJON 33

2 Nephi 17- 20



112

LEKSJON 33

profeten Jesaja ga kong Akas da kongen prøvde å finne ut hvordan han skulle forsvare Juda 
mot truslene fra Israel, Syria og Assyria.

Be en elev lese 2 Nephi 17:1- 2.

• Hva tror du det betyr at Akas’ “hjerte skalv og hans folks hjerte likesom trærne i skogen 
skjelver for vinden”? (Akas og hans folk var redde og usikre på hva de skulle gjøre etter 
at Israel og Syria angrep dem.)

Forklar at fordi Akas fryktet Israel og Syria, vurderte han å danne en allianse med Assyria 
for å beskytte sitt rike (se 2 Kongebok 16:7). Jesaja fortalte Akas at hvis han (Akas) ville 
sette sin lit til Herren i stedet for å danne politiske allianser, ville Herren beskytte kongeri-
ket Juda.

Be en elev lese 2 Nephi 17:3- 8 høyt. (Hvis Kirkens utgave av Bibelen er tilgjengelig, ber du 
elevene lese Jesaja 7:4, fotnote a. Hvis ikke den er tilgjengelig, forklarer du at rykende fakler 
sikter til en utbrent fakkel. Herren sa i bunn og grunn: “Ikke la deg skremme av angrepet. 
De to kongene har lite slagkraft igjen.” Israel og Syria hadde brukt opp sin styrke. De ville 
snart bli knust av Assyria, og ville ikke lenger være en trussel mot Juda.)

Be noen elever bytte på å lese høyt fra 2 Nephi 17:9, 17- 25. Mens de leser, ber du klassen 
finne ut hva Herren åpenbarte ville skje med Judas folk hvis de stolte på politiske allianser 
i stedet for å stole på Herren.

• Hva sier disse versene om hva som ville skje hvis Akas ikke ville stole på Herren? (Juda 
ville bli ødelagt.)

Be en elev lese 2 Nephi 17:10- 12 høyt. (Du må kanskje forklare at da Jesaja ba Akas be om 
et tegn, oppfordret han egentlig Akas til å søke Herrens råd angående sitt problem. Da 
Akas nektet, sa han at han ikke trengte Guds hjelp og at han hadde til hensikt å stole på 
sin egen dømmekraft.)

Be en elev lese 2 Nephi 17:13- 14. Be elevene om igjen å merke seg ordet Immanuel i 
2 Nephi 17:14 og dets betydning “Gud med oss”.

• Hvorfor var det viktig for Akas å ønske at Gud skulle være med ham under sin nasjons 
krise?

• Hvorfor er det viktig for oss å vende oss til Herren istedenfor bare å stole på vår visdom?

Les 2 Nephi 18:5- 8 høyt for elevene. Når du leser vers 6, bør du forklare at ordet Siloa noen 
ganger sikter til Jesus Kristus. Når du leser vers 8, bør du forklare uttrykket “nå til halsen” 
ved å peke på at hodet, eller hovedstaden, i Juda var Jerusalem. Jesaja profeterte at assy-
rerne ville rykke frem til Jerusalems murer – med andre ord, byens hals. Denne profetien 
ble oppfylt da 185 000 assyriske soldater kom for å angripe Jerusalem, og stoppet ved 
byens murer. Herren forsvarte sitt folk ved å sende en engel for å ødelegge den angripende 
hæren. (Se 2 Kongebok 19:32- 35.)

Be elevene lese 2 Nephi 18:9- 10 stille, på jakt etter Herrens advarsel til dem som ville 
samarbeide om å kjempe mot Juda.

• Hva ville konsekvensene være for dem som ville bekjempe Juda?

• Hva sier 2 Nephi 18:10 om hvorfor disse nasjonene skulle bli ødelagt?

Minn elevene på at kong Akas fryktet den trussel som Israel og Syria utgjorde, og han 
vurderte å slutte forbund med Assyria. Be elevene lese 2 Nephi 18:11- 13 stille.

• Hva sa Herren om hvorvidt Juda skulle danne en konføderasjon (slå seg sammen 
med Assyria)?

• Hvem ba Jesaja folket om å sette sin lit til?

For å hjelpe elevene å anvende disse kapitlene i sitt eget liv, spør:

• Hva er farene ved å sette vår lit til verdslige krefter og innflytelser istedenfor til Herren? 
(Oppfordre elevene til å tenke på situasjoner som kan friste dem til å ta avgjørelser 
basert på frykt.)

• Når har du vendt deg til Gud for å få styrke, når du i utgangspunktet var fristet 
til å vende deg til andre kilder? Hvordan hjalp Gud deg? Hva lærte du av denne 
opplevelsen?

Bær vitnesbyrd om at Gud vil være med oss når vi stoler på ham, selv i tider med 
problemer og frykt. (Du kan gjerne skrive dette prinsippet på tavlen.)
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2 NEPHI  17-  20

2 Nephi 19:8- 21; 20:1- 22
Jesaja beskriver de ugudeliges ødeleggelse ved Jesu gjenkomst
Oppsummer den historiske rammen rundt 2 Nephi 19- 20 ved å forklare at Akas avviste 
Jesajas råd og valgte å danne en allianse med Assyria (se 2 Kongebok 16:7- 20). Juda ble 
en vasallstat, og måtte betale til Assyria for beskyttelse mot trusselen som Syria og Israel 
utgjorde. Som Jesaja profeterte, erobret til slutt Assyria disse mindre kongerikene – Damas-
kus (Syria) i 732 f.Kr. og Samaria (Israel) i 722 f.Kr. Assyria hadde også invadert hele Juda, 
bortsett fra Jerusalem, innen 701 f.Kr.

Forklar at da Assyria erobret Syria og Israel og kringsatte Judas hovedstad Jerusalem, var 
ikke lenger Akas kongen av Juda. En rettferdig konge, Hiskia, satt da på tronen. Fordi 
Hiskia satte sin lit til Herren, forsvarte Herren byen Jerusalem mot den assyriske hærens 
beleiring. Om natten rammet en Herrens engel assyrernes leir. Om morgenen ble 185 000 
soldater i den assyriske hæren funnet døde (se 2 Kongebok 19:34-35; 2 Krønikebok 32:21; 
Jesaja 37:36).

Jesajas profetier i 2 Nephi 19- 20 fokuserer på straffedommene som ville komme over 
Israel og Juda ved Assyria hånd. Jesaja varslet Israel om at ødeleggelse og fangenskap 
snart ville komme over dem, og han forutsa et senere angrep på Juda. Profetiene om 
Messias i 2 Nephi 17- 18 utfoldes ytterligere i 2 Nephi 19- 20. Immanuel- profetien forster-
kes i 2 Nephi 19, når Jesaja lover nytt lys og en ny leder: Hiskia historisk sett og Messias 
profetisk sett. Dette er et eksempel på en profeti med dobbel oppfyllelse. Det er også et 
eksempel på et forbilde, som betyr at én hendelse fungerer som profeti om en fremtidig 
hendelse. Jesajas profeti om Assyrias ødeleggelse i 2 Nephi 20 er et forbilde på de ugude-
liges ødeleggelse ved det annet komme.

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen: 2 Nephi 19:12, 17, 21; 20:4. Be elevene finne 
en formulering som går igjen i disse versene. Skriv formuleringen på tavlen: (“Til tross for alt 
dette er hans vrede ikke vendt bort, men hans hånd er fremdeles rakt ut.”) Forklar at disse ver-
sene handler om konsekvensene som kommer til folk som gjør opprør mot Herren og nek-
ter å omvende seg. De uttrykker Herrens mishag med folk som fortsetter i synd.

Forklar at i andre skriftsteder er tilsvarende ord brukt til å uttrykke Herrens miskunn 
med dem som vil omvende seg. Selv om han er en rettferdig Gud, er han også uendelig 
barmhjertig mot dem som vil komme til ham. Be en elev lese 2 Nephi 28:32 høyt. Les så 
følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“Til alle som tror dere er fortapt eller uten håp, eller som tror dere har gjort for mye som 
var for galt for lenge, til alle dere som er redde for at dere står fast på livets vinterlige sletter 
og har ødelagt håndkjerren underveis, roper denne konferansen ut Jehovas uavbrutte 
omkved: ‘Ennå er min hånd rakt ut’ [se Jesaja 5:25; 9:17, 21]. ‘Selv om jeg rekker ut min 
arm etter dem,’ sa han, ‘[og selv om de] fornekter … meg. Likevel vil jeg være barmhjertig 
mot dem … hvis de vil omvende seg og komme til meg, for min arm er rakt ut hele dagen 
lang, sier Herren, Hærskarenes Gud’ [2 Nephi 28:32]. Hans barmhjertighet varer evig og 
hans hånd er ennå utrakt. Hans kjærlighet er Kristi rene kjærlighet, den som aldri svik-
ter, den medlidenheten som varer selv når all annen styrke svinner [se Moroni 7:46-47]” 
(“Profeter i landet igjen,” Liahona, nov. 2006, 104).

Be elevene uttrykke med egne ord en sannhet de lærer av disse versene. (Forviss deg om at 
elevene forstår at Jesus Kristus er en Gud som dømmer, og en barmhjertig Gud. Hans 
barmhjertighet gis dem som omvender seg og holder hans bud.)
• Hvordan ville du anvendt dette prinsippet på deg selv?

Jesaja forutså at i de siste dager ville Herrens folk vende tilbake til ham og slutte å stole 
på ugudelige sammenslutninger for sikkerhet og fred. Hvis elevene har tilgang til Kirkens 
utgave av Bibelen, ber du dem lese Jesaja 10:20, fotnote c, og forklare betydningen av 
ordene bli ved. Du kan gjerne forklare at i denne sammenheng betyr ordene bli ved å lene 
seg på, stole på eller sette sin lit til noe eller noen. Forsikre elevene om at når vi setter vår 
lit til Herren, trenger vi ikke å frykte de straffedommer som vil komme over jordens inn-
byggere i tiden frem til Jesu gjenkomst.

Sammenfatte
Noen ganger vil du ikke 
være i stand til å under-
vise i hele skriftbolken 
som er utpekt for en 
gitt dag. Bli ikke motløs. 
Når store skriftbolker 
dekker flere kapitler, må 
du kanskje sammenfatte 
hendelser, historien og 
enkelte ganger lære-
setninger. Kapittelover-
skrifter, materiale fra 
leksjonsboken og innsikt 
fra ditt eget studium vil 
hjelpe deg i din forbere-
delse til å sammenfatte 
effektivt.
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Innledning
Mange av Jesajas profetier i Mormons bok handler om 
de siste dager. Han profeterte om evangeliets gjengi-
velse, profeten Joseph Smith, Jesu gjenkomst og de 
ugudeliges ødeleggelse. Han forutså at Herren ville 

“løfte et banner for folkene” for å samle sitt folk i de 
siste dager (se 2 Nephi 21:11- 12). Jesaja vitnet også om 
at Herren ville seire over Satan og innlede tusenårsri-
ket, en tidsalder med fred og glede.

Undervisningsforslag

2 Nephi 21:1- 5, 10- 12
Jesaja forutser gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium i de siste dager
Vis bildet Moroni viser seg for Joseph Smith på hans soverom (62492; Kunst inspirert av 
evangeliet [2009], nr.91). Forklar at da Moroni viste seg for Joseph Smith, “siterte han det 
ellevte kapittel av Jesaja og sa at det var i ferd med å bli oppfylt” (Joseph Smith – Historie 
1:40). Profetien i Jesaja 11 finnes også i 2 Nephi 21.

Be elevene lese 2 Nephi 21:1 stille. Rett deres oppmerksomhet mot setningen “en kvist 
skal skyte fram av Isais stubb”. Be dem så om å lese 2 Nephi 21:10 stille. Rett deres opp-
merksomhet mot uttrykket “Isais rotskudd”. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer 
disse uttrykkene. Forklar at profeten Joseph Smith mottok en åpenbaring om disse uttryk-
kene. Be elevene slå opp Lære og pakter 113:1- 6. Les dette skriftstedet høyt. Før du leser, 
ber du elevene følge med og merke seg uttrykkenes betydning. Du kan gjerne skrive disse 
betydningene på tavlen, som vist nedenfor.) Du kan gjerne oppfordre elevene til å skrive 
disse forklaringene i sine egne skrifter.

Isais rotskudd – Jesus Kristus

Kvist – en Kristi tjener “til hvem det er gitt stor kraft”

Isais rotskudd – en person i de siste dager som vil ha prestedømmet og “rikets nøkler”

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie i De tolv apostlers quorum. 
Be klassen lytte etter identiteten til “kvisten” og “Isais rotskudd”.

“Tar vi feil når vi sier at den profet som er nevnt her, er Joseph Smith, som mottok pres-
tedømmet og rikets nøkler, og som løftet banneret for innsamlingen av Herrens folk i vår 
evangelieutdeling? Og er han ikke også den ’tjener i Kristi hender som delvis er en etter-
kommer av Isai så vel som av Efra’im eller av Josefs hus og til hvem det er gitt stor kraft’?” 
(The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of Man [1982], 339- 40).

Be en elev lese 2 Nephi 21:10, 12 høyt. Be klassen se etter ord og uttrykk som er knyttet til 
Joseph Smith, gjengivelsen av evangeliet og gjenopprettelsen av Herrens kirke. Før elevene 
leser, kan det være lurt å minne dem på at ordet banner sikter til en fane eller et flagg som 
brukes som et samlingspunkt eller som et signal om å samles (se leksjon 32).

• Hvordan oppfylte Joseph Smiths arbeid profetien om Isais rotskudd?

• På hvilke måter samles vi i dag som medlemmer av Kirken? På hvilke måter løfter vi et 
banner for å hjelpe andre å vite hvor de skal samles?

Bær vitnesbyrd om at Herren har gjengitt sitt evangelium og sin kirke gjennom 
profeten Joseph Smith, og er nå i ferd med å samle sitt folk i de siste dager.

Bære vitnesbyrd
Et vitnesbyrd er en 
enkel, direkte erklæring 
av tro. Når du forbere-
der deg til hver leksjon, 
skulle du be om at 
Ånden må hjelpe deg å 
vite når du skal vitne om 
sannhetene du drøfter. 
Du kan bli tilskyndet 
til å bære vitnesbyrd 
flere ganger i løpet av 
en leksjon, ikke bare 
på slutten.

LEKSJON 34

2 Nephi 21- 24



115

2 NEPHI  21-  24

2 Nephi 21:6- 9; 22
Jesaja beskriver tusenårsriket
Be elevene forestille seg at en venn som er medlem av en annen kirke, har spurt dem hva 
de tror angående tusenårsriket. Be dem studere 2 Nephi 21:6- 9 og 22:1- 6 stille, på jakt etter 
sannheter de kan dele i en slik samtale. Be dem skrive sine ideer i sine skriftstudiedagbøker 
eller notatbøker. For å hjelpe dem å snakke om det de har kommet frem til, kan du stille 
noen av eller alle de følgende spørsmålene:

• Hva forteller beskrivelsene i 2 Nephi 21:6- 8 om forholdene på jorden i tusenårsriket?

• Hva sier 2 Nephi 21:9 om hvorfor jorden vil bli et fredens sted i tusenårsriket? (Hjelp 
elevene å forstå at under tusenårsriket vil jorden være et fredens sted fordi den 
vil være full av Herrens kunnskap.)

• Hvordan kan Herrens kunnskap hjelpe oss å leve mer fredelig nå?

• I 2 Nephi 22:1- 6 beskriver Jesaja den ånd av tilbedelse som folk vil ha under tusenårsri-
ket. Hvordan kan vi utvikle den samme holdningen i dag?

• Kan du nevne noen sider ved tusenårsriket som du skulle ønske du hadde i livet ditt nå? 
(Oppfordre elevene til å tenke over hva de kan gjøre for å få noen av disse velsignelsene 
i sitt liv.)

2 Nephi 23- 24
Jesaja forkynner at de ugudelige skal gå til grunne, og at Herren vil ha barmhjer-
tighet med sitt folk
Forklar at i 2 Nephi 23 profeterer Jesaja om Babylons ødeleggelse og sammenligner den 
med de ugudeliges tilintetgjørelse ved Frelserens annet komme. Be elevene lese oppførin-
gen for “Babylon” i Veiledning til Skriftene. Forklar at i noen skriftsteder sikter ordet Babylon 
vanligvis til verdens ugudelighet. Jesaja profeterte at store ødeleggelser ville komme over de 
ugudelige i Babylon og i de siste dager.

For å hjelpe elevene å finne frem til konsekvensene for de ugudelige i de siste dager, kan 
du be dem lese 2 Nephi 23:1, 5- 9, 11, 15, 19 og 22 stille.

Forklar at Jesaja omtalte Lucifers, eller Satans fall som nok en illustrasjon på hvordan de 
ugudelige skal gå til grunne. Be en elev lese 2 Nephi 24:12- 16 høyt.

• Hvilke uttrykk i disse versene viser Satans arroganse?

• Hvordan beskriver 2 Nephi 24:16 hva vi ville føle for Satan hvis vi kunne se ham for 
det han er?

Be en elev lese følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

“I det førjordiske råd var det stolthet som felte Lucifer, en ‘morgenrødens sønn’. (2 Ne 
24:12- 15; se også L&p 76:25- 27; Moses 4:3.) … I det førjordiske råd satte Lucifer sitt for-
slag opp mot Faderens plan som fikk støtte av Jesus Kristus. (Se Moses 4:1- 3.) Han ønsket 
å bli æret over alle andre. (Se 2 Ne 24:13.) Kort sagt gikk hans stolte ønske ut på å avsette 
Gud. (Se L&p 29:36; 76:28.)” (“Vær på vakt mot stolthet”, Lys over Norge, juli 1989, 3- 4).

Rett elevenes oppmerksomhet mot Herrens ord på slutten av 2 Nephi 23:22: “Jeg vil være 
barmhjertig mot mitt folk, men de ugudelige skal gå til grunne.” Du kan gjerne oppfordre 
elevene til å markere denne erklæringen i skriftene sine. (Legg merke til at den siste set-
ningen i dette verset ikke finnes i det tilsvarende verset i Jesajas bok i kong Jakobs versjon 
av Bibelen. Dette tyder på at messingplatene inneholdt en del informasjon som ikke finnes 
i Bibelen.)

• Hva tror du det vil si å være blant Herrens folk?

Be noen elever om å lese 2 Nephi 24:1- 7, 24- 27 høyt, ved å lese ett eller to vers etter tur. 
Be klassen se etter Herrens løfter til sitt folk. Oppfordre dem til å dele sine tanker med 
hverandre. Du kan gjerne be en elev skrive disse kommentarene på tavlen.

• Hvilke buskap gir disse versene dem som lider på grunn av andres ugudelighet?

• Hvilke tegn på lykke og håp ser du i disse versene?
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Sørg for at elevene forstår at Herren vil være nådig mot sitt folk, men de ugudelige 
skal gå til grunne. Hjelp elevene å forstå at Jesajas profetier i 2 Nephi 21- 24 gjenspeiler 
et av de viktigste budskapene i Mormons bok – nemlig at de lydige vil ha fremgang og de 
ulydige vil gå til grunne. Bær vitnesbyrd om at vi kan leve i rettferdighet og blomstre i dag 
mens vi ser frem til tusenårsriket.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
2 Nephi 21:1. “Og et skudd skal gro opp 
fra hans røtter”
Eldste Bruce R. McConkie i De tolv apostlers quorum 
forklarte skuddet som er nevnt i 2 Nephi 21:1:

“‘Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå 
fram for David en rettferdig spire. Han skal regjere som 
konge og gå fram …’ (Jer 23:3- 6). Med andre ord, den 

konge som skal regjere personlig på jorden i tusenårsri-
ket, skal være den gren som vokste frem av Davids hus. 
Han skal gjøre rett og rettferdighet over hele jorden 
fordi han er Herren, Israels Gud, han vi kaller Kristus. At 
Davids gren er Kristus, er helt klart. Vi skal nå se at han 
også kalles David, at han er en ny David, en evig David, 
som for evig skal regjere på sin gamle stamfars trone 
[se Jeremia 30:8- 9]” (The Promised Messiah: The First 
Coming of Christ [1978], 193).

Flere undervisningsforslag
2 Nephi 21:9. “Jorden skal være full av Herrens 
kunnskap”
Be en elev lese 2 Nephi 21:9 høyt. Presenter følgende 
uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers 
quorum:

“I vår tid opplever vi en eksplosjon av kunnskap om 
verden og dens folk. Men verdens folk opplever ikke 
en tilsvarende ekspansjon av kunnskap om Gud og 

hans plan for sine barn. Det verden trenger om dette 
emnet, er ikke mer vitenskap og teknologi, men mer 
rettferdighet og åpenbaring. Jeg lengter etter den 
dag som profeten Jesaja omtaler, da ‘jorden skal være 
full av Herrens kunnskap’. (Jesaja 11:9; 2 Ne 21:9.)” 
(“Andre røster”, Lys over Norge, juli 1989, 24).
• Hva sier eldste Oaks at verden trenger?
• Hvordan kan vi bidra til oppfyllelsen av Jesajas 

profeti?
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Innledning
Idet han fortsatte å understreke viktigheten av Jesajas 
profetier, forklarte Nephi at alle som har profetiens 
ånd, kan lære å forstå og verdsette Jesajas ord. Han 
sa følgende om hensikten med at han skrev: “for å 
overbevise våre barn og våre brødre til å tro på Kristus 

og bli forsonet med Gud” (2 Nephi 25:23). Han opp-
fordret alle til å tro på Jesus Kristus og å “tilbe ham 
av hele [sin] makt, sinn og styrke og av hele [sin] sjel” 
(2 Nephi 25:29).

Undervisningsforslag

2 Nephi 25:1- 8
Nephi forkynner at vi kan forstå Jesajas ord når vi har profetiens ånd
Vis en hengelås som ikke kan åpnes uten nøkkel (eller tegn et bilde av en hengelås og en 
nøkkel på tavlen). Påpek at når folk ønsker å beskytte verdifulle eiendeler, låser de dem 
inn. De har kanskje den eneste nøkkelen til låsen, eller de kan gi en kopi av nøkkelen til 
en betrodd venn eller et familiemedlem.

Forklar at Nephi visste at Jesajas profetier var “av stor verdi” (2 Nephi 25:8). Han holdt 
dem imidlertid ikke hemmelig. Han underviste til og med om en nøkkel for alle som 
ønsker å forstå betydningen av Jesajas ord. Be en elev lese første setning i 2 Nephi 25:4. 
Be klassen se etter nøkkelen til å forstå Jesajas ord.
• Hvilken nøkkel fant de? (“Profetiens ånd”.)

For å hjelpe elevene å forstå hva det vil si å ha “profetiens ånd”, kan du lese følgende 
utsagn fra Veiledning til Skriftene:

“En profeti er guddommelig inspirerte ord – i skrift eller tale – som en person mottar ved 
åpenbaring fra Den Hellige Ånd. Jesu vitnesbyrd er profet- ordets ånd (Johannes’ åpen-
baring 19:10). En profeti kan omhandle fortid, nåtid og fremtid. Når en person profete-
rer, taler eller skriver han det Gud vil han skal vite – til beste for seg selv eller andre. Et 
menneske kan motta profeti eller åpenbaring om sitt eget liv” (Veiledning til Skriftene, 
“Profeti, profetere,” scriptures.lds.org).

Hjelp elevene å forstå at deres forståelse av Jesajas ord vil øke etter hvert som de (1) søker 
Den hellige ånds veiledning og (2) har et vitnesbyrd om Jesus Kristus og et ønske om å 
lære om ham. Når de leser Jesajas ord på denne måten, alltid på jakt etter måter hans 
profetier vitner om Frelseren på, vil de være i stand til å lære det Gud vil at de skal vite, 
for sitt eget beste eller til beste for andre.

Påpek at Nephi også ga oss annen innsikt som kan forbedre vår forståelse av Jesajas ord. 
Be elevene lese 2 Nephi 25:1 stille, på jakt etter årsaken til at mange av Nephis folk syntes 
Jesajas profetier var vanskelig å forstå.

• Hva fant du? (De kjente ikke til “måten å profetere på blant jødene”.)

• Basert på det du har lest av Jesajas ord, hva er noen kjennetegn på de gamle jødenes 
profetier? (Svarene kan omfatte at Jesaja og andre profeter brukte symbolikk og poetisk 
språk.)

LEKSJON 35

2 Nephi 25
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• Hvorfor er det nyttig å være klar over denne måten å profetere på når du leser Jesajas ord?

Forklar at en annen nyttig tanke finnes i 2 Nephi 25:5- 6. Be en elev lese disse versene høyt. 
Be klassen se etter erfaringer Nephi hadde som hjalp ham til å forstå Jesajas ord.

• Hvorfor tror du det hjalp Nephi å ha bodd i Jerusalem? Basert på det du har lest av 
Jesajas ord, hvorfor tror du det var en fordel for Nephi å ha “sett jødenes gjøren og 
laden” og å kjenne området rundt Jerusalem?

• Hva kan vi gjøre for å få en viss kunnskap om disse tingene? (Vi kan studere det gamle 
Israels kultur, historie og geografi.)

Les 2 Nephi 25:7- 8 for elevene. Mens du leser, kan du påpeke at Jesajas profetier vil være 
av stor verdi for oss, når vi ser at de har blitt oppfylt. For å illustrere denne sannheten, spør:

• Hvilke profetier har vi studert nylig som allerede er oppfylt? (Elevene vil kanskje huske 
profetiene om Salt Lake tempel [se 2 Nephi 12:2- 3], Jesu Kristi fødsel [se 2 Nephi 19:6] 
og Joseph Smith [se 2 Nephi 21:1, 10].) På hvilke måter kan disse profetiene bli mer 
meningsfylte når du ser at de har blitt oppfylt?

For å avslutte denne delen av leksjonen, kan du uttrykke din tillit til at elevene kan vokse 
i sin forståelse av Jesajas ord når de søker profetiens ånd. Påpek at de kan forbedre sin 
forståelse gjennom et studium av de gamle jødenes måte å profetere på, samt det gamle 
Israels kultur, historie og geografi.

2 Nephi 25:9- 19
Nephi profeterer om jødenes adspredelse og innsamling
Oppsummer 2 Nephi 25:9- 19 ved å si at Nephi profeterte om jødene og deres hjemland 
i Jerusalem og de omkringliggende områdene. Han sa at jødene som hadde blitt ført i 
fangenskap til Babylon etter ødeleggelsen av Jerusalem, ville vende tilbake til “sitt arve-
land” (se 2 Nephi 25:9- 11). Jesus Kristus, Messias, ville leve blant dem, men mange ville 
avvise ham og korsfeste ham (se 2 Nephi 25:12- 13). Etter Frelserens død og oppstandelse, 
ville Jerusalem igjen bli ødelagt, og jødene ville bli adspredt og plaget av andre nasjoner 
(se 2 Nephi 25:14- 15). De ville til slutt tro på Jesus Kristus og hans forsoning, og Herren 
ville gjenopprette dem “fra deres fortapte og falne tilstand” (se 2 Nephi 25:16- 19).

2 Nephi 25:20- 30
Nephi vitner om Jesus Kristus
Be elevene tenke på hvordan de kan svare noen som hevder at siste- dagers- hellige ikke 
tror på Jesus Kristus. Du kan be en eller to elever kort fortelle om erfaringer de har hatt 
når andre har utfordret deres tro på Jesus Kristus. Mens elevene leser og drøfter 2 Nephi 
25:20- 30, kan du be dem lete etter skriftsteder de kan dele i slike situasjoner.

Be elevene finne den “den riktige vei” i 2 Nephi 25:28- 29. Etter at de har funnet ut at 
“den riktige vei er å tro på Kristus og ikke fornekte ham”, skriver du på tavlen Hvorfor 
tro på Jesus Kristus er den riktige veien. Be så elevene granske 2 Nephi 25:20, 23- 26, og 
se etter grunner til at tro på Jesus Kristus er den riktige veien. Be dem skrive svarene 
på tavlen under tittelen du har skrevet. Svarene kan innbefatte følgende:

Frelse kommer bare gjennom Jesus Kristus.
På grunn av Jesus Kristus kan vi bli frelst ved nåde etter at vi har gjort alt vi kan.
På grunn av Frelserens forsoning kan vi få tilgivelse for våre synder.
Ber du en elev lese 2 Nephi 25:23 og 2 Nephi 10:24 høyt. Påpek at disse versene inneholder 
ordet forsone, som betyr å bringe folk eller ting i harmoni eller enighet med hverandre.

• I begge disse versene oppfordrer profeter oss til å forsone oss med Gud. Hva tror du 
det betyr?

Forklar at begge disse versene også inneholder ordet nåde. Nåde er en gave fra vår him-
melske Fader gitt gjennom hans Sønn, Jesus Kristus. Ordet nåde, slik det brukes i Skriftene, 
sikter primært til styrkende kraft og åndelig helbredelse som tilbys ved Jesu Kristi barm-
hjertighet og kjærlighet.

2 Nephi 25:23, 
26 er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Du kan gjerne 
oppmuntre elevene til 
å markere det i sine 
skrifter. Vis til undervis-
ningsforslaget på slutten 
av leksjonen for å hjelpe 
elevene med deres 
mestring av dette 
skriftstedet.
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• Hva lærer 2 Nephi 10:24 og 25:23 oss om forholdet mellom nåde og vår innsats?

Be elevene bruke det de har lært, ved å skrive svar på følgende spørsmål i sine skriftstudie-
dagbøker eller notatbøker. Du kan gjerne skrive spørsmålet på tavlen.

• Hva vil det si å bli frelst ved nåde?

For å hjelpe elevene å forstå Nephis påstand i 2 Nephi 25:24- 25 om at loven hadde 
blitt død for hans folk, kan du forklare at han siktet til Moseloven. Denne loven, med sitt 
system av seremonier, ritualer, symboler og bud, inkludert dyreoffer, ble fortsatt praktisert 
på Nephis tid. Nephi og andre visste at loven ville bli oppfylt ved Jesu Kristi forsoning. 
Etter forsoningen ville Frelserens disipler ikke lenger behøve å holde Moseloven. Men de 
trofaste nephittene fortsatte å adlyde loven på dette tidspunktet, selv om de visste at den 
nåværende loven en dag ville bli erstattet.

Da Nephi sa at loven var blitt død for ham og andre, mente han at loven ikke ville frelse 
dem. De holdt loven fordi de ønsket å være lydige og fordi de visste at loven henspilte 
på Jesus Kristus, som ville bringe dem frelse.

• Hva kan vi lære av 2 Nephi 25:23- 26 om årsakene til at vi bør holde budene?

• Hva vil du gjøre for å tale om Kristus og glede deg i Kristus? (2 Nephi 25:26). Hva vil 
du gjøre for å hjelpe andre å tro på Kristus?

Be elevene dele de skriftstedene de har funnet, som vil hjelpe dem å svare dem som hevder 
at siste- dagers- hellige ikke tror på Jesus Kristus. Be dem om å fortelle hvorfor de liker disse 
skriftstedene.

Uttrykk ditt vitnesbyrd om de sannheter dere har diskutert i dag. Du kan også gjerne gi 
elevene mulighet til å bære vitnesbyrd om disse sannhetene.

Kjenn Skriftene – 2 Nephi 25:23, 26
Merk: Vurder å bruke følgende undervisningsforslag i den siste delen av denne leksjonen. 
Hvis du ikke har tid til å bruke dette forslaget i denne leksjonen, kan du bruke det i en 
annen leksjon som en repetisjon.

For å hjelpe elevene å lære utenat 2 Nephi 25:26, et av versene i dette Kjenn Skriftene- 
skriftstedet, skriver du følgende på tavlen:

Taler

Gleder

Forkynner

Profeterer

Skriver

Så våre barn…

Hvilken kilde…

For å få forlatelse…

Be elevene bruke nøkkelordene på tavlen til å fremsi 2 Nephi 25:26. Etter å ha gjentatt ver-
set noen ganger, spør du om noen i klassen er villig til å prøve å fremsi verset utenat. Be så 
resten av elevene fremsi verset sammen uten å se på tavlen. For å runde av, kan du gjerne 
foreslå at det er verdifullt å lytte nøye når foreldre, ledere og lærere prøver å overtale oss til 
å se hen til Frelseren.

Gi hver elev et papirark. Be elevene skrive et brev til sine fremtidige barn, hvor de oppfor-
drer dem til å la Jesus Kristus være det sentrale i deres liv. Elevene kan gjerne legge brevet 
sitt i Skriftene for å bevare det for fremtiden.

Oppmuntre elevene 
til å bære vitnesbyrd
Når elevene hører hver-
andre vitne om evan-
geliets sannheter, kan 
de vokse i sin forståelse 
av evangeliets prinsip-
per og sitt ønske om å 
anvende disse prinsip-
pene i sitt liv. Du kan 
oppmuntre elevene til 
å bære sitt vitnesbyrd i 
klassen ved å stille spørs-
mål som begynner med 
for eksempel: “Hvordan 
fikk dere et vitnesbyrd 
om …” eller “Når visste 
dere første gang at …” 
eller “Hvordan vil dere 
forklare eller vitne 
om …” Når en elev har 
båret vitnesbyrd om en 
sannhet, kan du spørre: 
“Hvem andre kan vitne 
om denne sannheten?”
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Hjemmestudie- leksjon
2 Nephi 11- 25 (Enhet 7)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte 2 Nephi 11- 25 (enhet 7) 
er ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg om bare et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (2 Nephi 11- 16)
Jesaja beskrev det gamle Israels stolthet og ugudelighet og 
de straffedommer som ventet dem. Han profeterte også om 
et tempel som skal bygges i de siste dager, og forkynte at 
Gud bygger templer for å lære oss sine veier og hjelpe oss å 
vandre på hans stier. Jesaja så Herren og ble renset fra synd. 
Av Jesajas opplevelse lærte elevene at vi kan bli renset for vår 
uverdighet ved Jesu Kristi forsoning.

Dag 2 (2 Nephi 17- 20)
Jesaja refset Juda rike for å unnlate å sette sin lit til vår him-
melske Fader og Jesus Kristus. Elevene lærte at Gud vil være 
med oss når vi setter vår lit til ham, også i tider med proble-
mer og frykt. Jesaja beskrev de ugudeliges ødeleggelse ved 
Jesu gjenkomst og forkynte at Jesus Kristus er en Gud som 
dømmer, og en barmhjertig Gud, og hans barmhjertighet 
vises dem som omvender seg og holder hans bud.

Dag 3 (2 Nephi 21- 24)
I denne leksjonen lærte elevene at Jesus Kristus ville dømme 
i rettferdighet og at Herren til slutt, gjennom profeten Joseph 
Smith, ville gjenopprette sin kirke for å samle sitt folk i de 
siste dager. Nephi gledet seg også over Jesajas profeti om at 
i løpet av tusenårsriket vil fred og Herrens kunnskap fylle jor-
den. Elevene ble oppfordret til å tenke på denne sannheten 
og hvordan de kan bli mer forberedt til denne tiden.

Dag 4 (2 Nephi 25)
Da Nephi oppsummerte de viktigste budskapene fra Jesajas 
skrifter, repeterte han enkle sannheter om Guds arbeid blant 
menneskenes barn: Jesus Kristus er det eneste navn under 
himmelen “ved hvilket mennesket kan bli frelst” (2 Nephi 
25:20), og Jesus Kristus er den eneste kilden vi kan se 
hen til for å få forlatelse for våre synder. Nephi ønsket at 
alle skulle vite at hvis vi gjør “alt vi kan”, vil Jesus Kristus 
velsigne oss med nåde – guddommelig hjelp og styrke 
(se 2 Nephi 25:23).

Innledning
Denne uken studerte elevene utvalgte kapitler fra Jesaja som 
Nephi inkluderte i sine skrifter. President Boyd K. Packer i De tolv 
apostlers quorum sa om disse Jesaja- kapitlene: “Ikke slutt å lese! 
Gå videre gjennom de kapitlene med gammeltestamentlige pro-
fetier som er vanskelige å forstå, selv om du forstår svært lite av 
det. Gå videre, selv om alt du gjør er å bare se gjennom den og 
snappe opp et inntrykk her og der” (“Det som angår min sjel”, 
Lys over Norge, nr. 6 1986, 60).

Når du møter elevene denne uken, skulle du oppmuntre dem 
til å være tålmodige når de studerer Jesajas ord. Du kan også be 
dem fortelle hvordan Jesajas skrifter har hjulpet dem å “oppløfte 
sine hjerter og fryde seg” over Guds godhet (2 Nephi 11:8).

Undervisningsforslag

2 Nephi 11- 25
Nephi siterer Jesajas profetier om Jesus Kristus
Vis et forstørrelsesglass eller tegn et på tavlen. Be en elev lese 
2 Nephi 25:13 høyt. Be klassen se etter hva Nephi “forstørret”. 
Forklar at en av grunnene til at Nephi skrev Jesajas ord, som 
finnes i 2 Nephi 11- 25, var å forstørre Jesu Kristi navn, virke 
og forsoning for dem som ville lese Nephis ord.

Be en elev lese 2 Nephi 11:4- 8 høyt. Be klassen se etter ord eller 
uttrykk som identifiserer Nephis hensikter med å sitere Jesaja.

I sitt studium hjemme ble elevene bedt om å markere navnet 
“Kristus” hver gang det dukket opp i 2 Nephi 25:20- 30. Be dem 
slå opp 2 Nephi 25:28- 29 og se etter en formulering som går 
igjen i disse versene. (“Den riktige vei er å tro på Kristus og ikke 
fornekte ham.”)

Spør elevene: Hvilke erfaringer i livet har lært deg at å tro på 
og følge Jesus Kristus er den riktige måten å leve på?

Følgende liste inneholder sannheter, læresetninger og prinsip-
per som elevene studerte i 2 Nephi 11- 25 denne uken. Skriv 
følgende ni utsagn på tavlen, eller gi dem til hver elev på et 
utdelingsark. Be elevene lese listen og se etter disse sannhetene, 
læresetningene og prinsippene i disse versene.

Forstå Jesajas læresetninger i vår tid
 1. Gud har bygget templer for å lære oss sine veier og hjelpe oss 

å vandre på hans stier (se 2 Nephi 12:2- 3).
 2. Vi kan bli renset for vår uverdighet gjennom Jesu Kristi forson-

ing (se 2 Nephi 16:5- 7).
 3. Gud vil være med oss når vi stoler på ham, også i tider med 

problemer og frykt (se 2 Nephi 17:4, 7, 14).
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 4. Jesus Kristus er en Gud som dømmer, og en barmhjertig Gud. 
Hans barmhjertighet vises dem som omvender seg og holder 
hans bud (se 2 Nephi 19:12, 17, 21; 20:4).

 5. Herren har gjengitt sitt evangelium og gjenopprettet sin kirke 
gjennom profeten Joseph Smith, og er nå i ferd med å samle 
sitt folk i de siste dager (se 2 Nephi 21:10, 12).

 6. I tusenårsriket vil jorden være et fredens sted, fordi den vil 
være full av Herrens kunnskap (se 2 Nephi 21:6- 9).

 7. Herren vil være barmhjertig mot sitt folk, men de ugudelige 
vil gå til grunne (se 2 Nephi 23:22).

Nephis læresetninger
 8. På grunn av Jesus Kristus kan vi bli frelst ved nåde etter at vi 

har gjort alt vi kan (se 2 Nephi 25:23).
 9. Gjennom Frelserens forsoning kan vi få tilgivelse for våre 

synder (se 2 Nephi 25:26).

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, stiller du følgende spørsmål:

• Hvilke temaer ser du i disse læresetningene fra Jesaja og Nephi? 
(Mulige temaer er: Vår himmelske Fader sendte sin Sønn Jesus 
Kristus for å tilby sine barn frelse og fred. Vi kan stole på Gud i 
enhver omstendighet. Templer lærer oss om Gud.)

• Hvilke av disse ni utsagnene finner du mest meningsfylte? 
Hvorfor?

Gi hver elev en læresetning eller et prinsipp fra listen ovenfor, 
og be elevene gjøre følgende:

 1. Lese skriftstedet som læresetningen eller prinsippet er hentet 
fra.

 2. Besvare dette spørsmålet: Hvordan kan denne læresetningen 
eller dette prinsippet hjelpe deg å “glede” deg i Herren? (Se 
2 Nephi 11:4- 6.)

 3. Tenk på en situasjon der det å ha kunnskap om denne lære-
setningen eller dette prinsippet kan gi deg håp og styrke.

Oppfordre elevene til å dele sine tanker med de andre. Mens 
de gjør det, kan du spørre: “Hvem andre har et vitnesbyrd eller 
innsikt om det som nettopp ble sagt?” Å la dem dele innsikt og 
vitnesbyrd med hverandre vil bekrefte sannheter for dem selv 
og deres medelever. Takk dem for at de deltar.

Be en elev lese 2 Nephi 25:13 høyt. Be klassen følge med, og 
prøve å finne årsakene til at Nephi fryder seg over å lovprise 
Herrens navn. Be elevene fortelle hva de finner ut.

Be en elev lese følgende vitnesbyrd av president Thomas S. 
Monson:

“Jeg tror ingen av oss kan fatte den fulle betydning av det 
Kristus gjorde for oss i Getsemane, men jeg er takknemlig 
hver eneste dag for hans sonoffer på våre vegne.

I siste øyeblikk kunne han ha snudd. Men det gjorde han ikke. 
Han steg ned under alle ting så han kunne frelse alle ting. Ved 
å gjøre det, ga han oss liv etter denne jordiske tilværelse. Han 
gjenvant oss fra Adams fall.

Min takknemlighet til ham kommer fra dypet av min sjel. Han 
lærte oss hvordan vi skal leve. Han lærte oss hvordan vi skal dø. 
Han sikret vår frelse” (“Avskjedsord”, Liahona, mai 2011, 114).

Spør: Hvilke likheter ser du mellom Nephis ord i 2 Nephi 25:13 
og president Monsons ord?

Rund av dagens leksjon ved å be elevene beskrive hvordan unge 
siste- dagers- hellige kan lovprise Herrens navn. Når elevene har 
svart, kan du oppfordre dem til å lovprise Herrens navn hver dag.

Neste enhet (2 Nephi 26- 31)
I neste enhet skal elevene studere noen av Nephis profetier om 
de siste dager. Nephi så at falske kirker og hemmelige forbund 
ville florere. Han så også at Herren ville utføre “et underlig og 
forunderlig verk” (2 Nephi 27:26), og at mange ville avvise 
Mormons bok fordi de allerede hadde Bibelen. I tillegg forklarte 
Nephi Kristi lære.
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Innledning
Nephi profeterte at hans etterkommere en dag ville 
bli besøkt av den oppstandne Jesus Kristus, og at de 
etter denne opplevelsen ville leve i rettferdighet i tre 
generasjoner. Imidlertid sørget Nephi over at noen 
blant den fjerde generasjon av hans etterkommere 

ville falle fra rettferdighet, avvise Messias og til slutt bli 
ødelagt. Nephi advarte dem som lever i de siste dager, 
mot stolthet, hemmelige forbund og prestelist. Han 
sa at Herren elsker alle mennesker og innbyr dem til 
å komme til ham.

Undervisningsforslag

2 Nephi 26:1- 13
Nephi profeterer at hans folk vil bli ødelagt fordi de vil avvise Jesus Kristus
Skriv på tavlen Guds straffedommer.
• Hvilke tanker gjør du deg når du ser eller hører dette uttrykket?

Forklar at selv om mange får negative tanker når de ser disse ordene, bringer faktisk Guds 
straffedommer velsignelser til mange. I 2 Nephi 26 leser vi om konsekvensene rettferdighet 
bringer til de ugudelige og de rettskafne.

For å gi en ramme rundt hovedbudskapet i 2 Nephi 26 kan du forklare at Nephi sa at 
mange tegn ville følge Jesu Kristi fødsel, død og oppstandelse. Han profeterte at mange 
ville omkomme kort tid etter Frelserens død, fordi de ville kaste ut profetene og de trofaste 
tilhengerne av Jesus Kristus som hadde levd blant dem. Han profeterte også at selv etter å 
ha blitt besøkt av den oppstandne Frelser, ville mange av hans etterkommere “velge mørk-
ets gjerninger fremfor lysets”, og bli ødelagt. (Se 2 Nephi 26:1- 11.)

Be en elev lese 2 Nephi 26:7 høyt. Be klassen se etter Nephis reaksjon på synet om folkets 
ødeleggelse. Be elevene fortelle hva de finner ut. Du kan gjerne foreslå at de markerer 
Nephis erklæring på slutten av verset: “Dine veier er rettferdige.”

• Hva betyr utsagnet “dine veier er rettferdige” for deg? (Du må kanskje forklare at en 
som er rettferdig, alltid vil behandle folk rettferdig.)

Etter å ha hjulpet elevene å forstå at Guds rettferdighet fordrer at de ugudelige blir straffet 
for sine handlinger, forklarer du at Guds rettferdighet også fordrer at de rettferdige blir 
belønnet for sine handlinger. Som en del av denne forklaringen, kan det være lurt å be 
elevene lese Lære og pakter 130:20- 21. Be elevene lese 2 Nephi 26:8- 9, 13, på jakt etter 
velsignelser som Nephi sa ville komme til hans rettferdige etterkommere.

• Hvilke ord eller uttrykk i vers 8 og 13 beskriver de rettferdiges handlinger?

• Når har du sett de velsignelser som er nevnt i vers 13? På hvilke måter tilkjennegir 
Herren seg for oss?

Skriv følgende prinsipp på tavlen: Når vi utøver tro på Jesus Kristus, tilkjennegir han 
seg for oss ved Den hellige ånds kraft.
• Hvordan kan kunnskap om denne sannheten øke din tro på Jesus Kristus?

2 Nephi 26:14- 33
Nephi profeterer om de siste dager, og innbyr alle til å komme til Kristus
Oppsummer 2 Nephi 26:14- 19 ved å forklare at Nephi profeterte at Mormons bok ville 
komme frem i de siste dager i en tid da mange mennesker ville være stolte og vantro.

LEKSJON 36

2 Nephi 26
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2 NEPHI  26

Be elevene tenke på en gang da de snublet over noe (eller du kan be dem forestille seg at 
de snubler over en hindring i mørket). Be dem granske 2 Nephi 26:20- 21 i stillhet, på jakt 
etter hindringer der folk kan snuble i de siste dager.

• Hva sier 2 Nephi 26:20- 21 er noen hindringer som Nephi så ville få hedningene til å 
snuble?

• Hva er noen andre eksempler på hindringer som Satan bruker til å få folk til å snuble?

Forklar at i tillegg til å plassere “snublestener” i vår vei for å lede oss bort fra Gud, prøver 
Satan å binde oss. Hold opp en tråd, og be elevene skumlese 2 Nephi 26:22, på jakt etter 
hva Nephi skrev om en lignende gjenstand. Be en elev komme frem foran klassen. Bind 
elevens håndledd sammen løst med en enkel tråd. Be ham eller henne rive av tråden. 
Gjenta prosessen, men denne gangen snurrer du tråden flere ganger rundt hans eller 
hennes håndledd. Fortsett å gjøre dette til eleven ikke klarer å rive over tråden – men be 
eleven være forsiktig så han eller hun ikke skader seg. (Hvis du ikke har tråd tilgjengelig, 
kan du kan gjerne be elevene forestille seg denne demonstrasjonen.) Be elevene studere 
2 Nephi 26:22, og prøve å finne ut hvordan verset angår demonstrasjonen.

• Hva sier 2 Nephi 26:22 om hva som er viktig med ordene “inntil han binder dem”? 
Hva lærer dette verset deg om hvordan Satan arbeider?

• Hvordan har du sett Satan lede folk med “linsnorer”?

• Hvilke av disse syndene (linsnorer) tror du er farligst for folk på din alder?

Minn elevene på at Satan lokker oss til å gjøre mørkets gjerninger slik at han kan binde 
oss og lede oss bort fra rettferdighetens sti. Forklar at de siste versene i 2 Nephi 26 viser 
en kontrast mellom Satans veier og Guds veier. Be elevene lese 2 Nephi 26:23- 24 stille.

• Hva sier disse versene om hvordan Herren arbeider? Hva er hensikten med alt det 
Herren gjør? (Du kan gjerne foreslå at elevene markerer den delen av 2 Nephi 26:24 
som lærer oss at alt Herren gjør, er til fordel for verden.)

Be elevene reflektere et øyeblikk over en gang da de følte seg motløse eller langt borte 
fra Herren. For å hjelpe elevene å føle at Nephis budskap om Herrens kjærlighet gjelder i 
deres liv, kan du be dem granske 2 Nephi 26:24- 28, 33. Du kan gjerne foreslå at de marke-
rer ordene alle, noen, og ingen (unntatt den første forekomsten av ordet ingen i vers 33). Be 
elevene bruke noen minutter til å lese om igjen setninger som inneholder disse ordene.

Be hver elev vende seg til et annet medlem av klassen og kort drøfte hva vi kan forstå 
av disse versene. Når elevene har delt sine tanker med hverandre, kan du vurdere å be 
noen få elever presentere de viktigste tankene fra deres samtaler. En hovedtanke som bør 
komme av denne diskusjonen, er at Herren elsker alle mennesker og innbyr alle til å 
komme til ham og ta del i hans frelse. Du kan gjerne skrive denne uttalelsen på tavlen. 
(Du kan også gjerne be elevene skrive svarene på følgende spørsmål i sine skriftstudiedag-
bøker eller notatbøker:

• Når har du sett Herrens kjærlighet i ditt liv?

• Hvordan kan det hjelpe deg å vite at Herren elsker alle mennesker og innbyr alle til å 
komme til ham?

Som avslutning ber du en elev lese 2 Nephi 26:25, 33 høyt. Før han eller hun leser, fore-
slår du at elevene markerer ordene eller uttrykkene som er oppmuntrende 
for dem. For å hjelpe elevene å se en ytterligere anvendelse i disse versene, 
kan du lese følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første 
presidentskap:

“Jeg håper vi ønsker alle Guds barn kjærlig velkommen, også dem som kler 
seg annerledes, ser, snakker eller gjør ting annerledes. Det er ikke bra å få 

andre til å føle seg utilstrekkelig. La oss oppmuntre menneskene rundt oss. La oss ønske 
dem velkommen med utstrakt hånd. La oss vise våre brødre og søstre i Kirken en spesi-
ell grad av medmenneskelighet, barmhjertighet og nestekjærlighet, slik at de føler at de 
endelig har funnet hjem…

Det synes bare riktig og passende at vi gir andre det vi så inderlig ønsker selv.

Oppfordre elevene 
til å handle
Effektiv undervisning 
omfatter vanligvis 
en oppfordring om å 
følge prinsippene. Hvis 
kunnskap om et prinsipp 
læres, uten at prinsippet 
følges, er ikke læringen 
komplett. Oppfordringer 
om å handle kan komme 
fra en lærer, og enda 
mer kraftfullt fra Den 
hellige ånd.
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Jeg antyder ikke at vi aksepterer synd eller ignorerer ondskap, hverken i vårt personlige liv 
eller i verden. Men i vår nidkjærhet forveksler vi av og til synd med synderen, og vi er for 
raske til å fordømme og har for lite barmhjertighet…

… La våre hjerter og hender være utstrakt i barmhjertighet mot andre, for enhver vandrer 
på sin egen vanskelige sti” (“Du er mine hender”, Liahona, mai 2010, 68- 69).

• Hvordan kan vi anvende 2 Nephi 26:33 og president Uchtdorfs læresetninger?

Be elevene tenke over hva de kan gjøre for å strekke seg ut til andre i nød og hjelpe dem 
å føle Herrens kjærlighet.

Flere undervisningsforslag
2 Nephi 26:29- 31. Nephi advarer mot den synd 
som prestelist er
Skriv følgende navn på tavlen: Sherem, Nehor, Korihor. 
Spør elevene hva de vet om disse mennene. Hvis elevene 
sliter med å svare, kan du kort forklare at disse men-
nene forsøkte å lede folk bort fra troen på Jesus Kristus. 
De var skyldige i den synd som prestelist er.

Nephi advarte sitt folk – og de av oss som lever i de siste 
dager – mot prestelist. Be en elev lese 2 Nephi 26:29- 31 
høyt. Be klassen lytte etter en definisjon av prestelist.
• Hva er målet for personer som er involvert i prestelist?

Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum 
minnet om at prestelist kan finne sted i Kirken. Be en 
elev lese hans råd:

“La oss være på vakt mot falske profeter og falske 
lærere, menn så vel som kvinner, som er selvoppnevnte 

forkynnere av Kirkens lære og som søker å utbre sitt 
falske evangelium og trekke tilhengere ved å støtte 
symposier, bøker og blader hvis innhold utfordrer Kir-
kens fundamentale lære. Vokt dere for dem som i tale 
og skrift går imot Guds sanne profeter, og som aktivt 
proselytterer, ubekymret og uten hensyn til deres evige 
velbefinnende som de forfører. I likhet med Nehor og 
Korihor i Mormons bok bruker de sofisteri for å forføre 
og lokke andre over til sitt syn. De ‘fremstiller seg som 
et lys for verden så de kan få verdens vinning og ros, 
men de søker ikke Sions velferd’ (2 Ne 26:29)” (“Vokt 
dere for falske profeter”, Liahona, jan. 2000, 73).

• Hvordan kan medlemmer av Kirken falle i den felle 
som prestelist er?

• Hva sier 2 Nephi 26:30 om hva som kan hindre 
prestelist? (Hjelp elevene å forstå at vi kan unngå 
den synd som prestelist er ved å ha kjærlighet til 
alle mennesker.)
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Innledning
Idet han ofte henviste til Jesajas ord, profeterte Nephi 
at Herren ville utføre “et underlig og forunderlig verk” 
i de siste dager. Dette store verk vil være gjengivelsen 
av Jesu Kristi evangelium. Et fokus for Nephis profeti 
var fremkomsten av Mormons bok. Nephi forutsa at 
vitner ville se Mormons bok og vitne om dens sannhet. 

Han vitnet også om den avgjørende rollen Mormons 
bok ville spille i Herrens verk i de siste dager – at 
det ville være en mirakuløs gave til verden. (Merk: 
2 Nephi 27 ligner meget på Jesaja 29. I Kirkens utgave 
av Bibelen gir fotnotene i Jesaja 29 nyttig innsikt for 
å studere begge kapitlene.)

Undervisningsforslag

2 Nephi 27:1- 5
Nephi profeterer at i de siste dager vil jorden være full av ondskap
Vis følgende gjenstander: en deodorant, en tannkremtube og et stykke eller en beholder 
med såpe. Forklar at hver gjenstand er ment å være en løsning på et problem. Be elevene 
identifisere problemet hver gjenstand er ment å løse. (Du kan velge å bruke andre gjen-
stander som kan anses som løsninger på konkrete problemer.)

Forklar at Nephis profeti i 2 Nephi 27 forteller om problemer som ville finnes i vår tid. Han 
forkynte at folk ville snuble åndelig på grunn av sin ugudelighet, at de ville lide av åndelig 
blindhet og at de ville avvise profetene. Nephi profeterte også om hva Gud ville gjøre for å 
løse disse problemene.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra 2 Nephi 27:1- 5. Be klassen lete etter ord og uttrykk 
som beskriver noen problemer i de siste dager. Be noen elever fortelle hvilke ord eller 
uttrykk de fant. For å hjelpe elevene å analysere disse ordene eller uttrykkene, kan det 
være lurt å stille følgende spørsmål:

• Hva tror du det vil si å være “drukne av synd”?

• I 2 Nephi 27:3 sammenlignes noen mennesker i de siste dager med en sulten mann 
som drømmer om å spise eller en tørst mann som drømmer om å drikke, men så våkner 
og føler at hans sjel er tom. Hva kan vi lære av dette? (Å spise eller drikke i en drøm gir 
ingen varig tilfredsstillelse og oppnår ingenting, siden sulten eller tørsten fortsatt er der 
etter drømmen. Likeledes vil de som “kjemper mot Sions berg”, ikke ha varig tilfredsstil-
lelse, og heller ikke vil de oppnå noe meningsfylt.)

• Hva tror du formuleringen “dere har lukket deres øyne” betyr?

For å hjelpe elevene å identifisere evangeliets sannheter i 2 Nephi 27:1- 5, kan du be dem 
oppsummere det de har lært av disse versene. Skriv svarene på tavlen. Forviss deg om at 
elevene forstår at i de siste dager vil mange mennesker være fylt av ugudelighet og 
avvise profetene.
• Hvorfor tror du det er viktig å kjenne til denne profetien og dens oppfyllelse?

2 Nephi 27:6- 23
Nephi profeterer om Mormons boks fremkomst
Be elevene lese 2 Nephi 27:6- 7 stille. Be dem om å se etter noe Herren ville tilveiebringe 
for å bidra til å løse menneskenes åndelige problemer i de siste dager.

• Hva ville Herren tilveiebringe?

• Hva ville boken inneholde?

Spørsmål som 
fører til analyse
Ved å bruke analy-
sespørsmål kan du 
oppmuntre elevene til 
å tenke på betydningen 
av versene de studerer. 
Du skulle vanligvis stille 
disse spørsmålene når 
elevene har blitt kjent 
med versene. Analyse-
spørsmål begynner ofte 
med formuleringer som 
“hvorfor tror du” eller 
“hva tror du”. Du kan 
for eksempel spørre: 
“Hva tror du dette 
(uttrykket eller ordet) 
betyr?”

LEKSJON 37

2 Nephi 27
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• Hvilken bok tror du disse versene beskriver? (For å hjelpe elevene å besvare dette spørs-
målet, kan du foreslå at de slår opp skriftstedhenvisningene som er oppført i 2 Nephi 
27:6, fotnote b. Du kan også gjerne forklare at formuleringen “dem som er hensovet” 
sikter til de avdøde profeter som førte opptegnelsene som ble til Mormons bok.)

Hold opp en Mormons bok. Forklar at Herren frembragte denne boken for å løse proble-
mer i de siste dager og for å bringe lys til en formørket verden. Herren åpenbarte til oldti-
dens profeter detaljer om fremkomsten av Mormons bok. Nephi nedtegnet disse detaljene 
i 2 Nephi 27. Forklar at en lignende profeti finnes i Jesaja 29. (Du kan gjerne forklare at 
enkelte har utfordret Mormons bok ved å sette spørsmålstegn ved hvorfor Bibelen ikke 
nevner den. Påpek at profetien i Jesaja 29 viser at Bibelen faktisk vitner om Mormons bok.)

Be en elev lese 2 Nephi 27:12- 14 høyt. Be klassen merke seg hvem Nephi sa ville få lov å 
se boken.

• Hvem var de tre vitnene som fikk lov til å se Mormons bok “ved Guds kraft”? (Oliver 
Cowdery, David Whitmer og Martin Harris. Se “De tre vitners vitnesbyrd”, Mormons bok.)

Påpek at Nephi nevnte “noen få” andre som også ville få lov til å se boken.

• Hvem tror du disse andre vitnene var? (Du må kanskje minne elevene på de åtte 
vitnene om Mormons bok. Se “De åtte vitners vitnesbyrd”, Mormons bok.)

Påpek at 2 Nephi 27:14 nevner at Herren ville “stadfeste sitt ord ved så mange vitners 
munn som han synes gavnlig”.

• Hva tror du Nephi mente da han sa at vitner ville stadfeste Guds ord? (De som mottar 
og aksepterer Guds ord gjennom Mormons bok, vil dele den med andre og vitne om 
dens sannhet.)

• Hvem kan disse vitnene være?

• For å hjelpe elevene å forstå at de også kan være vitner om sannheten av Mormons 
bok, kan det være lurt å be dem skrive navnet sitt i margen ved siden av 2 Nephi 27:14. 
Hvordan kan hvert medlem av Kirken, inkludert deg, bidra til å stadfeste Mormons boks 
sannhet?

• Når har du båret ditt vitnesbyrd om Mormons bok for andre?

I en tidligere leksjon har du kanskje oppmuntret elevene til å bære sitt vitnesbyrd om Mor-
mons bok for en annen. Hvis du gjorde det, kan du følge opp denne oppgaven ved å be 
noen elever fortelle hva de har gjort. Oppmuntre elevene til å se etter muligheter til å bære 
sitt vitnesbyrd om Mormons bok for andre, herunder medlemmer av andre trosretninger.

Kopier følgende oversikt på tavlen. (For å spare tid, kan det være lurt å gjøre dette før 
leksjonen begynner.)

Nephis profeti om 
hva mannen ville 
gjøre

Mannens navn Profetiens oppfyllelse
Joseph Smith – 
Historie 1:63- 65

Første mann 
(“som ikke er lærd”)
2 Nephi 27:9, 15, 19

Andre mann 
(“en annen”)
2 Nephi 27:15, 17

Tredje mann (“lærd”)
2 Nephi 27:15- 18

Følg opp
Be fra tid til annen 
elevene rapportere om 
tidligere oppfordringer 
og oppgaver. Dette gjør 
at elevene utveksler 
positive erfaringer, og 
det kan gi motivasjon 
for enkelte elever til å 
gjennomføre oppfor-
dringene du har gitt 
dem. Det lar deg også 
vie spesiell oppmerk-
somhet til gode ting som 
har skjedd når elevene 
har fulgt oppfordringer 
og gjort oppgaver.
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La elevene gå sammen to og to. Forklar at hvert par skal studere en profeti om fremkom-
sten av Mormons bok, så vel som oppfyllelsen av denne profetien. Be elevene kopiere 
oversikten i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker og skrive svarene ved å bruke de 
oppgitte skriftstedhenvisningene. (Du kan gjerne forklare at ordet skrifttegn i Joseph Smith 
– Historie 1:63- 65 sikter til skriften som var gravert på gullplatene som Mormons bok ble 
oversatt fra.) Når elevene er ferdige, ber du dem dele sine svar med klassen.

• Hva sier 2 Nephi 27:15 og Joseph Smith – Historie 1:64 om hvem den lærde mannen 
er som Martin Harris tok med skrifttegnene til? (Charles Anthon.)

• På hvilke måter kan en uten formell utdannelse, som Joseph Smith, være bedre egnet 
til å oversette Mormons bok enn en forsker som Charles Anthon?

Be elevene lese 2 Nephi 27:20- 21 stille, på jakt etter en formulering som går igjen i hvert 
vers. (“Jeg er i stand til å utføre mitt eget verk.”)

• Hva betyr formuleringen “Jeg er i stand til å utføre mitt eget verk” for deg?

• Hvordan er evangeliets gjengivelse og Mormons boks fremkomst en bekreftelse på 
at Gud er i stand til å utføre sitt eget verk?

• Hva er noen prinsipper vi kan lære av disse versene? (Etter hvert som elevene kommer 
med forslag, understreker du at Mormons boks fremkomst er én måte Gud vil utføre 
sitt verk i de siste dager på.)

• Hvordan styrker oppfyllelsen av denne profetien ditt vitnesbyrd om Mormons bok og 
dens rolle i gjenopprettelsen av Herrens kirke?

2 Nephi 27:24- 35
Nephi profeterer om den positive virkningen av Jesu Kristi gjengitte evangelium 
og Mormons bok
Les 2 Nephi 27:24- 26 høyt mens elevene følger med i sine skrifter.

• Kan du huske å ha hørt disse ordene før? I så fall, hvor? (Hvis elevene har problemer 
med å svare, forklarer du at Herren brukte lignende ord da han talte til Joseph Smith 
i Den hellige lund, se Joseph Smith – Historie 1:19.)

Hold opp en av gjenstandene du viste i begynnelsen av denne leksjonen, og minn elevene 
på at den ble laget for å løse et bestemt problem.

• Hvilke problemer sier Herren i 2 Nephi 27:25 at vil finnes blant menneskene i de siste 
dager? (Du kan gjerne skrive elevenes svar på tavlen.)

Minn elevene på de andre åndelige problemene i de siste dager som er nevnt i 2 Nephi 27:5. 
(Du kan gjerne legge til synd, åndelig blindhet og å forkaste profetene i listen på tavlen.)

• Hvordan bidrar Mormons bok og gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium til å løse disse 
problemene?

Be elevene lese 2 Nephi 27:29- 30, 34- 35 stille, på jakt etter måter Herren sa det gjengitte 
evangelium og Mormons bok ville velsigne menneskene i de siste dager på. Be en elev 
skrive disse velsignelsene på tavlen.

• 2 Nephi 27:29 sier at “ut fra mulm og mørke skal de blindes øyne se”. Hva tror du det 
betyr?

Hjelp elevene å forstå at Mormons bok og Jesu Kristi gjengitte evangelium bringer 
glede og forståelse til dem som studerer og aksepterer dem. Oppfordre elevene til 
å søke løsninger på sine utfordringer i Mormons bok og til å bære sitt vitnesbyrd om 
Mormons bok for andre.
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Innledning
Nephi profeterte om noen av de vanskelige forhol-
dene i de siste dager, inkludert de falske læresetnin-
gene og stoltheten i mange kirker som skulle bygges 
opp. Han forklarte hvordan man gjenkjenner falske 

læresetninger og verdslige holdninger, og han advarte 
mot metoder som Satan vil bruke for å prøve å distra-
here oss fra rettferdighet.

LEKSJON 38

2 Nephi 28

Undervisningsforslag

2 Nephi 28:1- 19
Nephi beskriver falske kirker og falske oppfatninger i vår tid
Tegn fareskilt som er kjent i din kultur på tavlen. Du kan for eksempel tegne et trafikkskilt 
eller et symbol som formidler at en viss substans er farlig eller giftig.

• Hva er formålet med disse skiltene eller symbolene?

Forklar at Mormons bok kan hjelpe oss å se varselskilt om åndelig skade-
lige innflytelser. President Ezra Taft Benson forklarte at en av hensiktene 
med Mormons bok er å avsløre hvordan motstanderen og andre fiender 
av Kristus vil arbeide i de siste dager. Be en elev lese følgende uttalelse av 
president Benson:

“Mormons bok avslører Kristi fiender. Den tilintetgjør falsk lære… Den 
styrker Kristi ydmyke disipler i kampen mot djevelens onde planer, metoder og dogmer i 
vår tid. De frafalne i Mormons bok har mye til felles med de frafalne i dag” (“The Book of 
Mormon Is the Word of God”, Ensign, jan. 1988, 3).

• Hvordan avslører Mormons bok Kristi fiender? (Den inneholder beretninger om menne-
sker som prøvde å lede andre bort fra troen på Kristus. Den hjelper oss å se deres feil og 
falske forestillinger.)

• Hvordan styrker Mormons bok oss mot motstanderen?

Bær vitnesbyrd om at Mormons bok avslører djevelens falske forestillinger og styrker 
oss mot hans onde planer. Forklar at elevene vil se et eksempel på dette i 2 Nephi 28. 
Dette kapitlet inneholder en av Nephis profetier om de siste dager. I denne profetien 
advarte Nephi mot falske læresetninger som ville være utbredt i vår tid.

Be elevene granske 2 Nephi 28:3- 9 stille, på jakt etter Nephis advarsler mot falske læreset-
ninger. Påpek at 2 Nephi 28:7- 9 er et Kjenn Skriftene- skriftsted. Du kan oppfordre elevene 
til å markere dette skriftstedet på en særegen måte slik at de lett vil kunne finne det igjen. 
Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å studere skriftstedet, ber du noen elever komme 
frem til tavlen. Be hver av dem om å skrive en falsk læresetning eller forestilling fra dette 
skriftstedet, inkludert verset hvor den finnes. Spør så de andre elevene om de la merke til 
andre falske læresetninger eller forestillinger i skriftstedet. Hvis de gjorde det, ber du dem 
legge dem til i listen på tavlen.

For å hjelpe elevene å drøfte noen av disse falske læresetningene og forestillingene, kan du 
stille følgende spørsmål:

• Hva er et eksempel fra nyere tid på en av disse falske forestillingene? (Pass på at klassen 
ikke navngir spesifikke kirkesamfunn når de svarer på dette spørsmålet.)

• Hvordan hindrer denne falske forestillingen folk i å følge vår himmelske Faders plan?

Be en elev lese 2 Nephi 28:12- 14 høyt. Be klassen se etter Nephis advarsel mot hva som 
vil skje med mange kirkesamfunn og mennesker i de siste dager på grunn av stolthet og 
falske læresetninger.

• På hvilke måter påvirker stolthet og falsk lære mennesker?

2 Nephi 28:7- 9 
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til 
undervisningsforslaget 
på slutten av leksjonen 
for å hjelpe elevene  
med å mestre dette 
skriftstedet.
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• Hvorfor blir ikke “Kristi ydmyke etterfølgere” ført vill av stolthet og ondskap? Hvordan 
kan vi unngå å bli bedratt av “menneskebud”? (Du må kanskje forklare at uttrykket 
“menneskebud” sikter til menneskers lære – i motsetning til Herrens lære.)

Be elevene lese 2 Nephi 28:15- 16, 19 stille, på jakt etter konsekvensene av falske 
læresetninger.

• Hvilke ord eller uttrykk ser du i disse versene som beskriver resultatene av stolthet og 
falske læresetninger?

2 Nephi 28:20- 32
Nephi varsler oss om hvordan Satan prøver å lure oss
Fortell elevene følgende historie:

Under et oppdrag i Afrika dro president Boyd K. Packer for å se dyrene i et viltreservat. 
Han la merke til at dyrene ved et grunt vannhull var nervøse. Da han spurte guiden hvorfor 
dyrene ikke drakk, sa guiden at det var på grunn av krokodiller. President Packer mintes:

“Jeg var sikker på at han tullet og spurte ham: ‘Hva er egentlig problemet?’ Igjen var sva-
ret: ‘Krokodiller.’ …

Han skjønte at jeg ikke trodde ham og bestemte seg antakeligvis for å lære meg en lekse. 
Vi kjørte frem slik at bilen sto på en voll over gjørmehullet, så vi kunne se ned. ‘Der,’ sa 
han. ‘Se selv.’

Jeg kunne ikke se noe annet enn gjørme, litt vann og de nervøse dyrene i det fjerne. Så, 
med ett så jeg den! – En stor krokodille som lå rolig i gjørmen og ventet på at et inteta-
nende dyr skulle bli tørst nok til å komme og drikke.

Med ett trodde jeg! Da han forsto at jeg var villig til å lytte, fortsatte han lek-
sjonen. ‘Det er krokodiller over hele parken,’ sa han, ‘ikke bare i elvene. Det 
finnes ikke noe vann uten en krokodille et eller annet sted i nærheten, og det 
er best du regner med det.’ …

På en annen reise til Afrika snakket jeg om denne opplevelsen med en vilt-
vokter i en annen park…

Han viste meg så et sted hvor en tragedie hadde funnet sted. En ung mann fra England 
jobbet på hotellet det året. Til tross for de gjentatte advarslene, gikk han gjennom innheg-
ningen for å undersøke noe på den andre siden av en vannpytt som ikke engang var dyp 
nok til å dekke joggeskoene hans.

“‘Han hadde ikke gått to skritt,’ sa viltvokteren, ‘før krokodillen tok ham, og vi kunne 
ikke gjøre noen ting for å redde ham’” (“Åndelige krokodiller”, Liahona, okt. 2002, 8).

• Hva fikk denne unge mannen til å bli offer for krokodillen? Hvordan kunne han ha 
unngått denne tragedien? (Ved å adlyde advarslene han hadde fått.)

Be en elev lese følgende råd fra president Packer høyt:

“De som har gått foran deg i livet har undersøkt vannhullene og advarer mot krokodil-
ler. Ikke bare de store, grå firfislene som kan bite deg i fillebiter, men åndelige krokodiller, 
uendelig mye farligere, mer villedende og mindre synlige, enn de velkamuflerte krypdyrene 
i Afrika.

Disse åndelige krokodillene kan drepe eller lemleste sjelen. De kan ødelegge din og dine 
kjæres sjelefred. Det er de som må advares mot, og det finnes knapt et vanningssted i hele 
jordelivet lenger som ikke er befengt med dem” (“Åndelige krokodiller”, 11).

• På hvilke måter ligner krokodillene i president Packers historie på Satans fristelser og 
taktikk? Hvilke advarsler får vi som hjelper oss å unngå åndelig fare?

Les 2 Nephi 28:19 høyt mens elevene følger med. Skriv så på tavlen Satan prøver å fange oss 
i sin makt ved …
Forklar at da Nephi fortsatte sin profeti, snakket han om taktikk som Satan ville bruke mot 
oss i de siste dager. La elevene gå sammen to og to. Be hvert par lese 2 Nephi 28:20- 29, på 
utkikk etter måter å fullføre setningen på tavlen på.

Bruk av historier
En historie kan bidra 
til å engasjere elevene 
ved å skape interesse 
og hjelpe dem å delta i 
læringsprosessen ved å 
høre andres erfaringer. 
Historier kan også hjelpe 
elevene å se hvordan 
evangeliets prinsipper 
gjelder i menneskers liv.
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Etter noen minutter ber du parene rapportere om hvordan de har fullført setningen på tav-
len. Som en del av denne diskusjonen, må du forvisse deg om at elevene forstår at Satan 
bruker mange taktikker for å prøve å overmanne oss, for eksempel ved å oppegge 
oss til sinne, berolige og lulle oss og smigre oss.
• Hva er noen eksempler på at Satan prøver å “oppegge [folk] til vrede mot det som er 

godt”? Hvordan forvirrer sinne folk med hensyn til hva som er godt og hva som er ondt?

• Hvorfor tror du det er farlig å være “likegyldig i Sion” og tro at ingen forbedring er 
nødvendig? Hvorfor tror du Satan er i stand til å lede slike mennesker “forsiktig ned 
til helvete”?

• Hva vil det si å smigre noen? (Å gi uoppriktig ros og komplimenter.) Hvorfor tror du 
smiger kan føre noen mennesker bort fra Herren?

• Hvorfor vil Satan prøve å overbevise folk om at han ikke eksisterer?

• Kan du nevne noe av det vi kan gjøre for å vokte oss mot sinne? Hvordan kan vi beskytte 
oss mot følelsen av at alt er vel? Hvordan kan vi være på vakt mot smiger?

For å runde av leksjonen, kan du informere elevene om at slutten av 2 Nephi 28 inneholder 
en siste advarsel og en forsikring fra Herren. Be elevene lese 2 Nephi 28:30- 32 stille.

• Herren respekterer vår handlefrihet og vår innsats for å lære om ham. Ifølge 2 Nephi 
28:30 underviser han oss “linje på linje og bud på bud”. Hva tror du han mente? Hva 
sier dette verset om hva som skjer med dem som sier: “Vi har nok”?

• I 2 Nephi 28:32 taler Herren til personer som har fornektet ham. Hva tror du han mener 
når han i dette verset sier: “Min arm er rakt ut hele dagen lang”? (I dette verset forteller 
Herren om sin nåde og sin villighet til å hjelpe oss hver dag når vi prøver å følge hans 
vilje, selv om vi har forkastet ham tidligere. Hjelp elevene å forstå at Herren vil være 
nådig mot alle mennesker som omvender seg og kommer til ham.)

Skriv følgende på tavlen: På grunn av det jeg har lært i dag, vil jeg … Be elevene fullføre 
denne setningen i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker ved å beskrive hva de vil gjøre 
som følge av å ha studert Nephis profeti i 2 Nephi 28. Det kan være lurt å be noen elever 
fortelle klassen hva de har skrevet. Forsikre deg imidlertid om at de forstår at de ikke skulle 
føle seg forpliktet til å snakke om tanker og erfaringer som er for personlige eller private.

Bær vitnesbyrd om at vi, med veiledning og styrke fra Herren, kan overvinne fristelse. Og 
selv når vi synder, vil Herren være barmhjertig mot oss hvis vi omvender oss oppriktig.

Kjenn Skriftene – 2 Nephi 28:7- 9
Forklar at folk noen ganger rasjonaliserer bort synd ved å fortelle seg selv at alle gjør det, 
eller at de kan omvende seg senere. Del klassen i små grupper. Be gruppene lese 2 Nephi 
28:7- 9 sammen, på jakt etter ord og uttrykk som kan knyttes til disse falske forestillingene. 
Be elevene drøfte følgende spørsmål i gruppene sine (det kan være lurt å skrive spørsmå-
lene på tavlen før klassen):

• Hva er faren ved å begå en “liten synd”?

• Vil Gud rettferdiggjøre at vi begår mindre eller sjeldent forekommende synder? 
(Be elevene lese Lære og pakter 1:31 for ytterligere klargjøring.)

• Hvordan kan man “dra fordel av en annen for hans ords skyld”? Hvordan kan vi noen 
ganger grave “en grav for [vår] neste”?

Be hver gruppe omskrive versene med språk som folk kan bruke i dag, til å overtale unge 
mennesker til å følge disse tåpelige læresetningene.

Be elevene tenke på tilfeller da de har opprettholdt sin åndelige styrke på tross av falske 
forestillinger på skolen, i media eller fra venner. Be dem skrive om disse erfaringene i sine 
skriftstudiedagbøker eller notatbøker. Vurder å be noen elever fortelle hva de har skrevet.

Merk: Du kan bruke dette forslaget under leksjonen når du introduserer Kjenn Skriftene- 
skriftstedet, eller du kan bruke det på slutten av leksjonen.
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Innledning
Nephi profeterte om de siste dagers gjengivelse av 
evangeliet, som Herren sa ville være “et forunderlig 
verk” (2 Nephi 29:1). Nephi vitnet om at i de siste dager 
ville alle Skriftene virke sammen for å vise at Gud 

husker sine barn. Han profeterte at mange ville avvise 
Mormons bok, men at de som tror, vil bli samlet inn i 
Kirken. I tillegg forkynte han at Guds paktsfolk er de 
som omvender seg og tror på Guds Sønn.

LEKSJON 39

2 Nephi 29- 30

Undervisningsforslag

2 Nephi 29
Nephi profeterer at i de siste dager vil mange avvise Mormons bok
Be elevene forestille seg at en venn på skolen oppriktig spør: “Hvorfor har mormoner en 
annen bibel?” Du kan gjerne be elevene rekke opp hånden hvis de har blitt stilt et spørs-
mål som dette. Be så noen få om å fortelle hvordan de har svart på spørsmålet.

Forklar at Nephi ga noen svar på dette spørsmålet ved å nedtegne Herrens ord om 
Mormons boks rolle i de siste dagers gjengivelse av evangeliet, som Herren kalte “et for-
underlig verk”. Be elevene lese 2 Nephi 29:1- 2 stille, og finne ut hva Herrens ord ville gjøre 
i de siste dager. (De ville “gå ut” til Nephis ætt, og de ville også “hvisle frem til jordens 
ender”.) President Ezra Taft Benson forklarte at “vi medlemmer av Kirken, og spesielt 
misjonærene, må være de som ‘hvisler’, eller forteller og vitner, om Mormons bok til 
jordens ender” (“Mormons bok er Guds ord,” Lys over Norge, mai 1988, 6).

Forklar at ordet banner i 2 Nephi 29:2 sikter til en gjenstand som brukes til å samle og for-
ene mennesker. Flagg kalles ofte bannere. (Se forklaringen av ordet banner i leksjon 32.)

• Hva sier 2 Nephi 29:2 er det “banner” som vil gå ut “like til jordens ender” for å samle 
Herrens folk? (Mormons bok – ordene til Nephis ætt, eller etterkommere.)

• Hva sier 2 Nephi 29:1- 2 om hva som er Herrens hensikt med å gi ytterligere hellig skrift 
som Mormons bok? (Hjelp elevene å forstå at Herren gir skrifter som et annet vitne 
og for å samle folk til sin pakt.)

Skriv på tavlen følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum 
(fra Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 4.):

“Mormons bok er den fremste erklæring om Guds pakt med og hans kjærlighet til sine barn her 
på jorden.” (Eldste Jeffrey R. Holland)

Forklar at i 2 Nephi 29 sikter ordet hedninger til mennesker som ikke er av Israels hus. 
Ordet jøder sikter til mennesker som er av Israels hus, inkludert Lehis familie og deres 
etterkommere. Be elevene lese 2 Nephi 29:3- 6 stille, på jakt etter hvordan noen hedninger 
ville reagere på ytterligere hellig skrift.

• Hvordan vil noen reagere på ytterligere hellig skrift?

• Hva sa Herren om dem som reagerer på denne måten?

Forklar at Nephi var profetisk i sin beskrivelse av menneskenes reaksjon på Mormons bok. 
Folk i dag uttrykker ofte tvil med hensyn til Mormons bok fordi de allerede har Bibelen.

Be elevene studere 2 Nephi 29:7- 11 to og to. Oppfordre dem til å finne Herrens hensikter 
med å gi skrifter i tillegg til Bibelen. Etter noen minutter ber du dem fortelle hva de har 
kommet frem til. Mulige svar kan være at (1) Herren husker alle mennesker og sender sitt 
ord til alle nasjoner (se vers 7); (2) Herren gir samme budskap til alle nasjoner, og Mor-
mons bok er et annet vitne om sannhetene i Bibelen (se vers 8); (3) Herren er alltid den 
samme, og han taler etter sitt eget behag (se vers 9); (4) Guds verk er ikke fullført, og han 
vil fortsette å tale for å fullføre sitt verk (se vers 9); (5) ingen skulle anta at Bibelen innehol-
der alle Herrens ord eller at Herren ikke har latt mer bli skrevet (se vers10) og (6) Herren 
befaler mennesker i alle nasjoner å skrive ned hans ord (se vers 11). For å hjelpe elevene å 
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oppsummere og bruke det de har lært av denne delen av leksjonen, kan du stille noen av 
eller alle disse spørsmålene:

• Hvordan kan 2 Nephi 29 brukes til å fjerne betenkeligheter om Mormons bok som en 
bok med ytterligere hellig skrift?

• Hvordan har disse versene økt din takknemlighet for Mormons bok?

La elevene gå sammen to og to igjen. Be dem om å øve på å besvare spørsmålet: “Hvorfor 
har mormoner en annen bibel?” Be én elev stille spørsmålet, og den andre svare på spørs-
målet. Be dem så om å bytte roller og gjenta diskusjonen. På slutten av denne aktiviteten 
kan du oppmuntre elevene til å tenke på noen de kjenner som kan ha nytte av en disku-
sjon om disse prinsippene, og til å søke veiledning fra Den hellige ånd om hvordan de kan 
snakke med disse menneskene.

For å runde av denne delen av leksjonen, må du sørge for at elevene forstår at Herren 
husker alle mennesker og vil sende ut sine ord til dem.

2 Nephi 30:1- 8
Nephi profeterer om Mormons boks rolle i de siste dager
Forklar at etter å ha sagt at Gud ville huske Israels hus, advarte Nephi sitt folk mot å tro de 
var mer rettferdige enn hedningene ville være. Han minnet dem også på at alle mennesker 
kan bli Guds paktsfolk. Be en elev lese 2 Nephi 30:2 høyt, og be klassen se etter to ting vi 
må gjøre for å bli en del av Guds paktsfolk. Be elevene fortelle hva de kommer frem til. 
Sørg for at de forstår at vi blir en del av Guds paktsfolk når vi omvender oss og tror 
på Jesus Kristus.
Forklar at i 2 Nephi 30:3 beskriver Nephi én måte Herren samler sitt folk til pakten i de 
siste dager på. Be elevene lese 2 Nephi 30:3 stille og merke seg denne prosessen. (Herren 
sender ut Mormons bok. Mange tror på den og deler den med andre.) Det kan være lurt å 
påpeke at Nephi spesielt nevnte at ordene i Mormons bok ville bli bragt ut “til levningen 
av vår ætt”, som betyr Lehis etterkommere.

Oppfordre elevene til å lese 2 Nephi 30:4- 8 stille, på jakt etter ord eller uttrykk som viser 
hvordan folk vil bli velsignet når de mottar Mormons bok.

• På hvilke måter vil Lehis etterkommere bli velsignet når de lærer om sine forfedre?

• Hva sier disse versene om virkningen Mormons bok kan ha på alle mennesker?

Sørg for at elevene forstår at Mormons bok kan hjelpe alle mennesker å bli kjent med 
Jesus Kristus og etterleve hans evangelium. Du kan gjerne skrive denne uttalelsen på 
tavlen.

• Hva kan vi gjøre for å hjelpe andre å bli kjent med Jesus Kristus gjennom Mormons bok?

• Hvordan har Mormons bok hjulpet deg å bli kjent med Frelseren?

Be elevene fortelle om en erfaring de har hatt med å dele Mormons bok. Oppmuntre 
elevene til å be om muligheter til å dele Mormons bok med andre.

2 Nephi 30:9- 18
Nephi profeterer om forholdene på jorden i tusenårsriket
Forklar at Nephi også profeterte om tusenårsriket – de 1000 årene etter Frelserens annet 
komme.

Oppsummer 2 Nephi 30:9- 10 ved å forklare at ved Herrens gjenkomst vil de ugudelige 
bli tilintetgjort. Be elevene lese 2 Nephi 30:12- 18 stille, på jakt etter beskrivelser av livet 

Elevøvelse
Når du ber elevene øve 
på å forklare evangeliets 
sannheter, gir du dem 
en mulighet til å få en 
dypere forståelse av 
disse sannhetene og for-
berede seg til å under-
vise andre i evangeliet. 
(Husk å ha balanse i din 
bruk av denne under-
visningsformen. Lærere 
skulle ikke gi avkall på 
sin rolle og la elevene ta 
over undervisningen i en 
klasse.)
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i tusenårsriket. Be elevene forestille seg at de skriver en nyhetsartikkel i tusenårsriket, som 
beskriver en tilstand de har funnet. Be dem om å skrive overskrifter for artikkelen og dele 
sine overskrifter med hverandre.

• Av forholdene under tusenårsriket som du har studert i 2 Nephi, hvilke ser du mest 
frem til? Hvorfor?

Rett elevenes oppmerksomhet mot følgende utsagn i 2 Nephi 30:18: “Satan skal en lang 
stund ikke mer ha makt over menneskenes barns hjerter.” Du kan gjerne foreslå at elevene 
markerer dette utsagnet i Skriftene sine.

• Hvorfor er det nyttig å vite at rettferdighet til slutt vil seire over ondskap?

Når elevene har svart, vitner du om at Satan ikke vil ha makt over menneskenes hjer-
ter i tusenårsriket, og at rettferdighet og fred vil råde. Be en elev lese høyt følgende 
uttalelse av president George Q. Cannon i Det første presidentskap. Be klassen merke seg 
grunner til at Satan ikke vil ha makt i tusenårsriket.

“Vi snakker om at Satan skal bli bundet. Satan vil bli bundet ved Guds kraft, men han vil 
også være bundet ved Guds folks faste beslutning om ikke å lytte til ham, om ikke å la 
seg styre av ham. Herren vil ikke binde ham og ta hans makt fra jorden mens det er menn 
og kvinner som er villige til å la seg styre av ham. Det er i strid med frelsesplanen. Å frata 
menneskene deres handlefrihet er i strid med vår Guds hensikter. Det var en tid på dette 
kontinentet, som vi har en beretning om, da folk var så rettferdige at Satan ikke hadde 
noen makt blant dem. Nesten fire generasjoner levde i rettferdighet. De levde i renhet 
og døde uten synd. Dette kom av at de nektet å gi etter for Satan. Det står ikke skrevet at 
Satan ikke hadde noen makt i andre deler av verden i denne perioden. Ifølge all historie 
som vi har i vår besittelse, hadde Satan den samme makt over mennesker som var villige til 
å lytte til ham. Men i dette landet hadde han ikke makt, og han ble bokstavelig talt bundet. 
Jeg tror at dette vil være tilfelle i tusenårsriket, og jeg ser på det på samme måte som jeg ser 
på den lykkelige tilstand som er beskrevet i opptegnelsen jeg snakker om. Jeg forventer at 
før Satan er helt bundet, vil de ugudelige bli tilintetgjort” (i Conference Report, okt. 1897, 
65).

• Hvordan vil Satan bli bundet under tusenårsriket?

Oppfordre elevene til å leve rettferdig slik at motstanderen ikke vil ha noen makt over dem.

Flere undervisningsforslag
2 Nephi 29:12- 14. Hva er velsignelsene av flere 
opptegnelser med hellig skrift?
Be elevene lese 2 Nephi 29:12- 14 stille, på jakt etter hva 
som vil skje i de siste dager med alle ordene Gud har 
befalt at skal skrives over hele jorden.

• Hvordan tror du de forskjellige folkeslagene i verden 
vil ha nytte av å ha hverandres opptegnelser?

Eldste Neal A. Maxwell i De tolv apostlers quorum sa 
at andre opptegnelser vil komme frem for å vitne om 
Jesus Kristus:

“Tapte bøker er blant de skatter som ennå skal komme 
frem. Over 20 av disse nevnes i vår nåværende hellige 

skrift. Kanskje den mest oppsiktsvekkende og omfangs-
rike av dem vil bli opptegnelsen om Israels tapte stam-
mer (se 2 Nephi 29:13). Vi ville ikke engang ha kjent til 
dette fremtidige tredje vitne om Kristus hvis det ikke 
hadde vært for den verdifulle Mormons bok, det annet 
vitne om Kristus! Dette tredje sett med hellige opp-
tegnelser vil således fullende en triade av sannheter. 
Da vil det skje slik den fullkomne hyrde har sagt: ‘Mitt 
ord skal også samles til ett’ (vers14). Det vil være ’én 
hjord og én hyrde’ (1 Nephi 22:25) i en sammenføyning 
av alle kristne evangelieutdelinger i menneskehetens 
historie (se L&p 128:18)” (“Han vil fortsatt åpenbare,” 
Lys over Norge, jan. 1987, 47).



134

Innledning
Mange år før Jesus Kristus ble født, fikk Nephi en 
åpenbaring om Frelserens dåp. Da Nephi fortalte sitt 
folk om denne åpenbaringen, underviste han i det han 

kalte “Kristi lære” – at for å få evig liv, må vi utøve tro 
på Jesus Kristus, omvende oss fra våre synder, bli døpt, 
motta Den hellige ånd og holde ut til enden.

LEKSJON 40

2 Nephi 31

Undervisningsforslag

2 Nephi 31:1- 13
Nephi lærer oss at når vi blir døpt, følger vi Frelserens eksempel
Begynn leksjonen med å stille elevene følgende spørsmål:

• Hva husker du i forbindelse med din dåp? Hva følte du da du ble døpt?

Forklar at da elevene ble døpt, fulgte de et mønster som alltid har vært en del av Jesu Kristi 
evangelium. Nephi brukte et bestemt uttrykk om dette mønsteret. Be elevene lete etter et 
uttrykk som finnes i 2 Nephi 31:2 og 2 Nephi 31:21. Når de har funnet uttrykket “Kristi 
lære”, spør du:

• Hvilke ord eller uttrykk i 2 31:2 Nephi, 21 sier noe om viktigheten av “Kristi lære”? 
(Svarene kan omfatte “jeg må si om”, “ingen annen vei” og “eneste og sanne lære”.)

Vis bildet av døperen Johannes som døper Jesus (62133; Kunst inspirert av evangeliet 
[2009], nr. 35). Be elevene studere 2 Nephi 31:5- 9 stille, på jakt etter ord eller uttrykk som 
sier noe om hvorfor Jesus Kristus ble døpt. (Du kan gjerne foreslå at de markerer disse 
ordene eller uttrykkene.) Etter noen minutter ber du elevene lese ordene eller uttrykkene 
de har funnet.

• Hva tror du det betyr å “fullbyrde all rettferdighet”? (Når elevene har svart, kan det være 
lurt å forklare at det betyr å holde budene. President Joseph F. Smith sa at “å fullbyrde all 
rettferdighet” er “å oppfylle loven” [i Conference Report, april 1912, 9].)

Be en elev lese 2 Nephi 31:10- 12 høyt.

• Hvordan forklarer disse versene viktigheten av dåpen? (Nephi lærer oss at dåpen er en 
befaling fra vår himmelske Fader, at den er nødvendig for å motta Den hellige ånd og at 
den er nødvendig for å følge Jesus Kristus.)

Be elevene sammenfatte læresetningene og prinsippene de har lært av 2 Nephi 31:5- 12. 
Mens de utveksler sine tanker, må du forvisse deg om at de forstår følgende prinsipper:

Jesus Kristus var det fullkomne eksempel på lydighet som vi skulle følge.
Vi må følge Jesus Kristus, bli døpt og motta Den hellige ånd.
Jesus Kristus ble døpt for å fullbyrde all rettferdighet, selv om han var uten synd.
Be en elev lese 2 Nephi 31:13 høyt. Rett elevenes oppmerksomhet mot uttrykkene, “av 
hele deres hjerte”, “ikke viser falskhet og hykleri for Gud” og “med ærlig hensikt”. Du 
kan gjerne foreslå at de markerer disse uttrykkene.

• Hva betyr disse uttrykkene for deg? (Du må kanskje påpeke at alle tre uttrykkene sikter 
til behovet for å være oppriktige i vår innsats for å utøve tro på Frelseren, omvende oss 
fra våre synder og følge Frelserens eksempel.)

For å hjelpe elevene å utdype sin forståelse av hvordan man følger Frelserens eksempel 
i forskjellige situasjoner, kan du stille spørsmål som de følgende:

• Hvordan kan disse uttrykkene anvendes på slike aktiviteter som daglig skriftstudium 
og deltagelse i Kirken?

• Hva er forskjellen mellom “å holde en bønn” og å be “av hele sitt hjerte”?
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• Hva er forskjellen mellom å spise nadverdsbrødet og å ta del i nadverdsbrødet “med 
ærlig hensikt”?

• Hva er forskjellen mellom å si at du beklager noe du har gjort, og å angre “av hele ditt 
hjerte”?

2 Nephi 31:14- 21
Nephi forkynner at etter dåpen må vi motta Den hellige ånd og fortsette å følge 
Frelserens eksempel
Forklar at Nephi talte om en port som åpner seg til en sti. Be en elev lese 2 Nephi 31:17- 18 
høyt. Når eleven er ferdig med å lese, tegner du en enkel illustrasjon som den følgende, på 
tavlen:

• Ifølge 2 Nephi 31:17, hva er porten? (Omvendelse og dåp. Skriv Omvendelse og dåp 
under porten.) Hvordan er omvendelse og dåp som en port?

• Hva sier 2 Nephi 31:18 om hva stien fører til? (Evig liv. Skriv Evig Liv på slutten av stien. 
Du må kanskje forklare at uttrykket “evig liv” sikter til opphøyelse i det celestiale rike.)

• Nephi sa at etter dåpen mottar vi Den hellige ånd (se 2 Nephi 31:13- 14). Hva sier 
2 Nephi 31:17- 18 om hva Den hellige ånd gjør for oss? (Hjelp elevene å forstå at Den 
hellige ånd vitner om Faderen og Sønnen og bringer syndsforlatelse.)

• Hvorfor er det viktig for oss å motta et vitnesbyrd om Faderen og Sønnen gjennom Den 
hellige ånd?

For å hjelpe elevene å forstå Den hellige ånds rolle i syndenes forlatelse, må du kanskje 
forklare uttrykket “dåpen med ild og med Den Hellige Ånd” (2 Nephi 31:13- 14; se også 
vers 17). Be en elev lese følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers 
quorum. Be klassen merke seg hva det vil si å bli døpt ved ild og ved Den hellige ånd.

“Dåpens port fører til den snevre og smale sti…

Vi har blitt befalt og instruert om å leve slik at vår falne natur forandres gjennom Den 
hellige ånds helliggjørende kraft. President Marion G. Romney sa at dåpen med ild ved 
Den hellige ånd ‘forvandler [oss] fra kjødelighet til åndelighet. Den renser, helbreder og 
lutrer sjelen… Tro på Herren Jesus Kristus, omvendelse og dåp i vann kommer forut for og 
er forutsetninger for den, men [dåpen ved ild] er fullbyrdelsen. Ved å motta [denne dåpen 
ved ild] får man sine klær renset i Jesu Kristi sonende blod’ (Learning for the Eternities, 
red. George J. Romney [1977], 133; se også 3 Nephi 27:19- 20).

Med andre ord, når vi blir født på ny og streber etter å alltid ha Hans ånd hos oss, vil 
Den hellige ånd helliggjøre og lutre vår sjel som ved ild (se 2 Nephi 31:13- 14, 17). Til slutt 
skal vi stå plettfrie for Gud” (“Skyldfrie hender og et rent hjerte,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2007, 81).

• Hva sa eldste Bednar og president Romney at “dåpen med ild” gjør for oss?

• Hvilke andre velsignelser kan vi motta ved Den hellige ånds gave?

• Hvordan “streber [du] etter å alltid ha hans Ånd” hos deg?

• Når har du følt Den hellige ånd virke i ditt liv?

Illustrasjoner
Illustrasjoner på tavlen 
kan hjelpe elevene å for-
stå abstrakte begreper. 
Når du tegner på tavlen, 
må du huske at enkle 
tegninger vanligvis er 
bedre enn kompliserte. 
Det er vanligvis en god 
idé å øve på en illu-
strasjon et par ganger 
før elevene kommer til 
klassen. Hvis du ikke 
liker å tegne på tavlen, 
kan du vurdere å be en 
elev tegne for deg.
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Forklar at i 2 Nephi 31:18 betyr ordet snever smal, streng, krevende og uten noen form for 
avvik. Nephi brukte dette ordet til å beskrive den veien vi må ta etter dåpen for å få evig liv. 
Be elevene i stillhet grunne på følgende spørsmål:

• Hva må vi gjøre etter dåpen for å holde oss på veien til evig liv?

Når elevene grunner på dette spørsmålet, kan du oppfordre dem til å lete etter svar i 
2 Nephi 31:15- 16, 19- 21. Du kan foreslå at de markerer ord eller uttrykk som forklarer hva 
vi må gjøre for å få evig liv. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du noen elever fortelle 
hva de har markert. Etter hvert som de svarer, skriver du svarene deres på tavlen. Illustra-
sjonen skulle se omtrent slik ut:

Sørg for at elevene forstår at hvis vi lever etter Kristi lære, vil vi motta evig liv.
For å runde av leksjonen, kan du be en elev lese 2 Nephi 31:20 høyt. Påpek at 2 Nephi 
31:19- 20 er et Kjenn Skriftene- skriftsted. Du kan oppfordre elevene til å markere dette 
skriftstedet på en særegen måte slik at de lett vil kunne finne det igjen. Be dem svare på 
et av følgende spørsmål i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker:

• Basert på det du har studert i denne leksjonen, hva gir deg håp om at du kan motta 
evig liv?

• Hvordan har pakten du inngikk i dåpen, påvirket ditt liv?

Kjenn Skriftene – 2 Nephi 31:19- 20
Presenter følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum:

“Stor kraft kan komme av å lære skriftsteder utenat. Å lære skriftsteder utenat er som å 
utvikle et nytt vennskap. Det er som å oppdage en ny person som kan hjelpe i nødens 
stund, gi inspirasjon og trøst og være en kilde til motivasjon til nødvendig forandring” 
(“Skriftenes kraft,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 6).

På en plakat (eller et stykke papir) skriver du Jeg har lært utenat 2 Nephi 31:19- 20. Plasser 
plakaten på et sted hvor elevene vil se den. Utfordre elevene å lære utenat dette skriftste-
det på egenhånd eller sammen med sine familier. Be dem skrive under på plakaten om 
noen dager når de har lært skriftstedet utenat. Hvis de jobber sammen med sin familie for 
å lære det utenat, kan de også skrive sine familiemedlemmers navn på plakaten. Husk å 
tilpasse denne utfordringen til enkeltpersoners evner og omstendigheter, slik at hver elev 
kan lykkes.

Bær ditt vitnesbyrd om verdien av å lære skriftsteder utenat, for eksempel 2 Nephi 31:19- 20, 
som inneholder ord som gir håp.

Merk: På grunn av omfanmget av og lengden på dagens leksjon, kan du bruke denne akti-
viteten en annen dag, når du har mer tid.

Omvendelse  
og dåp

Evig liv

fortsette å følge Frelserens eksempel, streve 
fremover med standhaftighet i Kristus, ha 
tro og håp, elske Gud og alle mennesker, 

nyte Kristi ord, holde ut til enden

2 Nephi 31:19- 20 
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til 
undervisningsforslaget 
på slutten av leksjonen 
for å hjelpe elevene med 
deres mestring av dette 
skriftstedet.
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Hjemmestudie- leksjon
2 Nephi 26- 31 (Enhet 8)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte 2 Nephi 26- 31 (enhet 8) 
er ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg om bare et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (2 Nephi 26- 27)
Elevene studerte Nephis profetier om de siste dager. De 
lærte at alt Herren gjør, er til fordel for verden og at Herren 
elsker alle mennesker og innbyr alle til å komme til ham og 
ta del i hans frelse. Elevene oppdaget også sannheten at 
fremkomsten av Mormons bok er en måte Gud vil oppfylle 
sitt verk på i de siste dager. I tillegg lærte de at Mormons 
bok og det gjengitte evangelium vil bringe glede og forstå-
else til dem som studerer og aksepterer dem.

Dag 2 (2 Nephi 28)
Mens de studerte Nephis advarsler mot de falske læreset-
ningene som ville florere i de siste dager, lærte elevene at 
Mormons bok avslører falske forestillinger om djevelen og 
styrker oss mot hans onde planer. I tillegg lærte de hvordan 
Satan bruker mange taktikker for å prøve å overmanne oss, 
for eksempel ved å oppegge oss til sinne, berolige, lulle og 
lokke oss.

Dag 3 (2 Nephi 29- 30)
Elevene lærte at Herren gir hellig skrift for å samle folk til 
sin pakt, og at Mormons bok kan hjelpe alle mennesker å 
bli kjent med Jesus Kristus og etterleve hans evangelium. 
Herren viste Nephi at mange i de siste dager vil avvise 
Mormons bok. Elevene fikk anledning til å tenke på sitt eget 
liv og hvordan samfunnet deres vil være annerledes under 
tusenårsriket fordi Satan ikke vil ha makt over menneskenes 
hjerter, og rettferdighet og fred vil råde.

Dag 4 (2 Nephi 31)
Følgende sannheter om Kristi lære og Frelserens eksempel 
ble understreket: Jesus Kristus fullbyrdet all rettferdighet ved 
å adlyde alle Faderens bud, og vi må følge Jesu Kristi eksem-
pel på lydighet ved å bli døpt og motta Den hellige ånd. Den 
hellige ånd vitner om Faderen og Sønnen og bringer synds-
forlatelse. Hvis vi lever etter Kristi lære, vil vi motta evig liv.

Innledning
Denne leksjonen understreker at alt vår himmelske Fader gjør, 
er til fordel for verden og er motivert av kjærlighet til hans barn. 
Denne leksjonen kommer også inn på hvordan Mormons bok 
avslører Satans falske læresetninger som er utbredt i vår tid, 
og hvordan evig liv kommer til dem som følger Kristi lære.

Undervisningsforslag
Spør elevene om de har noen tanker eller innsikt fra sitt skrift-
studium som de ønsker å dele med klassen før du begynner lek-
sjonen. Oppmuntre elevene til å stille eventuelle spørsmål de har 
om det de har studert. Oppfordre dem til å skrive ned åndelige 
inntrykk de mottar mens de leser og mediterer over Skriftene 
og sine oppgaver. Dette vil innby åpenbaringens ånd i deres liv.

Be elevene hjelpe deg å skrive på tavlen eller på et papirark 
noen svar på følgende spørsmål: Hvis du visste at din tid på 
jorden nærmet seg slutten, og du kunne skrive ett brev som 
dine etterkommere og resten av verden ville lese, hvilke emner 
ville du velge å ta med i ditt budskap?

Be elevene raskt skumlese 2 Nephi 26- 31 og sine skriftstudie-
dagbøker for å se hvilke emner Nephi tok opp da han nærmet 
seg slutten av sitt liv. Sammenligne det de finner, med svarene 
de skrev på tavlen. Nephis siste råd ble skrevet for dem av oss 
som lever i de siste dager, og inneholder ledetråder for å hjelpe 
oss å gjenkjenne sannheten, unngå Satans snublestener og 
følge Jesu Kristi lære.

2 Nephi 26
Når Nephi har profetert om sitt folks ødeleggelse, profeterer han 
om de siste dager og innbyr alle til å komme til Kristus
Be elevene lese 2 Nephi 26:29- 31 og se etter en av Satans tak-
tikker som Nephi advarte oss mot. Når noen elever har sagt hva 
de kom frem til, stiller du følgende spørsmål:

• Hva sier 2 Nephi 26:29 om hva prestelist er?
• Hva synes å være motivasjonen å være for å utøve prestelist?
• Hva forventer Herren at vi skal være motivert av når vi arbei-

der i Kirken? Hvem kjenner du som er et godt eksempel på 
dette?

Gjennomgå 2 Nephi 26:23- 28, 33 og dag 1, oppgave 3. Spør: 
Hva motiverer Herren i hans arbeid?

Når noen elever har svart, ber du klassen svare på følgende 
spørsmål:
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• Hvilke ord eller uttrykk i 2 Nephi 26:23- 28, 33 lærer oss at 
Herren elsker alle mennesker og innbyr alle til å komme 
til ham og ta del i hans frelse, og at alt Herren gjør, er til 
fordel for verden?

• Hvorfor er det viktig for oss å lære å være motivert av kjær-
lighet til andre i stedet for grådighet eller et ønske om å få 
andres anerkjennelse?

• Hvordan tror du vi kan bli mer nestekjærlige og Kristus- 
lignende i vårt arbeid i Kirken?

2 Nephi 28
Nephi advarer mot Satans bedrag
Fortell elevene at i 2 Nephi 28 fortsatte Nephi å avsløre de 
falske forestillingene som fremsettes av djevelen. Gjennomgå 
de “falske, nytteløse og tåpelige læresetninger” som er beskre-
vet i 2 Nephi 28:3- 9, og still elevene følgende spørsmål. De kan 
gjerne ta med svarene de har skrevet i sine skriftstudiedagbøker 
i løpet av den siste uken.

• Hva betyr det å “dra fordel av en annen for hans ords skyld”? 
(2 Nephi 28:8). (Det kan for eksempel være å gjøre narr av 
andre og feilsitere eller overdrive hva andre har sagt.)

• På hvilke måter kan mennesker i dag “grav[e] en grav” 
(2 Nephi 28:8) for sin neste?

• Hva er faren ved å prøve å skjule synder fra Herren eller holde 
våre gjerninger i mørket? (Se 2 Nephi 28:9.)

• Hvilken falsk lære i 2 Nephi 28:3- 9 tror du er mest skadelig 
for unge i dag? Hvorfor tror du den er skadelig? Hvordan blir 
ungdom forledet av denne falske læresetningen? (Se deg 2, 
oppgave 1.)

Gjennomgå 2 Nephi 28:20- 23 og president Boyd K. Packers his-
torie om åndelige krokodiller fra leksjonen på dag 2. Be elevene 
dele med klassen de faresignalene de tegnet i sine skriftstudie-
dagbøker (dag 2, oppgave 5), som illustrerer åndelige farer de 
mener ungdom må advares mot i dag.

Spør: Av alle de tingene Nephi kunne ha skrevet idet han avslut-
tet sin opptegnelse, hvorfor tror du han skrev om Satans bedrag 
og taktikker? (Du kan gjerne bære vitnesbyrd om den hjelp og 
styrke vi mottar for å motstå Satans taktikker når vi studerer 
Mormons bok omhyggelig.)

2 Nephi 31
Nephi lærer oss at Frelseren viste oss det fullkomne eksempel
Tegn et enkelt bilde av en sti som går gjennom port. Be elevene 
lese 2 Nephi 31:17- 18 og se etter hvordan Nephi brukte dette 
bildet av en sti og en port for å understreke den eneste måten 
å komme til Jesus Kristus på. Still deretter følgende spørsmål:

• Hva sier disse versene om hva porten og stien symboliserer? 
(Porten symboliserer omvendelse, dåp og mottakelse av Den 
hellige ånd.)

• Ut fra det du har lært i ditt personlige studium av 2 Nephi 31, 
hvorfor omtales mottakelsen av Den hellige ånd som “dåpen 
med ild”? (Se 2 Nephi 31:13; se også vers 17.)

Be en elev lese 2 Nephi 31:19- 21 høyt. Be elevene se etter 
hva som kreves av oss etter at vi har gått gjennom “porten”. 
Når elevene har svart hva de kom frem til, stiller du følgende 
spørsmål:

• Hva tror du Nephi mente da han skrev: “Dette er Kristi lære”? 
(2 Nephi 31:21).

• Med tanke på det du har studert i dag, hva tror du vår him-
melske Fader ønsker at du skal gjøre for å hjelpe deg videre 
på den snevre og smale sti? (Du kan gjerne oppfordre elevene 
til å sette seg et mål som svar på dette spørsmålet.)

Neste enhet (2 Nephi 32- Jakobs bok 4)
Liker du å spise? I neste enhet skal elevene lære hva det vil si å 
“nyt[e] Kristi ord” (2 Nephi 32:3). Hvordan skulle en profet korri-
gere et folk som begynner å bli påvirket av kjærlighet til rikdom 
eller av menn som bryter kyskhetsloven? Legg merke til hvordan 
Jakob tar opp disse problemene.
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Innledning
Etter å ha undervist om den “snevre og smale sti som 
fører til evig liv” (2 Nephi 31:18), skjønte Nephi at hans 
folk lurte på hva de skulle gjøre etter at de hadde tatt 
fatt på denne stien. Han svarte på deres spørsmål ved å 

oppmuntre dem til å “nyt[e] Kristi ord” og “be alltid” 
(2 Nephi 32:3, 9). Han forsikret dem om at hvis de ville 
gjøre disse tingene, ville Den hellige ånd hjelpe dem å 
vite hva de skulle gjøre.

LEKSJON 41

2 Nephi 32

Undervisningsforslag

2 Nephi 32:1- 7
Nephi råder oss til å søke guddommelig veiledning gjennom Jesu Kristi ord og 
Den hellige ånds tilskyndelser
Be elevene tenke på en gang da de forklarte måten å komme fra ett sted til et annet på. 
Be dem å forklare hvorfor det var enten lett eller vanskelig å gi denne veibeskrivelsen.

Minn elevene på at i forrige leksjon studerte de rettledning som Nephi ga sitt folk. Etter 
å ha gitt dem denne rettledningen, sa han: “Dette er veien” (2 Nephi 31:21). For å hjelpe 
elevene å repetere det de lærte, stiller du følgende spørsmål:

• Hvis vi følger Nephis rettledning, hvor vil den lede oss? (Til evig liv; se 2 Nephi 31:20.)

• Hva sier 2 Nephi 31:17- 18 om hvordan vi skal begynne på den vei som fører til evig liv?

Forklar at 2 Nephi 32 er en videreføring av Nephis læresetninger i 2 Nephi 31. Be elevene 
se i 2 Nephi 32:1 etter et spørsmål som Nephis folk hadde om hva han hadde lært dem. 
Be noen elever om å uttrykke dette spørsmålet med egne ord. (Forsikre deg om at elevene 
forstår at folket lurte på hva de skulle gjøre etter å ha begynt på veien til evig liv.)

Be en elev lese 2 Nephi 32:2- 3 høyt. Be klassen se etter Nephis svar på folkets spørsmål. 
Påpek at 2 Nephi 32:3 er et Kjenn Skriftene- skriftsted. Du kan oppfordre elevene til å 
markere det på en særegen måte slik at de lett vil kunne finne det igjen.

• Hvilke ord i 2 Nephi 32:3 beskriver hvordan vi skulle motta Kristi ord? Hvordan er det 
å nyte forskjellig fra å småspise?

• Hva tror du det vil si å nyte Kristi ord?

• Hva sa Nephi ville bli utfallet hvis vi nyter Kristi ord?

• Kan du nevne noen steder hvor vi kan finne Jesu Kristi ord? (Svarene kan omfatte 
Skriftene, ord fra vår tids profeter og inspirasjon fra Den hellige ånd.)

Forsikre deg om at elevene forstår at når vi nyter Kristi ord, vil Kristi ord fortelle 
oss alt vi skulle gjøre.
For å hjelpe elevene å overveie i hvilken grad de nyter Jesu Kristi ord, kan du lese følgende 
liste, og stoppe opp etter hvert punkt. Be elevene skrive listen i sine skriftstudiedagbøker 
eller notatbøker eller på et papirark.

1. Personlig skriftstudium

2. Nadverdsmøte

3. Generalkonferanse

4. Familiens skriftstudium

5. Seminar

6. Familiens hjemmeaften

7. Det aronske prestedømmes quorumsmøte eller Unge kvinners klasse

8. Personlig bønn

2 Nephi 32:3 
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til 
undervisningsforslaget 
på slutten av leksjonen 
for å hjelpe elevene med 
deres mestring av dette 
skriftstedet.
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Be elevene tenke over hvor godt de søker Jesu Kristi ord i hver av disse sammenhengene. 
For hvert punkt ber du dem skrive nyter, småspiser eller sulter. En elev kan for eksempel 
nyte i personlig skriftstudium, men bare småspise av generalkonferansen. En elev som 
ikke følger med på nadverdsmøtet, kan skrive ordet sulter ved siden av dette punktet.

Be elevene velge en av aktivitetene hvor de i dag “småspiser” eller “sulter”, og be dem 
sette seg mål som vil hjelpe dem å “nyt[e] Kristi ord” mer i denne sammenhengen. (Du 
kan oppfordre dem til å tenke på sine mål innen Tro mot Gud eller Personlig fremgang, 
i sammenheng med disse målene).

For å forsterke elevenes forståelse av sitt ansvar for å søke personlig veiledning fra Den 
hellige ånd, ber du dem lese 2 Nephi 32:4- 7 stille. Be dem så drøfte følgende spørsmål med 
en partner. (Du kan gjerne dele ut disse spørsmålene på et støtteark eller skrive dem på 
tavlen før klassen begynner.)

• I vers 4, hva tror du det innebærer å be eller banke på? Hva sier Nephi er konsekvensene 
for dem som ikke vil be eller banke på?

• Hvilken velsignelse lover Nephi at vi kan få når vi mottar Den hellige ånd?

• Hvorfor sørget Nephi på grunn av sitt folk?

Uttrykk din tillit til at hvis elevene nyter Jesu Kristi ord, vil Den hellige ånd hjelpe dem 
å følge veien til evig liv.

2 Nephi 32:8- 9
Nephi råder oss til å be alltid
Forklar at Nephi så fokuserte på én ting vi kan gjøre for å motta Jesu Kristi ord. Be elevene 
lese 2 Nephi 32:8 stille, på jakt etter hva Nephi sa vi skulle gjøre. Når de har funnet svaret, 
stiller du følgende spørsmål for å hjelpe dem å grunne på viktigheten av bønn:

• Hvorfor tror du Den hellige ånd vil at vi skal be?

• Hvorfor tror du Satan ikke vil at vi skal be? På hvilke måter kan Satan prøve å overbevise 
folk om ikke å be?

Be en elev lese 2 Nephi 32:9 høyt. Påpek at 2 Nephi 32:8- 9 er et Kjenn Skriftene- skriftsted. 
Du kan gjerne foreslå at elevene markerer det på en særegen måte, slik at de lett vil kunne 
finne det igjen.

• Hvor ofte skulle vi be? Hva tror du det betyr å “be alltid”?

Presenter følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum. (Hvis 
det er mulig, kan du ta kopier av dette sitatet slik at elevene kan lese sammen med deg og 
fokusere på eldste Bednar ord. Hvis du tar kopier, må du være oppmerksom på at sitatet 
fortsetter senere i leksjonen etter en kort diskusjon. Ta også med den delen av uttalelsen.) 
Be elevene lytte etter eldste Bednars råd om hvordan vi kan “be alltid”.

“Det kan være ting i vår karakter, i vår oppførsel eller noe som angår vår 
åndelige vekst, som vi trenger å snakke med vår himmelske Fader om i 
morgenbønn…

I dagens løp har vi en bønn i vårt hjerte om fortsatt hjelp og rettledning. …

Vi merker oss i løpet av nettopp denne dagen at det oppstår situasjoner da vi 
normalt ville ha vært tilbøyelige til å opptre strengt, men gjør det ikke, eller 

vi lett kunne bli sinte, men blir det ikke. Vi forstår det er hjelp og styrke fra himmelen og 
erkjenner ydmykt at det er svar på bønn. Selv i erkjennelsens øyeblikk oppsender vi en 
stille takkens bønn” (“Be alltid,” Ensign eller Liahona, nov. 2008, 41- 42).

For å hjelpe elevene å grunne på dette rådet, kan du spørre:

• Kan du tenke deg øyeblikk i dag eller nylig da du kunne ha fulgt dette forslaget fra 
eldste Bednar? (Du kan gjerne be elevene grunne på dette spørsmålet stille istedenfor 
å svare høyt.)

2 Nephi 32:8- 9 
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til undervis-
ningsforslaget på slutten 
av leksjonen for å hjelpe 
elevene med deres 
mestring av dette 
skriftstedet.
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Fortsett å lese eldste Bednars råd:

“På slutten av dagen kneler vi ned igjen og avlegger rapport til vår Fader. Vi gjennom-
går dagens hendelser og uttrykker en dypfølt takk for velsignelsene og hjelpen vi fikk. Vi 
omvender oss og, med hjelp fra Herrens ånd, ser vi hvordan vi kan gjøre det bedre og bli 
bedre i morgen. Slik bygger vår aftenbønn på, og blir en fortsettelse av, vår morgenbønn. 
Og vår aftenbønn er også en forberedelse til en meningsfylt morgenbønn.

Morgen-  og aftenbønn – og alle bønner mellom disse – er ikke ubeslektede, separate 
foreteelser, men knyttes sammen for hver dag og i dagevis, ukevis, måneder og til og med 
år. Det er delvis slik vi oppfyller Skriftenes formaning om å ‘be alltid’ (Lukas 21:36; 3 Nephi 
18:15, 18; L&p 31:12). Slike meningsfylte bønner er medvirkende til at vi oppnår de høy-
este velsignelser Gud har til sine trofaste barn” (“Be alltid”, 42).

For å hjelpe elevene å forstå den siste delen av 2 Nephi 32:9, kan du forklare at ordet hellige 
betyr å “innvie, gjøre hellig eller å bli rettferdig” (Veiledning til Skriftene, “Innvie, Innviel-
sesloven”, scriptures.lds.org).

• Hvorfor skulle vi be hver gang vi “[gjør] noe for Herren”?

• Hva tror du det betyr at Herren helliger det vi gjør, til gavn for vår sjel?

• Hvordan kan eldste Bednars råd hjelpe oss å leve et mer innviet liv?

Bær vitnesbyrd om at når vi ber alltid, vil vi være i stand til å gjøre alt som Herren 
vil vi skal gjøre til gavn for vår sjel.
For å oppsummere hva elevene har diskutert i denne leksjonen, kan du presentere følgende 
uttalelse av eldste Spencer J. Condie i De sytti:

“Dere står kanskje overfor avgjørelser om misjon, fremtidig yrke og med 
tiden ekteskap. Når dere leser i Skriftene og ber om veiledning, vil dere kan-
skje ikke se svaret i form av trykte ord på siden, men mens dere leser, vil dere 
motta klare inntrykk og tilskyndelser, og som lovet, vil Den hellige ånd ‘vise 
dere alt dere skal gjøre’. [2 Nephi 32:5.]” (“Hvordan bli til stor nytte for våre 
medmennesker,” Liahona, juli 2002, 48).

Kjenn Skriftene – 2 Nephi 32:3
Spør elevene hvor lang tid de tror det ville ha tatt dem å lære 2 Nephi 32:3 utenat hvis de 
resiterte det hver gang de spiste mat. Utfordre dem til å repetere dette skriftstedet – nyte 
Kristi ord – hver gang de spiser et måltid de kommende dagene. Når de har lært verset 
utenat, ber du dem rapportere hvor mange måltider det tok.

Kjenn Skriftene – 2 Nephi 32:8- 9
Spør elevene om de noen gang har prøvd å ha en bønn i hjertet en hel dag eller en hel uke. 
Be dem fortelle hva de opplevde. Be klassen overveie hvordan de kan “be alltid” de neste 
24 timene. Utfordre dem til å gjøre det og rapportere om sine erfaringer i begynnelsen av 
neste klasseperiode.

Merk: Hvis du ikke har tid til å bruke disse undervisningsforslagene i denne leksjonen, 
kan du vurdere å bruke dem som repetisjon i fremtidige leksjoner.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
2 Nephi 32:2. Hva betyr det å tale med 
englers tunge?
Noen lurer kanskje på hva det betyr å “tale med englers 
tunge”. President Boyd K. Packer har sagt at å tale med 

englers tunge “ganske enkelt betyr at du kan tale med 
Den hellige ånds kraft” (“Den hellige ånds gave: Hva 
ethvert medlem skulle vite”, Liahona, aug. 2006, 18).
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Innledning
Nephi avsluttet sin opptegnelse ved å erklære at hans 
skrevne ord vitner om Jesus Kristus og overtaler folk 
til å gjøre godt og holde ut til enden. Han sa at selv 
om han skrev “i svakhet”, var hans ord “av stor verdi” 

og ville “bli gjort sterke” for dem som vil lese dem (se 
2 Nephi 33:3- 4). Han forklarte at hans skrifter var “Kristi 
ord” og at folk ville være ansvarlige overfor Gud for sin 
reaksjon på dem (se 2 Nephi 33:10- 15).

LEKSJON 42

2 Nephi 33

Undervisningsforslag

2 Nephi 33:1- 2
Nephi forkynner om Den hellige ånds kraft til å bringe sannheten til vårt hjerte 
[i den norske utgaven av Mormons bok står det “inn i”]
Tegn følgende bilde på tavlen:

• Hva er forskjellen på at et budskap kommer til noens hjerte og at et budskap kommer 
inn i noens hjerte?

Be en elev lese 2 Nephi 33:1 høyt. Be så elevene grunne på følgende spørsmål stille.

• Hvorfor tror du det er betydningsfullt at Den hellige ånd bringer sannheten til vårt 
hjerte, men ikke inn i vårt hjerte?

Mens elevene grunner på dette spørsmålet, leser du høyt følgende uttalelse av eldste 
David A. Bednar i De tolv apostlers quorum. Forklar at i denne uttalelsen snakker eldste 
Bednar om 2 Nephi 33:1.

“Legg merke til (i den engelske utgaven) at Åndens kraft fører budskapet 
til, men ikke nødvendigvis inn i hjertet. En lærer kan forklare, vise, overtale 
og bære vitnesbyrd, og gjøre det med stor åndelig kraft og effektivitet. Men 
innholdet i et budskap og Den hellige ånds vitnesbyrd kan likevel bare 
trenge inn i hjertet hvis mottakeren legger til rette for det” (“Søk lærdom 
ved tro” [tale til lærere i Kirkens skoleverk, 3. feb. 2006], 1, si.lds.org).

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Gerald N. Lund i De sytti:

“Hvorfor bare til hjertet? Handlefriheten er så hellig at vår himmelske Fader aldri vil tvinge 
menneskenes hjerte, ikke engang med all sin uendelige makt… Gud lar oss være voktere, 
eller portvakter, for vårt eget hjerte. Vi må av egen fri vilje åpne vårt hjerte for Ånden” 
(“Vi må åpne vårt hjerte,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 33).

• Hva avgjør om et budskap kommer inn i en persons hjerte?

• Når har du følt at et evangeliebudskap har kommet inn ditt hjerte? Hva forteller dette 
deg om ditt hjerte akkurat da?

Be elevene lese 2 Nephi 33:2 stille, og finne ut hvordan folk reagerer på Den hellige ånd 
når de forherder sitt hjerte.

• Kan du gi noen eksempler på adferd og holdninger som kjennetegner mennesker med 
et hardt hjerte?

til inn i
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• Hva mener du budskapet i 2 Nephi 33:2 er? (Elevene kan svare at vi velger enten å åpne 
eller å lukke vårt hjerte for Den hellige ånds inspirasjon. Sørg for at de forstår at når vi 
åpner vårt hjerte, kan budskap fra Den hellige ånd komme inn.)

Før du går videre med leksjonen, bør du gi elevene et øyeblikk til stille å vurdere sitt eget 
hjertes tilstand og finne ut om de slipper sannhetens budskap inn i sitt hjerte.

2 Nephi 33:3- 15
Nephi forklarer hensikten med sin opptegnelse og sitt håp om at leserne vil tro 
på Kristus
Skriv følgende på tavlen:

2 Nephi 33:3 – Jeg ber uopphørlig for…

2 Nephi 33:4 – Jeg vet…

2 Nephi 33:6 – Jeg fryder meg…

2 Nephi 33:7 – Jeg har…

Be elevene lese 2 Nephi 33:3- 7 stille, på jakt etter Nephis håp for dem som ville lese hans 
ord. Be noen elever komme frem til tavlen og fullføre setningene, med egne ord eller med 
Nephis ord. (Noen av setningene på tavlen kan gi mer enn ett svar.)

• Hvordan kan vi styrke vårt personlige vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans forsoning?

Be fem elever bytte på å lese høyt fra 2 Nephi 33:10- 14. Be klassen følge med, på jakt etter 
ord eller uttrykk i Nephis farvel som er meningsfylte for dem. Du kan gjerne foreslå at 
elevene markerer disse ordene eller uttrykkene.

• Hvilke ord eller uttrykk er meningsfylte for deg? Hvorfor?

• Hvis noen tror på Kristus, hva vil de føle for Mormons bok? (Se 2 Nephi 33:10.)

• Hva advarte Nephi og sa at ville skje med dem som ville forkaste hans ord? (Når elevene 
svarer på dette spørsmålet, kan du foreslå at de også tenker på hva de vil føle i Herrens 
nærhet om de har trodd og fulgt Nephis og andre profeters ord.)

Be elevene lese 2 Nephi 33:15 stille og tenke på Nephis siste ord: “Jeg må adlyde.” Gi dem 
så noen minutter til å se tilbake gjennom 1. og 2. Nephi og finne eksempler på Nephis 
lydighet. Etter noen minutter ber du elevene fortelle hva de har kommet frem til. Svarene 
kan innbefatte å forlate Jerusalem, vende tilbake til Jerusalem for å hente messingplatene, 
vende tilbake til Jerusalem igjen for å be Ismaels familie om å bli med dem, føre to sett med 
plater, følge veiledningen på Liahona, bygge et skip, reise til det lovede land, skille lag med 
Laman og Lemuel og lede sitt folk i rettferdighet. Etter hvert som elevene gir eksempler, 
kan du gjerne skrive dem på tavlen.

Skriv følgende på tavlen: Jeg må …
Be elevene fullføre denne setningen i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker. Uttrykk 
din tillit til at de kan velge å være lydige. Uttrykk dine tanker om hvordan Nephis ord kan 
hjelpe dem å styrke sin tro på Jesus Kristus og øke deres evne til å gjøre godt.

Repetisjon av 2 Nephi
Sett av litt tid til å hjelpe elevene å repetere 2 Nephi. Be dem om å tenke over hva de har 
lært av denne boken, både i Seminar og i sitt personlige skriftstudium. Om nødvendig, kan 
du be dem skumlese 2 Nephi for å hjelpe dem å huske. Be dem forberede seg til å dele noe 
fra 2 Nephi som har inspirert dem til å gjøre godt og ha tro på Jesus Kristus, slik Nephi sa 
(se 2 Nephi 33:4). Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du noen elever dele sine tanker 
og følelser.

Les følgende uttalelser om ansvaret vi har for å lese Mormons bok og de velsignelser som 
kommer inn i vårt liv når vi ivaretar dette ansvaret:

President Joseph Fielding Smith sa: “Det synes for meg som om intet medlem av denne 
kirke noensinne vil være fornøyd før han eller hun har lest Mormons bok gang på gang, 
og overveiet den grundig så han eller hun kan bære vitnesbyrd om at den virkelig er en 
opptegnelse inspirert av Den allmektige, og at dens historie er sann” (i Conference Report, 
okt. 1961, 18).

Oppmuntre elevene 
til å sette ord 
på sannheter
Elevene har godt av 
hyppige muligheter til å 
uttrykke sine tanker og 
følelser, forklare evange-
liets prinsipper og vitne 
om sannheten. Eldste 
Richard G. Scott i De tolv 
apostlers quorum har 
sagt: “Når elevene setter 
ord på sannhetene, blir 
de bekreftet i deres 
sjel og deres personlige 
vitnesbyrd blir styrket” 
(“Å forstå og etterleve 
sannhet” [tale til lærere 
i Kirkens skoleverk, 
4. feb. 2005], 3, si.lds.
org). Men selv om det 
er viktig å gi elevene 
mulighet til å uttrykke 
seg, skulle de ikke føle 
seg tvunget eller presset 
til å gjøre det.
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President Gordon B. Hinckley sa at hvis Kirkens medlemmer ville lese Mormons bok, 
“vil en større grad av Herrens ånd få innpass i deres liv og i deres hjem, og også en fornyet 
beslutning om å vandre i lydighet til hans bud og et sterkere vitnesbyrd om at Guds Sønn 
virkelig lever” (“Et levende og sant vitnesbyrd,” Liahona, aug. 2005, 4).

For å runde av leksjonen, kan du vurdere å fortelle om en personlig erfaring som et vitnes-
byrd om at Nephis ord i dette kapitlet har blitt oppfylt i ditt liv.
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Jakobs bok
Hvorfor studere denne boken?
Ved å studere Jakobs bok kan elevene 
lære viktige lærdommer av en mann som 
hadde usvikelig tro på Jesus Kristus. Jakob 
vitnet gjentatte ganger om Frelseren og 
oppfordret sitt folk og dem som ville 
lese hans ord, til å omvende seg. Han 
underviste og viste viktigheten av flittig 
å utføre kall fra Herren. Han advarte sitt 
folk mot farene ved stolthet, rikdom og 
umoral. Jakob siterte og kommenterte 
også Zenos’ allegori om oliventrærne, som 
illustrerer Frelserens utrettelige innsats for 
å tilveiebringe frelse for alle Guds barn, 
og gir en oversikt over Guds handlemåte 
med Israels hus. I sitt møte med Sherem, 
en antikrist, viste Jakob hvordan man kan 
svare dem som stiller spørsmål ved eller 
kritiserer vår tro.

Hvem skrev denne boken?
Jakob, den femte sønn av Sariah og 
Lehi, skrev denne boken. Han ble født 
i villmarken under familiens reise til det 
lovede land. I sin ungdom hadde Jakob 
“mange lidelser og mye sorg på grunn 
av [sine] brødres råskap” (2 Nephi 2:1). 
Lehi lovet imidlertid Jakob at Gud ville 
“hellige [hans] lidelser til [hans] gavn” 
og at han ville tilbringe sine dager “i 
[sin] Guds tjeneste” (2 Nephi 2:2- 3). I sin 
ungdom skuet Jakob Frelserens herlighet 
(se 2 Nephi 2:3- 4). Nephi innviet Jakob til 
å bli en prest og en lærer for nephittene 
(se 2 Nephi 5:26), og senere overlot han 
Nephis mindre plater til ham (se Jakobs 
bok 1:1- 4). Som en trofast prestedøms-
leder og lærer arbeidet Jakob flittig for 
å overtale sitt folk til å tro på Kristus (se 
Jakobs bok 1:7). Han mottok åpenbarin-
ger om Frelseren, opplevde englers betje-
ning, hørte Herrens røst (se Jakobs bok 

7:5) og så sin Forløser (se 2 Nephi 11:2- 3). 
Jakob var far til Enos, som han overleverte 
platene til før sin død.

Hvem ble denne boken 
skrevet for og hvorfor?
Nephi instruerte Jakob om å føre en 
opptegnelse over hellige læresetninger, 
åpenbaringer og profetier “for Kristi 
skyld og for vårt folks skyld” (Jakobs 
bok 1:4). Jakob adlød denne instruksjo-
nen og bevarte skrifter som han “anså 
for å være av størst verdi” (Jakobs bok 
1:2). Han skrev: “Vi arbeider flittig for å 
gravere disse ord på plater og håper at 
våre elskede brødre og våre barn vil motta 
dem med takknemlige hjerter… For i 
denne hensikt har vi skrevet dette, så de 
kan vite at vi kjente til Kristus, og vi hadde 
et håp om hans herlighet mange hundre 
år før hans komme” (Jakobs bok 4:3- 4). 
Jakob kommenterte et sentralt tema i sine 
skrifter da han bemerket: “Hvorfor skulle 
vi ikke tale om Kristi forsoning og komme 
til en fullkommen kunnskap om ham…?” 
(Jakobs bok 4:12).

Når og hvor ble den skrevet?
Jakobs bok begynner ca 544 f.Kr., da 
Nephi overleverte de mindre plater til 
Jakob. Den avsluttes nær slutten av 
Jakobs liv, da han overleverte platene til 
sin sønn Enos. Jakob skrev denne oppteg-
nelsen mens han bodde i Nephis land.

Hva er noen karakteristiske 
trekk ved denne boken?
Jakobs bok gir informasjon om nephit-
tenes styresett etter Nephis død. Nephi 
salvet en mann til å etterfølge ham som 
konge og hersker over folket, mens 
Jakob og hans bror Josef fortsatte som 

nephittenes åndelige ledere. Et annet 
karakteristisk trekk ved denne boken er 
Jakobs fordømmelse av uautorisert prak-
tisering av flergifte. Den eneste omtalen 
av dette emnet i Mormons bok finnes 
i Jakobs bok 2. Jakobs bok inneholder 
også det lengste kapitlet i Mormons bok, 
Jakobs bok 5, som inneholder Zenos’ alle-
gori om oliventrærne. I tillegg dokumen-
terer Jakobs bok den første forekomsten 
av en profet i Mormons bok som direkte 
advarer nephittene mot stolthet – synden 
som til slutt skulle føre til deres ødeleg-
gelse (se Jakobs bok 2:12- 22; Moroni 
8:27). Den dokumenterer også det første 
tilfellet av en antikrist blant nephittene.

Oversikt
Jakobs bok 1 Jakob adlyder Nephis 
befaling om å føre en hellig opp-
tegnelse. Nephi dør. Jakob og Josef 
betjener folket og lærer dem Guds 
ord.

Jakobs bok 2- 3 I en tale ved templet 
advarer Jakob nephittene mot stolt-
het, kjærlighet til rikdom og umoral.

Jakobs bok 4- 6 Jakob vitner om 
Kristus og siterer Zenos’ allegori om 
oliventrærne. Han oppfordrer sitt folk 
til å omvende seg, motta Herrens 
nåde og forberede seg til dommen.

Jakobs bok 7 Med Herrens hjelp 
bringer Jakob Sherem, en antikrist, 
til taushet. Han nevner konfliktene 
mellom nephittene og lamanittene og 
overleverer de mindre plater til Enos.
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Jakobs bok 1- Jakobs bok 2:11
Innledning
Etter Nephis død begynte nephittene å “hengi seg noe 
til ugudelige handlinger” under en ny konges regjering 
(Jakobs bok 1:15). Jakob og hans bror Joseph hadde 
blitt innviet av Nephi som prester og lærere for folket, 

og de arbeidet flittig for å overtale folket til å omvende 
seg og komme til Kristus. Jakob adlød Nephis befaling 
om å nedtegne hellige læresetninger, åpenbaringer og 
profetier på de mindre plater.

Undervisningsforslag

Jakobs bok 1:1- 8
Jakob skriver hellige sannheter og arbeider for å hjelpe andre å komme til 
Jesus Kristus
Be elevene gi eksempler på ulike titler på prestedømsledere. (Svarene kan omfatte pro-
feter og apostler, generalautoriteter, stavspresidenter, biskoper og quorumspresidenter.) 
Be noen elever kort fortelle hvordan prestedømsledere har velsignet deres liv gjennom 
prestedømstjeneste.

Forklar at Nephi hadde innviet sine yngre brødre Jakob og Josef som prester og lærere for 
folket (se 2 Nephi 5:26; Jakobs bok 1:18). Da Nephi nærmet seg slutten av sitt liv, ga han 
Jakob ansvaret for platene som inneholdt opptegnelsen om deres folk.

Be elevene lese Jakobs bok 1:1- 4 stille. Be dem finne ut hva Nephi befalte Jakob å skrive på 
platene, og hvorfor. (Det kan være lurt å foreslå at elevene markerer Nephis instruksjoner 
til Jakob.) Når elevene har fått nok tid til å lese, kan du be noen av dem fortelle klassen 
hva de har funnet.

Hvis elevene ikke nevner det, kan du peke ut siste setning av Jakobs bok 1:4 – “for vårt 
folks skyld”.

• Hva betyr uttrykket “for vårt folks skyld”? (Til deres beste.)

Be en elev lese Jakobs bok 1:5- 6 høyt. Be klassen finne ut hva Herren åpenbarte til Jakob 
og Josef som ville hjelpe dem å undervise sitt folk. (Du kan gjerne forklare at “stor eng-
stelse” sikter til deres dype omsorg for folket.)

• Hva åpenbarte Herren til Jakob og Josef? (Han viste dem hva som ville skje med nephit-
tene i fremtiden, og han åpenbarte detaljer om Kristi komme.)

• Hvordan kan det å vite disse tingene ha hjulpet Jakob og Josef å undervise sitt folk?

Skriv ordet overtale på tavlen. Be elevene lese Jakobs bok 1:7- 8 stille, på jakt etter hva Jakob 
og Josef ønsket å overtale folket til å gjøre. (Du kan gjerne foreslå at elevene markerer det 
de finner.) Be noen elever skrive på tavlen én ting de finner.

Be elevene velge et uttrykk eller to fra listen på tavlen som de ønsker å forstå bedre. Når 
elevene peker ut disse ordene eller uttrykkene, kan du spørre om andre elever kan bidra 
til å forklare dem. I denne diskusjonen kan følgende definisjoner være nyttige:

“Gå inn til hans hvile” – å inngå til Herrens hvile innebærer å nyte fred i dette livet og 
motta “fylden av [Guds] herlighet” i neste liv (L&p 84:24).

“Overveie [Kristi] død” – Én definisjon av overveie er å se nærmere på eller granske nøye. 
Da Jakob skrev at han ønsket å overtale folk til å “tro på Kristus, og overveie hans død”, 
kan han ha ment at han ville få dem til å granske Jesu Kristi forsoning nøye, forstå dens 
betydning og få et personlig vitnesbyrd om den.

“Påta seg hans kors” – Denne formuleringen viser til vår villighet til å fornekte oss ugude-
lighet og verdslige lyster og til å holde Herrens bud (se Joseph Smiths oversettelse, Matteus 
16:26 [i Matteus 16:24, fotnote d]; Lukas 9:23; 2 Nephi 9:18). Den viser også til vår villighet 
til å holde ut og ofre når vi følger Frelseren.

Definere vanskelige 
ord og uttrykk
Når du hjelper elevene å 
forstå vanskelige ord og 
uttrykk fra Skriftene, vil 
de være bedre i stand til 
å anvende dem i sitt liv. 
Når du prøver å definere 
et vanskelig ord eller 
uttrykk, kan det være 
nyttig å bruke en ordbok 
eller studere ordet eller 
uttrykket slik det vises 
andre steder i Skriftene.
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“Bære verdens skam” – Denne formuleringen sikter til å holde budene til tross for verdslig 
press, ydmykelse og motgang som ofte kommer til Jesu Kristi disipler.

Be elevene oppsummere hva de har lært av Jakobs bok 1:1- 8 om prestedømslederes 
ansvarsoppgaver. Mens elevene uttrykker sine tanker, bør du understreke at prestedøms-
ledere arbeider flittig for å hjelpe oss å komme til Kristus. (Du kan gjerne skrive dette 
prinsippet på tavlen.)

• Hvordan arbeider våre prestedømsledere for å hjelpe oss å komme til Kristus?

Gi elevene noen minutter til å skrive i sine skriftstudiedagbøker om hvordan profeter 
eller andre prestedømsledere har hjulpet dem på ett eller to av de områdene som er nevnt 
i Jakobs bok 1:7- 8. Be noen elever fortelle hva de har skrevet. (Minn dem på at de ikke 
trenger å fortelle noe som er for personlige eller privat.)

Jakobs bok 1:9- 2:11
Jakob advarer folket mot deres ugudelighet
Oppfordre elevene til å grunne på følgende spørsmål under resten av leksjonen:

• Hvorfor advarer Kirkens ledere oss mot synd?

Jakob skrev at etter at hans bror Nephi var død, begynte folket å hengi seg til visse ugu-
delige handlinger. Be elevene lese Jakobs bok 1:15- 16 stille. Be dem om å identifisere tre 
områder som bekymret Jakob. (Når elevene har svart, kan det være lurt å skrive ordene 
umoral, verdslighet og stolthet på tavlen.)

Be elevene lese Jakobs bok 1:17- 19 stille, på jakt etter hva Jakob og Josef gjorde for å hjelpe 
sitt folk. Be dem rapportere hva de finner ut. Be en elev skrive svarene på tavlen.

• Hva tror du det betyr å få et “oppdrag fra Herren”? (Jakobs bok 1:17). (Å finne ut hva 
Herren vil at vi skal gjøre.)

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quo-
rum. Be klassen legge merke til hvordan Kirkens ledere søker sine oppdrag fra Herren når 
de forbereder seg til å undervise på generalkonferansen:

“Kanskje dere allerede vet (og hvis ikke, burde dere det) at med sjeldne 
unntak får ingen mann eller kvinne som taler [på generalkonferansen], 
tildelt emne. Hver av dem må faste og be, studere og søke, starte og stoppe 
og starte igjen til han eller hun er trygg på at for denne konferansen akkurat 
nå, er hans eller hennes emne det som Herren ønsker at taleren skal 
fremlegge, uavhengig av personlige ønsker eller preferanser… Hver av dem 

har grått, bekymret seg og oppriktig bedt Herren veilede deres tanker og uttrykk” (“Et 
banner for folkene,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 111).

• Hva gjør talerne på generalkonferansen for å søke sitt oppdrag fra Herren?

• Hvorfor er det viktig å forstå at Kirkens ledere ønsker å lære oss det Herren ønsker at vi 
skal vite? Hvordan kan det å ha dette i bakhodet påvirke vår holdning når vi hører dem 
undervise?

• Hva sier Jakobs bok 1:19 om hva Jakob og Josefs ansvar var? (Når elevene svarer, må 
du sørge for at de forstår at prestedømsledere har et guddommelig gitt ansvar for å 
undervise i Guds ord og advare mot synd. (Du kan gjerne skrive denne sannheten 
på tavlen.)

• Hvorfor er det en velsignelse å ha foreldre og ledere i Kirken som advarer oss mot syn-
dige holdninger og handlinger?

• Hvilke ord brukte Jakob til å beskrive hvordan de skulle undervise? Hva ville konsekven-
sene bli hvis de ikke utførte sine oppgaver?

Be elevene tenke på hvordan de ville føle det hvis de, som Jakob, hadde en lederstilling 
og ble inspirert til å kalle folk til omvendelse fra umoral, verdslighet og stolthet. La elevene 
gå sammen to og to. Be partnerne bytte på å lese for hverandre fra Jakobs bok 2:1- 3, 6- 7, 
10- 11. Be dem finne ord eller uttrykk som indikerer Jakobs følelser angående hans oppgave 
å kalle folket til omvendelse. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du noen elever dele 
sine funn med klassen.
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• Hva sier disse ordene eller uttrykkene om Jakobs følelser med hensyn til å kalle sitt 
folk til omvendelse? (Forviss deg om at elevene forstår at selv om Jakob opplevde dette 
ansvaret som vanskelig, ivaretok han det fordi han brydde seg om folket og fordi han 
ønsket å adlyde Guds bud.)

Som avslutning ber du elevene skrive i sine skriftstudiedagbøker om (1) hva Kirkens 
ledere har lært dem nylig, og hvordan de kan bruke det i sitt liv, eller (2) hvordan de kan 
bruke det de har lært i dag, i sitt kall i klasse-  eller quorumspresidentskap, i sitt ansvar som 
hjemmelærer eller i andre lederskapsroller. (Du kan gjerne skrive disse instruksjonene på 
tavlen.) Oppfordre elevene til å følge rådene fra sine prestedømsledere. Rund av med å 
bære ditt vitnesbyrd om prinsippene i denne leksjonen.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Jakobs bok 1:19. “Vi foredlet vårt embede 
for Herren”
President Thomas S. Monson forklarte hva det vil si 
å foredle et kall:

“Hva vil det si å foredle et kall? Det vil si å bygge det 
opp i verdighet og betydning, å gjøre det hederlig og 
rosverdig i alle menneskers øyne, å gjøre det større 
og sterkere så lyset fra himmelen kan skinne gjennom 
det, slik at andre mennesker kan se det.

Og hvordan foredler man et kall? Helt enkelt ved å 
utføre den tjeneste som er forbundet med det. En eld-
ste foredler kallet han er ordinert til som eldste ved å 
lære hva hans plikter som eldste er, og deretter utføre 
dem. Som med en eldste er det også med en diakon, 
en lærer, en prest, en biskop og hver enkelt som har 
et embede i prestedømmet” (“Et hellig kall til å tjene,” 
Ensign eller Liahona, mai 2005, 54).

Jakobs bok 1:19; 2:2. “Vi lot folkets synder 
komme over våre egne hoder”
De som har lederplikter i Kirken, har et alvorlig ansvar. 
Jakob forkynte at når ledere unnlater å forkynne 
Guds ord til dem som de er kalt til å lede, blir de delvis 
ansvarlige for folkets synder. I en tale til brødrene i 
prestedømmet, utdypet president John Taylor ansvaret 
Jakob beskrev:

“Hvis dere ikke foredler deres kall, vil Gud holde dere 
ansvarlig for dem dere kunne ha frelst om dere hadde 
gjort deres plikt” (Læresetninger fra Kirkens presiden-
ter – John Taylor [2001], 164).

President Hugh B. Brown i Det første presidentskap 
kommenterte senere president Taylors uttalelse:

“Dette er en utfordrende uttalelse. Hvis jeg på grunn 
av at jeg gjør noe jeg ikke skulle gjøre eller unnlater 
å gjøre noe jeg skulle gjøre, mister det jeg kunne ha 
hatt etter døden, må jeg selv lide, og uten tvil mine 
kjære med meg. Men hvis jeg mislykkes i min oppgave 
som biskop, stavspresident, misjonspresident eller en 
Kirkens generalautoritet – hvis hvem som helst av oss 
ikke underviser, leder, veileder og bidrar til å frelse dem 
vi leder og har under vårt myndighetsområde, da vil 
Herren holde oss ansvarlig hvis de går tapt på grunn 
av at vi svikter” (i Conference Report, okt. 1962, 84).

Jakobs bok 2:8. “[Guds ord] leger den sårede sjel”
Når ny informasjon er forvirrende eller belastende for 
dem som lærer evangeliet, er det bedre for dem å søke 
svar fra Gud, som vet alle ting, enn å gjennomføre et 
generelt søk på Internett eller vende seg til materiale 
som er negativt til Kirken. Å gå direkte til Gud for å 
få svar viser vår tro på ham og lar oss få svar gjennom 
Den hellige ånd. Vi skulle også vende oss til Skriftene og 
ordene til vår tids apostler og profeter, som kan besvare 
vanskelige spørsmål og lege sår. Følgende skriftsteder 
lærer oss hvor vi skulle henvende oss og hva vi skulle 
gjøre når vi har vanskelige spørsmål eller bekymringer:

Jakobs bok 2:8 – “[Guds ord] leger den sårede sjel.”

Jakobs brev 1:5- 6 – “Om noen av dere mangler visdom, 
da må han be til Gud, … og så skal han få den. Men 
han må be i tro.”

Moroni 10:5 – “Og ved Den Hellige Ånds kraft kan dere 
vite sannheten i alle ting.”
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Jakobs bok 2:12- 35

Undervisningsforslag

Jakobs bok 2:12- 21
Jakob refser sitt folk for deres stolthet
Skriv følgende på tavlen: penger, intelligens, venner, talenter, kunnskap om evangeliet. Be 
elevene tenke på velsignelser Herren har gitt dem på disse områdene. Oppfordre dem 
til å tenke på hva de føler for disse velsignelsene mens de studerer Jakobs bok 2.

Be en elev lese Jakobs bok 2:12- 13 høyt. Be resten av klassen følge med og finne ut hva 
mange av nephittene var ute etter.

Når elevene har svart, kan du påpeke at Jakob sa til sitt folk at de hadde fått rikdom ved 
“forsynet”. Det kan være lurt å forklare at ordet forsyn sikter til Gud.

• Hvorfor er det viktig for oss å huske at alle våre velsignelser kommer fra vår himmelske 
Fader?

• Hva sier Jakobs bok 2:13 om hvorfor mange av nephittene var oppblåste av stolthet?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første presi-
dentskap. Be klassen lytte etter innsikt om hva det betyr å være oppblåst av stolthet:

“Stolthetens kjerne er sammenligning, for selv om den ofte begynner med 
‘Se, hvor god jeg er og hvilke store ting jeg har gjort’, synes den alltid å slutte 
med ‘Derfor er jeg bedre enn deg’…

… De sier: ‘Takk Gud for at jeg er mer spesiell enn deg.’ Sentralt står ønsket 
om å bli beundret eller misunnet. Synden består i selvforherligelse” (“Stolt-
het og prestedømmet,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 56).

Oppmuntre elevene til stille å overveie om de noen gang har gjort seg skyldig i den synd 
å tro at de er bedre enn andre.

Be en elev lese Jakobs bok 2:14- 16 høyt. Be klassen se etter ord eller uttrykk som viser 
konsekvensene av stolthet. Be dem rapportere hva de finner ut.

• Hvorfor tror du stolthet kan “ødelegge [våre] sjeler”? (Jakobs bok 2:16).

Be elevene lese Jakobs bok 2:17- 21 stille. Be dem merke seg ord eller uttrykk som lærer 
oss hvordan vi kan overvinne stolthet og upassende holdninger til materiell rikdom. Du 
kan gjerne foreslå at de markerer ordene eller uttrykkene de finner. Når de har studert 
disse versene, kan du be dem velge et ord eller uttrykk de har funnet. Gi noen elever 
mulighet til å forklare hvordan ordene eller uttrykkene de har valgt, kan hjelpe oss å 
overvinne stolthet eller upassende holdninger til materiell rikdom. (Som en del av denne 
aktiviteten, kan du også foreslå at elevene leser følgende skriftsteder: 1 Kongebok 3:11- 13; 
Markus 10:17- 27, inkludert Joseph Smiths oversettelse i fotnote 27 a; 2 Nephi 26:31; 
Alma 39:14; L&p 6:7.)

• Hva tror du det vil si å søke Guds rike? Hva tror du det innebærer å få et håp i Kristus?

• Hvordan kan det å søke Guds rike og få et håp i Kristus påvirke våre holdninger til rik-
dom og materielle eiendeler?

Innledning
Tro mot sitt ansvar som prestedømsleder, kalte Jakob 
sitt folk til omvendelse og advarte dem mot syndene 

stolthet og seksuell umoral. Han underviste om farene 
ved og konsekvensene av disse to utbredte syndene.
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Be elevene forestille seg hvordan de ville oppsummere hovedpoenget i Jakobs bok 2:12- 21 
for en elev som ikke er i klassen i dag. Gi to eller tre elever anledning til å fortelle hva 
de ville sagt. Elevene vil kunne uttrykke ulike sanne prinsipper. Sørg for at de forstår 
at vi skulle søke Guds rike fremfor alle andre interesser. Gi elevene tid til å skrive 
i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker om hvordan de kan bruke de velsignelser 
og muligheter Herren har gitt dem, til å bygge opp Guds rike og velsigne andre.

Jakobs bok 2:22- 35
Jakob refser dem som har brutt kyskhetsloven
Skriv på tavlen følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

“Denne generasjons hjemsøkende synd er …”
Be elevene tenke på hvordan president Benson kan ha avsluttet denne setningen. Les så 
følgende uttalelse:

“Denne generasjons hjemsøkende synd er seksuell umoral. Dette, sa profeten Joseph, 
skulle bli kilde til flere fristelser, mer kamp og flere problemer for Israels eldster enn noe 
annet” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 277).

Be elevene lese Jakobs bok 2:22- 23, 28 stille, og merke seg ord og uttrykk Jakob brukte til 
å beskrive hvor alvorlig seksuell umoral er. (Du må kanskje forklare at ordet hor sikter til 
seksuelle synder.) Be elevene fortelle hvilke ord og uttrykk de finner.

For å hjelpe elevene å forstå kyskhetsloven, kan du lese følgende sitat fra heftet Til styrke 
for ungdom. Be elevene lytte etter handlinger de bør unngå.

“Herrens norm for seksuell renhet er klar og uforanderlig. Ha ikke noe seksuelt forhold 
før ekteskapet, og vær fullstendig trofast mot din ektefelle etter at dere er blitt gift …

Gjør aldri noe som kan føre til seksuell overtredelse. Behandle andre med respekt, ikke som 
bruksgjenstander for å tilfredsstille begjærlige og selviske lyster. Før ekteskapet skal du ikke 
delta i lidenskapelig kyssing, ligge oppå en annen eller berøre intime, hellige deler av en 
annens kropp, med eller uten klær på. Gjør ikke noe annet som vekker seksuelle følelser. 
Vekk ikke slike følelser i din egen kropp” (Til styrke for ungdom [hefte, 2011], 35- 36).

Påpek at i henhold til Jakobs bok 2:23- 24, prøvde noen på Jakobs tid å unnskylde sine 
seksuelle synder.

• Hvordan forsøker folk noen ganger å unnskylde seksuell umoral i dag?

• Hva kan ungdom gjøre for å unngå å bli overveldet av seksuelle fristelser? (Svarene kan 
omfatte å be om styrke, omgås gode venner, velge sunn underholdning og unngå situa-
sjoner og steder der det er lett å bli fristet.)

Du kan gjerne påpeke at en av nephittenes synder synes å ha vært uautorisert praktisering 
av flergifte. Be elevene lese Jakobs bok 2:27- 30 stille. Før de leser, må du kanskje forklare 
at ordet medhustru sikter til en kvinne som var lovlig gift med en mann, men som hadde 
lavere status enn en hustru.

• Hva sier Jakobs bok 2:27 om hva som er “Herrens ord” med hensyn til å ha mer enn én 
hustru? (Pass på at det er klart at fra begynnelsen av har Herren befalt at en mann skal 
være gift med én hustru. Se også L&p 49:15- 16.)

Forklar at uautorisert flergifte er et eksempel på hor, eller seksuell synd. I Guds øyne er 
seksuelle synder svært alvorlige.

• Hva sier Jakobs bok 2:30 om når Herrens folk har tillatelse til å praktisere flergifte? 
(Når Herren befaler det.)

Påpek at til visse tider i verdens historie har Herren befalt sitt folk å praktisere flergifte. 
Flergifte ble for eksempel praktisert i gammeltestamentlig tid av Abraham og Sara (se 
1 Mosebok 16:1- 3; L&p 132:34- 35, 37) og av deres barnebarn Jakob (se L&p 132:37), og 
det ble praktisert en stund i den gjenopprettede kirkes tidlige periode, med Joseph Smith 
som den første (se L&p 132:32- 33, 53).

For å understreke at seksuell umoral har en destruktiv innflytelse på familier, kan du lese 
Jakobs bok 2:31- 35 høyt. Be elevene følge med i sine skrifter, på jakt etter noen av konse-
kvensene av umoral. Påpek at selv om Jakob bare henvender seg til menn, er kyskhetsloven 
like viktig for kvinner.

Undervise om 
kyskhetsloven
Når du underviser om 
kyskhetsloven, skulle du 
være respektfull, positiv 
og klar i dine instruk-
sjoner. Hvis du er tro 
mot leksjonsmaterialet 
og følger Den hellige 
ånds veiledning, vil du 
være i stand til å hjelpe 
elevene å forstå hva de 
må gjøre for å holde 
kyskhetsloven.
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• Hva sier Jakob om hvordan familier blir berørt når et familiemedlem bryter kyskhetslo-
ven? Hvordan bidrar dette til å forklare hvorfor brudd på kyskhetsloven er en så alvorlig 
synd?

• Noen unge mennesker rasjonaliserer med at de kan bryte kyskhetsloven fordi deres 
handlinger ikke skader noen andre. Hvordan kan en persons umoral påvirke andre 
mennesker?

For å runde av denne diskusjonen om konsekvensene av seksuelle synder, kan du vurdere 
å lese følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum. Be elevene 
lytte etter konsekvenser av seksuell umoral.

“Herren forbyr disse intime handlinger utenfor ekteskapets varige forplik-
telse fordi de undergraver hans hensikter. Innenfor ekteskapets hellige pakt 
er slike forhold i overensstemmelse med hans plan. Når de oppleves på en 
hvilken som helst annen måte, er de imot hans vilje. De forårsaker alvorlig 
følelsesmessig og åndelig skade. Selv om de som innlater seg på noe sånt, 
ikke oppfatter at skaden skjer akkurat i øyeblikket, vil de gjøre det senere. 

Seksuell umoral reiser en barriere mot Den hellige ånds innflytelse med alle dens oppløf-
tende, opplysende og kraftgivende egenskaper. Den fører til kraftig fysisk og følelsesmessig 
stimulering. Med tiden oppstår et umettelig begjær som driver overtrederen til stadig mer 
alvorlige synder.” (“Ta riktige valg,” Lys over Norge, jan. 1995, 35).

Be elevene gjennomgå begynnelsen av Jakobs bok 2:28 og finne ut hva Herren har behag i. 
(Du kan gjerne foreslå at elevene markerer det de finner. Sørg for at de forstår at Herren 
har behag i kyskhet.)
• Basert på hva vi har diskutert i dag, hvorfor tror du Herren har behag i kyskhet?

Vurder å vise et bilde av familien din. Bær vitnesbyrd om velsignelsene som har kommet 
til deg og din familie når du har etterlevd Herrens kyskhetslov. Understrek at evnen til å 
få barn er en fantastisk gave fra vår Fader i himmelen når den brukes innenfor de grenser 
han har fastsatt. Oppfordre elevene til å være rene og verdige, slik at Herren kan ha behag 
i deres kyskhet (se Jakobs bok 2:28).

For å hjelpe elevene å uttrykke sitt vitnesbyrd om å etterleve kyskhetsloven, kan du stille 
følgende spørsmål:

• Hva kan du si til noen som hevder at kyskhetsloven er gammeldags og unødvendig? 
(Når elevene svarer på dette spørsmålet, kan du be dem vitne om velsignelsene ved å 
holde kyskhetsloven, ikke bare om farene ved å bryte den.)

Fortell elevene at du har tillit til at de kan være moralsk rene. Understrek at dersom de har 
syndet mot kyskhetsloven, bør de søke hjelp fra sin biskop eller grenspresident, som kan 
hjelpe dem å omvende seg og bli rene gjennom Jesu Kristi forsoning.
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Jakobs bok 3- 4

Undervisningsforslag

Jakobs bok 3
Jakob trøster og gir råd til de rene av hjertet, og oppfordrer andre til å 
omvende seg
Be elevene tenke på hvilke råd de kan gi til noen i følgende situasjoner:

 1. En ung kvinne forsøker å leve rettskaffent, men lider fordi hennes far er avhengig 
av alkohol.

 2. En ung mann gjør sitt beste for å etterleve evangeliet, men opplever prøvelser på 
grunn av foreldrenes skilsmisse.

 3. En ung kvinne forsøker iherdig å elske sin familie, men sliter hjemme på grunn av 
søsterens egoisme og hensynsløse handlinger.

Be elevene lese den første setningen i Jakobs bok 3:1 stille. Be dem finne ut hvem Jakob 
henvender seg til først i dette kapitlet.

Forklar at Jakob hadde talt direkte til folk som var skyldige i stolthet og seksuelle synder. 
Deretter vendte han oppmerksomheten mot rettskafne mennesker som opplevde prøvelser 
på grunn av andres ugudelighet. Be elevene lese Jakobs bok 3:1- 2 stille. Be dem se etter fire 
ting som Jakob ba de rene av hjertet om å gjøre.

• Hvilke fire ting formante Jakob de rene av hjertet til å gjøre? (“Se hen til Gud med fast 
besluttsomhet, … be til ham med overmåte stor tro, … løft deres hoder og motta Guds 
behagelige ord, og nyt av hans kjærlighet.”) Hva lovet Jakob de rene av hjertet hvis de 
ville holde seg trofaste? (Trøst i trengsler og vern mot fiender.)

• Hva tror du vi kan gjøre for å motta Guds ord?

I forbindelse med spørsmålet om Jakobs løfter til de rene av hjertet, må du forsikre deg 
om at elevene forstår at Gud vil trøste de rene av hjertet i deres lidelser. For å hjelpe 
elevene å grunne på og anvende denne sannheten, spør:

• Hvordan har Herren trøstet deg?

• Hvordan har det å be i tro hjulpet deg i en vanskelig tid?

• Når har Guds ord hjulpet deg å føle hans kjærlighet?

Forklar at etter å talt til de rene av hjertet, talte Jakob igjen til dem som ikke var rene av 
hjertet.

Be en elev lese Jakobs bok 3:3- 4 høyt. Be klassen finne ut hva Jakob oppfordret de urene 
til å gjøre.

• Hva ville skje hvis Jakobs folk ikke omvendte seg?

Påpek at Jakob sa at lamanittene var mer rettferdige enn noen av nephittene på dette tids-
punktet. Be elevene lese Jakobs bok 3:5- 7 stille, og finne ut hvordan lamanittene var mer 
rettferdige enn noen av nephittene.

Innledning
I Jakobs bok 3 leser vi avslutningen av en preken som 
Jakob holdt for sitt folk. Jakob uttrykte trøst og løfter 
til de rene av hjertet. Han irettesatte også de stolte og 
løsaktige blant sitt folk, og advarte dem mot konse-
kvenser som ville komme hvis de ikke ville omvende 
seg. Jakobs bok 4 inneholder ord som Jakob ble 

inspirert til å skrive til mennesker som en dag ville lese 
hans opptegnelse. Han vitnet om Jesu Kristi forsoning 
og oppfordret sine lesere til å forsone seg med Gud 
Faderen gjennom forsoningen. Han advarte også og 
fortalte om jøder som ville avvise Jesus Kristus og hans 
klare evangelium.
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• På hvilke måter var lamanittene mer rettferdige enn noen av nephittene?

• Hvilke prinsipper lærer du av Jakobs bok 3:7 om familieforhold? (Ektemenn og 
hustruer skulle elske hverandre, og foreldre skulle elske sine barn.)

• Hva er noen av konsekvensene som kan følge når familiemedlemmer ikke klarer å 
elske hverandre og ikke oppfyller sine familieforpliktelser?

Be elevene lese Jakobs bok 3:10 stille, på jakt etter advarselen Jakob ga spesielt til de 
nephittiske fedrene.

• Hvilken advarsel ga Jakob de nephittiske fedrene?

• Hvorfor tror du det er viktig for familiemedlemmer å være gode eksempler for 
hverandre?

Les Jakobs bok 3:11- 12 høyt for elevene. Du må kanskje forklare at i vers 11 sikter uttryk-
ket “anvend alle deres sjels evner” til behovet for å våkne åndelig. I Jakobs bok 3:12 sikter 
uttrykket “hor og løsaktighet” til seksuelle synder. Når du leser disse versene, skulle du 
understreke de “grufulle konsekvenser” av seksuelle synder. Minn også elevene på Jakobs 
løfter til de rene av hjertet (se Jakobs bok 3:1- 2). Hjelp elevene å forstå at den beste måten 
å motta de lovede velsignelsene på, er alltid å være ren av hjertet. De som har begått sek-
suelle synder, kan imidlertid søke hjelp fra sin biskop eller grenspresident, som vil hjelpe 
dem å omvende seg, bli rene ved Jesu Kristi forsoning og motta de velsignelser som er 
lovet de rene av hjertet.

Jakobs bok 4
Jakob vitner om at ved Jesu Kristi forsoning kan vi bli forsonet med Gud
Før leksjonen henger du et lite bilde av Jesus Kristus midt på tavlen. Rundt bildet skriver 
du noen ord som representerer ting som kan lede folk bort fra Frelseren og hans evan-
gelium. Du kan for eksempel ta med noen gode ting – som utdannelse, sport og venner 
– som er viktige, men ikke skulle bli hovedfokuset i livet vårt. Du kan også ta med andre 
ting – som pornografi, usunn musikk og narkotika – som er skadelig for vår ånd og leder 
oss bort fra Frelseren.

Be elevene slå opp Jakobs bok 4:14. Forklar at dette verset inneholder uttrykket “se forbi 
målet”. Eldste Neal A. Maxwell i De tolv apostlers quorum sa at i dette verset er målet 
Kristus (“Jesus of Nazareth, Savior and King,” Ensign, des. 2007, 45). Det kan være lurt å 
oppfordre elevene til å skrive denne uttalelsen i sine skrifter ved siden av Jakobs bok 4:14.

Når du har gitt denne forklaringen, ber du en elev lese Jakobs bok 4:14- 15 høyt.

• Hva tror du det kan bety å se forbi målet? (Å la vårt liv dreie seg om noe annet enn 
Frelseren og hans evangelium.)

• Hva sier Jakob om hvilke holdninger og handlinger som forhindret jødene i å akseptere 
Jesus Kristus?

Forklar at selv om Jakob henviste spesielt til noen av jødenes synder, kan deler av Jakobs 
bok 4:14- 15 gjelde oss også, og kan tjene som en advarsel for oss. For å hjelpe elevene å 
se denne anvendelsen, kan du stille følgende spørsmål:

• Hvorfor avviser folk noen ganger “klare og tydelige ord” og søker i stedet etter ting de 
ikke kan forstå? Hva er noen farer ved å overse evangeliets enkle sannheter?

• Hva kan vi legge til på tavlen som andre eksempler på distraksjoner fra Frelseren og 
hans evangelium? (Legg elevenes svar til ordene du allerede har skrevet på tavlen.)

Visk ut ordene du har skrevet på tavlen, og skriv følgende spørsmål: Hva kan vi gjøre for 
ikke å se forbi målet, men holde fokus på Jesus Kristus?
Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen: Jakobs bok 4:4- 5; Jakobs bok 4:6- 7; Jakobs bok 
4:8- 9; Jakobs bok 4:10; Jakobs bok 4:11- 13. Forklar at i Jakobs bok 4 gir Jakob oss prinsipper 
som kan hjelpe oss å holde fokus på Jesus Kristus. Be elevene arbeide i par og se etter disse 
prinsippene i et av skriftstedene som står på tavlen. (Avhengig av antall elever i klassen, må 
du kanskje gi hvert skriftsted til mer enn ett par. Eller du må kanskje be et par om å lese 
mer enn ett skriftsted.)
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Etter noen minutter ber du elevene om å rapportere sine svar. Mens de gjør det, kan det 
være lurt å stille spørsmål for å hjelpe dem å tenke nøyere over hva de har lært i versene. 
For å hjelpe deg å lede denne diskusjonen, er følgende spørsmål organisert i henhold til 
de tildelte versene:

• Jakobs bok 4:4- 5. Hvordan har profeters vitnesbyrd hjulpet deg å fokusere på Jesus 
Kristus? Hvordan har du blitt styrket av andres vitnesbyrd om Frelseren? Jakob sa at 
hans folks lydighet mot Moseloven var effektive med hensyn til å rette deres sjeler mot 
Herren. På hvilke måter kan vår innsats for å motta prestedømsordinanser og holde 
budene, rette vår sjel mot Herren?

• Jakobs bok 4:6- 7. Hvordan hjelper åpenbaring til profeter oss å oppnå håp og tro på 
Jesus Kristus? Hvordan har personlig åpenbaring, eller de åndelige vitnesbyrd du har 
mottatt, styrket din tro? Hvorfor tror du det er viktig å huske at det bare er gjennom 
Herrens nåde at vi er i stand til å utføre hans verk?

• Jakobs bok 4:8- 9. Hvorfor tror du det er viktig å erkjenne at Herrens gjerninger er 
“store og vidunderlige”? Hvordan påvirker Frelserens arbeid som jordens Skaper, ditt 
vitnesbyrd om ham? Hva betyr det for deg ikke å forakte Guds åpenbaringer? Hvordan 
kan vi vise Herren at vi verdsetter de åpenbaringer han har gitt?

• Jakobs bok 4:10. Hva er noen eksempler på hvordan man kan unngå “å råde Herren, 
men ta råd fra hans hånd”?

• Jakobs bok 4:11- 13. Som nevnt i leksjon 35, betyr ordet forsone å bringe i harmoni. 
Hvordan hjelper forsoningen oss å komme i harmoni med vår himmelske Fader? Jakob 
minnet oss på viktigheten av å undervise om forsoningen og spurte: “Hvorfor skulle vi 
ikke tale om Kristi forsoning … ?” Hvordan kan vi følge dette prinsippet når vi deler vårt 
vitnesbyrd med andre, og når vi har andre muligheter til å undervise i evangeliet? Når 
vi deler vårt vitnesbyrd, hvorfor er det viktig å gjøre det på en slik måte at folk vil være 
i stand til å forstå? Hvordan hjelper Ånden oss å gjøre dette?

Etter denne diskusjonen må du forvisse deg om at følgende sannhet er klar: Ved Jesu 
Kristi forsoning kan vi bli fylt med håp og forsone oss med Gud.
Uttrykk din takknemlighet for Frelseren og hans forsoning. Bær vitnesbyrd om at Jesus 
Kristus er “målet” som vi skulle fokusere på. For å runde av leksjonen, kan du be elevene 
overveie hva de vil gjøre for å fokusere på Frelseren i dagene som kommer. Du kan gjerne 
foreslå at de skriver sine planer i sin skriftstudiedagbok. Vurder å be noen av dem fortelle 
klassen hva de har tenkt å gjøre.

Kjenn Skriftene- repetisjon
Repetisjon hjelper elevene å huske hvor de finner Kjenn Skriftene- skriftstedene. En måte 
å oppmuntre til repetisjon på er å bruke Kjenn Skriftene- kort (artikkelnummer 10459 170, 
også tilgjengelig som PDF på si. lds. org). Hvis du ikke har tilgang til kortene, kan du hjelpe 
elevene å lage sine egne kort, med stikkord fra skriftstedet på den ene siden av hvert kort, 
og henvisningen på den andre siden. La elevene gå sammen to og to. La dem bruke noen 
minutter til å spørre hverandre ved hjelp av kortene. Én elev kan for eksempel lese stikkord 
mens den andre eleven finner ut hvilken skriftstedhenvisning det er. Be elevene bruke 
disse kortene ofte til å prøve seg selv og hverandre.

Merk: Lengden på denne leksjonen kan gi tid til følgende Kjenn Skriftene- repetisjon. Du 
kan gjennomføre aktiviteten i begynnelsen av klasseperioden, som en pause mellom deler 
av leksjonen, eller på slutten av klasseperioden. Hold aktiviteten kort for å gi tid til leksjo-
nen. Du finner andre repetisjonsaktiviteter i vedlegget i denne håndboken.
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Hjemmestudie- leksjon
2 Nephi 32- Jakobs bok 4 (Enhet 9)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte 2 Nephi 32- Jakobs bok 4 
(Enhet 9), er ikke ment å bli undervist som en del av leksjo-
nen. Leksjonen du underviser i, konsentrerer seg om bare 
et fåtall av disse læresetningene og prinsippene. Følg Den 
hellige ånds tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (2 Nephi 32)
Da elevene studerte 2 Nephi 32, lærte de at når vi nyter 
Kristi ord, vil Kristi ord fortelle oss alt vi skulle gjøre. De 
lærte også at når vi ber alltid, vil vi være i stand til å gjøre 
alt som Herren vil vi skal gjøre til gavn for vår sjel. Leksjonen 
oppfordret elevene til å innlemme i en 24- timersperiode det 
de hadde lært om å be alltid.

Dag 2 (2 Nephi 33)
I denne leksjonen om Nephis siste vitnesbyrd, lærte elevene 
at vi velger om vi vil åpne vårt hjerte for Den hellige ånds 
inspirasjon. De repeterte også 1 Nephi og 2 Nephi, og valgte 
et skriftsted som har inspirert dem til å gjøre godt eller å tro 
på Kristus.

Dag 3 (Jakobs bok 1- 2)
I deres leksjoner om Jakobs bok 1- 2 lærte elevene at preste-
dømsledere arbeider flittig for å hjelpe oss å komme til Kris-
tus, og at de har et guddommelig gitt ansvar for å undervise 
i Guds ord og advare mot synd. Ved å studere Jakobs preken 
til sitt folk, lærte elevene at vi skulle søke Guds rike fremfor 
alle andre interesser. De skrev i sine skriftstudiedagbøker om 
en måte de kan bruke de velsignelser og muligheter Herren 
har gitt dem, til å bygge opp Guds rike og velsigne andre på. 
De fokuserte også på det faktum at Herren har behag i alle 
menneskers kyskhet, både menn og kvinner. De ble bedt om 
å grunne på hvordan det å etterleve kyskhetsloven velsigner 
familier og behager Herren.

Dag 4 (Jakobs bok 3- 4)
Da elevene fortsatte å studere Jakobs preken, lærte de at 
Gud vil trøste de rene av hjertet i deres lidelser. Leksjonen 
fokuserte på denne læresetningen: Ved Jesu Kristi forsoning 
kan vi bli fylt med håp og forsone oss med Gud. Elevene 
skrev om sine personlige grunner til å ville vitne om Jesus 
Kristus og forsoningen.

Innledning
Denne leksjonen vil hjelpe elevene å forstå at Nephi vitnet om 
Jesu Kristi misjon. Elevene vil få anledning til å fortelle hvordan 
Jakobs ord kan hjelpe dem å overvinne stolthet og bruke sine 
velsignelser fra Gud til å bygge opp hans rike. De vil få anledning 
til å bruke prinsipper og læresetninger de lærer i Jakobs bok 2, 
til å diskutere betydningen av å adlyde Herrens kyskhetslov. De 
vil diskutere hvordan de kan se etter muligheter til å snakke om 
Jesus Kristus og forsoningen.

Undervisningsforslag

2 Nephi 32- 33
Nephi råder oss til å søke guddommelig veiledning gjennom 
Jesu Kristi ord
Innled leksjonen med å stille følgende spørsmål:

• Hvilken sport eller aktivitet liker du best?
• Hvilke grunnleggende ferdigheter må du øve ofte på for 

å utmerke deg i denne sporten eller aktiviteten?
• Hva skjer hvis noen forsømmer å øve på de grunnleggende 

ferdighetene?

Fortell klassen at det er grunnleggende handlinger som innbyr 
Den hellige ånd til å gi oss veiledning fra vår Fader i himmelen. 
Kopier følgende oversikt på tavlen eller forbered den som et 
utdelingsark.

Bønn Motta veiledning 
fra Den hellige ånd

Studium av 
Skriftene

2 Nephi 32:8- 9 2 Nephi 32:5; 
33:1- 2

2 Nephi 32:3; 33:4

Be hver elev om å velge én av handlingene i oversikten og 
lese de tilsvarende skriftstedene. Del klassen i par eller mindre 
grupper. Be elevene bytte på å fortelle hvordan bønn, veiledning 
fra Den hellige ånd og skriftstudium har hjulpet dem å motta 
veiledning fra Gud.

Du kan gjerne be elevene rapportere hvordan eldste David A. 
Bednars instruksjoner om befalingen om å be alltid, har hjulpet 
dem. Du kan også spørre dem hvordan deres bønner ble forbed-
ret av oppgaven å anvende i 24 timer det de lærte om å be alltid. 
(Dette var oppgaver fra dag 1.)
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Jakobs bok 1- 2
Jakob refser sitt folk for deres kjærlighet til rikdom, stolthet og 
seksuell umoral
Skriv følgende setning på tavlen: Fordi noen mennesker har 
mer … enn andre, kan de føle seg fristet til å tro at de er 
bedre enn andre.

Be elevene foreslå ulike ord som kan fullføre dette utsagnet. 
Mulige svar kan være penger, rikdom, musikalsk evne, atletisk 
dyktighet, talenter, utdannelse, intelligens, muligheter til å 
vokse, kunnskap om evangeliet og materielle goder. Be elevene 
stille vurdere om dette utsagnet, med noen av de ulike ordene 
de har foreslått, noensinne har vært sant om dem.

Minn elevene på at på grunn av Jakobs kjærlighet til sitt folk 
og sin lydighet til Herrens bud, advarte han sitt folk mot deres 
svakheter og synder. Be elevene lese Jakobs bok 2:12- 13 og 
foreslå hvordan de kan fullføre setningen på tavlen slik at den 
vil beskrive noen av nephittene under Jakobs tjenestegjerning.

Be elevene lese Jakobs bok 2:17- 21 og finne råd som kan hjelpe 
dem å overvinne stolthet. (De har kanskje markert disse rådene 
i sitt personlige studium.) Be elevene om å dele noen av rådene 
de har funnet, og forklare hvordan disse rådene kan hjelpe dem 
å overvinne stolthet.

Forklar at disse versene lærer oss følgende sannhet: Vi skulle 
søke Guds rike fremfor alle andre interesser. Be noen elever 
fortelle hvordan de kan bruke de velsignelser og muligheter 
Herren har gitt dem, til å bygge opp Guds rike og velsigne 
andre.

For å forberede elevene til å gjennomgå Jakobs læresetnin-
ger om seksuell renhet, kan du be dem forestille seg at noen 
har spurt dem hvorfor de tror på å etterleve kyskhetsloven. 
Be elevene lese Jakobs bok 2:28- 35 for å finne svar på dette 
spørsmålet. Det kan være nyttig å minne dem på at de har lært 
følgende sannhet som en del av sitt personlige studium: Herren 
har behag i kyskhet. De har også studert konsekvensene av 
seksuell umoral som beskrives i disse versene. Be elevene fortelle 
hvordan de kan forklare, basert på Jakobs bok 2:28- 35, hvordan 
de ville svart på dette spørsmålet.

Spør: Hva sier Jakobs bok 2:27 om hva som er “Herrens ord” 
med hensyn til å ha mer enn én hustru? (Pass på at det er klart 
at Herren har befalt at en mann skal være gift med bare én 
hustru.)

Påpek at til visse tider i verdens historie har Herren befalt sitt 
folk å praktisere flergifte. For eksempel ble flergifte praktisert 
i gammeltestamentlig tid av Abraham og Sara (se 1 Mosebok 

16:1- 3; L&p 132:34- 35, 37) og av deres sønn Isak og sønnesøn-
nen Jakob (se L&p 132:37), og det ble også praktisert en stund 
i den tidlige perioden av den gjenopprettede kirke, med Joseph 
Smith som den første (se L&p 132:32- 33, 53). I 1890 befalte 
imidlertid Gud sin profet Wilford Woodruff å avslutte praksisen 
med flergifte (se L&p, Offisiell erklæring 1).

Gi elevene tid til å grunne på hvordan de valgene de gjør for å 
være kyske og rene, vil glede Herren og andre. Be dem forklare 
hvordan det å holde kyskhetsloven nå, vil velsigne dem og 
deres familier – nå og i fremtiden. Forklar hvordan det å holde 
kyskhetsloven har velsignet deg og din familie.

Jakobs bok 3- 4
Jakob oppfordrer sitt folk til å omvende seg og få et håp om 
at de kan vende tilbake til Guds nærhet
Heng et lite bilde av Jesus Kristus midt på tavlen, på en pla-
kat eller på et papirark. Rundt bildet skriver du noen ord som 
representerer ting som kan lede folk bort fra Frelseren og hans 
evangelium. Be elevene slå opp Jakobs bok 4:14. Forklar at 
dette verset inneholder uttrykket “se forbi målet”. Spør dem 
hva “målet” sikter til i dette verset. (Eldste Neal A. Maxwell i 
De tolv apostlers quorum har sagt at “målet er Kristus” [“Jesus 
of Nazareth, Savior and King,” Ensign, des. 2007, 45].) Når du 
har gitt denne forklaringen, ber du en elev lese Jakobs bok 
4:14- 15 høyt.

Spør: Hva tror du det kan bety å se forbi målet? (Å la vårt liv 
dreie seg om noe annet enn Frelseren og hans evangelium.)

Be elevene lese Jakobs bok 4:4- 12 og finne flere grunner til at 
Jakob trodde på Jesus Kristus og hvorfor han følte det var viktig 
å la andre få vite om forsoningen. Etter denne diskusjonen må 
du forvisse deg om at følgende sannhet er klar: Ved Jesu Kristi 
forsoning kan vi bli fylt med håp og forsone oss med Gud.

Uttrykk din takknemlighet for Frelseren og hans forsoning. Bær 
vitnesbyrd om at Jesus Kristus er “målet” som vi skulle fokusere 
på. For å runde av leksjonen, kan du be elevene overveie hva de 
vil gjøre for å fokusere på Frelseren i dagene som kommer.

Neste enhet (Jakobs bok 5 til Omni)
Spør elevene: Hva er en antikrist? Hvordan ville du svart en 
antikrist? Når du leser skriftstedene i neste enhet, bør du legge 
merke til hva Jakob sa og gjorde da han ble konfrontert av 
Sherem, en antikrist. Se også etter de velsignelser Enos fikk fordi 
han søkte Gud av hele sitt hjerte, idet han ba hele dagen og til 
langt på natt. Se etter grunner til at nephittene forlot sitt første 
arveland og sluttet seg til mulekittene.
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Jakobs bok 5:1- 51

Undervisningsforslag

Jakobs bok 5:1- 14
Jakob siterer Zenos, som sammenlignet Israels hus med et dyrket oliventre
Overvei å innlede leksjonen med å lese følgende eksempler på ungdom som stiller 
spørsmål ved Herrens villighet til å tilgi dem for deres synder:

• En ung prestedømsbærer utvikler en syndig vane. Han tror at andre kan bli tilgitt, 
men han tviler på at Herren vil akseptere hans omvendelse.

• En ung kvinne overtrer et bud. Hun opplever skyld, føler seg helt forferdelig og tviler 
på om Herren fremdeles elsker henne.

Be elevene grunne på følgende spørsmål uten å svare høyt:

• Har du noen gang lurt på Herrens villighet til å tilgi deg for dine synder?

Forklar at Jakob profeterte at jødene ville forkaste Jesus Kristus (se Jakobs bok 4:15). Han 
sa også at Jesus Kristus ville fortsette å arbeide for å frelse sitt folk, også etter at de hadde 
avvist ham (se Jakobs bok 4:17- 18). For å illustrere denne sannheten, siterte Jakob en 
allegori som ble gitt av en profet som het Zenos. En allegori bruker symbolske figurer, 
gjenstander og handlinger for å forklare sannheter. Når elevene studerer denne allegorien, 
kan de lære viktige lærdommer om Jesu Kristi villighet til å hjelpe dem som har vendt seg 
bort fra ham.

Be en elev lese Jakobs bok 5:1- 2 høyt, og be klassen merke seg hvem Zenos talte til 
(Israels hus). Du må kanskje forklare at da den gammeltestamentlige profeten Jakob inn-
gikk pakter med Herren, endret Herren navnet hans til Israel. Uttrykket “Israels hus” sikter 
til Jakobs ætt og til alle mennesker som har blitt døpt og har inngått pakter med Herren.

• Hvem i denne klassen er medlem av Israels hus? (Du må kanskje forklare at alle døpte 
medlemmer av Kirken er en del av Israels hus. De er en del av allegorien i Jakobs bok 5.)

Be en elev lese Jakobs bok 5:3 høyt. Be klassen se etter hva Zenos brukte i allegorien til å 
symbolisere Israels hus. Når elevene forteller hva de finner ut, kan du forklare at oliven-
trær var svært verdifulle i det gamle Israel, der Zenos bodde. Oliven ble brukt til mat, og 
olivenolje ble brukt til matlaging og medisin og som brensel til lamper. Oliventrær krevde 
mye stell og arbeid for å hjelpe dem å frembringe god frukt. Påpek at i denne allegorien 
befinner det dyrkede oliventreet seg i en olivenhage, som symboliserer verden.

• Hva sier Jakobs bok 5:3 om hva som begynte å skje med det dyrkede oliventreet? Hva 
symboliserer treets forfall? (Be elevene bruke fotnote 3d til å svare på dette spørsmålet.)

• Hva er frafall? (Å vende seg bort fra Herren og hans evangelium.)

Be elevene lese Jakobs bok 5:4- 6 stille. Be dem tenke på hvem olivenhagens mester er og 
hva hans beskjæring, graving og næring kan symbolisere. Be dem så forklare hva de tror 
disse symbolene representerer. (Du må kanskje hjelpe dem å forstå at olivenhagens mester 
symboliserer Jesus Kristus. Beskjæring, graving og næring symboliserer Herrens innsats for 
å hjelpe oss å motta velsignelsene av hans forsoning og profeters innsats for å undervise og 
å kalle folk til omvendelse.)

Innledning
I sin undervisning av folket siterte Jakob allegorien om 
de dyrkede og viltvoksende oliventrær, som opprin-
nelig ble gitt av en profet som het Zenos og fantes på 
messingplatene. Jakob brukte denne allegorien til å 

forklare at Herren ville forsøke å bringe frelse til alle 
mennesker – også til dem blant hans paktsfolk som 
hadde vendt seg bort fra ham. På grunn av lengden 
på Jakobs bok 5, er den delt inn i to leksjoner.
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Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“Denne allegorien som fortelles av Jakob, er i utgangspunktet ment å skulle handle om 
Kristus… Selv når olivenhagens Herre og hans arbeidere anstrenger seg for å styrke, 
beskjære, rense og på andre måter gjøre sine trær produktive i det som viser seg å være en 
historisk oversikt på ett kapittel over Israels adspredelse og innsamling, er det forsoningens 
dypere betydning som ligger til grunn for og er den overordnede hensikt med deres arbeid” 
(Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 165).

For å hjelpe elevene å forstå hvordan denne allegorien illustrerer Herrens omtanke for 
dem, kan du lære dem at de kan sette sitt navn inn i stedet for henvisninger til oliventrær. 
Du kan vise dette ved å gi følgende eksempel fra Jakobs bok 5:7: “Jeg er bedrøvet over å 
skulle miste [ditt navn].” Forklar at når vi setter navnet vårt inn i Jakobs bok 5 der det er 
meningsfylt og hensiktsmessig, kan vi lære mer om Herrens omtanke for oss.

Vis følgende oversikt. Forklar at den viser betydningen av symboler i Zenos’ allegori. 
(Du kan gjerne lage kopier av oversikten som et utdelingsark, eller be elevene kopiere 
oversikten i sine skriftstudiedagbøker.)

Jakobs bok 5: Allegorien om de dyrkede og viltvoksende oliventrærne

Symbol Mulig betydning

Dyrket oliventre Israels hus, Guds paktsfolk

Olivenhagen Verden

Forfall Synd og frafall

Olivenhagens herre og mester Jesus Kristus

Beskjæring, graving og næring Herrens innsats for å hjelpe folk å motta velsignelsene 
av sin forsoning

Tjeneren til olivenhagens mester Herrens profeter

Grener Folkegrupper

Vilt oliventre Hedningene – de som ikke har inngått pakter med 
Herren. Senere i allegorien blir naturlige oliventrær 
viltvoksende, noe som symboliserer at deler av Israels 
hus faller fra.

Poding og planting av grener Adspredelsen og innsamlingen av Herrens paktsfolk. 
I tillegg symboliserer poding av viltvoksende grener 
på det dyrkede oliventreet deres omvendelse til 
evangeliet som blir en del av Herrens paktsfolk.

Brenning av grener Guds straffedommer over de ugudelige

Frukt Menneskenes liv eller gjerninger

Be en elev lese Jakobs bok 5:7, 9- 10 høyt, og be klassen se etter hva som var det neste 
olivenhagens mester gjorde for å redde det dyrkede oliventreet. Be elevene fortelle hva de 
finner ut. (Du må kanskje forklare at å pode er å ta en gren fra ett tre og sette den inn i et 
annet. Podingen i disse versene symboliserer Herrens innsats for å hjelpe hedningene å bli 
en del av hans paktsfolk gjennom dåp og omvendelse. Brenningen av noen grener symbo-
liserer Herrens straffedommer over de mest ugudelige medlemmene av Israels hus.)

Be en elev lese Jakobs bok 5:11 høyt. Be klassen se etter tegn på mesterens omtanke for 
røttene til det dyrkede oliventreet. Be elevene fortelle hva de finner ut.

Minn elevene på at Jakobs bok 5:6 forteller oss at det dyrkede oliventreet hadde begynt å 
frembringe unge og sarte grener. Be en elev lese Jakobs bok 5:8, 13- 14 høyt. Be klassen finne 
ut hva mesteren gjorde med disse grenene. Du kan også be dem om å overveie hvordan 
reisen til Lehis familie gir et eksempel på mesterens handlinger i Jakobs bok 5:8, 13- 14.
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JAKOBS BOK 5:1-  51

Jakobs bok 5:15- 40
Olivenhagens mester og hans tjener arbeider for å hjelpe olivenhagen å 
frembringe god frukt
Del klassen i to grupper. Be den første gruppen studere Jakobs bok 5:15- 28, og den andre 
gruppen studere Jakobs bok 5:29- 40. Be elevene gjøre følgende mens de studerer (det kan 
være lurt å skrive disse instruksjonene på tavlen):

 1. Oppsummere hva som skjedde i olivenhagen, og hva det kan symbolisere.

 2. Finne ord eller uttrykk som viser innsatsen til olivenhagens mester for å bevare det 
dyrkede (eller naturlige) oliventreet og dets grener.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å studere sine tildelte vers, ber du dem sammen-
fatte det som skjedde i olivenhagen og forklare hva det kan symbolisere. Begynn med de 
elevene som studerte Jakobs bok 5:15- 28. Nedenfor ser du eksempler på sammendrag 
og tolkninger.

Jakobs bok 5:15- 28. Hva som skjedde: Alle grenene som hadde blitt podet, frembragte 
god frukt. Det var imidlertid én gren som, til tross for å ha blitt plantet i en god del av 
olivenhagen, frembragte både dyrkede og viltvoksende frukter. Hva dette kan symbolisere: 
Den gode eller dyrkede frukten i mesteparten av olivenhagen symboliserer rettferdigheten 
på jorden mens Kristus og hans apostler levde. Grenen som frembragte noe god frukt og 
noe vill frukt, symboliserer de rettferdige og de ugudelige blant Lehis etterkommere.

Jakobs bok 5:29- 40. Hva som skjedde: All frukten i hele olivenhagen ble dårlig. Hva dette 
kan symbolisere: Fordervelsen av all frukten symboliserer det store frafall, der fylden av 
Jesu Kristi evangelium gikk tapt fra jorden etter Kristi apostlers jordiske tjenestegjerning.

Når begge gruppene har presentert sine sammendrag, spør du:

• Hvilke ord eller uttrykk viser mesterens innsats for å bevare det dyrkede oliventreet og 
dets grener? Hva illustrerer dette om Herrens følelser for sitt paktsfolk?

• Mens vi har diskutert denne allegorien, hva har du lært om Jesus Kristus, olivenhagens 
mester? (Blant de mange sannhetene i disse versene, skulle elevene forstå at Herren 
elsker oss og arbeider flittig for vår frelse.)

• Hvordan forholder denne allegorien seg til eksemplene i begynnelsen av leksjonen med 
de to ungdommene som lurte på om Herren var villig til å tilgi dem for deres synder?

Jakobs bok 5:41- 51
Mesteren sørger over olivenhagen sin
Be noen elever bytte på å lese høyt fra Jakobs bok 5:41- 42, 46- 50. (Du kan gjerne påpeke 
at uttrykket “olivenhage[n] er for høyreist” i Jakobs bok 5:48 kan sikte til stolthet.) Be 
klassen se etter ord eller uttrykk som viser mesterens kjærlighet og omtanke for sin vingård 
og hans sorg når trærne ikke frembringer god frukt. Be elevene utpeke ord eller uttrykk fra 
disse versene som er spesielt meningsfylte for dem, og forklare hvorfor de er meningsfylte. 
Når elevene har gjort dette, spør du klassen:

• Hvordan symboliserer mesterens omsorg for sin vingård, Herrens kjærlighet til oss?

• Kan du nevne noen eksempler fra Skriftene eller fra ditt eget liv som illustrerer at Herren 
fortsetter å elske og ha omsorg for mennesker, selv etter at de har vendt seg bort fra ham?

For å runde av, kan du minne elevene på at mesteren vurderte å hugge ned alle trærne 
fordi frukten på alle sammen hadde blitt dårlig, på tross av alt han hadde gjort (se Jakobs 
bok 5:49).

• Tror du mesteren vil gi opp sin olivenhage? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Når elevene har svart, leser du Jakobs bok 5:51 for klassen. Bær vitnesbyrd om at Herren 
elsker oss og viser stor barmhjertighet og tålmodighet mens han arbeider for å hjelpe oss 
å komme til ham og frembringe rettferdige gjerninger. Forklar at neste leksjon vil omfatte 
drøfting av mesterens siste innsats for å redde sin olivenhage.
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Innledning
I forrige leksjon begynte elevene å studere Zenos’ 
allegori om de dyrkede og viltvoksende oliventrærne. 
I denne leksjonen skal de studere den siste delen av alle-
gorien, der olivenhagens mester arbeider sammen med 

sine tjenere for siste gang for å hjelpe trærne å frem-
bringe god frukt. De skal også studere Jakobs bok 6, der 
Jakob kommenterer allegorien og formaner sitt folk til 
å omvende seg.

LEKSJON 47

Jakobs bok 5:52-77; Jakobs bok 6

Undervisningsforslag

Jakobs bok 5:52- 60
I allegorien om de dyrkede og viltvoksende oliventrærne redder olivenhagens 
mester trærne og hjelper dem å frembringe god frukt
Før leksjonen tegner du tre trær på tavlen.

Minn elevene på at i forrige leksjon begynte de å studere Zenos’ allegori om de dyrkede 
og viltvoksende oliventrærne i Jakobs bok 5. På slutten av den leksjonen frembragte alle 
trærne i olivenhagen vill frukt (se Jakobs bok 5:30- 42). Dette symboliserte det store 
frafallet.

For å repetere forrige leksjon, kan du la elevene gå sammen to og to. Be hvert par diskutere 
sine svar på følgende ufullstendige utsagn (det kan være lurt å skrive disse utsagnene på 
tavlen):

1. Olivenhagens mester symboliserer …

2. Olivenhagens mesters innsats for å redde trærne sine symboliserer …

3. En ting jeg har lært om Jesus Kristus av olivenhagens mesters ord eller handlinger, er …

4. Da alle trærne og all frukten i olivenhagen ble dårlig, bestemte mesteren seg for å …

Når elevene har diskutert disse utsagnene som par, gjennomgår dere kort svarene deres 
som klasse. Når elevene rapporterer sine svar på de to første utsagnene, må du forvisse 
deg om at det er klart at olivenhagens mester symboliserer Jesus Kristus og at hans innsats 
for å redde sine trær, symboliserer Frelserens innsats for å hjelpe sitt folk tilbake til seg. 
Elevene kan komme frem med mye verdifull lærdom når de fullfører det tredje utsagnet. 
La elevene kontrollere sine svar på det fjerde utsagnet ved å se på Jakobs bok 5:51, som 
forteller oss at mesteren bestemte seg for å skåne olivenhagen “en stund til”.

Forklar at dagens leksjon dekker den siste delen av allegorien, som symboliserer de siste 
dager, inkludert evangeliets gjengivelse.

Påpek at olivenhagens mester bestemte seg for å redde olivenhagen ved å pode inn flere 
grener. Be noen elever bytte på å lese høyt fra Jakobs bok 5:52- 58. Be klassen se etter hva 
mesteren gjorde for å styrke grenene og røttene. (Hjelp elevene å forstå at olivenhagens 
mester podet grener fra naturlige trær tilbake i sitt opprinnelige tre – og treet symboliserer 
Israels hus. Så podet han grener fra dette treet inn i de andre naturlige trærne. Han kastet 
også de bitreste grenene i ilden. Du kan bruke trærne på tavlen til å illustrere denne forkla-
ringen. Du kan for eksempel viske ut en gren fra et tre og tegne en ny gren på et annet.)

La elevene gå 
sammen to og to
Å arbeide i par kan gi 
elevene anledning til å 
“lære hverandre rikets 
lære” (L&p 88:77). Vær 
gjennomtenkt i dine 
avgjørelser om hvilke 
elever du lar arbeide 
sammen. Noen elever 
kan bli enten styrket 
eller distrahert når de 
skal samarbeide med 
hverandre.
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JAKOBS BOK 5:52-  77; JAKOBS BOK 6

Be en elev lese Jakobs bok 5:59 høyt. Be klassen lytte etter hva olivenhagens mester håpet 
disse tiltakene ville gjøre for trærnes røtter.

• Hva håpet mesteren ville skje med røttene? (Han ønsket at de skulle “samle styrke”.)

Minn elevene på at på dette tidspunkt frembragte alle trærne dårlig frukt, noe som sym-
boliserer at hele verden var i en tilstand av frafall. Forklar at når røttene samlet styrke, 
forandret grenene over hele olivenhagen seg, “slik at de gode [kunne] få overtaket over 
de onde” (Jakobs bok 5:59).

Sørg for at elevene forstår at disse versene lærer oss at innflytelsen av evangeliets 
pakter gjør vår himmelske Faders barn i stand til å overvinne synd og frembringe 
rettferdighet.
• På hvilke måter kan evangeliets pakter styrke oss? Hvordan har dine pakter påvirket ditt 

liv? (Du kan gjerne uttrykke dine egne følelser og ditt vitnesbyrd om dette prinsippet.)

Jakobs bok 5:61- 77
Olivenhagens mester arbeider i olivenhagen sammen med sine tjenere
Be elevene lese Jakobs bok 5:61- 62 stille, på jakt etter hva olivenhagens mester instruerte 
sine tjenere om å gjøre og hvorfor han ba dem om å gjøre det.

• Tjeneren på begynnelsen av allegorien symboliserer Herrens profeter. Hvem kan være 
symbolisert ved de mange tjenerne i Jakobs bok 5:61? (Hjelp elevene å forstå at disse tje-
nerne kan symbolisere alle medlemmer av Kirken – profeter og apostler, Kirkens ledere 
på general-  og lokalplan, misjonærer, hjemmelærere, besøkende lærerinner og alle som 
deltar i Herrens arbeid.)

• Hva er viktig ved ordene vi, vår og oss i Jakobs bok 5:61- 62? (Herren arbeider sammen 
med oss. Vi er ikke overlatt til å utføre hans arbeid alene.)

• Hva sier Jakobs bok 5:62 om hva som er unikt med tiden da disse tjenerne ble kalt til å 
arbeide? (Det var “siste gang” mesteren ville beskjære olivenhagen. Profeter har henvist 
til denne “siste gang” som “en husholdning i tidenes fylde”. Se for eksempel Efeserne 
1:10 og L&p 128:20.)

For å hjelpe elevene å forstå hvordan denne delen av allegorien angår dem, 
kan du be en elev lese følgende uttalelse av eldste Dean L. Larsen i De sytti:

“[Dette] er den tid hvor Herren og hans tjenere vil gjøre den siste store inn-
sats for å bringe sannhetens budskap til alle folkeslag på jorden og samle inn 
etterkommerne av oldtidens Israel som har mistet sin sanne identitet …

Dere har kommet til jorden når grunnlaget er lagt for dette store arbeid. 
Evangeliet er gjengitt for siste gang. Kirken er etablert i nesten alle deler av verden. Scenen 
er satt for at de siste dramatiske scener kan utspille seg. Dere vil være de viktigste aktørene. 
Dere er noen av de siste arbeidere i vingården… Dette er den tjeneste dere er utvalgt for” 
(“A Royal Generation,” Ensign, mai 1983, 33).

• Hvordan påvirker det deg å vite at du er kalt til å tjene sammen med Herren i denne 
siste arbeidsperioden?

• Når har du følt at Herren har arbeidet sammen med deg når du har deltatt i hans arbeid?

• Hvilke muligheter har du til å tjene Herren og hjelpe andre å frembringe “god frukt”? 
(Elevene kan nevne sine kall og oppgaver i Kirken, sitt ansvar for å hjelpe familiemed-
lemmer, venner og andre å komme nærmere Frelseren, og muligheten de vil få til å tjene 
Herren som heltidsmisjonærer.)

Skriv Jakobs bok 5:70- 75 på tavlen. Introduser disse versene ved å forklare at de lærer oss 
om forholdet Herren har til sine tjenere. De beskriver også hva Herren og hans tjenere er 
i stand til å oppnå ved å arbeide sammen. Be elevene lese disse versene stille og velge et 
vers som de syns gir den beste beskrivelsen av Herrens forhold til sine tjenere. Når elevene 
har fått tilstrekkelig tid til å lese, ber du noen av dem om å si hvilket vers de har valgt, 
hvorfor de liker det og hvordan det kan hjelpe dem når de tjener Herren.

Når elevene deltar i denne aktiviteten, må du forvisse deg om at de forstår at Herren lover 
oss glede når vi arbeider sammen med ham for å utføre hans verk. For å hjelpe ele-
vene å utdype sin forståelse av Jakobs bok 5:70- 75, kan du vurdere å stille noen av følgende 
spørsmål:
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• Hva lovet olivenhagens mester dem som arbeidet sammen med ham? (Se Jakobs bok 
5:71, 75.) Når har du følt glede i Herrens verk?

• Hvorfor tror du det er viktig at tjenerne arbeidet “av alle krefter” og “med all flid”? (Se 
Jakobs bok 5:72, 74.) Hva kan du lære av disse formuleringene når du tjener Herren?

Avslutt denne delen av leksjonen ved å be elevene svare på følgende spørsmål i sine skrift-
studiedagbøker eller notatbøker (det kan være lurt å skrive det på tavlen):

• Når du overveier dine muligheter til å tjene Herren, hvordan vil du anvende sannhetene 
vi har diskutert i Jakobs bok 5?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å skrive, kan du be en eller to av dem om å lese 
svarene for klassen.

Jakobs bok 6
Jakob underviser om Herrens barmhjertighet og rettferdighet og oppfordrer sitt 
folk til å omvende seg
Introduser kort Jakobs bok 6 ved å forklare at det inneholder Jakobs oppsummering av 
viktige sannheter fra allegorien om de dyrkede og viltvoksende oliventrærne.

Be en elev lese Jakobs bok 6:4- 6. Be halve klassen se etter hva Jakob ønsket at hans folk 
skulle lære om Herren. (At han husker sitt folk, at han “holder seg nær til [dem]” og at 
“hans barmhjertighets arm er rakt ut mot [dem]”. Be den andre halvparten av klassen se 
etter hva Jakob oppfordret sitt folk til å gjøre som følge av denne kunnskapen. (Å ikke for-
herde sitt hjerte, å omvende seg, å komme til Herren “av hele sitt hjerte”, og “holde [seg] 
nær til Gud, slik han holder seg nær til [dem]”.) Når elevene forteller klassen hva de har 
lært, kan du spørre:

• Hvordan beskrev Jakob Herren? Hva betyr det for deg at Herrens “barmhjertighets arm 
er utrakt mot [deg]”?

• Hva lærte du om Herren av allegorien om oliventrærne som illustrerer hvordan han 
holder seg nær til deg? Hva kan du gjøre for å vise at du holder deg nær til Herren?

Oppsummer Jakobs bok 6:7- 10 ved å forklare at etter at vi har blitt “næret ved Guds gode 
ord”, skulle vi ikke frembringe dårlig frukt. Vi skulle følge profetenes ord. Hvis vi ikke 
omvender oss, advarte Jakob, vil vi bli holdt ansvarlige for våre synder på dommens dag. 
Be elevene lese Jakobs bok 6:11- 13 stille og se etter Jakobs siste råd. Når de har fortalt hva 
de har funnet, kan du spørre:

• Hvorfor er det klokt å velge å omvende seg og forberede seg nå til å stå for Herrens åsyn 
og bli dømt av ham?

Bekreft at vi gjør klokt i å forberede oss nå for dommen ved å omvende oss og motta 
Herrens barmhjertighet.
For å runde av leksjonen, kan du understreke at omvendelse forbereder oss ikke bare til 
den endelige dom, men også til å kunne tjene Herren nå. Bær vitnesbyrd for elevene om 
at Herren vil at de skal tjene sammen med ham og finne glede sammen med ham, og 
at de kan være verdige til å gjøre det hvis de adlyder hans bud, omvender seg og mottar 
hans barmhjertighet.

Flere undervisningsforslag
Jakobs bok 5. Videopresentasjoner
Når du underviser i leksjon 47, kan det være lurt å 
vise siste del av videopresentasjonen “Allegorien 

om oliventreet”, som finnes på DVD- en med tittelen 
 Mormons bok DVD- presentasjoner 1- 19.Du kan vise 
dette segmentet i andre del av leksjonen, etter uttalel-
sen av eldste Dean L. Larsen.
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Jakobs bok 7

Undervisningsforslag

Jakobs bok 7:1- 14
Jakob setter sin lit til Herren når han møter Sherem, en antikrist
Før leksjonen skriver du på tavlen følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De 
tolv apostlers quorum (sitert fra “Kristent mot: Prisen for å være disippel,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2008, 72):

“En av jordelivets store prøver er når vår tro blir trukket i tvil eller kritisert” (eldste 
Robert D. Hales).

Be elevene tenke på en gang noen satte spørsmålstegn ved eller kritisert deres tro. Be noen 
av dem om å fortelle hva de følte da det skjedde. Det kan også være lurt kort å fortelle om 
en opplevelse fra ditt eget liv.

Forklar at Jakobs bok 7 forteller om Jakobs erfaring med Sherem, en antikrist. (Du kan 
gjerne forklare at en antikrist er “alt og alle som forfalsker evangeliets sanne frelsesplan 
og som åpenlyst eller i det skjulte går imot Kristus” [Veiledning til Skriftene, “Antikrist”].) 
Sherem oppsøkte Jakob for å utfordre hans tro.

Be elevene lese Jakobs bok 7:1- 5 stille. Be dem finne ut (1) hva Sherem prøvde å gjøre, og 
(2) hvordan han forsøkte å oppnå sine mål. Når elevene har lest, kan du be dem beskrive 
hva de har lært om Sherem. Det kan være lurt å stille noen av de følgende spørsmålene for 
å forbedre diskusjonen:

• Hvilken virkning hadde Sherem på folket?

• Hva ser du i Jakobs bok 7:1- 5 som minner deg om tilfeller da andre har stilt spørsmål 
ved eller kritisert din tro? (Når dere diskuterer dette spørsmålet, må du kanskje hjelpe 
elevene å forstå at ikke alle mennesker som stiller spørsmål eller kritisere vår tro, har de 
samme motivene som Sherem. Selv om noen mennesker som Sherem, bevisst forsøker å 
ødelegge troen, kan andre stille spørsmål om vår tro fordi de er nysgjerrige, eller fordi de 
har blitt feilinformert om vår tro.)

• Hvorfor er det noen ganger vanskelig å forsvare vår tro mot folk som Sherem?

Skriv følgende skriftstedhenvisninger og utsagn på tavlen. (For å spare tid, kan det 
være lurt å skrive disse på tavlen før leksjonen. Du kan også gjerne forberede dem som 
utdelingsark.)

1. Jakobs bok 7:5 a. Vitnet om Skriftene og profetenes ord.

2. Jakobs bok 7:8 b. La utfallet i Guds hender.

3. Jakobs bok 7:10- 11 c. Satte sin lit til veiledning og styrke fra Den hellige ånd.

4. Jakobs bok 7:12 d. Husket tidligere erfaringer som hadde styrket hans tro.

5. Jakobs bok 7:13- 14 e. Ga uttrykk for det vitnesbyrd han hadde fått gjennom Den hellige ånd.

Be elevene fortelle 
om opplevelser
Når elevene forteller om 
inspirerende opplevelser, 
innbyr det Herrens ånd 
inn i klasserommet. Når 
elevene hører om opple-
velser og vitnesbyrd fra 
sine jevnaldrende, blir 
deres vitnesbyrd styrket, 
og de lærer nye måter 
å anvende evangeliets 
prinsipper i sitt liv på. 
Det er vanligvis tilstrek-
kelig å la en til tre elever 
fortelle om opplevelser. 
Unngå å be de samme 
få elevene om å fortelle 
hver dag. Prøv å invol-
vere alle.

Innledning
Jakob stolte på Herren og på sitt urokkelige vitnesbyrd 
for å overvinne Sherems, en antikrists falske forestil-
linger og argumenter. Han hentet spesielt styrke fra 
tidligere erfaringer som hadde styrket hans tro på Jesus 
Kristus. Han satte også sin lit til Den hellige ånds veiled-
ning, sin kunnskap om Skriftene og profetenes ord og 

sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus. Da Sherem forlangte et 
tegn som ville bevise Jakobs ord, ble han slått av Gud. 
Jakob avsluttet sin opptegnelse med å beskrive hvor-
dan nephittene satte sin lit til Herren da de befestet 
seg mot lamanittene. Før Jakob døde, overlot han de 
mindre plater til sin sønn Enos.
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Forklar at versene i denne listen beskriver Jakobs svar da Sherem utfordret hans tro. Utsag-
nene til høyre representerer Jakobs svar, men de står ikke i rekkefølge, og trenger å settes 
sammen med tilsvarende vers. Be noen elever bytte på å lese høyt fra Jakobs bok 7:5- 14. 
Mens de leser, ber du dem stoppe opp etter hvert av skriftstedene som står på tavlen. Be 
elevene å sette hvert skriftsted sammen med tilhørende utsagn. Du kan gjerne be en elev 
komme frem til tavlen og tegne streker fra skriftstedhenvisningene til tilhørende utsagn. 
(Svar: 1- d; 2- c; 3- a; 4- e; 5- b.)

Når elevene er ferdige med denne aktiviteten, kan du spørre:

• Hvilke prinsipper ser du forklart i versene vi nettopp leste?

Hvis ingen foreslår det, må du sørge for at elevene forstår at når vi stoler på Herren, kan 
vi overvinne utfordringer mot vår tro. (Du kan gjerne skrive dette prinsippet på tavlen.)

Forklar at Jakobs svar til Sherem gir oss et eksempel til etterfølgelse når vi svarer dem som 
stiller spørsmål eller kritiserer vår tro.

Oppfølgingsspørsmålene nedenfor er laget for å hjelpe elevene å tenke nøyere gjennom 
hva Jakob gjorde for å stole på Herren. Å besvare disse spørsmålene vil gi elevene en 
mulighet til å illustrere og vitne om hvordan lignende handlinger har hjulpet dem når 
andre har utfordret deres tro. Det vil også hjelpe dem å lære hvordan de skal reagere riktig 
på fremtidige utfordringer mot deres tro. Ettersom det er flere spørsmål nedenfor enn du 
sannsynligvis vil ha tid til å bruke i leksjonen, velger du bare ut noen få spørsmål som du 
vil bruke i diskusjonen. Mens du gjør dette, skulle du søke Den hellige ånds veiledning og 
huske erfaringer elevene fortalte om i begynnelsen av leksjonen. Du kan også vurdere å 
spørre elevene hvilke av Jakobs handlinger de ønsker å diskutere videre.

• Hva hadde skjedd med Jakob tidligere som hadde gjort hans tro urokkelig? (Se 
Jakobs bok 7:5.)

• Har du noen erfaringer som har styrket din tro? (Du kan gi elevene tid til å tenke over 
dette spørsmålet før du ber dem om å svare. Forsikre dem om at de ikke trenger å for-
telle om erfaringer som er for personlige eller private.) Hvordan kan det å huske disse 
erfaringene hjelpe deg når noen stiller spørsmål ved eller kritiserer din tro?

• Når har Den hellige ånd hjulpet deg å svare på spørsmål eller kritikk om din tro? 
(Se Jakobs bok 7:8.)

• Hvordan kan en daglig vane med å studere Skriftene og ordene til vår tids profeter 
hjelpe deg når andre stiller spørsmål ved eller kritiserer din tro? (Se Jakobs bok 7:10- 11.)

• Når har du delt ditt vitnesbyrd med noen som har stilt spørsmål ved eller kritisert din tro? 
(Se Jakobs bok 7:12.) Hva ble resultatet?

• Da Sherem forlangte et tegn, hvorfor var det klokt av Jakob å overlate utfallet i Herrens 
hender istedenfor å prøve å bevise sannheten av sitt vitnesbyrd selv? (Se Jakobs bok 
7:14.) Hvordan hjelper det deg å vite at det ikke er nødvendig for deg å bevise sannheten 
av ditt vitnesbyrd for dem som utfordrer din tro?

Jakobs bok 7:15- 27
Etter at Sherem er blitt stum, bekjenner han sine synder, vitner om sannheten 
og dør, noe som får det nephittiske folk til å vende tilbake til Herren
Les følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales:

“Etter hvert som årene går, lærer vi at provokasjoner mot vår tro ikke er noe nytt, og 
de vil neppe forsvinne med det første. Men Kristi sanne disipler ser muligheter midt i 
motstanden…
… Heldigvis kjenner Herren våre anklageres hjerte og vet hvordan vi kan reagere mest 
mulig effektivt. Når Kristi sanne disipler søker Åndens veiledning, mottar de inspirasjon 
tilpasset hvert tilfelle.Og i hvert tilfelle reagerer sanne disipler på en måte som innbyr 
Herrens ånd ” (“Kristent mot: Prisen for å være disippel,” 72- 73; uthevelse i originalen).

• Hva tror du det betyr å “se muligheter midt i motstanden”? (Når elevene svarer på dette 
spørsmålet, kan du hjelpe dem å forstå at det kan komme noe godt ut av det når vi rea-
gerer på utfordringer mot vår tro på måter som innbyr Herrens ånd.)

Still 
oppføl gings spørsmål
Når du stiller oppføl-
gingsspørsmål, gir det 
elevene en sjanse til å 
uttrykke hva de har lært, 
utdype sin forståelse 
og tenke på hvordan 
evangeliets sannheter 
forholder seg til deres 
liv. Pass på å ikke skynde 
deg gjennom en lang 
liste med oppfølgings-
spørsmål. Det er vanlig-
vis bedre å stille noen få 
spørsmål og la elevene 
få tid til å gi gjennom-
tenkte svar.
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La elevene gå sammen to og to. Be hvert par lese Jakobs bok 7:15- 23, på jakt etter noe godt 
som kom av Jakobs møte med Sherem. Når elevene har lest, ber du noen av dem forklare 
hva de har funnet ut. Vurder å bruke noen av de følgende spørsmålene for å hjelpe elevene 
å analysere disse versene:

• Hvilke tegn ser du på at Jakob håpet at møtet med Sherem ville hjelpe andre? (Se Jakobs 
bok 7:22. Hjelp elevene å forstå at Jakob hadde bedt for den nephittiske folkemengden 
som var vitne til Sherems bekjennelse og død.)

• Hva sier Jakobs bok 7:23 om hvordan Jakobs møte med Sherem til slutt påvirket 
folkemengden?

• Hvilke sannheter kan vi lære av resultatene av Jakobs møte med Sherem? (Elevene kan 
finne flere svar på dette spørsmålet. Noen vil kanskje foreslå prinsippene som er oppført 
nedenfor.)

Alle profeter vitner om Kristus.

Når vi svarer på spørsmål eller kritikk av vår tro på en måte som innbyr Ånden, 
kan vi hjelpe andre å vende seg til Herren.

Profeter hjelper oss å gjenkjenne og overvinne Satans bedrag.

De som gjør opprør mot Gud og aktivt forkynner mot sannheten, vil møte alvor-
lige konsekvenser fra Herren.

 Å granske Skriftene vil hjelpe oss å unngå å bli bedratt.
Når elevene identifiserer prinsipper som dem som er nevnt ovenfor, kan du vurdere å stille 
oppfølgingsspørsmål for å hjelpe dem å anvende prinsippene i sitt liv.

• Hvordan kan det hjelpe deg å leve i henhold til dette prinsippet?

• Hvordan kan kunnskap om dette prinsippet hjelpe deg å hjelpe andre?

• Hvordan kan du søke å anvende dette prinsippet i ditt liv?

Be elevene svare på følgende spørsmål i sine skriftstudiedagbøker:

• Hva vil du begynne å gjøre (eller fortsette å gjøre) for å forberede deg til at noen utfor-
drer din tro?

Bær vitnesbyrd om at vi kan overvinne utfordringer mot vår tro når vi følger Jakobs eksem-
pel og stoler på Herren.

Repetisjon av Jakobs bok
Sett av litt tid til å hjelpe elevene å repetere Jakobs bok. Be dem om å tenke over hva de 
har lært av denne boken, både i Seminar og i sitt personlige skriftstudium. Be dem om 
nødvendig om å skumlese de syv kapitlene i Jakobs bok for å hjelpe dem å huske. Be dem 
forberede seg til å si noe om Jakob eller hans skrifter som har gjort inntrykk på dem. Du 
kan minne dem på at Jakob ble født i ørkenen i landet Overflod (nær Rødehavet) og at han 
døde i Nephis land. Han ble også velsignet av Lehi (se 2 Nephi 2:1- 4), og han så Frelseren 
(se 2 Nephi 11:3). Hans eldre bror Nephi tok med noen av hans prekener på de mindre 
plater (se 2 Nephi 6- 10). Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du noen av dem om å 
uttrykke sine tanker og følelser. Vurder å bære ditt vitnesbyrd om hvordan Jakobs eksempel 
og lære har velsignet deg.
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Hvorfor studere denne boken?
Enos’ bok illustrerer hvilken kraft Jesu 
Kristi forsoning har til å rense folk fra 
synd og frelse dem. Enos kjempet for 
Guds åsyn i mektig bønn før hans synder 
ble tilgitt. Han ba for nephittene og 
lamanittenes åndelige velferd, og han 
arbeidet for deres frelse resten av sitt liv. 
Når elevene studerer Enos’ bok, kan de 
oppdage viktige lærdommer om bønn, 
omvendelse og åpenbaring. De kan også 
lære at når enkeltpersoner mottar forso-
ningens velsignelser, vil de ønske å dele 
disse velsignelsene med andre.

Hvem skrev denne boken?
Enos, en sønn av Jakob og sønnesønn av 
Lehi og Sariah, skrev denne boken. Enos 
skrev at faren hans hadde oppdratt ham 
“i Herrens tukt og formaning” (Enos 1:1). 
Mot slutten av sitt liv skrev Enos at han 
hadde erklært “den sannhet som er i 
Kristus” alle sine dager (Enos 1:26). Før 
sin død, overleverte Enos Nephis mindre 
plater til sin sønn Jarom (se Jarom 1:1). 
Enos avsluttet sin opptegnelse ved å si at 
han gledet seg til dagen da han skulle stå 
for sin Forløser. Han erklærte: “Da skal 
jeg se hans ansikt med velbehag, og han 
vil si til meg: Kom til meg, du velsignede, 
det er en plass beredt for deg i min Faders 
boliger” (Enos 1:27).

Hvem ble denne boken 
skrevet for og hvorfor?
Da Enos mottok de mindre plater av sin 
far, lovet han bare å gravere skrifter som 
han anså for å være av størst verdi, noe 

som inkluderte hellig lære, åpenbaring 
og profeti (se Jakobs bok 1:1- 4; 7:27). 
Enos visste at hans folk, nephittene, til 
slutt ville bli ødelagt. Han ba om at Herren 
ville bevare en opptegnelse om nephittene 
“så den en dag i fremtiden kunne bringes 
frem for lamanittene, så de kanskje kunne 
bli bragt til frelse” (Enos 1:13).

Når og hvor ble den skrevet?
Enos avsluttet sin opptegnelse ved å 
erklære at 179 år var gått siden Lehi forlot 
Jerusalem (se Enos 1:25). Dermed kan 
hans skrifter dateres til mellom ca 544 f.Kr. 
og 421 f.Kr. Enos skrev denne opptegnel-
sen mens han bodde i Nephis land.

Hva er noen karakteristiske 
trekk ved denne boken?
Enos’ bok introduserer et mønster som 
viser hvordan enkeltpersoner kan motta 
velsignelsene av Jesu Kristi forsoning og 
dele disse velsignelsene med andre. Først 
ble Enos undervist i Jesu Kristi evange-
lium (se Enos 1:1, 3). Deretter erkjente 
han sitt behov for Frelseren og ba om 
tilgivelse (se Enos 1:2- 4). Så, etter å ha 
fått forlatelse for sine synder, ba han og 
arbeidet flittig for å bringe andre til frelse 
(se Enos 1:5- 27). Dette mønsteret går 
igjen i hele Mormons bok. Noen eksem-
pler er Alma (se Mosiah 17:1- 2; 18:1- 2), 
Alma den yngre og Mosiahs sønner (se 
Mosiah 27- 28) og Lamoni og hans folk 
(se Alma 18- 19).
Dessuten er Enos’ bok den første til å 
beskrive i detalj den frafalne tilstand blant 
etterkommerne av Laman og Lemuel 

(se Enos 1:20). Den nevner også at det 
var “overmåte mange profeter” blant 
nephittene, selv om de fleste av nephit-
tene var “et hårdnakket folk” som stadig 
måtte vekkes for å sørge for “at de stadig 
bevarte Herrens frykt” (Enos 1:22- 23).

Oversikt
Enos 1:1- 8 Enos ber om å få 
forlatelse for sine synder og får 
tilgivelse på grunn av sin tro på 
Jesus Kristus.

Enos 1:9- 18 Enos ber for nephit-
tene og lamanittene og ber 
Herren om å bevare nephittenes 
opptegnelser.

Enos 1:19- 24 Enos beskriver lama-
nittenes ugudelighet og nephit-
tenes hårdnakkede natur. Han og 
andre profeter arbeider kontinu-
erlig for deres frelse.

Enos 1:25- 27 Enos avslutter sin 
opptegnelse og skriver om visshe-
ten om evig liv som han har fått 
gjennom sin Forløser.

INNLEDNING TIL  

Enos’ bok
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Enos

Undervisningsforslag

Enos 1:1- 8
Etter å ha reflektert over farens ord, ber Enos om og får forlatelse for sine synder
Skriv ordene min sjel hungret på tavlen. Be elevene tenke på en gang da de var veldig 
sultne.

• Hvilke ord vil du bruke til å beskrive hva du føler når du er sulten? (Elevene kan beskrive 
sult som en følelse av tomhet, smerte, svakhet eller et ønske om å bli mettet.)

• Hva kan man mene med uttrykket “min sjel hungret”? (Følelser av åndelig tomhet, 
smerte eller svakhet, eller et ønske om å bli åndelig mettet.)

Be elevene tenke på en gang da deres sjel hungret. Forklar at de i dag skal studere opple-
velsen til en person hvis sjel hungret. Vis bildet Enos ber (62604; Kunst inspirert av evange-
liet [2009], nr. 72).

• Hva vet du om personen på bildet? (Hvis elevene er usikre, kan du forklare at dette er 
et bilde av Enos, som var barnebarn av Lehi og Sariah og sønn av Jakob. Han mottok 
de mindre plater kort tid før farens død [se Jakobs bok 7:27].)

Be en elev lese Enos 1:1, 3 høyt. Be klassen se etter hvordan Jakob hadde påvirket Enos. 
Be noen elever fortelle klassen hva de finner ut.

Vis følgende oversikt på tavlen. (For å spare tid, kan det være lurt å lage oversikten på 
tavlen før leksjonen.) Oversikten er utformet for å hjelpe grupper av elever å fokusere 
på ulike detaljer i Enos’ opplevelse mens de studerer Enos 1:2- 8.

Hva Enos ønsket Hva Enos gjorde Resultater av hva Enos gjorde

Enos 1:2
Enos 1:3

Enos 1:2
Enos 1:4
Enos 1:8

Enos 1:5
Enos 1:6
Enos 1:8

Forklar at da Enos tenkte på sin fars læresetninger, opplevde han åndelige følelser som fikk 
ham til å gjøre visse ting, som i sin tur frembragte visse resultater i hans liv.

Del klassen i tre grupper. Les Enos 1:2- 8 høyt. Mens du leser, ber du gruppe én se etter ord 
eller uttrykk som indikerer Enos’ ønsker. Be gruppe to se etter hva Enos gjorde. Be gruppe 
tre se etter resultatene av Enos’ ønsker og handlinger. (Påpek at versene som er oppført i 
oversikten, inneholder informasjon som angår hver gruppes oppgave.)

Når du er ferdig med å lese Enos 1:2- 8, ber du elevene i den første gruppen om å rappor-
tere om ordene eller uttrykkene de fant om Enos’ ønsker. Etter hvert som elevene nevner 
disse ordene eller uttrykkene, ber du dem skrive dem på tavlen. Du kan gjerne oppmun-
tre elevene til å markere disse ordene eller uttrykkene i sine skrifter. Elevene kan nevne 
uttrykk som “forlatelse for mine synder”, “evig liv”, og “de helliges glede”.

Når den første kolonnen er fylt ut, ber du klassen skumlese begynnelsen av Enos 1:4. Be 
dem finne ut hva Enos opplevde da hans fars ord “om evig liv og de helliges glede, sank 
dypt i [hans] hjerte” (Enos 1:3). Elevene skulle legge merke til uttrykket “og min sjel 
hungret”. Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere dette uttrykket i sine skrifter.

Finne detaljer i 
lange skriftsteder
Noen elever føler seg 
overveldet når de blir 
bedt om å finne flere 
detaljer i lange skrift-
steder. For å hjelpe disse 
elevene, kan du dele 
klassen i flere grupper. 
Be hver gruppe om å se 
etter hver sin detalj i et 
langt skriftsted. Dette 
kan hjelpe elevene å 
fokusere på viktige prin-
sipper mens de leser. Det 
gir dem også en mulig-
het til å lære hverandre 
de viktige detaljene de 
oppdager i Skriftene.

Innledning
Etter å ha reflektert over farens ord, ba Enos om og 
fikk forlatelse for sine synder. Han ba for nephittene og 

lamanittenes åndelige velferd og arbeidet hele sitt liv 
for deres frelse.
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• Hvordan kan det å reflektere over en profets læresetninger om evig liv og de helliges 
glede, få en persons sjel til å hungre? (Det kan hjelpe en person å ønske å være verdige til 
å være sammen med Herren og ønske den lykke som kommer av å etterleve evangeliet.)

Påpek at Enos også ønsket forlatelse for sine synder. Forklar at uttrykket “min sjel hungret” 
kan indikere en følelse av åndelig tomhet som følge av synd. Det kan også indikere en per-
sons lengsel etter å komme nærmere Herren og lære av ham.

• Hvorfor får synd oss til å føle åndelig tomhet? (Synd får Den hellige ånd til å trekke seg 
bort fra oss, og vi føler oss langt borte fra Herren.)

For å hjelpe elevene å sette seg inn i Enos’ opplevelse, kan du be dem om stille å overveie 
om de har noen av de samme følelsene av åndelig sult som Enos beskrev.

For å hjelpe klassen å forstå hva Enos gjorde for å tilfredsstille sin åndelige hunger, kan du 
be elevene i gruppe to rapportere sine funn og skrive sine svar på tavlen. Svarene skulle 
innbefatte følgende: “Kamp … for Guds åsyn”, “påkalte ham i kraftig bønn” og “[utøvde] 
tro på Kristus”.

• Hvordan kan uttrykket “kamp … for Guds åsyn” beskrive en persons anstrengelse for 
å få tilgivelse for synder? (Påpek at Enos ikke kjempet med Gud, men for Gud i bønn. 
Dette indikerer Enos’ anstrengelse for å vise vår himmelske Fader sine ønskers opprik-
tighet og sin villighet til å omvende seg ved å gjøre nødvendige endringer i livet sitt.) 
Hvorfor er kamp et godt ord for å beskrive vår innsats for å omvende oss?

• Hvilke tegn ser du i Enos 1:4 på at Enos var oppriktig da han søkte forlatelse for sine 
synder? 

• På hvilke måter kan vi vise vår oppriktighet når vi søker Herrens tilgivelse? (Du kan 
gjerne påpeke at våre bønner ikke trenger å være så lange som Enos sin, men de må 
være oppriktige.)

For å hjelpe klassen å se resultatet av det Enos gjorde, kan du be elevene i gruppe tre rap-
portere sine funn og skrive sine svar på tavlen. Svarene skulle innbefatte følgende: “Dine 
synder er deg forlatt”, “min skyld [var] tatt bort”, og “din tro har gjort deg ren”. (Du kan 
gjerne forklare at å bli gjort ren betyr å bli helbredet eller renset for synd.)

• Hva sier Enos 1:7- 8 om hva som gjorde at Enos kunne bli tilgitt og bli gjort ren? (Hans 
tro på Jesus Kristus.)

• Hva kan vi lære av Enos om prosessen med å motta tilgivelse for våre synder? (I tillegg 
til andre sannheter elevene kan nevne, må du forvisse deg om at de forstår at når vi ut-
øver tro på Jesus Kristus, kan våre synder bli tilgitt, og vi kan bli rene.) Hvorfor er 
det nødvendig for oss å utøve tro på Jesus Kristus for å motta disse velsignelsene? (Jesus 
Kristus sonet for våre synder. Det er bare gjennom hans forsoning at vi kan bli frelst.)

• Hva sier Enos 1:5- 6 om hvordan Enos visste at han hadde blitt tilgitt? (Du kan 
gjerne påpeke at røsten som er nevnt i Enos 1:5, var en røst som kom til Enos’ sinn 
[se Enos 1:10].)

• Hvordan kan du vite at du har blitt tilgitt for dine synder?

Som en del av diskusjonen om det siste spørsmålet ovenfor, kan du lese følgende uttalelse 
av president Dieter F. Uchtdorf i Det første presidentskap:

“Når vi virkelig har omvendt oss, vil Kristus ta bort skyldbyrden vi bærer for våre synder. 
Vi kan vite med oss selv at vi har blitt tilgitt og er gjort rene. Den hellige ånd vil bekrefte 
det for oss. Han er Helliggjøreren. Intet annet vitnesbyrd om tilgivelse kan være større” 
(“Punktet for trygg retur”, Ensign eller Liahona, mai 2007, 101).

• Hvorfor er det nyttig å vite at Kristus vil ta bort skyldbyrden av våre synder når vi 
virkelig har omvendt oss?

Be elevene stille grunne på følgende spørsmål:

• Når har du følt at Herren har tilgitt deg for dine synder?

• Hvordan utøvde du tro på Jesu Kristi forsoning?

• Hvordan visste du at du var tilgitt?

• Har du følt Herrens tilgivelse nylig?

Bær vitnesbyrd om at vi vil bli tilgitt når vi utøver tro på Jesus Kristus og virkelig omvender 
oss fra våre synder. På grunn av Frelseren kan vår skyld bli tatt bort, og vi kan bli frelst.
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Enos 1:9- 27
Enos ber for nephittene og lamanittenes åndelige velferd, og han arbeider flittig 
for deres frelse
Tegn følgende oversikt på tavlen. Forklar at etter at Enos ba for seg selv, begynte han også 
å be for andres velferd. La elevene gå sammen to og to. Be parene bytte på lese høyt fra 
Enos 1:9- 14. Be dem om å identifisere de to folkegruppene som Enos ba for, og hva han ba 
om i hvert tilfelle. Når elevene rapporterer hva de finner ut, setter du inn ordene nephittene 
og lamanittene istedenfor spørsmålstegnene i oversikten.

• Hva sier Enos 1:14 om hva som var lamanittenes intensjoner overfor nephittene?

• Hva lærer vi om Enos av hans bønn for lamanittene?

Les følgende uttalelse av president Howard W. Hunter. Be elevene lytte etter hvordan den 
forholder seg til Enos’ opplevelse:

“Hver gang vi selv erfarer forsoningens velsignelser, kan vi ikke annet enn å tenke på våre 
brødres velferd…

En god indikasjon på vår egen omvendelse er ønsket om å dele evangeliet med andre” 
(The Teachings of Howard W. Hunter, red. Clyde J. Williams [1997], 248- 49).

• Hvordan forholder denne uttalelsen seg til Enos’ opplevelse? (Enos viste at når vi 
opplever velsignelsene av Jesu Kristi forsoning, vil vi søke å hjelpe andre å motta 
frelse. Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere dette prinsippet i skriftene sine.)

Be elevene studere Enos 1:12, 15- 20 stille, på jakt etter hva Enos viste med hensyn til for-
holdet mellom bønn, tro og flid.

• Hva tror du det betyr å be i tro?

• Hva sier Enos 1:12, 19- 20 om hvordan Enos viste flid under og etter sin bønn?

• Hva kan vi lære om bønn av Enos’ eksempel? (Elevene bør kunne se at Herren besvarer 
våre bønner i forhold til vår tro og flid.)

For å hjelpe elevene å vurdere hvordan de kan følge Enos’ eksempel, kan du skrive følgende 
utsagn på tavlen eller dele dem ut på et støtteark. Be elevene velge et utsagn og besvare det 
i sine skriftstudiedagbøker.

 1. I likhet med Enos, ønsker jeg å få tilgivelse for mine synder. Jeg vil vise Herren at jeg er oppriktig 
i dette ønsket ved å …

 2. I likhet med Enos, ønsker jeg å hjelpe mine familiemedlemmer og venner å komme til Kristus. 
Én person jeg vil forsøke å hjelpe, er … Jeg vil forsøke å hjelpe denne personen ved å …

 3. Enos ba for lamanittene, som ble regnet som hans fiender. I likhet med Enos, ønsker jeg å vise 
Herrens kjærlighet til dem som er uvennlige mot meg. Én måte jeg vil gjøre dette på, er …

Når elevene er ferdige med å skrive, ber du en elev lese Enos 1:26- 27. Be klassen se etter 
tegn på den glede Enos opplevde på grunn av sine anstrengelser. Når elevene rapporterer 
hva de finner ut, kan du oppfordre dem til å gjøre det de har skrevet i sine skriftstudiedag-
bøker. Bær vitnesbyrd om at når vi utøver tro på Jesus Kristus, kan vi oppleve tilgivelse og 
glede, og våre ønsker om å hjelpe andre å komme til Kristus, vil bli sterkere.

Deg 
selv

?
?
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INNLEDNING TIL  
Jaroms bok
Hvorfor studere denne boken?
Når elevene studerer Jaroms bok, vil de 
se at Gud holder sitt løfte om å velsigne 
dem som adlyder hans bud. De vil også 
lære om den innsats nephittiske konger, 
profeter, lærere og prester på Jaroms tid 
gjorde for å hjelpe folket å omvende seg 
og unngå ødeleggelse.

Hvem skrev denne boken?
Enos’ sønn Jarom skrev denne boken. 
I likhet med sin far, sin bestefar Jakob og 
sin oldefar Lehi, hadde Jarom profetiens 
og åpenbaringens ånd (se Jarom 1:2). Da 
han avsluttet sin opptegnelse, overleverte 
han platene til sin sønn Omni.

Hvem ble denne boken 
skrevet for, og hvorfor?
Jarom sa at han skrev “ifølge [sin] far 
Enos’ befaling, så [deres] slektshistorie 
[kunne] bli ført” (Jarom 1:1). Han sa også 
at hans opptegnelse ble “skrevet for å 
være til gavn for [hans] brødre lamanit-
tene” (Jarom 1:2; se også Enos 1:13- 18). 
Jarom nedtegnet ikke sine egne profetier 
og åpenbaringer, fordi han mente at de 
som var nedtegnet av hans fedre, hadde 

“åpenbart frelsesplanen” tilstrekkelig 
(Jarom 1:2). I stedet beskrev han det 
arbeid nephittenes ledere utførte under 
hans tjenestegjerning. Disse lederne “var 
menn som var sterke i troen på Herren” 
(Jarom 1:7), som kontinuerlig oppfor-
dret folket til å omvende seg og adlyde 
budene (se Jarom 1:3- 5, 10- 12). Jarom så 
at når folket valgte å følge rådene fra sine 
rettferdige ledere, hadde de fremgang og 
var i stand til å befeste seg mot lamanit-
tene. Han vitnet og sa: “Men Herrens ord 
som han talte til våre fedre, ble stadfestet, 
og det lød slik: Hvis dere holder mine bud, 
skal det gå dere vel i landet” (Jarom 1:9; 
se også 1 Nephi 2:19- 20).

Når og hvor ble den skrevet?
Jaroms bok dekker ca 59 år, fra rundt 
420 f.Kr. til 361 f.Kr. (se Enos 1:25; Jarom 
1:13). Den ble skrevet i Nephis land.

Hva er noen karakteristiske 
trekk ved denne boken?
Jaroms bok er den korteste boken i 
Mormons bok. Den gir informasjon om 
utviklingen av den nephittiske sivilisasjon 
og sier at de “formerte [seg] sterkt og ble 

utbredt over hele landet” (Jarom 1:8). 
De hadde også blitt rike på ressurser og 
hadde blitt dyktige til å arbeide med tre 
og metall, oppføre bygninger og lage 
maskiner, verktøy og våpen (se Jarom 1:8).

Oversikt
Jarom 1:1- 2 Jarom mottar platene 
og forklarer sin hensikt med å 
skrive.

Jarom 1:3- 12 Jarom nedtegner 
oppfyllelsen av Herrens løfte om 
å velsigne og la nephittene ha 
fremgang når de holdt hans bud. 
Han vitner om Frelserens makt til 
å frelse mennesker fra synd, til og 
med før hans virke på jorden, slik 
at folk kunne “tro at han skulle 
komme, som om han allerede 
hadde kommet” (Jarom 1:11).

Jarom 1:13- 15 Jarom sier at en 
beretning om krigene mellom 
nephittene og lamanittene ble 
ført på Nephis større plater. Han 
overleverer de mindre plater til 
sin sønn Omni.
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INNLEDNING TIL  
Omnis bok
Hvorfor studere denne boken?
Gjennom sitt studium av Omnis bok 
vil elevene lære at Herren beskyttet de 
rettferdige nephittene og ledet dem til 
Zarahemlas land (se Omni 1:7, 12- 13). De 
vil også lære om andre grupper – mulekit-
tene (eller Zarahemlas folk) og jaredittene 
– som Herren ledet til det lovede land.

Hvem skrev denne boken?
Omnis bok ble skrevet av fem forskjellige 
menn: Omni, Amaron, Chemish, Abina-
dom og Amaleki. Omni var sønn av Jarom 
og tipp- oldebarn av Lehi og Sariah. Han 
beskrev seg selv som en “ugudelig mann” 
som ikke hadde “holdt Herrens lover og 
befalinger” (Omni 1:2). Amaron (sønn av 
Omni), Chemish (Amarons bror) og Abina-
dom (sønn av Chemish) gjorde alle mindre 
oppføringer. Abinadoms sønn Amaleki 
skrev det meste av Omnis bok og var den 
siste som skrev på Nephis mindre plater. 
Han overlot platene til kong Benjamin.

Hvem ble denne boken skrevet 
for, og hvorfor?
Omni uttalte at han ble “befalt av [sin] 
far, Jarom, at [han] skulle skrive … for å 
bevare [deres] slektshistorie” (Omni 1:1). 
Denne uttalelsen tyder på at Omni skrev 
til fordel for sine etterkommere. De neste 

tre forfatterne i Omnis bok henvender 
seg ikke til et bestemt publikum og nev-
ner ingen hensikt med at de skriver. Men 
Amalekis oppfordring til alle mennesker 
om å “komme til Kristus … og ta del i 
hans frelse” (Omni 1:26) viser at han var 
opptatt av frelsen til dem som kom til å 
lese hans ord.

Når og hvor ble den skrevet?
De forskjellige forfatterne av Omnis bok 
skrev en gang mellom 361 f.Kr. og 130 f.Kr. 
De første fire forfatterne skrev i Nephis 
land. Amaleki skrev sin opptegnelse i 
Zarahemlas land.

Hva er noen karakteristiske 
trekk ved denne boken?
Omnis bok er den siste boken fra Nephis 
mindre plater. Omni spenner over et 
lengre tidsrom enn noen annen bok fra de 
mindre plater. I hele Mormons bok dekker 
bare bøkene 4 Nephi og Ether en lengre 
tidsperiode enn den som dekkes av Omni.
Omnis bok gir også informasjon om den 
første kong Mosiahs regjeringstid, han 
som var far til kong Benjamin og bestefar 
til den andre kong Mosiah. Den første 
kong Mosiah ledet de rettferdige nephit-
tene ut av Nephis land og forenet dem 
med Zarahemlas folk (se Omni 1:12- 23). 

Omnis bok forteller oss at Herren ledet 
Zarahemlas folk (også kjent som mulekit-
tene) fra Jerusalem til det lovede land ikke 
lenge etter at Lehi og hans familie forlot 
Jerusalem (se Omni 1:15).
Omni er den første boken i Mormons 
bok som nevner jaredittene. Den nevner 
også at noen nephitter forlot Zarahemla 
for å dra tilbake til Nephis land, som er 
forvarsel om hendelsene som er gjengitt 
i Mosiah 7- 24. Til sist gir Omnis bok en 
presentasjon av kong Benjamin og for-
klarer hvorfor Amaleki betrodde ham de 
hellige opptegnelsene (se Omni 1:25).

Oversikt
Omni 1:1- 3 Omni beskriver peri-
oder med fred og krig mellom 
nephittene og lamanittene.

Omni 1:4- 11 Amaron, Chemish 
og Abinadom skriver på Nephis 
mindre plater. På dette tidspunk-
tet var nephittene i en tilstand 
av frafall.

Omni 1:12- 30 Amaleki nedtegner 
viktige hendelser som fant sted 
under kong Mosiahs og kong 
Benjamins regjeringstid. Han inn-
byr alle til å komme til Kristus.

Omtrentlig antall år dekket av 
hver bok fra de mindre plater

1 Nephi
2 Nephi

Jakobs bok

Enos

Jarom
Omni

0 50 100 150 200 250
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Innledning
Bøkene Jarom og Omni inneholder det siste som ble 
skrevet på Nephis mindre plater. Jarom mottok platene 
fra sin far, Enos, og nedtegnet nephittenes kamper og 
velsignelser over en periode på ca 60 år. Han overle-
verte platene til sin sønn Omni. Omnis bok inneholder 

skriftene til fem forskjellige nephittiske førere av 
opptegnelser, og dekker ca 230 år. Amaleki, den siste 
forfatteren i Omnis bok, avslutter sin opptegnelse med 
en oppfordring om å “komme til Kristus… og ofre hele 
deres sjel som et offer til ham” (Omni 1:26).

LEKSJON 50

Jarom og Omni

Undervisningsforslag

Jarom 1:1- 15
Jarom beskriver hvordan nephittene blomstret da de holdt Herrens bud
Les følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første presidentskap. Vis om 
mulig et bilde av president Uchtdorf mens du leser:

“Jeg husker da jeg forberedte meg til min opplæring som jagerpilot. Mye av vår grunnleg-
gende militære opplæring besto av fysisk trening. Jeg er fremdeles ikke sikker på hvorfor 
endeløs løping var så viktig som forberedelse til å bli pilot. Likevel løp og løp vi, og så løp 
vi enda litt til.

Mens jeg løp begynte jeg å legge merke til noe som, ærlig talt, plaget meg. Gang på gang 
ble jeg forbiløpt av menn som røkte, drakk og gjorde alt mulig rart som var i strid med 
evangeliet, og -  ikke minst -  Visdomsordet.

“Jeg husker at jeg tenkte: ‘Vent nå litt! Skal ikke jeg kunne løpe og ikke bli trett?’ Men jeg 
var trett, og jeg ble forbiløpt av personer som avgjort ikke etterlevde Visdomsordet. Jeg må 
innrømme at det plaget meg den gangen. Jeg spurte meg selv om løftet var sant eller ikke.” 
(“Fortsett i tålmodighet,” Ensign eller Liahona, mai 2010, 58).

Be elevene tenke over om de noen gang har følt seg like urolige og lurt på om eller hvor-
dan Herren ville oppfylle sitt løfte om å velsigne dem for å holde hans bud.

Skriv ordet stadfeste på tavlen, og be elevene forklare hva dette ordet betyr (å bekrefte eller 
bevise at noe er sant). Forklar at Jarom, som var sønn av Enos, brukte ordet stadfestet da 
han skrev om et løfte som ble gitt til hans forfedre. Be elevene lese Jarom 1:9 stille og finne 
Herrens løfte som ble stadfestet. (Du kan gjerne foreslå at elevene markerer dette løftet 
i Skriftene.) Forviss deg om at elevene har funnet utsagnet “Hvis dere holder mine bud, 
skal det gå dere vel i landet”.

Skriv følgende skriftstedhenvisninger og spørsmål på tavlen: (For å spare tid, kan det være 
lurt å skrive dem på tavlen før leksjonen.)

Jarom 1:4- 5, 8 Kan du nevne noen eksempler på at nephittene var lydige og hvordan de 
ble velsignet?

Jarom 1:7, 10- 12 Hvordan hjalp ledere og profeter nephittene å adlyde og ha fremgang?

Omni 1:5- 7 Hvordan ble Guds løfte senere stadfestet på en annen måte?

Del elevene inn i grupper på tre. Gi en av skriftstedhenvisningene på tavlen til en elev i 
hver gruppe. Be elevene lese sine tildelte skriftsteder stille, på jakt etter svar på de tilhø-
rende spørsmålene. Gi deretter hver person i gruppen et minutt eller to til å oppsum-
mere hva han eller hun har lest og svare på det tildelte spørsmålet. Be en eller to elever 

Vis bilder av 
Kirkens ledere
Å vise bilder av Kirkens 
ledere mens du formid-
ler deres ord, vil hjelpe 
elevene bli kjent med 
dem som Herren har 
kalt til profeter, seere og 
åpenbarere. Det vil også 
styrke elevenes interesse 
for deres ord. Hvis du 
planlegger å bruke en 
uttalelse fra en gene-
ralkonferansetale, kan 
du vurdere å presentere 
den med en digital 
video-  eller lydfil, som er 
tilgjengelig på LDS. org.
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JAROM OG OMNI

sammenfatte for klassen en sannhet de har lært av å studere og diskutere disse skriftste-
dene. Når elevene gir sine svar, skulle du sørge for at de forstår at når vi adlyder Guds 
bud, vil vi ha fremgang.
• Basert på det du har lært av nephittenes erfaringer, hvordan vil Gud velsigne dem som 

adlyder hans bud?

For å underbygge dette prinsippet, kan du minne klassen på president Uchtdorfs erfaring 
da han lurte på om Herrens løfte i Visdomsordet ville bli stadfestet. Les så resten av hans 
uttalelse:

“Svaret kom ikke med en gang. Men til slutt lærte jeg at Guds løfter ikke alltid oppfylles 
like raskt eller på den måten vi kanskje håper. De kommer i hans tid og på hans egen måte. 
Mange år senere kunne jeg klart se de timelige velsignelsene som kommer til dem som 
adlyder Visdomsordet – i tillegg til de åndelige velsignelsene som kommer umiddelbart ved 
å adlyde enhver Guds lov. Når jeg tenker tilbake, vet jeg med sikkerhet at Herrens løfter, 
selv om de ikke alltid kommer raskt, alltid er sikre” (“Fortsett i tålmodighet,” 58).

Be elevene grunne på følgende spørsmål:

• Når har Herren velsignet deg eller gitt deg fremgang for å holde hans bud? Ut fra din 
erfaring, hvilket vitnesbyrd kan du bære om Herren og hans løfter?

Omni 1:1- 30
Førere av opptegnelsene forteller nephittenes historie
Presenter kort Omnis bok ved å forklare at den ble skrevet av etterkommere av Jarom, og 
at den dekker ca 230 år. Be elevene skumlese Omnis bok for å finne navnene på de menn 
som oppbevarte de mindre plater etter Jarom. For å hjelpe elevene å finne navnene raskt, 
kan du vurdere å gi dem følgende skriftstedhenvisninger: Omni 1:1, 4, 8, 10, 12, 25.

Forklar at Omnis bok beskriver flere viktige hendelser i historien til folket i Mormons bok. 
Den nevner Zarahemlas folk (også kjent som mulekittene) og Corian-
tumr (den siste jareditt), og den forteller også kort at nephittene flyttet 
til Zarahemla og slo seg sammen med mulekittene. Det kan være lurt å 
henvise elevene til kronologien på Mormons bok- bokmerket (artik-
kelnummer 10458), og hjelpe dem å finne hvor vi kan lese at nephit-
tene og mulekittene slår seg sammen. Be også elevene finne navnet 
Coriantumr på bokmerket under overskriften “Jaredittene”.

Tegn kartet som vises på denne siden, på tavlen, men ikke ta med 
pilene. Be elevene kopiere kartet i sine skriftstudiedagbøker eller 
notatbøker.

Minn elevene på at på Nephis tid skilte nephittene lag med lamanit-
tene og slo seg med på et sted de kalte Nephis land. Tegn en pil på 
kartet fra det første arveland til Nephis land. Be elevene lese Omni 
1:12- 13 stille og finne ut hvordan nephittene kom til Zarahemlas land 
for å bosette seg der. Mens elevene uttrykker det de har funnet, tegner 
du en pil fra Nephis land til Zarahemlas land. Påpek at Omni 1:12- 13 
lærer oss at Herren gir veiledning til de rettferdige.
Be en elev lese Omni 1:14- 19 høyt. Be klassen se etter likheter og for-
skjeller mellom nephittene og folket de fant i Zarahemlas land. Be noen 
elever fortelle hva de har lært.

Sammenfatt Omni 1:20- 22 ved å forklare at Zarahemlas folk møtte 
Coriantumr, som var en av de to siste overlevende fra jaredittenes 
nasjon (den andre var profeten Ether). Pek på landet Ødemark på 
kartet, og forklar at dette er stedet i landet i nord hvor jaredittenes folks 
“ben lå spredt” etter at de ble ødelagt (Omni 1:22). Fortell elevene at 
de vil lære om jaredittene når de studerer Ethers bok. Du kan gjerne 
be elevene skrive jareditter i sine skrifter ved siden av Omni 1:20- 22.

Tegn en pil som går fra Zarahemlas land til Nephis land, og så tilbake 
til Zarahemla. Tegn en annen pil fra Zarahemlas land som går i én 

Fokuser på læreset-
ninger og prinsipper
Selv om fakta om 
historie og geografi 
kan være viktig for å 
etablere bakgrunnen for 
skriftstedene du under-
viser i, skulle leksjonene 
fokusere på å hjelpe ele-
vene å finne, forstå og 
anvende læresetninger 
og prinsipper i evange-
liet. Pass på å ikke overse 
læren som ble fremsatt 
i Omni ved å bruke for 
mye tid på historie og 
geografi.

Oversikt over nephittenes vandring

Landet Ødemark

Zarahemlas land

Nephis land

Det første arveland

Havet i vest
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retning til Nephis land. Spør elevene om de kan forklare hva disse to pilene representerer. 
Hvis de trenger hjelp, kan du sammenfatte Omni 1:27- 30 ved å forklare at to grupper fra 
Zarahemla forsøkte å vende tilbake til Nephis land. Den første gruppen mislyktes og dro 
tilbake til Zarahemla. Da Amaleki avsluttet sin opptegnelse, nevnte han at han ikke visste 
hvordan det hadde gått med den andre gruppen. Fortell elevene at de vil lære om denne 
gruppen, Zeniffs folk, når de studerer Mosiahs bok. Det kan være lurt å be elevene skrive 
Zeniffs folk i Skriftene ved siden Omni 1:29- 30.

Forklar at Mormons bok ikke gjør krav på å være opptegnelsen til alle folkeslag som bodde 
i oldtidens Amerika. Foruten jaredittene, mulekittene og Lehis gruppe, var det sannsynlig-
vis andre folkegrupper som kom til det amerikanske kontinentet.

Forklar at da Amaleki avsluttet sin opptegnelse, skrev han en viktig oppfordring til dem 
som skulle lese hans ord. Be elevene lese Amalekis oppfordring i Omni 1:25- 26 stille, på 
jakt etter noe han gjentok tre ganger. (Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere det 
de finner.)

• Hva betyr det for deg å komme til Kristus?

Påpek at som en del av Amalekis oppfordring til å komme til Kristus, rådet han oss til å 
gjøre bestemte ting. Skriv følgende på tavlen:

Kom til Kristus og …

Be elevene slå opp Omni 1:25- 26 igjen. Be noen av dem om å fullføre setningen på tavlen 
ved hjelp av ord eller uttrykk fra disse versene.

• Hva sier Omni 1:26 om hvordan vi vil bli velsignet ved å gjøre disse tingene? (Hjelp 
elevene å forstå at hvis vi kommer til Kristus og holder ut til enden, vil vi bli frelst. 
Du kan gjerne skrive dette prinsippet på tavlen.)

Be elevene velge ett av ordene eller uttrykkene på tavlen. Be dem skrive eller lage en dispo-
sisjon i sine skriftstudiedagbøker til en kort tale de kan holde på nadverdsmøtet om hvordan 
de kan komme til Kristus på den måten. Foreslå at talene deres kan omfatte: (1) Å lese Omni 
1:25- 26 og forklare med egne ord det ordet eller uttrykket de har valgt, (2) å lese ytterligere 
skriftsteder som klargjør eller gir mening til ordet eller uttrykket, (3) å fortelle om en rele-
vant erfaring fra sitt eget liv eller fra livet til noen de kjenner, eller (4) å uttrykke sine tanker, 
følelser og vitnesbyrd. (Du kan gjerne skrive disse forslagene på tavlen, dele dem ut på et 
utdelingsark, eller lese dem høyt slik at elevene kan skrive dem i sine skriftstudiedagbøker.)

Gi elevene 6- 7 minutter til å forberede talene sine. Be noen elever holde talen sin for klas-
sen. (Hvis det ikke er tid til dette, kan du vurdere å be noen holde talen sin i begynnelsen 
av neste leksjon eller som en del av klasseandakter i fremtiden. Du kan også oppmuntre 
dem til å holde talen sin på familiens hjemmeaften eller presentere den i samtaler med 
familiemedlemmer eller venner.) Som avslutning kan du bære vitnesbyrd om at hvis vi 
kommer til Kristus og holder ut til enden, vil vi bli frelst.

Kjenn Skriftene- repetisjon
Introduser elevene for noen nye Kjenn Skriftene- skriftsteder. For å gjøre det, kan du skrive 
noen henvisninger på tavlen og be elevene finne og lese skriftstedene i Skriftene sine. Du 
kan også oppfordre elevene til å markere dem på en særegen måte slik at de lett vil kunne 
finne dem igjen. For å hjelpe elevene å huske henvisningene og nøkkelordene i skriftste-
dene, kan du vurdere å bruke skriftstedjakt- aktiviteten som forklart i tillegget på slutten av 
denne håndboken.

Merk: Du kan gjerne bruke denne aktiviteten på en annen dag når du har mer tid.
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Hjemmestudie- leksjon
Jakobs bok 5- Omni (Enhet 10)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prin-
sippene elevene lærte da de studerte Jakobs bok 5- Omni 
(enhet 10), er ikke ment å bli undervist som en del av lek-
sjonen. Leksjonen du underviser i, konsentrerer seg bare om 
et fåtall av disse læresetningene og prinsippene. Følg Den 
hellige ånds tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Jakobs bok 5- 6)
I sin leksjon om allegorien om oliventreet i Jakobs bok 5 
fokuserte elevene på prinsippet om at Herren elsker oss og 
arbeider iherdig for vår frelse. Elevene skrev det de lærte av 
Jakobs bok 5 om Herrens kjærlighet til dem. I Jakobs bok 6 
lærte elevene at vi gjør lurt i å forberede oss nå for dommen 
ved å omvende oss og motta Herrens barmhjertighet.

Dag 2 (Jakobs bok 7)
Elevene studerte Jakobs møte med Sherem, en antikrist. De 
lærte at når vi stoler på Herren, kan vi overvinne utfordringer 
mot vår tro. Av Jakobs eksempel lærte de også at vi ikke kan 
rokkes i vår tro hvis vårt vitnesbyrd er basert på åpenbar-
ing og sanne åndelige opplevelser. Dessuten så elevene en 
illustrasjon av prinsippet om at når vi svarer på spørsmål om 
eller kritikk mot vår tro på en måte som innbyr Ånden, kan vi 
hjelpe andre å vende seg til Herren. Elevene skrev om hvor-
dan de vil anvende et prinsipp de fant i Jakobs bok 7:15- 23.

Dag 3 (Enos)
Av Enos’ eksempel lærte elevene at når vi utøver tro på Jesus 
Kristus, kan våre synder bli tilgitt og vi kan bli frelst. De lærte 
også at når vi opplever velsignelsene av Jesu Kristi forsoning, 
vil vi ønske å hjelpe andre å motta frelse. Elevene skrev om 
en måte de kan anvende disse prinsippene på.

Dag 4 (Jarom og Omni)
I sitt studium av Jarom og Omni fant elevene følgende 
sannhet: Når vi adlyder Guds bud, vil vi ha fremgang. De 
skrev om hvordan Herren har velsignet dem ved å holde 
hans bud. Elevene studerte også kort nephittenes van-
dring til Zarahemlas land og ble klar over Zarahemlas folk, 
jaredittene og en gruppe nephitter (Zeniffs folk) som vendte 
tilbake til Nephis land. Elevene lærte følgende prinsipp: Hvis 
vi kommer til Kristus og holder ut til enden, vil vi bli frelst. 
De rundet av denne leksjonen ved å skrive en tale på ett til 
to minutter om en av måtene Amaleki oppfordret oss til å 
komme til Kristus på.

Innledning
I denne leksjonen skal elevene få anledning til å overveie Herrens 
kjærlighet til dem som vist i Jakobs bok 5. Hvis tiden tillater det, 
kan du også gjerne undervise dem fra Jakobs bok 5 om deres 
rolle som Herrens tjenere. Elevene vil være i stand til å diskutere 
sannheter fra Jakobs bok 7 som kan hjelpe dem når andre stiller 
spørsmål ved, eller kritiserer deres tro. De vil også få sjansen til å 
fortelle klassen hvordan de har anvendt det de har lært av Enos’ 
bok. I tillegg kan elevene holde talene de forberedte om hvor-
dan vi kan ta imot oppfordringen som gis i Omni, om å komme 
til Kristus. Hvis du ønsker å la dem gjøre det, kan det være nyttig 
å kontakte noen elever på forhånd og be dem forberede seg til 
å holde talene sine for klassen.

Undervisningsforslag

Jakobs bok 5- 6
Jakob siterer allegorien om oliventrærne for å vise at Herren 
arbeider iherdig for vår frelse
Minn elevene på at i allegorien om oliventrærne blir grener fra 
det dyrkede oliventreet spredt ut over hele olivenhagen. Dette 
symboliserer adspredelsen av Guds paktsfolk – medlemmer 
av Israels hus – over hele verden. Etter hvert blir imidlertid alle 
trærne i olivenhagen dårlige (se Jakobs bok 5:46). Forklar at 
dette symboliserer perioden med det store frafallet.

Be elevene lese Jakobs bok 5:61- 62 stille, på jakt etter hva 
Herren befalte sin tjener (sin profet) å gjøre for å hjelpe trærne 
å frembringe god frukt igjen. Still deretter følgende spørsmål:

• Hvem tror du disse “tjenerne” kan være? (Kirkens ledere, 
misjonærer og alle Kirkens medlemmer.)

• Hva er unikt med den tiden disse tjenerne er kalt til å arbeide i?

Forklar kort at dette arbeidet symboliserer Israels innsamling. 
For å hjelpe elevene å forstå at de er en del av den gruppen 
tjenere som er kalt til å arbeide i Herrens olivenhage, kan du lese 
følgende uttalelse av eldste Dean L. Larsen i De sytti. Be elevene 
lytte etter hvem han identifiserer som “de siste arbeidere i 
olivenhagen”.

“[Dette] er den tid hvor Herren og hans tjenere vil gjøre den siste 
store innsats for å bringe sannhetens budskap til alle folkeslag 
på jorden og samle inn etterkommerne av oldtidens Israel som 
har mistet sin sanne identitet…

Dere har kommet til jorden når grunnlaget er lagt for dette store 
arbeid. Evangeliet er gjengitt for siste gang. Kirken er etablert i 
nesten alle deler av verden. Scenen er satt for at de siste drama-
tiske scener kan utspille seg. Dere vil være de viktigste aktørene. 
Dere er noen av de siste arbeidere i olivenhagen… Dette er den 
tjeneste dere er utvalgt for” (“A Royal Generation,” Ensign, 
mai 1983, 33).
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Still følgende spørsmål:

• Hvem sa eldste Larsen er tjenerne, eller “de siste arbeidere”, 
som er kalt til å arbeide i olivenhagen?

• Hvilke muligheter har du til å tjene Herren og hjelpe andre 
å frembringe “god frukt”?

Les Jakobs bok 5:71 høyt sammen. Be elevene finne ut hva 
Herren lover dem som arbeider sammen med ham. Spør elevene 
når de har følt seg velsignet for sin innsats med å tjene Herren.

Jakobs bok 7
Jakob setter sin lit til Herren når han møter Sherem og hjelper en 
gruppe nephitter å vende seg til Herren
Merk: I Jakobs bok 7 lærte elevene om hvordan Jakob overvant 
motstand mot sin tro på Jesus Kristus fra en mann som het 
Sherem, en antikrist. Selv om denne leksjonen ikke fokuserer på 
Jakobs opplevelse med Sherem, kan du gjerne oppfordre elevene 
til å sammenfatte hendelsene og nevne en sannhet de har lært av 
Jakobs eksempel. Ikke minst kan det være klokt å understreke det 
faktum at vi kan ikke rokkes i vår tro hvis vårt vitnesbyrd er 
basert på åpenbaring og sanne åndelige opplevelser.

Enos
Etter å ha fått forlatelse for sine synder ber Enos for andre og 
arbeider for deres frelse
Tegn denne oversikten på tavlen eller på et ark. Be elevene 
forklare hvordan den angår Enos’ opplevelse.

Del elevene i tre grupper. (Hvis du har en liten klasse, kan en 
gruppe bestå av én person.) Be den første gruppen lese Enos 
1:4- 6 og forberede seg til å forklare en sannhet vi kan lære av 
Enos’ bønn for seg selv. Be den andre gruppen lese Enos 1:9- 10 
og forberede seg til å forklare en sannhet vi kan lære av den 
delen av Enos’ bønn. Be den tredje gruppen lese Enos 1:11- 14 
og forberede seg til å forklare en sannhet vi kan lære av den 
delen av Enos’ bønn. Be så et medlem av hver gruppe om å 
presentere det de har forberedt. Be elevene repetere dag 3, 
oppgave 9 i sine skriftstudiedagbøker, og be noen av dem om 
å fortelle hvordan de valgte å anvende sannheter fra Enos’ bok.

Jarom og Omni
Opptegnelsesførere forteller om nephittenes kamper og 
velsignelser
Hvis elevene har spørsmål om ulike folkeslags reiser til land på 
den vestlige halvkule, kan det være lurt å snakke med dem om 
materialet i elevhåndboken om Omni 1:1- 30, herunder uttalel-
sen av president Anthony W. Ivins i Det første presidentskap.

Be elevene gjennomgå talene de forberedte om å komme til 
Kristus (dag 4, oppgave 4). Hvis tiden tillater det, kan du be 
noen elever holde talene sine for klassen. Hvis du på forhånd 
har bedt noen elever om å holde talene sine, må du sørge for 
å sette av nok tid til at de kan gjøre det.

Vær nøye med å takke elevene for deres deltagelse. Bær vitnes-
byrd om den kjærlighet vår himmelske Fader og Jesus Kristus 
har til hver av elevene, og forsikre dem om at hvis de kommer 
til Kristus av hele sin sjel, vil de bli frelst i hans rike.

Neste enhet (Mormons ord- Mosiah 6)
I neste enhet skal elevene lese om en Guds engel som viser seg 
for kong Benjamin, gir ham instruksjoner og forteller ham hva 
han skal si til sitt folk (se Mosiah 3). Kong Benjamin fremla disse 
tingene for sitt folk, som opplevde en stor forandring i hjertet.

selv

?
?
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Mormons ord
Hvorfor studere denne boken?
Gjennom et studium av Mormons ord 
kan elevene styrke sin tro på at “Herren 
kjenner alle ting” (Mormons ord 1:7) 
og at han veileder sine tjenere så de kan 
oppfylle hans hensikter. Som en historisk 
fremstilling fungerer boken som en bro 
mellom Nephis mindre plater (1 Nephi- 
Omni) og Mormons forkortelse av Nephis 
større plater (Mosiah- 4 Nephi). Den kan 
hjelpe elevene å bedre forstå hvilke opp-
tegnelser Mormon forkortet da han satte 
sammen Mormons bok. Den gir også 
elevene et innblikk i kong Benjamins tro 
og handlinger.

Hvem skrev denne boken?
Mormon skrev denne boken. Han var 
profet, han førte opptegnelser, og han 
var den som forkortet og satte sammen 
Mormons bok. Han var også en rettferdig 
far og en militær leder blant nephittene. 
Profeten Moroni var hans sønn.

Hvem ble denne boken 
skrevet for, og hvorfor?
Mormon henvendte seg til et fremtidig 
publikum, i håp om at hans egne og hans 
sønn Moronis skrifter “[kunne] bli til gavn 
for dem” (Mormons ord 1:2). Han skrev 
spesielt til gavn for lamanittene. Om dem 
sa han: “Min bønn til Gud er for mine 
brødre at de enda en gang må komme 
til kunnskap om Gud, ja, om Kristi forløs-
ning, så de kan bli et tiltalende folk igjen” 
(Mormons ord 1:8).

Når og hvor ble den skrevet?
Mormon skrev denne boken cirka 385 
e.Kr., etter å ha “vært vitne til at nesten 
hele [hans] folk, nephittene, [var] blitt 
ødelagt” (Mormons ord 1:1). Mormon 
nedtegnet ikke hvor han var da han 
skrev denne boken.

Hva er noen karakteristiske 
trekk ved denne boken?
Denne korte boken avbryter den kronolo-
giske rekkefølgen av bøkene i begynnel-
sen av Mormons bok. Mormon skrev den 
mer enn 500 år etter at Amaleki avsluttet 
Omnis bok. I denne boken forklarer Mor-
mon kort sin samling og forkortelse av 
sitt folks opptegnelser. For å forstå hans 
forklaring, er det nyttig å huske at Herren 
befalte Nephi å lage to sett med plater i 
en “spesiell” og “vis” hensikt (se 1 Nephi 
9:3, 5). Ett sett med plater, som ofte blir 
kalt de større plater, inneholdt nephittenes 
verdslige historie, mens det andre settet, 
ofte kalt de mindre plater, inneholdt 
en hellig opptegnelse om nephittenes 
forkynnelse, åpenbaringer og profetier 
(se 1 Nephi 9:2- 4; Jakobs bok 1:3- 4).
Mormon oppdaget Nephis mindre plater 
etter at han allerede hadde gjort en 
forkortelse av en del av de større plater (se 
Mormons ord 1:3). Med veiledning fra Her-
rens ånd tok Mormon de mindre platene 
med i sin forkortelse av de større platene. 
Han gjorde dette “i en vis hensikt”, ifølge 
Herrens vilje (se Mormons ord 1:4- 7).
Mange år senere ble én årsak til denne 
inspirasjonen tydelig. Da Joseph Smith 
begynte å oversette Mormons bok, 
begynte han med Mormons forkortelse av 
Nephis større plater – den verdslige histo-
rien. Martin Harris, som var profetens skri-
ver under denne delen av oversettelsen, 
mistet 116 sider av manuskriptet. Herren 
åpenbarte for Joseph Smith at ondskaps-
fulle menn hadde fått tak i disse sidene og 
forandret teksten (se L&p 10:8- 10). Hvis 
Joseph hadde oversatt det samme mate-
rialet om igjen, ville disse mennene har 
hevdet at han ikke var en profet fordi han 
ikke kunne oversette boken på samme 
måte to ganger (se L&p 10:11- 19). Herren 
sa til Joseph at han ikke skulle oversette 
den delen igjen, men heller oversette 

Nephis mindre plater som Mormon hadde 
tatt med i sin forkortelse av de større 
plater (se L&p 10:30- 45). Dermed hjelper 
Mormons ord oss å forstå hvordan Herren 
beredte en måte å forpurre de onde 
menns plan på, og ta med skrifter som 
ikke bare dekket den samme tidsperioden 
som det tapte manuskriptet, men kastet 
“større lys over [Herrens] evangelium” 
(L&p 10:45). Eldste Jeffrey R. Holland i De 
tolv apostlers quorum har sagt: “Selvføl-
gelig ville det være spennende om noen 
en dag skulle finne de tapte 116 sidene 
av originalmanuskriptet til Mormons bok. 
Men uansett hva disse sidene innehol-
der, kan det ikke være viktigere eller mer 
grunnleggende for hensikten med Mor-
mons bok enn læren… som var nedtegnet 
på de mindre plater” (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon [1997], 35- 36).
I tillegg til å gi innsikt i utarbeidelsen av 
sitt folks hellige opptegnelser, ga Mormon 
en kort beskrivelse av kong Benjamins tje-
nestegjerning (se Mormons ord 1:10- 18). 
Denne beskrivelsen bidrar til å forbinde 
Nephis mindre plater med Mormons for-
kortelse av de større plater. Kong Benjamin 
er nevnt på slutten av Omnis bok, som er 
den siste boken på de mindre plater (se 
Omni 1:23- 25). Mosiahs bok, den første 
boken i det vi har av Mormons forkortelse 
av de større plater, begynner med å fortelle 
om slutten av kong Benjamins regjeringstid 
og tjenestegjerning (se Mosiah 1:1, 9).

Oversikt
Mormons ord 1:1- 9 Mormon finner 
Nephis mindre plater og tar dem 
med i sin forkortelse av de større 
plater.

Mormons ord 1:10- 18 Mormon 
gir et sammendrag av kong 
Benjamins regjeringstid.
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Mosiahs bok
Hvorfor studere denne boken?
I sitt studium av Mosiahs bok kommer 
elevene til å lese mektige vitnesbyrd 
om Jesu Kristi misjon. De vil også lære 
om mennesker som Herren befridde fra 
syndens trelldom eller fra fysisk under-
trykkelse. Videre vil elevene lære hvordan 
rettferdige anstrengelser av enkeltper-
soner som kong Benjamin, Abinadi og 
Alma bragte enorme velsignelser til andre. 
Samtidig vil elevene se hvordan dårlige 
valg av personer som Zeniff og hans sønn 
kong Noah bragte negative konsekvenser 
over dem selv og deres folk.

Hvem skrev denne boken?
Mormon samlet og forkortet opptegnel-
sene til flere andre forfattere for å lage 
Mosiahs bok. Boken er oppkalt etter 
Mosiah, som var en sønn av kong Benja-
min. Mosiah var en profet, seer, åpenbarer 
og konge som regjerte i Zarahemla fra ca 
124 f.Kr. til 91 f.Kr. Han var oppkalt etter 
sin bestefar Mosiah, som også var konge 
i Zarahemla (se Omni 1:12- 13, 19).
Mormon brukte en rekke opptegnelser 
til å sette sammen Mosiahs bok. Han 
forkortet og siterte fra opptegnelsen som 
ble ført av Mosiah på Nephis større plater, 
som handlet om nephittenes historie i 
Zarahemlas land (se Mosiah 1- 7; 25- 29). 
Han brukte også Zeniffs opptegnelse, 
som forteller historien om Zeniffs folk 
fra den tid de forlot Zarahemla og til de 
vendte tilbake (se Mosiah 7- 22). I tillegg 
siterte Mormon fra, og forkortet deler av 
Almas skrifter, som bevarte Abinadis ord 
og førte en opptegnelse om sitt eget folk 
(se Mosiah 17:4; 18; 23- 24).

Hvem ble denne boken 
skrevet for og hvorfor?
Mormon rettet ikke Mosiahs bok mot en 
bestemt målgruppe eller begrunnet hvor-
for han skrev denne boken. Mosiahs bok 
bidrar imidlertid betydelig til de overord-
nede hensiktene med Mormons bok – å 
være vitne om at Jesus er Kristus, og å 
gjøre kjent Herrens pakter (se Mormons 
boks tittelside). Mosiahs bok inneholder 
to mesterlige avhandlinger om Jesu Kristi 
misjon: Kong Benjamins ord i Mosiah 2- 5 

og Abinadis ord i Mosiah 12- 16. I tillegg 
illustrerer Mosiahs bok gjentatte ganger 
viktigheten av å inngå og holde pakter 
med Herren (se Mosiah 5:5- 9; 18:5- 10; 
21:31- 32; 24:13- 15; 25:16- 18; 26:20).

Når og hvor ble den skrevet?
De opprinnelige opptegnelsene som ble 
brukt som kilder til Mosiahs bok, ble 
sannsynligvis skrevet mellom 200 f.Kr. og 
91 f.Kr. Mormon forkortet disse opptegnel-
sene en gang mellom 345 e.Kr. og 385 e.Kr. 
385. Mormon skrev ikke hvor han var da 
han satte sammen denne boken.

Hva er noen karakteristiske 
trekk ved denne boken?
Mosiah er den første boken i Mormons 
bok som er en forkortelse av Nephis større 
plater. Den gir læresetninger om en seers 
evner (se Mosiah 8:13- 18; 28:10- 17). I 
tillegg er Mosiahs bok unik i sin fortelling 
om opplevelsene og reisene til separate 
grupper av nephitter – de i Zarahemlas 
land, de som ble styrt av Zeniff, Noah 
og Limhi i Nephis land, og de som flyktet 
fra Nephis land sammen med Alma. For 
å lære mer om disse gruppene, kan det 
være lurt å bruke oversikten over reiser 
i Mosiah 7- 24, som finnes i tillegget på 
slutten av denne håndboken.
Mosiahs bok beskriver foreningen av 
folkene som ble ledet av Limhi og Alma, 
med nephittene i Zarahemlas land (se 
Mosiah 25:1- 13). Den gir også informa-
sjon om administrasjonen av Jesu Kristi 
Kirke over hele Zarahemlas land (se 
Mosiah 25:14- 24; 26). Til sist forteller 
Mosiahs bok om starten på dommernes 
regjeringstid (se Mosiah 29).

Oversikt
Mosiah 1- 5 Kong Benjamin 
utnevner sin sønn Mosiah til sin 
etterfølger og redegjør for sin 
regjeringstid. Benjamin forkynner 
om Jesus Kristus og oppfordrer sitt 
folk til å inngå en pakt med Gud.

Mosiah 6- 8 Mosiah begynner sin 
regjeringstid. Ammon og 15 
andre leter etter etterkommere 
av Zeniffs folk i Nephis land. 
Ammon møter kong Limhi, et 
barnebarn av Zeniff, og får vite 
hvordan folket ble ført i trelldom.

Mosiah 9- 17 En historie om Zeniffs 
folk. Etter Zeniffs død regjerer 
hans sønn Noah i ugudelighet. 
Abinadi vitner om Jesus Kristus 
og formaner kong Noah og hans 
folk til å omvende seg. Abinadi 
henrettes med ild.

Mosiah 18- 20 Alma, en av kong 
Noahs prester, omvender seg. Han 
forkynner evangeliet og rømmer 
sammen med sine tilhengere ut 
i villmarken. Nephittene i Nephis 
land blir angrepet av lamanittene 
og bragt i trelldom. Noah blir 
drept av sitt folk, og blir etter-
fulgt av sin sønn Limhi.

Mosiah 21- 22 Limhi og hans folk 
omvender seg. Herren befrir dem 
fra trelldom, og Ammon fører 
dem til Zarahemlas land.

Mosiah 23- 24 Alma og hans 
tilhengere grunnlegger byen 
Helam. De blir bragt i trelldom 
av lamanittene og blir forfulgt 
av Amulon og hans brødre, kong 
Noahs tidligere prester. Herren 
befrir Alma og hans folk og fører 
dem til Zarahemlas land.

Mosiah 25- 29 Nephittene forenes 
under Mosiahs styre, og Alma 
leder Kirken. Almas sønn Alma 
(ofte kalt Alma den yngre) og 
Mosiahs sønner omvender seg. 
Før sin død innfører Mosiah 
dommernes regjering.
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Innledning
Boken med tittelen Mormons ord fungerer som en 
bro mellom Nephis mindre plater og Mormons for-
kortelse av Nephis større plater. I denne boken, som 
Mormon skrev nesten 400 år etter Jesu Kristi fødsel, 
forklarte Mormon at han søkte veiledning fra Gud 
og ble veiledet av Den hellige ånd med hensyn til hva 

han skulle ta med i sin opptegnelse. Han nevnte også 
kong Benjamin og ga verdifull innsikt om hvorfor kong 
Benjamin hadde så stor innflytelse på sitt folk. Mosiah 1 
inneholder noen av kong Benjamins læresetninger til 
sine sønner. Han lærte dem at Skriftene hjelper oss å 
minnes Gud og holde hans bud.

LEKSJON 51

Mormons ord- Mosiah 1
Undervisningsforslag

Mormons ord 1:1- 11
Mormon vitner om at Gud har bevart ulike opptegnelser i en vis hensikt
Be elevene tenke på en gang da Ånden tilskyndet dem til å gjøre noe. Du kan gjerne be 
dem skrive om denne opplevelsen i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker. For å hjelpe 
dem å tenke på sine opplevelser, kan det være lurt å fortelle kort om noe du selv har opp-
levd. La elevene få vite at senere i leksjonen vil du be noen av dem fortelle klassen om sin 
opplevelse.

Forklar elevene at de i dag skal studere et eksempel på en som fulgte en tilskyndelse, selv 
om han ikke forsto alle grunnene til at han skulle gjøre det.

Be elevene slå opp Mormons ord og finne (nederst på siden eller i kapittelsammendraget) 
omtrentlig årstall da Mormon skrev boken. Be dem om å sammenligne dette årstallet med 
årstallene for Omnis og Mosiahs bok.

• Hva lærer disse årstallene oss om Mormons ord?

Vis bildet Mormon forkorter platene (62520; Kunst inspirert av evangeliet, nr. 73). Be en elev 
lese Mormons ord 1:1- 2 høyt. Hjelp elevene å forstå at Mormon skrev boken med tittelen 
Mormons ord etter at de fleste av hendelsene i Mormons bok hadde funnet sted. Forklar at 
Mormons ord hjelper oss å forstå at Mormons bok ble sammensatt av forskjellige oppteg-
nelser. Den viser også at åpenbaring veiledet denne prosessen.

For å hjelpe elevene å visualisere hvordan Mormons ord, Nephis mindre plater og Mor-
mons forkortelse av Nephis større plater passer sammen i Mormons bok, kan du vurdere 
å vise dem oversikten med tittelen “Platene og deres forhold til den utgitte Mormons bok” 
i tillegget på slutten av denne håndboken. Du kan også forberede følgende visuelle hjelpe-
middel før leksjonen:

Sett sammen to bøker og ett papirark. Én bok skulle være omtrent dobbelt så tykk som 
den andre. På ryggen av den tynnere boken fester du en papirstrimmel merket Nephis min-
dre plater. På ryggen av den tykkere boken fester du en papirstrimmel merket Mormons for-
kortelse av Nephis større plater. På papirarket skriver du Mormons ord.
For å bruke dette visuelle hjelpemidlet i klassen, holder du opp boken som forestiller 
Mormons forkortelse av Nephis større plater. Forklar at opptegnelsene på Nephis større 
plater var den primære kilden til Mormons bok. Fra Mormons forkortelse av denne opp-
tegnelsen, oversatte Joseph Smith bøkene Mosiah, Alma, Helaman, 3 Nephi og 4 Nephi.

Be elevene lese Mormons ord 1:3 stille. Be dem se etter hva Mormon oppdaget etter at han 
hadde forkortet en del av Nephis større plater. Når elevene rapporterer hva de har funnet, 
kan du hjelpe dem å forstå at “disse platene” sikter til Nephis mindre plater. Hold opp 
boken som forestiller Nephis mindre plater. Forklar at fra denne opptegnelsen oversatte 
Joseph Smith bøkene 1 Nephi til og med Omni.

Be elevene lese Mormons ord 1:4- 6 for å finne ut hva Mormon følte med hensyn til 
Nephis mindre plater.
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• Hva fant Mormon behag i på Nephis mindre plater?

• Hva gjorde Mormon med Nephis mindre plater?

For å vise at Mormon tok med Nephis mindre plater i sin forkortelse av Nephis større 
plater, kan du legge den tynne boken oppå den tykke boken.

Be en elev lese Mormons ord 1:7 høyt. Be klassen se etter Mormons grunn til å ta med 
Nephis mindre plater i sin forkortelse av Nephis større plater.

• Hvorfor tok Mormon de mindre plater med i sin forkortelse av de større plater? (Han 
fulgte en tilskyndelse fra Ånden.) Forsto han alle grunnene til at han skulle gjøre dette?

Hjelp elevene å forstå at Mormon forsto noen grunner til at de mindre plater kunne være 
viktige. Han forsto deres store åndelige verdi, og var glad for profetiene som disse platene 
inneholdt om Jesus Kristus (se Mormons ord 1:4- 6). Han kjente imidlertid ikke til alle 
grunnene til at han trengte å ta dem med i tillegg til den delen av de større platene som 
dekket samme historiske periode. (For å lese om en grunn til at Mormon ikke visste det 
på den tiden, kan du se innledningen til Mormons ord i denne håndboken.)

La elevene gjennomgå Mormons ord 1:7 stille, og søke etter læresetninger Mormon ga om 
Herren. Sørg for at de forstår at Herren vet alle ting og at Herren kan arbeide gjennom 
oss for å utføre sin vilje.
• Hvordan kan disse læresetningene ha hjulpet Mormon å følge tilskyndelsen han fikk?

• Hvordan kan disse sannhetene hjelpe deg når du mottar tilskyndelser fra Ånden?

Be elevene gjennomgå situasjonen de skrev om eller tenkte på i begynnelsen av leksjonen. 
Be noen av dem om å fortelle om tilskyndelser de har mottatt, hvordan de fulgte disse 
tilskyndelsene og hva som skjedde som følge av dette. Sørg for at de forstår at de ikke må 
føle seg forpliktet til å fortelle om følelser eller opplevelser som er for personlige eller pri-
vate. Når elevene forteller om sine erfaringer, kan det være lurt å stille noen av de følgende 
spørsmålene:

• Visste du hvordan alt ville bli hvis du fulgte denne tilskyndelsen?

• Hva ga deg besluttsomhet og tro til å følge tilskyndelsen?

Hold opp boken som forestiller Mormons forkortelse av de større plater, med boken som 
forestiller Nephis mindre plater, oppå den. Hold så opp papiret som forestiller Mormons ord.

• Hvor passer Mormons ord inn i sammenheng med disse andre opptegnelsene?

Når elevene svarer, legger du papiret som forestiller Mormons ord, mellom de to bøkene. 
Forklar at Mormons ord fungerer som en bro som forbinder historielinjen mellom Nephis 
mindre plater og Mormons forkortelse av Nephis større plater.

Be en elev lese Mormons ord 1:8 høyt. Be klassen se etter hva Mormon håpet ville bli 
resultatet av å følge tilskyndelsen om å ta med Nephis mindre plater i sin sammensetning 
av opptegnelsene.

Understrek at alle skrifter elevene har studert i Mormons bok så langt i år (1 Nephi- Omni), 
er tilgjengelige for dem fordi Mormon fulgte den åndelige tilskyndelsen om å ta med de 
mindre plater.

• Hvordan har Mormons lydighet til Den hellige ånds tilskyndelser vært til velsignelse 
for deg?

• Hva er noen læresetninger i 1 Nephi til og med Omni som du er takknemlig for å ha? 
Hvorfor er du takknemlig for disse læresetningene?

• Tenk på Mormons villighet til å følge Åndens tilskyndelser. Hvordan kan vår villighet 
til å følge Åndens tilskyndelser påvirke vårt liv? Hvordan kan denne villigheten påvirke 
andres liv? (Forklar at Herren kan velsigne andre gjennom oss når vi følger tilskyndel-
sene fra Den hellige ånd.)

Bær vitnesbyrd om at når vi er trofaste mot Den hellige ånds tilskyndelser, vil Herren 
påvirke oss “til å gjøre ifølge sin vilje” (Mormons ord 1:7).
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Mormons ord 1:12- 18
Kong Benjamin oppretter fred i landet
Skriv fra strid til fred på tavlen. Forklar at Mormons ord 1:12- 18 introduserer kong 
Benjamins regjeringstid. Denne rettferdige mannen møtte mange hindringer under sin 
tjeneste som profet og folkets konge. Be elevene gå sammen to og to og lese Mormons ord 
1:12- 18 sammen med sine partnere. Be dem finne ut hva kong Benjamin og andre profeter 
gjorde for å opprette fred i landet.

Når elevene har fått tid til å lese, ber du hver elev skrive et utsagn i sin skriftstudiedagbok 
som sammenfatter hva kong Benjamin og hans folk gjorde for å gå fra strid til fred. Be 
noen elever skrive sine svar på tavlen. Elevenes sammendrag kan ligne følgende utsagn:

Når vi følger profeters inspirerte ledelse, kan vi opprette fred.
I Herrens styrke kan vi overvinne utfordringer.
Vi er kalt til å arbeide av alle krefter for å opprette fred.
Rett elevenes oppmerksomhet mot Mormons ord 1:17, hvor Mormon sier at kong 
Benjamin og “mange hellige menn i landet… talte Guds ord med kraft og med myndig-
het”. Forklar at i de kommende leksjonene skal elevene studere en tale av kong Benjamin 
som viser den kraft og myndighet hans undervisning hadde.

Mosiah 1:1- 18
Kong Benjamin lærer sine sønner viktigheten av Skriftene
Be elevene forestille seg at de aldri har visst noe om Skriftene.

• Hvordan ville livet ha vært hvis du aldri hadde hatt Skriftene?

• Hvilke sannheter ville ha vært vanskeligst for deg å leve uten?

Gi en kort presentasjon av Mosiahs bok. Forklar at begynnelsen av denne boken viser kong 
Benjamins ønske om at hans sønner skal fortsette å lære av Skriftene (se Mosiah 1:2). Da 
kong Benjamin underviste sine sønner, forklarte han hvordan livet ville vært annerledes 
hvis de aldri hadde mottatt Skriftene.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Mosiah 1:3-8. Be klassen se etter måter nephittene 
ble velsignet på fordi de hadde Skriftene. Be elevene fortelle hva de har lært.

• På hvilke måter trodde kong Benjamin at Skriftene ville hjelpe hans sønner?

• Hva sa kong Benjamin er forholdet mellom å granske Skriftene og å holde Guds bud? 
(Selv om elevene kan bruke forskjellige ord for å uttrykke sine svar, skulle de peke på 
følgende sannhet: Å granske Skriftene hjelper oss å kjenne og holde budene. Det 
kan være lurt å foreslå at elevene skriver denne sannhetene i Skriftene ved siden av 
Mosiah 1:3- 8.)

• Når har skriftstudium hjulpet deg å holde budene?

Bær vitnesbyrd om at Skriftene er sanne og at de hjelper oss å holde budene.

Skriv følgende spørsmål på tavlen. (Det kan være lurt å skrive dem før leksjonen.)

Hvilken kunngjøring planla kong Benjamin å komme med om sin sønn Mosiah?

Hva sa kong Benjamin om “et navn” for å skille folket ut fra andre?

Hvorfor hadde ikke nephittene blitt ødelagt av lamanittene?

Hvilke gjenstander ba kong Benjamin Mosiah om å ta vare på?

Be elevene bruke litt tid på å se hvor mange av disse spørsmålene de kan finne svar på 
i Mosiah 1:10-18.

Når elevene har gitt korte svar på disse spørsmålene, sier du at i løpet av de kommende 
leksjonene vil de studere talen hvor kong Benjamin ga sitt folk “et navn som aldri [skulle] 
slettes unntatt ved overtredelse” (Mosiah 1:12).

La elevene få bruke 
sine egne ord
Når elevene uttrykker 
læresetningene og 
prinsippene de finner 
i Skriftene, må du ikke 
antyde at svarene er 
feil bare fordi de bruker 
andre ord enn dem som 
brukes i denne hånd-
boken. Dersom en elevs 
utsagn er læremessig 
feil, er det imidlertid ditt 
ansvar varsomt å hjelpe 
ham eller henne å korri-
gere utsagnet. Dette kan 
gi en viktig læringsopp-
levelse og samtidig opp-
rettholde en atmosfære 
av kjærlighet og tillit.
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Innledning
Da kong Benjamin nærmet seg slutten av sitt liv, ønsket 
han å holde en siste tale til sitt folk. Hans tale, ned-
tegnet i Mosiah 2- 5, er tema for denne leksjonen og 
leksjon 53- 55. I begynnelsen av talen fortalte han om 

sin tjenestegjerning blant folket, idet han understreket 
at vi tjener Gud når vi tjener andre. Han vitnet også om 
en lykkelig tilstand for dem som holder Guds bud.

LEKSJON 52

Mosiah 2

Undervisningsforslag
Merk: Følgende sammendrag kan være nyttig hvis du velger å gi en oversikt over kong 
Benjamins tale i begynnelsen av denne leksjonen.

Mot slutten av sitt liv talte kong Benjamin til sitt folk ved templet i Zarahemla. Han ga en 
beretning om sin tjeneste til folket og sin rene samvittighet for Gud, og han presenterte sin 
sønn Mosiah som folkets nye konge. I denne siste talen, som finnes i Mosiah 2- 5, ga kong 
Benjamin budskap om en rekke emner, blant annet viktigheten av å tjene andre, vår evige 
gjeld til vår himmelske Fader, Jesus Kristi jordiske virke og forsoning, behovet for å legge 
av det naturlige menneske, å tro på Gud til frelse, å gi av våre midler for å hjelpe de fattige, 
å oppnå tilgivelse for synder og å bli Kristi sønner og døtre ved tro og konsekvent gode 
gjerninger. Spesielt verdt å merke seg er Mosiah 3, som inneholder et budskap som kong 
Benjamin mottok fra en engel.

Mosiah 2:1- 9
Familier samles og forbereder seg til å motta kong Benjamins ord
Skriv følgende spørsmål øverst på tavlen: Hvem? Hvor? Hva? Hvorfor?
Be elevene å granske Mosiah 2:1- 6 stille, på jakt etter detaljer som vil besvare spørsmålene 
på tavlen. Når de har lest, ber du noen elever skrive så mange detaljer som de kan under 
hvert spørsmål på tavlen. (Du må kanskje forklare at folket forberedte seg til å motta kong 
Benjamins ord ved å ofre på en måte som er forbundet med Moseloven. Ved å gjøre disse 
ofrene, uttrykte folket takknemlighet til Gud og helliget seg for ham.)

Be elevene lese Mosiah 2:9 stille, på jakt etter ord og uttrykk som indikerer hva kong 
Benjamin ønsket at folket skulle gjøre mens de lyttet til hans ord.

• Ut fra ordene og uttrykkene du har funnet, hva tror du kong Benjamin følte med hensyn 
til sitt budskap?

• Hva sier den siste delen av Mosiah 2:9 om hva kong Benjamin trodde ville skje hvis 
folket åpnet sine ører og sitt hjerte for hans budskap?

• Hva tror du det betyr å åpne våre ører og vårt hjerte for dem som er kalt til å undervise?

Be elevene ha kong Benjamins oppfordring i tankene mens de studerer hans budskap og 
når de lytter til ordene til siste- dagers profeter.

Mosiah 2:10- 28
Kong Benjamin lærer oss viktigheten av å tjene Gud og hverandre, og om vår 
evige gjeld til Gud
Vis elevene bildet Kong Benjamin taler til sitt folk (62298; Kunst inspirert av evangeliet 
[2009], nr. 74). Minn elevene på at kong Benjamin hadde kalt sitt folk sammen for å erklære 
at hans sønn Mosiah ville ta hans plass som konge og å gi dem “et navn, så de kan skilles ut 
fra alle de folk som Gud Herren har ført ut av Jerusalems land” (se Mosiah 1:9- 12).

Les Mosiah 2:10- 15 høyt for klassen. Be elevene finne ord eller uttrykk som viser kong 
Benjamins omtanke for å tjene folket, ikke for sin egen status eller anerkjennelse. Be dem 
rekke opp hånden når de hører et av disse ordene eller uttrykkene. Når de rekker opp 

Gi oversikter over 
lange avhandlinger
Denne leksjonsboken 
vier spesiell opp-
merksomhet til lange 
profetiske avhandlinger 
som Mosiah 2- 5. Disse 
avhandlingene dek-
kes ofte i mer enn én 
leksjon. Det kan være 
nyttig å gi korte oversik-
ter over disse avhand-
lingene. For dagens 
leksjon kan en oversikt 
hjelpe elevene få dypere 
innsikt i hensikten med 
kong Benjamins tale og 
den “store forandring” 
som folket opplevde i 
sitt hjerte da de lyttet til 
den (se Mosiah 5:2).
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hånden, slutter du å lese og ber dem om å forklare hva de har oppdaget og hva det viser 
om kong Benjamin.

Som en del av denne diskusjonen, kan du presentere følgende uttalelse av president 
Howard W. Hunter:

“Vær ikke for opptatt av status… Det er viktig å bli verdsatt. Men vi skulle konsentrere 
oss om rettferdighet, ikke anerkjennelse, om tjeneste, ikke status” (“Til Kirkens kvinner,” 
Lys over Norge, jan. 1992, 92).

Be elevene lese Mosiah 2:16- 17 stille og finne ut hva kong Benjamin ønsket at hans 
folk skulle lære. Hjelp dem å forstå at når vi tjener andre, tjener vi Gud. Skriv denne 
uttalelsen på tavlen. Påpek at Mosiah 2:17 er et Kjenn Skriftene- skriftsted. Du kan gjerne 
oppfordre elevene til å markere dette skriftstedet på en særegen måte slik at de lett vil 
kunne finne det igjen.

Be elevene tenke på tilfeller hvor de har tjent andre mennesker.

• Når du utførte denne tjenesten for andre, hvordan tjente du også Gud?

• Når har andre mennesker vært til velsignelse for deg gjennom tjeneste? Hvordan tjente 
de også Gud når de tjente deg?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Mosiah 2:18- 24, 34.

• Hvorfor skulle kong Benjamin omtale seg selv og sitt folk som “ulønnsomme tjenere”? 
(Du må kanskje forklare at folk er lønnsomme når de mottar mer enn de gir. Vi er ulønn-
somme tjenere for vår himmelske Fader fordi verdien av de velsignelser han gir oss, alltid 
i overveldende grad overstiger verdien av den tjeneste han mottar fra oss.)

• Hvilke velsignelser har du mottatt som du føler gjeld til Gud for?

• Hvorfor er det viktig å innse at vi står i “evig gjeld” til Gud? (Svarene kan omfatte at når 
vi innser at vi står i gjeld til Gud, øker vår takknemlighet, vi ønsker å holde budene og vi 
ønsker å tjene andre mer.)

Be elevene reflektere over hvordan de kan “gi [vår himmelske Fader] alt [de] har og er”. 
Bær vitnesbyrd om at om at når vi holder Guds bud og prøver å utføre oppriktig tjeneste, 
velsigner han oss.

Mosiah 2:29- 41
Kong Benjamin formaner sitt folk til å være lydige mot Gud
Skriv VÆR OPPMERKSOM på tavlen. Be elevene fortelle om tilfeller hvor de har sett 
et skilt som brukte disse ordene eller formidlet det samme. Påpek at slike advarsler kan 
beskytte oss eller redde vårt liv.

Be elevene lese Mosiah 2:32- 33, 36- 38 stille, på jakt etter hva kong Benjamin sa til sitt folk 
at de skulle være oppmerksomme på. Du må kanskje forklare at i Mosiah 2:33 sikter ordet 
ve til sorg og elendighet.

• Hvilke advarsler ga kong Benjamin sitt folk?

• Hvordan kan vi vite om vi begynner å følge feil ånd? Hvorfor er det viktig å bli opp-
merksom på dette tidlig?

• Hva sier Mosiah 2:38 om hva konsekvensene er for dem som dør i sine synder?

Det kan være lurt å understreke læresetningen i Mosiah 2:36 om at en person ved sin egen 
adferd kan trekke seg bort fra Herrens ånd. Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quo-
rum kommenterte viktigheten av å være oppmerksom på når vi kanskje trekker oss bort fra 
Ånden:

“Vi skulle … bestrebe oss på å forstå når vi ‘trekker [oss] bort fra Herrens Ånd, så den ikke 
har noen plass i [oss] til å veilede [oss] på visdommens stier, så [vi] kan bli velsignet, ha 
fremgang og bli bevart’ (Mosiah 2:36)…

… Hvis noe vi tenker, ser, hører eller gjør, fjerner oss fra Den hellige ånd, skulle vi ganske 
enkelt slutte å tenke, se, høre eller gjøre dette. Hvis det som for eksempel er ment som 
underholdning, støter Den hellige ånd bort, da er visselig ikke den slags underholdning 
noe for oss. Fordi Ånden ikke kan tåle noe som er vulgært, grovt eller upassende, er det 
fullstendig klart at slikt ikke er noe for oss. Fordi vi støter fra oss Herrens ånd når vi deltar 

Mosiah 2:17  
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til 
undervisningsforslaget 
på slutten av leksjonen 
for å hjelpe elevene med 
deres mestring av dette 
skriftstedet.
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i noe vi vet vi skulle sky, er slikt definitivt ikke noe for oss” (“Så hans ånd alltid kan være 
hos oss,” Ensign eller Liahona, mai 2006, 30).

• Hva sa eldste Bednar ville distansere oss fra Den hellige ånd?

• Hvordan kan vi vite når vi har distansert oss fra Den hellige ånd?

Skriv HUSK og OVERVEI på tavlen ved siden av VÆR OPPMERKSOM.
Be en elev lese Mosiah 2:40- 41 høyt. Be klassen finne ut hva kong Benjamin ønsket at hans 
folk skulle overveie og hva han ville at de skulle huske. Når elevene svarer, kan du under-
streke kong Benjamins undervisning ved å skrive følgende sannhet på tavlen: Hvis vi 
holder budene, vil vi bli velsignet timelig og åndelig.
• Når har du sett eller opplevd lykke som kommer av å være lydig mot Herrens bud?

Bær vitnesbyrd om sannheten av de tingene elevene har snakket om i dag. Avslutt med å 
oppfordre elevene til å sette seg konkrete mål for å bli mer lydige på et område som er van-
skelig for dem, eller å prøve å forbedre seg på et område som er nevnt i Personlig fremgang 
(for unge kvinner) eller Plikt overfor Gud (for unge menn).

Kjenn Skriftene – Mosiah 2:17
Be elevene lese Mosiah 2:17, Matteus 22:36- 40 og Matteus 25:40. Skriftstedene i Matteus 
bidrar til å forklare læren, åpne for forståelse og avklare betydningen av Mosiah 2:17. Du 
kan gjerne oppfordre elevene til å lage en skriftstedkjede ved å skrive Matteus 22:36- 40 
ved siden av Mosiah 2:17, Matteus 25:40 ved siden av Matteus 22:36- 40 og Mosiah 2:17 
ved siden av Matteus 25:40.

Be noen elever fortelle om tilfeller da de har følt at de tjente Gud ved å tjene andre 
mennesker.

Be elevene om å tjene noen før neste Seminar- klasse. Foreslå at de forbereder seg på å for-
telle om sine erfaringer med dette oppdraget (men sørg for at de forstår at de ikke må føle 
seg forpliktet til å fortelle om erfaringer som er for personlige eller private).

Du kan også utfordre elevene til å lære Mosiah 2:17 utenat til neste gang dere møtes som 
klasse.

Bær vitnesbyrd om at når vi oppriktig tjener andre, tjener vi Herren.

Merk: På grunn av innholdet og lengden på denne leksjonen, kan du bruke denne aktivite-
ten en annen dag, når du har tid til overs.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Mosiah 2:33, 38- 39. “Evigvarende straff”, 
“uslukkelig ild”, og “en pine som aldri tar slutt”

I en advarsel om konsekvensene av å gjøre opprør mot 
Gud, brukte kong Benjamin uttrykkene “evigvarende 

straff” (Mosiah 2:33), “uslukkelig ild” (Mosiah 2:38) 
og “en pine som aldri tar slutt” (Mosiah 2:39). For å få 
en bedre forståelse av disse begrepene, skulle du lese 
Herrens ord i Lære og pakter 19:6- 12.
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Mosiah 3
Innledning
Da han fortsatte sin tale til sitt folk, formidlet kong 
Benjamin ordene en engel hadde talt til ham om Jesu 
Kristi tjenestegjerning. Kong Benjamin forklarte at ved 
tro på Jesus Kristus og omvendelse, kan de som har 

syndet, motta frelse. Han sa også at ved Jesu Kristi for-
soning kan en person som føyer seg etter Den hellige 
ånds tilskyndelser, “[avlegge] det naturlige menneske 
og [bli] en hellig” (Mosiah 3:19).

Undervisningsforslag
Merk: Dersom du i forrige leksjon oppfordret elevene til å lære utenat og anvende 
Mosiah 2:17, kan du vurdere å gi dem anledning til å fortelle om sine erfaringer en gang i 
dag. Pass på så du ikke bruker for mye tid på denne repetisjonen. La det være nok tid igjen 
til å snakke om læresetningene og prinsippene i Mosiah 3.

Mosiah 3:1- 10
Kong Benjamin formidler en engels ord om Jesu Kristi forsoning
Vis et tomt glass og en beholder med vann. Be en elev vise hvor mye vann han eller hun 
ville helle i glasset til noen som bare ønsker en smak av vannet. Be så eleven vise hvor mye 
han eller hun ville helle i for noen som ønsker å slukke tørsten. Be elevene grunne på føl-
gende spørsmål:

• Hvis vannet symboliserer glede, hvor mye ville du ønske i glasset ditt?

Forklar for elevene at læresetningene i Mosiah 3 vil hjelpe dem å forstå hvordan de kan 
bli fylt med glede.

Be en elev lese Mosiah 3:2- 5 høyt. Be klassen finne kilden til kong Benjamins budskap 
i Mosiah 3.

Understrek at Mosiah 3 inneholder en engels erklæring om “godt budskap om stor glede” 
(Mosiah 3:3). Be noen elever bytte på å lese høyt fra Mosiah 3:5- 10. Be klassen se etter ord 
eller uttrykk som hjelper dem å sette større pris på Jesu Kristi misjon. Du kan gjerne foreslå 
at de markerer disse ordene og uttrykkene. Be noen elever presentere ordene og uttryk-
kene de har funnet.

• Hva hjelper Mosiah 3:7 deg å forstå om Frelserens misjon?

• Hvorfor tror du engelen sa at dette budskapet ville bringe stor glede?

Be elevene skrive et sammendrag på én setning av Mosiah 3:5- 10 i sine skriftstudiedagbø-
ker eller notatbøker. Når elevene har fått nok tid til å skrive, kan du be noen av dem om å 
fortelle hva de har skrevet. Elevenes sammendrag bør vise forståelse for engelens lære om 
at Jesus Kristus led slik at vi kan bli frelst fra våre synder.
Det kan være lurt å følge opp elevenes svar med følgende spørsmål:

• Hva føler du når du tenker på hva Frelseren har gjort for deg?

For å hjelpe elevene å utdype sin forståelse av Frelserens lidelse, kan du presentere følgende 
uttalelse av eldste James E. Talmage i De tolv apostlers quorum:

“Kristi sjelekamp i Getsemane kan ikke fattes av vår begrensede forstand, hverken når det 
gjelder intensitet eller årsak… Han kjempet og led under en byrde så stor at ingen annen 
som har levd på jorden, engang kan forestille seg at det var mulig. Det var ingen fysisk 
smerte, ei heller mental vånde alene, som fikk ham til å lide en slik tortur at blodet piplet 
frem fra hver pore; men en åndelig sjelekval som bare Gud var i stand til å erfare… I denne 
angstfylte time møtte og overvant Kristus alle de redsler som Satan, ‘verdens fyrste’, kunne 
frembringe… På en eller annen måte, virkelig nok, skjønt uforståelig for mennesket, påtok 
Frelseren seg menneskehetens syndebyrde fra Adam og til verdens ende” (Jesus Kristus,  
3. utg. [1916], 449).

Still spørsmål som 
innbyr elevene til 
å uttrykke følelser 
og vitnesbyrd
For å hjelpe elevene 
å forberede seg til å 
uttrykke sine følelser 
og vitnesbyrd, kan du 
vurdere å stille spørs-
mål som vil hjelpe 
dem å reflektere over 
erfaringer de har hatt 
med prinsippet eller 
læresetningen som blir 
diskutert. Du kan si: 
“Hvordan har du fått 
vite at … ?” eller “Når 
har du følt … ?” Be dem 
så fortelle om sine erfa-
ringer og følelser. Når 
de følger denne oppfor-
dringen, vil Den hellige 
ånd kunne vitne om 
sannheten for dem og 
deres klassekamerater.
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Mosiah 3:11- 27
Kong Benjamin vitner om at ved Jesu Kristi forsoning kan vi legge av det 
naturlige menneske og bli hellige
Fortell elevene at kong Benjamin formidlet engelens beskrivelse av ulike folkegrupper og 
hvordan Jesu Kristi forsoning gjelder for hver gruppe. Skriv følgende spørsmål på tavlen. 
Be elevene lese Mosiah 3:11- 13, 16 stille, på jakt etter svar på følgende spørsmål:

Hvordan gjelder forsoningen:

For dem som dør uten kunnskap om evangeliet?

For dem som gjør opprør mot Gud og bevisst synder?

For barn som dør før de når ansvarsalderen?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har svart på disse spørs-
målene. (For å hjelpe dem å svare på det første spørsmålet, kan det være lurt å be dem lese 
Lære og pakter 137:7- 10. For å hjelpe dem med det tredje spørsmålet, kan det være lurt å 
be dem lese Moroni 8:8, 17 og Lære og pakter 29:46- 47.)

Les følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum om forsoning-
ens virkning på alle vår himmelske Faders barn:

“Vi … leser at ‘hans blod soner også for deres synder som … er døde uten kunnskap om 
Guds vilje med dem, eller som har syndet i uvitenhet’ (Mosiah 3:11). Likeledes ‘soner 
også Kristi blod for [små barn]’ (Mosiah 3:16). Disse læresetningene om at forsoningens 
gjenopplivende og rensende kraft er for alle, motsier dem som hevder at Guds nåde kun 
frelser noen utvalgte få. Hans nåde er for alle. Disse læresetningene i Mormons bok gir oss 
større perspektiv og større forståelse av Guds altomfattende kjærlighet og den universelle 
virkning hans forsoning har for alle mennesker overalt” (“Alle mennesker overalt,” Ensign 
eller Liahona, mai 2006, 77).

• Hvilket prinsipp lærer vi av Mosiah 3:12 om hvordan forsoningen gjelder oss? (Vi vil 
bli frelst fra våre synder hvis vi utøver tro på Jesus Kristus og omvender oss.)

• Hva sier dette verset om hva som vil skje med dem som velger ikke å utøve tro på 
Jesus Kristus og omvende seg?

Påpek at Mosiah 3:19 er et Kjenn Skriftene- skriftsted. Du kan gjerne oppfordre elevene 
til å markere dette skriftstedet på en særegen måte slik at de lett vil kunne finne det igjen. 
Rett også oppmerksomheten mot engelens bruk av uttrykket “det naturlige menneske” 
i Mosiah 3:19. For å hjelpe elevene å forstå dette uttrykket, kan du lese følgende forklaring 
fra Veiledning til Skriftene:

Et naturlig menneske er “en person som velger å la seg påvirke av kjødets lidenskaper, 
begjær, lyster og følelser istedenfor å bli ledet av Den Hellige Ånds tilskyndelser. En 
slik person kan forstå fysiske ting, men ikke åndelige. Alle mennesker er kjødelige – 
eller dødelige – på grunn av Adam og Evas fall. Enhver som ønsker å slutte å være et 
naturlig menneske, må bli født på ny ved Jesu Kristi forsoning” (Veiledning til Skriftene, 
“Naturlige menneske”, scriptures.lds.org).

Skriv følgende spørsmål på tavlen. Be elevene lete etter svar på spørsmålene mens de 
gransker Mosiah 3:19 stille.

Hvordan beskrev engelen et naturlig menneskes forhold til Gud?

Hva sier dette verset om hvordan kan vi kan legge av det naturlige menneske?

Påpek at ved Jesu Kristi forsoning gjør et menneske mer enn bare å slutte å være et 
“naturlig menneske”. Han eller hun “blir en hellig”. I tillegg til å frelse oss fra våre synder, 
forandrer Frelseren oss til bedre mennesker enn vi noen gang kunne blitt på egen hånd. 
Han hjelper oss å bli mer lik ham. For å hjelpe elevene å forstå denne læren, kan du lese 
følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum:

“Både skyldfrie hender og et rent hjerte er nødvendig for å stige opp på Herrens berg og 
stå på hans hellige sted [se Salmene 24:3- 4].

Mosiah 3:19 
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til 
undervisningsforslaget 
på slutten av leksjonen 
for å hjelpe elevene med 
deres mestring av dette 
skriftstedet.
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La meg foreslå at hender blir skyldfrie gjennom prosessen med å legge av 
det naturlige menneske, og ved å overvinne synd og ond innflytelse i vårt liv 
gjennom Frelserens forsoning. Hjerter blir renset når vi mottar Hans styr-
kende kraft til å gjøre godt og bli bedre. Alle våre verdige ønsker og gode 
gjerninger, så nødvendige som de enn er, kan aldri fremskaffe skyldfrie 
hender og et rent hjerte. Det er Jesu Kristi forsoning som gir både en rensende 

og forløsende kraft som hjelper oss å overvinne synd, og en helliggjørende og styrkende kraft 
som hjelper oss å bli bedre enn vi noensinne kunne bli ved bare å stole på vår egen styrke. 
Den altomfattende forsoning er for både synderen og for den hellige i hver av oss” 
(“Skyldfrie hender og et rent hjerte,” Ensign eller Liahona, nov. 2007, 82).

For å hjelpe elevene å sammenfatte læresetningene de har lært av Mosiah 3:19, kan du spørre:

• Hva er noen av evangeliets sannheter som du finner i Mosiah 3:19?

Elevene kan nevne flere læresetninger fra dette verset, inkludert følgende:

Det naturlige menneske er en fiende av Gud.
Når vi føyer oss etter Den hellige ånds tilskyndelser, legger vi av det naturlige 
menneske.
Gjennom Kristi forsoning kan vi legge av det naturlige menneske og bli hellige.
Be elevene svare på ett av følgende spørsmål i sine skriftstudiedagbøker. (Du kan gjerne 
skrive disse spørsmålene på tavlen før leksjonen, klargjøre et utdelingsark med spørsmålene 
eller lese spørsmålene sakte slik at elevene kan skrive dem i sine skriftstudiedagbøker.)

• Hva kan du gjøre for mer fullstendig å føye deg “etter Den hellige ånds tilskyndelser”? 
Hva vil du gjøre i uken som kommer, for å forbedre deg på dette området av livet ditt?

• Hvilken av et barns egenskaper som er nevnt i Mosiah 3:19, har du størst behov for å 
utvikle? Hva vil du gjøre i uken som kommer, for å begynne å utvikle denne egenskapen?

For å hjelpe elevene å få en dypere forståelse av Frelserens forsoning, kan du lese Mosiah 
3:23- 26 for dem. Forklar at uttrykket “Guds vredes beger” i vers 26 refererer til den ende-
lige lidelse for dem som forsettlig synder og ikke omvender seg. Be så en elev lese Lære 
og pakter 19:16- 19. Be elevene lytte etter ordet kalk i vers 18.

• Hva har Jesus Kristus gjort slik at vi slipper å drikke “av Guds vredes beger”? (Han har 
drukket av kalken (begeret) selv og påtatt seg straffen for våre synder. Hvis vi virkelig 
omvender oss, vil vi slippe denne straffen.)

Avslutt med å bære vitnesbyrd om sannhetene dere har snakket om i denne leksjonen.

Kjenn Skriftene – Mosiah 3:19
For å hjelpe elevene lære Mosiah 3:19 utenat, kan du la dem gå sammen to og to. Be dem 
lese Mosiah 3:19 høyt, ett ord hver om gangen, vekselvis annethvert ord. Be dem om å 
gjenta denne øvelsen noen ganger. Det kan være lurt å gi denne aktiviteten litt variasjon 
ved at hver partner leser to eller tre ord om gangen.

Gjentagelse av denne aktiviteten vil hjelpe elevene å bli kjent med innholdet i verset, og vil 
gjøre det lettere for dem å huske hele verset. Utfordre dem til å fullføre sin utenatlæring av 
Mosiah 3:19 på egen hånd.

Merk: På grunn av innholdets art og lengden på dagens leksjon, kan du gjerne bruke denne 
Kjenn Skriftene- aktiviteten en annen dag, når dere har tid til overs.
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Mosiah 4
Innledning
Etter å ha blitt påvirket av kong Benjamins læreset-
ninger, omvendte folket seg og fikk forlatelse for 
sine synder. De ble “fylt med glede” og hadde “fred i 
samvittigheten” (Mosiah 4:3). Kong Benjamin fortsatte 
å undervise dem og hjelpe dem å forstå hva de måtte 

gjøre for å “bevare en forlatelse for [sine] synder” 
(Mosiah 4:12). Da han gjorde det, sammenlignet han 
dem med tiggere som var avhengige av Gud for å bli 
frelst. Han advarte dem også mot faren ved å forsømme 
å være påpasselig med sine tanker, ord og gjerninger.

Undervisningsforslag

Mosiah 4:1- 8
Kong Benjamins folk får forlatelse for sine synder og blir fylt med glede og fred
Be elevene overveie følgende spørsmål:

• Hvordan kan vi vite at vi har blitt tilgitt for våre synder?

Les følgende uttalelse av president Harold B. Lee:

“Hvis den tid kommer da du har gjort alt du kan for å omvende deg fra dine 
synder, uansett hvem du er, uansett hvor du er, og har gjort det godt igjen og 
gitt vederlag etter beste evne, hvis det er noe som vil påvirke din status i 
Kirken og du har gått til de rette autoriteter, da vil du ønske det bekreftende 
svar på om Herren har godtatt din omvendelse. I din selvransakelse, hvis du 
søker etter og finner denne fred i samvittigheten, kan du ved dette vite at 

Herren har godtatt din omvendelse” (“Stand Ye in Holy Places,” Ensign, juli 1973, 122).

Minn elevene på at kong Benjamin formidlet en engels ord om hvordan vi kan få tilgivelse 
for våre synder. Du kan gjerne minne dem spesielt på engelens ord om at det naturlige 
menneske er en fiende av Gud og om konsekvensene som venter dem som dør uten å ha 
omvendt seg fra sine synder (se Mosiah 3:19, 23- 27).

Be elevene lese Mosiah 4:1- 2 stille, på jakt etter ord eller uttrykk som viser hvordan kong 
Benjamins folk reagerte på engelens ord. Be noen elever fortelle hvilke ord eller uttrykk de 
har funnet. Hvis elevene trenger hjelp til å forstå uttrykket “kjødelige tilstand”, forklarer du 
at ordet kjødelig er det motsatte av åndelig. Det refererer til våre fysiske lyster fremfor vårt 
åndelige ønske om å komme nærmere Herren. Du kan gjerne be elevene lese Alma 41:11 
og deretter forklare uttrykket “kjødelige tilstand” med egne ord. For å hjelpe elevene å for-
stå uttrykket “mindre enn støvet på jorden”, kan du be dem lese Helaman 12:4- 8. Be dem 
så om å forklare med egne ord hvordan en som nekter å følge Herrens råd, kan beskrives 
som mindre enn støvet på jorden. Sørg for at de forstår at vår himmelske Fader ikke anser 
sine barn som mindre enn støvet på jorden.

Påpek at da folket erkjente sin syndighet, omvendte de seg og uttrykte sin tro på Jesus 
Kristus og hans forsoning. Be en elev lese Mosiah 4:3 høyt. Be klassen legge merke til hvor-
dan folket visste at de hadde blitt tilgitt for sine synder.

• Hva sier Mosiah 4:3 om hvilke følelser som kommer til dem som har blitt tilgitt av Herren?

• Folket fikk forlatelse for sine synder “på grunn av den sterke tro de hadde på Jesus 
Kristus”. Hvilke handlinger viste deres tro? (Se Mosiah 4:1- 2.)

• Fortell med egne ord hva vi kan lære av Mosiah 4:1- 3 om å få forlatelse for våre synder? 
(Et mulig svar er at når vi utøver tro på Jesus Kristus og omvender oss oppriktig, får 
vi forlatelse for våre synder. Du kan gjerne be elevene markere viktige ord og uttrykk 
i Mosiah 4:1- 3 som understreker dette prinsippet.)

Les følgende uttalelse av eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum, som sam-
menfatter hva vi må gjøre for å få syndsforlatelse:
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“Når vi oppriktig bekjenner våre synder, gjør godt igjen det vi kan overfor den 
krenkede og forsaker våre synder ved å holde budene, er vi i ferd med å få 
tilgivelse. Med tiden vil sjelekvalene og sorgen avta, ‘skylden [vil bli tatt] bort 
fra våre hjerter’ (Alma 24:10), og vi vil få ‘fred i samvittigheten’ (Mosiah 4:3).

Til de som virkelig har omvendt seg, men ikke synes å føle lindring, fortsett 
å holde budene. Jeg lover at lindringen vil komme i Herrens beleilige tid. 

Helbredelse tar også tid” (“Omvend dere så jeg han helbrede dere”, Ensign eller Liahona, 
nov. 2009, 42).

Be elevene skrive i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker om hva de har lært om 
omvendelse når de har diskutert Mosiah 4:1- 3. Be dem også skrive om hvordan de kan 
utøve tro på Jesus Kristus når de søker tilgivelse for sine synder.

Forklar at etter å ha sett folkets angrende holdning, minnet kong Benjamin dem på deres 
avhengighet av Herren. Be noen elever bytte på å lese høyt fra Mosiah 4:4- 8. Be klassen se 
etter hva kong Benjamin ønsket at hans folk skulle forstå etter at de hadde fått forlatelse 
for sine synder.

• Hva sier disse versene er de eneste “betingelser” hvorved vi kan bli frelst?

Når elevene har svart på dette spørsmålet, kan du be dem gjennomgå Mosiah 4:4- 8 stille, 
på jakt etter ord eller uttrykk som beskriver personer som mottar frelse. Du kan gjerne 
foreslå at de markerer disse uttrykkene. Vurder å stille følgende spørsmål:

• Hva tror du det betyr å “være flittig i å holde [Herrens] bud”?

• Hva er noen handlinger som viser at en person har “satt [sin] lit til Herren”?

• På hvilke måter har du sett “Guds godhet” og hans “makeløse kraft”?

Påpek at omvendelse og lydighet krever mye arbeid og innsats fra vår side. Men uansett 
hvor hardt vi jobber, kunne vi aldri ha fått tilgivelse for våre synder og frelsens gave uten 
Jesu Kristi forsoning.

Mosiah 4:9- 30
Kong Benjamin lærer oss hvordan vi kan bevare en forlatelse for våre synder
Skriv bevare en forlatelse for våre synder på tavlen. Informer elevene om at etter at folket 
hadde fått forlatelse for sine synder, lærte kong Benjamin dem hvordan de kunne bevare, 
eller beholde, denne rene og ubesmittede tilstanden.

• Hvorfor er dette også viktig for hver av oss å vite?

Be elevene granske Mosiah 4:9- 11 stille, på jakt etter hva vi må gjøre for å bevare en for-
latelse for våre synder. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har 
kommet frem til. Vurder å skrive svarene på tavlen. Noen mulige svar kan være at vi trenger 
å huske Guds storhet, ydmyke oss, be daglig og være standhaftige i troen.

Vurder å stille følgende spørsmål for å hjelpe elevene å utdype sin forståelse og anvende 
det de har lest:

• Kong Benjamin sa at vi må “tro på Gud” (Mosiah 4:9). Han talte også om å smake Guds 
kjærlighet og alltid huske “Guds storhet” (Mosiah 4:11). Hvilke erfaringer har hjulpet 
deg å innse at Gud virkelig lever og er mektig, og at han elsker deg?

• Hvordan påvirker det å huske Guds kraft, godhet og kjærlighet vår villighet til å 
adlyde ham?

Les Mosiah 4:12 høyt for elevene. Be dem om å finne de velsignelser som er nevnt i dette 
verset, som kommer til dem som gjør det som er forklart i Mosiah 4:5- 11.

Forklar at Mosiah 4:13- 16 inneholder kong Benjamins beskrivelse av personer som bevarer 
en forlatelse for sine synder. Del klassen i tre grupper. Be den første gruppen om å granske 
Mosiah 4:13, den andre gruppen om å granske Mosiah 4:14- 15 og den tredje gruppen om 
å granske Mosiah 4:16. La hver elev lese sitt eller sine tildelte vers hver for seg og finne 
holdninger og egenskaper som kong Benjamin beskrev hos dem som søker å bevare en 
forlatelse for sine synder.
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Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har kommet frem til. Når 
de gjør det, skulle du understreke det faktum at hvis vi ydmyker oss for Gud og streber 
etter å utvikle Kristus- lignende egenskaper, kan vi bevare en forlatelse for våre 
synder. Hjelp elevene å anvende det de lærer ved å stille ett eller begge av de følgende 
spørsmål etter hvert som hver holdning eller egenskap blir nevnt:

• Hvorfor tror du denne holdningen (eller egenskapen) er nyttig med hensyn til å bevare 
en forlatelse for våre synder?

• Når har du sett eksempler på denne holdningen (eller egenskapen)?

Kong Benjamin brukte en effektiv analogi som kan hjelpe elevene å forstå hvilke velsignel-
ser de har mottatt fra Herren, og motivere dem til å utvikle de egenskaper de har studert i 
Mosiah 4:13- 16. Be elevene lese Mosiah 4:16- 23 stille.

• På hvilken måte sier kong Benjamin at vi alle er tiggere?

• Hvordan kan denne forståelsen hjelpe oss å være mer medfølende overfor andre?

• Hvilke råd gir kong Benjamin i Mosiah 4:24- 26 til dem som ikke har noe å gi til tiggere, 
eller til dem som har lite å gi?

• Hvordan hjelper det å kunne gi fasteoffer i Kirken i dag oss å følge rådet i Mosiah 4:26? 
Hvordan kan ungdom delta i forbindelse med fasteoffer? (Svarene kan omfatte at de kan 
faste, noen kan bidra med fasteoffer, og Det aronske prestedømme samler i noen deler 
av verden inn fasteoffer fra menighetens eller grenens medlemmer.)

Påpek at med alle de gode tingene vi blir bedt om å gjøre, kan det noen ganger være van-
skelig å finne balanse i livet. Be en elev lese Mosiah 4:27 høyt.

• Hva tror du det betyr å gjøre alle ting i “visdom og orden”?

• Hvordan kan dette rådet hjelpe deg?

Be en elev lese Mosiah 4:29- 30 høyt. Påpek at Mosiah 4:30 er et Kjenn Skriftene- skriftsted. 
Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere dette skriftstedet på en særegen måte slik 
at de lett vil kunne finne det igjen.

• Hva er forholdet mellom våre tanker, ord og gjerninger? Hva kan vi gjøre for å passe oss? 
På hvilke måter kan vi hjelpe hverandre?

Vurder å gi elevene noen minutter til å skrive i sine skriftstudiedagbøker om hvordan 
prinsippene i Mosiah 4:9- 30 kan hjelpe dem mens de streber etter å bevare en forlatelse 
for sine synder. Bær vitnesbyrd om Herrens kjærlighet til hver av dem og hans ønske om 
at de må omvende seg og bevare en forlatelse for sine synder.

Kjenn Skriftene – Mosiah 4:30
For å hjelpe elevene å se sammenhengen mellom tanker, ord og gjerninger, slik det er 
uttrykt i Mosiah 4:30, kan du lese følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

“Tenk rene tanker. De som tenker rene tanker, gjør ikke urene gjerninger. Du er ikke 
bare ansvarlig overfor Gud for dine handlinger, men også for å styre dine tanker. Lev slik at 
du ikke ville rødme av skam hvis dine tanker og handlinger ble sendt over en skjerm i din 
menighet. Det gamle ordtaket er fortsatt sant at du sår tanker og høster handlinger, du sår 
handlinger og høster vaner, du sår vaner og høster en karakter, og din karakter avgjør din 
evige fremtid. ‘Som han tenker i sin sjel, slik er han’” (i Conference Report, okt. 1964, 60; 
sitat fra Ordspråkene 23:7).

Forklar at lys og mørke ikke kan oppta samme plass på samme tid. Lys fordriver mørke. For 
eksempel vil passende musikk, oppløftende visuelle bilder, sunne aktiviteter og rene tanker 
og ord innby Ånden i vårt liv og fortrenge uverdige tanker fra vårt sinn. Hjelp elevene å 
forstå at de kan bekjempe mørke ved å fylle livet med lys.

• Hva kan vi gjøre for å holde våre tanker, ord og gjerninger rene?

Oppmuntre elevene til å lage konkrete planer om å fylle livet med lys. Du kan gjerne be 
dem skrive sine planer i sine skriftstudiedagbøker.

Mosiah 4:30 
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til 
undervisningsforslaget 
på slutten av leksjonen 
for å hjelpe elevene med 
deres mestring av dette 
skriftstedet.

Skriv ned inntrykk 
og tilskyndelser
Eldste Richard G. Scott 
i De tolv apostlers quo-
rum oppfordret elever 
til å skrive ned inntrykk 
de mottar: “Tilegn deg 
evnen til å lære av det 
du ser, og spesielt ved 
det Den hellige ånd 
tilskynder deg til å 
føle… Skriv ned på et 
trygt sted alt det viktige 
du lærer av Ånden. Du 
vil oppdage at når du 
skriver ned verdifulle 
innskytelser, vil det ofte 
komme flere” (“Hvordan 
erverve seg kunnskap 
og styrke til å bruke den 
klokt,” Liahona, august 
2002, 12).
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Innledning
Mosiah 5 inneholder avslutningen av kong Benjamins 
tale til sitt folk, som i opptegnelsen begynner i Mosiah 2. 
Som et resultat av deres tro på kong Benjamins ord, opp-
levde folket en stor forandring i hjertet. De inngikk en 

pakt med Gud og påtok seg Jesu Kristi navn. Slik det er 
nedtegnet i Mosiah 6, overlot kong Benjamin sitt rike til 
sin sønn Mosiah, som styrte i samsvar med det eksempel 
hans far hadde satt.
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Mosiah 5- 6

Undervisningsforslag

Mosiah 5:1- 4
Kong Benjamins folk beskriver den mektige forandring de har opplevd ved Ånden
Før leksjonen skriver du følgende spørsmål på tavlen:

Har du noen gang følt at du har trengt å forandre deg åndelig?

Hva gjorde du med det?

Hvis du har opplevd en forandring, har du bevart denne forandringen frem til i dag?

Be elevene svare på disse spørsmålene i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker. Les så 
følgende uttalelser av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum:

“Kjernen i Jesu Kristi evangelium etablerer en fundamental og permanent forandring i 
selve vår natur, muliggjort ved at vi setter vår lit til ‘Den Hellige Messias’ fortjeneste, barm-
hjertighet og nåde’ (2 Nephi 2:8). Når vi velger å følge Mesteren, velger vi å bli forandret – 
å bli åndelig født på ny” (“Dere må bli født på ny,” Ensign eller Liahona, mai 2007, 20).

Du kan gjerne foreslå at elevene skriver følgende sitat i Skriftene ved siden av Mosiah 5:2 
eller i sine skriftstudiedagbøker: “Når vi velger å følge Mesteren, velger vi å bli forandret” 
(Eldste David A. Bednar).
• På hvilke måter velger vi å bli forandret når vi velger å følge Jesus Kristus?

Gi elevene noen minutter til å gjennomgå Mosiah 2- 4. Du kan gjerne foreslå at de leser 
kapittelsammendragene. Spør dem hva de husker av innholdet i disse kapitlene. Be dem 
så om å lese Mosiah 5:1 stille.

• Hva ønsket kong Benjamin å få vite av sitt folk?

Be elevene lese Mosiah 5:2- 5 stille, på jakt etter folkets svar på kong Benjamins spørsmål. 
Før elevene leser, kan det være lurt å forklare at i vers 2 refererer ordet lyst til en persons 
natur – hans eller hennes ønsker og væremåte. Etter at de har lest, stiller du følgende 
spørsmål for å hjelpe dem å analysere versene:

• Hva sa folket om sine lyster?

• Hva førte til denne forandringen i deres lyster eller tilbøyeligheter? (De trodde kong 
Benjamins læresetninger om Jesus Kristus og forsoningen, og Ånden forandret deres 
hjerter.)

Understrek at en forandring i hjertet er mer enn bare en endring av adferd. Når vi opplever 
en forandring i hjertet, blir vi nye mennesker, forandret ved kraften av Frelserens forsoning. 
For å hjelpe elevene å forstå denne sannheten, kan du be en elev lese følgende uttalelse av 
eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum:

“Jesu Kristi evangelium omfatter mye mer enn å unngå, overvinne og bli renset fra synd og 
negativ innflytelse. Det innebærer også i bunn og grunn å gjøre godt, å være god og å bli 
bedre… Denne mektige forandring er ikke bare et resultat av å arbeide hardere eller utvikle 
større personlig selvdisiplin. Den skyldes en fundamental endring i våre ønsker, våre 
motiver og vår natur som muliggjøres av den Herre Kristi forsoning. Vårt åndelige formål 
er å overvinne både synd og ønsket om å synde, både syndens skamplett og dens tyranni” 
(“Skyldfrie hender og et rent hjerte,” Ensign eller Liahona, nov. 2007, 81- 82).
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• Hvorfor tror du vi trenger Jesu Kristi forsoning for virkelig å forandre oss?

Rett elevenes oppmerksomhet mot uttrykket “på grunn av Den Allmektige Herres Ånd” 
i Mosiah 5:2. 

• Hva kan vi lære av Mosiah 5:2- 4 om hvordan vi kan oppleve en mektig forandring 
i vårt liv?

Mens elevene drøfter dette spørsmålet, må du forsikre deg om at de forstår at når vi 
utøver tro på Jesus Kristus og mottar Den hellige ånd, kan vi oppleve en mektig 
forandring i hjertet.
Forklar at det å oppleve en mektig forandring i hjertet er en prosess som foregår gjennom 
hele livet, ikke en enkelt hendelse. Presenter følgende uttalelse av president Ezra Taft 
Benson:

“Å bli Kristus lik er noe vi må arbeide med hele livet, og svært ofte innebærer det en vekst 
og forandring som skjer langsomt, nesten umerkelig …

… Sann omvendelse innebærer en forandring i hjertet, ikke bare en forandring i adferd. 
… Som regel innebærer ikke omvendelse sensasjonelle eller dramatiske endringer, men 
er snarere en trinnvis, jevn og stabil bevegelse i retning av guddommelighet” (“En stor 
forandring i våre hjerter,” Lys over Norge, mars 1990, 2).

For å hjelpe elevene å anvende dette prinsippet og vurdere egen fremgang med å opp-
leve en stor forandring i sitt hjerte, kan du be dem om å svare på følgende spørsmål i sine 
skriftstudiedagbøker. (Du kan gjerne skrive disse spørsmålene på tavlen før leksjonen, 
klargjøre et utdelingsark med spørsmålene eller lese spørsmålene sakte slik at elevene 
kan skrive dem i sine skriftstudiedagbøker.)

• Hvordan har din tilbøyelighet forandret seg når du har fulgt Frelseren?

• Hva trenger du å gjøre for at Herren vil fortsette å hjelpe deg å oppleve denne 
forandringen?

Gi en eller to elever anledning til å fremlegge sine svar på disse spørsmålene. Forsikre deg 
om at de forstår at de ikke skulle føle seg forpliktet til å snakke om tanker og erfaringer 
som er for personlige eller private.

Mosiah 5:5- 15
Kong Benjamins folk inngår en pakt med Gud og får et nytt navn
Be en elev lese Mosiah 5:5 høyt. Be klassen se etter hva kong Benjamins folk var villige til 
å gjøre fordi deres hjerter hadde blitt forandret.

• Hva var folket villige til å gjøre nå som deres lyster og tilbøyeligheter hadde forandret 
seg på grunn av Jesu Kristi forsoning?

For å hjelpe elevene å øke sin forståelse av pakter, kan du gi dem noen minutter til å stu-
dere emnet hver for seg. Du kan foreslå at de studerer emnet i Veiledning til Skriftene eller 
Tro mot pakten, eller at de ser etter skriftsteder om emnet i emneoversikten i Mormons bok 
eller trippelkombinasjonen. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem gå sammen to 
og to og forklare pakter for hverandre med egne ord.

• Hvilke ord eller uttrykk i Mosiah 5:5 viser oppriktigheten av folkets ønske om å inngå 
og holde en pakt med Gud? (Svarene kan omfatte “gjøre hans vilje”, “i alt” og “alle våre 
levedager”.)

• Hvilke ord eller uttrykk i Mosiah 5:5 minner deg om de løfter vi fornyer hver gang vi tar 
del i nadverden?

• Hvordan tror du det å inngå og holde pakter hjelper oss å fortsette prosessen med å 
oppleve en forandring i hjertet?

Be elevene lese Mosiah 1:11 stille. Be dem se etter en grunn til at kong Benjamin sam-
let folket. (For å gi dem et navn.) Forklar at Mosiah 5:7- 15 inneholder kong Benjamins 
forklaring av navnet han hadde lovet å gi sitt folk. Gi elevene noen minutter til å skumlese 
Mosiah 5:7- 14, på jakt etter ordene navn og kalle. Det kan være lurt å foreslå at elevene 
markerer disse ordene hver gang de forekommer.

La elevene forklare
Fra tid til annen kan 
du be elevene forklare 
læresetninger og prinsip-
per for hverandre. Ved å 
gjøre dette, vil du hjelpe 
elevene å styrke sin tro 
og øke sin forståelse av 
Jesu Kristi evangelium. 
Du vil også hjelpe dem 
å lære hvordan de kan 
dele evangeliets sannhe-
ter med andre.
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Be noen elever fortelle hvorfor de fikk navnet sitt. Du kan for eksempel be dem fortelle 
om hvordan foreldrene bestemte seg for å gi dem navnet, eller du kan spørre om navnene 
deres har noen bestemt betydning. Spør så klassen:

• Hvilken betydning har et navn? (Sammenfatt elevenes svar på dette spørsmålet på tav-
len. Svarene kan omfatte at et navn er det andre kjenner oss ved, det er forbundet med 
vår identitet, det er en måte å skille oss ut fra andre på og det bærer ofte med seg et rykte 
og forventninger på grunn av familien som er forbundet med det.)

Be en elev lese Mosiah 5:7- 8 høyt. Be klassen se etter navnet som kong Benjamin ga sitt 
folk. Be dem også merke seg ord og uttrykk som viser viktigheten av dette navnet. Det 
kan være lurt å oppmuntre dem til å markere disse ordene og uttrykkene.

• Hvilket navn ga kong Benjamin sitt folk?

• Hvilke ord og uttrykk la du merke til? Hva lærer disse ordene og uttrykkene deg om 
Kristi navn?

• Når påtar vi oss Jesu Kristi navn? (Forviss deg om at elevene forstår at vi påtar oss 
Jesu Kristi navn når vi inngår og holder hellige pakter.)

Når elevene drøfter disse versene, vil de kanskje trenge hjelp til å forstå læren om at vi 
kan bli “Kristi barn” (Mosiah 5:7). Du kan gjerne påpeke at en far gir liv til et barn. Vi er 
åndebarn av vår himmelske Fader. Vi er også barn av våre jordiske fedre, som sammen med 
våre mødre ga oss muligheten til å leve på jorden i vårt fysiske legeme. Med henvisning 
til Mosiah 5:7, sa president Joseph Fielding Smith at Jesus Kristus også “blir vår Far” fordi 
han “tilbyr oss liv, evig liv gjennom forsoningen som han utførte for oss”. President Smith 
forklarte “Vi blir barn, sønner og døtre av Jesus Kristus, ved våre pakter og vår lydighet til 
ham” (Frelsende læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind [1954- 56], 1:35).

Be elevene se på ordene på tavlen som beskriver betydningen av et navn.

• Hvordan kan ordene på tavlen hjelpe oss å forstå betydningen av å påta oss Jesu 
Kristi navn?

Be elevene lese Mosiah 5:9- 13 stille, på jakt etter flere råd fra kong Benjamin om å påta 
oss Jesu Kristi navn. Det kan være lurt å foreslå at elevene leser disse versene som om 
kong Benjamin talte til dem personlig. La elevene gå sammen to og to, og be dem om 
å diskutere følgende spørsmål basert på det de har lest. (Du kan gjerne skrive disse 
spørsmålene på tavlen eller dele dem ut på et utdelingsark.)

• Tenk over betydningen av å påta oss Kristi navn. Hva tror du det betyr å ha Kristi navn 
skrevet i ditt hjerte? Hvilke velsignelser kommer til dem som har Kristi navn skrevet i 
sitt hjerte?

• Tenk på noen du kjenner som hedrer Kristi navn. Hva gjør disse menneskene for å vise 
den ærbødighet og kjærlighet de har for Kristi navn?

Be en elev lese Mosiah 5:15 høyt. Be klassen se etter handlinger som identifiserer dem som 
holder sine pakter.

• Hva er noen spørsmål som vi kan stille oss selv for å evaluere hvor godt vi har påtatt oss 
Kristi navn?

Uttrykk dine følelser om hva det betyr for deg at du har påtatt deg Jesu Kristi navn. Bær 
vitnesbyrd om dets betydning i ditt liv.

Mosiah 6:1- 7
Mosiah begynner sin regjeringstid som konge
Be elevene lese Mosiah 6:1- 3 stille og finne ut hva kong Benjamin gjorde før han lot folket gå.

• Hvorfor tror du det var viktig å registrere navnene på alle dem som hadde inngått pak-
ten? Hvorfor oppnevnte kong Benjamin prester blant folket?

Forklar at etter å ha talt til folket, overlot kong Benjamin riket til sin sønn Mosiah. Tre år 
senere døde kong Benjamin. Be en elev lese Mosiah 6:6- 7 høyt. Be klassen lete etter ord og 
uttrykk som viser at Mosiah fulgte sin fars eksempel og hjalp sitt folk å fortsette å oppleve 
en stor forandring i sitt hjerte.
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Hjemmestudie- leksjon
Mormons ord- Mosiah 6 (Enhet 11)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte Mormons ord- Mosiah 6 
(enhet 11), er ikke ment å bli undervist som en del av lek-
sjonen. Leksjonen du underviser i, konsentrerer seg bare om 
et fåtall av disse læresetningene og prinsippene. Følg Den 
hellige ånds tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Mormons ord- Mosiah 2)
Ved å studere Mormons erfaring med å følge Ånden og å 
ta Nephis mindre plater med i sin opptegnelse, lærte elevene 
at Herren vet alle ting. Kong Benjamin sa at hvis nephittene 
ikke hadde hatt Skriftene, ville de ha sunket ned i vantro og 
at å granske Skriftene hjelper oss å kjenne og holde budene. 
Han lærte sitt folk viktige prinsipper som: Når vi tjener andre, 
tjener vi Gud. Når vi føler at vi står i gjeld til Gud, ønsker 
vi å tjene andre og vår takknemlighet øker. Hvis vi holder 
budene, vil vi bli velsignet både timelig og åndelig.

Dag 2 (Mosiah 3)
Kong Benjamin gjenga en engels ord, som bragte “godt 
budskap om stor glede” på grunn Herrens komme i jor-
delivet. Elevene lærte at det ble profetert mer enn 100 år 
før hendelsene fant sted at Jesus Kristus skulle lide slik at 
vi kunne bli frelst fra våre synder. Vi kan bli frelst fra våre 
synder når vi utøver tro på Jesus Kristus og omvender oss. 
Hvis vi føyer oss etter Den hellige ånds tilskyndelser, kan vi 
overvinne det naturlige menneske ved hjelp av Jesu Kristi 
forsoning.

Dag 3 (Mosiah 4)
Kong Benjamins budskap fylte hans folk med Herrens 
ånd. Elevene lærte at når vi utøver tro på Jesus Kristus og 
omvender oss oppriktig, får vi forlatelse for våre synder. 
Kong Benjamin lærte sitt folk at hvis vi ydmyker oss for Gud 
og streber etter å utvikle Kristus- lignende egenskaper, kan vi 
bevare en forlatelse for våre synder.

Dag 4 (Mosiah 5- 6)
Da de leste om forandringen som kom over kong Benjamins 
folk, lærte elevene at når vi utøver tro på Jesus Kristus og 
mottar Den hellige ånd, kan vi oppleve en mektig foran-
dring i hjertet. Kong Benjamins folk inngikk pakt om å gjøre 
Herrens vilje og holde hans bud, og viste slik at vi påtar oss 
Jesu Kristi navn når vi inngår og holder hellige pakter.

Innledning
Denne leksjonen vil hjelpe elevene å forstå kong Benjamins 
læresetninger til sine sønner og sitt folk tre år før han døde. 
Kong Benjamin lærte sitt folk hvordan de kunne motta 
og bevare en forlatelse for sine synder ved å utøve tro på 
Jesus Kristus.

Undervisningsforslag

Mormons ord
Nephi og Mormon uttrykker sin tillit til Gud
Be en elev lese 1 Nephi 9:2- 3 for å minne elevene på at Nephi 
ble befalt å lage to sett med plater. Hjelpe dem å forstå at i dette 
skriftstedet refererer uttrykket “disse platene” til Nephis mindre 
plater, som inneholdt en opptegnelse som hovedsakelig handlet 
om hellige ting. Be en elev lese 1 Nephi 9:4 høyt. Be klassen se 
etter hensikten med de større plater (en redegjørelse for konge-
nes regjeringstid og folkets kriger).

Minn elevene på at mens Mormon forkortet Nephis større plater, 
oppdaget han de mindre plater blant de andre opptegnelsene. 
Han ble inspirert av Den hellige ånd til å inkludere det han fant 
på de mindre plater, i sin forkortelse, selv om han ikke visste 
hvorfor (se Mormons ord 1:7).

Be halve klassen om å granske 1 Nephi 9:5- 6 for å finne ut 
hvorfor Nephi ble befalt å lage de mindre plater. Be den andre 
halvparten av klassen granske Mormons ord 1:6- 7 for å finne 
ut hvorfor Mormon besluttet å inkludere de mindre plater i sin 
forkortelse. Når klassens medlemmer har svart, kan du spørre 
dem hva disse skriftstedene fra Nephi og Mormon lærer dem 
om Herren. (Elevene kan bruke forskjellige ord, men pass på 
at de uttrykker forståelse av at Herren vet alt.)

• Hva var den fremtidige “vise hensikt” som både Nephi og 
Mormon henviste til? (Herren visste at i 1828 ville de mindre 
plater ta plassen til de tapte 116 sidene av manuskriptet til 
Mormons bok. Se enhet 6, dag 1 i elevenes studieveiledning.)

• Hvordan kan din forståelse av at Herren kjenner alle ting i 
fremtiden, gi deg tro til å adlyde de åndelige tilskyndelser 
du mottar?

Hvis du føler behov for å bruke mer tid på denne delen av lek-
sjonen, kan du spørre elevene om de kan fortelle om erfaringer 
hvor de har følt seg tilskyndet av Ånden til å gjøre noe uten å 
kjenne hensikten med tilskyndelsene før senere.
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Mosiah 1
Kong Benjamin kaller sitt folk sammen
Forklar at Nephis mindre plater dekker nephittenes historie fra 
Lehis virke og til kong Mosiah forente Nephis og Zarahemlas 
folk, og da Mosiahs sønn Benjamin regjerte over riket i rettfer-
dighet. Kong Benjamin ble gitt ansvaret for de hellige oppteg-
nelsene. (Se Omni 1:23, 25.)

Mot slutten av kong Benjamins liv ba han sin sønn Mosiah om å 
samle folket. Be elevene lese Mosiah 1:10- 11 og se etter hvorfor 
kong Benjamin ønsket å tale til folket. (Han ønsket å bekjentgjøre 
at Mosiah skulle bli den neste kongen, og å gi folket et navn.)

Mosiah 2- 6
Kong Benjamin lærer sitt folk om Frelserens forsoning
Vis elevene bildet Kong Benjamin taler til sitt folk (62298; Kunst 
inspirert av evangeliet [2009], nr. 74). Les Mosiah 2:12- 19 for 
klassen. Be elevene rekke opp hånden når de finner ord eller 
uttrykk som viser kong Benjamins karakter. Når elevene rekker 
opp hånden, slutter du å lese og ber dem forklare hva de har 
funnet og hvordan det viser kong Benjamins karakter.

Det kan være lurt å spørre elevene hva de lærte om tjeneste i 
Mosiah 2:17. (Elevenes svar bør gjenspeile en forståelse av at 
når vi tjener andre, tjener vi Gud.) Det kan også være lurt å 
be klassen gjenta Mosiah 2:17, et Kjenn Skriftene- skriftsted, fra 
hukommelsen. Vurder å be elevene fortelle hvordan de nylig har 
tjent Gud ved å tjene andre.

Skriv følgende skriftsteder på tavlen eller på et ark. Ikke ta 
med svarene i parentes. Be hver elev om å gjennomgå ett av 
skriftstedene. Minn dem på at kong Benjamins tale fokuserte på 
dette temaet: “Frelse kan [bare] komme til menneskenes barn… 
i og gjennom Den Allmektige Herre Kristi navn” (Mosiah 3:17). 
Hvert av skriftstedene lærer oss noe om dette temaet.

 1. Mosiah 2:20- 25, 34. (Når vi erkjenner vår gjeld til Gud, 
øker vår takknemlighet.)

 2. Mosiah 3:7- 11, 17- 18. (Jesus Kristus led for at vi kan bli 
frelst fra våre synder. Hvis vi utøver tro på Jesus Kristus ved 
omvendelse, kan vi bli frelst fra våre synder.)

 3. Mosiah 3:12- 16, 19- 21. (Hvis vi føyer oss etter Den hellige 
ånds tilskyndelser, kan vi, ved hjelp av Jesu Kristi forsoning, 
overvinne det naturlige menneske og bli en hellig.)

 4. Mosiah 4:5- 8, 19- 21, 26. (Hvis vi ydmyker oss for Gud og 
streber etter å utvikle Kristus- lignende egenskaper, kan vi 
bevare en forlatelse for våre synder.)

Etter å ha gitt elevene tilstrekkelig tid, kan du la dem fortelle 
hva de har lært, i plenum eller i små grupper. Be så noen elever 
velge ett av prinsippene og forklare hvordan de kan anvende det 
i sitt liv.

Be en elev lese Mosiah 4:1- 3 høyt. Be klassen følge med, på 
jakt etter hvordan folket reagerte på kong Benjamins ord. Be så 
en annen elev lese Mosiah 5:1- 2, 5- 8 høyt. Be klassen se etter 
hvordan vi påtar oss Herrens navn. Pass på at elevene forstår 
dette prinsippet: Vi påtar oss Jesu Kristi navn når vi inngår 
og holder hellige pakter. Det kan være lurt å minne elevene 
på at en av grunnene til at kong Benjamin samlet folket var å 
lære dem om å inngå pakter. Han innviet også sin sønn Mosiah 
til å være konge over folket (se Mosiah 6:3).

Som avslutning kan du spørre elevene om noen av dem ønsker 
å fortelle hva de føler med hensyn til å ha påtatt seg Jesu Kristi 
navn ved dåpen. Be dem grunne på følgende spørsmål:

• Hvordan kan du personlig anvende prinsippene fra kong 
Benjamins tale?

• Hva betyr det for deg å påta deg Jesu Kristi navn?

Du kan også vitne om den glede som kommer ved å tro på 
Jesus Kristus og stole på hans forsoning.

Neste enhet (Mosiah 7- 17)
Spør elevene: Ville du forsvart Jesus Kristus selv om det innebar 
at du ville bli drept? Informer elevene om at neste uke skal de 
studere profeten Abinadis læresetninger. Be dem merke seg 
budskapet Abinadi var villig til å gi til nephittene, selv om han 
visste at han ville bli drept.
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Innledning
Omtrent 80 år før kong Benjamins sønn Mosiah ble 
konge, ledet en mann ved navn Zeniff en gruppe 
nephitter fra Zarahemla for å bo i Nephis land, som 
de betraktet som “sitt arveland” (se Omni 1:27- 30). 
Kong Mosiah bemyndiget en mann ved navn Ammon 
til å lede en liten gruppe til Nephis land for å finne ut 
hvordan det hadde gått med Zeniffs gruppe. Ammon 
og hans følgesvenner fant etterkommerne av Zeniffs 

gruppe i trelldom under lamanittene. Zeniffs sønne-
sønn Limhi var deres konge. Ammons ankomst ga 
håp til Limhi og hans folk. Limhi spurte Ammon om 
han kunne oversette graveringene på 24 gullplater 
hans folk hadde funnet. Ammon forklarte at kongen 
i Zarahemla, kong Mosiah, var en seer som kunne 
oversette de gamle opptegnelsene.

LEKSJON 56

Mosiah 7- 8

Undervisningsforslag

Mosiah 7
Ammon finner Lehi- Nephis land og finner ut hvordan kong Limhis folk kom 
i trelldom
Skriv følgende på tavlen: sørge: å føle anger eller sorg
• Hva er noen årsaker til at folk sørger?

Be en elev lese Mosiah 7:24 høyt, og be resten av klassen følge med. Pek på ordene “alt 
sammen på grunn av synd”. Forklar at dette verset refererer til forhold som kom på grunn 
av de urettferdige valg en gruppe mennesker gjorde. Be elevene overveie om de noen gang 
har sørget over en situasjon som oppsto “på grunn av synd”. Forklar at de i dag skal studere 
Mosiah 7- 8 for å lære om en konge som het Limhi og årsakene til hans folks sorg. Be ele-
vene se etter hva Limhi oppfordret sitt folk til å gjøre for å overvinne sin sorg.

Be en elev lese Mosiah 7:1 høyt. Be klassen merke seg de 
to stedene som er nevnt i dette verset. Kopier den første 
oversikten som tilhører denne leksjonen på tavlen, og be 
elevene gjøre det samme i sine skriftstudiedagbøker eller 
notatbøker. Når du bruker denne oversikten, skulle du for-
klare at Kirken ikke har noe offisielt syn på Mormons boks 
geografi, bortsett fra at hendelsene fant sted i Amerika.

Merk: Gjennom sitt studium av Mosiahs bok skal elevene 
legge til flere detaljer i sine oversikter. For å sikre at de har 
nok plass til å legge til disse detaljene, skulle de kopiere 
oversikten på tavlen som vist. Pek på den ekstra plassen før 
elevene begynner å tegne. (Den ferdige oversikten finnes i 
tillegget på slutten av denne håndboken.)

Forklar at da Lehis familie kom til det lovede land, etablerte 
de seg i Nephis land (noen ganger omtalt som landet Lehi- 
Nephis land eller det første arveland). Kort tid etter at Lehi 
døde, befalte Herren Nephi å flykte ut i villmarken og ta med 
seg alle som ville bli med ham. Nephis folk fortsatte å bo i 
Nephis land, men ble adskilt fra dem som fulgte Laman og 
Lemuel. Mange år senere befalte Herren en gruppe nephitter 
å flykte fra Nephis land. Denne gruppen bosatte seg til slutt i 
et land de kalte Zarahemla, som lå nord for Nephis land.

Flere generasjoner senere ledet en mann ved navn Zeniff en gruppe nephitter til Nephis 
land for å “komme i besittelse av sitt arveland” (se Omni 1:27- 30). Zeniff hadde tilhørt en 
annen gruppe som hadde mislyktes med å sikre land i det området (se Mosiah 9:1- 2). Be 

Oversikt over reiser i Mosiah 7- 24

Zarahemlas 
land

Nephis land 
(Lehi- Nephi)
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elevene tegne en pil fra Zarahemla til Nephis land og merke den “Nephittisk gruppe ledet 
av Zeniff”. Denne gruppen forlot Zarahemla ca 80 år før Mosiah ble konge.

Be elevene å skumlese Mosiah 7:1 igjen, på jakt etter hva Mosiah ønsket å vite. Når de har 
svart, kan du be dem lese Mosiah 7:2- 3 for å finne ut hva Mosiah gjorde for å få svar på 
sitt spørsmål. Be elevene tegne en ny pil fra Zarahemla til 
Nephis land, som representerer leteaksjonen som ble ledet 
av Ammon, og til å merke den tilsvarende.

Sammenfatt Mosiah 7:4- 11 ved å forklare at Ammon fant 
byen hvor etterkommerne av Zeniffs folk levde under 
regimet til Zeniffs sønnesønn Limhi. Limhi så Ammons 
gruppe utenfor bymurene. Fordi han trodde de var noen 
av sin avdøde far Noahs ugudelige prester, lot han sine 
vakter arrestere dem og fengsle dem (se Mosiah 21:23). 
Han avhørte dem to dager senere. Be elevene lese Mosiah 
7:12- 15 stille, på jakt etter Limhis reaksjon da han fikk vite 
hvem Ammon var og hvor han var fra.

• Hvorfor ble Limhi så glad for å høre at Ammon var fra 
Zarahemlas land?

Vis igjen til ordet sørge på tavlen. Sammenfatt Mosiah 
7:16- 19 ved å forklare at kong Limhi samlet sitt folk for å 
presentere Ammon for dem, for å tale til dem om årsakene 
til deres sorg og anger, og for å hjelpe dem å vite hvor de 
kunne henvende seg for å bli befridd.

Skriv ordet årsaker på tavlen under definisjonen av sørge. 
Be noen elever bytte på å lese høyt fra Mosiah 7:20- 28. 
Be klassen finne handlinger som Limhi utpekte som årsak 
til hans folks prøvelser og sorg. (Det kan være nyttig å informere elevene om at profeten 
som nevnes i Mosiah 7:26, er Abinadi, som ble brent til døde under regimet til Limhis far, 
Noah.) Etter at de har lest, kan du be noen elever lage en liste på tavlen under årsaker over 
hva de har funnet ut.

• Hva synes å ha vært den viktigste årsaken til dette folks sorg? (Misgjerning, eller synd.)

Be elevene lese Mosiah 7:29- 32 stille. Be dem velge en setning som viser Limhis forståelse 
av sammenhengen mellom folkets synder og folkets sorg. (Du må kanskje forklare at ordet 
agner er det som er igjen etter at kornet er blitt skilt fra hveteaksene. I Mosiah 7:30 betyr 
“høste agner” å få noe ubrukelig.) Be noen elever lese og forklare setningene de har valgt.

• Hvordan kan det være nyttig for oss å forstå konsekvensene av våre synder?

Be en elev lese Mosiah 7:33 høyt. Be klassen se etter hva Limhi oppfordret sitt folk til å gjøre.

• Hvilke prinsipper kan vi lære av Limhi og hans folk om virkningen av å erkjenne og 
føle sorg for våre synder? (Etter hvert som elevene oppdager sannheter i dette kapitlet, 
kan du hjelpe dem å forstå at å erkjenne og føle sorg for våre synder kan få oss til å 
vende oss til Herren for utfrielse. Du kan gjerne skrive dette prinsippet på tavlen.)

For å hjelpe elevene å forstå dette prinsippet bedre, kan du be dem forestille seg at en de 
er glad i, føler anger for sine synder og ønsker å omvende seg og vende seg til Herren, 
men ikke er sikker på hvordan man gjør det. Bær vitnesbyrd om at Limhis råd til sitt folk i 
Mosiah 7:33 inneholder nøkler til å overvinne sorg og anger som følge av synd. Be elevene 
granske Mosiah 7:33 stille, på jakt etter ord eller uttrykk som kan hjelpe noen å vite hvor-
dan de kan “vende [seg] til Herren”. (Du kan gjerne foreslå at de markerer disse ordene 
eller uttrykkene.)

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du noen elever fremlegge ord eller uttrykk som 
skiller seg ut for dem. Be hver elev forklare betydningen av ordet eller uttrykket han eller 
hun har valgt ved (1) å uttrykke det med egne ord eller (2) gi eksempler på handlinger 
eller holdninger en person har som streber etter å anvende prinsippet det uttrykker.

Be elevene overveie om de har synder som de ikke har omvendt seg fra, som kan være 
årsaken til sorg og anger for dem selv og dem de er glad i. Be elevene skrive et svar på 
følgende spørsmål i sine skriftstudiedagbøker:

Oversikt over reiser i Mosiah 7- 24

Zarahemlas 
land

Nephis land 
(Lehi- Nephi)

Leteaksjon ledet 
av Ammon

Nephitt- gruppe 
ledet av Zeniff
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• Hvordan kan du anvende Mosiah 7:33 i ditt liv i dag?

Bær vitnesbyrd om at når vi vender oss til Herren av hele vårt hjerte og sinn, vil han fri oss 
fra den sorg som kommer av våre synder.

Mosiah 8
Ammon får vite om de 24 gullplatene og forteller Limhi om en seer som kan 
oversette graveringene de inneholder
Be to elever komme frem foran klassen. Sett bind for øynene på én elev, og legg så bøker, 
papirbiter eller andre ufarlige gjenstander på gulvet over hele rommet. Be den andre 
eleven om å gi muntlig veiledning for å hjelpe den første eleven å krysse rommet uten 
å berøre noen av gjenstandene på gulvet. Be så den andre eleven ta på bind for øynene. 
Flytt rundt på gjenstandene på gulvet, og be den første eleven gi veiledning. Denne gan-
gen skal imidlertid eleven med bind for øynene bevisst ignorere instruksjonene. (Snakk 
med denne eleven i hemmelighet før leksjonen, og be ham eller henne om å ignorere 
instruksjonene.)

• Hva er verdien av å lytte til noen som kan se ting vi ikke kan?

Sammenfatt Mosiah 8:5- 12 ved å forklare at Limhi hadde sendt en ekspedisjon for å få 
hjelp fra Zarahemla en stund før Ammons ankomst. Gruppen vandret i villmarken, og i 

stedet for å finne Zarahemla, fant de restene av en ødelagt 
sivilisasjon. Der fant de 24 gullplater med graveringer på. 
(Det kan være lurt å forklare at ruinene som ble funnet av 
Limhis folk, var alt som var igjen av jaredittenes sivilisa-
sjon. En opptegnelse om jaredittene, hentet fra de 24 gull-
platene, er tatt med i Mormons bok som Ethers bok.) Legg 
denne reisen til i oversikten på tavlen, som vist i illustra-
sjonen på denne siden. Be elevene legge den til i sine over-
sikter også. Forklar at kong Limhi ønsket å forstå skriftene 
som var gravert på de 24 platene. Han spurte Ammon om 
han visste om noen som kunne oversette dem.

Be en elev lese Ammons svar i Mosiah 8:13- 15. Be klassen 
se etter tittelen Ammon brukte på en person som har evne 
til å oversette slike opptegnelser. Be elevene å granske 
Mosiah 8:16- 19 stille, på jakt etter flere evner en seer har. 
Be noen elever fortelle hva de har funnet ut.

Skriv følgende utsagn på tavlen: Herren gir profeter, seere 
og åpenbarere til fordel for menneskeheten.
•  Hvor mange seere har vi på jorden i dag? (Femten – 

medlemmene av Det første presidentskap og De tolv 
apostlers quorum.)

• Hva er noe av det som profeter, seere og åpenbarere gjør kjent for oss? (Hvis elevene har 
vanskelig for å svare, kan du spørre hva seere har gjort kjent om temaer som ekteskap og 
familie, utdannelse, underholdning og media eller seksuell renhet.)

• Hvordan har ditt liv blitt velsignet av vår tids profeter, seere og åpenbarere?

Det kan være lurt å fortelle om hvordan profeter, seere og åpenbarere har vært til velsignelse 
for deg. Be elevene lese og grunne på egen hånd på nyere konferansetaler av et medlem av 
Det første presidentskap eller De tolv apostlers quorum, og følge rådene i denne talen.

Oversikt over reiser i Mosiah 7- 24

Zarahemlas 
land

Ruinene av jaredittenes 
nasjon i landet i nord

Nephis land 
(Lehi- Nephi)

Leteaksjon ledet 
av Ammon

Nephitt- gruppe 
ledet av Zeniff

24 gullplater 
(Ethers bok)

Forsøk på å 
finne Zarahemla
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Innledning
Under kong Mosiah den førstes regjeringstid ledet 
Zeniff en gruppe nephitter fra Zarahemla for å bosette 
seg blant lamanittene i Nephis land. Mosiah 9-22 inne-
holder en redegjørelse for disse menneskenes erfarin-
ger. Lamanittenes konge lot Zeniffs folk få bosette seg 

blant dem fordi han i hemmelighet planla å bringe 
dem i trelldom. Lamanittenes falske tradisjoner og hat 
overfor nephittene førte til slutt til krig. Zeniffs folk 
stolte på Herren for å få styrke, og de klarte å drive 
lamanittene ut av sitt land.

LEKSJON 57

Mosiah 9-10

Undervisningsforslag

Mosiah 9:1-13
Zeniff leder en gruppe nephitter tilbake til Nephis land
Be elevene tenke på en gang da de ønsket noe intenst. Be noen av dem fortelle om disse 
erfaringene. Forklar at de i dag vil lære om en mann som ønsket noe så intenst at han ikke 
klarte å se mulige konsekvenser av sine lyster.

Be elevene se på oversikten over reiser som de begynte å tegne i forrige leksjon. Minn dem 
på at en mann ved navn Ammon ledet en gruppe som reiste fra Zarahemla og fant Limhi 
og hans folk i Nephis land. (Du kan gjerne forklare at Mormons bok forteller om to menn 
som het Ammon. Den ene var mannen elevene lærer om i dag. Den andre var en sønn av 
Mosiah som ble en stor misjonær blant lamanittene. Elevene skal begynne å lese om ham 
i Mosiah 27.) Be elevene slå opp Mosiah 7- 8 og se på årstallet som vises enten nederst på 
sidene eller i kapittelsammendragene (ca 121 f.Kr.). Be dem sammenligne dette årstallet 
med årstallet i Mosiah 9 (ca 200 f.Kr., ca 80 år tidligere). Spør om noen kan forklare den 
plutselige endringen i årstall.

Forklar at fra Mosiah 8 til Mosiah 9 går historielinjen 80 år tilbake i tid for å gi beretningen 
om kong Limhis bestefar Zeniff. Be en elev lese høyt Mormons forord til Zeniffs oppteg-
nelse i begynnelsen av Mosiah 9. Be så en annen elev lese Mosiah 9:1- 2 høyt.

Be elevene legge til i sine oversikter en pil som representerer reisen som ble foretatt av den 
første gruppen som reiste fra Zarahemla til Nephis land. Påpek at Zeniff tilhørte denne 
gruppen. Som vist i oversikten på denne siden, skulle pilen 
vise at gruppen også vendte tilbake til Zarahemla. På eti-
ketten skulle det stå: “Noen nephitter ønsker å gjenvinne 
Nephis land.” (Du finner den fullstendige oversikten i 
tillegget på slutten av denne håndboken.)

Be en annen elev lese Mosiah 9:3- 4. Be resten av klassen 
følge med, på jakt etter (1) hva Zeniff så gjerne ville komme 
i besittelse av og (2) hva han var sen til å huske.

• Hva vil det si å være overivrig? (Å være altfor ivrig eller 
overdrevet interessert i å oppnå noe.)

• Hva tror du det vil si å være sen til å huske Herren?

Forklar at fordi Zeniff var overivrig og sen til å huske 
Herren, gjorde han en feil. Be elevene lese Mosiah 9:5-7, 10 
for å finne denne feilen.

• Hva var det Zeniff ikke klarte å se på grunn av sitt over-
ivrige ønske om å ta Nephis land i besittelse?

• Hva er farene ved å være altfor ivrig når vi skal ta 
beslutninger?

• Hva er farene ved å ta beslutninger uten at vi rådfører 
oss med Herren?

Årstall i fotnotene og 
kapittelsammendragene
Vis elevene at omtrent-
lige årstall vises nederst 
på hver side (eller i 
kapittelsammendragene) 
i Mormons bok for å 
etablere den historiske 
rammen rundt hendel-
sene som er beskrevet på 
disse sidene. Når elevene 
blir kjent med disse års-
tallene, vil de se hvordan 
hendelsene beskrevet i 
Mormons bok, forholder 
seg til hverandre og til 
andre begivenheter i 
historien.

Oversikt over reiser i Mosiah 7- 24

Zarahemlas 
land

Ruinene av jaredittenes 
nasjon i landet i nord

Nephis land 
(Lehi- Nephi)

Noen nephitter 
søker å gjenvinne 

Nephis land

Leteaksjon ledet 
av Ammon

Nephitt- gruppe 
ledet av Zeniff

24 gullplater 
(Ethers bok)

Forsøk på å 
finne Zarahemla
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Sammenfatt Mosiah 9:11- 13 ved å fortelle elevene at etter 12 år hadde Zeniffs folk blitt 
så velstående at lamanittkongen begynte å bli nervøs for at han ikke ville være i stand 
til å bringe dem i trelldom, så han “begynte å egge sitt folk til strid mot [Zeniffs] folk” 
(Mosiah 9:13).

Mosiah 9:14- 10:22
Lamanittenes forsøk på å bringe Zeniffs folk i trelldom
Skriv følgende ord og uttrykk på tavlen: skolearbeid, motstå fristelse, problemer med venner, 
ledelse, arbeid, konflikt med familiemedlemmer, sport. (Avhengig av elevenes behov og inte-
resser, kan det være lurt å legge til andre elementer i denne listen.)

Be en elev komme frem foran klassen og holde ut hendene sine. Legg små gjenstander, 
som for eksempel bøker eller steiner, i elevens hender og be ham eller henne om å holde 
dem opp. Forklar at gjenstandene representerer utfordringene som står på tavlen. Spør 
klassen:

• På hvilke av disse områdene vil du gjerne ha mer styrke og støtte?

Legg en eller to gjenstander til i hver av elevens hender. Spør klassen:

• Har du noen gang følt at du bar på for mye og ønsket at du hadde større evne eller 
styrke til å takle dine utfordringer?

Be to elever komme frem foran klassen og holde armene til eleven som holder gjenstan-
dene. Forklar at resten av dagens leksjon handler om en gruppe mennesker som hadde 
behov for større styrke. Foreslå at elevene gjennom hele denne leksjonen ser etter mulig-
heter til å få større styrke i sitt liv. (Be elevene som er foran klassen, om å gå tilbake til 
plassene sine.)

Forklar at Mosiah 9 og 10 forteller om to ganger da lamanittene kom for å kjempe mot 
Zeniff og hans folk. Kopier følgende oversikt på tavlen, men ikke ta med svarene i paren-
tes. Fortell elevene at de skal granske skriftstedene i oversikten, på jakt etter svar på 
spørsmålene langs toppen av oversikten. Be halve klassen bruke skriftstedene i den første 
raden til å finne svar om Zeniff og hans folk. Be den andre halvparten av klassen granske 
skriftstedene i den andre raden for å finne svar angående lamanittene. Be en elev fra hver 
gruppe skrive deres svar på tavlen etter hvert som de finner dem.

Hva gjorde folket for å 
forberede seg?

Hva gjorde de for å 
sette sin lit til Herren?

Hva ble resultatet?

Zeniff og 
hans folk

Mosiah 9:14- 16; 10:1- 2, 
7, 9- 10
(De bevæpnet seg og 
gikk til kamp.)

Mosiah 9:17; 10:19
(De ba og husket at 
Herren hadde befridd 
deres forfedre.)

Mosiah 9:18; 10:20
(Herren styrket dem, 
og de lyktes med å 
drive lamanittene ut 
av landet.)

Lamanittene Mosiah 10:6- 8
(De bevæpnet seg 
og gikk til kamp.)

Mosiah 10:11
(Ingenting. De stolte 
på sin egen styrke.)

Mosiah 10:19- 20
(Lamanittene ble drevet 
ut av landet med et 
stort mannefall.)

Når elevene har fullført oversikten, kan du spørre:

• Hvilke likheter og forskjeller ser du mellom hvordan Zeniffs folk og lamanittene gikk 
til strid?

• Hvilke sannheter kan vi lære av denne sammenligningen?

Skriv følgende prinsipp på tavlen: Herren vil styrke oss når vi gjør alt vi kan og setter 
vår lit til ham.
Vis igjen til utfordringene som står på tavlen, og minn elevene på konkretiseringen.

• Hvordan tror du dette prinsippet kan anvendes på noen av disse utfordringene?
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Vurder å bruke følgende eksempler for å hjelpe elevene å tenke over hvordan de kan gjøre 
sin del og stole på Herren når de søker styrke:

 1. En viktig prøve nærmer seg på skolen, og du ønsker å ha styrke til å gjøre det bra.

 2. Du har lenge forsøkt å bryte en dårlig vane, og du føler ikke at du er sterk nok til å klare 
det alene.

 3. Du opplever problemer i familien, og du føler ikke at du kan takle de resulterende sterke 
følelsene uten litt hjelp.

Be elevene gjennomgå de tre første linjene av Mosiah 9:18. (Du kan gjerne foreslå at de 
markerer disse linjene i sine skrifter.)

• Når har du opplevd sannheten som uttrykkes i disse linjene?

Det kan være lurt å fortelle om noe du selv har opplevd som viser Herrens villighet til å 
styrke oss når vi gjør alt vi kan og setter vår lit til ham.

Forklar at før Zeniff og hans folk gikk til kamp for andre gang, forklarte Zeniff for sitt folk 
hvorfor lamanittene var fylt med hat mot nephittene. Skriv ordene vred og forurettet på 
tavlen, og spør elevene om de kan forklare hva disse ordene betyr. (Å være vred er å være 
intenst sint. Å bli forurettet er å bli fornærmet eller behandlet urettferdig.)

For å hjelpe elevene å forstå at å ta anstøt, holde på sinne og nekte å tilgi kan påvirke 
generasjoner, kan du la dem gå sammen to og to og be hvert par lese Mosiah 10:12- 18. 
Be dem lete etter grunner til at etterkommerne av Laman og Lemuel fortsatte å hate 
Nephis etterkommere.

Når partnerne har lest versene sammen, ber du dem diskutere svar på følgende spørsmål. 
(Vurder å skrive spørsmålene på tavlen mens elevene leser de tildelte versene, eller gi 
spørsmålene til hvert par på et utdelingsark.)

• Hvorfor hatet lamanittene nephittene så intenst?

• Hvem skader det når vi er sinte eller nekter å tilgi?

• Hvordan kan en persons sinne påvirke hans eller hennes familie, nå og i fremtiden?

Les følgende uttalelse av eldste Donald L. Hallstrom i De sytti. Be elevene lytte etter hva 
vi kan gjøre når vi føler oss fornærmet eller sinte på noen.

“Hvis du føler at du har blitt dårlig behandlet – av en eller annen (et familiemedlem, en 
venn, et annet medlem av Kirken, en leder i Kirken, en kollega) eller på grunn av et eller 
annet (en kjær persons død, helseproblemer, økonomisk nedtur, overgrep, henfallenhet) – 
gå rett på sak med all den styrke du har… Og vend deg omgående til Herren. Utøv all den 
tro du har på ham. La ham dele din byrde med deg. La hans nåde lette din bør… La aldri 
jordiske omstendigheter gjøre deg åndelig ufør” (“Vend deg til Herren,” Ensign eller 
Liahona, mai 2010, 80).

Be elevene grunne på følgende spørsmål: (Du kan gjerne be dem skrive svarene i sine 
skriftstudiedagbøker eller notatbøker.)

• Føler du deg forurettet eller sint på noen?

• Hvem kan du gå til for å få hjelp til å tilgi? Hvordan kan du unngå å ta anstøt og føle 
sinne i fremtiden?

Be elevene tenke på en gang de tilga noen. Be noen av dem fortelle hvordan det føltes å 
tilgi og gi slipp på sine følelser av fornærmelse eller sinne. Vurder å bære ditt vitnesbyrd 
om å søke Herrens hjelp til å tilgi andre.
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Innledning
Fordi kong Noahs stolthet og utsvevende liv førte 
mange av hans folk inn i ugudelighet, sendte Herren 
profeten Abinadi for å advare Noah og hans folk. 
Abinadi advarte dem og sa at de ville bli bragt i 

trelldom hvis de ikke omvendte seg. Folket valgte ikke 
å ta hensyn til advarslene, og kong Noah ga ordre om 
at Abinadi skulle bli kastet i fengsel.

LEKSJON 58

Mosiah 11- 12:17

Undervisningsforslag

Mosiah 11:1- 19
Kong Noah fører sitt folk inn i ugudelighet
Skriv følgende spørsmål på tavlen før leksjonen begynner:

Hvordan ville du reagere hvis dine foreldre antydet at noen av vennene dine hadde dårlig 
innflytelse på deg?

Hvordan ville du reagere hvis en leder i Kirken sa at en av dine favorittaktiviteter sto i veien 
for din åndelige vekst?

Hvordan ville du reagere hvis profeten uttalte seg mot en bestemt type underholdning som 
du liker?

Be elevene stille grunne på disse spørsmålene. Spør deretter:

• Hvorfor er disse situasjonene krevende?

• Hva kan du gjøre for å følge rådene fra dine foreldre eller ledere i slike situasjoner?

• Hvorfor er rettferdige mennesker villige til å følge råd selv om det krever en vanskelig 
endring i deres liv?

Forklar at i denne leksjonen skal elevene lære om en gruppe mennesker som ikke var 
villige til å følge råd fra en profet.

For å sette leksjonen i sammenheng, kan du minne elevene på at Zeniff førte en gruppe 
mennesker til Nephis land, hvor de ble ført i trelldom av lamanittene. Selv om Zeniffs 
overivrige handlinger førte til at han ble bedratt av lamanittene, var han en god mann, og 
han lærte sitt folk å sette sin lit til Herren. Før Zeniff døde, overlot han riket til sin sønn 
Noah. (Se Mosiah 9- 10.)

Forklar at Noah var en ugudelig mann. For å vise hvordan hans ugudelighet påvirket fol-
ket, kan du dele klassen i to grupper. Be den første gruppen lese Mosiah 11:1- 2, 5- 7, og be 
den andre gruppen lese Mosiah 11:14- 19. Be begge gruppene se etter detaljer om hvordan 
kong Noahs ugudelighet påvirket folket. Hjelp elevene å analysere disse versene ved å 
stille spørsmål som de følgende:

• Hvorfor tror du folket var villige til å støtte Noah i hans ugudelighet?

• Hvorfor kan “tomme og smigrende ord” gjøre at folk kan bli bedratt? (Mens elevene 
drøfter dette spørsmålet, kan det være lurt å påpeke at smiger er falsk ros, som vanligvis 
gis for å manipulere vedkommende som roses.)

• Hva kan vi lære av denne beretningen om Noahs folk om hvordan vi skulle reagere på 
tomme og smigrende ord? (Når vi tror andres tomme og smigrende ord, åpner vi oss 
for å bli villedet.)

• Hva kan vi gjøre når folk på alle kanter lever urettferdig?

Tilpass leksjonene 
til elevenes behov
De fleste leksjoner inne-
holder flere sannheter 
i Skriftene enn du kan 
dekke på den tiden du 
har. Når du studerer 
Skriftene og undervis-
ningsmateriellet, må du 
søke Den hellige ånds 
veiledning for å få vite 
hvilke læresetninger og 
prinsipper som er viktigst 
for elevene å lære og dis-
kutere i leksjonen. Den 
hellige ånd vil hjelpe deg 
å tilpasse hver leksjon til 
elevenes behov.
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MOSIAH 11-  12:17

Mosiah 11:20- 12:17
Abinadi advarer folket og sier at de vil bli bragt i trelldom hvis de ikke 
omvender seg
Be en elev lese Mosiah 11:20 høyt.

• Hva gjorde Herren for å hjelpe Noahs folk? (Han sendte en profet for å kalle dem til 
omvendelse.)

Skriv følgende prinsipp på tavlen: Gud sender profeter for å hjelpe oss å omvende oss 
og unngå lidelse. Forklar at Herren sendte Abinadi to ganger for å advare folket.

Kopier følgende oversikt på tavlen. La det være nok plass til å skrive et sammendrag 
under hver skriftstedhenvisning.

Abinadis budskap Folkets reaksjon

Første advarsel Mosiah 11:20- 25 Mosiah 11:26- 29

Andre advarsel Mosiah 12:1- 8 Mosiah 12:9- 17

For å hjelpe elevene å forstå Abinadis budskap, kan du be halvparten av dem lese 
Mosiah 11:20- 25, som forteller om Abinadis første advarsel, og be den andre halvparten 
lese Mosiah 12:1- 8, som forteller om hans andre advarsel. Be elevene i hver gruppe om 
å sammenfatte Abinadis budskap mens en elev skriver sammendragene deres på tavlen 
under de aktuelle henvisningene.

• Hvilke forskjeller ser du mellom Abinadis to advarsler?

For å hjelpe elevene å se disse forskjellene, kan du vurdere å rette deres oppmerksomhet 
mot Mosiah 11:20- 25 og de gjentatte setningene “hvis de ikke omvender seg” og “hvis 
dette folk ikke omvender seg”. Det kan være lurt å oppfordre dem til å markere disse 
setningene. Be dem så om å finne forskjellen mellom ordlyden i disse setningene og 
ordlyden i Mosiah 12:1- 8. Du kan gjerne foreslå at elevene vier spesiell oppmerksomhet til 
ordene vil og skal i disse versene. (Hjelp elevene å forstå at folket kunne ha unngått disse 
konsekvensene hvis de hadde omvendt seg etter første advarsel. Ettersom folket nektet å 
omvende seg, ble konsekvensene fastsatt og mer alvorlige i Abinadis andre advarsel.)

• Hva lærer disse forskjellene deg om konsekvensene av ikke å ta hensyn til en profets 
advarsel?

• Hva er farene ved å fortsette med våre synder og ikke omvende oss?

For å hjelpe elevene å forstå folkets reaksjon på Abinadis budskap, kan du be halvparten 
av elevene om å lese Mosiah 11:26- 29 og legge merke til hvordan folket og deres konge 
reagerte på Abinadis første budskap. Be den andre halvparten av elevene om å lese Mosiah 
12:9- 17, og merke seg reaksjonen på Abinadis andre budskap. Be elevene i hver gruppe om 
å sammenfatte reaksjonene mens en elev skriver sammendragene i oversikten.

• Hvorfor tror du folket reagerte med sinne mot Abinadi, som forsøkte å hjelpe dem? 
Hvorfor tror du de forsvarte kong Noah, som ledet dem til elendighet?

• I Mosiah 11:29 leser vi at “folkets øyne [var] forblindet”. Hvordan hadde disse mennes-
kene blitt blinde for sannheten?

Mens elevene drøfter disse spørsmålene, kan du hjelpe dem å gjenkjenne følgende prin-
sipp: Synd kan blinde oss så vi ikke gjenkjenner sannheten i profetenes ord. Forklar 
at i sin blindhet trodde folket at Noah var deres venn og at Abinadi var deres fiende, når 
det motsatte var sant. Be elevene stille grunne på følgende spørsmål:

• Har du noen gang blitt sint eller forsvart dine feil når noen irettesatte deg, selv om du 
visste at de hadde rett?

Be elevene skrive 
på tavlen
Når elevene skriver på 
tavlen, kan du være 
vendt mot klassen og 
fortsette å lede diskusjo-
nen. Dette trekker eleve-
nes oppmerksomhet mot 
tavlen og stimulerer til 
deltakelse. Minn elevene 
på at de ikke trenger å 
skrive hele svar – bare 
noen få stikkord fra 
kommentarene de hører. 
For å øke deltakelsen, 
kan du be en elev skrive 
i et par minutter og der-
etter gi en annen elev 
muligheten til å fungere 
som skriver.
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• Hva kan du gjøre for å godta råd fra familiemedlemmer, Kirkens lokale ledere og profe-
ter når de gir deg råd om hvordan du kan følge Guds ord?

Påpek at mange mennesker oppmuntrer oss til å leve i samsvar med Guds ord. For å hjelpe 
elevene å tenke videre på hvordan man kan reagere hensiktsmessig på dem som råder oss 
til å forandre oss eller omvende oss, kan du gå tilbake til de tre spørsmålene du skrev på 
tavlen før leksjonen. Be elevene svare på ett av spørsmålene i sine skriftstudiedagbøker 
eller notatbøker: Når de har fått tilstrekkelig tid til å skrive, kan du be noen av dem fortelle 
om en gang da de ble velsignet fordi de fulgte råd fra foreldre eller ledere. Oppfordre dem 
til å søke og følge rådene fra foreldre, lokale ledere i Kirken og profetene.

Kjenn Skriftene- repetisjon
Elevenes forståelse av skriftsteder vil øke når de lager sine egne spørsmål om skriftstedene. 
Be elevene arbeide sammen, som klasse eller i små grupper, for å skrive ledetråder som 
peker mot bestemte Kjenn Skriftene- skriftsteder. (Det kan være lurt å velge en gruppe 
skriftsteder som du ønsker at elevene skal lære eller repetere.) Be dem deretter lese sine 
ledetråder for deg. Poeng tildeles deg hvis du gjetter et Kjenn Skriftene- skriftsted riktig. 
Poeng tildeles klassen hvis du ikke klarer å gjette riktig.

Merk: Hvis du ikke har tid til å bruke denne aktiviteten som en del av denne leksjonen, 
kan du bruke den en annen dag. For andre repetisjonsaktiviteter, se tillegget på slutten 
av denne håndboken.
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Innledning
Da kong Noah og hans prester avhørte Abinadi, iret-
tesatte profeten dem for ikke å undervise i eller holde 
budene. Kong Noah ga sine prester ordre om å drepe 

Abinadi, men Gud beskyttet Abinadi og ga ham kraft 
til å fortsette å fremføre sitt budskap. Abinadi siterte 
Jesaja og vitnet om Jesus Kristus og hans forsoning.

LEKSJON 59

Mosiah 12:18- 14:12

Undervisningsforslag

Mosiah 12:18- 13:26
Abinadi irettesetter kong Noah og hans prester fordi de nekter å overholde 
og undervise i budene
Som innledning til denne leksjonen, kan du skrive følgende utsagn på tavlen:

Jeg VET hva det vil si å etterleve Jesu Kristi evangelium.

Jeg ETTERLEVER Jesu Kristi evangelium.

Be elevene hver for seg overveie hvor godt utsagnene beskriver dem ved hjelp av en skala 
fra 1 til 10 (hvor 10 betyr at uttalelsen beskriver dem veldig godt).

• Hvorfor tror du det er viktig å være i stand til å påstå begge deler oppriktig?

Forklar at når elevene diskuterer Abinadis ord, vil de lære mer om betydningen av å kjenne 
og etterleve evangeliet. Minn dem på at i forrige leksjon diskuterte de beretningen om at 
kong Noah og hans prester kastet Abinadi i fengsel på grunn av hans profetier mot dem 
(se Mosiah 12:1- 17). Sammenfatt Mosiah 12:18- 24 ved å forklare at Abinadi senere ble ført 
frem for kong Noah og hans prester. Prestene spurte ham ut og prøvde å forvirre ham og få 
ham til å si noe de kunne bruke mot ham. Så ba en av dem ham om å forklare et skriftsted.

Be elevene lese Mosiah 12:25- 30 stille, på jakt etter Abinadis grunner for å irettesette Noah 
og hans prester. Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du spørre:

• Abinadi sa at Noah og hans prester hadde forvrengt Herrens veier (se Mosiah 12:26). 
Med andre ord hadde de skadet hellige ting og vendt seg bort fra den rette måten å 
leve på. På hvilke måter var Noah og prestene skyldige i å forvrenge Herrens veier?

For å hjelpe elevene å svare på dette spørsmålet, kan det være lurt å påpeke at prestene 
hevdet at frelsen kom ved Moseloven (se Mosiah 12:32). De holdt imidlertid ikke De ti bud, 
som var en del av den loven, og de lærte ikke folket å holde budene (se Mosiah 11:1- 15; 
12:27- 29, 37; 13:25- 26).

Pek på utsagnene på tavlen.

• På en skala fra 1 til 10, hvor godt syns du hvert utsagn beskriver Noah og hans prester?

Be en elev lese Mosiah 12:31- 33 høyt. Be klassen finne prinsippet Abinadi lærte Noah og 
hans prester. (Han lærte dem at hvis vi holder Guds bud, vil vi bli frelst.)
Presenter følgende eksempler gitt av eldste F. Melvin Hammond i De sytti. Be elevene om 
å lytte etter viktigheten av både å kjenne og holde budene.

“For mange år siden sto en hjemvendt misjonær på et nadverdsmøte og erklærte frimodig 
at han visste ut fra sitt studium av Skriftene at evangeliet var sant, og at han ville gi sitt liv 
for Herren og hans kirke. To uker senere sto han foran biskopen i sin studentmenighet, 
ydmyket og redd, idet han bekjente at han i et øyeblikks svakhet hadde mistet sin uskyld. 
På en eller annen måte hadde hans erklærte hengivenhet til Frelseren blitt glemt i liden-
skapens hete. Selv om han hadde studert Guds ord, hadde han ikke koblet sitt studium 
til en praktisk anvendelse, et jordnært, Kristus- likt liv.

En vakker pike arbeidet seg gjennom alle kravene til Unge kvinners anerkjennelse. Hennes 
personlige mål var godt gjennomtenkt, skrevet ned og omhyggelig satt inn i hennes min-
nebok. Fast bestemt skrev hun at hun bare skulle ha stevnemøter med verdige unge menn 
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og finne den ene spesielle som ville ta henne med til templet. Da hun var atten, var målene 
glemt. Hun dro av gårde og giftet seg med en gutt som ikke var medlem av Kirken. Mange 
tårer ble felt av dem som elsket henne høyest – hennes foreldre, lærere og venner. Hun 
hadde falt ned i den forferdelige kløften mellom lovens krav og realitetene i sant disip-
pelskap” (“La oss fjerne kløften mellom informasjon og anvendelse,” Kirkens skoleverks 
opplæringssending, aug. 2003, 17, si. lds. org).

• Hvorfor er det ikke nok å kjenne budene for å kvalifisere oss for frelse?

Vis bildet Abinadi hos kong Noah (62042; Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr. 75). 
Be elevene beskrive hva som foregår i bildet. (Kongen har gitt ordre om at Abinadi skal 
drepes. Herren beskytter Abinadi.) For å hjelpe elevene å forstå denne beretningen, kan du 
vurdere å be tre elever reise seg og fremføre en dramatisk lesning. En elev er fortelleren. En 
annen elev leser kong Noahs ord. Den tredje eleven leser Abinadis ord. Først ber du fortel-
leren og eleven som spiller Noah, om å lese sine deler i Mosiah 13:1- 2. Be så eleven som 
spiller Abinadi, svare med Mosiah 13:3- 4. Fortelleren leser så Mosiah 13:5- 6. Så avslutter 
eleven som spiller Abinadi, med Mosiah 13:7- 11.

Rett elevenes oppmerksomhet mot Mosiah 13:11.

• Hva tror du det betyr å ha budene skrevet i vårt hjerte? (Hjelp elevene å forstå at for å ha 
budene skrevet i vårt hjerte, må vi kjenne og etterleve evangeliet.)

Påpek at før Noah forsøkte å få Abinadi drept, hadde Abinadi begynt å fremsi et skriftsted 
som sannsynligvis var kjent for kongen og hans prester, og det var bevis for deres ugudelig-
het. Be klassen lese Mosiah 12:34- 36 for å se om skriftstedet som Abinadi leste for Noah og 
hans prester, virker kjent. Hjelp dem å forstå at Abinadi hadde begynt å fremsi De ti bud.

Tegn to store, tomme steintavler på tavlen. Be en elev skrive ett av De ti bud på en av disse 
tavlene. Be eleven gi krittet til en annen elev så han eller hun kan skrive et annet av De ti 
bud. Gjenta denne prosessen til elevene har skrevet alle de kan huske. Be dem kontrollere 
sine svar i Mosiah 12:34- 36 og 13:12- 24. Du kan gjerne oppfordre dem til å markere de ti 
bud i disse versene og i 2 Mosebok 20:3- 17 (et Kjenn Skriftene- skriftsted).

Presenter følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley:

“De ti bud … var skrevet av Jehovas finger på stentavler til frelse og sikkerhet, for at Israels 
barn skulle være trygge og lykkelige. Det samme gjelder for alle generasjoner som skulle 
komme etter dem” (“Our Solemn Responsibilities,” Ensign, nov. 1991, 51).

Be elevene repetere De ti bud og stille overveie sin egen innsats for å holde dem.

Mosiah 13:27- 14:12
Abinadi underviser om frelse gjennom Jesu Kristi forsoning
Skriv følgende på tavlen (det kan være lurt å skrive det før leksjonen begynner). Be elevene 
tenke på hva som mangler.

“Selv med all vår lydighet og våre gode gjerninger, kan vi ikke bli frelst fra døden eller konse-
kvensene av våre egne synder uten …”

Les høyt følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks:

“Selv med all vår lydighet og våre gode gjerninger, kan vi ikke bli frelst fra døden eller kon-
sekvensene av våre egne synder uten den nåde som gis oss i og ved Jesu Kristi forsoning. 
Mormons bok gjør dette helt klart. Den lærer oss at ‘frelse ikke kommer ved loven alene’ 
(Mosiah 13:28). Med andre ord kommer ikke frelse ganske enkelt av å holde budene… 
Selv de som prøver å adlyde og tjene Gud av hele sitt hjerte og sinn og all sin styrke, er 
‘ulønnsomme tjenere’ (Mosiah 2:21). Et menneske kan ikke gjøre seg fortjent til sin egen 
frelse” (“Another Testament of Jesus Christ,” Ensign, mars 1994, 67).

Dramatiske lesninger
Dramatiske lesninger 
av Skriftene kan hjelpe 
elevene å visualisere 
mennesker og hendelser 
i Skriftene. Oppfordre 
elevene til å gjøre opp-
levelsen interessant og 
hyggelig uten å forringe 
hellige hendelser i 
Skriftene.
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Fullfør setningen på tavlen ved å skrive den nåde som gis oss i og ved Jesu Kristi forsoning. 
Be så noen elever etter tur lese høyt fra Mosiah 13:28, 32- 35. Be klassen merke seg ord 
og uttrykk som har sammenheng med det eldste Oaks sa. Be noen elever fortelle hva de 
har funnet ut. (Noen mulige svar kan være “forsoningen”, “Guds forløsning”, “Messias’ 
komme” og løftet om at “Gud selv skulle komme ned blant menneskenes barn”.)

Forklar at Abinadis uttalelser om “loven” i Mosiah 13:28 og 32 er henvisninger til Mose-
loven, som inkluderte et strengt sett med bud som innbefattet ofringer, høytider og andre 
handlinger. Loven ble gitt for å hjelpe israelittene å huske Gud og se frem til Jesu Kristi 
forsoning. Med tiden var det mange israelitter som ikke forsto Jesu Kristi rolle som deres 
frelser, og trodde at de kunne bli frelst bare ved lydighet mot Moseloven.

• Abinadi vitnet om at ingen kan bli frelst uten ved Jesu Kristi forsoning (se Mosiah 
13:28, 32). Hvorfor er det viktig for oss å forstå denne sannheten?

Forklar at da Abinadi talte til Noah og prestene, siterte han noen av Jesajas profetier om 
Jesus Kristus. Be elevene lese Mosiah 14:3- 12 stille. Be dem om å lete etter ord eller uttrykk 
som beskriver hva Frelseren har gjort for å tilveiebringe deres frelse.

Når elevene har studert disse versene i noen minutter, kan du be dem fortelle hva de har 
funnet. Du kan vurdere om du vil skrive svarene deres på tavlen. For å hjelpe elevene å 
tenke på den sorg og bedrøvelse som Frelseren påtok seg for dem, og for å hjelpe dem å 
tenke på hans lidelse for deres synder, kan du lese følgende utsagn for dem. Be dem full-
føre disse utsagnene i sitt eget sinn:

Jesus Kristus har påtatt seg mine sorger, for eksempel …

Jesus Kristus ble såret og knust for mine overtredelser, for eksempel …

Spør elevene hva følgende utsagn betyr for dem: “Ved hans sår har vi fått legedom” 
(Mosiah 14:5). Du må kanskje forklare at ordet sår konkret viser til sårene på Frelserens 
kropp da han ble pisket (se Johannes 19:1). Generelt sett viser ordet til alle hans lidelser.

Når elevene har uttrykt sine følelser om dette utsagnet, kan du bære vitnesbyrd om at på 
grunn av Frelserens lidelse og vår egen innsats for å holde budene, kan vi motta fred og til-
givelse i dette liv og frelse i livet heretter (se L&p 59:23; 3. trosartikkel). Oppfordre elevene 
til å vise sin kjærlighet og takknemlighet for Frelseren ved å holde budene.
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Innledning
Da Abinadi fortsatte å forkynne for kong Noah og hans 
prester, vitnet han om Jesu Kristi rolle som Forløseren. 
En av Noahs prester, Alma, trodde Abinadi. Kong Noah 
kastet Alma ut fra hoffet sitt og ga sine tjenere ordre 
om å drepe ham, men Alma flyktet og skrev ned de 
læresetninger han hadde hørt fra Abinadi. Da Abinadi 

hadde overbragt budskapet Herren hadde sendt ham 
for å overbringe, truet kong Noah og hans prester 
med å drepe ham hvis han ikke ville ta tilbake det han 
hadde sagt. Han ville ikke fornekte sitt vitnesbyrd, og 
dermed led han “døden ved ild” og “beseglet sannhe-
ten av sine ord med sin død” (Mosiah 17:20).

LEKSJON 60

Mosiah 15- 17

Undervisningsforslag

Mosiah 15- 16
Abinadi underviser om Jesu Kristi rolle som Forløser
Gi elevene to minutter på å finne ordene forløse, forløser, forløst og forløsning i Mosiah 
15- 16. Du kan gjerne foreslå at de markerer disse ordene. Forklar at når ulike former av 
samme ord gjentas i en skriftstedbolk, kan det være et signal om at ordet er viktig for 
forfatterens budskap. Be elevene om å se etter Abinadis læresetninger om å bli forløst 
i dagens leksjon.

For å hjelpe elevene å forstå Jesu Kristi rolle som Forløser, kan du tegne følgende oversikt 
på tavlen:

Pek på figuren merket “Lovbryter”, og be elevene forestille seg at de har begått en forbry-
telse. De har blitt dømt til å betale store bøter som straff, og det er ingen juridisk og ærlig 
måte de kan unngå å betale bøtene selv på. Spør elevene hvordan de ville føle seg om de 
sto overfor en slik straff. Be dem så om å forestille seg at et familiemedlem eller en venn 
tilbyr seg å betale bøtene for dem.

• Hva ville du føle overfor vedkommende?

Forklar at ved å betale bøtene ville familiemedlemmet eller vennen forløse dem fra straffen. 
Ordet forløse betyr å løse noen fra gjeld eller å sette noen fri ved å betale løsepenger. Du 
kan gjerne be elevene skrive disse definisjonene ved siden av de versene i Mosiah 15 
som inneholder en form av ordet forløse.
Skriv Oss under Lovbryter. Skriv Rettferdighet under Straff. Forklar at fordi vi har syndet og 
brutt Guds lover, må vi bli straffet. Med andre ord må vi oppfylle rettferdighetens krav. Les 
følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum. Be elevene lytte 
etter noen konsekvenser av å bryte Guds lover:

“Rettferdigheten krever… at hver brutt lov må tilfredsstilles. Når du følger Guds lover, blir 
du velsignet, men du oppnår ingen ekstra kreditt som kan spares til å tilfredsstille lover 
du bryter. Hvis det ikke skjer en omvendelse, kan brutte lover føre til at ditt liv blir ulyk-
kelig og hindrer deg i å vende tilbake til Gud” (“Forsoningen kan sikre din fred og lykke,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2006, 42).

• Hva sier eldste Scott er noen av konsekvensene av å bryte Guds lover?

Lovbryter

Bøter

Straff
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Når elevene nevner konsekvensene av å bryte Guds lover, visker du ut ordet Bøter fra 
tavlen. I stedet skriver du Elendighet og Utestengt fra Guds nærhet. Be elevene lese Mosiah 
15:1, 8- 9 stille. Det kan være lurt å stille følgende spørsmål for å hjelpe dem å forstå noe 
av læren i disse versene:

• Ordet forbønn refererer til en person som går mellom to personer eller grupper for å 
hjelpe dem å bli forsonet – med andre ord, å komme overens med hverandre. Hva tror 
du det betyr at Jesus Kristus kom for å “gå i forbønn” for oss?

• Hva tror du det betyr at Frelseren står “mellom [oss] og rettferdigheten”? Hva tror du 
det vil si å tilfredsstille “rettferdighetens krav”?

Hjelp elevene å forstå at rettferdigheten krever at vi blir straffet for våre synder. Frelseren 
sletter ikke rettferdighetens krav, han står mellom oss og rettferdigheten for å tilfredsstille 
rettferdigheten krav ved å ta straffen for oss. Han har betalt prisen for å forløse oss – å 
frigjøre oss fra straff. Heng et bilde av Frelseren på tavlen (for eksempel bildet med tittelen 
Herren Jesus Kristus [64001]) mellom lovbryteren og straffen.

Be elevene lese Mosiah 15:5- 7 stille, og tenke på prisen Jesus Kristus betalte for å forløse 
dem – for å stå mellom dem og rettferdighetens krav.

Skriv følgende på tavlen:

De som velger å bli forløst De som nekter å bli forløst

Mosiah 15:11- 12 Mosiah 16:2- 5, 12

Del klassen i to. Be halvparten av elevene granske Mosiah 15:11- 12, på jakt etter kjen-
netegn på personer som velger å bli forløst. Be den andre halvparten av klassen granske 
Mosiah 16:2- 5, 12, på jakt etter kjennetegn på personer som nekter å bli forløst. Når ele-
vene har fått tilstrekkelig tid, ber du den første gruppen fortelle hva de har kommet frem 
til.

• Hvem sier Mosiah 15:11- 12 at vil bli forløst fra sine synder? (Pass på at elevene forstår at 
Jesus Kristus tilfredsstiller rettferdighetens krav for dem som lytter til profetenes 
ord, tror på hans forløsende kraft og omvender seg fra sine synder.)

Forklar at prisen Frelseren har betalt, er en personlig gave til alle som vil velge å kvalifisere 
seg for forløsning ved å omvende seg og gjøre sitt beste for å holde budene og sine pakter 
med Herren.

For å understreke forsoningens personlige natur, kan du be en elev lese Mosiah 15:10 
høyt. Rett så elevenes oppmerksomhet mot ordene “skal han se sin ætt” i dette verset. Du 
kan gjerne foreslå at de markerer disse ordene. Forklar at i dette verset refererer ordet ætt 
til barn.

• Når vi har lært om å bli “Kristi barn”? (Minn elevene på kong Benjamins ord om dette 
temaet, som finnes i Mosiah 5. Se også leksjon 55.)

Du kan gjerne foreslå at elevene personliggjør Mosiah 15:10 ved å skrive navnet sitt iste-
denfor ordene “hans ætt”. Be dem grunne et øyeblikk på hva dette betyr for dem.

• Hvordan påvirker denne læren din forståelse av forsoningen?

Be elevene som leste Mosiah 16:2- 5, 12, om å fortelle hva de fant ut om dem som nekter å 
bli forløst. For å understreke alvoret i å nekte å bli forløst, kan du be alle elevene om å lese 
Mosiah 16:5 stille.

Lovbryter
Oss

Straff
Rettferdighet

Elendighet
Utestengt fra 
Guds nærhet
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• Hva skjer med oversikten på tavlen dersom gjerningsmannen vedvarer i synd og nekter 
å omvende seg? (Når elevene svarer, fjerner du bildet av Jesus Kristus fra oversikten. 
Du kan gjerne understreke at for en slik person er det “som om ingen forløsning var 
utført”.)

Be elevene lese Lære og pakter 19:16- 17 for å finne ut hva som vil skje med dem som nek-
ter å omvende seg og ta imot Frelserens forløsning. Det kan være lurt å oppfordre elevene 
til å skrive L&p 19:16- 17 i Skriftene ved siden av Mosiah 16:5.

Heng bildet av Frelseren tilbake på sin plass på tavlen.

• Hvilke sannheter om din Forløser har du lært i dag?

Når elevene har svart på dette spørsmålet, forklarer du at i tillegg til å forkynne om at Frel-
seren tilbyr å forløse oss fra straffen for våre synder, forkynte Abinadi at Frelseren forløser 
oss fra døden. Be noen elever etter tur lese høyt fra Mosiah 16:6- 11. Bær vitnesbyrd om 
at på grunn av Jesu Kristi forsoning vil alle mennesker oppstå. Du kan også gjerne 
påpeke at de rettferdige vil gjenoppstå til en lykkelig tilstand.

Be elevene skrive i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker om sine følelser for sin 
Forløser og hva de vil gjøre så de vil være i stand til å motta den forløsning han tilbyr.

Mosiah 17
Alma tror Abinadi og blir kastet ut, Abinadi blir brent
Spør elevene:

• Har du noensinne sett noen forsvare det som er rett, når det var vanskelig for dem å 
gjøre det? Hva skjedde?

Vis bildet Abinadi hos kong Noah (62042; Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr. 75). Sam-
menfatt Mosiah 17:1- 6 ved å forklare at da Abinadi avsluttet sitt budskap, forsøkte en prest 
ved navn Alma å overbevise kongen om at Abinadi hadde sagt sannheten og burde bli 
løslatt. Kongen kastet Alma ut og sendte tjenere for å drepe ham. Alma gjemte seg og skrev 
ned Abinadis ord. Tre dager senere dømte kongen og hans prester Abinadi til døden.

La elevene gå sammen to og to. Be dem om å studere følgende skriftsteder sammen med 
sine partnere: Mosiah 17:7- 10, som handler om Abinadis valg, og Mosiah 17:11- 12, som 
handler om kong Noahs valg. Be dem om å sammenligne Abinadis valg med kong Noahs 
valg. Be dem også drøfte følgende spørsmål: (Du kan gjerne skrive disse spørsmålene på 
tavlen.)

• Hvorfor tror du Abinadis ord påvirket kong Noah slik de gjorde? (Se Mosiah 17:11.) 
Hvordan påvirket kong Noahs prester ham? (Se Mosiah 17:12- 13.)

• Hva kan vi lære av Abinadis eksempel? (Ett svar elevene kan gi, er at vi kan være tro 
mot Gud i alle situasjoner.)

Om mulig, gir du elevene en kopi av følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley:

“Vær sterke – med hensyn til å forsvare det som er rett. Vi lever i en tid med kompromisser… 
I situasjoner vi møter til daglig, vet vi hva som er rett… Vi må utvikle styrke til å følge vår 
overbevisning” (“Vi bygger vårt tabernakel,” Lys over Norge, jan. 1993, 48).

Du kan gjerne be elevene skrive Jeg vil være tro mot Gud i enhver omstendighet i Skriftene 
ved siden av Mosiah 17:9- 12. Rett elevenes oppmerksomhet mot Abinadis siste ord, som 
finnes i Mosiah 17:19 – “O Gud, motta min sjel”. Be så en elev lese Mosiah 17:20 høyt.

• Hva gjør inntrykk på deg ved Abinadis siste ord?

Be elevene svare på følgende spørsmål i sine skriftstudiedagbøker:

• Hva vil du gjøre for å være tro mot Gud i alle situasjoner?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du noen av dem om å fremlegge det de har skre-
vet. Spør også om noen av elevene vil fortelle hva evangeliet betyr for dem og hva de har 
gjort tidligere for å være tro mot Herren i vanskelige tider. Avslutt med ditt vitnesbyrd.



211

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte Mosiah 7- 17 (enhet 12), 
er ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg bare om et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Mosiah 7- 8)
Da de studerte Mosiah 7- 8, fokuserte elevene på sammen-
hengen mellom synd og trelldom. De lærte også av kong 
Limhis ord at å erkjenne våre synder og føle sorg for dem 
kan få oss til å vende oss til Herren for utfrielse. Ammon 
forsikret Limhi om at Herren sørger for profeter, seere og 
åpenbarere til fordel for menneskeheten.

Dag 2 (Mosiah 9- 10)
Elevene lærte mer om hvordan en gruppe nephitter, kalt 
Zeniffs folk, slo seg ned blant lamanittene. Følgende sannhet 
ble markert da Zeniff og hans folk gikk til kamp mot de krig-
førende lamanittene: Herren vil styrke oss når vi gjør alt vi 
kan og setter vår lit til ham.

Dag 3 (Mosiah 11- 14)
Kong Noah fikk sitt folk til å begå avskyelige og ugudelige 
handlinger. Elevene oppdaget at Gud sender profeter for 
å hjelpe oss å omvende oss, unngå elendighet og oppnå 
frelse. Gjennom profeten Abinadis læresetninger lærte 
elevene at hvis vi holder Guds bud, vil vi bli frelst. De lærte 
også at Jesu Kristi forsoning er kilden til frelse.

Dag 4 (Mosiah 15- 17)
Før sin martyrdød, erklærte Abinadi frimodig at Jesu Kristi 
forsoning tilfredsstiller rettferdighetens krav for alle dem som 
tror på Frelserens forløsende kraft, omvender seg fra sine 
synder og holder budene. Abinadi forkynte også at på grunn 
av Jesu Kristi forsoning vil alle mennesker oppstå. Gjennom 
et studium av disse læresetningene reflekterte elevene over 
viktigheten av å stole på Frelseren og være tro mot Gud i 
alle situasjoner.

Innledning
Mosiah 7- 17 beskriver reisene og opplevelsene til ulike enkelt-
personer og grupper. Zeniffs valg om å lede en gruppe nephitter 
for å bosette seg blant lamanittene, påvirket begge nasjoner. For 
eksempel opplevde Zeniffs folk og deres etterkommere prøvel-
ser, frafall, trelldom, åndelig gjenfødelse og utfrielse. Den første 
delen av denne leksjonen vil gi elevene en mulighet til å repetere 
navn, steder og hendelser som de har studert denne uken. Den 
andre delen av leksjonen vil hjelpe elevene å forstå det sentrale 
temaet i profeten Abinadis budskap til folket – Jesus Kristus og 
hans forsoning. Det var et budskap Abinadi var villig til å dø for.

Undervisningsforslag

Mosiah 7- 17
Gjennomgang av den historiske rammen og læren
For å hjelpe deg å forklare hendelsene i denne leksjonen, kan du 
repetere “Oversikt over Mosiah 7- 24” i enhet 12, dag 1 i eleve-
nes studieveiledning. Be elevene lese Mosiah 7:1- 2, og be dem 
finne de to landene som er nevnt. Be dem forklare hvorfor ulike 
grupper av nephitter ønsket å reise fra ett land til et annet.

Skriv navnene på de to landene på motsatt side av tavlen (eller 
på et ark):

Zarahemlas land Nephis land (Lehi- Nephi)

Følgende spørsmål kan være til hjelp når du og elevene gjen-
nomgår hendelsene. Skriv navnene på personene dere diskute-
rer, på tavlen. Du kan bruke alle eller bare noen av de følgende 
spørsmålene, avhengig av elevenes kommentarer:

• Hvorfor ønsket Zeniff å forlate Zarahemlas land? (Se 
Mosiah 9:1, 3.)

• Hvordan er Zeniff, Noah og Limhi i slekt? (Se Mosiah 7:9.)
• Hva slags konge var Noah? (Se Mosiah 11:1- 5, 11.)
• Hva gjorde Gud for å overtale Noah og hans folk til å vende 

om fra sin grove ugudelighet og sine avskyeligheter? (Han 
sendte sin profet Abinadi for å kalle dem til omvendelse.)

• Hva kan du fortelle oss om Alma? (Svarene kan omfatte at 
han var en av kong Noahs prester, at han trodde og skrev 
ned Abinadis ord og at han flyktet for å unngå å bli drept.)

• Hvorfor er Moses og Jesaja viktige i disse kapitlene, selv om 
de levde lenge før Abinadi og i en annen del av verden?

Hjemmestudie- leksjon
Mosiah 7- 17 (Enhet 12)
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• Hvorfor sendte Limhi 43 av sitt folk ut i villmarken? (Limhi og 
hans folk var i trelldom under lamanittene, og forsøkte å få 
hjelp fra Zarahemlas folk.) Hva fant de i stedet for Zarahemla? 
(De fant en ødelagt sivilisasjon og 24 gullplater med skrifter på.)

• Hva gjorde Ammon og 15 andre menn? (De ble sendt av 
Mosiah for å finne ut hva som hadde skjedd med Zeniffs folk. 
De fant etterkommerne av dem i trelldom. Zeniffs sønnesønn 
Limhi var deres konge.)

• Hvem var konge i Zarahemla, samtidig som han var profet, 
seer og åpenbarer? (Mosiah.) Hvorfor var hans rolle som seer, 
viktig for Limhi? (Limhi fikk vite at Mosiah kunne oversette 
skriften på de 24 gullplatene.)

Påpek at ca 80 år gikk fra Zeniff og hans folk forlot Zarahemla til 
Ammon og hans følgesvenner kom til Nephis land.

Når du har hjulpet elevene å bedre forstå den historiske beret-
ningen, kan du minne dem på at de studerte en annen person 
denne uken hvis navn ennå ikke står på tavlen.

Be hver elev lese Mosiah 16:6- 8 og finne navnet på vedkom-
mende. Fortell elevene at selv om denne delen av Mormons bok 
dekker mye historie, belyser den også læren om frelse gjennom 
Jesus Kristus.

For å understreke viktigheten av frelse gjennom Jesus Kristus, 
kan du kopiere følgende oversikt på tavlen eller dele den ut på et 
utdelingsark. Be elevene arbeide to og to sammen for å studere 
skriftstedhenvisningene i oversikten og diskutere det de finner. 
Fordi noen av anvendelsespørsmålene er svært personlige, kan 
elevene velge om de vil svare på dem høyt for hverandre, skrive 
svarene i sine skriftstudiedagbøker eller stille overveie sine svar.

For å hjelpe elevene å reflektere over hva de har studert i 
denne skriftstedaktiviteten og i sine leksjoner i løpet av uken, 
kan du spørre: Hvordan hjelper de prinsipper og læresetninger 
som du har studert denne uken, deg å se frem til forlatelse for 
dine synder?

Gi elevene anledning til å vitne om Jesus Kristus.

En måte å avrunde dagens leksjon på er å lese Mosiah 16:13- 15 
og bære vitnesbyrd om vårt behov for Frelseren. En annen 
måte kan være å understreke for elevene to læresetninger eller 
prinsipper de har lært denne uken: at Jesu Kristi forsoning er 
kilden til frelse og at Jesus Kristus tilfredsstiller rettferdig-
hetens krav for alle som vil omvende seg.

Neste enhet (Mosiah 18- 25)
Mosiah 18- 25 viser hvordan to grupper flyktet fra fangenskap 
hos sine fiender og vendte trygt tilbake til Zarahemla. Du vil lære 
hvordan Gud hjalp hver gruppe å unnslippe. En gruppe fulgte 
Gideons plan for å få vaktene beruset, og den andre gruppen 
flyktet ved å følge Alma mens lamanittene sov. Hvem fikk 
lamanittene til å sove?

Skriftsted Ting å se etter Anvendelsesspørsmål

Mosiah 7:33 Hvordan vi blir befridd fra åndelig og fysisk trelldom. Av de tre punktene Limhi vektla, hvilket føler du at du 
trenger å jobbe med akkurat nå?

Mosiah 13:11 Hvorfor kong Noah og mange av hans folk ikke klarte 
å forstå Jesu Kristi misjon.

Hvilke tegn er det i ditt liv på at budene er skrevet i ditt 
hjerte? På hvilke måter kan du studere og undervise om 
rettferdighet?

Mosiah 14:3- 7 Meningsfylte ord og uttrykk om Frelserens lidelse og 
avvisning.

På hvilke måter forakter eller forkaster folk Frelseren 
i dag? Hvordan skjuler noen sitt ansikt for ham? 
Hvordan kan man gjøre det motsatte?

Mosiah 
15:6- 9, 11

Hva Jesus Kristus “brøt” og hva han “fikk” – og også 
hva vi får på grunn av Frelserens offer.

På hvilke måter har Herren nylig grepet inn på 
dine vegne? Hvordan har han stått mellom deg 
og rettferdighetens krav?
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Innledning
Etter Abinadis død forkynte Alma i hemmelighet 
Abinadis ord blant folket. De som trodde på ham, 
samlet seg ved Mormons vann for å lære mer. Alma 
forkynte budskapet om “omvendelse og forløsning og 

tro på Herren” (Mosiah 18:7). De som tok imot hans 
lære og omvendte seg fra sine synder, inngikk dåpens 
pakt. Folket var trofaste mot denne pakten, og de hjalp 
hverandre timelig og åndelig.

LEKSJON 61

Mosiah 18

Undervisningsforslag

Mosiah 18:1- 16
Alma underviser og døper folket
Vis bildet Abinadi hos kong Noah (62042; Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr. 75). Pek 
på prestene i bakgrunnen av bildet. Forklar at Mosiah 18 forteller om Almas opplevelse, en 
av kong Noahs prester.

Be en elev lese Mosiah 18:1, 3- 6 høyt. Be klassen se etter 
hva Alma gjorde etter å ha hørt Abinadis vitnesbyrd. Når 
elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du be dem 
se på sin oversikt over reiser i Mosiah 7- 24. Be dem om 
å tegne Mormons vann på riktig sted. (Du finner den 
fullstendige oversikten i tillegget på slutten av denne 
håndboken.)

Forklar at Alma hadde til hensikt at hans lære skulle forbe-
rede folket til dåp. Be elevene tenke på sin dåp et øyeblikk. 
For å hjelpe dem å tenke over hva deres dåp betyr for dem, 
kan du stille spørsmål som de følgende:

• Hvilke detaljer kan du huske om din opplevelse?

• Hvordan hjalp dine foreldre, lærere og ledere deg å for-
berede deg til dåp?

• Hva setter du større pris på ved dåpen nå enn du gjorde 
da du ble døpt?

Forklar at historien om Alma som underviste og døpte 
folket ved Mormons vann, kan hjelpe oss å få en dypere 
forståelse av dåpens pakt.

Be elevene lese Mosiah 18:2, 7 stille, på jakt etter hva Alma 
lærte folket da han forberedte dem til dåp.

• Hva sier disse versene om hvilke læresetninger og prinsipper Alma la vekt på?

• Hvordan tror du en forståelse av disse sannhetene kan hjelpe noen å forberede seg 
til dåp?

For å hjelpe elevene å forstå hva de kan gjøre for å holde dåpspakten, og hjelpe dem å 
verdsette de velsignelser de mottar som følge av dette, kan du kopiere følgende oversikt på 
tavlen. Ta ikke med uttalelsene eller skriftstedhenvisningene i nedre halvdel av oversikten.

Oversikt over reiser i Mosiah 7- 24

Zarahemlas 
land

Ruinene av jaredittenes 
nasjon i landet i nord

Mormons 
vann

Nephis land 
(Lehi- Nephi)

Noen nephitter 
søker å gjenvinne 

Nephis land

Leteaksjon ledet 
av Ammon

Nephitt- gruppe 
ledet av Zeniff

24 gullplater 
(Ethers bok)

Forsøk på å 
finne Zarahemla
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Jeg er villig til å … Gud lover å …

Hjelpe med å bære andres byrder så de kan 
være lette (se Mosiah 18:8).
Sørge med dem som sørger (se Mosiah 18:9).
Trøste dem som trenger trøst (se Mosiah 18:9).
Stå som vitne for Gud til alle tider, i alle ting og 
på alle steder (se Mosiah 18:9).
Tjene Gud og holde hans bud (se Mosiah 18:10).

At jeg vil bli forløst av Gud (se Mosiah 18:9).
At jeg vil få være med i den første oppstandelse 
(se Mosiah 18:9).
At jeg vil få evig liv (se Mosiah 18:9).
Han vil utøse sin Ånd over meg (se Mosiah 
18:10).

Forklar at før han inviterte folk til å bli døpt, talte Alma til dem om holdninger og handlin-
ger som skulle tilsi at de var klare til å inngå og holde denne pakten med Herren. (Det kan 
være lurt å minne elevene på at en pakt er en avtale mellom Gud og mennesket, men at 
Gud og mennesket ikke er “likeverdige parter i denne overenskomsten. Gud stiller paktens 
betingelser, og menneskene går med på å gjøre det han ber dem om. Deretter lover Gud å 
gi menneskene bestemte velsignelser som følge av deres lydighet” [Veiledning til Skriftene, 
“Pakt,” scriptures.lds.org]. For en siste- dagers forklaring av kravene for å bli døpt, se Lære 
og pakter 20:37.)

Del klassen i to. Be halve klassen om å granske Mosiah 18:8- 11 for å finne ut hva Alma 
forkynte at vi skulle være villige til å gjøre når vi blir døpt. Be resten av klassen granske 
samme skriftsted og finne ut hvordan Herren lover å velsigne oss hvis vi holder vår pakt. 
Når elevene har fått tid til å studere versene, kan du be noen av dem om å komme til tav-
len og skrive i de aktuelle kolonnene hva de har funnet.

For å hjelpe elevene å forstå sin dåpspakt, kan du spørre:

• Hva betyr handlingene og holdningene i den første kolonnen for deg?

• Hvorfor er løftene som er oppført i den andre kolonnen, viktige for deg?

Be elevene granske Mosiah 18:12- 16 stille, på jakt etter hvordan Alma og hans folk ble 
velsignet da de inngikk en pakt om å tjene Herren. Be elevene fortelle hva de kommer frem 
til. Det kan være lurt å påpeke at Alma ble fylt med Herrens ånd da han forberedte seg til 
å døpe Helam, og at både Alma og Helam ble fylt av Ånden da dåpen var utført, noe som 
viser at Herren allerede hadde begynt å oppfylle sin pakt om å utøse sin Ånd over folket.

Bær vitnesbyrd om at vi mottar Herrens ånd og løftet om evig liv ved å inngå og holde 
dåpens pakt.

Mosiah 18:17- 30
Alma oppretter Jesu Kristi Kirke blant folket
Les følgende uttalelse av president Henry B. Eyring i Det første presidentskap:

“Fra vår dåpsdag gjennom de åndelige milepæler i vårt liv gir vi Gud løfter, og han gir oss 
løfter. Han holder alltid løftene han har gitt gjennom sine bemyndigede tjenere, men den 
avgjørende prøve i vårt liv er å se om vi vil inngå og holde våre pakter med ham” (“Guds 
vitner,” Lys over Norge, jan. 1997, 29).

Rett elevenes oppmerksomhet mot oversikten på tavlen. Forklar at de nå skal lære om 
hvordan Almas folk etterlevde dåpspakten og hvordan de ble velsignet ved å gjøre det. Del 
elevene i små grupper. Be én gruppe om å studere Mosiah 18:17- 23 og den andre gruppen 
om å studere Mosiah 18:24- 30. Mens de leser, kan du be begge gruppene om å se etter 
hvordan Alma lærte folket at de skulle leve for å holde dåpspakten. Be enkeltelever fra hver 
gruppe om å fortelle en partner valgt fra den andre gruppen, om det de finner ut. Alterna-
tivt kan du be en representant fra hver gruppe om å fremlegge det han eller hun har lært, 
for hele klassen.

• Hvordan påvirker din dåpspakt måten du lever på hver dag? (Vurder å be elevene 
svare på dette spørsmålet ved å snakke om hvordan deres dåpspakt påvirker hvordan 
de behandler familiemedlemmer, hvilke typer underholdning de velger eller hvordan 
de samhandler med jevnaldrende.)
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Be elevene lese Mosiah 18:17, 22, 29 for å finne ord og uttrykk som viser hvordan folket ble 
velsignet for å holde sine pakter. Noter disse velsignelsene på tavlen under oversikten over 
dåpspakten. (Du må kanskje minne elevene på at uttrykket “Guds barn” [Mosiah 18:22] 
sikter til at vi blir arvinger til evig liv på grunn av Jesu Kristi forsoning [Mosiah 5:6- 8, 15].)

For å hjelpe elevene å forstå at store velsignelser kommer til dem som holder dåpspak-
ten, kan du rette elevenes oppmerksomhet mot oversikten på tavlen og spørre:

• På hvilke måter har du sett at dine venner, familiemedlemmer eller menighetens med-
lemmer blir velsignet for å holde sine pakter?

• Hvordan har Herren velsignet deg for å holde dine dåpspakter?

Bær vitnesbyrd om hvordan det å holde pakter har vært til velsignelse for deg.

Mosiah 18:31- 35
De som tilhører Kirken, flykter fra kong Noahs forfølgelse
Sammenfatt Mosiah 18:31- 33 ved å forklare at en dag, da Alma og hans folk hadde samlet 
seg for å høre Herrens ord, ble de oppdaget av kong Noahs tjenere. Kongen sendte så sin 
hær for å tilintetgjøre dem.

Be en elev lese Mosiah 18:34 høyt. Påpek at fotnote a henviser leserne til Mosiah 23:1. Det 
kan være lurt å oppfordre elevene til å markere denne fotnoten.) Forklar at beretningen i 
Mosiah 18:34 fortsetter i Mosiah 23:1, etter at kapittel 19- 22 handler om opplevelsene til 
Limhis folks. Be en elev lese Mosiah 23:1- 2 høyt.

• Hvordan ble Alma “varslet” om faren hans folk sto overfor?

Skriv følgende prinsipp på tavlen: Herren kan advare de rettferdige når de er i fare. (Du 
kan gjerne oppfordre elevene til å skrive dette prinsippet i margen ved siden av Mosiah 
18:34.) For å illustrere denne sannheten, kan du lese følgende historie som ble fortalt av 
eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum:

“Han arbeidet som spesialagent for FBI og etterforsket organiserte kriminelle grupper som 
transporterte ulovlige stoffer inn i USA.

En gang dro han og en annen agent til en leilighet der de trodde en kjent narkotikalanger 
distribuerte kokain. Min venn beskriver hva som hendte:

‘Vi banket på døren til narkotikalangeren. Den mistenkte åpnet døren, og da han så oss, 
prøvde han å stenge for utsikten. Men det var for sent. Vi kunne se kokainet på bordet.

En mann og en kvinne som var der, begynte straks å fjerne kokainet. Vi måtte hindre dem 
i å ødelegge beviset, så jeg dyttet raskt den mistenkte som sperret døråpningen, til side. 
Idet jeg dyttet ham, møtte mine øyne hans. Underlig nok så han ikke sint eller redd ut. 
Han smilte til meg.

Øynene og det avvæpnende smilet ga meg inntrykk av at han var ufarlig. Derfor gikk jeg 
raskt fra ham og begynte å gå mot bordet. Den mistenkte var nå bak meg. I det øyeblikket 
fikk jeg en tydelig, kraftig innskytelse: “Vokt deg for ondskapen som skjules bak et smil.”

‘Jeg snudde meg straks mot den mistenkte igjen. Hånden hans befant seg i den store lom-
men foran. Instinktivt grep jeg hånden hans og trakk den opp fra lommen. Først da så jeg 
at han holdt en halvautomatisk pistol i hånden, klar til å skyte. Det fulgte stor ståhei, og jeg 
avvæpnet mannen.’ …

… Den hellige ånd advarte min venn mot fysisk fare, Den hellige ånd vil også advare deg 
mot åndelig fare” (“Vokt deg for ondskapen som skjules bak et smil,” Ensign eller Liahona, 
mai 2005, 46- 47).

Bekreft at Herren ofte advarer de rettferdige mot overhengende fare, men vi skulle ikke 
anta at vi er urettferdige hvis vi ikke føler en advarsel fra Den hellige ånd hver gang vi 
opplever farlige omstendigheter.

• Når har du følt Herren advare deg mot fysisk eller åndelig fare? (Når elevene har fortalt 
om sine erfaringer, kan du gjerne fortelle om en av dine egne.)
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Etter at Alma og hans folk hadde unnsluppet kong 
Noahs hær, begynte kong Noah og hans folk å oppleve 
konsekvensene av sin urettferdighet. Som profetert av 
Abinadi, ble de angrepet og ført i trelldom av lama-
nittene, og kong Noah led døden ved ild. Noahs sønn 
Limhi ble konge etter Noahs død. Da Noahs tidligere 

prester bortførte en gruppe lamanittiske døtre, klan-
dret lamanittene Limhis folk og forberedte seg på å 
angripe dem. Limhis folk kjempet tappert, og de skadet 
lamanittenes konge og tok ham til fange. Limhi beroli-
get lamanittkongen, som deretter overtalte sitt folk til 
å vende tilbake til sitt eget land i fred.

LEKSJON 62

Mosiah 19- 20

Undervisningsforslag

Mosiah 19- 20
Nephittene i Lehi- Nephis land opplever oppfyllelsen av Abinadis profetier
Be elevene tenke på en gang da noen advarte dem mot en fare som de ikke kunne forutse. 
Be dem fortelle om hvordan de har blitt velsignet fordi de har fulgt en advarsel. Hjelp ele-
vene å diskutere hensikten med advarsler ved å stille følgende spørsmål:

• Hva er hensikten med en advarsel? Hvem advarer deg mot ting du bør unngå eller ting 
som kan være skadelig for deg?

• Til hvem åpenbarer Gud åndelige advarsler for sin kirke?

Minn elevene på at Herren sendte Abinadi for å advare nephittene mot konsekvensene 
av deres synder. For å hjelpe elevene å repetere Abinadis profetier til nephittene i Lehi- 
Nephis land, kan du kopiere følgende oversikt på tavlen. La det være nok plass til at 
elevene kan skrive under hvert sett med skriftstedhenvisninger.

Profeti om kong Noahs folk (Mosiah 12:1- 2; 
17:17)

Oppfyllelse (Mosiah 19:10, 14- 15; 20:20; 21:2- 4)

Profeti om kong Noah (Mosiah 12:3; 17:18) Oppfyllelse (Mosiah 19:18- 20)

Be en elev lese Mosiah 12:1- 2 høyt. Be klassen finne ut hva Abinadi profeterte ville skje 
med kong Noahs folk fordi de ikke omvendte seg. Be en elev skrive disse konsekvensene 
i ruten øverst til venstre i oversikten på tavlen. Be en annen elev lese Mosiah 12:3 høyt. Be 
klassen finne ut hva Abinadi profeterte ville skje med kong Noah. Be en elev skrive denne 
konsekvensen i oversikten.

For å hjelpe elevene å tenke på betydningen av åndelige advarsler vi mottar gjennom pro-
feter, kan du presentere følgende historie som ble fortalt av eldste David R. Stone i De sytti:

“En søndag morgen for over ett år siden våknet vi til en vakker dag i Santo Domingo i 
Den dominikanske republikk. Den karibiske sol skinte, og himmelen var skyfri. Det blåste 
en lett bris som bare så vidt beveget bladene på trærne, det var varmt og fredfullt og stille. 
Men langt til havs, utenfor rekkevidden av våre fysiske sanser, kom den dødbringende 
ødeleggeren i retning av oss, kompromissløs og uimotståelig. Orkanvarslingen, som hadde 
ansvar for å oppdage og forutsi hvilken retning orkanen George hadde, oppdaterte stadig 
opplysningene på Internett. Denne fredfulle, stille morgenen kunne jeg ved hjelp av disse 
seende øynene på himmelen se stormens antatte kurs. Den var innsiktet som en pil mot 
hjertet av Santo Domingo.
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Innen 48 timer slo orkanen til mot øya med voldsomt… raseri og etterlot seg ødeleggelser, 
elendighet og død …

Hvor omfattende ødeleggelsene og tap av liv etter disse fryktinngytende fysiske kraftfen-
omenene enn er, forårsakes det enda større ødeleggelse i folks liv på grunn av åndelige 
orkaner. Disse rasende naturkreftene forårsaker ofte langt mer ødeleggelser enn fysiske 
virvelvinder, for de ødelegger våre sjeler og fratar oss vårt evige perspektiv og løfte…

Men vi har også våre åndelige orkanvarslere, de hvis kall det er å våke over og advare, 
hjelpe oss til å unngå åndelig skade, ødeleggelse og endog død. Våre vaktmenn på tårnet 
er dem vi kaller apostler og profeter. De er våre åndelige øyne på himmelen, og de vet, 
ved inspirasjon og innsikt og ren intelligens, hvilken retning disse stormene kan ta. De 
hever stadig sin advarselsrøst for å fortelle oss om de tragiske konsekvensene ved bevisst 
og løssluppent å bryte Herrens bud. Å ignorere deres advarsel med hensikt er ensbety-
dende med å innby til elendighet, sorg og ødeleggelse. Å følge dem er ensbetydende med 
å følge Herrens utvalgte tjenere til åndelig fred og overflod” (“Åndelige orkaner,” Liahona, 
jan. 2000, 36).

• Hvordan forholder denne historien seg til Abinadis rolle blant kong Noahs folk?

Fortell elevene at følgende aktivitet vil hjelpe dem å bli bedre kjent med historielinjen 
i Mosiah 19- 20 og se oppfyllelsen av Abinadis profetier i disse kapitlene. Etter denne 
aktiviteten skal elevene fylle ut høyre kolonne i oversikten på tavlen.

Skriv følgende 11 utsagn på tavlen før leksjonen, eller gi dem til hver elev på et utdelings-
ark. Be elevene skumlese Mosiah 1:19- 20. Be dem nummerere rekkefølgen av hendelsene 
i listen mens de leser. Du kan gjerne fortelle elevene at kapittelsammendragene gir nyttige 
ledetråder.

  Gideon prøver å drepe kong Noah.

  Nephittenes kvinner og barn bønnfaller lamanittene om ikke å drepe dem.

  Kong Noah lider døden ved ild.

  En lamanittisk hærstyrke kommer over Shemlons grenser.

  Noahs prester kidnapper 24 lamanittiske døtre.

  Lamanittkongen bønnfaller sin hær om å spare Limhis folk.

  Noah og noen av hans menn flykter fra lamanittene og lar sine hustruer og barn 
være igjen.

  Limhi gir sitt folk ordre om ikke å drepe lamanittkongen.

  Det er fred mellom nephittene og lamanittene i to år.

  Limhi lover at hans folk vil betale halvparten av alt de eier til lamanittene.

  Nephittene driver tilbake et lamanittisk angrep og tar lamanittkongen til fange.

Gi elevene 5 til 10 minutter til denne aktiviteten. Bruk så listen til å gjennomgå historie-
linjen i Mosiah 19- 20. (Det korrekte hendelsesforløpet, fra toppen av listen, er som følger: 
1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 7, 6, 9.)

Vis igjen til oversikten på tavlen. Del klassen i to grupper. Be én gruppe granske Mosiah 
19:10, 14- 15; 20:20; 21:2- 4 for å finne ut hvordan Abinadis profetier om kong Noahs folk 
ble oppfylt. Be den andre gruppen granske Mosiah 19:18- 20 for å finne ut hvordan Abina-
dis profeti om kong Noah ble oppfylt. Be en elev fra hver gruppe om å sammenfatte hvor-
dan Abinadis profetier ble oppfylt. Be en annen elev skrive sammendragene i oversikten.

Be elevene lese Mosiah 20:21 stille.

• Hva sa Gideon var årsaken til folkets lidelser?

Be elevene forklare med egne ord hva Gideon ønsket at folket skulle forstå. Selv om de kan 
bruke forskjellige ord, skulle elevene vise forståelse av at å forkaste Herrens tjeneres ord 
medfører lidelse og sorg. (Du kan gjerne skrive dette prinsippet på tavlen.)

Fortell elevene at Herren har gitt en lignende advarsel til dem i de siste dager som ikke 
lytter til hans røst. Be en elev lese Lære og pakter 133:70- 72 høyt. Du kan gjerne foreslå at 
elevene skriver denne henvisningen i margen i Skriftene ved siden av Mosiah 20:21.
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• Kan du nevne noe av det profeter og apostler forkynner i vår tid, som vil hjelpe oss å 
unngå lidelse og sorg? Hva forkynner de som vil bidra til å bringe oss fred og lykke 
og hjelpe oss å vende tilbake til Guds nærhet? (Du kan gjerne vise elevene et nyere 
generalkonferanse- nummer av Liahona og nevne noen av titlene på taler som ble holdt 
av profetene.)

Be elevene fortelle om tilfeller da de har blitt velsignet fordi de har fulgt rådene fra Kirkens 
ledere.

For å hjelpe elevene å forstå at å følge profetenes ord kan gi oss fred og 
hjelpe oss å vende tilbake til Guds nærhet, kan du presentere følgende uttal-
else av eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum:

“Vår åndelige trygghet ligger i å lytte til vår levende profets klare røst. Hvis 
vi lytter til ham og følger hans råd, vil vi kunne leve slik som Kristus vil at vi 
skal leve, og holde ut til enden så vi en dag, sammen med våre familier, vil 

komme tilbake i vår himmelske Faders og vår Frelser Jesu Kristi nærhet” (“Hør profetens 
røst og følg den,” Lys over Norge, juli 1995, 16).

Rund av leksjonen med å vitne om den fred og åndelige trygghet som kommer av å følge 
rådene fra Herrens tjenere.

Kjenn Skriftene- repetisjon
Hvis tiden tillater det, kan det være lurt å gjennomgå Kjenn Skriftene- skriftstedene du har 
gjennomgått så langt i år, for å hjelpe elevene å huske viktige ord i hvert skriftsted.

Gi elevene noen minutter til å gjennomgå Kjenn Skriftene- skriftstedene de har lært så 
langt dette skoleåret. Be en elev komme frem foran klassen og ta med seg Skriftene sine. 
Be eleven slå opp et av Kjenn Skriftene- skriftstedene uten å vise det til noen andre. (Hvis 
Kjenn Skriftene- kort er tilgjengelig, kan du la eleven bruke et av dem.) Be eleven skrive 
ett ord fra Kjenn Skriftene- skriftstedet på tavlen. (Oppfordre eleven til å velge viktige ord 
fra skriftstedet istedenfor mindre særegne ord som og eller den.) Be resten av klassen om å 
lete i Skriftene etter Kjenn Skriftene- skriftstedet de tror ordet kommer fra. Hvis ingen kan 
finne det riktige skriftstedet ved hjelp av ett ord, ber du eleven skrive et annet ord fra Kjenn 
Skriftene- skriftstedet på tavlen. Gjenta denne prosessen til minst én elev har funnet riktig 
skriftsted. Be resten av klassen om å slå opp skriftstedet, og be dem fremsi det sammen. 
Gjenta deretter aktiviteten med en annen elev og et annet Kjenn Skriftene- skriftsted.
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Innledning
Etter å ha mislyktes tre ganger med å unnslippe trell-
dom under lamanittene, vendte til slutt Limhis folk seg 
til Herren og ba ham om å befri dem. Ikke lenge etter 
kom Ammon og hans brødre til Lehi- Nephis land. Etter 

å ha inngått pakt om å tjene Herren, flyktet Limhis folk 
fra trelldom under lamanittene, og Ammon førte dem 
til Zarahemla.

LEKSJON 63

Mosiah 21- 22

Undervisningsforslag

Mosiah 21:1- 22
Etter at Limhis folk har gjort opprør mot lamanittene og blitt slått tre ganger, 
ydmyker de seg for Herren og begynner å ha fremgang
Skriv ordene fangenskap og befrielse på tavlen.

• Hva ser du for deg når du tenker på disse ordene?

• Hvilke følelser forbinder du med disse ordene?

• Hva kan disse ordene ha med frelsesplanen å gjøre?

Forklar at Mosiah 21- 24 inneholder beretningene om to folkegrupper som var i fangenskap 
under lamanittene, og til slutt ble befridd av Herren. I Mosiah 21- 22 leser vi om Limhi og 
hans folk, som ble tatt til fange som følge av sine misgjerninger. Deres fysiske fangenskap 
gjenspeilte det åndelige fangenskap de opplevde på grunn av sine synder. Beretningen om 
den andre gruppen, i Mosiah 23- 24, vil bli omtalt i neste leksjon. Den forteller om Almas 
folk, som opplevde fangenskap og lidelse etter at de ble døpt. Begge beretningene lærer 
oss viktige sannheter om Herrens makt til å befri oss fra synd og lidelser. Be elevene tenke 
på Herrens makt til å befri oss fra synd mens de studerer folkets fangenskap og befrielse i 
Mosiah 21- 22.

Be elevene lese Mosiah 21:2- 6 stille. Be dem finne ord og uttrykk som beskriver hva Limhi 
og hans folk opplevde og hvordan de følte det. For å understreke den vanskelige situasjo-
nen Limhis folk befant seg i, kan det være lurt å oppfordre elevene til å markere setningen 
“de kunne på ingen måte selv fri seg ut av deres hender” i Mosiah 21:5.

• Hvilke detaljer i Mosiah 21:6 tyder på at folket ennå ikke hadde ydmyket seg og vendt 
seg til Herren?

• Hvilken løsning foreslo Limhis folk for å få lindring for sine lidelser?

Sammenfatt Mosiah 21:7- 12 ved å fortelle elevene at Limhis folk gikk til kamp tre ganger 
for å unnslippe lamanittene, men ble beseiret og led store tap hver gang.

• Hvordan kunne folket ha reagert etter sitt tredje mislykkede forsøk på å frigjøre seg?

Be noen elever etter tur lese høyt fra Mosiah 21:13- 16 for å finne ut hvordan folket rea-
gerte. Vurder å stille noen av eller alle følgende spørsmål:

• Hvordan forandret folket seg etter sitt tredje nederlag?

• Hva sier Mosiah 21:15 om hvorfor Herren var sen til å høre deres bønner?

• Hva hadde Abinadi fortalt folket Mosiah 11:23- 25 at de ville måtte gjøre før Herren ville 
høre deres bønner om befrielse?

• Hvordan velsignet Herren folket da de begynte å omvende seg, selv om de ikke umid-
delbart ble befridd fra fangenskap? (Når elevene svarer, kan du vurdere å oppfordre dem 
til å markere ordene “gradvis begynte å gå dem vel” i Mosiah 21:16.)

• Hva lærer dette oss om hva Herren vil gjøre når folk ydmyker seg, begynner å omvende 
seg og ber ham om hjelp?
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Sammenfatt Mosiah 21:16- 22 ved å forklare at i løpet av den gjenværende tiden som 
Limhis folk var i trelldom, ga Herren dem fremgang slik at de ikke behøvde å gå sultne. 
Det var heller ikke “mer uro mellom lamanittene og Limhis folk” (Mosiah 21:22).

Be elevene uttrykke prinsippene de har lært av beretningen om Limhis folk. Selv om ele-
vene kan uttrykke forskjellige prinsipper, må du sørge for at de forstår at når vi ydmyker 
oss, påkaller Herren og omvender oss fra våre synder, vil han høre våre bønner og 
lette byrden av våre synder i sin egen beleilige tid. Du kan gjerne skrive dette prinsip-
pet på tavlen. Du kan også gjerne be elevene skrive det i sine skrifter ved siden av Mosiah 
21:15- 16, eller i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker.)

• Hvordan tror du vi kan ha nytte av å måtte vente på at Herren skal fri oss fra byrden av 
våre synder?

For å hjelpe elevene å anvende det de har lært, kan du gi dem en liten stund til å grunne 
på følgende spørsmål og skrive svar i sine skriftstudiedagbøker. (Du kan gjerne skrive 
spørsmålene på tavlen.)

• Hva gjør du for å søke Herrens makt til befrielse fra dine synder?

• På hvilke måter har det gradvis begynt å gå deg bedre når du har søkt Herrens hjelp?

Mosiah 21:23- 22:16
Limhi, Ammon og Gideon samarbeider om å hjelpe folket å flykte fra fangenskap 
og vende tilbake til Zarahemla
Merk: Det kan være lurt å minne elevene på at Mosiah 7 og 8 omfatter beretningen om at 
Ammon og hans brødre finner kong Limhi og hans folk. De neste 14 kapitlene, Mosiah 
9- 22, forteller historien om Limhis folk, fra ca 80 år før Ammon fant dem. Denne historien 
slutter med en gjenfortelling av noen av hendelsene som er dekket i tidligere kapitler. Av 
denne grunn ble mye av innholdet i Mosiah 21:23- 30 dekket i leksjonene om Mosiah 7- 8 
og Mosiah 18. For å hjelpe elevene å huske hendelsene som er omtalt i Mosiah 21:23- 30, 
kan det være nyttig kort å gjennomgå oversikten over reiser i Mosiah 7- 24 i tillegget på 
slutten av denne håndboken.

Minn elevene på at Limhis folk erkjente at deres lidelser hadde kommet fordi de hadde 
forkastet Herrens oppfordring om å omvende seg (se Mosiah 12:1- 2; 20:21). Med denne 
erkjennelsen av sine synder, begynte Limhis folk prosessen med omvendelse fra synd og 
omvendelse til Herren. Presenter følgende definisjon av omvendelse:

“[Omvendelse] er nødvendig for din lykke i dette liv og i all evighet. Omvendelse er mye 
mer enn bare å erkjenne at du har gjort noe galt. Det er en forandring i sinn og hjerte… 
Det innebærer å vende seg bort fra synd og å be Gud om tilgivelse. Motivet er kjærlighet 
til Gud og et oppriktig ønske om å adlyde hans bud” (Tro mot pakten: En oppslagsbok i 
evangeliet [2004], 110).

Be elevene lese Mosiah 21:32- 35 stille. Be dem finne ord og uttrykk som tilsier at Limhi og 
hans folk hadde omvendt seg og vendt sitt hjerte til Herren. Du kan gjerne foreslå at de 
markerer disse ordene eller uttrykkene. Be noen elever fortelle hva de har funnet ut. (Deres 
svar skulle inkludere at Limhi og mange av hans folk hadde inngått en pakt om å tjene 
Gud og holde hans bud, at de ønsket å bli døpt og at de var villige til å tjene Gud av hele 
sitt hjerte.)

Følgende aktivitet vil hjelpe elevene å forstå at Herren hjalp Limhis folk å flykte fra trell-
dom da de overholdt sin pakt om å tjene ham og holde hans bud. Skriv følgende spørsmål 
og skriftstedhenvisninger på tavlen før leksjonen:

Hvordan var Ammons og hans brødres ankomst et svar på Limhis folks bønner? (Se Mosiah 
7:14- 15, 18- 20; 21:14- 15, 22- 24.)

Hva gjorde Limhis folk under Gideons ledelse, i tillegg til å søke Herrens hjelp gjennom bønn, 
for å bli befridd? (Se Mosiah 21:36; 22:1- 10.)

Hvilke detaljer i disse versene viser at Herren hjalp Limhis folk å unnslippe i trygghet? 
(Se Mosiah 22:11- 16; 25:15- 16.)
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Del elevene i tre grupper. Be hver gruppe forberede seg til 
å svare på ett av spørsmålene på tavlen ved å studere de 
tilhørende skriftstedene. Etter noen minutter ber du en elev 
fra hver gruppe om å fremlegge svarene de har forberedt. 
Dette kan også være et godt tidspunkt for å la elevene legge 
til “Limhis folk flykter” i sin oversikt over reiser i Mosiah 
7- 24. (Du finner den fullstendige oversikten i tillegget på 
slutten av denne håndboken.) Du kan også gjerne be ele-
vene se på bokmerket for Mormons bok for å finne ut hva 
som til slutt ville skje med Limhis folk (se Mosiah 22:13- 14).

Påpek at selv om vi kanskje ikke trenger å søke befrielse 
fra fysisk trelldom slik Limhis folk gjorde, trenger vi alle 
befrielse fra synd.

• Hva har du lært av Mosiah 21- 22 som ville gitt oppmun-
tring til enhver som trengte å oppleve Herrens kraft til å 
befri oss fra synd?

Avslutt med å bære vitnesbyrd om Herrens kraft til å befri 
oss fra synd. Understrek at når vi ydmyker oss, påkaller 
Herren og omvender oss fra våre synder, vil han høre våre 
bønner og lette byrden av våre synder i sin egen beleilige tid.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Mosiah 21:15, 29- 30. Lidelsen som kommer 
av synd, kan være nyttig

Når vi synder og nekter å omvende oss, påfører vi oss, 
i likhet med kong Limhis folk, ytterligere smerte – noen 
ganger fysisk og alltid åndelig. Eldste Kent F. Richards i 
De sytti forklarte at smerte kan være en nødvendig del 
av vår åndelige helbredelse og vekst:

“Smerte er et mål på helbredelsesprosessen. Den lærer 
oss ofte tålmodighet…

Eldste Orson F. Whitney skrev: ‘Ingen smerte vi lider, 
ingen prøvelse vi opplever, er bortkastet. Den undervi-
ser oss, er til hjelp når det gjelder å utvikle egenskaper 
som tålmodighet, tro, kraft og ydmykhet… Det er ved 
sorg og lidelse, slit og trengsel vi får den utdannelse 
som vi kom hit for å skaffe oss.’

Eldste Robert D. Hales har sagt noe lignende:

‘Smerte fører deg til en ydmykhet som tilskynder deg til 
overveielse. Det er en erfaring jeg er takknemlig for å 
ha vært gjennom...

Jeg fant ut at den fysiske smerten og helbredelsen 
av legemet … er bemerkelsesverdig lik den åndelige 
smerten og helbredelsen av sjelen i omvendelsesproses-
sen’” (“Forsoningen omfatter all smerte,” Ensign eller 
Liahona, mai 2011, 15).

Mosiah 21:15- 16. Hvordan er din holdning 
under lidelser?

Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum sa 
følgende om holdninger vi skulle unngå og holdninger 
vi skulle strebe etter å utvikle under våre lidelser:

“Herren vil gi lindring med guddommelig kraft når du 
søker befrielse i ydmykhet og tro på Jesus Kristus.

Ikke si: ‘Ingen forstår meg. Jeg klarer ikke å ordne opp 
eller få den hjelpen jeg trenger.’ Disse kommentarene 
er selvødeleggende. Ingen kan hjelpe deg uten tro og 
innsats fra din side. Din personlige vekst krever det. Søk 
ikke et liv så godt som fritt for ubehag, smerte, press, 
utfordringer eller sorg, for dette er de verktøyene en 
kjærlig Far bruker til å stimulere vår personlige vekst 
og forståelse. Som Skriftene gjentatte ganger bekref-
ter, vil du få hjelp når du utøver tro på Jesus Kristus. 
… Tro på Kristus betyr at vi stoler på ham. Vi stoler på 
hans læresetninger. Det fører til håp, og håpet fører til 
nestekjærlighet, Kristi rene kjærlighet – den fredfulle 
følelsen som vi får når vi merker hans omtanke, hans 
kjærlighet og hans evne til å helbrede oss eller lette 
våre byrder med sin helbredende kraft” (“Der får vi 
legedom,” Lys over Norge, juli 1994, 7).

Oversikt over reiser i Mosiah 7- 24

Zarahemlas 
land

Ruinene av jaredittenes 
nasjon i landet i nord

Mormons 
vann

Nephis land 
(Lehi- Nephi)

Noen nephitter 
søker å gjenvinne 

Nephis land

Leteaksjon ledet 
av Ammon

Nephitt- gruppe 
ledet av Zeniff

Limhis folk 
flykter

24 gullplater 
(Ethers bok)

Forsøk på å 
finne Zarahemla
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Innledning
Da Alma og hans folk hadde flyktet fra kong Noahs 
hær, grunnla de en rettferdig by. Selv om de hadde 
blitt omvendt til evangeliet, opplevde de lidelser og 
utfordringer. Lamanittene satte dem i trelldom. Da 

Alma og hans folk utøvde tro og tålmodighet, lettet 
Herren deres byrder og befridde dem til slutt fra trell-
dom. (Legg merke til at Mosiah 23- 24 dekker omtrent 
samme tidsperiode som Mosiah 19- 22.)

LEKSJON 64

Mosiah 23- 24

Undervisningsforslag

Mosiah 23:1- 20
Herren hjelper Alma og hans folk å flykte fra kong Noahs hær og grunnlegge 
en rettferdig by
Vis elevene bildet Alma døper i Mormons vann (62332; Kunst inspirert av evangeliet [2009], 
nr. 76). Be en elev fortelle klassen hva han eller hun vet om mannen som døper de andre 
på bildet. (Hvis elevene har problemer med å svare, kan du foreslå at de leser kapittelsam-
mendraget for Mosiah 18 for å minne dem om beretningen om Alma og hans folk ved 
Mormons vann.)

La elevene gå sammen to og to. Be hvert par om å bytte på å lese for hverandre fra Mosiah 
23:1- 5, 19. Be dem om å lete etter ord eller uttrykk som viser hvordan Herren velsignet 
Alma og hans folk da de omvendte seg og valgte å leve rettferdig. (Du kan gjerne foreslå 
at de markerer disse ordene eller uttrykkene.) Be elevene fortelle hva de har funnet ut.

Be elevene se på sin oversikt over reiser i Mosiah 7- 24. Be 
dem tegne Helams land i oversikten på riktig sted. Be dem 
også tegne en pil fra Mormons vann til Helams land, og be 
dem merke denne pilen “Alma og hans folk drar sin vei”. 
(Du finner den fullstendige oversikten i tillegget på slutten 
av denne håndboken.)

Forklart kort at i Mosiah 23:6- 14 leser vi at Alma avviste 
folkets anmodning om at han skulle bli deres konge. Be en 
elev lese Mosiah 23:9- 10, 12 høyt. Be klassen se etter Almas 
beskrivelse av virkningen kong Noah hadde på ham og 
hans folk. Be elevene fortelle hva de har funnet ut.

• Hva lærer uttrykkene “fanget i en snare” og “bundet 
med syndens bånd” oss om virkningene av synd?

• Hvorfor er det nyttig for oss å gjenkjenne de påvirknin-
ger som har ført til at vi har syndet før?

• Hvorfor kan det være viktig å huske hvor “smertefull” 
omvendelse kan være?

Be en elev lese Mosiah 23:13 høyt. Påpek Almas råd om 
å “holde fast ved denne frihet hvorved dere er gjort fri”.

• Hvordan gjelder dette rådet omvendelsesprosessen?  
   (Hjelp elevene å forstå at når Herren har befridd oss 

fra synd og vi opplever tilgivelsens frihet, må vi gjøre riktige valg for å beholde denne 
friheten.)

Be elevene granske Mosiah 23:14- 18 stille, på jakt etter noen av de tingene Alma lærte 
folket å gjøre for å opprettholde sin frihet. Be noen elever fremlegge det de finner.

Be en elev lese Mosiah 23:19- 20 høyt. Be klassen merke seg setningen som indikerer 
at Herren velsignet folket når de valgte å leve rettferdig (“gikk dem overmåte vel”).

Oversikt over reiser i Mosiah 7- 24
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MOSIAH 23-  24

• Hvordan vil du oppsummere det du har lært av Alma og hans folks erfaringer? (Blant 
andre sannheter kan elevene si at når vi omvender oss og velger å leve rettferdig, 
vil Herren velsigne oss og fri oss fra syndens bånd.)

• Når har du sett dette prinsippet oppfylt i ditt liv eller i livet til en venn eller et familie-
medlem? (Minn elevene på at de ikke trenger å fortelle om erfaringer som er for person-
lige eller private.)

Mosiah 23:21- 29
En lamanittisk hærstyrke og Noahs ugudelige prester bringer Alma og hans folk 
i trelldom
For å hjelpe elevene å forstå at de som er rettferdige, likevel må oppleve prøvelser, kan du 
be elevene tenke på en gang i sitt liv da de kunne kjenne seg igjen i følgende uttalelse av 
eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum:

“Å bli prøvet… er nødvendig selv om du lever et verdig og rettferdig liv og er lydig mot 
[Guds] bud. Akkurat når alt synes å gå bra, kommer ofte utfordringene i flerfoldige doser, 
anvendt samtidig” (“Stol på Herren,” Lys over Norge, jan. 1996, 16).

Be elevene granske Mosiah 23:21- 22 for å finne ut hvorfor Herren tillater at 
de som velger å leve rettferdig, opplever prøvelser og motgang. Når elevene 
forteller hva de har funnet, kan du hjelpe dem å forstå at Herren vil prøve 
vår tålmodighet og tro for å hjelpe oss å øke vår tillit til ham.
Be elevene skrive følgende spørsmål i sine skriftstudiedagbøker eller 
notatbøker. Be dem grunne på disse spørsmålene mens de studerer res-

ten av Mosiah 23. De skulle ikke skrive sine svar før du ber dem om å gjøre det senere 
i leksjonen.

• Hvilke prøvelser opplever du nå?

• Hvordan kan du utøve tro og tillit til Gud under dine prøvelser?

Be elevene lese Mosiah 23:23- 29. Be dem finne ut hvordan Alma og hans folk ble prøvet, 
og hva de gjorde for å vise sin tillit til Gud.

• Hvordan kan det å be og følge rådene fra en profet hjelpe oss under en prøvelse? 
(De kan hjelpe oss å utvikle tålmodighet og tro. De kan også hjelpe oss å motta styrke, 
personlig åpenbaring, fred og trygghet, slik at vi kan utholde våre prøvelser eller finne 
befrielse fra dem.)

Mosiah 23:30- 24:25
Alma og hans folk lider forfølgelse, men Herren letter deres byrder og befrir dem 
på mirakuløst vis
For å hjelpe elevene å forstå Amulons forhold til lamanittene og deres konge, kan du sam-
menfatte Mosiah 23:30- 39 og 24:1- 7. Forklar at Amulon var leder for kong Noahs ugude-
lige prester, som hadde kastet Alma ut fordi han støttet Abinadi. Amulon, sammen med 
de andre ugudelige prestene og deres lamanittiske hustruer, hadde sluttet seg til lamanit-
tene. Amulon vant lamanittkongens tillit, som deretter utnevnte ham til å herske over alle 
nephittene i landet Helam, inkludert Almas folk.

Be en elev komme frem foran klassen, og be ham eller henne ta på seg en tom ryggsekk. 
(Eleven vil trenge Skriftene sine.) Spør eleven hvor lett det ville være å bære den tomme 
ryggsekken resten av dagen. Be denne eleven lese Mosiah 24:8- 11 høyt. Hver gang eleven 
leser om noe som ville ha vært en prøvelse for Alma og hans folk, legger du en stein eller 
en annen tung gjenstand i ryggsekken. Når eleven er ferdig med å lese, kan du spørre ham 
eller henne hvor lett det ville være å bære en full ryggsekk resten av dagen. (Eleven skulle 
stå foran klassen og bære den tunge ryggsekken til han eller hun blir bedt om å sette seg.) 
Spør klassen:

• Hva kan steinene eller de tunge gjenstandene i sekken symbolisere i vårt liv?

• Hvordan påvirker denne typen byrder oss?

Elevdeltagelse
Å be elever delta i 
aktiviteter foran klassen, 
hjelper alle elevene å 
føle seg mer involvert 
i læringen, fordi en av 
deres jevnaldrende hjel-
per til med undervisnin-
gen. Når du ber elever 
delta foran klassen i en 
lengre periode, skulle 
du be dem om å ta med 
seg Skriftene, slik at 
de fortsatt kan delta i 
skriftstudium og disku-
sjon sammen med resten 
av klassen.
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Be en elev lese Mosiah 24:10- 12 høyt. Be klassen se etter hva Almas folk gjorde for å få 
hjelp med sine byrder. Be elevene forklare det de finner.

• Hvordan kan bønn hjelpe oss når vi har vanskelige byrder?

• Hvorfor kan det være beroligende å vite at Gud kjenner “[våre] hjerters tanker” når vi 
opplever prøvelser?

Be elevene lese Mosiah 24:13- 15 for å finne ut hva som skjedde med Almas folk da de 
fortsatte å be om hjelp.

• Hva lovet Herren å gjøre for Almas folk? (Når elevene svarer, kan du gjerne be en annen 
elev eller to om å løfte bunnen av sekken for å lette byrden for eleven som bærer den – 
for å symbolisere hvordan Herren kan lette våre byrder.) Hvilken sammenheng hadde 
dette løftet med pakten de hadde inngått ved Mormons vann? (Se Mosiah 18:8- 10.)

• Hvorfor er det nyttig å vite at Herren ikke alltid umiddelbart fjerner våre byrder eller 
tar bort våre utfordringer?

• Hva kan vi lære av hvordan Alma og hans folk reagerte på sine prøvelser?

• Når har du følt at Herren har gitt deg styrke til å utholde en prøvelse eller bære en 
byrde?

Be elevene lese Mosiah 24:16- 17, 21 stille. Be dem finne ord og uttrykk som ytterligere 
beskriver hvordan folket reagerte på sine prøvelser og hvordan Herren hjalp dem. Be en 
eller to elever forklare med egne ord noen sammenhenger de ser mellom folkets handlinger 
og Herrens handlinger. Skriv følgende prinsipp på tavlen: Når vi tålmodig underkaster oss 
Herrens vilje, vil han styrke oss og fri oss fra våre prøvelser i sin egen beleilige tid.
Be eleven foran klassen om å ta av seg ryggsekken. Be ham eller henne beskrive hvordan 
det føles å være fri fra byrden. Be samme elev lese Mosiah 24:21- 22. Du kan gjerne be ele-
ven fortelle hvordan han eller hun kan kjenne seg igjen i det folket gjorde i disse versene.

Sammenfatt Mosiah 24:18- 25 ved å forklare at Alma og hans folk var i stand til å unnslippe 
fordi Herren lot en dyp søvn komme over lamanittene. Herren førte deretter Alma og hans 
folk til Zarahemla, der kong Mosiah tok imot dem med glede. Alma og hans folk “utøste… 
sin takk til Gud” idet de visste at “ingen andre enn Herren deres Gud kunne befri dem” 
(Mosiah 24:21; se også Mosiah 25:16).

Be elevene tegne en pil fra landet Helam til Zarahemlas 
land på sin oversikt over reiser i Mosiah 7- 24. Be dem om å 
merke denne reisen “Almas folk flykter”.

Som avslutning, kan du be elevene skrive svar på de to 
spørsmålene de skrev i sine skriftstudiedagbøker tidligere 
i leksjonen. Be dem om å reflektere over sine prøvelser og 
hvordan de kan utøve tro og tillit til Gud for å få hjelp til å 
holde ut. Bær vitnesbyrd om at hvis vi tålmodig underkas-
ter oss Herrens vilje, vil han styrke oss og fri oss fra våre 
prøvelser i sin egen beleilige tid. Du kan også gjerne be 
elevene gi eksempler på hvordan Herren har styrket dem i 
deres prøvelser.

Oversikt over reiser i Mosiah 7- 24
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Innledning
Mosiah 25 avslutter beretningen om Zeniffs folk (se 
Mosiah 7- 24). Limhis folk og Almas tilhengere vendte 
tilbake til Zarahemla og ble trygt forenet under kong 
Mosiahs styre. Etter at disse gruppene kom, ble Limhi 

og hans folk døpt. Kong Mosiah ga Alma myndighet 
til å opprette menigheter over hele landet og til å lede 
Guds kirkes anliggender blant Nephis folk.

LEKSJON 65

Mosiah 25

Undervisningsforslag

Mosiah 25:1- 13
De som er samlet i Zarahemla, forener seg og blir kjent som nephitter
Be elevene tenke på beretninger de har lest eller hørt som illustrerer hvordan Herren har 
hjulpet noen ved å gi veiledning, styrke, beskyttelse eller befrielse. Du kan gjerne foreslå at 
de tenker på beretninger i Skriftene, Kirkens historie eller livet til familiemedlemmer eller 
venner. Som et eksempel, kan du fortelle følgende historie som ble fortalt av en ung kvinne 
som gikk foran sin gruppe ned en åsside under en utendørs menighetsaktivitet:

“En advarselsrøst, bestemt, men lydløs, sa: ‘Snu og gå tilbake.’ Jeg holdt på å ignorere den, 
men den kom igjen. Denne gangen lyttet jeg og gikk tilbake til gruppen. Da vi begynte 
å gå nedover, så vi to enorme sorte okser komme fort og hissig opp bakken. Den største 
begynte å stampe i bakken mens han stirret på oss…Vår prestedømsleder distraherte 
den, og vi klarte å klatre over et gjerde til sikkerhet.

Da vi kom tilbake til leiren, skjønte jeg at hvis jeg ikke hadde lyttet til advarselen fra 
Ånden, kunne jeg ha blitt alvorlig skadet eller drept. Jeg visste at vår himmelske Fader 
brydde seg om meg personlig og hadde beskyttet meg. Jeg er så takknemlig til Herren for 
den advarselen. Denne erfaringen styrket mitt vitnesbyrd og ga meg større kjærlighet til 
Herren” (“Turn Back,” New Era, nov. 2010, 47).

Be en eller to elever fortelle en historie de har tenkt på som illustrerer Guds godhet og 
kraft i en annens liv. Spør klassen:

• Hvordan hjelper det deg å høre eksempler på Guds godhet og kraft i andres liv?

Sammenfatt Mosiah 25:1- 6 ved å forklare at etter at Limhis folk og Almas folk (som alle 
var etterkommere av Zeniffs folk) flyktet fra fangenskap og forente seg med folket som 
bodde i Zarahemla, leste kong Mosiah deres opptegnelser for hele folket. Be elevene lese 
Mosiah 25:7 stille, på jakt etter den generelle reaksjonen fra folket på beretningene om 
Guds handlemåte med Zeniffs folk. Be en elev fortelle hva han eller hun har funnet.

Kopier følgende oversikt på tavlen. Forklar at i Mosiah 25:8- 11 lærer vi mer om hvordan 
folket reagerte på beretningene om Zeniffs og Almas folk. Be elevene granske skriftsted-
henvisningene for å finne ut hva folket hørte og hva de syntes om det. Svarene for den 
første henvisningen er gitt i parentes som et eksempel.
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Hva folket hørte Hva folket syntes om det

Mosiah 25:8 (De hørte hvordan Limhis folk 
ble fridd fra trelldom.)

(Det fylte dem med stor glede.)

Mosiah 25:9

Mosiah 25:10

Mosiah 25:11

Når elevene har fått nok tid til å studere skriftstedhenvisningene, kan du be noen av dem 
skrive på tavlen hva de har funnet. Be elevene oppsummere det de har lært av Mosiah 
25:8- 11 ved å erklære prinsipper fra dette skriftstedet som de kan anvende på seg selv. 
Når elevene svarer, kan du hjelpe dem å forstå at ved å studere opptegnelsene om Guds 
handlemåte med andre, kan vi føle glede og takknemlighet for Guds godhet. (Når 
elevene leser disse versene, kan de også legge merke til sorg og tap som følge av synd.)

• Hvilke kilder kan vi vende oss til for å lære av andres erfaringer med Guds godhet? 
(Skriv elevenes svar på tavlen. De kan omfatte Skriftene, generalkonferansetaler, 
Kirkens tidsskrifter, biografier om Kirkens ledere og andre, samt slektshistorier.)

Be elevene tenke på tilfeller hvor de har lært om Guds godhet med andre fra kildene som 
står på tavlen.

• Hvordan har du hatt nytte av å lære om Guds godhet mot andre fra en av disse kildene?

• Hva tror du kan være den langsiktige virkningen på noen som jevnlig lærer om Guds 
godhet i sin handlemåte med andre?

Oppfordre elevene til å ta seg tid på egen hånd til å velge en av kildene som står på tavlen, 
og lete etter inspirerende historier om Guds godhet.

Mosiah 25:14- 24
Alma oppretter Guds kirke i hele nephittenes land
For å forberede elevene til å studere Kirkens organisasjon og lære blant nephittene, kan du 
spørre:

• Når har du gått i en annen siste- dagers- hellig menighet eller gren enn din hjemmeme-
nighet eller - gren? Hvilke likheter merket du mellom din menighet eller gren og den du 
besøkte?

• Hvordan er det nyttig å se at Kirkens organisasjon og lære er den samme i alle menighe-
ter og grener i Kirken?

Sammenfatt Mosiah 25:14- 17 ved å forklare at etter at Mosiah talte til og leste for folket, 
inviterte han Alma til å undervise dem. Så ba kong Limhi og hans folk om å bli døpt. Alma 
døpte dem og begynte å organisere Kirken over hele landet.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Mosiah 25:18- 22. Be klassen se etter hvordan Kirken 
ble organisert og styrt blant nephittene på Almas tid. For å hjelpe elevene å forstå at Kir-
kens organisasjon sørger for at alle medlemmer kan motta sannheten, kan du stille 
spørsmål som de følgende:

• Hvordan ligner Kirken blant nephittene Kirken i dag? (Vi har menigheter og grener som 
er som de “forskjellige grupper” som er nevnt i Mosiah 25:21. Grenspresidenter, bisko-
per og stavspresidenter er som prestene og lærerne som ledet Kirken på Almas tid.)

• Hva sier Mosiah 25:15- 16, 22 om hvilke sannheter Kirkens prester og lærere understre-
ket på Mosiahs tid? (Du kan gjerne påpeke at Herren har gitt lignende instruksjoner til 
foreldre, Kirkens ledere og misjonærer i de siste dager. [Se L&p 15:6; 19:31; 68:25.])

• Hvorfor er det viktig stadig å undervise om omvendelse og tro på Gud?
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Be elevene lese Mosiah 25:23- 24, på jakt etter ord eller uttrykk som beskriver de velsignel-
ser de mottok som sluttet seg til Guds kirke.

• Hvordan ble folket velsignet som følge av å bli døpt og slutte seg til Guds kirke?

• Hvordan har Herren velsignet deg gjennom ditt medlemskap i Kirken?

Skriv følgende prinsipp på tavlen: Når vi påtar oss Jesu Kristi navn og lever deretter,  
vil Herren utøse sin Ånd over oss.
Bær vitnesbyrd for elevene om at de velsignelser de har opplevd som medlemmer av 
Kirken, kan øke etter hvert som de holder sine pakter og mottar Ånden.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Mosiah 25:17- 22. Prestedømsmyndighet 
blant nephittene

Mormons bok gir ikke konkrete detaljer om det preste-
dømme som profeter og andre brødre blant nephittene 
og lamanittene hadde. Referansene til ordinanser og 
måten Kirken ble ledet på, er imidlertid tilstrekkelig 
bevis for at de hadde Det melkisedekske prestedømme. 
President Joseph Fielding Smith sa at “det preste-
dømme [nephittene] hadde og som de forrettet ved, 

var prestedømmet etter den hellige orden – etter 
Guds Sønns orden [se Alma 13:1- 20]. Dette høyere 
prestedømme kan forrette i alle evangeliets ordinan-
ser” (Frelsende læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 
3 bind [1954- 56], 3:76).

For mer informasjon om prestedømsmyndighet i 
Mormons bok, kan du se Kommentar og bakgrunns-
informasjon om Mosiah 18.

Bær vitnesbyrd om 
lovede velsignelser
Bror Russell T. Osgut-
horpe, Søndagsskolens 
generalpresident, har 
gitt oss et enkelt mønster 
for effektiv undervisning: 
(1) undervis i viktige 
læresetninger, (2) oppfor-
dre elevene til handling 
og (3) bær vitnesbyrd om 
lovede velsignelser (se 
“Undervisning bidrar til 
å redde liv,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2009, 15). 
Når du vitner om løfter 
som finnes i Skriftene 
og ordene til vår tids 
profeter, kan elevene 
føle større motivasjon til 
å anvende det de lærer.
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Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte Mosiah 18- 25 (enhet 13), 
er ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg bare om et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Mosiah 18)
Etter Abinadis død, omvendte Alma seg og forkynte Jesu 
Kristi evangelium for andre ved Mormons vann. Ved å 
studere denne hendelsen lærte elevene at vi mottar Herrens 
ånd og løftet om evig liv ved å inngå og holde dåpens 
pakt, og at store velsignelser kommer til dem som holder 
dåpspakten.

Dag 2 (Mosiah 19- 20)
Etter at kong Noah og hans folk hadde forkastet Abinadis 
læresetninger og forsøkt å drepe Alma og hans tilhengere, 
ble de angrepet av lamanittene. Noah ble drept av sitt folk, 
og hans sønn Limhi ble konge. Da elevene leste hvordan 
Limhis folk ble ført i trelldom av lamanittene, lærte de at det 
å forkaste Herrens tjeneres ord medfører lidelse og sorg. De 
ble oppfordret til å tenke på en gang da de opplevde fred 
og åndelig trygghet ved å følge rådene fra Herrens tjenere.

Dag 3 (Mosiah 21- 24)
Elevene lærte at Alma og hans folk, selv om de var rett-
skafne, også ble bragt i trelldom av lamanittene. Elevene 
laget en oversikt i sine skriftstudiedagbøker som sammen-
lignet Limhi og hans folks trelldom og befrielse med Alma 
og hans folks trelldom og befrielse. Beretningen om Limhis 
folk lærte dem at når vi ønsker å inngå og holde pakter, vil 
Herren åpne en utvei så vi kan bli befridd. Av Almas gruppe 
lærte elevene at når vi tålmodig underkaster oss Herrens 
vilje, vil han styrke oss og fri oss fra våre prøvelser i sin 
egen beleilige tid.

Dag 4 (Mosiah 25)
Etter at Limhis folk og Almas folk var trygt gjenforent under 
kong Mosiah i Zarahemla, ble deres beretninger lest for hele 
folket. Elevene lærte at ved å studere opptegnelsene om 
Guds handlemåte med andre, kan vi føle glede og takk-
nemlighet for Guds godhet. Da elevene overveide hvordan 
Kirkens medlemmer på nephittenes tid lignet Kirkens med-
lemmer i dag, lærte de at når vi påtar oss Jesu Kristi navn og 
lever deretter, vil Herren velsigne oss med sin Ånd. Elevene 
skrev om hvordan det å være villig til å påta seg Jesu Kristi 
navn, gjør en forskjell i deres liv.

Innledning
Å sammenligne erfaringene til Almas og Limhis folk kan hjelpe 
elevene å oppdage verdifulle prinsipper for kildene til våre prø-
velser og hvordan vi kan bli befridd fra trengsel gjennom vår tro 
på Jesus Kristus. Hjelp elevene å vite at når de inngår og holder 
hellige pakter, stoler på Herren og ydmykt ber ham om hjelp, vil 
han styrke dem og fri dem fra deres prøvelser på sin egen måte 
og i sin egen beleilige tid.

Undervisningsforslag

Mosiah 18
Alma forkynner evangeliet for kong Noahs folk, og mange 
omvender seg og ønsker å bli døpt
Be elevene tenke på sin egen dåp. Oppfordre dem til å fortelle 
om noen minneverdige detaljer ved sin erfaring. Hvis du har det, 
kan du så vise bildet Alma døper i Mormons vann (62332; Kunst 
inspirert av evangeliet [2009], nr. 76) og be dem tenke på hen-
delsene som er beskrevet i Mosiah 18:8- 11. Spør elevene hva de 
forsto om hensikten med dåpen og dåpens pakt da de ble døpt.

Når elevene har diskutert beretningen i Mosiah 18, kan du be 
dem slå opp dag 1, oppgave 1 i sine skriftstudiedagbøker, der 
de laget en oversikt over hva Alma forkynte om dåpspakten som 
forklart i Mosiah 18:8- 11. Be en elev gjengi sin oversikt på tavlen 
eller presentere den for klassen, og spør de andre elevene om 
de har noe å legge til i kolonnene “Jeg lover” og “Gud lover”. 
Deretter skriver du følgende prinsipp på tavlen eller på et ark: 
Vi mottar Herrens ånd og løftet om evig liv ved å inngå 
og holde dåpens pakt.Du kan gjerne foreslå at elevene skriver 
dette prinsippet i Skriftene ved siden av Mosiah 18:8- 11.

Spør: Hvordan påvirker din forståelse av dåpens pakt ditt ønske 
om å holde denne pakten?

Mosiah 19- 24
Limhis folk og Almas tilhengere blir befridd fra trelldom under 
lamanittene
Be en elev lese den første uttalelsen av eldste Richard G. Scott i 
De tolv apostlers quorum i leksjonen for dag 3 av denne enhe-
ten i elevenes studieveiledning. Spør elevene hva eldste Scott 
sa er de to typer prøvelser vi møter i vårt liv. (De skulle ha disse 
understreket i sine håndbøker.) Skriv Utfordringer som kommer 
av overtredelse og Foredling som kommer av prøvelser på tavlen.

Be elevene se på sine svar på oppgave 1, dag 3, i sine skriftstu-
diedagbøker. Skriv deretter Limhis folk under “Utfordringer som 
kommer av overtredelse” (se Mosiah 19:10, 25- 28; 20:20- 21) 
og Almas folk under “Foredling som kommer av prøvelser” (se 
Mosiah 23:18- 21). Be elevene skrive noen eksempler på tavlen 
på hvordan mennesker i dag kan oppleve hver av disse typene 
utfordringer.

Hjemmestudie- leksjon
Mosiah 18- 25 (Enhet 13)
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Mens du gjennomgår følgende prinsipper med elevene, bør du 
skrive dem på tavlen.

Be elevene gå sammen to og to og lese Mosiah 21:13- 16. Be 
dem om å merke seg ord og uttrykk som lærer oss at når vi 
ydmyker oss, påkaller Herren og omvender oss fra våre 
synder, vil Gud høre våre bønner og lette byrden av våre 
synder i sin egen beleilige tid. Be elevene fortelle hvordan de 
tror man kan anvende dette prinsippet dersom man opplever en 
av utfordringene på tavlen.

Be elevene lese Mosiah 21:31- 32, 35 og sammenfatte Limhis 
folks flukt i Mosiah 22 for å vise at når vi inngår pakt om å 
tjene Gud og holde hans bud, vil Herren åpne en utvei 
så vi kan bli befridd. Du kan gjerne be elevene skrive dette 
prinsippet i Skriftene ved siden av Mosiah 21:31- 35.

For å repetere et prinsipp elevene lærte av å studere om Almas 
folk, kan du be en elev sammenfatte beretningen om hvor-
dan Almas folk ble ført i trelldom av lamanittene (se Mosiah 
23:25- 24:11). Be noen elever bytte på å lese høyt fra Mosiah 
24:12- 17. Be dem peke ut ord eller uttrykk som lærer oss at når 
vi tålmodig underkaster oss Herrens vilje, vil han styrke 
oss og fri oss fra våre prøvelser når han velger det. Du kan 
gjerne oppfordre elevene til å markere viktige ord eller uttrykk 
i disse versene.

Kopier følgende eksempler på tavlen, eller forbered dem som 
et utdelingsark. Be elevene forklare hvordan de kan bruke de 
sannheter de har lært av å studere om Limhis og Almas folk, 
til å hjelpe personen i hvert eksempel.

 1. En venn har erkjent behovet for å omvende seg og har 
opplevd intense følelser av uverdighet og motløshet, og 
har lurt på om det noen gang vil være mulig å overvinne 
fristelsene og skyldfølelsen. Hvordan kan du bruke beret-
ningen om Limhis folk til å gi din venn mot og håp til å 

omvende seg? (Du kan gjerne oppfordre elevene til å peke 
ut bestemte vers i Mosiah 21 som de kan dele med denne 
vennen. Be elevene forklare hvorfor de tror de versene de 
har valgt, vil hjelpe vennen.)

 2. En venn er sosialt utadvendt og bestreber seg på å leve 
i samsvar med evangeliets normer. Enkelte ønsker ikke å 
omgås med vedkommende fordi de sier at han (eller hun) 
ganske enkelt er “for god” for dem. Hvordan kan du bruke 
beretningen om Almas folk til å hjelpe vennen din til å 
stole på Herren og finne styrke og trøst i denne prøvelsen? 
(Du kan gjerne oppfordre elevene til å peke ut bestemte 
vers i Mosiah 24 som de kan dele med vennen sin. Be dem 
forklare hvorfor de tror de versene de har valgt, vil hjelpe.)

Be elevene fortelle om tilfeller da de eller noen de kjenner, har 
vært vitne til kraften i Herrens befrielse i sitt liv. (Pass på ikke 
å oppmuntre til eller tillate at elevene forteller om upassende 
detaljer om tidligere overtredelser i klassen.) Oppmuntre elevene 
til å holde sine pakter, be Herren om hjelp og stole på kraften i 
hans befrielse uansett hvilke prøvelser de møter i sitt liv. Avslutt 
leksjonen med å bære vitnesbyrd om Herrens kraft til å befri oss 
fra utfordringer og vanskeligheter som kommer av enten våre 
egne overtredelser eller prøvelser som er ment å foredle oss.

Neste enhet (Mosiah 26- Alma 4)
I den kommende uken vil elevene lære om en engel som ble 
sendt for å hindre Alma den yngre i å ødelegge kirken. De skal 
studere hva som skjedde med Alma etter denne opplevelsen, og 
lese noen av de viktigste læresetningene om åndelig gjenfødelse 
i Skriftene. Da kong Mosiah døde, ble Alma utvalgt til å være 
nephittenes leder. Amlici, en ugudelig mann, forsøkte å styrte 
ham. Oppfordre elevene til å se etter hva Alma gjorde for å 
innby Herrens makt til befrielse i denne situasjonen.
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Innledning
Under Mosiahs regjeringstid var det mange av den 
oppvoksende generasjon – de som var små barn da 
kong Benjamin holdt sin avskjedstale – som ikke trodde 
på Kirkens læresetninger og nektet å påkalle Herren. 
Disse vantro ungdommene påvirket andre medlemmer 
av Kirken til å begå alvorlige synder. Mange av disse 
overtrederne ble bragt frem for Alma, Kirkens leder. 
Alma visste først ikke hva han skulle gjøre, men han 

ba til slutt Herren om veiledning om hvordan han skulle 
dømme de ulydige medlemmene. Herren åpenbarte 
fremgangsmåten som Alma skulle følge for å holde 
Kirkens medlemmer ansvarlige for sine synder. Alma 
lærte også om Guds nåde og villighet til å tilgi dem 
som omvender seg. Alma fulgte Herrens råd og bragte 
orden i Kirken.

LEKSJON 66

Mosiah 26

Undervisningsforslag

Mosiah 26:1- 6
Mange i den oppvoksende generasjon tror ikke på evangeliet, og leder andre 
til å begå synd
Før leksjonen skriver du følgende spørsmål på tavlen:

Hvordan vil du beskrive ditt vitnesbyrd i dag?

På hvilke måter ønsker du at ditt vitnesbyrd skal vokse?

Be elevene svare på disse spørsmålene i sine skriftstudiedagbøker eller notatbøker. Når 
elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du forklare at Mosiah 26 inneholder en beretning om 
en gruppe mennesker som ikke gjorde det de trengte å gjøre for å holde liv i sitt vitnesbyrd. 
Som følge av dette, utviklet aldri deres tro på Gud seg, og de ledet mange av Kirkens med-
lemmer ut i synd og villfarelse. Foreslå at når elevene studerer denne beretningen, skulle 
de overveie hva den lærer oss om å utvikle og styrke vårt vitnesbyrd.

Be en elev lese Mosiah 26:1- 3 høyt. Spør så klassen:

• Hvilket valg tok mange av den oppvoksende generasjon? (De valgte å ikke tro på sine 
foreldres tradisjoner.)

• Hvorfor tror du folks vantro hindrer dem i å “forstå Guds ord”? (Mosiah 26:3).

Forklar at tro (eller til og med et ønske om å tro) fører til handlinger som styrker vårt 
vitnesbyrd. På den annen side, når folk velger å ikke tro, velger de også å ikke gjøre visse 
ting som kunne ha hjulpet dem å utvikle sterke vitnesbyrd. Be elevene lese Mosiah 26:3- 4, 
6 stille. Be halve klassen se etter hva den oppvoksende generasjon ikke ville gjøre på grunn 
av sin vantro. Be resten av klassen om å se etter resultatene av denne vantroen.

• Hva nektet den oppvoksende generasjon å gjøre på grunn av sin vantro?

• Hva var virkningene av deres vantro?

Når elevene har diskutert disse spørsmålene, skriver du følgende på tavlen: For å utvikle 
og vedlikeholde et vitnesbyrd, må vi …
Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Henry B. Eyring i Det første president-
skap. Be klassen lytte etter måter å fullføre setningen på tavlen på.

“Et vitnesbyrd krever næring ved troens bønn, at vi hungrer etter Guds ord 
i Skriftene og at vi er lydige mot de sannheter vi har mottatt. Det er farlig å 
forsømme bønn. Vi setter vårt vitnesbyrd i fare om vi tar lett på vårt studium 
av Skriftene. Dette er nødvendig næring for vårt vitnesbyrd …

Å nyte Guds ord, inderlig bønn og lydighet mot Herrens bud er noe som 
må komme jevnt og trutt hvis deres vitnesbyrd skal vokse og blomstre” 

(“Et levende vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 127).

Undervisning 
av ungdom
President J. Reuben 
Clark jr. i Det første 
presidentskap sa:
“Kirkens ungdom 
hungrer etter det som 
er av Ånden. De er ivrige 
etter å lære evangeliet, 
og de vil ha det rent og 
uutvannet …
… Dere trenger ikke å 
innhylle sannheter i en 
kappe av verdslighet. 
Dere kan gi dem sann-
hetene åpent i naturlig 
form” (Kirkens fastlagte 
kurs for utdannelse, rev. 
utg. [hefte, 1994], 3, 9).
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• Hvilke vaner pekte president Eyring på som vil hjelpe oss å gi næring til vårt vitnesbyrd? 
(Etter hvert som elevene peker på disse vanene, setter du dem inn i setningen på tavlen: 
For å utvikle og vedlikeholde et vitnesbyrd, må vi nyte Guds ord, be i tro og adlyde 
Herrens bud.)

• Hvordan har disse vanene påvirket ditt vitnesbyrd?

Be elevene lese Mosiah 26:5- 6 stille, på jakt etter hvordan de vantro ungdommene påvirket 
noen medlemmer av Kirken.

• Overvei følgende uttalelse: “Derfor ble det nødvendig at de som begikk synd, som var i 
kirken, ble irettesatt av kirken” (Mosiah 26:6). Hva tror du dette betyr? (Det var nødven-
dig for Kirkens medlemmer som hadde syndet, å bli dømt og holdt ansvarlige.)

Mosiah 26:7- 14
Alma ber Herren om veiledning om hvordan han skal dømme dem som begår synd
Be elevene forestille seg hvordan det ville være å være biskop i en menighet med medlem-
mer som har begått alvorlige synder og ikke omvender seg. Be elevene stille tenke over hva 
de ville gjøre i denne situasjonen. Hvordan ville de oppfylle sitt ansvar for å holde med-
lemmene ansvarlig for sine synder og for å hjelpe dem å omvende seg? Forklar at Alma, 
Kirkens leder, opplevde en lignende utfordring.

Sammenfatt Mosiah 26:7- 12 ved å forklare at de som hadde syndet, ble bragt frem for 
Alma. Ingenting som dette hadde skjedd i Kirken før, og Alma visste ikke hva han skulle 
gjøre. Han bestemte seg for å sende overtrederne til kong Mosiah for å bli dømt. Kong 
Mosiah sendte dem tilbake til Alma, som hadde myndighet fra Gud til å dømme medlem-
mer av Kirken som hadde syndet.

Be en elev lese Mosiah 26:13- 14 høyt. Be klassen se etter hva Alma følte med hensyn til 
sitt ansvar for å dømme dem som hadde syndet.

• Hva gjorde Alma da han følte seg urolig med hensyn til sin plikt til å dømme 
overtredere?

• Hvorfor er det viktig å vite at biskoper og grenspresidenter søker og mottar Herrens 
veiledning når de hjelper dem som har syndet?

Mosiah 26:15- 32
Herren åpenbarer til Alma hvordan han skal holde medlemmer av Kirken 
ansvarlige for sine synder og fastsetter vilkår for omvendelse
For å hjelpe elevene å forstå rammen rundt Mosiah 26:15- 32, kan du peke på at disse ver-
sene inneholder Herrens svar på Almas spørsmål om hva han skulle gjøre med overtredere. 
Når elevene studerer Herrens svar, kan du be dem se etter prinsipper og læresetninger som 
hjelper dem bedre å forstå den rollen prestedømsdommere har, som for eksempel biskoper 
og grenspresidenter (og, for bærere av Det melkisedekske prestedømme, stavs- , distrikts-  
og misjonspresidenter). Be dem også merke seg prinsipper og læresetninger om å søke 
tilgivelse.

Be elevene lese Mosiah 26:17- 28 stille og merke seg hver gang Herren bruker ordet min/
mitt eller jeg. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer disse ordene hver gang de fore-
kommer. Spør så klassen:

• I Mosiah 26:17- 28, hva antyder ordene jeg og min/mitt om Herrens plass i omvendel-
sesprosessen? (Du kan gjerne be elevene fremlegge bestemte ord, uttrykk eller vers som 
underbygger deres svar.)

• Hvilke sannheter kan vi lære av Mosiah 26:20- 21 om den rolle Herrens tjenere spiller 
i omvendelsesprosessen? (Hjelp elevene å forstå at prestedømsledere representerer 
Herren og at i tilfeller av alvorlig synd kan biskoper og grenspresidenter hjelpe 
oss å omvende oss og få tilgivelse.)

• På hvilke måter kan en biskop eller grenspresident hjelpe dem som strever med synd 
og fristelser?
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Forklar at Herren lærte Alma om hva de som søker tilgivelse, må gjøre for å omvende seg. 
Be elevene granske Mosiah 26:29- 32 parvis og finne prinsipper som hjelper dem å forstå 
hva Herren krever av oss når vi omvender oss.

Når elevene har fått tid til å studere disse versene, kan du be noen elever skrive prinsippene 
de har funnet, på tavlen med egne ord. Svarene kan omfatte følgende:

Syndsbekjennelse fører til tilgivelse.
Herren vil tilgi dem som omvender seg i hjertets oppriktighet.
Vi må tilgi andre for å motta Herrens tilgivelse.
For å hjelpe elevene bedre å forstå disse prinsippene, kan du stille noen av eller alle de 
følgende spørsmål:

• I Mosiah 26:29, hva betyr det at noen “bekjenner sine synder for deg og meg”? (Du må 
kanskje påpeke at i dette verset viser ordet deg til Alma.)

• Hvorfor tror du det er nødvendig at en som har begått en alvorlig synd, bekjenner til 
Herren og til riktig leder i Kirken? (Alvorlige overtredelser, som brudd på kyskhetsloven, 
kan sette en persons medlemskap i Kirken i fare. I slike tilfeller må vedkommende derfor 
bekjenne synden til både Herren og hans representant i Kirken. Biskoper og grenspresi-
denter har prestedømsnøkler for å hjelpe dem som har syndet, å søke tilgivelse. Selv om 
bare Herren kan tilgi synder, har prestedømsledere en støttefunksjon når det gjelder å 
hjelpe noen å få denne tilgivelsen. De holder alle bekjennelser konfidensielle og hjelper 
dem som bekjenner, gjennom hele omvendelsesprosessen.)

• Hva tror du det betyr å omvende seg “i hjertets oppriktighet”? (Mosiah 26:29).

• Hvorfor tror du Herren krever at vi tilgir andre? Hvilken sammenheng er det mellom 
å omvende seg og å tilgi andre? (Se 3 Nephi 13:14- 15; L&p 64:8- 11.)

• Hvilke ord eller uttrykk i disse versene kan gi mot eller trøst til noen som ønsker 
å omvende seg, men føler at han eller hun ikke kan få tilgivelse?

Mosiah 26:33- 39
Alma adlyder Herrens råd og dømmer dem som har syndet, og setter Kirken i orden
Forklar at Mosiah 26:33- 37 forteller hvordan Alma fulgte Herrens instruksjoner, dømte 
medlemmer av Kirken som hadde syndet, og bragte Kirken i orden. Be elevene lese Mosiah 
26:34- 37 stille, på jakt etter resultatene av Almas innsats for å følge Herrens råd. Bær 
vitnesbyrd om at når vi omvender oss og lever rettferdig, kan vi ha fred i hjertet og utvikle 
oss åndelig.
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Innledning
Alma den yngre og kong Mosiahs sønner gjorde opprør 
mot sine fedre og Herren og forsøkte å ødelegge Guds 
kirke. Deres innsats endte da en engel, sendt som svar 
på de rettferdiges bønner, kalte dem til omvendelse. 

Som et resultat av denne mirakuløse opplevelsen, ble 
de født på ny ved Jesu Kristi forsoning, og de reiste 
gjennom hele Zarahemlas land for å forkynne evange-
liet og reparere skadene de hadde forårsaket.

LEKSJON 67

Mosiah 27

Undervisningsforslag

Mosiah 27:1- 22
En engel kaller Alma den yngre og Mosiahs sønner til omvendelse
For å sette denne leksjonen i sammenheng, kan du sammenfatte Mosiah 27:1- 7 ved å for-
klare at mange av de vantro i Zarahemla begynte å forfølge dem som tilhørte Kirken. Etter 
at kong Mosiah hadde sendt ut en proklamasjon som forbød slike handlinger, adlød fler-
tallet av folket og freden ble gjenopprettet. Det var imidlertid noen som fortsatte å prøve 
å ødelegge Kirken. Fem av disse var Almas sønn Alma og kong Mosiahs sønner Ammon, 
Aaron, Omner og Himni. Almas sønn Alma blir ofte omtalt som Alma den yngre.

Be en elev lese Mosiah 27:8- 10 høyt. Be klassen finne ord eller uttrykk som beskriver 
Alma den yngre og Mosiahs sønner.

• Hvilken del av beskrivelsen av Alma og Mosiahs sønner skiller seg mest ut for deg? 
Hvorfor? (Skriv ordene og uttrykkene på tavlen etter hvert som elevene finner dem. 
La det være plass på tavlen til å lage en ny liste senere i leksjonen.)

Be elevene stille grunne på følgende spørsmål:

• Hvordan tror du at du ville ha reagert på Almas og Mosiahs sønners handlinger hvis 
du hadde bodd i Zarahemla på denne tiden?

Vis bildet Alma den yngres omvendelse (Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr. 77). Be 
elevene stille lese Mosiah 27:11- 13, som er beretningen som er fremstilt i dette bildet. Be 
så en elev lese Mosiah 27:14 høyt. Be klassen se etter grunner engelen ga for å komme til 
Alma og Mosiahs sønner.

• Hva lærer dette verset oss om hvordan vi kan hjelpe andre som sliter? (Pass på at ele-
vene forstår at Herren blir påvirket av våre trofaste bønner for andre. Det kan være 
lurt å skrive dette prinsippet på tavlen og foreslå at elevene skriver det i Skriftene ved 
siden av Mosiah 27:14. Du kan også gjerne foreslå at de legger til en krysshenvisning 
til Jakobs brev 5:16. Påpek at Herren blir påvirket av våre bønner ikke bare for dem som 
sliter åndelig, men også for dem som har andre typer utfordringer og behov.)

• Når har en annens bønner gjort en forskjell i livet ditt?

• Når har du følt at dine bønner har gjort en forskjell i en annens liv?

Oppmuntre elevene til å fortsette å be for andre. Bær vitnesbyrd om at beretningen om 
Alma den yngre og Mosiahs sønner er bevis for at Herren hører våre bønner på vegne 
av andre. Han vil ikke overstyre handlefriheten til dem vi ber for, men han vil høre våre 
bønner, og han vil reagere på sin måte og i sin egen beleilige tid.

Be en elev stå foran klassen og lese Mosiah 27:15- 16 høyt. Forklar at dette er engelens 
ord til Alma og Mosiahs sønner. Understrek at engelen talte “med en tordenrøst som fikk 
jorden de sto på, til å skjelve” (Mosiah 27:11).

• Hva gjør inntrykk på deg ved det engelen gjorde og sa? Hvorfor gjør dette inntrykk på deg?

Sammenfatt Mosiah 27:19- 22 ved å forklare at etter at engelen hadde gitt sitt budskap, 
kunne ikke Alma snakke, ble svak og ble båret hjelpeløs til sin far (se Mosiah 27:19). Da 
Almas far hørte hva som hadde skjedd, “frydet [han] seg, for han visste at det var Guds 

Undervisning ved 
Den hellige ånd
Herren har sagt at vi 
skulle “forkynne [hans] 
evangelium ved Ånden, 
ja, ved Trøsteren som ble 
utsendt for å undervise i 
sannheten” (L&p 50:14). 
Når du underviser, skulle 
du søke Åndens veiled-
ning for å hjelpe deg 
med å tilpasse under-
visningen til elevenes 
behov.
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kraft” (Mosiah 27:20). Han samlet folket “så de kunne være vitne til hva Herren hadde 
gjort for hans sønn” (Mosiah 27:21). Han samlet også prestene, og de fastet og ba om 
at hans sønn måtte få sin styrke tilbake og bli i stand til å snakke (se Mosiah 27:22).

Mosiah 27:23- 31
Alma den yngre omvender seg og blir født på ny
Gå tilbake til listen som beskriver Alma og Mosiahs sønner, som du skrev på tavlen 
tidligere. Merk denne listen Før. Skriv Etter på den andre siden av tavlen. Be elevene lese 
Mosiah 27:23- 24, 28- 29, på jakt etter ord og uttrykk som viser hvordan Alma forandret seg. 
Gi noen elever anledning til å skrive disse ordene og uttrykkene på tavlen.

• Hva sier Mosiah 27:24 og 28 om hva Alma gjorde som førte til denne forandringen? Hva 
gjorde Herren? Hvorfor er det viktig å forstå hva vi må gjøre når vi prøver å forandre oss 
og følge Frelseren? Hvorfor er det viktig å forstå hva Herren vil gjøre for oss?

• Hvordan kan det å lære om Almas erfaring, hjelpe en som mener at han eller hun ikke 
kan bli tilgitt?

Be en elev lese Mosiah 27:25- 26 høyt. Be klassen finne læresetningen som Herren lærte 
Alma. (Selv om elevene kan bruke forskjellige ord, må du sørge for at de forstår at hver 
enkelt av oss må bli født på ny ved Jesu Kristi forsoning. (Du kan gjerne skrive denne 
sannheten på tavlen.)

Forklar at å bli født på betyr at Herrens ånd forårsaker en stor forandring i en persons 
hjerte, slik at vedkommende ikke lenger har lyst til å gjøre ondt, men heller ønsker å søke 
det som er av Gud (se Mosiah 5:2).

Du kan også gjerne forklare at selv om den store forandringen i hjertet tilsynelatende 
skjedde raskt for Alma og Mosiahs sønner, blir de fleste av oss forandret mer gradvis ved 
forsoningen. Det er en prosess snarere enn en hendelse. For å hjelpe elevene bedre å 
forstå denne læren, kan du be en av dem om å lese følgende uttalelse av president Ezra 
Taft Benson:

“I vår streben etter å bli mer lik Gud, må vi være forsiktige så vi ikke blir motløse og mister 
håpet. Å bli Kristus lik er noe vi må arbeide med hele livet, og svært ofte innebærer det en 
vekst og forandring som skjer langsomt, nesten umerkelig. I Skriftene finner vi enestående 
beretninger om menn hvis liv ble forandret på en dramatisk måte, ja, så å si på et øyeblikk: 
Alma den yngre, Paulus på veien til Damaskus, Enos som ba til langt på natt, kong Lamoni. 
Slike forbausende eksempler på kraft til å forandre selv dem som er sunket dypt ned i synd, 
gir oss tillit til at forsoningen kan nå frem, selv til dem som er bunnløst fortvilet.

Men vi må være forsiktige når vi omtaler disse bemerkelsesverdige eksemplene. Selv om 
de er virkelige og gjør inntrykk, er de snarere unntaket enn regelen. For enhver Paulus, 
enhver Enos og enhver kong Lamoni finnes det hundrevis og tusenvis av mennesker for 
hvem omvendelsesprosessen foregår adskillig mer stillferdig og umerkelig. Dag for dag 
kommer de nærmere Herren, uten egentlig å merke at de bygger opp et Gud- lignende liv. 
De lever et stillferdig liv og er gode, tjenestevillige og ansvarsbevisste” (“En stor forandring 
i våre hjerter,” Lys over Norge, Mars 1990, 7).

Når elevene har fortalt hva de har lært av denne uttalelsen, kan du be dem svare på ett 
av følgende spørsmål i sine skriftstudiedagbøker. (Du kan gjerne skrive disse spørsmålene 
på tavlen før leksjonen, klargjøre et utdelingsark med spørsmålene eller lese spørsmålene 
sakte slik at elevene kan skrive dem i sine skriftstudiedagbøker.)

• Hvordan har du blitt forandret ved forsoningen når du har omvendt deg og gjort ditt 
beste for å følge Frelseren?

• Hva er en ting du kan gjøre for mer fullstendig å komme til Herren, slik at du kan bli 
forandret ved forsoningen?

Be noen elever fortelle hva de har skrevet og fortelle om den forandring som kan finne sted 
i oss når vi omvender oss og utøver tro på Jesus Kristus og hans forsoning. (Minn elevene 
på at de ikke trenger å fortelle noe som er for personlig eller privat.) Sørg for at de forstår 
at de ikke skulle snakke om sine tidligere synder.)

Presentere profetiske 
uttalelser
Når et sitat er langt, kan 
det være svært nyttig å 
presentere det for ele-
vene som et utdelingsark 
eller skrive det på tavlen. 
Uten slik hjelp kan ele-
vene bli distrahert eller 
slite med å forstå.
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MOSIAH 27

Mosiah 27:32- 37
Alma den yngre og Mosiahs sønner reiser over hele landet, idet de prøver 
å reparere skadene de har gjort, og styrke Kirken
Forklar at sann omvendelse er en forandring i hjertet, ikke bare en beslutning om å slutte 
å gjøre noe galt. Be en elev lese Mosiah 27:32- 37 høyt. Be klassen finne ut hva Alma og 
Mosiahs sønner gjorde som gikk utover bare å slutte med det de gjorde, som var galt.

• Hvilke tegn ser du på at Alma og Mosiahs sønner virkelig forandret seg?

• Hva kan vi lære av deres eksempel?

Elevene kan for eksempel svare:

 Selv de som gjør opprør mot Herren og hans læresetninger, kan bli tilgitt.
 For virkelig å omvende seg, må man gjøre alt man kan for å reparere den skaden 
man har gjort. (Du kan gjerne forklare at vi noen ganger bruker ordet vederlag om det 
vi gjør for å reparere skaden som er gjort og korrigere våre ukloke valg.)

 Gjennom Jesu Kristi forsoning kan vi bli forandret til en rettferdig tilstand.
Rund av med å bære vitnesbyrd om at beretningen om Alma og Mosiahs sønner er et eksem-
pel på kraften i Jesu Kristi forsoning til å forandre oss. Bær vitnesbyrd om Frelserens ønske 
om å tilgi alle som i likhet disse unge mennene, utøver tro på ham og ønsker å følge ham.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Mosiah 27:25. Født på ny

Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum 
beskrev prosessen med å bli født på ny:

“Vi begynner gjenfødelsesprosessen ved å utøve tro 
på Kristus, omvende oss fra våre synder og bli døpt 
ved nedsenkning til syndenes forlatelse av en som 
har prestedømsmyndighet.

… Etter at vi har kommet opp av dåpens vann, trenger 
vår sjel å bli uavlatelig nedsenket i og gjennomsyret av 
lys og sannhet fra Frelserens evangelium. Sporadisk og 
overfladisk dypping i Kristi lære og delvis deltakelse 
i hans gjenopprettede kirke kan ikke frembringe den 
åndelige forvandling som gjør oss i stand til å vandre 
i et nytt liv. Isteden kreves det at vi er tro mot paktene, 
stadig forplikter oss og gir hele vår sjel til Gud, hvis vi 
skal motta evighetens velsignelser…

Fullstendig nedsenkning i og modning i Frelserens 
evangelium er nødvendige skritt i gjenfødelsesproses-
sen” (“Dere må bli født på ny,” Ensign eller Liahona, 
mai 2007, 21).

Eldste Bruce R. McConkie i De tolv apostlers quorum 
forklarte:

“Vi blir født på ny når vi dør med hensyn til urettferdig-
het, og når vi lever i samsvar med det som hører Ånden 
til. Men det skjer ikke på et øyeblikk, plutselig. Det… er 
en prosess. Å bli født på ny er noe som foregår gradvis, 
bortsett fra i noen få isolerte tilfeller som er så mira-
kuløse at de blir omtalt i Skriftene. Når det gjelder de 
fleste medlemmer av Kirken, blir vi født på ny litt etter 
litt, og vi blir født på ny til ytterligere lys og kunnskap 
og et sterkere ønske om rettferdighet når vi holder 
budene…

“Hvis vi, som medlemmer av Kirken, stikker ut en 
kurs som fører til evig liv, hvis vi starter prosessene 
for åndelig gjenfødelse og går i riktig retning, hvis vi 
stikker ut en kurs for å helliggjøre vår sjel og steg for 
steg går i den retningen, hvis vi stikker ut en kurs for 
å bli fullkommengjort og steg for steg og fase for fase 
fullkommengjør vår sjel ved å overvinne verden, da er 
det absolutt garantert – det er ingen tvil om det – vi vil 
få evig liv. Selv om vi har åndelig gjenfødelse foran oss, 
fullkommenhet foran oss, det fulle mål av helliggjø-
relse foran oss, hvis vi stikker ut en kurs og følger den 
etter beste evne i dette liv, vil vi, når vi går ut av dette 
liv, fortsette på nøyaktig samme kurs” (“Jesus Christ 
and Him Crucified,” Brigham Young University 1976 
Speeches, 5. sep. 1976, 5- 6, speeches. byu. edu).
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Innledning
Etter å ha blitt omvendt, følte kong Mosiahs sønner et 
sterkt ønske om å forkynne evangeliet for lamanittene. 
Etter å ha adspurt Herren og mottatt en forsikring om 
at de ville bli velsignet med fremgang og beskyttelse, 
lot Mosiah dem dra. På samme tid arbeidet Mosiah med 
å ta vare på de hellige opptegnelsene som hadde blitt 

betrodd ham. Han oversatte jaredittenes opptegnelser 
og overlot så alle opptegnelsene til Alma den yngre. 
Fordi hans sønner hadde avslått muligheten til å bli 
konge, innstiftet han et system med dommere som 
den nye styreformen i landet.

LEKSJON 68

Mosiah 28- 29

Undervisningsforslag

Mosiah 28:1- 9
Mosiahs sønner ønsker å forkynne for lamanittene
Før leksjonen skriver du følgende utsagn på tavlen:

 1. Jeg har et oppriktig ønske om andres evige lykke.

 2. Jeg er villig til å ofre for å hjelpe andre.

 3. Jeg har et ønske om å dele evangeliet med andre.

Som innledning til leksjonen, kan du be elevene bruke utsagnene på tavlen til stille å 
evaluere seg selv. Be dem bruke en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyr at utsagnet ikke beskriver 
dem godt og 10 betyr at uttalelsen beskriver dem svært godt.

Be elevene lese Mosiah 27:8- 10 stille.

• Hvor ville Alma og Mosiahs sønner ha vært på samme skala på denne tiden i deres liv?

Be en elev lese Mosiah 28:1- 4 høyt.

• Hvor ville Mosiahs sønner ha vært på samme skala etter sin omvendelse? Hvilke ord 
eller uttrykk i Mosiah 28:1- 4 viser hvor mye de hadde forandret seg?

• Hvorfor forandret Mosiahs sønners ønsker seg? (De utøvde tro på Jesus Kristus, 
omvendte seg fra alle sine synder og ble omvendt. Se Mosiah 27:34- 36. Du kan også 
gjerne henvise til Mosiah 28:4 for å påpeke hvordan Herrens ånd påvirket dem.)

• Ut fra det du har lært om lamanittene på dette tidspunktet i deres historie, hvilke 
vanskeligheter kunne misjonærer møte blant dem?

• Hva sier Mosiah 28:2 om hvilken forskjell Mosiahs sønner trodde deres forkynnelse 
kunne gjøre i lamanittenes liv?

• Hvordan påvirket Mosiahs sønners omvendelse deres ønske om å dele evangeliet med 
andre? Hvilke prinsipper kan vi lære av deres erfaring? (Sammenfatt elevenes svar ved 
å skrive følgende prinsipp på tavlen: Etter hvert som vår omvendelse går dypere, øker 
vårt ønske om å dele evangeliet med andre.)

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers 
quorum. Det kan være lurt å oppfordre elevene til å skrive denne uttalelsen 
i margen i Skriftene ved siden av Jakobs bok 28:4.

“Hvor sterkt vårt ønske er om å dele evangeliet med andre, er en god indika-
tor på omfanget av vår personlige omvendelse” (“Del evangeliet med andre,” 
Liahona, jan. 2002, 7).

Be elevene grunne på hvordan deres ønske om å dele evangeliet med andre har økt etter 
hvert som de har kommet nærmere Herren.

• Hvilke erfaringer i livet har gitt deg et ønske om å dele evangeliet med andre?
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MOSIAH 28-  29

Be elevene forestille seg at de kjenner en ung mann som er medlem av Kirken, men som 
har liten lyst til å reise på heltidsmisjon.

• Hva kan denne unge mannen gjøre for å øke sitt ønske om å dele evangeliet med andre? 
(Når elevene fremlegger sin innsikt, kan du oppmuntre dem til å huske hva som har for-
dypet deres omvendelse til Jesu Kristi evangelium og hvordan de kan anbefale lignende 
aktiviteter eller opplevelser for denne unge mannen. Hjelp dem å forstå at sterkere 
omvendelse fører til et økt ønske om å dele evangeliet med andre.)

Det kan være nyttig å forklare hvordan du fikk lyst til å forkynne evangeliet for andre. Når 
du gjør det, kan du vurdere å bære vitnesbyrd om at når vi kommer til Herren og føler hans 
Ånd, vil vårt ønske om å dele evangeliet med andre øke.

Be elevene lese Mosiah 28:5- 8 og finne ut hvorfor Mosiah lot sine sønner dra på en så 
farlig misjon.

• Hvilke velsignelser lovet Herren Mosiahs sønner som svar på Mosiahs bønn?

Mosiah 28:10- 20
Mosiah oversetter jaredittenes plater og overleverer de hellige opptegnelsene 
til Alma
Tegn følgende på tavlen:

Pek på tegningen av en krone, og be en elev lese Mosiah 28:10. Be klassen se etter et 
problem kongen hadde da sønnene reiste på misjon. (Han trengte å finne noen til å ta sin 
plass som konge.)

Sammenfatt Mosiah 28:11- 19 ved å forklare at Mosiah ble stadig eldre, og han vendte litt 
av sin oppmerksomhet til de hellige opptegnelsene som hadde blitt betrodd ham – opp-
tegnelsene hans far hadde gitt ham og bedt ham føre videre, og opptegnelsene som kong 
Limhi hadde gitt ham. I egenskap av seer oversatte han jaredittenes opptegnelse – platene 
som hadde blitt funnet av den gruppen kong Limhi hadde sendt ut for å finne Zarahemlas 
land (se Mosiah 8:7- 9). Rett elevenes oppmerksomhet mot bildet av gullplatene på tavlen.

Forklar at i tillegg til å utnevne en leder for riket, måtte også Mosiah oppnevne en som 
kunne overta platene. Be elevene lese Mosiah 28:20 stille.

• Hvem fikk de hellige opptegnelsene?

• Hvorfor var Alma et godt valg til å ta vare på disse opptegnelsene?

Mosiah 29
Folket følger Mosiahs råd om å etablere et system med dommere som sin 
styreform
Be elevene rekke opp hånden hvis de kunne tenkt seg å være konge eller dronning. Velg en 
av disse elevene til å komme frem foran klassen og stå ved kronen som er tegnet på tavlen 
(eller sett en papirkrone på hans eller hennes hode). Be eleven beskrive hvilke fordeler han 
eller hun ville få av å være konge eller dronning.

Be en elev lese Mosiah 29:1- 3 høyt.

• Hvem ønsket folket at skulle være deres konge?

• Hva oppga Mosiahs sønner så de kunne forkynne for lamanittene?

• Hva er noen muligheter unge menn og unge kvinner ofrer eller utsetter i dag for å 
kunne reise på misjon?

Virkelige situasjoner
Å knytte et prinsipp i 
evangeliet til en virkelig 
situasjon kan hjelpe 
elevene å analysere prin-
sippet og forstå hvordan 
det er relevant i deres 
liv. Du kan gjerne for-
telle elevene at jo mer 
oppriktig de reagerer på 
et slikt eksempel, jo mer 
effektivt vil det være i 
deres læringsprosess.
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Sammenfatt Mosiah 29:4- 10 ved å forklare at kong Mosiah var bekymret for at utnevnel-
sen av en ny konge kunne føre til strid og til og med krig. Han nevnte også andre proble-
mer som kunne oppstå hvis en urettferdig konge kom til makten. Be elevene lese Mosiah 
29:16- 18 og finne ut hvilke problemer det var.

Forklar at kong Mosiah foreslo at nephittene ikke lenger burde bli ledet av en konge. I ste-
det anbefalte han et system med dommere, hvor dommerne ble valgt ved folkets stemme.

Be elevene lese Mosiah 29:11, 25 stille og merke seg hvordan dommerne skulle dømme 
folket. (“Ifølge Guds bud” og “ifølge de lover som er blitt gitt dere av våre fedre”.)

Skriv Mosiah 29:26- 27, 30, 33- 34, 37- 38 på tavlen. La elevene gå sammen to og to. Be ele-
vene granske disse versene og finne ut hva folkets ansvar var i den styreformen som kong 
Mosiah foreslo. Be så hvert par om å diskutere følgende spørsmål. (Det kan også være lurt 
å skrive disse spørsmålene på tavlen eller dele dem ut på et utdelingsark.)

• Hvilke fordeler ville, ifølge kong Mosiah, komme av å ta beslutninger ved folkets 
stemme? (Han sa at folkets stemme generelt ikke ønsker ting som “som strider mot det 
som er riktig”. Han talte også om behovet for at alle borgere delte byrden med å styre 
landet og hadde “de samme muligheter”.)

• Hva ville konsekvensene bli hvis folkets stemme valgte urett? (Guds straffedommer ville 
komme over dem, og de ville bli ødelagt.)

• Hva tror du det som står i Mosiah 29:34, “så enhver kunne bære sin del”, betyr? Hvor-
dan kan disse ordene anvendes på borgeres ansvar for å engasjere seg i lokal og nasjonal 
politikk?

Les følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell i De tolv apostlers quorum:

“Både ledere og andre samfunnsborgere må stå til regnskap for det som skjer når det 
gjelder kulturell tilbakegang… Det er lett å kritisere dårlige ledere, men vi skulle ikke 
gi samfunnsborgere fritt leide” (“La oss omvende oss fra vår egenkjærlighet,” Liahona, 
juli 1999, 26).

• Hvorfor er det viktig at både ledere og underordnede er ansvarlige for sine handlinger?

• Hva kan du gjøre for å støtte rettferdige lover og ledere? (Du kan gjerne henvise elevene 
til 12. trosartikkel.)

Uttrykk din visshet om at selv om ikke alle land i verden har mulighet til å velge sine egne 
ledere, vil Herren alltid hjelpe dem som stoler på ham, uansett hvor de bor.

Be en elev lese Mosiah 29:41- 43 høyt.

• Hvem valgte folket som sin første overdommer? Levde han opp til sitt ansvar for å være 
en god og rettferdig leder? Hvilke resultater kom av hans lederskap?

Be elevene forklare med egne ord hva de har lært av Mosiah 29. De kan for eksempel peke 
på noen av de følgende sannheter:

Urettferdig lederskap kan medføre strid og synd.
Det er ikke vanlig at folkets stemme velger noe som ikke er riktig.
Hvis folk velger urett, vil Guds straffedommer komme over dem.
Enhver har plikt til å støtte rettferdige lover og ledere.
Avslutt med å bære vitnesbyrd om prinsippene i dagens leksjon.

Repetisjon av Mosiah
Sett av litt tid til å hjelpe elevene å repetere Mosiahs bok. Be dem om å tenke over hva de 
har lært av denne boken, både i Seminar og i sitt personlige skriftstudium. Om nødvendig, 
kan du be dem skumlese boken for å hjelpe dem å huske. Når elevene har fått tilstrekkelig 
tid, kan du be noen av dem om å uttrykke sine tanker og følelser om noe i boken som har 
gjort inntrykk på dem.
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INNLEDNING TIL 

Almas bok
Hvorfor studere denne boken?
Ved å studere Almas bok, vil elevene lære 
om Jesus Kristus og nødvendigheten av 
hans forsoning og oppstandelse i frelses-
planen. De vil også lære om Guds ords 
kraft til å overvinne prestelist, falsk lære, 
synd, hat og frafall, og å få enkeltpersoner 
til å oppleve en mektig forandring i hjertet. 
Elevene kan bli oppbygget og inspirert 
når de leser om misjonærarbeidet som 
ble utført av Alma, Amulek og Mosiahs 
sønner, samt anti- nephi- lehittenes omven-
delse og trofasthet (Ammons folk). Når de 
studerer kapitler om krigføringen mellom 
nephittene og lamanittene, kan de lære 
prinsipper som vil veilede dem i de urolige 
tider de lever i, og hjelpe dem å seire i sine 
personlige kamper mot den onde.

Hvem skrev denne boken?
Mormon samlet og forkortet opptegnel-
ser fra Nephis større plater for å skape 
Almas bok. Boken er oppkalt etter Alma, 
som ofte blir kalt Alma den yngre fordi 
han er Almas sønn. Da kong Mosiah 
innstiftet dommernes regjeringstid blant 
nephittene, ble Alma den yngre den første 
overdommer og etterfulgte sin far som 
høyprest over Kirken (se Mosiah 29:42). 
Han fratrådte til slutt sin stilling som over-
dommer for å ofre seg “helt for det høye 
prestedømme” og “forkynne Guds ord til 
folket” over hele nephittenes land (Alma 
4:20; 5:1). Mormon brukte opptegnelsene 
om Almas tjenestegjerning (se Alma 1- 44) 
og det Almas sønner Helaman (se Alma 
45- 62) og Shiblon (se Alma 63) hadde 
skrevet, til å sette sammen Almas bok.

Hvem ble denne boken 
skrevet for og hvorfor?
Mormon stilet ikke Mosiahs bok til en 
bestemt målgruppe, og begrunnet heller 
ikke hvorfor han skrev den. Men bokens 
mange læresetninger om Jesu Kristi 
forløsende misjon, bidrar til et sentralt 
formål med Mormons bok, som er å vitne 
om at “Jesus er Kristus, den evige Gud” 
(tittelsiden i Mormons bok, se også Alma 
5; 7; 13; 32- 34; 36; 39- 42).

Når og hvor ble den skrevet?
De opprinnelige opptegnelsene som ble 
brukt som kilder til Almas bok, ble sann-
synligvis skrevet mellom 91 f.Kr. og 52 f.Kr. 
Mormon forkortet disse opptegnelsene en 
gang mellom 345 e.Kr. og 385 e.Kr. Mor-
mon skrev ikke hvor han var da han satte 
sammen denne boken.

Hva er noen karakteristiske 
trekk ved denne boken?
Selv om Almas bok er den lengste i 
Mormons bok, dekker den en periode 
på bare 39 år – ca 91 f.Kr. til 52f.Kr. Boken 
forteller om det første tilfellet av vellykket 
misjonærarbeid blant lamanittene. Den 

belyser også de omvendte lamanittenes 
trofasthet med hensyn til å holde sine 
pakter (se Alma 23:6- 7; 24). Almas bok 
inneholder dessuten undervisning i læren 
om forutordinasjon og Melkisedeks tjenes-
tegjerning (se Alma 13), Guds ords kraft 
(se Alma 31), hvordan vi kan utvikle tro på 
Jesus Kristus (se Alma 32- 34), hvor alvorlig 
det er å bryte kyskhetsloven (se Alma 39), 
åndens tilstand etter døden (se Alma 
40), læresetningene om oppstandelse og 
gjenopprettelse (se Alma 40- 41) og hvilken 
rolle rettferdighet og barmhjertighet spiller 
i vår himmelske Faders forløsningsplan (se 
Alma 42). Denne boken inneholder også 
Herrens instruksjoner om selvforsvar og 
begrunnelsen for krig (se Alma 43:45- 47).

Oversikt
Alma 1- 3 Nehor innfører preste-
list blant nephittene. Alma leder 
rettferdige nephitter i å forsvare 
seg mot Amlici og hans tilhengere, 
som har sluttet seg til en lamanittisk 
hær. Etter å ha forpurret Amlicis 
forsøk på å bli konge og ødelegge 
Kirken, beseirer nephittene en 
annen lamanittisk hær.

Alma 4- 16 Alma går av som over-
dommer. Han reiser over hele 
nephittenes land for å bekjempe 
stolthet og ondskap ved å forkynne 
Guds ord. Amulek slutter seg til 
Alma, de underviser om Jesu Kristi 
forsoning, oppstandelsen og beho-
vet for tro på Herren og omvend-
else. Zeezrom blir omvendt og døpt.

Alma 17- 28 Mosiahs sønner og andre 
forkynner Guds ord blant lamanit-
tene i Nephis land. Mange tusen blir 
omvendt til Herren. Konvertittene 
gir avkall på sine krigsvåpen og drar 
for å bo blant nephittene. Mange 
dør i et stort slag mellom nephit-
tene og lamanittene.

Alma 29- 42 Alma ønsker å bringe sje-
ler til omvendelse. Han konfronte-
rer Korihor, en antikrist. Mens han 
underviser zoramittene, en gruppe 
nephittiske dissentere, sammenlig-
ner Alma Guds ord med et frø som 

må gis næring i form av tro. Amulek 
vitner om forsoningen og lærer 
zoramittene å utøve tro til omvend-
else. Alma gir individuell veiledning 
til sine sønner Helaman, Shiblon 
og Corianton og bærer vitnesbyrd 
for dem. Alma overlater de hellige 
opptegnelsene til Helaman. Han 
underviser om den etterjordiske 
åndeverden, oppstandelsen og hvil-
ken rolle rettferdighet og barmhjer-
tighet spiller i Guds plan.

Alma 43- 45 Etter å ha blitt oppegget 
til vrede av nephittiske dissentere, 
kommer lamanittene for å føre 
krig mot nephittene. Moroni leder 
nephittene til seier over Zera-
hemnahs hær. Alma intervjuer og 
velsigner Helaman, profeterer om 
nephittenes undergang og forlater 
landet.

Alma 46- 63 Moroni, Lehi, Teancum, 
Helaman og Pahoran leder nephit-
tene til seier over lamanittiske 
hærstyrker anført av Amalickiah 
og Ammoron. Moroni og Pahoran 
slår også ned opprøret anført av 
nephittiske dissentere, kjent som 
kongemenn. Shiblon mottar nephit-
tenes opptegnelser, og gir dem 
senere til Helamans sønn Helaman. 
Moronihahs hær beseirer lamanit-
tene i nok et slag.
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Alma 1- 2
Innledning
Kort tid etter at Alma ble overdommer, etablerte en 
mann ved navn Nehor seg som predikant blant folket. 
Han talte mot Kirken og dens læresetninger, og han 
overbeviste mange til å tro på ham og gi ham penger. 
Da Nehor drepte Gideon, som var et trofast medlem av 
Kirken, ble han ført frem for Alma. Etter å ha funnet 
Nehor skyldig i prestelist og å forsøke å utøve preste-
list med sverdet, dømte Alma Nehor til døden. Kirken 

blomstret, ledet av flittige og ydmyke prester, men det 
fantes fortsatt prestelist. Amlici, en slu mann av Nehors 
orden, vant støtte blant mange og forsøkte uten hell å 
bli nephittenes konge. Han og hans tilhengere gjorde 
opprør, kom mot nephittene til kamp og forenet til 
slutt sine krefter med en lamanittisk hær. Styrket av 
Herren led nephittene mange tap, men sto imot disse 
hærstyrkenes angrep.

Undervisningsforslag

Alma 1
Til tross for utbredelse av prestelist og forfølgelse, er det mange som står 
urokkelig i troen
Skriv populær på tavlen.

• Kan du nevne noen farer ved å søke popularitet? Kan du nevne noen farer ved å følge 
andre bare fordi de er populære?

Forklar at en mann ved navn Nehor ble populær blant en del innbyggere i Zarahemla. Be 
elevene lese Alma 1:2- 6 stille, på jakt etter hva Nehor forkynte og hvordan folket mottok 
det. Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du vurdere å stille spørsmål som de 
følgende:

• Hvorfor er Nehors undervisning i Alma 1:4 farlig? (Hvis elevene har vanskelig for å svare 
på dette spørsmålet, kan du påpeke at Nehor sa at “alle mennesker [vil] få evig liv”, 
uavhengig av hva de gjør. Denne undervisningen ignorerer behovet for omvendelse, 
ordinanser og å holde Guds bud. Se også Alma 15:15.)

• Hva kan konsekvensene bli for en person som tror på denne læren?

• Hvordan påvirket Nehors fremgang ham? (Se Alma 1:6.)

Gi et sammendrag av Alma 1:7- 15 ved å forklare at en dag Nehor skulle forkynne for en 
gruppe av sine tilhengere, møtte han Gideon, som hadde bidratt til å befri Limhis folk 
fra trelldom, og som på den tiden var lærer i Kirken. Nehor “begynte å diskutere hef-
tig med [Gideon] så han kunne villede kirkens medlemmer, men [Gideon] imøtegikk 
ham og advarte ham med Guds ord” (Alma 1:7). I et raserianfall trakk Nehor sverdet og 
drepte Gideon. Kirkens medlemmer førte Nehor frem for Alma, som var overdommer, så 
han kunne bli dømt for sine forbrytelser. Alma dømte Nehor til døden, og Nehor led “en 
vanærende død” (Alma 1:15). 

Be elevene granske de første linjene av Alma 1:12 for å finne ordet Alma brukte til å 
beskrive hva Nehor hadde innført blant dette folket for første gang. Be elevene se på fot-
note 12a. Be dem slå opp den første henvisningen: 2 Nephi 26:29. Be dem om å lese dette 
verset stille.

• Hvordan vil du forklare prestelist med egne ord? Hva tror du det betyr at noen “fremstil-
ler seg som et lys for verden”? Hvorfor er dette farlig?

• Hvordan var Nehors forkynnelse et eksempel på prestelist?

• Hva sier Alma ville skje med folket hvis prestelist ble utøvet blant dem?

• Hvorfor tror du det er fristende for mennesker å undervise slik at andre vil rose dem?

Bruk Kirkens håndbøker 
og tilpass leksjoner
Kirkens håndbøker er 
omhyggelig utarbeidet 
for å sikre at Kirkens 
læresetninger holdes 
rene. Vurder nøye 
undervisningsforslagene 
i denne håndboken, som 
vil hjelpe deg å være tro 
mot de profeters hensikt 
som nedtegnet Skrif-
tene. Du kan imidlertid 
tilpasse leksjonene i hen-
hold til elevenes behov 
og omstendigheter.
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Be en elev lese Alma 1:16 høyt. Be klassen finne ut hvordan og hvorfor prestelist fortsatte 
å bre om seg, også etter Nehors død. Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du 
spørre:

• Hva sier Alma 1:16 om hva som er målet med å utøve prestelist? (De gjør det “for å få 
rikdom og ære” – med andre ord for å oppnå penger og popularitet.)

Forklar at prestelist og dens virkninger plaget nephittene i mange år (se Alma 2; 15:15; 
24:28). Påpek at i vår tid må vi se opp for prestelist, både i og utenfor Kirken. Vi skulle 
ikke tillate oss å bli ført bak lyset av mennesker som utøver prestelist. Vi skulle også være 
på vakt mot holdninger og handlinger forbundet med prestelist i vår egen innsats for å 
undervise i evangeliet.

• Hvilke anledninger har du til å undervise i evangeliet? (Hjelp elevene å forstå at de har 
mange anledninger til å undervise i evangeliet. De underviser hverandre når de deltar i 
Seminar og i sine quorum og klasser. De kan undervise sine familier på familiens hjem-
meaften. De unge mennene er hjemmelærere. Unge menn og unge kvinner kan bli bedt 
om å tale på et nadverdsmøte. De kan dele evangeliet med andre nå, og de kan være 
rede til å tjene som heltidsmisjonærer.)

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum:

“Alt vi gjør som lærere for bevisst å trekke oppmerksomheten mot oss selv 
– i budskapene vi presenterer, i metodene vi bruker eller i vår personlige 
opptreden – er en form for prestelist som hemmer Den hellige ånds under-
visning” (“Søk lærdom ved tro,” Liahona, sep. 2007, 16- 24).

Understrek at dersom vi bevisst tiltrekker oss oppmerksomhet i arbeidet 
med å undervise i evangeliet, vil vi hemme Den hellige ånds evne til å 

undervise effektivt.

Les følgende liste over motiver mennesker kan ha når de underviser. Be elevene drøfte 
hvilke motiver som kan være eksempler på prestelist, og hvorfor.

Å lede andre til Frelseren.

Å vise hvor morsomme de er.

Å hjelpe andre å føle Ånden.

Å vise frem sin intelligens.

Å hjelpe andre å anvende evangeliets sannheter i sitt liv.

Be en elev lese Alma 1:26- 27 høyt. Be klassen merke seg hvordan Guds prester handlet 
annerledes enn Nehor.

• Hvordan kan de nephittiske prestenes eksempel hjelpe oss å unngå prestelist?

• Hvordan viste disse prestene sitt engasjement for Gud?

Forklar at prestelist førte til strid og forfølgelse blant nephittene. For å hjelpe elevene å 
forberede seg til å studere Alma 1:19- 33, kan du stille følgende spørsmål:

• Når har du sett noen erte, spotte eller forfølge dem som holder Guds bud?

• Har du noen gang blitt ertet, spottet eller forfulgt fordi du holdt budene? I så fall, hvor-
dan reagerte du?

Be elevene lese Alma 1:19- 20 stille, på jakt etter eksempler på medlemmer av Kirken som 
ble forfulgt. Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du skrive følgende spørsmål 
på tavlen og be elevene kopiere dem i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker. Gi dem 
tid til å lese skriftstedene stille og svare på spørsmålene på egen hånd.

Hva sier Alma 1:21- 24 om hvordan noen medlemmer reagerer på forfølgelse? Hva ble konse-
kvensene av deres handlinger?

Hva sier Alma 1:25- 31 om hvordan andre medlemmer av Kirken levde på tross av forfølgelsen? 
Hvilke velsignelser fikk de?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å studere disse skriftstedene, kan du spørre dem hva 
vi kan lære av dem. Elevene kan peke på noen av, eller alle de følgende prinsipper:
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Selv når folk rundt oss er ulydige, kan vi være standhaftige og urokkelige når det 
gjelder å holde budene.
Når vi etterlever evangeliet, kan vi ha fred i livet, selv om vi blir forfulgt.
• Når har du sett at disse prinsippene er sanne?

Alma 2
Amlici og andre gjør opprør og forener seg til slutt med lamanittene i kamp mot 
nephittene
Forklar at omtrent fire år etter Nehors død møtte nephittene en annen ugudelig mann som 
klarte å oppnå folkelig støtte. La elevene gå sammen to og to. I hvert par ber du den ene 
eleven om å lese Alma 2:1- 7, mens den andre leser Alma 2:8- 18. Be elevene skrive over-
skrifter til nyhetsartikler basert på sine tildelte vers, som beskriver hva de rettferdige gjorde 
for å motstå ugudeligheten. Etter fire eller fem minutter ber du elevene dele overskriftene 
sine med partneren sin. Du kan gjerne be noen elever om å dele sine overskrifter med 
klassen.

Still følgende spørsmål for å forsikre deg om at elevene forstår versene de har studert:

• Hva ønsket Amlici å gjøre?

• Hva sier Alma 2:18 om hvorfor nephittene var i stand til å stoppe Amlicis forsøk på å bli 
konge? (“Ikke desto mindre styrket Herren nephittenes hånd.” Du kan gjerne oppfordre 
elevene til å markere denne uttalelsen i Skriftene sine.

Be klassen nevne eksempler på ugudelighet som ungdom opplever i dag. De kan nevne 
fristelser, og de kan også nevne prøvelser de opplever på grunn av andres ugudelighet. Når 
de fortsetter å studere Alma 2, kan du be dem grunne på hvordan de kan motta Herrens 
hjelp til å overvinne de fristelser og utfordringer de står overfor.

Forklar at nephittenes soldater beseiret mange av amlicittene, men de ble forbauset over 
at de gjenværende amlicittene forenet seg med en lamanittisk hær (se Alma 2:19- 25). 
Før nephittenes hærstyrker kunne vende tilbake til byen Zarahemla, angrep den samlede 
hæren dem. Be elevene granske Alma 2:27 for å finne ord eller uttrykk som indikerer 
størrelsen av den samlede hæren av lamanitter og amlicitter.

Be elevene stoppe opp et øyeblikk og forestille seg hva de ville ha tenkt, og hvordan de 
ville ha følt seg om de tilhørte den nephittiske hæren. Be en elev lese Alma 2:28- 31, 36 
høyt, og be klassen legge merke til hvordan slaget endte. Når elevene har fortalt hva de 
har funnet ut, kan du gjerne foreslå at de markerer ordene kraft og styrket i disse versene.

• Hva sier Alma 2:28 om hvorfor Herren styrket nephittene? (Elevene kan gi forskjellige 
svar på dette spørsmålet. Hjelp dem å finne følgende prinsipp: Når vi ber Gud om 
hjelp til å motstå ugudelighet, vil han styrke oss.)

• Hvorfor tror du det er viktig å motta styrke fra Gud til å stå imot ugudeligheten, isteden-
for at vi får onde påvirkninger helt fjernet fra vårt liv?

• Hvordan kan du følge Almas eksempel når du står imot ondskap?

Be elevene skrive svar på ett av følgende spørsmål:

• Hvordan har Herren styrket deg når du har stått overfor ugudelighet?

• Hvordan kan du stå imot ugudelighet nå?

Når elevene har fått tid til å skrive, ber du noen av dem om å presentere sine svar. Du 
kan gjerne dele dine svar også. Oppfordre elevene til å følge nephittenes eksempel – ved 
å be om Herrens hjelp og være verdige til å bli styrket av Gud i sine anstrengelser. Rund 
av med å bære vitnesbyrd om at Gud vil styrke oss når vi står imot ugudelighet.
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Innledning
Etter at de sluttet seg til lamanittenes hær, skilte 
amlicittene seg fra nephittene ved å lage røde merker 
i pannen sin. Amlicittene og lamanittene kjempet mot 
nephittene, og “tusener og titusener” døde i kamp (se 
Alma 3:26). Etter dette slaget var det mange nephitter 
som ydmyket seg og ble “vekket til erindring om sine 
plikter” (Alma 4:3). Ca 3500 ble døpt og sluttet seg 
til Kirken. I året som fulgte, var det imidlertid mange 

av Kirkens medlemmer som ble stolte og begynte å 
forfølge andre. Fordi han var bekymret over denne 
ugudeligheten, trakk Alma seg fra sine plikter som 
overdommer og fortsatte å tjene som høyprest for 
Kirken. I denne stillingen planla han å reise rundt i 
området og bære et rent vitnesbyrd og kalle folket 
til omvendelse.

LEKSJON 70

Alma 3- 4

Undervisningsforslag

Alma 3:1- 19
Nephittene kjemper mot amlicittene og lamanittene
Del klassen i små grupper. Gi hver gruppe en papirlapp med følgende ord skrevet på: klær, 
frisyrer, øredobber og smykker, tatoveringer. Be gruppene om å diskutere hvilke budskap folk 
kan sende ut, enten bevisst eller ubevisst, med disse gjenstandene.

Minn elevene på at amlicittene skilte lag med nephittene og sluttet seg til en lamanittisk 
hær (se Alma 2). Be elevene lese Alma 3:4 og finne ut hvordan amlicittene endret sitt 
utseende.

• Hvem ønsket amlicittene å skille seg ut fra?

• Hvordan kan noen mennesker i dag skille seg ut fra de rettferdige ved sitt ytre? (Etter 
hvert som elevene svarer, må du sørge for å gjøre det klart at noen mennesker med vilje 
endrer sitt utseende for å skille seg ut fra de rettferdige eller gjøre opprør mot Kirkens 
normer. Andre følger verdens trender uten å innse at de sender ut budskap om seg selv.)

Forklar at da amlicittene merket pannen for å skille seg ut fra nephittene, viste de at de 
hadde bragt lamanittenes forbannelse over seg. Be noen elever bytte på å lese høyt fra 
Alma 3:14- 19. Hjelp klassen å analysere disse versene ved å stille noen av eller alle de 
følgende spørsmål:

• Hvilken formulering i Alma 3:18 beskriver amlicittenes handlinger og holdning overfor 
Gud? (“Åpent opprør mot Gud.”)

• Hvordan bragte amlicittene en forbannelse “over seg selv”? (Alma 3:19).

• Hva er noen sannheter vi kan lære av disse versene? (Svarene kan omfatte at de som 
gjør åpent opprør mot Gud, bringer negative konsekvenser over seg selv og at 
hvis vi er adskilt fra Gud, er det fordi vi har adskilt oss fra ham.)

For å hjelpe elevene å forstå viktigheten av å skille seg ut på gode måter, kan du stille 
følgende spørsmål:

• På hvilke måter kan vi vise ved vår påkledning og vårt utseende at vi er Jesu Kristi disip-
ler? (Hvis elevene sliter med å svare på dette spørsmålet, kan du be dem lese oppførin-
gen “Påkledning og fremtreden” i Til styrke for ungdom [2011], side 6- 8. Understrek at 
vårt indre vitnesbyrd om evangeliet skulle påvirke vår påkledning og fremtreden.)

Oppfordre elevene til å vise at de følger Herren når de gjør daglige valg, inkludert valg 
om påkledning og fremtreden. Understrek at ved vår påkledning og fremtreden kan 
vi skille oss ut som Jesu Kristi disipler.
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Alma 3:20- 27
Tusenvis blir drept i et slag mellom nephittene og lamanittene og amlicittene
Gi et sammendrag av Alma 3:20- 25 ved å si at nephittene drev lamanittene tilbake, men 
at det var mange tusen døde og sårede på begge sider. Be en elev lese Alma 3:26- 27 høyt. 
Be klassen lytte etter en lærdom som Mormon ønsket at vi skulle forstå.

• Hva sier disse versene om hvilken belønning de får som adlyder Herren?

• Hva blir konsekvensene for dem som ikke følger Herren?

Som en oppsummering, kan du gjerne skrive følgende prinsipp på tavlen: Vi mottar 
lykke eller elendighet avhengig av hvem vi velger å adlyde.
Be elevene tenke på de velsignelser som kommer av å velge å følge Herren.

• Hvilke velsignelser har du mottatt fra Herren fordi du har valgt å følge ham?

Alma 4:1- 14
Etter en periode med vekst i Kirken, blir Kirkens medlemmer stolte og strides 
med hverandre
Skriv ydmyk og stolt på tavlen.

• Hva vil det si å være ydmyk? (Å være ydmyk er å være lærevillig og å erkjenne med 
takknemlighet vår avhengighet av Herren – å forstå at vi har konstant behov for hans 
støtte.)

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 4:1- 5. Be klassen se etter tegn på at nephittene 
ble ydmyke. Etter hvert som elevene forklarer hva de har funnet ut, kan det være nyttig å 
påpeke at vi ikke behøver å gjennomgå en tragedie for å bli ydmyke – vi kan velge å være 
ydmyke.

Påpek at beskrivelsen av nephittene i Alma 4:6 er svært forskjellig fra beskrivelsen i Alma 
4:3- 5. Pek på ordet stolt på tavlen.

• Hva vil det si å være stolt? (Stolthet er det motsatte av ydmykhet. Mennesker som er 
stolte, setter seg i opposisjon til hverandre og til Gud. De setter seg over menneskene 
rundt seg og følger sine egne lyster fremfor Guds vilje.)

Be halve klassen lese Alma 4:6- 8 stille, og be resten av klassen lese Alma 4:9- 12 stille. Be 
begge gruppene om å peke på de stolte handlingene til noen av nephittene og hvordan 
disse handlingene påvirket andre. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du begge 
gruppene fortelle hva de har kommet frem til.

• Hva lærer disse versene oss om hvordan stolthet påvirker måten vi behandler andre på?

• Hvilken advarsel ser du i Alma 4:10? (Pass på at elevene forstår at hvis vi setter et 
dårlig eksempel, kan våre handlinger hindre andre i å ta imot evangeliet.)

Be en elev lese Alma 4:13- 14 høyt. Be klassen se etter eksempler på at noen nephitter var 
ydmyke, selv om andre var stolte.

• Hva lærer disse versene oss om hvordan ydmykhet påvirker måten vi behandler andre på?

Understrek at våre beslutninger om å være ydmyke eller stolte påvirker oss og andre. 
Hvis tiden tillater det, kan du be elevene skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker 
om erfaringer de har hatt som viste sannheten i dette utsagnet.

Alma 4:15- 20
Alma går av som overdommer slik at han kan vie sin tid til å kalle folket til 
omvendelse
Be elevene forestille seg at de er i Almas sted. De er overdommeren, og mange av 
innbyggerne i landet har blitt stolte og forfølger dem som er ydmyke.

• Hva kan du gjøre for å hjelpe folket å forandre seg?
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Be en elev lese Alma 4:15- 19 høyt. Be klassen se etter hva Alma valgte å gjøre.

• Hva bestemte Alma seg for å gjøre? (Han bestemte seg for å si fra seg sin stilling som 
overdommer, slik at han kunne vie sin tid til å undervise folket.)

• Hva sier uttrykket “gå ut … med sitt rene vitnesbyrd” (Alma 4:19) om hvordan Alma 
ville undervise?

• Når har du hørt noen bære “rene vitnesbyrd”? Hvordan har disse opplevelsene 
påvirket deg?

• Hvilke sannheter kan vi lære av Almas eksempel i Alma 4:19?

Elevenes svar på dette spørsmålet kan omfatte følgende:

Å oppfylle våre åndelige plikter kan kreve offer.
Å bære et rent vitnesbyrd hjelper andre å komme nærmere Gud.
Oppfordre elevene til å se etter Almas rene vitnesbyrd når de leser Alma 5- 16 i sitt person-
lige studium og når de snakker om disse kapitlene i kommende leksjoner. Oppfordre dem 
også til å legge merke til effekten Almas vitnesbyrd hadde på folket.

Kjenn Skriftene- repetisjon
Presenter noen nye Kjenn Skriftene- skriftsteder for elevene, eller repeter noen skriftsteder 
de allerede kjenner. Forbered spørsmål som vil hjelpe dem å oppdage prinsippene i skrift-
stedene. Oppfordre dem til å skrive et mål i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker for 
hva de vil gjøre for å bli flinkere til å etterleve et av disse prinsippene. Gi dem en bestemt 
tidsramme til å nå sine mål, og be dem forberede seg til å rapportere til et klassemedlem 
eller hele klassen når de har nådd dem.

Merk: Hvis du ikke har tid til å bruke denne aktiviteten som en del av denne leksjonen, 
kan du bruke den en annen dag. For andre repetisjonsaktiviteter, se tillegget på slutten 
av denne håndboken.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Alma 3:6- 17. Merket og forbannelsen

Når elevene studerer Alma 3, har de kanskje spørsmål 
om merket og forbannelsen som kom over lamanit-
tene. Du kan gjerne forklare at det er forskjell mellom 
merket og forbannelsen. Merket som ble gitt lamanit-
tene, var mørk hud (se Alma 3:6). Hensikten med dette 
merket var å skille og holde lamanittene adskilt fra 
nephittene (se Alma 3:8). Forbannelsen, som var mer 
alvorlig, var tilstanden av å være “avskåret fra Herrens 
nærhet” (2 Nephi 5:20). Lamanittene og amlicittene 
bragte denne forbannelse over seg selv på grunn av sitt 
opprør mot Gud (se 2 Nephi 5:20; Alma 3:18- 19). Selv 
om mørk hud i dette tilfellet ble brukt som et merke på 
forbannelsen som var gitt lamanittene, lærer Mormons 
bok oss at Herren “viser ingen bort som kommer til 

ham, hverken sort eller hvit, trell eller fri, mann eller 
kvinne; … alle er like for Gud” (2 Nephi 26:33). Jesu 
Kristi evangelium er for alle. Kirken fordømmer klart 
og tydelig rasisme, herunder enhver tidligere rasisme 
fra personer både i og utenfor Kirken. President 
Gordon B. Hinckley erklærte:

“Ingen som kommer med nedsettende bemerkninger 
om noen av en annen rase, kan regne seg som en sann 
Kristi disippel. Heller ikke må han tro at han er i har-
moni med Kirkens læresetninger…

“La oss huske at vi alle er en sønn eller en datter av vår 
Fader i himmelen som elsker alle sine barn” (“Behovet 
for mer vennlighet,” Ensign eller Liahona, mai 2006, 
58). For ytterligere hjelp om dette emnet, se leksjon 27.

Oppfordre elevene til 
ytterligere oppdagelse
Fra tid til annen kan du 
avslutte en leksjon med 
å gi elevene noe å se 
etter i Skriftene. Slike 
forslag kan hjelpe dem 
å målrette sitt person-
lige studium og å forstå 
hvordan ett kapittel står 
i forhold til et annet 
kapittel eller en gruppe 
kapitler.
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Hjemmestudie- leksjon
Mosiah 26- Alma 4 (Enhet 14)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prin-
sippene elevene lærte da de studerte Mosiah 26- Alma 4 
(enhet 14), er ikke ment å bli undervist som en del av lek-
sjonen. Leksjonen du underviser i, konsentrerer seg bare om 
et fåtall av disse læresetningene og prinsippene. Følg Den 
hellige ånds tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Mosiah 26)
Ved å studere om en generasjon av nephitter som ikke 
utviklet et vitnesbyrd om evangeliet, oppdaget elevene at for 
å utvikle og vedlikeholde et vitnesbyrd, må vi nyte Guds ord, 
be i tro og adlyde Herrens bud. Av Almas innsats for å hjelpe 
andre å omvende seg, lærte elevene at Herren vil tilgi dem 
som omvender seg i hjertets oppriktighet.

Dag 2 (Mosiah 27)
Da elevene studerte Alma den yngres og Mosiahs sønners 
omvendelse, lærte de følgende tre sannheter i evangeliet: 
Herren hører våre trofaste bønner for andre, men respekterer 
deres handlefrihet. Hver enkelt av oss må bli født på ny ved 
Jesu Kristi forsoning, og for virkelig å omvende seg, må en 
person gjøre alt som er mulig for å reparere den skaden han 
eller hun har gjort. Elevene skrev i sine skriftstudiedagbøker 
hvordan de har blitt forandret gjennom forsoningen.

Dag 3 (Mosiah 28- 29)
Da elevene studerte Mosiahs sønners ønske om å forkynne 
evangeliet for lamanittene, lærte de at etter hvert som vår 
omvendelse går dypere, øker vårt ønske om å dele evange-
liet med andre. De skrev også om opplevelser de har hatt, 
som hjalp dem å ønske å dele evangeliet med andre. Elevene 
leste om nephittenes endring i styreform og lærte at borgere 
har plikt til å støtte rettferdige lover og ledere.

Dag 4 (Alma 1- 4)
Ved å studere eksempler på ydmyke nephitter, lærte elevene 
at når vi etterlever evangeliet, kan vi ha fred i livet, selv om 
vi blir forfulgt. Da de leste om amlicittenes opprør, oppdaget 
de at vi mottar lykke eller elendighet avhengig av hvem vi 
velger å adlyde. Alma var et eksempel på en som valgte å 
adlyde Herren. Hans urokkelige engasjement med å kalle 
de stolte nephittene til omvendelse, hjalp elevene å forstå 
at Herrens tjenere bærer vitnesbyrd og kaller syndere til 
omvendelse.

Innledning
Denne leksjonen lar elevene gjennomgå prinsippene for omven-
delse og grunne på vårt behov for å bli forandret ved Jesu Kristi 
forsoning – i likhet med Alma den yngre og Mosiahs sønner. Be 
om veiledning til å vite hvordan du best kan hjelpe elevene å 
søke denne forandringen i sitt liv.

Undervisningsforslag

Mosiah 26
Alma mottar inspirasjon om hvordan han skal dømme dem som 
begår alvorlige synder
For å innlede denne leksjonen, kan du be en elev lese kapit-
telsammendraget på begynnelsen av Mosiah 26. Les følgende 
situasjoner for klassen. Be elevene tenke på hva de kan gjøre 
for å hjelpe personen i hver situasjon.

 1. En ung kvinne har begått en alvorlig synd, men hun er redd 
for å snakke med sin biskop.

 2. En ung mann har et ønske om å omvende seg, men han vet 
ikke hvordan.

 3. En ung kvinne gjentar en synd hun har begått før, og hun 
er redd for at Herren ikke lenger vil tilgi henne.

 4. En ung mann bestemmer seg for å omvende seg, men han 
nekter å tilgi en som har fornærmet ham.

Skriv følgende skriftstedhenvisning på tavlen: Mosiah 26:21- 23, 
29- 31. Forklar for elevene at disse versene inneholder Herrens 
åpenbaring til Alma om personer som hadde begått alvorlige 
synder. Be elevene lese disse versene og finne minst ett prin-
sipp som kan hjelpe en av personene som er beskrevet i den 
foregående listen. Be noen elevene fortelle klassen hva de har 
svart. Du kan også gjerne gi et svar og bære ditt vitnesbyrd om 
et prinsipp for omvendelse som finnes i Mosiah 26.

Minn elevene på at de planla å bruke et av de prinsippene de 
lærte av Mosiah 26 i sin egen innsats for å omvende seg. Opp-
muntre dem til å gjennomføre planene sine.

Mosiah 27- 28
Alma den yngre og Mosiahs sønner omvender seg og blir 
født på ny
For å gi elevene et eksempel på en som har opplevd en mektig 
forandring i hjertet, kan du be noen av dem bytte på å lese 
høyt følgende opplevelse som fortelles av eldste Keith K. Hilbig 
i De sytti:

“[En ung eldste som tjenestegjorde i Øst- Europa] og hans led-
sager hadde funnet og undervist en middelaldrende mann ved 
navn Ivan… Deres undersøker hadde en vanskelig bakgrunn, det 
gjenspeilet seg i de velbrukte klærne hans, det rufsete skjegget 
og en nølende holdning. Livet hadde fart hardt og ukjærlig med 
ham.
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Uten noen tidligere religiøs erfaring hadde Ivan mye å overvinne. 
Han måtte avlegge praksis som ikke harmonerte med det gjen-
gitte evangelium. Nye prinsipper måtte aksepteres og deretter 
tas i bruk. Ivan ønsket å lære, og han forberedte seg flittig 
til dåpen og bekreftelsen. Klærne var like loslitte og skjegget 
rufsete, men han hadde tatt de første skrittene. Like etter at Ivan 
ble døpt, ble misjonæren forflyttet. Han håpet at deres stier nok 
en gang ville krysses.

Seks måneder senere sendte misjonspresidenten den unge 
eldsten tilbake til hans tidligere gren. Overrasket, men ivrig 
etter å komme tilbake, kom eldsten med sin nye ledsager tidlig 
til nadverdsmøtet den første søndagen han var der…

Eldsten kjente igjen nesten alle i den lille forsamlingen. Men 
han lette forgjeves blant alle ansiktene etter mannen han og 
hans ledsager hadde undervist og døpt seks måneder tidligere. 
Eldsten følte skuffelse og bedrøvelse…

Eldstens frykt og refleksjoner ble avbrutt da en ukjent mann 
skyndte seg frem for å omfavne misjonæren. Den glattbarberte 
mannen hadde et tillitsfullt smil, og han hadde en tydelig god 
utstråling. I hvit skjorte og omhyggelig knyttet slips var han på 
vei for å forberede nadverden for den lille forsamlingen denne 
søndagsmorgenen. Først da mannen begynte å si noe, gjen-
kjente eldsten ham. Det var den nye Ivan, ikke den tidligere 
Ivan som de hadde undervist og døpt. I sin venn så han troens, 
omvendelsens og tilgivelsens mirakel, han så forsoningens 
reelle kraft.

“… [Ivan] hadde opplevd ‘en forandring i hjertet’ (Alma 5:26) 
i tilstrekkelig grad til både å bli døpt og til å fortsette den 
vedvarende omvendelsens prosess” (“En forandring i hjertet,” 
Liahona, juni 2008, 39).

Spør: Hva er det i historien som viser hvordan Ivan hadde foran-
dret seg? (Sørg for at det er klart at de ytre forandringene Ivan 
gjorde, var indikasjoner på en dypere forandring i ham.)

Minn elevene på at Mosiah 27 beskriver en annen opplevelse av 
forandring ved forsoningen. Be en elev stå foran klassen og gi et 
sammendrag av Mosiah 27. Hvis det er tilgjengelig, kan eleven 
også vise bildet Alma den yngres omvendelse (Kunst inspirert 
av evangeliet [2009], nr. 77). Be en annen elev lese Mosiah 
27:24- 26. Be så klassen finne ut hvem som må forandre seg ved 
forsoningen, eller bli “født av Gud”. Når elevene svarer, bør de 
uttrykke forståelse av følgende sannhet: Vi må alle bli født på 
ny ved Jesu Kristi forsoning.

Spør: Hvordan har du sett noen forandre seg til det bedre ved 
hjelp av Jesu Kristi forsoning?

Be elevene grunne på spørsmålene som misjonæren i historien 
stilte seg etter sin gjenforening med Ivan: “ ‘Hvor stor “foran-
dring i hjertet” har jeg hatt de siste seks månedene?’ … ‘Har 
jeg blitt “født på ny”?’” (sitert i Keith K. Hilbig, “En forandring 
i hjertet,” 31).

Be elevene lese Mosiah 27:24, 28, på jakt etter hva Alma gjorde 
og hva Herren gjorde som førte til Almas forandring. Be dem 
forklare hvorfor de mener at den enkelte og Herren begge må 
delta i en mektig forandring i hjertet.

Minn elevene på at de fylte ut en oversikt med setninger som 
viste forskjellen i Alma før og etter hans forandring i hjertet 
(i leksjonen for dag 2). I oppgave 2 for dag 2 skrev elevene i 
sine skriftstudiedagbøker en setning fra “Etter”- kolonnen som 
de håpet ville beskrive dem gjennom hele livet, og forklarte 
hvorfor. Be noen elever fortelle hva de skrev. Bær vitnesbyrd 
om at en mektig forandring i hjertet er mulig for oss på grunn 
av Jesu Kristi forsoning.

Be elevene grunne på hvordan de har blitt forandret ved Jesu 
Kristi forsoning. Be dem uttrykke sine tanker, hvis de ønsker det. 
Du kan også gjerne fortelle hvordan du har blitt forandret på 
grunn av forsoningen.

Oppfordre elevene til å arbeide mot å oppleve en forandring 
i hjertet, slik at de kan komme nærmere Herren og la forsonin-
gen gjøre en forskjell i sitt liv.

Kopier følgende oversikt på tavlen før leksjonen, eller lag en 
kopi av den til hver elev:

Mosiah 27:32- 37 Mosiah 28:1- 4

Hvordan forandret Alma 
og Mosiahs sønner seg?
Hvilket prinsipp lærte 
du av disse versene?
Hvorfor tror du at det å 
yte vederlag er en viktig 
del av omvendelsen?

Hvordan forandret 
Mosiahs sønner seg?
Hvilket prinsipp lærte 
du av disse versene?
Hvilke erfaringer i livet har 
gitt deg et ønske om å dele 
evangeliet med andre?

Be halve klassen om å svare på spørsmålene i den første 
kolonnen i oversikten, og den andre halvparten om å svare på 
spørsmålene i den andre kolonnen. La elevene arbeide hver for 
seg. Be noen få elever fra hver gruppe fortelle hva de har svart.

Be elevene grunne på hvordan de kan gi vederlag for sine synder 
og styrke sitt ønske om å dele evangeliet med andre.

Mosiah 29- Alma 4
Gud velsignet de nephittene som var rettferdige i tider med 
forfølgelse
Minn elevene på at de første kapitlene av Alma beskriver vanske-
lige tider og forfølgelse for de rettferdige nephittene. Be elevene 
lese Alma 1:25-27 stille. Be dem finne ut hva disse nephittene 
gjorde i en tid med forfølgelse.

Påpek at Herren velsignet de rettferdige nephittene slik at de 
hadde større fremgang enn de som var ugudelige (se Alma 
1:29- 32). Be elevene strebe etter å følge eksemplet til disse 
trofaste nephittene når de støter på vanskeligheter i livet.

Neste enhet (Alma 5- 10)
Hvordan vet du om du har blitt født på ny? Hva vil det si å bli 
født på ny? Når elevene studerer Alma 5- 10, vil de finne noen 
spørsmål de kan stille seg for å vurdere om de har blitt født på 
ny og opplevd en mektig forandring i hjertet. I tillegg vil de få 
større forståelse av forsoningens dybde og kraft.
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Innledning
Da Kirken var truet av intern strid og ugudelighet 
(se Alma 4:9- 11), sa Alma fra seg dommersetet slik at 
han kunne konsentrere seg om å styrke Kirken. Han 
la ut på en misjon for å gjenvinne Nephis folk ved å 
“gå ut mot dem med sitt rene vitnesbyrd” (Alma 4:19). 

Alma innledet sin misjon med å minne Zarahemlas folk 
på at Herren hadde befridd deres forfedre fra fysisk og 
åndelig trelldom. Han oppfordret dem til å forberede 
seg til dommens siste dag ved å tro på Guds ord og 
vurdere sitt hjertes åndelige tilstand.

LEKSJON 71

Alma 5:1- 36

Undervisningsforslag

Alma 5:1- 14
Alma forteller om da hans far og de som fulgte ham, omvendte seg
Skriv ordet forandring på tavlen. Be elevene gi eksempler på hvordan folk kan forandre sitt 
utseende eller sin oppførsel. Be dem forklare hva som kan føre til eller tilveiebringe noen 
av disse endringene i mennesker.

Minn elevene på at Alma var bekymret for den ugudelighet som hadde begynt å vokse 
frem blant nephittene. Han kunne se at hvis de ikke forandret seg, ville de miste de lovede 
velsignelser ved de pakter de hadde inngått. Han sa fra seg dommersetet og viet seg til å 
tjene folket og kalle dem til omvendelse. Han begynte med å undervise folket i Zarahemla.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 5:3- 6. Be klassen følge med, på jakt etter hen-
delser Alma understreket da han begynte å undervise folket.

• Hvordan kan det ha hjulpet Almas folk å høre beretningen om trelldommen, utfrielsen 
og omvendelsen til Almas far og dem som fulgte ham?

• Se på Alma 5:7. Hva sier dette verset om hva slags endring som hadde funnet i Almas 
far og hans folk?

På tavlen legger du til ordene i hjertet etter forandring, slik at det står forandring i hjertet.
• Hva tror du det vil si å oppleve en “forandring i hjertet”? (For å hjelpe elevene å besvare 

dette spørsmålet, kan du fortelle dem at eldste Gerald N. Lund i De sytti forklarte at 
i Skriftene, viser ofte ordet hjerte til den “virkelige, indre person” [“Understanding 
Scriptural Symbols,” Ensign, okt. 1986, 25].)

• Hva er forskjellen mellom en forandring i hjertet og den slags forandring vi drøftet i 
begynnelsen av leksjonen?

Forklar at i Alma 5:7- 9, 14 brukte Alma en rekke ord eller uttrykk som beskriver hva en 
forandring i hjertet er. Forleng setningen på tavlen så det står: En forandring i hjertet er 
som å …

Be elevene lese Alma 5:7- 9, 14 stille, på jakt etter Almas beskrivelser av hva en forandring 
i hjertet er. Be dem fortelle hva de har funnet ut. Etter hvert som elevene svarer, skriver 
du ord eller uttrykk på tavlen. (Listen kan se omtrent slik ut: En forandring i hjertet er som 
å … våkne av en dyp søvn, blir fylt med lys, bli frigjort fra lenker, få sjelen utvidet, synge om 
forløsende kjærlighet, bli født av Gud, motta Herrens bilde i ditt ansikt.)
• Hvordan kan en forandring i hjertet sammenlignes med beskrivelsene som står på 

tavlen?

• Hvordan kan en forandring i hjertet sees i en persons handlinger? Hvordan er en for-
andring i hjertet noen ganger merkbar i en persons ansikt? (Du kan gjerne be elevene 
beskrive utseendet eller oppførselen til en de kjenner, som de tror har fått Herrens bilde 
i sitt ansikt.)

Be en elev lese Alma 5:10 høyt, og be klassen merke seg tre spørsmål som Alma stilte 
folket. (Du kan gjerne foreslå at elevene markerer disse spørsmålene.) Ved å lese disse 
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spørsmålene, vil elevene få hjelp til å se i de påfølgende versene hvilke faktorer som fikk 
Alma og hans folk til å oppleve en mektig forandring i hjertet.

Be en elev lese Alma 5:11- 13 høyt, og be klassen merke seg hva som førte til den mektige 
forandringen i hjertet for Almas far og hans tilhengere. (Deres tro på Guds ord, og derved 
deres tro på og tillit til Gud. Du kan også gjerne påpeke den innflytelse Guds ord hadde, 
som nevnt i Alma 5:5, 7.)

• Hvilken sammenheng ser du mellom å tro på Guds ord og å oppleve en forandring i 
hjertet? (Hjelp elevene å finne følgende prinsipp: Når vi tror på Guds ord og utøver 
tro på Jesus Kristus, kan vi oppleve en mektig forandring i hjertet. Understrek 
at Guds ord, slik det ble forkynt av Abinadi og Alma, fokuserte på den forløsning som 
kommer gjennom Jesus Kristus [se Mosiah 16:4- 9; 18:1- 2].)

Forklar at en annen måte å uttrykke at noen har opplevd en mektig forandring i hjertet på, 
er å si at de har blitt født på ny. Hjelp elevene å forstå at det å bli “født av Gud” eller “født 
på ny” refererer til den endringen man opplever når man tar imot Jesus Kristus og begyn-
ner et nytt liv som hans disippel. For å hjelpe elevene å forstå at det å oppleve en mektig 
forandring i hjertet eller blir født på ny, som oftest er en gradvis prosess, kan du lese føl-
gende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum:

“Dere spør kanskje: Hvorfor skjer ikke denne mektige forandring raskere med meg?… 
For de fleste av oss kommer forandringen mer gradvis over tid. Å bli født på ny,… er mer 
en prosess enn en hendelse. Å ta fatt på denne prosessen er hovedhensikten med jordeli-
vet” (“Født på ny,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 78).

• Når har du følt en forandring i hjertet fordi du har forsøkt å leve etter Guds ord?

• Hvordan vil du beskrive de følelser og handlinger som følger en forandring i hjertet?

• Hvordan har ditt hjerte blitt forandret når du har studert Mormons bok i Seminar i år?

Gi elevene noen minutter til å skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker om en 
eller to ting de vil gjøre for mer oppriktig å leve etter Guds ord.

Alma 5:15- 36
Alma forkynner at en mektig forandring i hjertet er nødvendig for å komme inn 
i himmelriket
Gi hver elev et støtteark med følgende oversikt, eller vis oversikten på tavlen og la elevene 
kopiere den.

Åndelig kardiogram

Alma 5:15 Alma 05:16 Alma 05:19 Alma 05:26 Alma 05:27 Alma 05:28

Alltid

Nesten alltid

Vanligvis

Noen ganger

Sjelden, om 
noen gang

Forklar at et kardiogram er et diagram som leger noen ganger bruker til å evaluere eller 
overvåke vårt fysiske hjertes funksjon. Det hjelper dem å avdekke problemer eller tilstander 
som trenger behandling.

Fortell elevene at etter at Alma forkynte at Guds ord hadde ledet hans far og andre til en 
mektig forandring i hjertet, stilte han folket spørsmål som ville hjelpe dem å vurdere sitt 
eget hjertes tilstand. Be elevene lese Alma 5:14 stille, på jakt etter tre spørsmål som Alma 
stilte folket. (Du kan gjerne foreslå at de markerer disse spørsmålene.)
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Forklar at Alma stilte enda flere spørsmål for å hjelpe sitt folk å vurdere sitt hjertes tilstand. 
Be elevene bruke noen minutter på å studere og grunne på skriftstedene som står øverst 
i det åndelige kardiogrammet. Oppfordre dem til å merke av i de rutene i oversikten som 
best beskriver hvordan de føler at de ligger an med hensyn til spørsmålene i hvert skrift-
sted. (Legg merke til at noen vers har mer enn ett spørsmål.) Ettersom denne aktiviteten 
er svært personlig, bør du ikke be elevene om å dele sine svar med klassen.

Når elevene har fylt ut sine kardiogrammer, kan du be dem lese Alma 5:29- 31 stille, på 
jakt etter flere spørsmål Alma stilte for å hjelpe sitt folk å granske sitt hjerte. (Du kan gjerne 
foreslå at elevene omformulerer spørsmålene litt for å anvende dem på seg selv: “Har jeg 
avlagt misunnelse?” “Gjør jeg narr av andre?” “Forfølger jeg andre?”)

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 5:17- 18, 20- 25. Be klassen se etter grunner til 
at vårt hjerte må forandres som forberedelsene til dommens dag. Still følgende spørsmål 
for å hjelpe elevene å forstå at ved å oppleve en forandring i hjertet, forbereder vi oss 
til å motta en plass i himmelriket:
• Hvilke ord og uttrykk brukte Alma som beskriver den tilstand du ønsker å være i når du 

står foran Gud for å bli dømt? (Mens elevene svarer på dette spørsmålet, kan du gjerne 
rette deres oppmerksomhet mot Alma 5:16, 19.)

• Hvordan vil det å oppleve en forandring i hjertet nå, forberede deg til å motta en plass 
i himmelriket?

Skriv følgende spørsmål på tavlen. (Du kan gjerne skrive dem på tavlen før leksjonen 
begynner.)

Hva oppfordrer Herren oss til å gjøre?

Hva er konsekvensene av å følge eller avvise denne oppfordringen?

Hva lærer disse versene oss om Frelseren?

Be en elev lese Alma 5:33- 36 høyt mens resten av klassen ser etter svar på spørsmålene 
på tavlen. Be elevene fortelle hvilke svar de har funnet.

Rund av med å gi elevene noen minutter til å skrive. Be dem velge et vers eller en formu-
lering fra Alma 5:1- 36. Oppfordre dem til å skrive om hva dette verset eller denne formu-
leringen betyr for dem og hvordan de kan gjøre det som står der, når de prøver å få sitt 
hjerte forandret ved Jesu Kristi forsoning. Bær vitnesbyrd om at hvis vi stadig opplever en 
forandring i hjertet og gjør rettferdige gjerninger, vil vi være forberedt til å komme inn i 
Guds rike.

Gi elevene tid 
til å grunne
Å gi elevene tid til 
å grunne i løpet av 
leksjonen er en måte 
å hjelpe dem å lære 
ved Ånden på. I løpet 
av denne tiden bør du 
unngå å skyte inn flere 
spørsmål, instruksjoner 
eller samtale som kan 
distrahere dem.
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Innledning
Da Alma fortsatte å forkynne i Zarahemla, advarte han 
folket og sa at beslutningen om å følge eller forkaste 
hans ord medførte alvorlige konsekvenser. Alma 
sammenlignet også Jesus Kristus med en god hyrde 

som ropte etter dem og ønsket å bringe dem tilbake til 
hjorden sin. Han oppfordret folket til å omvende seg 
og unngå urene ting i verden, slik at de kunne arve 
himmelens rike.

LEKSJON 72

Alma 5:37- 62

Undervisningsforslag

Alma 5:37- 42, 53- 62
Alma advarer de ugudelige og oppfordrer alle til å lytte til den gode hyrdes røst
Vis bildet Jesus bærer et bortkommet lam (Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr. 64).

• På hvilke måter er Frelseren den gode hyrde?

Når noen elever har svart, kan du lese følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

“På Jesu tid var den palestinske hyrden kjent for sin effektive beskyttelse av sauene sine. 
I motsetning til vår tids sauegjetere, gikk hyrden alltid foran flokken sin. Han ledet dem. 
Hyrden kjente alle sauene og hadde vanligvis et navn på hver av dem. Sauene kjente røs-
ten hans og stolte på ham, og ville ikke følge en fremmed. Så når han ropte, pleide sauene 
å komme til ham. (Se Johannes 10:14, 16.) …

Jesus brukte denne vanlige illustrasjonen fra sin tid til å erklære at han var den gode hyrde, 
den sanne hyrde. På grunn av sin kjærlighet til sine brødre og søstre, ville han frivillig legge 
ned sitt liv for dem” (“A Call to the Priesthood: ‘Feed My Sheep,’” Ensign, mai 1983, 43; se 
også John R. Lasater, “Israels hyrder,” Lys over Norge, juli 1988, 65).

Hjelp elevene å huske rammen rundt Alma 5 ved å forklare at Alma begynte å forkynne 
for Zarahemlas folk, som var som “får uten hyrde” (Alma 5:37). Be elevene huske de utfor-
dringer Zarahemlas folk sto overfor, og hva Alma oppfordret dem til å gjøre. Du kan gjerne 
kort gjennomgå noen viktige vers fra forrige leksjon, for eksempel Alma 5:14- 20, for å 
hjelpe elevene å huske noe av denne bakgrunnen. Sørg for at elevene forstår at Zarahemlas 
folk var i en forferdelig situasjon på grunn av sin ugudelighet (se Alma 7:3).

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 5:37- 42. Be klassen legge merke til hvordan vi 
kan vite om vi er en av Frelserens sauer. Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan 
du stille følgende spørsmål:

• Hvordan trenger både mennesker og sauer en hyrde?

• Hva sier Alma 5:37- 38 om hvordan den gode hyrde viser sin kjærlighet og omsorg for 
sauene? (Han fortsetter å kalle på dem med sitt eget navn.)

• Hva sier Alma 5:41 om hvordan vi kan vite at vi lytter til den gode hyrdes røst?

• Kan du nevne noen gjerninger som kan tyde på at en person følger den gode hyrde?

Når elevene har svart, kan du be en elev lese følgende uttalelse av president Ezra Taft 
Benson, som beskrev menn og kvinner som er fast bestemt på å følge Jesus Kristus. 
(Du kan gjerne lage en kopi av denne uttalelsen til hver elev.)

“Når man velger å følge Kristus, velger man å bli forandret…

Mennesker som forandrer seg for Kristus, vil bli ledet av Kristus…

“Deres vilje blir oppslukt av hans vilje. (Se Johannes 5:30.)

“De gjør alltid det som er til behag for Herren. (Se Johannes 8:29.)

“Ikke bare ville de dø for Herren, men enda viktigere er det at de ønsker å leve for ham.

“Når man kommer inn i deres hjem, viser bildene på veggene, bøkene i hyllene, musikken 
i luften og deres ord og handlinger at de er kristne.
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“De står som vitner for Gud til alle tider og i alle ting, og på alle steder. (Se Mosiah 18:9.)

“De tenker på Kristus, og de ser hen til ham i enhver tanke. (Se L&p 6:36.)

“De har Kristus i sitt hjerte og har evig kjærlighet og hengivenhet til ham. (Se Alma 37:36.)

“Så godt som hver uke tar de del i nadverden og vitner på nytt overfor sin evige Fader 
at de er villige til å påta seg hans Sønns navn, alltid minnes ham og holde hans bud. 
(Se Moroni 4:3.)” (“Born of God,” Ensign, nov. 1985, 5, 6- 7).

Be elevene lese Alma 5:53- 56 stille, på jakt etter holdninger og handlinger som gjør det 
vanskelig for noen å lytte til Frelserens røst. Etter noen minutter ber du noen elever om 
å skrive på tavlen det de kom frem til. Be dem skrive svarene slik at de fyller opp så mye 
av tavlen som mulig. Be dem om å legge til eventuelle andre holdninger eller handlinger 
de har sett rundt seg, som gjør det vanskelig å lytte til Frelserens røst. (Elevenes svar kan 
omfatte å legge til side [ignorere] Guds lære, stolthet, forfengelighet, å legge vår elsk på 
rikdom og verdslige ting, å tro at vi er bedre enn andre, å forfølge de rettferdige eller å 
vende ryggen til de fattige og trengende. Du kan gjerne rette elevenes oppmerksomhet 
mot Almas gjentatte bruk av ordet fortsette, og understreke at Zarahemlas folk fortsatte 
med disse syndige handlingene og holdningene.)

Lag litt plass til å skrive midt på tavlen ved å viske ut en del av elevenes svar. Her skriver 
du følg den gode hyrdes røst.
Be en elev lese Alma 5:57 høyt. Be klassen finne ord eller uttrykk som lærer oss hvordan vi 
skulle reagere på onde innflytelser. (“Kom ut fra de ugudelige”, “skill dere ut” og “rør ikke 
deres urene ting”.) Du kan gjerne foreslå at elevene markerer disse ordene eller uttrykkene 
i sine egne skrifter. Påpek at disse formuleringene understreker behovet for å unngå alt 
som ville skade eller forderve oss åndelig. For å hjelpe elevene å snakke om hvordan de 
kan stenge ute distraksjoner, unngå onde innflytelser og følge den gode hyrdes røst, kan 
du stille spørsmål som de følgende:

• Hva kan en siste- dagers- hellig ungdom gjøre for å holde seg adskilt fra de ugudelige? 
(For å forsterke elevenes svar, kan du vurdere å gi et godt eksempel du har sett av en av 
elevene i klassen. Du kan også oppfordre elevene til å fortelle om gode eksempler de 
har sett av hverandre.)

• Hva sier Alma 5:56- 57 om konsekvensene av å fortsette i ugudelighet? (Hvis vi fortset-
ter i ugudelighet, vil vi ikke være i stand til å høre den gode hyrdes røst, og vi kan 
ikke bli regnet blant de rettferdige.)

Hvis det er tid, kan du gi elevene noen minutter til å tenke på følgende spørsmål. Du kan 
gjerne be dem svare på spørsmålet i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker.

• Hva ønsker Herren at du skal gjøre for bedre å følge hans oppfordring om å komme til 
ham? (Du kan gjerne foreslå at svaret kan være noe de føler behov for å bli flinkere til, 
eller det kan være noe de må slutte å gjøre.)

Be elevene lese Alma 5:58- 62 stille, på jakt etter velsignelser som loves dem som samles 
med Herren og hans folk. (Du kan gjerne foreslå at elevene markerer disse velsignelsene 
i sine egne skrifter.)

• Hvordan vil du oppsummere Herrens løfter til dem som lytter til hans røst? (Selv om 
elevene kan foreslå forskjellige prinsipper, må du sørge for at de forstår at hvis vi følger 
Herrens røst [den gode hyrde], vil vi bli samlet inn i hans rike. Du kan gjerne skrive 
dette prinsippet på tavlen.)

• Hvilke vaner har du utviklet som hjelper deg å lytte til den gode hyrdes røst?

• Hvordan har disse vanene hjulpet deg å ignorere noen av de onde innflytelsene som 
står på tavlen?

Bær vitnesbyrd om at hvis vi lytter til Frelserens ord, vil vi være blant de rettferdige som 
blir samlet inn i Herrens rike.
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Alma 5:43- 52
Alma oppfyller sitt ansvar med å forkynne omvendelse
Be elevene nevne de fem fysiske sansene (syn, hørsel, berøring, lukt og smak). Vurder å ha 
med deg noen gjenstander som vil la elevene bruke disse sansene.

• Hva er noe av det du har lært ved hjelp av hver av de fem sansene?

• Er det mulig å vite eller lære noe uten å bruke dine fem sanser?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 5:44- 48. Be klassen se etter hva Alma sa han 
visste, og hvordan han sa han visste det.

• Hva sier Alma 5:48 om hva Alma visste?

• Hva sa Alma var kilden til hans vitnesbyrd?

• Hva hadde Alma gjort for å få dette vitnesbyrdet fra Den hellige ånd?

• Hvordan kan bønn og faste hjelpe oss å få eller styrke et vitnesbyrd om evangeliet?

• Når har du følt at ditt vitnesbyrd har blitt styrket ved hjelp av bønn eller faste?

Bær vitnesbyrd om at vi selv kan vite, ved Den hellige ånd, at Jesus Kristus er menne-
skehetens Forløser. For å understreke viktigheten av å søke og få et personlig vitnesbyrd 
om at Jesus Kristus er menneskehetens Forløser, kan du lese følgende uttalelse av eldste 
M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum:

“Et personlig vitnesbyrd om evangeliets sannhet, spesielt den Herre Jesu 
Kristi guddommelige liv og misjon, er avgjørende for vårt evige liv… Evig 
liv er med andre ord betinget av vår personlige kunnskap om vår Fader i 
himmelen og hans hellige Sønn. Bare å kjenne til dem er ikke nok. Vi må ha 
personlige, åndelige erfaringer som holder oss fast. Slike får vi når vi søker 
dem på samme intense, målbevisste måte som en som er sulten, søker mat” 

(“Fryd dere ved Herrens bord,” Lys over Norge, juli 1996, 82).

Gi elevene tid til å skrive sine svar på følgende spørsmål. Oppfordre dem også til å skrive 
ned hva de vil gjøre for å oppnå eller styrke sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus. Oppfordre 
dem til å oppnå sine mål, selv om det tar “mange dager” (Alma 5:46).

• Når har du følt Den hellige ånd vitne for deg om at Jesus Kristus er verdens Forløser?

Be elevene lese Alma 5:49-52 stille, på jakt etter hva Alma fortalte folket at de måtte gjøre 
for å forberede seg til å arve himmelens rike.

• Hvorfor er omvendelse avgjørende for å komme inn i Guds rike?

For å hjelpe elevene å anvende Almas læresetninger om forberedelse til å komme inn 
i Guds rike, kan du be en elev lese følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv 
apostlers quorum:

“Hva om dagen for hans komme var i morgen? Hvis vi visste at vi skulle møte Herren i 
morgen – ved for tidlig død eller at han uventet kom – hva ville vi da gjøre i dag? Hvilke 
bekjennelser ville vi komme med? Hva ville vi slutte å gjøre? Hvilke mellomværender ville 
vi gjøre opp? Hvem ville vi tilgi? Hvilke vitnesbyrd ville vi bære?

Hvis vi ville gjøre dette da, hvorfor ikke nå? Hvorfor ikke søke fred mens fred kan opp-
nås?” (“Forberedelse til det annet komme,” Ensign eller Liahona, mai 2004, 9).

Rund av med å gi elevene tid til å tenke over hva de trenger å endre på for å bli forberedt 
til å møte Frelseren og tre inn i hans rike. Oppfordre dem til å skrive ned sine tanker og 
følelser, slik at de kan lese dem senere og bli minnet på å følge tilskyndelsene de mottar.

Oppmuntre til 
anvendelse
President Thomas S. 
Monson har sagt: “Målet 
[med undervisning i 
evangeliet] er å inspi-
rere den enkelte til å 
tenke, føle og deretter 
gjøre noe for å etterleve 
evangeliets prinsipper” 
(i Conference Report, 
okt. 1970, 107). Når du 
underviser elevene i 
evangeliets prinsipper, 
kan du oppfordre dem 
til å følge tilskyndelsene 
fra Den hellige ånd for 
å velge hvordan de kan 
forbedre sin adferd og 
styrke sin tro på Jesus 
Kristus.
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Innledning
Etter å ha satt kirken i orden i Zarahemla, dro Alma til 
byen Gideon. Han oppdaget at innbyggerne der var 
mer trofaste enn de i Zarahemla hadde vært. Derfor 
var hans budskap i Gideon forskjellig fra hans budskap 
i Zarahemla. Han oppfordret folket til stadig å stole 

på Herren og søke å anvende hans forsoning i sitt liv. 
Han vitnet om at Frelseren ville påta seg døden og våre 
synder, og at han også ville påta seg våre smerter, lidel-
ser, sykdommer og skrøpeligheter, så han kunne vite 
hvordan han kunne hjelpe oss.

LEKSJON 73

Alma 6- 7

Undervisningsforslag

Alma 6
Alma setter Kirken i orden i Zarahemla og drar for å forkynne i Gideon
Før leksjonen kan du be en elev forberede seg til kort å fortelle klassen om noen måter han 
eller hun har følt seg velsignet på for sin innsats med å gå i kirken. For å innlede leksjonen, 
kan du be denne eleven om å komme frem foran klassen og presentere det han eller hun 
har forberedt. Du kan også fortelle hvordan du har blitt velsignet ved å gå i kirken.

Introduser Alma 6 ved å forklare at dette kapitlet handler om hvordan Alma og andre pres-
tedømsledere styrket Kirken i Zarahemla.

Be en elev lese Alma 6:4- 6 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hva Kirkens medlemmer 
i Zarahemla gjorde for dem som ikke kjente til Gud. Be elevene fortelle hva de finner ut.

Skriv følgende sannhet på tavlen: Kirken er til for alle menneskers velferd. For å hjelpe 
elevene å tenke på hvordan denne sannheten kan påvirke deres liv, kan du spørre:

• Hvordan tror du Kirken i dag kan velsigne dem som ikke kjenner Gud?

Be elevene tenke på noen som trenger å bli bedre kjent med Gud. Vedkommende kan 
være medlem av Kirken eller tilhøre en annen tro. Bær vitnesbyrd om velsignelsene vi får 
fordi vi er medlem av Kirken, og oppfordre elevene til å invitere andre til å ta del i disse 
velsignelsene.

Alma 7:1- 13
Alma profeterer om Jesu Kristi komme
La elevene gå sammen to og to. Be hvert par om å snakke om sine svar på følgende 
spørsmål:

• Hva er noen fremtidige hendelser som du gleder deg til?

Når parene har fått tid til å diskutere sine svar på dette spørsmålet, kan du be noen elever 
om å dele sine svar med hele klassen. Forklar så at etter at Alma satte Kirken i orden i 
Zarahemla, dro han til byen Gideon. Han fortalte folket der at av alt som skulle komme 
i fremtiden, var én ting “viktigere enn alle disse” (Alma 7:7). Han underviste i prinsipper 
som vil hjelpe folket å forberede seg til velsignelser som ville komme på grunn av denne 
fremtidige hendelsen.

Be en elev lese Alma 7:3- 6 høyt. Be klassen se etter de håp Alma hadde for folket i Gideon. 
Be så en annen elev lese Alma 7:18- 19 høyt. Be elevene beskrive hva Alma lærte ved inspi-
rasjon om folket i Gideon.

Be elevene lese Alma 7:7, 9- 10 stille, på jakt etter den hendelsen som Alma følte var aller 
viktigst for folket å vite om.

• Hva sier Alma var “én ting som [var] viktigere” enn noe annet som skulle komme? 
Hvorfor tror du Frelserens komme er den viktigste begivenheten gjennom tidene?

Undervis fra Skriftene
I sine forberedelser 
er det noen lærere i 
evangeliet som benyt-
ter andre kilder enn 
Skriftene. Selv om noen 
andre ressurser, for 
eksempel denne hånd-
boken, kan være nyttige 
for deg, skulle du 
fokusere på å undervise 
direkte fra selve teksten 
i Mormons bok. Dette vil 
gjøre det mulig for Den 
hellige ånd å vitne for 
elevene om sannheten 
av Skriftene og verdien 
av å studere dem.
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• Hvorfor tror du Alma ville fortelle et folk som allerede trodde og hadde sterk tro, at de 
måtte omvende seg?

Forklar at Alma så forklarte hvorfor Jesu Kristi komme var den viktigste begivenheten 
i hele menneskehetens historie. Be noen elever etter tur lese høyt fra Alma 7:11- 13. 
Be resten av klassen følge med og finne ut hva Frelseren påtok seg for oss. 

Påpek at Alma 7:11- 13 er et Kjenn Skriftene- skriftsted. Du kan gjerne foreslå at elevene 
markerer det på en særegen måte, slik at de lett vil kunne finne det igjen.

Skriv elevenes svar som overskrifter øverst på tavlen. Svarene kan omfatte smerter, plager, 
fristelser, sykdommer, død, skrøpeligheter (svakheter eller manglende evner)<8113/> og synder.
Du kan gjerne foreslå at elevene markerer formuleringen “av alle slag” i Alma 7:11. Be dem 
om å nevne eksempler på hver tilstand som er skrevet på tavlen. Etter hvert som elevene 
gir eksempler, skriver du dem under de tilsvarende overskriftene. (For eksempel kan kreft 
føres opp under sykdommer, og fysiske funksjonshemminger føres opp under skrøpeligheter.)
Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Bruce C. Hafen i De sytti:

“Forsoningen er ikke bare for syndere” (“Hodepryd istedenfor aske: Jesu Kristi forsoning”, 
Lys over Norge, april 1990, 7). Det kan være lurt å skrive denne uttalelsen på tavlen og 
foreslå at elevene skriver den i Skriftene ved siden av Alma 7:11- 13.

• Basert på det vi har lest i Alma 7:11- 13, hva tror du eldste Hafen mente da han sa: 
“Forsoningen er ikke bare for syndere”?

Skriv følgende sannhet på tavlen: Jesus Kristus led for å frelse oss fra synd og død og 
hjelpe oss gjennom jordelivets utfordringer.
For å hjelpe elevene å forstå enda bedre hvordan de kan stole på Frelserens forsoning, 
kan du lese følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“Kjemper du med en avhengighetsdemon – tobakk, narkotika eller gam-
bling, eller den fordervelige samtidens pest, pornografi? … Er du forvirret 
med hensyn til kjønnsidentitet eller søker du selvrespekt? Står du – eller 
noen du har kjær – overfor sykdom, depresjon eller død? Uansett hva annet 
du må gjøre for å løse disse problemene, så kom først til Jesu Kristi evange-
lium. Stol på løftene fra himmelen …

“En slik tillit til Guds barmhjertige natur står helt sentralt i det evangelium Kristus 
forkynte. Jeg vitner om at Frelserens forsoning ikke bare fjerner byrden av våre synder, men 
også byrdene av våre skuffelser og sorger, vår hjertekval og fortvilelse. [Se Alma 7:11- 12.] 
Helt fra begynnelsen var tillit til slik hjelp ment å gi oss både en grunn til og en måte å 
forbedre oss på, en oppmuntring til å legge fra oss våre byrder og arbeide på vår frelse” 
(“Det ødelagte kan repareres,” Ensign eller Liahona, mai 2006, 70- 71).

• Hvordan kan forståelse av Alma 7:11- 13 hjelpe oss når vi møter utfordringer?

For å illustrere noen av måtene vi kan motta hjelp og styrke på gjennom Jesu Kristi for-
soning, kan du lese følgende situasjoner. Etter å ha lest hver av dem, kan du be elevene 
forklare hvordan Jesus Kristus, ved sin forsoning, kan hjelpe en person som står overfor 
en slik utfordring.

1. En ung kvinne har vært i en bilulykke som førte til at hun ble lam i bena.

2. En ung mann skammer seg over noen dårlige valg han har gjort. Han føler seg deprimert 
og verdiløs.

3. En ung manns far gikk nylig bort, og den unge mannen har flyttet til en ny by sammen 
med sin mor. Han føler seg trist og ensom, og han kan ikke se for seg at ting noensinne 
kan bli bra igjen.

Bær ditt vitnesbyrd om forsoningens kraft og dens rekkevidde. Gi så elevene noen minut-
ter til å svare i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker på ett av følgende spørsmål. (Du 
kan gjerne skrive disse spørsmålene på tavlen før leksjonen, klargjøre et utdelingsark med 
spørsmålene eller lese spørsmålene sakte slik at elevene kan skrive dem ned.)

• Når har forsoningen hjulpet deg eller en du kjenner på en av måtene som er nevnt i 
Alma 7:11- 13?

• Hva vil du gjøre for å stole på forsoningen i møte med utfordringer?

Be noen elever fortelle klassen hva de har skrevet. (Minn dem på at de ikke trenger å for-
telle noe som er for personlige eller privat.)

Alma 7:11-13
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til 
undervisningsforslaget 
på slutten av leksjonen 
for å hjelpe elevene med 
deres mestring av dette 
skriftstedet.
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Alma 7:14- 27
Alma oppfordrer folket til å fortsette på stien til Guds rike
For å minne elevene på hvordan Alma beskrev den åndelige tilstanden til Gideons innbyg-
gere, kan du be en av dem lese Alma 7:19 høyt. Understrek at folket var “på den sti som 
fører til Guds rike”. Forklar at Alma ønsket å hjelpe dem å holde seg på denne stien.

For å hjelpe elevene å forstå at ved å etterleve evangeliets prinsipper, følger vi stien 
til Guds rike, kan du tegne en sti på tvers av tavlen. Ved begynnelsen av stien kan du 
skrive Jordelivet. På slutten av stien kan du skrive Guds rike. Del klassen i to grupper. Be én 
gruppe om å studere Alma 7:14- 16 og den andre gruppen om å studere Alma 7:22- 24. Be 
gruppene se etter hva vi må gjøre og hva vi må være for å følge stien som fører til Guds rike.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å lese, kan du be noen av dem komme frem til tav-
len. Be dem om å skrive langs stien handlinger og egenskaper de har funnet som fører til 
Guds rike. Du kan gjerne vurdere å spørre elevene hva noen av handlingene eller egenska-
pene langs stien betyr for dem. Du kan også be dem tenke på hvordan de kan følge denne 
stien i sitt liv. Bær vitnesbyrd om at når vi lever trofast, er vi “på den sti som fører til Guds 
rike” (Alma 7:19).

Kjenn Skriftene – Alma 7:11- 13
Ettersom Alma 7:11- 13 er et langt Kjenn Skriftene- skriftsted, kan det være vanskelig for 
elevene å lære det utenat. Almas språk inneholder imidlertid bestemte ord som kan hjelpe 
elevene å huske forsoningens kraft og store rekkevidde gjennom hele livet. For å hjelpe 
dem å lære disse viktige ordene utenat, kan du skrive teksten fra Alma 7:11- 13 på tavlen 
før leksjonen, og sette inn åpne felter istedenfor følgende nøkkelord: smerter, plager, fristel-
ser, sykdommer, død, skrøpeligheter, synder, overtredelser. (Når du skriver Alma 7:11, begyn-
ner du for eksempel slik: “Og han skal gå ut, ha … og … og … av alle slag.”)

Mens dere leser Alma 7:11- 13 høyt som klasse, ber du elevene oppgi de manglende 
ordene. Når dere har gjort dette noen ganger, kan du spørre elevene om de kan skrive 
på et eget ark de ordene som indikerer hva Frelseren påtok seg for dem. Be elevene alltid 
huske hva Jesus Kristus har gjort for dem, slik at når de opplever utfordringer, kan de ha 
større tro på hans “befrielses kraft”.

Merk: Du kan gjerne bruke noen minutter i begynnelsen av neste leksjon på å se om 
elevene fortsatt husker disse viktige ordene om den uendelige rekkevidde av Frelserens 
forsoning.
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Innledning
Etter at mange tok imot Almas budskap i Zarahemla, 
Gideon og Melek, avviste Ammonihahs innbyggere 
Alma og kastet ham ut av byen sin. Da Alma sørget 
over disse menneskenes ugudelighet, kom den samme 
engelen som hadde vist seg for ham og Mosiahs sønner, 
til ham igjen. Engelen roste Alma for hans trofasthet 

og befalte ham å vende tilbake til Ammonihah. Alma 
adlød trofast Herrens bud, og Herren kalte Amulek til å 
hjelpe ham i hans tjeneste. Alma og Amulek dro trofast 
ut for å undervise folket i Ammonihah, fylt med Den 
hellige ånd og kraft til å gjøre Herrens arbeid.

LEKSJON 74

Alma 8

Undervisningsforslag

Alma 8:1- 6
Mange i Melek tar imot Almas budskap og blir døpt
Be elevene rekke opp hånden hvis de har en slektning eller venn som har vært på misjon 
for Kirken. Be to eller tre elever fortelle om en opplevelse som deres slektning eller venn 
har fortalt dem om, som illustrerer hva misjonærer føler når deres budskap blir mot-
tatt. (Du kan også vurdere å be elevene fortelle om en gang da noen var mottakelig for 
deres innsats for å dele evangeliet med dem. Du kan godt fortelle om en erfaring du selv 
har hatt.)

Be elevene lese Alma 8:1- 5 stille. Be dem finne ut hvilke tre byer Alma hadde forkynt 
evangeliet i. Skriv navnene på disse tre byene på tavlen. (Zarahemla, Gideon og Melek.)
• Hva var resultatene av Almas forkynnelse i disse tre byene? (Du kan gjerne foreslå 

at elevene slår opp i kapittelsammendragene for Alma 6- 8 for å finne svar på dette 
spørsmålet.)

Påpek at selv om innbyggerne i disse byene tok imot Almas budskap, var ikke hans misjon 
uten utfordringer.

Alma 8:7- 32
Når Alma blir avvist i Ammonihah, befaler Herren ham å vende tilbake
Spør elevene om deres slektninger eller venner som har vært på heltidsmisjon, noensinne 
har opplevd at noen har forkastet evangeliets budskap. Vurder å be noen elever fortelle om 
hvordan deres slektninger eller venner har reagert på slike opplevelser.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 8:7- 14. Oppfordre klassen til å tenke på hvor-
dan Alma kan ha følt det da han prøvde å forkynne evangeliet for Ammonihahs innbyg-
gere. Når elevene leser disse versene, kan du be dem stoppe opp innimellom for å svare 
på spørsmål som de følgende:

• Hva forteller disse versene oss om Almas karakter? (Se Alma 8:8- 10.)

• Hvordan ville du ha reagert på den behandling Alma fikk? (Se Alma 8:11- 13.)

• Hvordan var Almas reaksjon lik eller forskjellig fra hva din kanskje ville ha vært i en 
lignende situasjon? (Se Alma 8:14. Du kan gjerne foreslå at Almas beslutning om å 
fortsette Herrens arbeid i byen Aaron viste at han hadde tro på Herren og at han ikke 
ville gi opp.)

Påpek at selv om Almas bønn for Ammonihahs innbyggere var oppriktig (se Alma 8:10), 
ble ikke hans forespørsler umiddelbart innvilget. (Noen av Ammonihahs innbyggere 
omvendte seg senere. Se Alma 14:1.)
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Les følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum:

“Jeg erkjenner at noen av våre inderligste bønner noen ganger kan synes å 
forbli ubesvarte. Vi undres: ‘Hvorfor?’ Jeg kjenner den følelsen! Jeg kjenner 
frykten og tårene i slike stunder. Men jeg vet også at våre bønner aldri 
ignoreres. Vår tro unngår ikke å bli verdsatt. Jeg vet at en allvis himmelsk 
Faders perspektiv er langt større enn vårt. Mens vi kjenner våre forgjengelige 
problemer og smerter, kjenner han vår uforgjengelige fremgang og mulig-

heter” (“Jesus Kristus – Mesterlegen,” Ensign eller Liahona, nov. 2005, 86).

• Hva sa eldste Nelson som kan hjelpe oss å ha tro selv om våre rettferdige bønner ikke 
blir besvart umiddelbart eller på den måten vi håper eller forventer?

Be en elev lese Alma 8:14- 17 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter trøstende budskap 
i engelens ord og befalinger som kan ha vært vanskelige for Alma å adlyde.

• Hvordan kan engelens ord i Alma 8:15 ha vært betryggende for Alma? Hvordan kan 
engelens ord være betryggende for deg?

• Hvorfor kan det ha vært vanskelig for Alma å være lydig i denne situasjonen?

Be elevene lese Alma 8:18, på jakt etter ord som beskriver hvordan Alma reagerte på 
Herrens befaling om å vende tilbake til byen Ammonihah. (Du kan gjerne foreslå at 
elevene markerer ordene i all hast.)
• Hva kan vi lære om Alma på grunn av den kjensgjerning at han vendte raskt tilbake til 

Ammonihah?

Les følgende uttalelse av president Henry B. Eyring i Det første presidentskap. Be elevene 
lytte etter hvordan vi kan dra nytte av å adlyde Herren raskt:

“Uansett hvor mye tro vi har til å adlyde Gud nå, vil vi måtte styrke den 
kontinuerlig og stadig fornye den. Vi kan gjøre det nå ved å bestemme oss 
for å være raskere til å adlyde og fastere bestemt på å holde ut. Det å lære å 
begynne tidlig og å være standhaftig er nøklene til åndelig forberedelse…

“… En kjærlig himmelsk Fader og hans elskede Sønn har gitt oss all den 
hjelp de kan til å bestå den livets prøve som er gitt oss. Men vi må bestemme 

oss for å adlyde, og så gjøre det. Vi utvikler tro til å bestå prøvene på vår lydighet over tid 
og gjennom våre daglige valg. Vi kan bestemme oss nå for raskt å gjøre hva enn Gud ber 
oss om. Og vi kan bestemme oss for å være standhaftige i de små prøvene på vår lydighet, 
som vil styrke vår tro til å takle de store prøvene som med sikkerhet vil komme” (“Åndelig 
forberedelse: Begynn tidlig og vær standhaftig,” Liahona, nov. 2005, 37).

• Hva er det ifølge president Eyring som skjer med vår tro når vi velger å adlyde Herren 
raskt?

• Når har du følt at din tro på Herren har blitt styrket på grunn av din raske og stabile 
lydighet?

For hver av følgende situasjoner kan du spørre elevene hvordan rask lydighet kan 
velsigne dem:

1. Når en ung kvinne skal gå til skolen, ber moren henne om å ta på seg en mer sømmelig 
skjorte.

2. I et intervju med biskopen blir en ny prest utfordret til å gjøre seg fortjent til Tro mot 
Gud- belønningen.

3. To misjonærer føler seg tilskyndet under sitt daglige planleggingsmøte til å besøke en 
mindre aktiv familie der moren ikke er medlem av Kirken.

Forklar at Herren velsignet Alma for hans raske lydighet. Be tre elever komme frem foran 
klassen for å gjøre en dramatisering av møtet mellom Alma og Amulek i Alma 8:19- 26. Be 
en elev lese Almas ord, en annen elev Amuleks ord og en tredje elev ordene som forteller 
historien. Oppfordre elevene til å lese sin del med de følelsene de tror Alma og Amulek 
kan ha hatt.

Etter dramatiseringen kan du spørre:

• Hvordan velsignet Herren Alma for å være lydig?

Dramatiske lesninger
Elevene kan få større 
forståelse av evange-
liets prinsipper ved å 
dramatisere beretninger 
fra Skriftene. Oppfordre 
elevene til å gjøre opp-
levelsen interessant og 
hyggelig uten å forringe 
hellige hendelser som er 
skildret i Skriftene.
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• Hvordan er Almas erfaring med Amulek en indikasjon på at Herren hørte og besvarte 
Almas bønner? (Se Alma 8:10.)

• Hvilke prinsipper kan vi lære av Almas erfaring? (Elevene kan foreslå en rekke prinsipper. 
Et mulig svar er at når vi reagerer raskt på Herrens ord, hjelper han oss å adlyde 
hans befalinger.)

Be elevene lese Alma 8:27- 32 stille, på jakt etter ytterligere bevis for at hvis vi er trofaste 
og flittige, vil Herren hjelpe oss å adlyde hans bud.

• Hvilke utfordringer sto Alma og Amulek overfor da de dro ut for å undervise folket? 
(Se Alma 8:28- 29. Folket hadde blitt mer ugudelig, og Herren befalte Alma og Amulek 
å kalle dem til omvendelse.)

• Hvordan hjalp Herren Alma og Amulek? (Se Alma 8:30- 31. De ble fylt med Den hellige 
ånd og fikk guddommelig kraft til beskyttelse. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer 
beskrivelsen av disse velsignelsene i sine egne skrifter.)

• Når har du følt at Herren har hjulpet deg når du har vært trofast og flittig?

Be elevene skrive følgende uttalelse av president Howard W. Hunter i sine notatbøker 
eller skriftstudiedagbøker:

“For Herren elsker, mer enn noe annet, en urokkelig beslutning om å adlyde hans råd” 
(“Commitment to God,” Ensign, nov. 1982, 58).

Gi dem så noen minutter til å skrive et svar på følgende spørsmål:

• Hva er noe du vil gjøre i dag for å vise vår himmelske Fader at du vil adlyde hans råd 
omgående og tjene ham trofast og flittig?

Bær vitnesbyrd om velsignelsene vi får når vi trofast følger Herrens råd. Du kan også 
gjerne gi elevene anledning til å bære sitt vitnesbyrd om denne sannheten.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Alma 8:10. “Mektig bønn”

Ordene “mektig bønn” beskriver virkningsfull kommu-
nikasjon med Gud preget av stor tro. Eldste Joseph B. 
Wirthlin i De tolv apostlers quorum ga oss forslag til 
hvordan vi kan evaluere og prøve å gjøre våre bønner 
mer effektive:

“Jeg vil i dag be dere tenke etter hvor effektive deres 
bønner er. Hvor nær din himmelske Fader føler du deg? 
Føler du at dine bønner blir besvart? Føler du at den 
tiden du bruker til bønn, beriker og oppløfter din sjel? 
Finnes det rom for forbedring?

“Det er mange grunner til at våre bønner mangler 
kraft. Noen ganger blir de rutinepregede. Våre bønner 
blir hule når vi sier de samme ordene på samme måte 

om og om igjen så ofte at ordene blir mer en oppram-
sing enn kommunikasjon. Frelseren beskrev dette som 
å ‘ramse opp mange ord’ (Matteus 6:7). Slike bønner, 
sa han, vil ikke bli hørt …

“Virker det som dine bønner til tider føles som gjenta-
gelser? Har du noen gang holdt en bønn rent mekanisk 
som om ordene kom ut fra en maskin? Kjeder du deg 
av og til mens du ber?

“Bønner som ikke krever særlig omtanke fra din side, 
vil neppe fortjene stor oppmerksomhet fra vår him-
melske Fader. Når du oppdager at dine bønner blir 
rutinepregede, bør du stoppe opp og tenke. Medi-
ter en stund over ting du virkelig er takknemlig for” 
(“Improving Our Prayers,” [Brigham Young University 
devotional address, 21. jan. 2003], 2, speeches. byu. edu).
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Innledning
Alma og Amulek hadde liten fremgang med å forkynne 
for folket i Ammonihah fordi Satan hadde “godt tak 
på folkets hjerter” (se Alma 8:9). Mange av dem hadde 
forherdet sitt hjerte mot evangeliet, og de motsatte 
seg Alma og Amuleks oppfordring om å omvende seg. 
Likevel kalte Alma og Amulek dem trofast til omven-
delse og vitnet om at fordi de hadde lært sannheten 

og hadde opplevd Guds kraft, forventet Herren at de 
skulle være mer rettferdige enn lamanittene, som ikke 
hadde blitt undervist om sannheten. Alma og Amulek 
forkynte at hvis folket i Ammonihah ikke ville omvende 
seg, ville de risikere å bli tilintetgjort. De lærte også fol-
ket at forløsning bare var mulig gjennom Jesus Kristus.

LEKSJON 75

Alma 9- 10

Undervisningsforslag

Alma 9
Alma advarer Ammonihahs innbyggere og sier at de må omvende seg og 
forberede seg til Jesu Kristi komme
Fremlegg følgende scenario: To elever kommer til skolen, og læreren forteller at de må ta 
en uforberedt prøve. Den første eleven har vært i klassen hver dag, men den andre eleven 
har gått glipp av de to siste ukene på skolen fordi han har vært syk.

• Hvilken elev forventer du at skal gjøre det best på prøven?

Be elevene skumlese Alma 9:1- 7, på jakt etter ord og uttrykk som angir hvor godt Ammo-
nihahs innbyggere forsto evangeliet og Guds kraft. Be dem rapportere hva de finner ut.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 9:8- 13. Be klassen lete etter ord og uttrykk 
som viser om disse menneskene hadde blitt undervist i evangeliet eller hadde kunnskap 
om Guds kraft. (Svarene bør omfatte “hvordan kan dere ha glemt” og “husker dere ikke”.)

• Hadde Ammonihahs innbyggere noensinne lært evangeliet eller blitt undervist om 
Guds kraft?

• Hva er noen grunner til at folk som har blitt undervist i evangeliet, kan glemme det de 
har lært eller ikke forstå det de har lært?

Be elevene skumlese Alma 8:9, 11; 9:5, 30 og 12:10- 11, på jakt etter ord og uttrykk som 
antyder hvorfor Ammonihahs innbyggere hadde glemt eller ikke forsto det de hadde 
lært. (“Satan [hadde] fått godt tak på [deres] hjerter”; “likevel forherdet de sine hjerter”; 
“de var et hårdhjertet og et hårdnakket folk”; “deres hjerter er blitt meget forherdet mot 
Guds ord”.)

Kopier følgende oversikt på tavlen, og be elevene om å kopiere den i sine notatbøker eller 
skriftstudiedagbøker. (Sørg for at det er rikelig med plass til å skrive.)

Folkets åndelige bakgrunn Hva Herren forventet av folket, 
og hva Herren lovet folket

Lamanittene 
(Alma 9:14- 17)

Innbyggerne i Ammonihah 
(Alma 9:18- 24)

La elevene gå sammen to og to. Be hvert par om å fylle ut oversikten ved hjelp skrift-
stedhenvisningene. Når de har fyll ut oversikten, kan du be elevene skrive en setning 
under sine oversikter som oppsummerer hva de har lært. Be noen av dem fortelle hva de 
har skrevet. Elevene kan bruke ulike ord, men svarene bør gjenspeile følgende sannhet: 
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Herren forventer større lydighet av dem som har fått evangeliets kunnskap og 
velsignelser. For å hjelpe elevene å forstå hvordan dette prinsippet angår deres liv, kan 
du stille følgende spørsmål:

• Hvorfor tror du Herren hadde høyere forventninger til folket i Ammonihah?

• Hvorfor er det rettferdig at Herren har høyere forventninger til dem som har evangeliets 
kunnskap og velsignelser?

Pek på formuleringen “et folk som var rikt begunstiget av Herren” i Alma 9:20. (Du kan 
gjerne foreslå at elevene markerer disse ordene.)

• På hvilke måter er medlemmer av Kirken i dag “et folk som [er] rikt begunstiget av 
Herren”?

• Hva sier Alma 9:19- 23 om hvilke gaver og velsignelser nephittene (inkludert befolknin-
gen i Ammonihah) hadde opplevd fordi de var Herrens paktsfolk?

• Hvilke gaver og velsignelser har du opplevd fordi du er medlem av Herrens kirke?

• Kan du nevne noe av det Herren forventer av oss på grunn av de gaver og velsignelser 
vi har fått av ham?

Be halve klassen studere Alma 9:24- 27 hver for seg, og be resten av klassen studere Alma 
9:28- 30 hver for seg. Be elevene forberede seg på å sammenfatte sine tildelte skriftsteder 
med egne ord. Skriv følgende spørsmål på tavlen for å veilede dem mens de forbereder 
sine sammendrag:

Hvilke tegn ser du i disse versene på at Herren forventer større lydighet av dem som har større 
kunnskap om evangeliet?

Hvilke velsignelser minnet Alma folket på at de kunne motta?

Hva sa Alma at folket måtte gjøre for å motta disse velsignelsene?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å lese, kan du be en elev fra hver halvdel av klassen 
om å gi et sammendrag av de tildelte skriftstedene. Spør så klassen:

• På hvilke måter kan vi være tro mot det lys og den kunnskap som vi har mottatt? (Ele-
vene kan foreslå skriftstudium, å uttrykke takknemlighet til Gud for våre velsignelser, 
å bære vårt vitnesbyrd regelmessig, å delta på Kirkens møter ukentlig, å skrive dagbok 
og så videre.)

Alma 10:1- 12
Amulek gir akt på Herrens kall og bekrefter Almas guddommelige kall
Forklar at etter at Alma hadde talt til folket, ble de sinte og ønsket å kaste ham i fengsel. 
Amulek talte tappert til folket og tilføyde sitt vitnesbyrd til Almas. (Se Alma 9:31- 34.) Gi 
et sammendrag av Alma 10:1- 4 ved å forklare at Amulek var en etterkommer av Nephi. 
Han var en hardt arbeidende mann som hadde bygget seg opp en betydelig formue. Han 
var også godt kjent og var “en mann med ikke helt lite aktelse” blant sine mange familie-
medlemmer og venner (se Alma 10:4). Han levde imidlertid ikke i henhold til evangeliets 
sannheter som han hadde lært.

• Hvorfor tror du det kan ha vært nyttig at Amulek, som var godt kjent i samfunnet, ble 
med Alma?

Spør elevene hvordan de våknet i morges. (Ble de for eksempel vekket av en vekkerklokke, 
eller vekket et annet familiemedlem dem? Hvis du har en vekkerklokke eller et bilde av en 
vekkerklokke, kan du vurdere å vise den/det.) Spør elevene hvor mange av dem som måtte 
“kalles på” mer enn én gang for å komme seg opp av sengen.

Be en elev lese Alma 10:5- 6 høyt. Be klassen se etter Amuleks svar på de åndelige “vekke-
signalene” han hadde fått av Herren.

• Hva tror du Amulek mente da han sa “jeg ville ikke høre” og “jeg ville ikke vite”?

• På hvilke måter kaller Herren på oss? (Mulige svar kan være tilskyndelser fra Den hellige 
ånd, undervisning fra foreldre og ledere i Kirken, og kall i Kirken.)

Be elevene lese Alma 10:7- 10 stille, på jakt etter de viktigste poengene i Amuleks innle-
dende vitnesbyrd til sitt folk.

Be elevene 
sammenfatte
Når du ber elevene 
sammenfatte grupper 
av vers, ber du dem om 
å analysere Skriftene 
mer omhyggelig. Hvis du 
føler at en elev har gått 
glipp av viktige detaljer i 
sitt sammendrag, kan du 
kalle på andre elever for 
å se om de har viktige 
detaljer å legge til.
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• Hvordan hadde Amuleks erfaringer forberedt ham på å bli et annet vitne om Almas bud-
skap til folket i Ammonihah?

• Hvordan tror du Amuleks beslutning om å adlyde gjorde en forskjell i livet hans?

Be en elev lese Alma 10:11- 12 høyt, og be klassen se etter hvordan andre ble påvirket av 
Amuleks beslutning om å gi akt på Herrens kall. Be dem fortelle om det de finner ut.

Skriv følgende prinsipp på tavlen: Når vi hører og adlyder Herrens kall, blir vi selv og 
andre velsignet. (Du kan gjerne foreslå at elevene skriver dette prinsippet i Skriftene ved 
siden av Alma 10:11- 12.) For å hjelpe elevene å føle sannheten og betydningen av dette 
prinsippet, kan du spørre:

• Når har du følt at du ble velsignet fordi du adlød et kall fra Herren?

• Hvordan har du sett velsignelser komme til andre fordi du eller andre fulgte Herrens kall?

• Hvordan påvirker disse erfaringene ditt ønske om å lytte etter og adlyde kall fra Herren?

Alma 10:13- 32
Amulek svarer dem som motarbeider ham, og formaner folket til å omvende seg
Skriv følgende på tavlen:

 1. Bli sint og innta forsvarsposisjon

 2. Tvile på viktigheten av rådet

 3. Kritisere den som ga rådet

 4. Stille spørsmål ved eller argumentere mot rådet

 5. Ydmykt lytte og adlyde

Be elevene stille overveie hvilken setning på tavlen som ligner mest på deres reaksjon der-
som mor eller far eller en leder i Kirken skulle irettesette dem eller be dem om å forandre 
på noe de gjør.

• Hva er noen grunner til at folk kan reagere på irettesettelse på disse måtene?

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen: Alma 9:2- 3; Alma 9:4- 5; Alma 10:13, 16- 17; 
Alma 10:24, 28- 30
Be elevene velge ett av skriftstedene på tavlen for å studere det hver for seg. Be dem om 
å se etter hvordan skriftstedet beskriver Ammonihahs innbyggeres reaksjon på Alma og 
Amuleks budskap. Be dem også velge den setningen på tavlen som best gjenspeiler folkets 
reaksjon. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be dem om å forklare hvilke av de 
fem svarene på tavlen som passer best på skriftstedet de studerte.

• Hvorfor er de fire første svarene på tavlen åndelig farlige?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 10:19- 23. Be dem merke seg hva Amulek 
forkynte om konsekvensene av synd og å kaste ut de rettferdige.

For å hjelpe elevene overveie de destruktive konsekvensene av ikke å omvende oss fra våre 
synder, kan du lese følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley:

“Det er så mye ondskap overalt. Fristelse, med alle dens pirrende påvirknin-
ger finnes overalt omkring oss. Vi mister dessverre noen til disse destruktive 
kreftene. Vi sørger over enhver som blir borte. Vi gjør hva vi kan for å hjelpe 
dem, for å redde dem, men i alt for mange tilfeller blir våre bønnfallelser 
hånlig avvist. Kursen de følger, er tragisk. Det er veien som fører til ødeleg-
gelse” (“Mitt vitnesbyrd,” Liahona, juli 2000, 82).

• Hva er noen av de destruktive konsekvensene som kommer til enkeltpersoner eller 
grupper når de er ulydige mot Guds bud?

Hvis det er tid, kan du be elevene skrive svar på følgende spørsmål:

• Hvordan kan de sannheter du har lært av dagens leksjon, velsigne deg?
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Hjemmestudie- leksjon
Alma 5- 10 (Enhet 15)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte Alma 5- 10 (enhet 15), 
er ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg bare om et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Alma 5:1- 36)
Da elevene studerte Almas preken til Zarahemlas folk, 
oppdaget de at når vi tror på Guds ord og utøver tro på 
Jesus Kristus, kan vi oppleve en mektig forandring i hjertet. 
Da elevene besvarte Almas spørsmål, lærte de også at ved å 
oppleve en forandring i hjertet forbereder vi oss til å motta 
en plass i himmelens rike.

Dag 2 (Alma 5:37- 62)
Da elevene studerte andre halvdel av Alma 5, lærte de disse 
prinsippene: Hvis vi følger Herrens røst (den gode hyrde), 
vil vi bli samlet inn i hans rike. Vi kan selv få vite, ved Den 
hellige ånd, at Jesus Kristus er menneskehetens Forløser.

Dag 3 (Alma 6- 7)
Ved å studere Alma 6 lærte elevene at både på nephitte-
nes og i vår egen tid er Kirken etablert for alle menneskers 
velferd. Av Almas preken til folket i Gideon lærte elevene at 
Jesus Kristus led for å frelse oss fra synd og død og hjelpe 
oss gjennom jordelivets utfordringer. De lærte også at ved å 
etterleve evangeliets prinsipper, følger vi stien til Guds rike.

Dag 4 (Alma 8- 10)
Ved å studere om Almas villighet til å vende tilbake til folket 
i Ammonihah etter at de hadde avvist ham, lærte elevene at 
når vi reagerer raskt på Herrens ord, hjelper han oss å adlyde 
hans befalinger. Alma kalte folket til omvendelse og lærte 
dem om behovet for å forberede seg til Frelserens komme. 
Av Amuleks opplevelse med en engel lærte elevene at når vi 
hører og adlyder Herrens kall, kommer velsignelser til oss og 
til andre.

Innledning
I denne leksjonen skulle du prøve å hjelpe elevene å fokusere på 
prinsipper som kan føre til en forandring i hjertet. Se etter måter 
å hjelpe dem å stole på Guds ord og styrke sitt vitnesbyrd om 
Frelseren på.

Undervisningsforslag

Alma 5:1- 36
Alma forkynner at en mektig forandring i hjertet er nødvendig for 
å komme inn i himmelens rike
Skriv ordet forandring på tavlen eller på et ark. Be elevene 
gi eksempler på hvordan mennesker kan forandre seg, for 
eksempel i sitt utseende, sin oppførsel eller sin holdning. Be dem 
forklare hva som kan føre til at folk gjør disse endringene.

Be elevene lese Alma 5:14 og finne de tre spørsmålene som 
Alma ba folket i Zarahemla om å overveie. Vurder å be noen 
elever beskrive hva som menes med “denne mektige forandring 
i deres hjerter”.

Be elevene lese Alma 5:3- 7 og finne ut hva Alma fortalte 
 Zarahemlas folk som hjalp dem å forberede sitt hjerte til å 
forandre seg.

Alma fortalte Zarahemlas folk om sin fars og andres omvendelse, 
samt deres befrielse fra fangenskap. Spør: Hvordan tror du det å 
lære om disse erfaringene hjalp folket å forberede seg til å opp-
leve en forandring i hjertet? (Det kan være lurt å minne elevene 
på at de skrev et svar på dette spørsmålet i leksjonen for dag 1 i 
sine studieveiledninger.)

Spør om en elev er villig til å fortelle om en opplevelse som førte 
til en forandring i hans eller hennes hjerte. Du kan godt fortelle 
om en erfaring du selv har hatt. Du kan også gjerne minne ele-
vene på uttalelsen av eldste D. Todd Christofferson (i leksjonen 
for dag 1 i studieveiledningen). Forklar at for folk flest skjer den 
mektige forandringen i vårt hjerte gradvis etter hvert som vi 
lærer og vokser i evangeliet.

Be elevene se på “Alma 5 – Åndelig kardiogram” i leksjonen 
for dag 1 i elevenes studieveiledning. Be dem repetere noen 
av skriftstedene i Alma 5 som står i oversikten. Still deretter 
følgende spørsmål:
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• Hvilke av Almas spørsmål er spesielt meningsfylte for deg?
• Hvordan kan disse spørsmålene hjelpe noen å oppleve en 

forandring i hjertet?

Forklar elevene at Frelseren sterkt ønsker at alle mennesker kom-
mer til ham og opplever en mektig forandring i hjertet, slik at de 
kan få evig liv. Be en elev lese Alma 5:33- 36 høyt. Spør:

• Hva oppfordrer Herren oss til å gjøre?
• Hva er gevinsten for å følge oppfordringen hans?

Alma 5:43- 52
Alma forteller hvordan han fikk et vitnesbyrd og forkynner om 
omvendelse
Forklar at for å oppmuntre Zarahemlas folk til å søke en for-
andring i hjertet, bar Alma sitt vitnesbyrd og forklarte hvordan 
han fikk det. Av hans råd kan vi lære å oppnå eller styrke vårt 
vitnesbyrd. Be elevene lese Alma 5:45- 48 stille. Be dem finne ut 
hva Alma sa han visste. Be dem også om å finne Almas svar på 
spørsmålet “Og hvordan tror dere jeg vet dette så sikkert?”

Be elevene fortelle hva de har funnet ut, og skriv svarene deres 
på tavlen. Skriv også dette prinsippet: Vi kan selv få vite, 
ved Den hellige ånd, at Jesus Kristus er menneskehetens 
Forløser.

Hjelp elevene å forstå at en dag vil deres vitnesbyrd bli utfor-
dret av noen eller noe. Dette kan allerede ha skjedd. Almas råd 
gir oss en måte å holde oss urokkelige og sterke på tross av 
utfordringer mot vårt vitnesbyrd. Vurder å fortelle om en gang 
du møtte en utfordring mot ditt vitnesbyrd og overvant den, 
eller en gang en du kjenner møtte en slik utfordring. Du kan 
også formidle en opplevelse fra en generalkonferansetale eller 
en artikkel i et av Kirkens tidsskrifter. Du kan også be en elev 
fortelle om en slik opplevelse.

Forklar at Alma fortsatte å undervise folket om omvendelse. 
Du kan gjerne be en elev lese Alma 5:50 og uttalelsen av eldste 
Dallin H. Oaks som finnes i enhet 15, dag 2 i elevenes studievei-
ledning. Be elevene utveksle ideer om hvorfor vi skulle leve hver 
dag som om vi forberedte oss på å møte Herren.

Alma 7- 10
Alma underviser i Gideon og Ammonihah
Presenter følgende situasjoner, og be elevene ha dem i bakhodet 
når de gjennomgår Almas læresetninger til folket i Gideon:

 1. En ung kvinne forstår at forsoningen kan hjelpe henne med 
å overvinne synder, men hun har blitt diagnostisert med en 
alvorlig sykdom og tror ikke forsoningen kan hjelpe.

 2. En ung mann strever når foreldrene hans skiller seg, men han 
søker ikke Frelserens hjelp.

 3. En ung kvinne kjemper med å kontrollere sin korte lunte. Hun 
har ikke tenkt på hvordan forsoningen kan hjelpe henne.

Be elevene lese Alma 7:11- 13 og gjennomgå de omstendigheter 
som Frelseren var villig til å “påta seg” for vår skyld. Be noen 
elever om å oppsummere hva disse versene lærer oss om Jesu 
Kristi forsoning. Oppfordre også elevene til å se på oversikten 
som viser noen av de omstendigheter vi lider under i jordelivet 
(i leksjonen for dag 3 i elevenes studieveiledning).

Forklar elevene at ved forsoningens kraft kan smertene og bit-
terheten av livets lidelser løftes av oss. Sørg for at elevene forstår 
dette prinsippet: Jesus Kristus led for å frelse oss fra synd 
og død og hjelpe oss gjennom jordelivets utfordringer.

Be elevene fortelle hva de ville si til de unge mennene og 
kvinnene i de tre situasjonene du presenterte. Spør: Hvordan 
kan Almas læresetninger om forsoningen anvendes på disse 
situasjonene?

Minn elevene på de tre bildene og skriftstedhenvisningene 
om Alma i Ammonihah (i leksjonen for dag 4 i elevenes studie-
veiledning), som de studerte og skrev bildetekster til. Det kan 
være lurt å be noen elever presentere bildetekstene de skrev 
om Almas opplevelse med engelen. Be elevene fortelle hvordan 
de føler at denne opplevelsen angår følgende prinsipp: Når vi 
reagerer raskt på Herrens ord, hjelper han oss å adlyde 
hans befalinger.

Neste enhet (Alma 11- 16)
Be elevene tenke på følgende spørsmål mens de forbereder seg 
til å studere neste ukes oppdrag: Hva ville du ha følt om du ble 
tvunget til å se uskyldige mennesker bli drept på grunn av sin 
tro på Jesus Kristus og hans evangelium? Hva tror du Alma og 
Amulek følte da de så dette? Hva sa de til hverandre da de så 
at dette skjedde? Hva gjorde de?
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Innledning
Da Alma og Amulek fortsatte å undervise folket i 
Ammonihah, tilbød en lovkyndig ved navn Zeezrom 
Amulek penger for å benekte at det fantes en Gud. 
Zeezrom forsøkte også å forvrenge Amuleks ord og dra 
i tvil hans undervisning om Jesus Kristus. Da Amulek 
forsvarte seg mot Zeezroms forsøk på å fange ham i 

en felle, vitnet han om at frelse fra synd bare kommer 
gjennom Jesus Kristus. Amulek forklarte også at alle 
mennesker skal oppstå og vil bli ført frem og “stilles for 
Kristi, Sønnens og Gud Faderens og Den Hellige Ånds 
domstol” på dommens dag (Alma 11:44).

LEKSJON 76

Alma 11

Undervisningsforslag

Alma 11:1- 25
Amulek avviser Zeezroms fristelse til å benekte at det finnes en Gud
Be elevene tenke på noe de har som er så verdifullt for dem at de aldri ville selge det. Be 
noen elever fortelle hva de tenkte på, og hvorfor disse tingene er så verdifulle for dem.

Forklar at Alma 11 fortsetter beretningen om da Alma og Amulek underviste Ammonihahs 
innbyggere. Som Amulek sa, ble han konfrontert av en lovkyndig ved navn Zeezrom, som 
tilbød penger i bytte for noe som var veldig verdifullt for Amulek.

Be elevene granske Alma 11:21- 22 for å finne ut hvor mye penger Zeezrom tilbød Amulek, 
og hvorfor. Be elevene fortelle hva de finner ut.

Påpek at Mormons forklaring av nephittenes pengesystem i Alma 11:4- 19 hjelper oss å 
forstå størrelsen på Zeezroms bestikkelse. Hjelp elevene å forstå at en onti var en sølvmynt 
med størst verdi (se Alma 11:6, 11- 13). En onti var lik ca en ukes lønn for en dommer 
(se Alma 11:3, 11- 13). Altså var seks ontier lik ca seks ukers lønn for en dommer.

• Hvorfor kunne Zeezroms tilbud ha vært fristende for noen?

Be en elev lese Alma 11:23- 25 høyt.

• Hva viser Amuleks svar om ham?

• Hva sier Alma 11:25 om hva Zeezrom hadde tenkt å gjøre hvis Amulek aksepterte tilbu-
det hans? Hvordan ligner dette på det Satan gjør når folk gir etter for hans fristelser?

For å hjelpe elevene å finne ut hvordan Amulek var i stand til å motstå Zeezroms tilbud, 
kan du skrive følgende på tavlen: Jeg skal ikke … noe som er i strid med Herrens ånd.
Be en elev lese Alma 11:22. Be klassen se etter ordet Amulek brukte til å fullføre denne 
uttalelsen.

• Hvilke andre ord kan vi sette inn i det tomme feltet som kan hjelpe oss å stole på Den 
hellige ånd for å motstå fristelsen? (“Gjøre”, “tenke” eller “se på”.)

Be elevene uttrykke et prinsipp basert på Alma 11:22 som kan hjelpe dem å huske hvordan 
de kan overvinne fristelse. Selv om elevenes svar kan variere, bør de gjenspeile følgende 
prinsipp: Når vi stoler på Den hellige ånd, kan vi overvinne fristelse. (Du kan gjerne 
foreslå at elevene skriver dette prinsippet i Skriftene ved siden av Alma 11:22.)

• Hvordan tror du det å være følsom for Den hellige ånds tilskyndelser kan hjelpe oss å 
overvinne fristelser?

Les følgende råd av president Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum:

Innby Den hellige ånd
Oppmuntre elevene til å 
innby Den hellige ånds 
innflytelse mens de stu-
derer Skriftene sammen. 
Noen handlinger som 
innbyr Ånden, er opprik-
tig bønn, undervisning 
fra Skriftene, å bære 
vitnesbyrd, å uttrykke 
kjærlighet til Gud og 
andre og å fortelle om 
åndelige opplevelser. 
Noen ganger kan du 
føle deg tilskyndet 
til å hjelpe elevene å 
gjenkjenne Den hellige 
ånds innflytelse under 
leksjonene.
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“Hvis dere kommer i befatning med ting dere ikke skulle, hvis dere omgås 
personer som trekker dere i feil retning, er tiden inne til å hevde deres 
uavhengighet, deres handlefrihet. Lytt til Åndens røst, og dere vil ikke bli 
ført vill.

“… Men som en Herrens tjener, lover jeg at dere vil bli beskyttet og skjermet 
mot djevelens angrep hvis dere vil følge de tilskyndelser som kommer fra 

Den hellige ånd” (“Råd til ungdom,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 18).

For å hjelpe elevene å forstå og føle viktigheten av å følge Den hellige ånds tilskyndelser, 
kan du stille følgende spørsmål:

• Hva er noen situasjoner hvor ungdom kan bli fristet til å handle i strid med sitt vitnesbyrd?

• Hva gjør du for å sette din lit til Den hellige ånd? Hvordan hjelper dette deg?

• Når har Den hellige ånd hjulpet deg å overvinne fristelser?

Oppmuntre elevene til å anvende det de har lært ved å huske Amuleks eksempel neste 
gang de blir fristet til å gå på akkord med sin tro. Bær vitnesbyrd om at hvis de lever verdig 
til Den hellige ånds veiledning, kan de oppleve større trygghet til å stå for sannheten og 
overvinne fristelser.

Alma 11:26- 40
Amulek vitner om Guds Sønn og overvinner Zeezroms forsøk på å bringe hans 
ord i vanry
Spør elevene om noen har prøvd å sette spørsmålstegn ved eller motsette seg deres tro ved 
argumentering eller bedrag. Be en eller to elever om å fortelle om sine erfaringer.

Forklar at da Zeezrom ikke klarte å få Amulek til å benekte at det fantes en Gud, endret 
han sin taktikk og begynte å angripe Amuleks tro på Jesus Kristus.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 11:26- 35. Be klassen se etter hvordan Zeezrom 
prøvde å forvrenge Amuleks ord. Be elevene fortelle hva de har funnet ut. Be så en elev lese 
Alma 11:36- 37 høyt. Be klassen merke seg hvordan Amulek korrigerer Zeezroms falske 
påstander. Be elevene se på fotnote 34a. (Du kan gjerne foreslå at elevene markerer fotnote 
34a i Skriftene sine.) Be en elev lese Helaman 5:10- 11 høyt.

• Hvorfor er det umulig å bli frelst i våre synder? Hva er forskjellen mellom å bli frelst i 
våre synder og å bli frelst fra våre synder?

Be en elev lese Alma 11:40 høyt. Forklar at dette verset inneholder et prinsipp som vi må 
følge for å bli frelst fra våre synder. Skriv følgende prinsipp på tavlen: Hvis vi tror på 
Jesus Kristus, kan vi bli forløst fra våre synder.
• Hva betyr det for deg å utøve tro på Jesus Kristus?

• Hvorfor må vi tro på Jesus Kristus for å bli frelst fra våre synder?

For å hjelpe elevene å forstå hvordan tro på Jesus Kristus fører til forløsning ved omvendelse, 
kan du lese følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første presidentskap:

“Vi må ha sterk tro på Kristus for å være i stand til å omvende oss. Vår tro må 
omfatte en ‘riktig forståelse av [Guds] karakter, fullkommenhet og egenska-
per’ (Lectures on Faith [1985], 38). Hvis vi tror at Gud vet alt, er kjærlig og 
barmhjertig, vil vi være i stand til å sette vår lit til ham for vår frelse, uten å 
vakle. Tro på Kristus vil forandre våre tanker, vår tro og oppførsel som ikke er 
i harmoni med Guds vilje” (“Punktet for trygg retur,” Ensign eller Liahona, 

mai 2007, 100).

La elevene gå sammen to og to. Be hvert par om å bytte på å forklare for hverandre hva de 
ville ha svart hvis en yngre person stilte dem spørsmål som de følgende. (Du kan gjerne 
skrive disse spørsmålene på tavlen.)

• Hvorfor må jeg tro på Jesus Kristus for å omvende meg og bli frelst fra mine synder?

• Hvordan har det å ha tro på Jesus Kristus hjulpet deg å omvende deg?

Bær vitnesbyrd om at ved å ha tro på Jesus Kristus kan vi omvende oss, bli frelst fra våre 
synder og få evig liv.

Oppmuntre elevene 
til anvendelse
Hvis kunnskap om et 
prinsipp i evangeliet 
læres, men ikke anven-
des, er ikke læringen 
komplett. Anvendelse 
finner sted når en per-
son godtar en sannhet 
i sitt hjerte og sinn, 
og deretter opptrer i 
samsvar med denne 
sannheten. Oppmuntre 
elevene til å handle etter 
åndelige tilskyndelser de 
mottar til å anvende de 
sannheter i evangeliet 
som de lærer.
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Alma 11:41- 46
Amulek forkynner om hele menneskehetens oppstandelse og dom
For å hjelpe elevene å overveie hvorfor det er viktig å vite at vi til slutt vil oppstå og bli 
dømt, kan du spørre:

• Hvordan ville noen kanskje leve annerledes hvis de trodde det ikke var noe liv etter 
døden?

Skriv ordene oppstandelsen og dommen på tavlen. Be elevene granske Alma 11:41- 45 stille, 
på jakt etter så mye informasjon som de kan finne om oppstandelse og dom. Etter hvert 
som elevene rapporterer hva de finner ut, kan du skrive svarene på tavlen. Sørg for at ett 
av punktene på tavlen formidler den sannhet at alle mennesker som lever på jorden, til 
slutt vil oppstå. Påpek den enkle definisjonen av oppstandelse i Alma 11:45: “[De kan 
ikke] dø mer. Deres ånder forenes med deres legemer for aldri mer å skilles ad.” (Du kan 
gjerne oppfordre elevene til å markere disse ordene.) Når elevene har rapportert hva de har 
funnet ut, kan du gjerne foreslå at de skriver følgende sannhet øverst på siden i Skriftene: 
På grunn av Jesu Kristi forsoning vil alle oppstå og bli dømt etter sine gjerninger.
• Hvilke av sannhetene på tavlen motiverer deg til å forberede deg til å møte Gud?

• Hvorfor gir sannheter om oppstandelsen fred og håp til de rettferdige?

Be elevene lese Alma 11:46 stille, på jakt etter virkningen Amuleks læresetninger hadde 
på Zeezrom.

• Hvorfor tror du at noen kan reagere på denne måten på Amuleks undervisning?

• Hvilke av læresetningene i Alma 11:41- 45 tror du kan ha plaget Zeezrom? Hvorfor?

Bær vitnesbyrd om at på grunn av Jesu Kristi forsoning vil alle mennesker oppstå og stå for 
Gud “for å bli dømt etter sine gjerninger” (Alma 11:44). Gi elevene tid til å tenke over hva 
de har lært i dag og hvordan det angår dem. Be dem så skrive svar på følgende spørsmål 
i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker. (Du kan gjerne skrive disse spørsmålene på 
tavlen.)

• Hva føler du når du tenker på å oppstå og bli dømt?

• Hva må du gjøre for å forberede deg til å stå for Gud?

• Hvordan påvirker din tro på at du skal gjenoppstå og bli dømt, hvordan du velger å leve 
hver dag?

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Alma 11:38- 39. Hvordan er Jesus Kristus 
den evige Fader?

Hvis elevene trenger hjelp til å forstå hvordan Jesus 
Kristus kan være både Guds Sønn og den evige Fader, 

kan du undervise i eller repetere det valgfrie undervis-
ningsforslaget for Mosiah 15:1- 9 i leksjon 60.
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Innledning
Da Amuleks ord fikk Zeezrom til å “skjelve under 
bevisstheten om sin skyld” (Alma 12:1), reiste Alma seg 
for å utdype det Amulek hadde sagt. Alma fokuserte 
på sannheter som ville hjelpe Ammonihahs innbyggere 
å omvende seg fra sine hårde hjerter og andre synder. 

Han understreket Satans utspekulerte snarer, de straf-
fedommer som rammer de ugudelige, og forløsnings-
planen, som gjør det mulig for dem som omvender seg, 
å bli tilgitt for sine synder.

LEKSJON 77

Alma 12

Undervisningsforslag

Alma 12:1- 7
Alma avslører Zeezroms plan – og motstanderens plan – for Ammonihahs 
innbyggere
Følg illustrasjonen for å knytte en renneløkke, eller snare, med et tau eller en hyssing. Vis 
hvordan en snare fungerer ved å holde løkken foran litt godteri eller mat på et bord eller en 
pult. Be en elev stikke hånden gjennom snaren for å ta maten. Når han eller hun gjør det, 
strammer du snaren. (Vær forsiktig så du ikke skader eleven.)

Be en elev gjenfortelle for klassen hvordan Zeezrom prøvde å fange Amulek i en snare 
(se Alma 11:21- 25). Forklar at etter at Amulek oppfattet Zeezroms hensikt og svarte ham, 
reiste også Alma seg for å tale til Zeezrom og andre som lyttet (se Alma 12:1- 2). Be elevene 
lese Alma 12:3- 6 stille, på jakt etter ord og uttrykk Alma brukte for å beskrive Zeezroms 
metode. (Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere disse ordene og uttrykkene.) Be 
dem fortelle hva de finner ut.

• Hvem sin plan fulgte Zeezrom?

• Hva sa Alma var djevelens hensikter?

• Hva gjorde Alma i stand til å gjennomskue denne planen?

Be elevene uttrykke prinsipper som oppsummerer det de har lært av Alma 12:3 om hvor-
dan de kan oppdage Satans snedighet. Selv om elevene kan bruke ulike ord, bør de peke 
på følgende prinsipp: Den hellige ånd kan hjelpe oss å gjenkjenne Satans snedighet. 
Det kan være lurt å minne elevene om at i forrige leksjon fikk de vite at når vi setter vår lit 
til Den hellige ånd, kan vi overvinne fristelser. Forklar at for å overvinne en fristelse eller et 
bedrag, må vi først erkjenne det og den skade det kan påføre oss. Så må vi gjøre alt vi kan 
for å unngå det.

• Når har Den hellige ånd hjulpet deg å gjenkjenne og unngå fristelser? (Når elevene har 
svart, kan du også gjerne fortelle om en erfaring du selv har hatt.)

Gi elevene noen minutter til å skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker om 
hvordan de kan øke sin følsomhet overfor tilskyndelser fra Den hellige ånd, slik at de kan 
gjenkjenne og unngå motstanderens snarer.

Alma 12:8- 18
Alma underviser om hele menneskehetens endelige dom
Be elevene tenke på yrker de kan tenke seg i fremtiden. Be noen av dem om å snakke om 
yrket de er interessert i. Be dem om å anslå hvor mye de må betale i skolepenger på en 
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høyskole, et universitet eller en fagskole for å oppnå kunnskapen og ferdighetene som kre-
ves for å lykkes i dette yrket. Be en elev lese følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i 
De tolv apostlers quorum. Be klassen merke seg “skolepengene” som eldste Bednar sa at 
vi må betale for å motta åndelig kunnskap.

“Åndelig forståelse … kan ganske enkelt ikke gis [oss]. Prisen i form av flid 
og lærdom ved studium og ved tro må betales for å oppnå og selv ‘eie’ slik 
kunnskap. Bare på denne måten kan det vi vet i vårt sinn, også føles i hjertet” 
(“Vær årvåkne … med all utholdenhet,” Ensign eller Liahona, mai 2010, 43).

Be en elev lese Alma 12:7- 8 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter tegn på 
at Zeezrom begynte å betale de åndelige “skolepengene” for å få åndelig 

kunnskap. Be elevene forklare hva de ser i disse versene som tyder på at Zeezroms hjerte 
begynte å forandre seg.

Påpek at Zeezrom stilte Alma et spørsmål om oppstandelse. Istedenfor å svare på dette 
spørsmålet umiddelbart, underviste Alma ham om å oppnå åndelig kunnskap. Be en elev 
lese Alma 12:9- 11 høyt. Be klassen se etter hva Alma lærte Zeezrom om å oppnå åndelig 
kunnskap. Forklar at “Guds mysterier er åndelige sannheter som bare kan kjennes ved 
åpenbaring … [til] dem som er lydige mot evangeliet” (Veiledning til Skriftene, “Mysterier, 
Guds,” scriptures.lds.org). (Du kan gjerne skrive denne uttalelsen på tavlen. Du kan også 
foreslå at elevene skriver den i Skriftene ved siden av Alma 12:9.)

Be elevene uttrykke med egne ord hva Alma 12:9 lærer oss om hva vi må gjøre for å 
motta åndelige sannheter. (Elevene kan bruke forskjellige ord, men svarene bør uttrykke at 
Herren åpenbarer åndelige sannheter til oss i forhold til den oppmerksomhet og flid 
vi viser hans ord. (Du kan gjerne oppfordre elevene til å skrive dette prinsippet i Skriftene 
ved siden av Alma 12:9.)

• Hvilken sammenheng er det mellom vårt hjertes tilstand og vår evne til å motta åndelige 
sannheter?

I Alma 12:10- 11 kan du påpeke de forskjellige konsekvensene for dem som ikke forherder 
sitt hjerte mot sannheten, og for dem som gjør det.

• Hvordan påvirker din kunnskap om disse konsekvensene ditt ønske om å søke større 
åndelig kunnskap?

Forklar at etter at Alma underviste om hvordan vi får kunnskap om åndelige sannheter, 
svarte han på spørsmålet som Zeezrom hadde stilt tidligere. Be elevene uttrykke Zeezroms 
spørsmål i Alma 12:8 med egne ord. Be dem lese Alma 12:12- 15 stille, på jakt etter hva Alma 
lærte Zeezrom om oppstandelse og dom. Mens elevene leser, kan du skrive følgende på 
tavlen: Vi vil bli holdt ansvarlige overfor Gud for våre … , … og …
Når elevene er ferdige med å lese, kan du be dem om å fullføre setningen på tavlen: Vi vil 
bli holdt ansvarlige overfor Gud for våre tanker, ord og gjerninger.
• Hvordan tror du denne sannheten kan ha påvirket Zeezrom? (Be elevene slå opp Alma 

14:6 og 15:3 for å finne svaret.) Hvorfor tror du denne sannheten hadde så stor innvir-
kning på Zeezrom? (Du kan gjerne påpeke at Zeezrom ikke bare var bekymret for seg 
selv. Han var bekymret for dem han hadde ledet på villspor.)

• Hva slags tanker, ord og gjerninger sliter folk med som kan fordømme dem hvis de ikke 
omvender seg? (For å hjelpe elevene å tenke over og diskutere hvordan deres valg av 
underholdning og media kan påvirke deres tanker, ord og gjerninger, kan det være lurt 
å henvise til råd om underholdning og media i Til styrke for ungdom.)

• Hvilken forskjell vil det gjøre i dine daglige valg hvis du husker sannheten som står på 
tavlen?

Pek på krysshenvisningen til Mosiah 4:30 i Alma 12:14, fotnote 14a, og be en elev lese 
Mosiah 4:30 høyt. (Du kan gjerne foreslå at elevene markerer denne krysshenvisningen.) 
Hvis det er nok tid, kan du be elevene se på det de skrev om å øke sin følsomhet over-
for Den hellige ånds tilskyndelser. Be dem om å legge til noen tanker om hvordan deres 
forståelse av deres personlige ansvar overfor Gud påvirker deres ønske om å gjenkjenne 
og unngå fristelser.
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Alma 12:19- 37
Alma forklarer hvordan forløsningsplanen hjelper oss å overvinne fallets 
virkninger
Vis elevene bildet Adam og Eva kneler ved et alter (Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr. 
4). Forklar at en mann ved navn Antionah, som var en av de øverste lederne i Ammonihah, 
stilte spørsmål om det Alma og Amulek hadde forkynt om oppstandelsen. Han kom for å 
spørre Alma hvordan menneskeheten kunne bli udødelig. (Se Alma 12:20- 21.)

Spør elevene hvor trygge de ville føle seg på å forklare for en som ikke er medlem av 
Kirken, hvordan vi kan bli forløst fra fallet. For å hjelpe dem å være forberedt på å for-
klare denne sannheten for andre, kan du be dem granske verset i følgende oversikt og 
skrive det de lærer i de aktuelle kolonnene. (Du kan gjerne kopiere denne oversikten 
på tavlen før leksjonen begynner. Be elevene om å kopiere den i sine notatbøker eller 
skriftstudiedagbøker.)

Virkningene av fallet 
(Alma 12:22, 24)

Hva Gud har gjort for å 
tilveiebringe vår forløsning 
(Alma 12:24- 25, 28- 33)

Hva vi må gjøre for å bli forløst 
(Alma 12:24, 30, 34, 37)

Etter hvert som elevene fyller ut oversikten, kan det hende at noen av dem trenger din 
hjelp. (En måte å hjelpe elevene å forstå skriftstedene på er å be dem bruke fotnotene. For 
eksempel kan skriftstedhenvisningene som er gitt i fotnote 22 c, hjelpe elevene å forstå 
hva det betyr at hele menneskeheten er fortapt og fallen.) Når elevene er ferdige med 
oversikten, stiller du følgende spørsmål. (Du kan gjerne skrive disse spørsmålene på tav-
len før leksjonen slik at elevene kan tenke gjennom sine svar når de fyller ut oversikten.)

• Hvordan gjør Jesu Kristi forsoning det mulig for oss å overvinne fallets virkninger? 
(På grunn av Jesu Kristi forsoning vil vi alle overvinne den fysiske død gjennom oppstan-
delsen. Og ved hjelp av Frelserens forsoning og vår omvendelse, kan vi vende tilbake til 
Gud fra vår “tapte og falne” tilstand.)

• Hva sier Alma 12:24 om hva Alma sa er livets hensikt? (Han sa at dette livet er en tid 
hvor vi skulle forberede oss til å møte Gud. Du kan gjerne foreslå at elevene marke-
rer ord eller uttrykk i Alma 12:24 som fremsetter denne sannheten.)

For å hjelpe elevene å anvende det de har lært, kan du stille spørsmål som de følgende:

• Hvordan har din kunnskap om hensikten med livet vært til veiledning for deg?

• Hvordan har din tro på vår himmelske Fader og Jesus Kristus hjulpet deg å forberede 
deg til å møte dem?

Avslutt med ditt vitnesbyrd om at dette er tiden vi har til å forberede oss til å møte Gud.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Alma 12:24. “Prøvetilstand”

I all hellig skrift finnes begrepene “prøvetilstand” 
eller “prøvetid” bare i Almas bok (se Alma 12:24; 42:4, 
10, 13). Eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum 
beskrev denne prøvetid:

“Hovedhensikten med jordelivet er å la våre ånder, som 
var til før verden ble skapt, bli forenet med våre lege-
mer for en tid med store anledninger i dødeligheten. 

Foreningen av disse to har gitt oss anledning til å vokse, 
utvikle oss og modnes på en måte som vi bare kan når 
ånd og legeme er forenet. Med våre legemer gjennom-
går vi en viss mengde prøvelser i det som blir kalt en 
prøvestand i vår tilværelse. Dette er en tid hvor vi skal 
lære og bli prøvet for å vise oss verdige til evige anled-
ninger. Alt er en del av en guddommelig plan vår Fader 
har for sine barn” (“Proclaim My Gospel from Land to 
Land,” Ensign, mai 1989, 14).

Hjelp elevene enkeltvis
Under klasseoppgaver 
skulle du stille bevege 
deg rundt i klasserom-
met for å hjelpe elevene 
med oppgaven eller 
hjelpe dem å konsen-
trere seg om oppgaven. 
Dette vil gi deg anled-
ning til å styrke forhol-
det til de enkelte elever 
og bedre forstå deres 
behov.
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Innledning
Da Alma første gang underviste de opprørske inn-
byggerne i Ammonihah, argumenterte de mot ham 
og spurte: “Hvem er du?” og stilte spørsmål ved 
hans myndighet (se Alma 9:1- 6). De var i en tilstand 
av frafall, etter å ha sluttet seg til Nehors orden – 
prestelist, som hadde som mål å oppnå personlig 
vinning (se Alma 1:2- 15; 15:15; 16:11). I motsetning til 
Nehors læresetninger, lærte Alma dem om “det høye 

prestedømme i Guds hellige orden”, hvis mål er å 
hjelpe andre å omvende seg og gå inn til Herrens hvile 
(se Alma 13:6). Han viste til Melkisedek, som forkynte 
tro og omvendelse og hjalp sitt folk å leve i fred. Alma 
forkynte også om foruttilværelsen og forutordinasjon. 
Han avsluttet sin preken med å oppfordre folket til å 
lytte til hans ord slik at de kunne forberede seg til å gå 
inn til Herrens hvile.
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Undervisningsforslag

Alma 13:1- 12
Alma underviser folket i Ammonihah om høypresters kall
Forklar at Alma 13 inneholder Almas læresetninger om en gruppe mennesker som er til 
stor nytte for Kirken. Faktisk har alle medlemmer av Kirken blitt velsignet på grunn av 
disse menneskenes tjeneste.

Fortell elevene at de kjenner noen som tilhører denne gruppen. Be så elevene lese Alma 
13:1 stille for å finne ut hvem disse menneskene er. Når de har fått tid til å lese dette verset, 
kan du foreslå at de også kan lese Alma 13:10, 14 og Lære og pakter 107:1- 3. Du kan gjerne 
foreslå at de skriver disse henvisningene i margen ved siden av Alma 13:1.

Påpek at Alma talte om prester etter Guds Sønns orden, som er Det melkisedekske preste-
dømme. Med andre ord talte han om menn som hadde embedet høyprest i Det melkise-
dekske prestedømme. Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie i De 
tolv apostlers quorum:

“Disse nephittene, som var trofaste og sanne med hensyn til å holde Moseloven, hadde 
Det melkisedekske prestedømme, og det betyr at de også hadde fylden av evangeliet… 
Noe av den beste informasjonen om Det melkisedekske prestedømme finnes i Alma 13” 
(The Promised Messiah [1978], 421).

• Hvilke velsignelser har du fått gjennom Det melkisedekske prestedømme? (Elevene vil 
kanskje nevne Den hellige ånds gave, patriarkalske velsignelser, andre prestedømsvel-
signelser, generalautoriteters lederskap, lederskap av lokale ledere som biskoper eller 
grenspresidenter, og velsignelser de mottar gjennom de pakter deres foreldre har inngått 
i templet. De kan også nevne dåp og nadverden, som blir utført med Det aronske pres-
tedømmes myndighet, men under ledelse av prestedømsledere med Det melkisedekske 
prestedømme.)

Vis følgende spørsmål på tavlen, eller skriv dem på et utdelingsark. Gi elevene tid til å lese 
Alma 13:2- 10 og finne svar på spørsmålene.

Når ble bærere av Det melkisedekske prestedømme første gang kalt og beredt? (Se Alma 13:3- 5.)

Hvilken plikt har alle bærere av Det melkisedekske prestedømme? (Se Alma 13:6.)

Hvilke ord eller uttrykk i Alma 13:7 beskriver Det melkisedekske prestedømme?

Hva er noen forutsetninger for å bli ordinert til Det melkisedekske prestedømme? (Se Alma 13:10.)

Når elevene har fått tid til å finne svar på spørsmålene, kan du be dem om å fortelle hva de 
har svart. Du kan gjerne skrive svarene deres på tavlen.

For å hjelpe elevene bedre å forstå og diskutere det de har lest, kan du vurdere å stille 
følgende spørsmål:

Undervis elevene, 
ikke leksjonsmateriale
Din høyeste prioritet 
er å hjelpe elevene 
å forstå evangeliets 
sannheter og anvende 
disse sannhetene i sitt 
eget liv. Unngå enhver 
fristelse til å haste 
gjennom en leksjon 
bare så du kan dekke alt 
materialet. Husk at du 
underviser elever, ikke 
leksjonsmateriale.



272

LEKSJON 78

• På hvilken måte hjelper prestedømsbæreres tjeneste oss å vite hvordan vi skal se hen til 
Jesus Kristus for forløsning? (Se Alma 13:2, 8, 16. Ved sitt eksempel og læresetninger og 
ved ordinansene de utfører, viser de vei til Frelseren.)

• Hva mente Alma da han sa at høyprester er “kalt og beredt fra verdens grunnvoll ble 
lagt”? (Alma 13:3). (Han mente at noen menn har blitt forutordinert til å motta visse 
prestedømsembeder.)

For å hjelpe elevene å forstå forutordinasjon og hvordan det angår dem, kan det være lurt 
å be en elev lese følgende uttalelser.

Profeten Joseph Smith sa: “Enhver som har et kall til å betjene denne verdens innbyggere, 
ble utpekt til denne oppgaven i det store råd i himmelen før denne verden ble til. Jeg går ut 
fra at jeg ble ordinert til dette embede i dette store råd” (Læresetninger fra Kirkens presiden-
ter – Joseph Smith [2007], 504).

President Spencer W. Kimball sa: “I den verden vi levde i før vi kom hit, fikk trofaste 
kvinner visse oppgaver, mens trofaste menn ble forutordinert til visse oppgaver i preste-
dømmet. Selv om vi ikke kan huske enkelthetene, forandrer ikke dette det fantastiske som 
vi en gang sa oss enige i” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Spencer W. Kimball [2006], 
218- 19).

• Hva lærer Alma 13:3 oss om hva vi må gjøre for å utføre våre forutordinerte oppgaver?

• Når en mann blir ordinert til et embede i prestedømmet, hva skulle denne ordinasjonen 
bety for ham? (Se Alma 13:8. Vær oppmerksom på at dette spørsmålet kan besvares av 
unge kvinner så vel som av unge menn. Unge menn kan ha nytte av å høre unge kvin-
ners svar.)

Be elevene lese Alma 13:11- 12 stille, på utkikk etter hvordan de bærere av Det melkisedek-
ske prestedømme som Alma nevnte, ble forandret på grunn av Jesu Kristi forsoning.

• Hva tror du det betyr å få “sine klær vasket hvite ved Lammets blod”?

• Hvorfor tror du bærere av Det melkisedekske prestedømme må forandres ved Jesu Kristi 
forsoning? På hvilke måter kan vi kan vi følge deres eksempel?

Minn elevene på at Alma forklarte disse sannhetene for Ammonihahs innbyggere. Mange 
av disse menneskene “tilhørte Nehors tro” (Alma 14:18; 15:15), eller de hadde sluttet seg 
til Nehors læresetninger. Nehor var en mann som hadde opprettet en falsk orden som 
Alma hadde kalt “prestelist” (se Alma 1:12- 15).

• Hvordan er trofaste bærere av Det melkisedekske prestedømme forskjellige fra dem som 
fulgte Nehors læresetninger? (Det kan være nyttig å be elevene repetere Alma 1:2- 6, på 
jakt etter forskjeller mellom Nehors prestelist og Det melkisedekske prestedømme.)

• Ammonihahs innbyggere hadde tidligere lært om Det melkisedekske prestedømme og 
fått velsignelser ved Det melkisedekske prestedømme (se Alma 9:21; 13:1). Hvorfor tror 
du det var viktig for Ammonihahs innbyggere å bli minnet om hva de tidligere hadde 
lært om Det melkisedekske prestedømme?

• Hva har du lært om prestedømmet så langt i denne leksjonen? (Selv om elevene kan 
foreslå en rekke sannheter, bør svarene uttrykke at prestedømsordinanser og pres-
tedømsbæreres tjeneste hjelper oss å vite hvordan vi kan se hen til Jesus Kristus 
for forløsning.)

Du kan gjerne foreslå at elevene skriver dette prinsippet og andre prinsipper de har 
funnet, i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker. Hvis tiden tillater det, kan du be dem 
skrive om hvordan disse prinsippene kan påvirke deres syn på prestedømmets kraft og 
velsignelser.

Alma 13:13- 20
Alma underviser om Melkisedek, en stor høyprest som opprettet fred blant sitt folk
Skriv følgende ord og uttrykk på tavlen: høyprest, konge, utøvde mektige tro, forkynte omven-
delse, opprettet fred, fredsfyrste, regjerte under sin far. Stopp opp når du har skrevet hvert ord 
eller uttrykk for å la elevene gjette, uten å se i sine skrifter, hvem Alma beskrev med disse 
ordene og uttrykkene. (Han beskrev Melkisedek.) Hvis elevene ikke har gjettet riktig når 
du har skrevet alle ordene og uttrykkene på tavlen, kan du be dem lese Alma 13:14.
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Hvis noen elever gjettet at Alma snakket om Jesus Kristus, kan du spørre dem hvorfor 
beskrivelsen av en rettferdig høyprest kunne minne dem om Frelseren. Hjelp dem å forstå 
at bærere av Det melkisedekske prestedømme er “etter Sønnens orden, han som er Fade-
rens Enbårne” (Alma 13:9; se også L&p 107:2- 4). Påpek at bærere av Det melkisedekske 
prestedømme skulle tilstrebe å følge Jesu Kristi eksempel i sin tjeneste og sin undervisning. 
Minn også elevene på at ordinansene som utføres i kraft av Det melkisedekske preste-
dømme, hjelper oss å komme nærmere Frelseren.

Be en elev lese Alma 13:14- 19 høyt. Be klassen tenke på hvordan de ugudelige mennes-
kene i Ammonihah kunne ha nytte av å lære om Melkisedek.

• Hvilke ord i Alma 13:17 beskriver Melkisedeks folk? Hvordan lignet dette folket på folket 
i Ammonihah? (Se Alma 8:9; 9:8.)

• Hva gjorde Melkisedek som leder for sitt folk? Hvordan påvirket hans lederskap folket? 
Hvordan var denne innflytelsen forskjellig fra påvirkningen fra dem i Ammonihah som 
fulgte Nehors læresetninger? (Se Alma 8:17; 10:27, 32.)

Be elevene sammenfatte Alma 13:16- 18, og uttrykke sannheter disse versene lærer oss 
om prestedømslederes ansvarsoppgaver. Etter hvert som de foreslår sammendrag, må du 
sørge for at de gir uttrykk for at prestedømsledere hjelper oss se hen til Jesus Kristus, 
omvende oss og leve i fred. (Du kan gjerne be elevene skrive sine sammendrag i Skrif-
tene ved siden av Alma 13:16- 18.) Påpek at andre ledere i Kirken, for eksempel ledere i 
Hjelpeforeningen og Unge kvinner, er viktige deltagere i dette arbeidet. De tjener sammen 
med prestedømsledere og er med på å veilede enkeltpersoner og familier til å komme til 
Kristus.

• Hvordan har du blitt velsignet på grunn av den tjeneste ledere i Kirken utfører?

Alma 13:21- 31
Alma oppfordrer folket til å lytte til Herrens røst og gå inn til hans hvile
Be elevene se etter et begrep som gjentas i Alma 13:12, 13, 16, 29. De skulle finne ordet 
hvile og uttrykket “Herrens hvile”. Du kan gjerne oppfordre dem til å markere dette begre-
pet i skriftene sine. For å hjelpe elevene å forstå hva det vil si å gå inn til Herrens hvile i 
dette liv og etter at vi dør, kan du lese følgende uttalelser:

“Oldtidens profeter talte om å ‘gå inn til Guds hvile’ [se Alma 12:34; L&p 84:23- 24]. Hva 
betyr dette? For meg betyr det å komme til kunnskap om Gud og til å elske ham – ha tro 
på hans hensikter og hans plan – i den grad at vi vet vi har rett, og at vi ikke er på jakt etter 
noe annet” (Joseph F. Smith, Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph F. Smith [1998], 
56).

“Sanne hellige går inn til Herrens hvile i dette liv, og ved å bli i sannheten, fortsetter de i 
denne velsignede tilstand inntil de hviler med Herren i himmelen… Herrens hvile, i evig-
heten, er å arve evig liv, å motta fylden av Herrens herlighet” (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, 2. utg. [1966], 633).

Forklar at Alma formante Ammonihahs innbyggere til å omvende seg og forberede seg til 
Kristi komme (se Alma 13:21- 26). Så forklarte han prinsipper de måtte følge for å kunne 
gå inn til Herrens hvile.

Be elevene lese Alma 13:27 stille.

• Hvilke ord i Alma 13:27 viser hva Alma følte for folket og sitt budskap?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 13:27- 29. Be klassen se etter de prinsipper 
Alma håpet folket ville følge. Be så elevene si hvilke prinsipper de har funnet. De kan 
for eksempel si at når vi reagerer ydmykt på oppfordringen om å omvende oss, vil 
Ånden lede oss inn til Herrens hvile.
Be elevene skrive mål med hensyn til hvordan de vil følge rådene i Alma 13:27- 29. Bær 
vitnesbyrd om at vi kan gå inn til Herrens hvile i dette liv og i det neste hvis vi følger 
prinsippene Alma forkynte.
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Innledning
Etter å ha hørt Alma og Amulek forkynne, var det noen 
av Ammonihahs innbyggere som trodde og omvendte 
seg. De fleste var sinte og forsøkte å ødelegge for 
Alma, Amulek og dem som trodde på deres ord. Alma 
og Amulek ble arrestert, stilt for retten og til slutt 
fengslet. Ammonihahs ugudelige innbyggere kastet 

ut mennene som trodde, og brente deres hustruer, 
barn og skrifter mens Alma og Amulek ble tvunget til 
å se på. Etter mange dager befridde Herren Alma og 
Amulek fra fengselet og drepte de ugudelige lederne 
i Ammonihah.
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Alma 14

Undervisningsforslag

Alma 14:1- 13
Alma og Amulek blir fengslet, og de troende ammonihahittene blir kastet 
ut eller brent
Be elevene tenke på utfordringer de har opplevd eller nå opplever. Be så en elev lese 
følgende uttalelse høyt:

“Motgang kommer fra forskjellige kilder. Til tider opplever du kanskje prøvelser som følge 
av din egen stolthet og ulydighet. Disse prøvelsene kan unngås ved å leve rettferdig. Andre 
prøvelser er ganske enkelt en naturlig del av livet og kan komme selv om du lever rett-
ferdig. Du kan for eksempel oppleve prøvelser ved sykdom, usikkerhet eller dine kjæres 
bortgang. Motgang kan iblant komme på grunn av andres dårlige valg og sårende ord og 
handlinger.

“Din fremgang og lykke, både nå og i evigheten, avhenger i stor grad av hvordan du reage-
rer på livets vanskeligheter” (Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet [2004], 100).

Forklar at i dagens leksjon skal elevene snakke om en beretning om mennesker som 
opplevde alvorlige prøvelser. De fleste av disse prøvelsene ble påført av andre. Be elevene 
overveie hvordan sannhetene de skal drøfte i denne leksjonen angår dem, uansett hvilke 
prøvelser de måtte møte.

Skriv følgende på tavlen:

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 14:1- 10. Be klassen følge med, på jakt etter 
eksempler på lidelsene til dem som står oppført på tavlen.

• Hva måtte disse menneskene lide? (Skriv elevenes svar på tavlen.)

Påpek at da Amulek så kvinner og barns lidelser, ønsket han å utøve prestedømmets kraft 
for å redde dem. Be en elev lese Alma 14:11 høyt, og be klassen se etter Almas svar på 
Amuleks anmodning.

• Hvorfor tillot Herren at disse kvinnene og barna ble brent? Herren lot folket lide for at 
deres død kunne stå som et vitne mot dem som drepte dem. (Se også Alma 60:13.)

• Hva sier Alma om hvordan kvinnene og barna ville bli velsignet for sin tillit til Herren?

Du må kanskje understreke at i dette konkrete tilfellet var det Herrens vilje å la menne-
skene lide. Det er imidlertid ikke alltid slik. Forsikre elevene om at Herren elsker dem 
og ønsker at de skal være lykkelige og ha fred i livet. Hvis de blir skadet eller mishandlet 
på noen måte, skulle de søke hjelp fra foreldre eller ledere i Kirken, slik at de kan løse 
problemet.

Alma og Amulek Zeezrom Mannlige konvertitter Kvinnelige konvertitter og barn
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• Hva er noen andre grunner til at Herren kan tillate at vi lider? (Noen mulige svar kan 
være at han vil at vi skal forstå konsekvensene av ukloke beslutninger, at han vil at vi 
skal utvikle tålmodighet, at han vil at vi skal utvikle medfølelse med andre som lider, 
og at han vil at vi skal forstå at vi må stole på ham.)

Skriv følgende sannhet på tavlen: Når vi stoler på Herren, styrker han oss under våre 
prøvelser. Be så en elev lese Alma 14:12- 13 høyt.

• Hvordan viste Almas ord hans tillit til Herren?

Du kan gjerne be en elev lese følgende uttalelser av eldste Richard G. Scott i De tolv apost-
lers quorum:

“Alma og Amuleks eksempel er opplysende. Mens de prøvde å gjøre godt 
blant Ammonihahs innbyggere, ble de tatt til fange. Amulek stolte på sin mer 
erfarne ledsager, Alma, som hjalp ham til å utvikle større tillit til Herren. 
Mens de ble tvunget til å se kvinner og barn bli oppslukt av flammer, sa 
Amulek: ‘Kanskje de vil brenne oss også.’ Alma svarte: ‘La det skje ifølge 
Herrens vilje’ – et svært viktig prinsipp. ‘Men… vår gjerning er ikke fullført, 

derfor brenner de ikke oss’ [Alma 14:12- 13; uthevelse tilføyd]” (“Der får vi legedom,” 
Lys over Norge, juli 1994, 7).

“Dette liv er en erfaring i dyp tillit – tillit til Jesus Kristus… Når vi har tillit, adlyder vi villig 
uten å kjenne enden fra begynnelsen (se Ordspråkene 3:5- 7). For å frembringe frukt, må 
din tillit til Herren være sterkere og mer utholdende enn din tillit til egne personlige følel-
ser og erfaringer” (“Stol på Herren,” Lys over Norge, jan. 1996, 16).

Forklar at i Alma 14:14- 29 vil elevene se flere eksempler på Alma og Amuleks tillit til 
Herren. De vil også se hvordan Herren styrket dem slik at de kunne utføre hans arbeid.

Alma 14:14- 29
Gud befrir Alma og Amulek fra fengsel og tilintetgjør mange ugudelige ledere 
i Ammonihah
Del klassen i to. Be den ene halvdelen av klassen granske Alma 14:14- 19, mens den andre 
halvdelen gransker Alma 14:20- 25. Be begge gruppene om å se etter hva Alma og Amulek 
led som følge av de ugudelige lederne i Ammonihahs handlinger. Når elevene har fått 
tilstrekkelig tid til å lese, ber du dem fortelle hva de har kommet frem til. Skriv svarene 
på tavlen under “Alma og Amulek”.

• Hvilke av disse prøvelsene ville ha vært vanskeligst for deg? Hvorfor?

• Når har du sett andre gjennomgå prøvelser selv om de gjorde sitt beste for å være 
rettskafne?

Be elevene bytte på å lese høyt fra Alma 14:25- 29. Be klassen følge med, på jakt etter hva 
Herren gjorde for å befri Alma og Amulek fra fengselet. For å hjelpe elevene å finne og 
forstå prinsippene i disse versene, kan du stille noen av eller alle de følgende spørsmål:

• Hvorfor var Alma og Amulek i stand til å motta kraft og styrke fra Herren? (Se Alma 
14:26, 28.)

• Hvilke prinsipper kan vi lære av Alma og Amuleks erfaring i fengsel? (Elevenes svar 
kan variere, men de bør gjenspeile det faktum at hvis vi påkaller Herren i tro, vil han 
styrke oss i våre lidelser og befri oss på sin måte og i sin egen beleilige tid. Du kan 
gjerne foreslå at elevene markerer ord eller uttrykk i Alma 14:26, 28 som understreker 
dette prinsippet.)

• Hvordan kan man utøve tro på Jesus Kristus i vanskelige tider?

Be elevene fortelle om opplevelser de har hatt når de har vært vitne til den styrke som kan 
komme til oss når vi utøver tro på Jesus Kristus og ydmykt venter på ham. De kan fortelle 
om egne opplevelser eller opplevelser til noen de kjenner. Du kan også fortelle om noe du 
selv eller noen du kjenner har opplevd.

Avslutt med å bære vitnesbyrd om Herrens evne til å gi oss styrke og fri oss fra prøvelser på 
sin måte og i sin egen beleilige tid. Forsikre elevene om at når vi stoler på Herren vilje, vil 
han øke vår styrke og kraft til å tåle vanskeligheter.

Personlige erfaringer
Elevene vil ha nytte 
av å høre om andres 
personlige erfaringer. 
Oppfordre dem til å 
fortelle på en måte som 
vil innby Den hellige 
ånds innflytelse og opp-
muntre dem til å følge 
Frelseren. Be dem være 
varsomme med å fortelle 
om erfaringer som er for 
personlige eller private, 
eller som kan føre til 
ubehag eller sjenanse.



276

LEKSJON 79

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Alma 14:7- 11. “Herren tar dem opp til seg”

Selv om vi sørger når rettferdige mennesker dør, gleder 
vi oss over kunnskapen om deres belønning i åndever-
denen (se Alma 40:12) og deres endelige tilstand i det 
celestiale rike (se L&p 76:50- 70). Herren sa: “De som 
dør i meg, [skal ikke] smake døden, for den skal være 
søt for dem” (L&p 42:46). President Joseph F. Smith 
forklarte:

“Det er nok så at jeg i min svakhet gråter over slekt og 
venners bortgang. Jeg kan også utgyte tårer ved å se 
andres sorg. I min sjel har jeg medfølelse med men-
neskenes barn. Jeg kan gråte med dem når de gråter, 
og jeg kan glede meg når de gleder seg. Men jeg har 
ingen grunn til å sørge eller være trist fordi om døden 
kommer inn i verden… All frykt for denne død er bort-
tatt fra de siste- dagers- hellige. De føler ingen redsel for 

den timelige død fordi de vet at slik døden kom over 
dem på grunn av Adams overtredelse, skal livet komme 
til dem ved Jesu Kristi rettferdighet, og selv om de dør, 
skal de leve igjen. På grunn av denne kunnskap føler 
de glede selv i døden, for de vet at de igjen skal oppstå 
og skal møtes igjen på den andre siden av graven” 
(i  Conference Report, okt. 1899, 70).

Eldste Bruce R. McConkie i De tolv apostlers quorum 
har sagt:

“Noen ganger blir Herrens folk jaget og forfulgt. Noen 
ganger lar han bevisst sine trofaste hellige vente og lide, 
både på legeme og ånd, for å prøve dem i alle ting og 
for å se om de vil overholde sin pakt, endog til døden, 
så de kan bli funnet verdige til evig liv. Hvis dette skulle 
være tilfelle med noen av oss, la det skje” (“The Dead 
Who Die in the Lord,” Ensign, nov. 1976, 108).
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Innledning
Da Herren hadde befridd Alma og Amulek fra fengsel, 
dro de for å forkynne for folket i byen Sidom. Der fant 
de de troende som hadde blitt kastet ut av Ammoni-
hah, også Zeezrom, som led fysisk og åndelig på grunn 
av sine synder. Da Zeezrom erklærte sin tro på Jesus 
Kristus, helbredet Alma ham og døpte ham. Alma opp-
rettet Kirken i Sidom, og så reiste han tilbake sammen 
med Amulek til Zarahemla. Som oppfyllelse av Almas 

profeti, ødela lamanittene byen Ammonihah på én 
dag. I tillegg tok lamanittene til fange noen av nephit-
tene fra omkringliggende landområder. Da de valgte å 
følge Almas profetiske veiledning, befridde nephittenes 
hærstyrker fangene og jaget lamanittene ut av landet. 
I en periode med fred styrket Alma, Amulek og mange 
andre Kirken over hele nephittenes land.

LEKSJON 80

Alma 15- 16

Undervisningsforslag

Alma 15
Alma helbreder Zeezrom, oppretter Kirken i Sidom og reiser sammen med Amulek 
tilbake til Zarahemla
For å hjelpe elevene å huske de viktigste personene og hendelsene i Alma 11- 14, kan du 
skrive følgende ord på tavlen:

Zeezrom

Ontier

Ild

Alma

Amulek

Ammonihah

Gi elevene en stund til å prøve å bruke alle navnene og ordene på tavlen til å sammenfatte 
hendelsene i Alma 11- 14. (Du kan gjerne foreslå at de kan benytte seg av kapittelsammen-
dragene.) Når noen elevene har svart, visker du ut alle ordene unntatt Zeezrom.
Forklar at etter å ha forlatt Ammonihah, kom Alma og Amulek til Sidom, hvor de fant 
de troende som hadde blitt kastet ut av Ammonihah, heriblant Zeezrom. Be elevene lese 
Alma 15:3- 5 stille, på jakt etter ord og uttrykk som beskriver Zeezroms tilstand. Etter hvert 
som elevene rapportere det de finner, kan du skrive svarene deres på tavlen under navnet 
Zeezrom.

• Hvorfor tror du Zeezroms samvittighetsnag fikk ham til å lide både åndelig og fysisk? 
Hva trenger personer i denne tilstanden å gjøre for å endre sin tilstand?

• Hvem søkte Zeezrom hjelp fra? (Se Alma 15:4.) Hvorfor tror du han sendte bud på Alma 
og Amulek? (Noen mulige svar kan være at han stolte på dem og at han visste at de var 
Guds menn og hadde prestedømsmyndighet.)

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 15:6- 10. Be klassen lete etter ordene Alma 
uttalte for å hjelpe Zeezrom å utøve tro på Jesus Kristus og hans forsoning.

• Hvorfor tror du Zeezrom måtte utøve tro på Jesus Kristus og hans forsoning før han 
kunne bli helbredet?

Be elevene lese Alma 15:11- 12 stille for å finne ut hva som skjedde med Zeezrom. Når de 
har fått tilstrekkelig tid til å lese, kan du viske ut alle ord og uttrykk på tavlen under navnet 
Zeezrom.

• Hvilke tegn ser du på at Zeezrom omvendte seg og fikk Herrens barmhjertighet? 
(Han ble helbredet ved tro på Jesus Kristus, han ble døpt, og han begynte å forkynne 
evangeliet.)
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Skriv følgende prinsipp på tavlen: Gjennom vår tro på Jesus Kristus kan vi bli helbredet 
og styrket.
Påpek at Alma, som prestedømsleder, ikke prøvde å tiltrekke seg oppmerksomhet. Hans 
hensikt i denne samtalen med Zeezrom var å hjelpe Zeezrom å utøve tro på Jesus Kristus 
og motta barmhjertighet gjennom forsoningen. For å illustrere en måte våre prestedømsle-
dere hjelper oss motta forsoningens velsignelser på, kan du lese følgende opplevelse som 
eldste Jay E. Jensen i De sytti fortalte om:

“Som biskop så jeg forsoningens velsignelser hos medlemmer av Kirken som hadde begått 
alvorlige overtredelser…

“En ung enslig voksen i menigheten hadde stevnemøter med en ung kvinne. De lot følel-
sene ta overhånd. Han kom til meg for å få råd og hjelp. På grunnlag av det han bekjente 
og de tilskyndelser Ånden ga meg, fikk han blant annet ikke lov til å ta del i nadverden på 
en stund. Vi møttes regelmessig så jeg kunne forvisse meg om at han hadde omvendt seg, 
og etter en passende tid, ga jeg ham igjen lov til å ta del i nadverden.

“Da jeg satt på forhøyningen på det nadverdsmøtet, ble blikket mitt trukket til ham, idet 
han nå verdig tok del i nadverden. Jeg var vitne til at barmhjertighetens, kjærlighetens og 
trygghetens armer omsluttet ham, idet forsoningens helbredelse varmet hans sjel og løftet 
av ham hans byrde, og han fikk den lovede tilgivelse, fred og lykke” (“Trygghetens armer,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2008, 49).

Bær vitnesbyrd om at biskoper og andre prestedømsledere kan hjelpe oss å få den nåde og 
styrke vi trenger gjennom Jesu Kristi forsoning.

For å hjelpe elevene å forstå at Kirkens ledere betjener både grupper og enkeltpersoner, 
kan du be dem studere Alma 15:13- 18. La dem gå sammen to og to. Be én elev i hvert par 
granske Alma 15:13- 15, 17, på jakt etter hvordan Sidoms innbyggere ble velsignet på grunn 
av Almas tjenestegjerning. Be den andre eleven i hvert par om å granske Alma 15:16, 18, 
på jakt etter hvordan Amulek ble velsignet på grunn av Almas tjenestegjerning. Når de har 
fått tilstrekkelig tid, kan du be dem forklare for hverandre hva de har funnet ut.

Be parene nevne tre til fem måter som Kirkens ledere i dag kan hjelpe grupper og enkelt-
personer på. Be elevene tenke på sitt eget ansvar som ledere i sine prestedømsquorum og 
klasser i Unge kvinner. Be hvert par om å dele en av sine ideer med klassen.

Alma 16:1- 12
Lamanittene ødelegger Ammonihah, men er ikke i stand til å beseire nephittene 
som følger Almas råd
Be elevene tenke på en gang da de ble overrasket eller plutselig ble redde. Du kan gjerne be 
en eller to elever om å fortelle om sine erfaringer. Be elevene lese Alma 16:1- 3 stille, på jakt 
etter hvordan nephittene i Ammonihah ble overrasket og hvorfor noen av dem sannsyn-
ligvis ble redde. Be elevene fortelle hva de finner ut. (Om nødvendig, kan du hjelpe dem 
å forstå at lamanittene plutselig angrep byen Ammonihah og drepte dens innbyggere før 
nephittene klarte å samle en hær til å kjempe mot dem.)

Be en elev lese Alma 16:4- 6 høyt, og be klassen finne ut hvor de rettferdige nephittene 
søkte veiledning. Be en annen elev lese Alma 16:7- 8 høyt mens resten av klassen ser etter 
resultatet av hjelpen de fikk.

• Hvordan hjalp Almas profetiske veiledning nephittene?

• Hvilke prinsipper kan vi lære av denne beretningen? (Elevene kan nevne en rekke prin-
sipper. Sørg for at de forstår at når vi søker og følger veiledning fra Herrens profeter, 
styrker og beskytter Herren oss. Skriv dette prinsippet på tavlen.)

• Hvordan blir ungdom velsignet når de følger profetisk veiledning? (For å hjelpe elevene 
å besvare dette spørsmålet, kan du vurdere å be dem slå opp i to eller tre kapitler i heftet 
Til styrke for ungdom. Be dem besvare dette spørsmålet ut fra hvert kapittel du velger.)

Be elevene tenke på opplevelser da profetisk veiledning har hjulpet dem å ta riktige valg i 
vanskelige situasjoner. Be noen elever fortelle resten av klassen om sine opplevelser. (Sørg 
for at de forstår at de ikke må føle seg forpliktet til å fortelle om følelser eller opplevelser 
som er for personlige eller private.) Du kan også fortelle om noe du selv har opplevd. For 
å understreke at profetenes ord alltid blir oppfylt, kan du peke på at Alma 16:9- 11 viser 
oppfyllelsen av Almas profeti om Ammonihahs innbyggere (se Alma 9:12).
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Alma 16:13- 21
Alma, Amulek og andre bygger opp Kirken blant nephittene
Når elevene fullfører sitt studium av Alma 16, kan du be dem se etter eksempler på de to 
prinsippene du har skrevet på tavlen. Gi et sammendrag av Alma 16:13- 15 ved å forklare 
at Alma og Amulek fortsatte å forkynne Guds ord over hele landet, med bistand fra andre 
“som var blitt utvalgt til arbeidet” (Alma 16:15). Be elevene lese Alma 16:16- 21 stille, på 
jakt etter resultatene av dette arbeidet. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem 
fortelle hva de har kommet frem til. Spør dem hvordan disse eksemplene illustrerer ett 
eller begge de to prinsippene som står på tavlen.

Avslutt leksjonen med å be elevene kopiere et av disse prinsippene i sine notatbøker eller 
skriftstudiedagbøker. Be dem skrive et sammendrag av det de har lært om dette prinsippet 
i dag. Be dem også skrive om hvordan de har tenkt å anvende det de har lært.

Kjenn Skriftene- repetisjon
Ved denne leksjonen er vi midtveis i dette kurset. For å hjelpe elevene å forsterke sin 
kunnskap om Kjenn Skriftene- skriftsteder, kan du vurdere å gi dem en spørrelek eller 
prøve for å måle hvor kjent de er med Kjenn Skriftene- skriftstedene som du har dekket i 
kurset. Du kan forberede en enkel muntlig eller skriftlig spørrelek, slik som å gi en ledetråd 
fra Seminar- bokmerket og la elevene skrive riktig henvisning, eller du kan vurdere å ta en 
gjennomgang av noen av skriftstedene elevene har lært utenat. Det kan være lurt å fortelle 
elevene om spørreleken eller prøven på forhånd slik at de kan forberede seg på den.

Merk: Hvis du ikke har tid til å bruke denne aktiviteten som en del av denne leksjonen, 
kan du bruke den en annen dag. For andre repetisjonsaktiviteter, se tillegget på slutten av 
denne håndboken.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Alma 15:3- 5. Fysisk lidelse forårsaket av åndelige 
lidelser

Da Zeezrom omvendte seg, “opprørte [hans synder] 
hans sinn til han led fryktelig” (Alma 15:3). President 
Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum talte om 
realiteten av den fysiske lidelse som kan forårsakes 
av åndelige lidelser:

“Jeg spurte [en gang] en doktor i familiemedisin hvor 
mye av hans tid som var viet bare til å helbrede fysiske 
sykdommer. Han har en stor praksis, og etter å ha tenkt 
nøye over det, svarte han: ‘Ikke mer enn 20 prosent. 
Resten av tiden går med til å behandle problemer som 
i stor grad påvirker mine pasienters fysiske velvære, 
men ikke kommer fra kroppen.’

“‘Disse fysiske sykdommene,’ avsluttet legen, ‘er bare 
symptomer på helt andre slags problemer.’

“I de senere generasjoner har den ene etter den andre 
av de store sykdommene blitt mulig å kontrollere eller 
kurere. Noen svært store noen finnes fortsatt, men vi 
synes nå i stand til å gjøre noe med de fleste av dem.

“Det er en annen del av oss som ikke er like håndgripe-
lig, men akkurat like reell som vår fysiske kropp. Denne 
uhåndgripelige delen av oss beskrives som tanker, følel-
ser, intellekt, temperament og mange andre ting. Det 
er svært sjeldent at den beskrives som åndelig.

“Men det er en ånd i mennesket. Å ignorere den er 
å ignorere virkeligheten. Det finnes også åndelige 
forstyrrelser og åndelige sykdommer som kan forår-
sake intens lidelse.

“Menneskets kropp og ånd er bundet sammen” 
(“The Balm of Gilead,” Ensign, nov. 1977, 59).
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Hjemmestudie- leksjon
Alma 11- 16 (Enhet 16)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte Alma 11- 16 (enhet 16), 
er ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg bare om et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Alma 11)
Gjennom eksemplet med Amulek som diskuterte med 
Zeezrom, lærte elevene at når vi setter vår lit til Den hellige 
ånd, kan vi overvinne fristelser. Da han underviste Zeezrom 
og Ammonihahs innbyggere, understreket Amulek følgende 
læresetninger om Frelserens rolle: Sann tro på Jesus Kristus 
er en begynnelse på prosessen med forløsning fra våre 
synder. På grunn av Jesu Kristi forsoning vil alle oppstå 
og bli dømt etter sine gjerninger.

Dag 2 (Alma 12)
I likhet med Amulek, underviste Alma Zeezrom og Ammo-
nihahs innbyggere. Han forklarte djevelens intensjoner og 
erklærte at Zeezrom var i djevelens makt. Alma og Amulek 
viste at Den hellige ånd kan hjelpe oss å gjenkjenne den 
ondes fristelser. Alma hjalp folket å forstå at Herren åpenbarer 
åndelige sannheter til oss i forhold til den oppmerksomhet og 
flid vi viser hans ord. Han underviste også om den endelige 
dom, idet han forklarte at vi vil bli holdt ansvarlige overfor 
Gud for våre ord, gjerninger og tanker. Han understreket at 
jordelivet er en tid for oss til å forberede oss til å møte Gud.

Dag 3 (Alma 13)
Alma minnet Zeezrom og folket om at Gud har ordinert 
prestedømsbærere fra verdens grunnvoll ble lagt. Menn 
som utøver stor tro og velger rettferdighet, mottar Det 
melkisedekske prestedømme for å bringe andre til Gud. 
Elevene lærte om Melkisedek og hans folk og reflekterte 
over denne sannheten: Når vi reagerer ydmykt på oppfor-
dringen om å omvende oss, vil Den hellige ånd lede oss inn 
til Herrens hvile.

Dag 4 (Alma 14- 16)
Elevene leste om uskyldige kvinner og barn som døde i 
hendene på onde menn. De grunnet på profetiske utsagn 
om at Herren tillater at de rettferdige lider i hendene på 
de ugudelige, slik at hans dommer kan være rettferdige. 
Elevene så i Almas og Amuleks liv at når vi stoler på Herren, 
styrker han oss under våre prøvelser. Hvis vi kaller på ham i 
tro, vil han styrke oss i våre lidelser og befri oss på sin måte 
og i sin egen beleilige tid.

Innledning
Da Alma og Amulek begynte å undervise folket i Ammonihah, 
møtte de motstand. Da de forklarte mange evige sannheter, var 
det mange som “begynte å omvende seg og granske Skriftene” 
(Alma 14:1). Beretningene i Alma 11- 16 illustrerer det offer 
mennesker er villige til å gjøre for sitt vitnesbyrd om sannheten. 
Disse kapitlene viser også at når de ugudelige “støter de rettfer-
dige bort”, vil Herren slå dem “med hungersnød og med pest 
og med sverd” (Alma 10:23). Alma og Amulek advarte Ammoni-
hahs innbyggere og sa at hvis de ikke omvendte seg, ville Guds 
straffedommer komme over dem. Da de avviste oppfordringen 
om å omvende seg, ble Ammonihahs innbyggere senere tilintet-
gjort av en lamanittisk hær.

Denne leksjonen skal fokusere på Alma 14- 15. I tillegg kan du 
gjerne gjennomgå eller repetere sannheter fra de andre kapit-
lene for denne uken.

Undervisningsforslag

Alma 14- 15
Gud velsigner dem som stoler på ham i trengsel
Vurder å innlede dagens leksjon med å nevne noen hendelser 
den senere tid der uskyldige mennesker har lidd på grunn av 
andres valg. Du kan også be elevene gi eksempler fra Skriftene 
på rettferdige mennesker som har blitt forfulgt på grunn av sitt 
vitnesbyrd om evangeliet. Etter å ha snakket om noen eksem-
pler, kan du be noen elever etter tur lese høyt fra Alma 14:7- 11 
og Alma 60:13.

Spør: Hvilke grunner oppgis i disse versene til at de rettferdige 
noen ganger tillates å lide som følge av ugudelige menneskers 
handlinger? (En sannhet elevene lærte mens de studerte denne 
delen av Alma 14, er at Herren tillater at de rettferdige lider 
som følge av ugudelige menneskers handlinger, slik at 
hans dommer kan være rettferdige.)

Forklar at Guds rettferdighet og barmhjertighet strekker seg hin-
sides døden for å holde dem ansvarlige som har syndet og vise 
de rettferdige barmhjertighet. Presenter så følgende uttalelse av 
president James E. Faust i Det første presidentskap:

“All denne lidelsen ville absolutt ha vært urettferdig om alt endte 
ved døden, men slik er det ikke. Livet er ingen enakter. Det 
har tre akter. Vi har vært gjennom en tidligere akt mens vi var 
i foruttilværelsen, og vi har en akt som utspiller seg nå, nemlig 
jordelivet, og vi står foran en fremtidig akt, når vi vender tilbake 
til Gud… Vi ble sendt inn i jordelivet for å bli prøvet [se Abraham 
3:25] …

“Våre tidligere og nåværende lidelser er ikke, som Paulus sa, 
‘for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss’ 
[Romerne 8:18] i evigheten. ‘For etter stor trengsel kommer 
velsignelsene. Derfor kommer dagen da dere skal bli kronet med 
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stor herlighet’ [L&p 58:4]. Så prøvelser er nyttige i den forstand 
at de hjelper oss å komme inn i Det celestiale rike …

“Det viktigste er ikke hva som skjer med oss, men hvordan 
vi takler det som skjer med oss” (“Hva er mitt standpunkt?” 
Ensign eller Liahona, nov. 2004, 19- 20).

Forklar at lidelse og trengsel kan hjelpe oss å oppnå opphøyelse 
ved å befeste vår tro. Å være trofast under prøvelser og van-
skeligheter viser absolutt tillit til Gud og hans plan, og dermed 
styrkes vår tro og vår evne til å holde ut til enden.

Still følgende spørsmål:

• Hvordan kan et vitnesbyrd om frelsesplanen, inkludert vårt liv 
før vi kom til jorden og vårt liv etter døden, lette de lidelser vi 
opplever i jordelivet?

• Med tanke på det du har studert denne uken i Alma 14- 15, 
hvordan blir de rettferdige velsignet i sine lidelser?

• Hvordan kan vi vise at vi stoler på Gud når vi opplever 
vanskeligheter?

Be elevene sammenligne spørsmålet Alma stilte i Alma 14:26, 
med spørsmålet Joseph Smith stilte i Lære og pakter 121:3. 
Spør deretter: Hva sier Alma 14:26 om hvordan Alma og 
Amulek klarte å overvinne sine vanskeligheter?

Forklar at da profeten Joseph Smith satt urettmessig fengslet i 
Missouri, stilte han spørsmålet som står i Lære og pakter 121:3. 
I motsetning til Alma og Amulek ble han ikke øyeblikkelig 
befridd fra fengselet. Hva kan vi lære av Guds svar på hans 
bønn? (Se L&p 121:7- 9; 122:4- 9.) Følgende sannhet ble under-
streket denne uken i elevenes personlige studium: Hvis vi kaller 
på Herren i tro, vil han styrke oss i våre lidelser og befri 
oss på sin måte og i sin egen beleilige tid.

Still følgende spørsmål:

• Hvordan har Herren hjulpet deg i dine prøvelser?

• Hva hjelper deg å underkaste deg hans vilje og godta hans 
tidsplan?

Hjelp elevene å forstå at både Zeezrom og Amulek stolte på 
Gud i sine lidelser, og ble belønnet i henhold til hans vilje og 
hans valg av tid.

Be halve klassen lese Alma 15:5- 12 og finne informasjon om 
Zeezrom som viser hans voksende tillit til Herren. Be den andre 
halvdelen studere Alma 15:16, 18 og finne informasjon om hva 
Amulek ofret for å tjene Herren.

Oppfordre elevene til å stole på Herren og godta hans vilje og 
tidsplan når vanskeligheter og lidelser kommer til dem. Forsikre 
dem om at Gud utøver sin makt og innflytelse på en rekke 
mirakuløse og personlige måter.

Kjenn Skriftene- repetisjon
Ved denne leksjonen er vi midtveis i Seminar- kurset om Mor-
mons bok. For å forsterke elevenes innsats for å lære og forstå 
Kjenn Skriftene- skriftstedene, kan du vurdere å gi dem en spør-
relek for å måle hvor godt kjent de er med de 13 skriftstedene 
de har studert så langt. Dette kan være en enkel muntlig eller 
skriftlig spørrelek ved å gi elevene en ledetråd fra bokmerket 
og be dem skrive henvisningen, eller det kan være en repetisjon 
av noen av skriftstedene de har lært utenat. Lengden på denne 
leksjonen kan gi nok tid til å ha spørreleken denne uken, eller du 
kan si ifra at de kommer til å få en spørrelek, slik at elevene kan 
forberede seg.

Neste enhet (Alma 17- 24)
Mosiahs sønner drar for å forkynne for et ugudelig og blodtør-
stig folk. Til å begynne med gjennomgår de mange lidelser, men 
etter hvert som de forkynner evangeliet for lamanittene, finner 
mirakler sted. Legg merke til hvordan Ammons lojalitet til Gud 
og kongen tilveiebringer mye rettferdighet.
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Innledning
Som forberedelse til å forkynne evangeliet for lama-
nittene, søkte Mosiahs sønner Herrens veiledning 
ved faste og bønn. Herren trøstet dem og lovet at de 
ville være redskaper i hans hender “til mange sjelers 
frelse” (Alma 17:11). Tidligere hadde han lovet dem, i 
en åpenbaring til deres far, at han ville “fri [dem] ut av 

lamanittenes hender” (Mosiah 28:7). Styrket av Herrens 
løfter og i tillit til at de en dag ville møtes igjen, skilte 
de lag for å forkynne evangeliet i forskjellige områder. 
Ammon dro til Ismaels land, hvor han forberedte seg til 
å undervise folket ved å tjene kongen deres.

LEKSJON 81

Alma 17

Undervisningsforslag

Alma 17:1- 16
Mosiahs sønner gransker Skriftene, ber og faster, slik at de kan kjenne Guds ord 
og undervise med kraft
Før leksjonen skriver du følgende ufullstendige utsagn på tavlen: “Det absolutt viktigste 
dere kan gjøre for å forberede dere til et kall til å [reise på misjon], er å …” (Du vil komme til 
dette litt senere i leksjonen.)

Spør elevene om de har vært tilstede når slektninger eller venner har kommet hjem fra 
misjon etter å ha virket trofast. Be noen elever beskrive disse misjonærenes Kristus- 
lignende egenskaper da de kom hjem.

• Hvilke positive forandringer så du i dem etter deres misjon? Hva tror du forårsaket 
disse endringene?

Forklar at etter å ha forkynt evangeliet i Nephis land i 14 år, var Mosiahs sønner på vei 
tilbake til Zarahemla da de ble gjenforent med Alma. Hvis elevene trenger en kort gjen-
nomgang av historien om Alma og Mosiahs sønner, kan du spørre:

• Hva var forholdet mellom Alma og Mosiahs sønner? (Hvis elevene trenger hjelp til 
å besvare dette spørsmålet, kan du vurdere å be dem lese kapittelsammendraget til 
Mosiah 27.)

Forklar at mens Alma hadde forkynt omvendelse og opprettet Kirken blant nephittene i 
Zarahemlas land og andre land, hadde Mosiahs sønner forkynt evangeliet for lamanittene 
i Nephis land. (Du kan gjerne vise til bokmerket for Mormons bok som en del av denne 
forklaringen.) Navnene på Mosiahs sønner var Ammon, Aaron, Omner og Himni (se 
Mosiah 27:34). Alma 17- 26 forteller om noen av deres opplevelser på misjon.

Be en elev lese Alma 17:1- 2 høyt.

• Hva følte Alma da han så sine venner igjen? Hvorfor tror du han følte det slik?

Rett elevenes oppmerksomhet mot det ufullstendige utsagnet du skrev på tavlen før 
leksjonen. Be elevene foreslå måter å fullføre utsagnet på. Del så med dem hvordan eldste 
David A. Bednar i De tolv apostlers quorum fullførte utsagnet: “Det absolutt viktigste dere 
kan gjøre for å forberede dere til et kall til å [reise på misjon], er å bli misjonærer lenge før 
dere reiser på misjon” (“Bli misjonær,” Ensign eller Liahona, nov. 2005, 45). Fullfør utsagnet 
på tavlen.

Påpek at en måte vi kan vite hvordan vi kan bli misjonær på, er å lære om den tjeneste de 
trofaste misjonærene i Skriftene utførte. Be klassen lese Alma 17:2- 4 stille, på jakt etter 
grunner til at Mosiahs sønner lyktes med å bringe folk til kunnskap om sannheten.

• Hva gjorde Mosiahs sønner som hjalp dem å bli fremgangsrike misjonærer? (Svarene 
kan omfatte at de “gransket Skriftene flittig”, ba og fastet.)

• Hvilke velsignelser fikk de på grunn av sitt studium, sin faste og sine bønner? (Etter 
hvert som elevene svarer på dette spørsmålet, kan du hjelpe dem å utpeke følgende 

Gjennomgå 
sammenhengen
En gjennomgang av 
sammenhengen kan 
fordype elevenes forstå-
else av en hendelse eller 
læresetning i Skriftene. 
Når du hjelper elevene 
å gjennomgå slikt 
materiale, bør du gi dem 
henvisninger for å hjelpe 
dem å finne den infor-
masjonen de trenger.
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prinsipp: Når vi gransker Skriftene, ber og faster, kan vi motta Den hellige ånd 
og undervise med kraft.)

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Bednar, som understreker hva vi kan gjøre for 
å bli misjonærer:

“Du kan få et sterkere ønske om å tjene Gud (se L&p 4:3), og du kan 
begynne å tenke som misjonær, lese det misjonærer leser, be som misjonæ-
rer ber og føle som misjonærer føler. Du kan unngå den verdslige innflytelse 
som får Den hellige ånd til å trekke seg tilbake, og du kan bli sikrere når det 
gjelder å gjenkjenne og reagere på åndelige tilskyndelser. Linje på linje og 
bud på bud, litt nå og litt da, kan du gradvis bli den misjonæren du håper 

å bli og den misjonæren Frelseren forventer…

“Den forberedelsen jeg beskriver, dreier seg ikke kun om din misjonærtjeneste som  
19-  eller 20 eller 21- åring… Dere forbereder dere til et livsvarig misjonærarbeid… Vi er 
alltid misjonærer” (“Bli misjonær,” 46).

For å hjelpe elevene å anvende prinsippene som fremsettes av eldste Bednar og i Alma 
17:2- 4, kan du be dem skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker om hva de vil 
gjøre for å bli misjonærer før de blir kalt til å tjene.

Be elevene lese Alma 17:9 stille, og finne ut hva Mosiahs sønner og deres ledsagere ba om. 
Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du be dem lese Alma 17:10- 12, på jakt 
etter Herrens svar på deres bønner.

• Hvorfor tror du de “ble trøstet” da de fikk Herrens svar på sine bønner?

• Alma 17:11 inneholder Herrens løfte om at han ville gjøre disse misjonærene til red-
skaper i sine hender. Hva betyr dette for deg? På hvilke måter kan vi være redskaper 
i Herrens hender?

• Herren befalte disse misjonærene å “vise … et godt eksempel” (Alma 17:11). Hvorfor 
tror du det å være et godt eksempel var en viktig del av deres misjonærarbeid? (Etter 
hvert som elevene svarer, kan du hjelpe dem å utpeke følgende prinsipp: Når vi er et 
godt eksempel, kan Herren gjøre oss til redskaper i sine hender. (Du kan gjerne 
skrive denne sannheten på tavlen.)

• Hva er noen ting andre kan lære om evangeliet når de ser våre gode eksempler?

• Når har andres gode eksempler hjulpet deg?

Bær vitnesbyrd om viktigheten av å sette et godt eksempel, og oppfordre elevene til å være 
gode eksempler for menneskene rundt seg. Hvis du kan komme på bestemte tilfeller hvor 
du har sett elever sette gode eksempler, kan det være lurt å rose elevene for det de har 
gjort. Gi imidlertid ikke generelle eller vage komplimenter, som kan virke uoppriktige.

Be elevene lese Alma 17:13- 16 stille, og tenke over hvor vanskelig det må ha vært å 
undervise lamanittene på den tiden.

• Hvorfor var Mosiahs sønner villige til å lide trengsler og gå blant lamanittene? 
(Se Alma 17:16; se også Mosiah 28:1- 3.)

Alma 17:17- 39
Ammon blir tjener for kong Lamoni og beskytter kongens småfe
Gi et sammendrag av Alma 17:18- 20 ved å forklare at før disse misjonærene skilte lag for 
å forkynne evangeliet i forskjellige områder, underviste Ammon dem og velsignet dem. Så 
dro han til et land som het Ismael. Da han kom inn i dette landet, ble han tatt til fange og 
ført frem for kongen. Be to elever bytte på å lese høyt fra Alma 17:21- 25.

• Hva tror du er betydningsfullt ved at Ammon sa til kongen: “Jeg vil være din tjener”? 
(Alma 17:25).

• Når har du sett tjeneste føre til muligheter til å dele evangeliet med andre?

Gi et kort sammendrag av Alma 17:26- 27 ved å forklare at mens Ammon passet kongens 
småfe, kom en gruppe lamanitter som jaget dyrene i alle retninger.

Del klassen i grupper på tre. Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen: Alma 
17:28- 32; Alma 17:33- 35; Alma 17:36- 39. Be elevene i hver gruppe om å fordele disse 
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skriftstedene seg imellom. Be elevene lese sine tildelte skriftsteder stille, på jakt etter svar 
på følgende spørsmål. (Du kan gjerne skrive disse spørsmålene på tavlen.)

• Hva skjedde i din del av historien?

• Hvordan kan dette ha bidratt til å forberede folket til å motta evangeliet?

• Hvilke egenskaper viste Ammon?

Gi gruppene tid til å snakke om svarene sine. Spør deretter:

• Hva kan vi lære av denne beretningen? (Elevene kan gi forskjellige svar. De kan for 
eksempel si at ved hjelp av tjeneste kan vi hjelpe andre å forberede seg til å ta imot 
evangeliet, eller at når vi er i Herrens tjeneste, kan vi være tapre og ved godt mot. 
Du kan gjerne be elevene skrive disse prinsippene i skriftene sine.)

Be elevene skrive i sine skriftstudiedagbøker om hva de kan gjøre for å være gode eksem-
pler på etterlevelse av evangeliet. For unge kvinner kan dette målet hjelpe dem å fullføre 
en verdinormerfaring i Personlig fremgang under “Gode gjerninger”. For prester kan dette 
målet hjelpe dem å lære og oppfylle sine plikter som er oppført i heftet Plikt overfor Gud 
under “Prestedømsplikter” og “Innby alle til å komme til Kristus”.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Alma 17. Misjonærtjeneste på heltid av 
unge menn og unge kvinner

President Thomas S. Monson ga følgende råd til unge 
menn og unge kvinner om ansvaret for å reise på 
heltidsmisjon:

“Til unge menn i Det aronske prestedømme og til dere 
unge menn som snart blir eldster, gjentar jeg det pro-
feter lenge har sagt – at enhver verdig og skikket ung 
mann skulle forberede seg til å reise på misjon. Misjo-
nærtjeneste er en prestedømsplikt – en forpliktelse 
Herren forventer av oss som er gitt så mye. Unge menn, 

jeg oppfordrer dere til å forberede dere til misjonær-
tjeneste. Hold dere rene og verdige til å representere 
Herren. Hold dere sunne og sterke. Studer Skriftene. 
Der hvor dette er tilgjengelig, delta i Seminar eller Insti-
tutt. Gjør dere kjent med misjonærhåndboken Forkynn 
mitt evangelium.

“Noen ord til dere unge søstre: Selv om dere ikke har 
det samme prestedømsansvar som de unge mennene 
til å reise på heltidsmisjon, yter dere også et verdifullt 
bidrag som misjonærer, og vi er takknemlige for deres 
tjeneste” (“Så møtes vi igjen,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2010, 5- 6).
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Innledning
Kong Lamoni ble forbauset over den styrke Ammon 
hadde vist da han forsvarte kongens småfe. Han trodde 
til og med at Ammon var Den store ånd. Ammon opp-
fattet kongens tanker ved Den hellige ånds kraft, og 

Ammon begynte å undervise ham i evangeliet. Kong 
Lamoni trodde det Ammon forkynte, erkjente behovet 
for en Frelser, ropte til Herren om nåde og ble overvel-
det av Ånden.

LEKSJON 82

Alma 18

Undervisningsforslag

Alma 18:1- 11
Kong Lamoni blir imponert over Ammons trofasthet
En rask gjennomgang av beretningen på slutten av Alma 17 vil hjelpe elevene å se sam-
menhengen med Alma 18. Det vil også hjelpe dem å forstå budskapene i Alma 18. For å 
repetere Alma 17, kan du spørre elevene om følgende utsagn er sanne eller usanne. Du 
kan gjerne be dem skrive sine svar.

 1. Fordi kong Lamoni var fornøyd med Ammon, ville han gi en av sine døtre til Ammon 
som hans hustru. (Riktig. Se Alma 17:24.)

 2. Ammon sa at han ønsket å være kongens tjener. (Riktig. Se Alma 17:25.)

 3. Ammon fryktet for sitt liv da en gruppe lamanitter adspredte kongens hjorder. (Galt. 
Se Alma 17:28- 30.)

 4. Med stor kraft kjempet Ammon mot lamanittene og kappet armene av dem som hevet 
sine klubber mot ham. (Riktig. Se Alma 17:37- 38.)

Etter å ha gjennomført denne oppgaven, må du forvisse deg om at elevene vet de riktige 
svarene.

Spør elevene om de noen gang har vært redde eller følt seg uskikket, eller om de noen 
gang har følt at en oppgave eller plikt var for vanskelig for dem å utføre. Fortell dem at 
i dagens leksjon skal de lære prinsipper som vil hjelpe dem i slike situasjoner.

Del klassen i to. Be halvparten av elevene om å lese Alma 18:1- 4 og den andre halvpar-
ten om å lese Alma 18:8- 11. Mens de leser, kan du be dem overveie hvordan Ammons 
trofasthet beredte veien for at han kunne undervise Lamoni og hans folk. Når de har fått 
tilstrekkelig tid til å lese, kan du stille følgende spørsmål:

• Hvilke tanker hadde kongen og hans tjenere om Ammons identitet?

• Hva sier Alma 18:2, 4 om hva Lamoni trodde var Ammons hensikt med å komme? (For 
å straffe mennesker på grunn av deres mord og for å forhindre at Lamoni drepte flere av 
sine tjenere.)

• Hva sier Alma 18:10 om hva som gjorde inntrykk på Lamoni foruten den styrke Ammon 
viste da han forsvarte småfeet? (Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere ordene 
trofasthet og trofast.)

Skriv følgende ufullstendige setning på tavlen: Når vi trofast tjener andre, …
Be elevene overveie hvordan de kan fullføre denne setningen mens de fortsetter sitt stu-
dium av Alma 18.

Alma 18:12- 43
Når Ammon underviser om forløsningsplanen, erkjenner Lamoni sitt behov for 
Frelseren
For å hjelpe elevene å forstå kraften i Ammons undervisning og den store forandrin-
gen som kong Lamoni begynte å oppleve, kan du presentere Alma 18:12- 35 som et 
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opplesningsteater. Velg fire elever og gi en del til hver av dem. Be en av dem være for-
telleren, og be de tre andre lese Ammons, kong Lamonis og en av kongens tjeneres ord. 
Overvei å hjelpe elevene å forberede seg ved å gi dem sine deler på forhånd, kanskje dagen 
før leksjonen eller like før leksjonen begynner.

Be de fire elevene lese sine deler i Alma 18:12- 15. Be klassen følge med i sine skrifter, på 
jakt etter virkningen Ammons tjeneste hadde på Lamoni. Når vers 15 er lest, stopper du 
opplesningsteateret og ber elevene fortelle hva de har funnet ut.

• Hvorfor tror du Lamoni var taus foran Ammon? (Om nødvendig, kan du hjelpe elevene 
å huske at Lamoni hadde blitt engstelig på grunn av drapene han hadde begått, og at 
han var bekymret for at Ammon var Den store ånd og hadde kommet for å straffe ham.)

Fortsett med opplesningsteateret ved å be deltagerne lese sine deler i Alma 18:16- 21. Be 
klassen se etter tegn på at Guds kraft var med Ammon.

• Hvordan hjalp Guds ånd Ammon i denne situasjonen?

• Hva ønsket Lamoni å få vite av Ammon?

• Hva visste Lamoni om Ammon på dette stadiet av beretningen? (Han visste at Ammon 
arbeidet med uvanlig kraft og kunne oppfatte andre menneskers tanker.)

Henvis elevene til den ufullstendige setningen du skrev på tavlen: Når vi trofast tjener 
andre, …
• Hvordan vil du fullføre denne setningen basert på det vi har lært av Alma 17- 18 i dag? 

(Elevene kan gi forskjellige svar. For å oppsummere svarene, fullfører du setningen på 
tavlen som følger: Når vi tjener andre trofast, kan vi hjelpe dem å forberede seg til 
å motta evangeliets sannheter.)

Be deltagerne lese sine deler i Alma 18:22- 32. Be klassen følge med, på jakt etter sannheter 
Ammon lærte Lamoni. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer disse sannhetene i sine 
egne skrifter. Be dem så rapportere om sannhetene de har identifisert. Skriv svarene deres 
på tavlen.

Be deltagerne lese sine deler i Alma 18:33- 35. Be klassen se etter hvordan Ammon forklarte 
sin evne til å kjenne kongens tanker og hans evne til å forsvare kongens småfe. Når del-
tagerne i opplesningsteateret har lest, takker du dem for hjelpen. Be elevene å rapportere 
hva de har funnet ut. For å hjelpe elevene å forstå hvordan Gud velsignet Ammon så han 
kunne tjene Lamoni og hans folk, kan du spørre:

• Hva var Ammon i stand til å gjøre som var utenfor hans naturlige evner?

Påpek at da Ammon tjente kong Lamoni, tjente han også vår himmelske Fader og 
Jesus Kristus. Skriv følgende på tavlen: Når vi trofast tjener vår himmelske Fader og Jesus 
Kristus, …
• Basert på det du har lært av Ammons eksempel, hvordan vil du fullføre denne setnin-

gen? (Elevene kan gi forskjellige svar. For å oppsummere svarene, fullfører du setningen 
på tavlen som følger: Når vi trofast tjener vår himmelske Fader og Jesus Kristus, øker 
vår evne til å gjøre deres arbeid.)

• Hvordan kan dette prinsippet anvendes på en som føler seg redd eller uskikket, eller 
som føler at et oppdrag eller en plikt er for vanskelig?

• Når har du følt at vår himmelske Fader og Jesus Kristus har hjulpet deg gjøre sitt arbeid? 
(Du kan gjerne fortelle hvordan vår himmelske Fader og Jesus Kristus har økt dine evner 
i deres tjeneste. Du kan også gjerne gi et eksempel fra en annens liv.)

For å hjelpe elevene å anvende dette prinsippet, skriver du følgende spørsmål på tavlen. 
Be elevene skrive sine svar på ett av disse spørsmålene.

Hvordan kan dette prinsippet hjelpe deg i dine nåværende og fremtidige ansvarsoppgaver?

Hvordan kan du være mer trofast, slik at du kan føle Herren øke din evne til å utføre hans 
arbeid?

Forklar at Ammons tilnærming til å undervise Lamoni i Alma 18:36- 39 er et mønster som 
brukes av misjonærer i dag. Han underviste om forløsningsplanen, herunder skapelsen, 
Adam og Evas fall og Jesu Kristi forsoning. Be elevene grunne på følgende spørsmål:

• Hvorfor tror du det er viktig å undervise om skapelsen og fallet når vi underviser om 
Jesu Kristi forsoning?

Forbered elevene 
på forhånd for 
opplesningsteater
I et opplesningsteater 
rollespiller ikke delta-
gerne sine deler. De bør 
imidlertid være forbe-
redt på å lese sine deler 
på en klar, meningsfylt 
måte. Sørg for at de 
forstår sine roller og 
har nok tid til å studere 
sine deler. Det kan være 
lurt å gi oppgaver på 
forhånd slik at de kan bli 
kjent med beretningen 
og øve på å lese sine 
deler.
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Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum:

“Før vi kan fatte Kristi forsoning, … må vi først forstå Adams fall. Og før vi kan forstå 
Adams fall, må vi først forstå skapelsen. Disse tre avgjørende komponentene i frelsespla-
nen er forbundet med hverandre…

“… Evig liv, som er muliggjort ved forsoningen, er skapelsens høyeste hensikt” (“Forsonin-
gen,” Lys over Norge, jan. 1997, 32).

Hvis disse tre læresetningene ikke allerede står på tavlen, legger du dem til i listen du skrev 
under opplesningsteateret. Be en elev lese Alma 18:36- 39 høyt. Be klassen følge med, på 
jakt etter elementer av skapelsen, fallet og forsoningen i Ammons undervisning av Lamoni. 
Be dem fortelle hva de finner ut.

• Hvordan kan det å lære om skapelsen, fallet og forsoningen ha hjulpet Lamoni å 
erkjenne sitt behov for en frelser?

Be elevene lese Alma 18:40- 43 stille, og finne ut hva Lamoni ba om som følge av Ammons 
undervisning. Du kan gjerne be elevene markere Lamonis bønn.

• Hva viste Lamonis bønn at han forsto om seg selv og sitt folk? (Han forsto at de hadde 
syndet og trengte tilgivelse.)

• Hva kan vi lære av Lamoni om hva som skjer når vi forstår at vi trenger Frelseren? (Etter 
hvert som elevene svarer på dette spørsmålet, kan du hjelpe dem å utpeke følgende 
prinsipp: Når vi forstår vårt behov for Frelseren, vil vi ønske å omvende oss. Du 
kan gjerne be elevene skrive dette prinsippet i Skriftene ved siden av Alma 18:40- 41. 
Påpek at selv om våre individuelle erfaringer med omvendelse kan variere, kan vi alle 
følge kong Lamonis eksempel når vi oppriktig ber om Guds barmhjertighet.)

Be elevene skrive sine svar på følgende spørsmål:

• Hva kan du gjøre som vil hjelpe deg å huske ditt behov for Frelseren?

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Alma 18:36- 39. Han forklarte frelsesplanen

Da Ammon underviste Lamoni, “begynte han ved 
verdens skapelse,” og underviste så “om menneskets 
fall” (Alma 18:36). Til slutt ga han kongen og hans tje-
nere “en fullstendig forklaring av forløsningsplanen”, 
spesielt det som angikk “Kristi komme” (Alma 18:39). 
Likeledes lærte Aaron Lamonis far disse læresetningene 
(se Alma 22:12- 14).

Eldste Bruce R. McConkie i De tolv apostlers quorum 
kalte disse grunnleggende læresetningene – skapelsen, 
fallet og forsoningen – “evighetens tre pilarer” og “de 
største begivenheter i hele evigheten”. Han forklarte:

“Hvis vi kan få en forståelse av dem, vil hele den evige 
plan falle på plass, og vi vil være i posisjon til å utar-
beide vår frelse…

“… Disse tre er fundamentene som alt annet hviler på. 
Hvis et av dem manglet, ville alt annet ha mistet sin 
hensikt og betydning, og Guddommens planer og for-
setter ville bli til intet” (“The Three Pillars of Eternity” 

[tale holdt under en andakt ved Brigham Young 
University, 17. feb. 1981], 1, speeches. byu. edu).

Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum 
forklarte hvorfor hver del av planen er nødvendig:

“Planen krevde skapelsen, og den igjen betinget både 
fallet og forsoningen. Dette er de tre grunnleggende 
bestanddelene i planen. Skapelsen av en paradisisk pla-
net kom fra Gud. Jordelivet og døden kom inn i verden 
ved Adams fall. Udødelighet og muligheten til evig liv 
ble tilveiebragt ved Jesu Kristi forsoning. Skapelsen, 
fallet og forsoningen ble planlagt lenge før det faktiske 
skapelsesarbeidet begynte” (“Skapelsen,” Liahona, 
juli 2000, 102).

I tillegg til å undervise i de samme læresetningene, 
brukte Ammon og Aaron en lignende tilnærming i 
undervisningen. De underviste på en enkel måte slik 
at deres tilhørere kunne forstå (se Alma 18:24- 30; 
22:7- 11). De underviste fra Skriftene (se Alma 18:36- 39; 
22:12- 14). Deres undervisning fikk andre til å be (se 
Alma 18:40- 41; 22:15- 18).
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Innledning
Kong Lamoni opplevde en forandring i hjertet 
som førte til at hans hustru og mange av hans folk 
omvendte seg. Ammon og kong Lamoni reiste så til 
Middoni å for å befri Ammons fengslede brødre. På 
veien møtte de Lamonis far, kongen over hele landet. 
Kongen ble forbauset over Lamoni og Ammons ord, 

over Ammon styrke og over Ammons kjærlighet til 
Lamoni. Hans hjerte ble bløtgjort, og han forsikret dem 
om at Ammons brødre ville bli løslatt fra fengsel. Han 
uttrykte et ønske om å lære mer om de ordene han 
hadde hørt fra sin sønn og Ammon.

LEKSJON 83

Alma 19- 20

Undervisningsforslag

Alma 19
Kong Lamoni og mange av hans folk omvender seg og blir døpt
Spør elevene:

• Hva skjer med vannet når du slipper en stein i en vanndam?

Når elevene beskriver effekten av en stein som slippes ned i vannet, tegner du følgende 
oversikt på tavlen, men utelater ordene.

Skriv følgende på tavlen:

Ved å bære vitnesbyrd og være et godt eksempel, kan vi …

Be elevene huske denne setningen gjennom hele leksjonen og tenke på hvordan de kan 
fullføre den.

• Hvordan kan en persons handlinger være som stein som ble kastet i vannet? (Hjelp 
elevene å forstå at, i likhet med ringer i vannet etter en stein, kan andre mennesker 
påvirkes av våre handlinger.)

Skriv Ammon i den første ringen i oversikten.

• Hvem underviste Ammon først? (Hvis elevene trenger hjelp til å besvare dette spørs-
målet, kan du gjerne foreslå at de leser kapittelsammendraget for Alma 18. Skriv kong 
Lamoni på den andre ringen i oversikten.)

Gi et sammendrag av Alma 18:40- 43 og 19:1- 5 ved å forklare at da kong Lamoni lyttet til 
Ammon, erkjente han sin egen syndighet og sitt behov for Frelseren. Han ropte til Herren 
om barmhjertighet og falt deretter til jorden. Da de trodde at han var død, bar hans tjenere 
ham til hans hustru og la ham på en seng. To dager og to netter senere skulle tjenerne til 
å bære legemet hans til graven, da dronningen sa at hun ville snakke med Ammon. Hun 
trodde ikke at Lamoni var død, og hun ønsket at Ammon skulle gå inn til ham.

Be elevene lese Alma 19:6 stille, på jakt etter en setning som de føler beskriver Lamonis 
opplevelse spesielt godt. Be noen elever lese setningene de har valgt. Spør dem hvorfor 
de valgte akkurat disse setningene.

I oversikten skriver du dronningen på neste ring. Be elevene granske Alma 19:7- 11 for å 
finne ut hvordan denne erfaringen påvirket dronningen.

Ammon
Kong 

Lamoni
Dronningen

Lamonis 
tjenere

Abish
mange andre 

lamanitter
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ALMA 19-  20

• Hva kan disse versene lære oss om dronningen? (Svarene kan omfatte at hun elsket sin 
mann, at hun stolte på Ammon og at hun hadde stor tro.)

Be en elev lese Alma 19:12- 14 høyt. Be de andre elevene å følge med, og vie spesiell opp-
merksomhet til Lamonis uttrykk for tro.

• Hvilke sannheter hadde Lamoni lært i løpet av de siste to dagene?

• Lamoni, dronningen, og Ammon ble “overveldet av Ånden” og “overveldet av glede”. 
Når har du følt Åndens innflytelse på en kraftfull måte? Når har du følt stor glede?

Skriv Lamonis tjenere på neste ring i oversikten. Be en elev lese Alma 19:15- 16 høyt. Be 
klassen se etter tegn på at disse tjenerne vendte seg til Gud.

• Hvilke ord og uttrykk viser at tjenerne vendte seg til Gud?

Skriv Abish på neste ring. Be en elev lese Alma 19:17 høyt. Be klassen se etter hvordan 
Abish ble påvirket av disse hendelsene.

• Hva gjorde Abish? Hva håpet hun håper ville skje på grunn av sine handlinger?

Vurder å gi elevene anledning til å sammenfatte Alma 19:18- 28. Gi dem tid til å lese disse 
versene stille. Be så om en frivillig til å fortelle historien med egne ord. La andre elever 
hjelpe til. Etter behov hjelper du dem å få med følgende informasjon: Etter å ha hørt nyhe-
ten av Abish, samlet folket seg i kongens hus. Da de så Ammon, kongen, dronningen og tje-
nerne bevisstløse, oppsto det stor strid blant dem. En mann forsøkte å drepe Ammon, men 
falt død om. Noen hevdet at Ammon var Den store ånd, og andre sa han var et uhyre. Da 
Abish så all striden som følge av at hun hadde fått folket til å samles, ble hun svært lei seg.

Be elevene overveie hva de ville ha gjort i samme situasjon som Abish. Be så en elev lese 
Alma 19:29 høyt.

• Hvordan viste Abish sin handling hvor sterkt hennes vitnesbyrd var? Hvordan viste 
dronningen at hun hadde fått et vitnesbyrd?

Les Alma 19:30- 36 høyt. Be elevene følge med og overveie den innflytelse Ammons vitnes-
byrd og eksempel hadde på andre.

Skriv mange andre lamanitter på den siste ringen i oversikten.

Be elevene fullføre setningen du skrev på tavlen i begynnelsen av leksjonen. Ett prinsipp 
de kan uttrykke, er at ved å bære vitnesbyrd og være et godt eksempel, kan vi hjelpe 
andre å vende seg til Herren.
• Når har noens eksempel eller vitnesbyrd påvirket deg positivt?

Be elevene grunne på hvordan deres vitnesbyrd og eksempel kan påvirke deres familie-
medlemmer, venner og lokalsamfunn. Be dem skrive et svar på følgende spørsmål i sine 
notatbøker eller skriftstudiedagbøker:

• Hva kan du gjøre i dag som kan ha god innflytelse på menneskene rundt deg?

Oppmuntre elevene til å la sitt vitnesbyrd og gode eksempel påvirke andre, slik en stein 
lager ringer i vannet. Fortell elevene at i en kommende leksjon (leksjon 85), vil du kanskje 
be dem rapportere om sin innsats.

Alma 20
Kong Lamonis far ønsker å lære om evangeliet og begynner å oppleve en 
forandring i hjertet
Be elevene tenke på en gang de følte at de ble behandlet dårlig eller urettferdig.

Forklar at Ammon og Lamoni opplevde en situasjon der de ble behandlet dårlig. Påpek 
at vi kan få viktige lærdommer av deres reaksjoner på måten de ble behandlet på.

For å hjelpe elevene å bli kjent med beretningen i Alma 20, kan du sammenfatte Alma 
20:1- 7 som følger: Lamoni ønsket å ta Ammon med for å møte hans far, som var konge 
over hele landet. Herren åpenbarte for Ammon at Ammon ikke skulle dra fordi Lamonis 
far ville prøve å drepe ham. Herren åpenbarte også at Ammons bror Aaron og to ledsagere 
var i fengsel i Middonis land. Ammon ønsket å befri sine brødre. Da han hørte at Ammon 
hadde fått vite disse tingene ved åpenbaring, dro Lamoni for å hjelpe Ammon å befri 
sine brødre.
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Før leksjonen kopierer du følgende oversikt på tavlen eller på et utdelingsark til hver elev:

1. Alma 20:8- 13 Hvilke følelser ville du hatt om du var i Ammons situasjon og noen anklaget 
deg for å være en løgner og en røver?

2. Alma 20:14- 16 Hva kan vi lære av Lamonis svar til sin far?

3. Alma 20:17- 25 Hva tilbød Lamonis far Ammon da han så at Ammon kunne drepe ham?  
Hva ba Ammon om i stedet?

4. Alma 20:26- 27 Hvordan ble Lamonis far påvirket av Ammons kjærlighet til Lamoni?  
Hvordan påvirket Ammon og Lamonis ord Lamonis far?

La elevene gå sammen to og to. Be dem lese versene som er oppført i rad 1 og 2, og snakke 
om svarene på de tilhørende spørsmålene. Be dem forberede seg på å dele sine svar med 
resten av klassen.

Når elevene har drøftet rad 1 og 2 i par, ber du noen av dem om å rapportere hva de har 
lært. Spør deretter:

• Hvilke prinsipper kan vi lære av disse versene? (Elevene kan gi flere svar, men hjelp dem 
å identifisere følgende prinsipp: Vi kan bære vitnesbyrd ved ord og eksempel selv 
om andre prøver å overtale oss til å gjøre noe galt. Du kan gjerne foreslå at de skriver 
dette prinsippet ved siden av Alma 20:15.)

Be parene studere versene som er oppført i rad 3 og 4, og snakke om de tilhørende spørs-
målene. Be dem fortelle hva de har funnet ut. Spør deretter:

• Hvilke prinsipper kan vi lære av disse versene? (Selv om elevene kan presentere en 
rekke prinsipper, skulle du forsikre deg om at følgende er klart: Når vi viser kjærlighet 
og underviser i sannheten, kan vi hjelpe andre å bløtgjøre sitt hjerte og bli motta-
kelige for evangeliet. Du kan gjerne be elevene skrive dette prinsippet i Skriftene ved 
siden av Alma 20:26- 27.)

Be elevene fortelle om erfaringer de har hatt som viser sannheten av et av prinsippene de 
har funnet i Alma 20. Du kan også godt fortelle om en erfaring du selv har hatt.

Avslutt med å oppfordre elevene til å søke Åndens veiledning om hvordan de kan anvende 
disse to prinsippene i sitt liv.
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Innledning
Ammons bror Aaron underviste amalekittene, men 
de avviste hans budskap om Jesu Kristi forsoning. Så 
forkynte han i Middoni, hvor han og noen av hans 
ledsagere til slutt ble fengslet. De var trofaste i sin mot-
gang, og de fortsatte sin misjon for å spre evangeliet 
etter at Ammon og kong Lamoni sørget for at de ble 

løslatt. Etter at Lamonis far ble forberedt på grunn av 
Ammons eksempel, underviste Aaron ham om hvordan 
han kunne bli “født av Gud” (Alma 22:15). Lamonis far 
lærte at ved å omvende seg fra sine synder, kunne han 
lære Gud å kjenne og til slutt motta evig liv.

LEKSJON 84

Alma 21- 22

Undervisningsforslag

Alma 21
Aron og hans brødre forkynner evangeliet til tross for prøvelser og fangenskap
Spør elevene om de noen gang har følt at de gjorde sitt beste for å holde budene og likevel 
opplevd utfordringer eller følte seg motløse. Be dem nevne noen situasjoner der noen kan 
føle det slik.

Forklar at samtidig som Ammon hadde fremgang med å undervise kong Lamoni og hans 
folk, møtte Aaron og hans ledsagere enorm motgang i en annen del av landet. Når elevene 
studerer om Aaron og hans ledsagere, kan du be dem se etter lærdom som kan hjelpe dem 
når de står overfor utfordringer eller føler seg motløse.

Skriv følgende henvisninger på tavlen: Alma 21:1- 4; Alma 21:5- 8; Alma 21:9- 11; Alma 
21:12- 15 og Alma 20:29- 30. Del klassen i fem grupper. Gi hver gruppe et av skriftstedene 
som står på tavlen. Be elevene forberede seg på å gi et kort sammendrag av sitt tildelte 
skriftsted og beskrive noen vanskeligheter Aaron og hans ledsagere utholdt. Etter noen 
minutter kan du be noen elever fra hver gruppe fortelle hva de har funnet ut.

• Hvordan utholdt Aaron og hans brødre sine prøvelser? (Se Alma 20:29; 21:9, 12, 15.)

• En av prøvelsene Aaron opplevde, var motstand fra amalekittene da han underviste dem 
(se Alma 21:5- 10). Hva kan vi gjøre hvis noen ønsker å krangle med oss om religion eller 
utfordre vår tro?

Minn elevene på spørsmålet i begynnelsen av denne leksjonen. Aaron og hans brødre 
arbeidet hardt for å gjøre som Herren ledet dem, men de opplevde likevel vanskeligheter. 
Be elevene stille overveie hva de ville ha følt om de hadde opplevd det Aaron og hans led-
sagere opplevde. Hva ville de ha ønsket å gjøre etter å ha lidd og blitt fengslet for evangeli-
ets skyld langt hjemmefra? Du kan gjerne spørre dem om de ville ha ønsket å dratt hjem.

Skriv følgende prinsipp på tavlen: Hvis vi trofast holder ut gjennom prøvelser, vil Herren 
hjelpe oss å gjøre hans arbeid. Be en elev lese Alma 21:16- 17 høyt. Be resten av klassen 
om å følge med og legge merke til hvordan Herren hjalp Aaron og hans brødre å utføre 
hans arbeid. Be elevene fortelle hva de har funnet ut.

For å hjelpe elevene å anvende prinsippet på tavlen, kan du spørre dem hva slags arbeid 
Gud har for dem å gjøre nå, og hvilke utfordringer de kan møte når de prøver å utføre 
dette arbeidet. (Du kan gjerne påpeke at i tillegg til misjonærarbeid, kan elevene delta i 
Guds verk ved å delta på Kirkens møter, utføre kall og oppgaver, tjene andre, styrke sitt 
vitnesbyrd og bli mer lik Kristus.)

Be elevene fortelle hvordan de har fått bekreftet at prinsippet du har skrevet på tavlen, er 
sant. Du kan gjerne bære vitnesbyrd om hvordan Herren hjelper oss å utføre sitt arbeid når 
vi trofast holder ut gjennom prøvelser. Be elevene gi eksempler på tilfeller i fremtiden når 
de tror de trenger å holde ut gjennom prøvelser mens de gjør Herrens arbeid.

Hjelp elevene å 
anvende læresetninger 
og prinsipper
Ta bønnen til hjelp 
og finn ut hvordan du 
kan hjelpe elevene å 
identifisere og anvende 
læren og prinsippene i 
en leksjon, på sine egne 
omstendigheter.
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Sammenfatt Alma 21:18- 23 ved å forklare at etter å ha sørget for at Aaron og hans brødre 
ble løslatt fra fengsel, dro Ammon og Lamoni tilbake til Ismaels land, hvor de fortsatte å 
forkynne evangeliet. Lamoni ga sitt folk religionsfrihet.

Alma 22
Aaron underviser Lamonis far i evangeliet, som tror og blir født av Gud
Skriv følgende spørsmål på tavlen:

Hvorfor ønsker du å motta evig liv?

Hva ville du være villig til å avstå fra for å motta evig liv?

Forklar at “evig liv, eller opphøyelse, er å arve en plass i den høyeste grad av Det celestiale 
rike, hvor vi vil leve i Guds nærhet og fortsette som familier (se L&p 131:1- 4)… Denne 
gaven er muliggjort ved Jesu Kristi forsoning” (Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet 
[2004], 36). Fortell kort elevene hvorfor du ønsker å motta evig liv. Når du gjør det, kan du 
gjerne vise et bilde av din familie og et bilde av Frelseren. Be så elevene grunne på spørs-
målene på tavlen mens de studerer Alma 22 sammen.

Be en elev lese Alma 22:1 høyt.

• Hva husker du om Lamonis far fra forrige leksjon? (Du kan gjerne be en elev sammen-
fatte Alma 20.)

• Hva sier Alma 20:27 om hva Lamonis far hadde bedt Ammon om å gjøre? (Undervise 
ham.)

Gi et sammendrag av Alma 22:2- 3 ved å forklare at selv om Lamonis far hadde ønsket å 
møte Ammon og bli undervist av ham, var han fortsatt ivrig etter å lære da Aaron kom til 
ham i stedet.

Be en elev lese Alma 22:5- 6 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hva kong Lamonis far 
ønsket å vite. Be dem rapportere hva de finner ut.

Del klassen i små grupper. Be gruppene lese Alma 22:7- 14 sammen, og lage en liste over 
læresetninger som Aaron lærte Lamonis far. (De kan for eksempel nevne at han underviste 
om skapelsen, fallet og forsoningen.) Når gruppene har satt opp listene sine, kan du be 
en elev dele med klassen listen over læresetninger som hans eller hennes gruppe laget. 
Du kan gjerne be eleven skrive listen på tavlen. Be så andre elever skrive eventuelle andre 
læresetninger som deres grupper satte opp.

• Hvordan besvarer disse læresetningene kongens spørsmål i Alma 22:6?

Be elevene granske Alma 22:15 stille, på jakt etter hva kong Lamonis far var villig til å gi 
opp for å motta glede og evig liv.

• Hvilke tanker gjør du deg når du overveier hva kongen var villig til å avstå fra?

Påpek at selv om kongen var villig til å avstå fra alt han eide, lærte Aaron ham om et større 
offer som han ville måtte gjøre. Be en elev lese Alma 22:16 høyt. Be klassen lytte etter hva 
Aaron sa at kongen måtte gjøre.

• Hva sa Aaron at kongen måtte gjøre? (Omvende seg fra sine synder og be til Gud 
med tro.)

Be en elev lese Alma 22:17- 18 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter kongens svar på 
Aarons instruksjoner.

• Hvordan viste kongen sitt ønske om å motta evig liv?

• Hva tror du det betyr å “forsake” våre synder? Hvorfor tror du det er nødvendig at vi 
omvender oss fra alle våre synder, ikke bare noen av dem? (Hjelp elevene å forstå at det 
tar tid for noen å omvende seg fra alle sine synder.)

• Hva kan vi lære av kong Lamonis far om å forberede oss til evig liv? (Selv om elevene 
kan bruke forskjellige ord, bør du forsikre deg om at de forstår følgende sannhet: Vi 
må være villige til å forsake alle våre synder for å forberede oss til evig liv. Du 
kan gjerne foreslå at elevene markerer setningen “Jeg vil forsake alle mine synder for 
å kjenne deg” i Alma 22:18.)
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ALMA 21-  22

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum:

“Jesu Kristi evangelium utfordrer oss til omvendelse. ‘Omvendelse’ er 
evangeliets hyppigste budskap, og å omvende seg vil si å gi avkall på all 
praksis – vår egen, familiens, etnisk og nasjonalt – som strider mot Guds 
bud. Hensikten med evangeliet er å forvandle vanlige folk til himmelske 
medborgere, og det krever forandring” (“Omvendelse og forandring,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2003, 37).

Påpek at noen mennesker lurer på om de virkelig kan omvende seg og forandre seg. 
Andre tviler på om Herren vil tilgi dem. For å hjelpe elever som kanskje har slike tanker, 
kan du lese følgende uttalelse av søster Elaine S. Dalton, Unge kvinners generalpresident:

“Har dere noe i deres liv som dere trenger å forandre? Dere kan klare det. Dere kan 
omvende dere på grunn av Frelserens altomfattende sonoffer. Han gjorde det mulig for 
dere og meg å forandre oss, å bli rene igjen og å bli som ham. Og han har lovet at hvis vi 
gjør det, vil han ikke huske våre synder og feiltrinn mer” (“Nå er tiden inne til å stå opp 
og la deres lys skinne!” Ensign eller Liahona, mai 2012, 124).

Forklar at når vi utøver tro og omvender oss fra våre synder, kvalifiserer vi oss til å motta 
prestedømmets ordinanser og pakter, som hjelper oss å forberede oss til evig liv.

Be elevene skrive svar på følgende spørsmål i sine notatbøker eller  skriftstudiedagbøker. 
(Du kan gjerne skrive spørsmålet på tavlen eller lese det sakte slik at elevene kan skrive det.)

• Av det du har lært om hva som kreves for å få evig liv, hva føler du Herren vil be deg om 
å gjøre i dag for at du kan komme nærmere ham?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å grunne og skrive, kan du spørre:

• Hvilke tegn ser du på at kongen hadde blitt omvendt til Herren? (Minn elevene om at 
kongen hadde forandret seg fra å ville drepe sin egen sønn til å være villig til å forsake 
hele sitt rike og alle sine synder for å bli født av Gud.)

Gi et sammendrag av Alma 22:19- 21 ved å forklare at etter at kongen ble overveldet av 
Ånden, løp hans tjenere og fortalte dronningen alt som hadde skjedd. Hun ble sint og 
befalte tjenerne å drepe Aaron og hans brødre. Tjenerne var imidlertid redde for de nephit-
tiske misjonærenes styrke, og nektet. Dronningen var også redd, men var fast bestemt på 
å få nephittene drept. Hun befalte tjenerne å gå ut og få folket til å drepe Aaron og hans 
ledsagere.

Be elevene lese Alma 22:22- 26 stille, på jakt etter hva Aaron og kongen gjorde for at dron-
ningen og andre også kunne bli omvendt og oppleve glede. Avslutt med å bære vitnesbyrd 
om omvendelse og velsignelsen ved å bli forandret ved Jesu Kristi forsoning.

Kjenn Skriftene- repetisjon
Unge mennesker kan lære å bruke Skriftene til å undervise i evangeliets sannheter. La ele-
vene gå sammen to og to, og be hvert par om å forberede en ett til to minutters presenta-
sjon der de underviser i en grunnleggende læresetning som du tildeler dem. Be dem bruke 
minst ett Kjenn Skriftene- skriftsted for å undervise i læresetningen. Be dem også vurdere 
å bruke forklaringer, eksempler, erfaringer og vitnesbyrd i sin undervisning. Begge elevene 
i hvert par skulle delta i presentasjonene. Når elevene har fått tilstrekkelig tid til forbere-
delser, kan du be to eller tre av parene om å undervise klassen. Vurder å be andre par holde 
sine presentasjoner under kommende andakter eller etter en kortere leksjon.

Merk: Hvis du ikke har tid til denne aktiviteten som en del av denne leksjonen, kan du 
bruke den en annen dag. For andre repetisjonsaktiviteter, se tillegget på slutten av denne 
håndboken.
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Innledning
Etter sin omvendelse erklærte lamanittenes konge 
religionsfrihet blant sitt folk. Denne erklæringen gjorde 
det mulig for Aaron og hans brødre å forkynne evange-
liet og opprette menigheter i lamanittiske byer. Tusen-
vis av lamanitter ble omvendt og falt aldri fra. Disse 
omvendte lamanittene inngikk en pakt om å legge ned 
sine krigsvåpen, og de skilte seg ut fra de uomvendte 
lamanittene ved å kalle seg anti- nephi- lehitter. Da de 

uomvendte lamanittene angrep dem, ofret noen av 
anti- nephi- lehittene sitt liv for å holde pakten.

Merk: I leksjon 83 oppmuntret du kanskje elevene til å 
la sitt vitnesbyrd og gode eksempel påvirke andre, slik 
en stein lager ringer i vannet. Hvis du gjorde det, kan 
du vurdere å innlede denne leksjonen med å be elevene 
rapportere om sin innsats.

LEKSJON 85

Alma 23- 24

Undervisningsforslag

Alma 23
Tusenvis av lamanitter blir omvendt til Herren
Lag en tegning på tavlen av to personer (enkle strekfigurer er tilstrekkelig). Les så følgende 
uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum. Be klassen lytte etter eldste 
Scotts beskrivelser av to forskjellige typer mennesker.

“Vi har alle lagt merke til hvordan noen mennesker alltid gjør det rette mens 
de går gjennom livet. De virker lykkelige, ja, til og med begeistret over livet. 
Når de må ta vanskelige valg, ser det ut til at de uten unntak treffer riktige 
valg, selv om det fantes fristende alternativer. Vi vet at de er utsatt for 
fristelse, men de synes ikke å legge merke til den. Likeledes har vi lagt merke 
til hvordan andre ikke er så tapre når det gjelder de avgjørelser de tar. Når 

de sterkt føler Åndens tilstedeværelse, bestemmer de seg for å gjøre det bedre, forandre 
retning i livet og kvitte seg med nedbrytende vaner. De er svært oppriktige i sin beslutning 
om å forandre seg, og likevel faller de snart tilbake og gjør akkurat det de hadde bestemt 
seg for å slutte med.

“Hva er det som gjør disse to gruppene forskjellige? Hvordan kan vi konsekvent treffe 
riktige valg?” (“Fullstendig omvendelse bringer lykke,” Liahona, juli 2002, 27).

Spør elevene hvordan de vil merke de to figurene på tavlen basert på eldste Scotts kom-
mentarer. Merk én figur på tavlen Trofast og den andre figuren Ustadig. Spør elevene 
hvordan de ville svare på spørsmålene eldste Scott stilte:

• Hva er det som gjør disse to gruppene forskjellige?

• Hvordan kan vi konsekvent treffe riktige valg?

Mens klassen studerer Alma 23- 24, kan du oppfordre elevene til å tenke på hva som 
motiverer mange medlemmer av Kirken til å forbli sanne og trofaste gjennom hele livet.

Gi et sammendrag av Alma 23:1- 5 ved å forklare at etter at lamanittenes konge ble 
omvendt, sendte han ut en erklæring blant folket om at de skulle la Aaron og hans brødre 
få forkynne Guds ord i hele landet uten hindringer og uten å bli skadet. Denne erklærin-
gen gjorde det mulig for misjonærene å opprette menigheter blant lamanittene. Som følge 
av dette ble tusenvis av lamanitter omvendt.

Be en elev lese Alma 23:6 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter to ting som bidro til 
lamanittenes omvendelse. Be elevene fortelle hva de kommer frem til.

• Hvorfor tror du det var viktig at Ammon og hans brødre underviste lamanittene 
“ifølge åpenbaringens og profetiens ånd”?

• Hva tror du det betyr at “Guds kraft … utførte mirakler” i lamanittene?

Følg opp oppfordringer
Når lærere følger 
opp oppfordringer og 
oppgaver som er gitt 
i tidligere leksjoner, vil 
elevene lære å forstå 
og føle viktigheten av 
å handle etter guddom-
melige prinsipper og 
anvende dem i sitt liv 
utenfor klasserommet.
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ALMA 23-  24

• Når har du opplevd at Guds kraft hjalp deg å bli omvendt? Når har du sett Guds kraft 
virke for å hjelpe en annen å bli omvendt?

Be elevene lese Alma 23:6 om igjen, og finne ord eller uttrykk som beskriver lamanittene 
som trodde på Ammon og hans brødres forkynnelse. (Forviss deg om at elevene forstår 
at disse lamanittene var “omvendt til Herren”, ikke til Kirken eller til misjonærene som 
hadde undervist dem. Sørg også for at elevene forstår at disse menneskene “aldri falt fra”. 
Skriv Omvendt til Herren og Falt aldri fra på tavlen under figuren merket Trofast.)
• Hvorfor er det viktig at vi er omvendt til Herren, og ikke til andre mennesker eller opp-

fatninger, når vi står overfor vanskelige omstendigheter og motgang?

Be elevene lese Alma 23:7, 16- 18 stille, på jakt etter ord eller uttrykk som viser at lama-
nittene var omvendt. Be elevene fortelle hva de finner ut. Du kan gjerne lage en liste på 
tavlen over disse ordene og uttrykkene under figuren merket Trofast. For å hjelpe elevene 
å analysere disse versene videre, kan det være lurt å stille følgende spørsmål:

• Hvordan var folkets ønske om et nytt navn et tegn på at de hadde forandret seg?

• Hvordan kan de som er omvendt i dag, “skille seg ut” fra andre?

• Ifølge Alma 23:18 begynte de omvendte lamanittene å være flittige og vennlige mot 
nephittene. Hvordan kan det være nyttig for en som prøver å omvende seg eller forandre 
sitt liv, å omgås andre som er omvendt?

Skriv følgende ord på tavlen: Omvendelse innebærer …
Be elevene oppsummere hva de har lært av Alma 23 ved å fullføre uttalelsen på tavlen. 
Elevene kan bruke forskjellige ord i sine svar, men de skulle uttrykke følgende sannhet: 
Omvendelse betyr å forandre seg og bli et nytt menneske ved Guds kraft. Fullfør 
utsagnet på tavlen.

Vis til ordene Trofast og Ustadig på tavlen. Be elevene overveie hvilke av disse ordene som 
best beskriver graden av omvendelse.

Alma 24
Anti- nephi- lehittene slutter pakt om aldri å gripe til våpen igjen
Be elevene stille overveie om de noen gang har bestemt seg for å unngå å gjenta en 
bestemt feil eller synd, men senere begått denne feilen eller synden igjen. Forklar at hvis 
de har opplevd dette, skulle de fortsette å prøve å forbedre seg. Når de studerer Alma 24, 
vil de lære sannheter som vil hjelpe dem.

Gi et sammendrag av Alma 24:1- 5 ved å forklare at amalekittene og amulonittene, som tid-
ligere var nephitter, oppegget mange lamanitter til vrede mot sin konge og de andre anti- 
nephi- lehittene. I sinne forberedte disse lamanittene seg på å angripe anti- nephi- lehittene. 
Mens denne striden pågikk, døde anti- nephi- lehittenes konge. Riket ble overdratt til en 
av hans sønner. Ammon møtte den nye kongen, Lamoni og andre for å rådføre seg med 
hverandre og finne ut hvordan de skulle forsvare seg mot lamanittene.

Be elevene lese Alma 24:6 stille, på jakt etter hva anti- nephi- lehittene besluttet at de ikke 
ville gjøre. Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du be noen elever bytte på å 
lese høyt fra Alma 24:7- 10, 12- 14. Be klassen følge med og lytte etter alle måtene anti- 
nephi- lehittenes konge erkjente at Gud hadde velsignet dem på.

• Hva sier Alma 24:9 om hva som var en av syndene anti- nephi- lehittene tidligere hadde 
begått?

• Hva sier Alma 24:13 om hvorfor de nektet å gå til strid?

Del klassen i to grupper. Be den første gruppen lese Alma 24:11, 15, på jakt etter ord eller 
uttrykk som viser anti- nephi- lehittenes innsats for å omvende seg. Be den andre gruppen 
lese Alma 24:16- 19, på jakt etter hva anti- nephi- lehittene gjorde for å være sikre på å holde 
seg rene. Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å lese, ber du dem fortelle hva de har kom-
met frem til. Du kan bruke følgende spørsmål for å få frem flere tanker:

• Hva tror du kongen mente da han sa: “Alt vi kunne gjøre var å omvende oss”? (Alma 
24:11). (Denne setningen beskriver anti- nephi- lehittenes store innsats og faste beslut-
ning om å omvende seg fra sine synder.)



296

LEKSJON 85

• Ordet vitnesbyrd forekommer tre ganger i Alma 24:15- 16, 18. Hvordan var det å begrave 
deres våpen dypt ned i bakken et vitnesbyrd? (Det viste andre mennesker og Gud at de 
virkelig hadde forsaket, eller sluttet med, sine synder.)

Be en elev lese følgende uttalelse av president Spencer W. Kimball:

“Når man skal avstå fra synd, kan man ikke bare ønske seg bedre tilstander, 
… Man må være sikker – ikke bare på at man har sluttet å synde, men at 
man også har forandret den situasjon som synden er omgitt av. Man skal 
unngå de steder, de forhold og de omstendigheter hvor synden fant sted, for 
alt dette kan meget raskt fremkalle den på ny. Man må holde seg borte fra de 
mennesker som synden ble begått med. Man behøver ikke å hate vedkom-

mende som var innblandet, men man må unngå dem og alt som har tilknytning til 
synden” (Tilgivelsens mirakel [1969], 158).

• Hva gjorde anti- nephi- lehittene for å unngå tilstander og mennesker som kunne friste 
dem til å gjenoppta sine tidligere synder?

Du kan gjerne gi elevene et øyeblikk til å grunne på om det er noen omstendigheter i deres 
liv som de trenger å forandre på for å omvende seg fra og forsake en synd de har slitt med.

Skriv følgende på tavlen: Hvis vi … , vil Gud …
Be elevene gjennomgå Alma 24:10- 18 for å finne ut hvordan de kan fullføre setningen på 
tavlen. (Du kan gjerne foreslå at elevene skriver en setning som den følgende i Skriftene 
sine: Hvis vi gjør alt vi kan for å omvende oss, vil Gud ta bort vår skyld og hjelpe 
oss å holde oss rene.)
Rett igjen elevenes oppmerksomhet mot Alma 24:17.

• Hva er noen eksempler på opprørsvåpen (se Alma 23:7) som man kan legge ned eller 
begrave når man blir omvendt til Herren? (Hjelp elevene å forstå at opprørsvåpen kan 
omfatte syndige holdninger eller handlinger som man må slutte med for å bli omvendt 
til Herren.)

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“Det tar nøyaktig like lang tid å omvende seg som det tar å si ‘Jeg vil 
forandre meg’ – og mene det. Selvfølgelig vil det være problemer å løse og 
vederlag å gi. Du kan godt komme til å bruke – og du bør bruke – resten av 
ditt liv på å bevise at du har omvendt deg for godt” (“For Times of Trouble,” 
New Era, okt. 1980, 11- 12).

Be elevene forklare hva en ung mann eller ung kvinne kan gjøre for å unngå 
å gjenta hver av de følgende synder: bryte Visdomsordet, se pornografi eller være slem mot 
en bror eller søster.

Be elevene forestille seg hva anti- nephi- lehittene kan ha følt etter at de begravde sine 
våpen og oppdaget at en lamanittisk hær kom for å angripe dem. Be elevene overveie 
denne situasjonen mens de leser Alma 24:20- 22 stille.

Skriv følgende sannhet på tavlen: Når vi holder våre pakter, kan vi hjelpe andre å bli 
omvendt. Be noen elever etter tur lese høyt fra Alma 24:23- 27. Be klassen følge med, på 
jakt etter ord eller uttrykk som lærer oss prinsippet som står på tavlen.

• Hvordan påvirker denne beretningen ditt ønske om å holde dine pakter?

• Hva kan vi gjøre for å styrke vårt ønske om og vår evne til å holde de pakter vi har inn-
gått med Herren?

Be elevene fortelle om erfaringer de har hatt med prinsippet på tavlen. Rund av med å 
bære ditt vitnesbyrd om prinsippene i denne leksjonen.
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Hjemmestudie- leksjon
Alma 17- 24 (Enhet 17)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte Alma 17- 24 (enhet 17), 
er ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg bare om et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Alma 17- 18)
Av eksemplet med Ammon og hans brødre som underviste 
lamanittene, lærte elevene at ved å granske Skriftene, be og 
faste, kan vi motta Den hellige ånd og undervise andre med 
kraft. Ammons tjeneste for kong Lamoni lærte dem også 
en viktig side ved misjonærtjeneste – at når vi er et godt 
eksempel, kan Herren gjøre oss til redskaper i sine hender. 
Elevene fikk se at Ammons tjeneste for Lamoni forberedte 
lamanittenes hersker og andre til å ta imot evangeliet. Kong 
Lamonis omvendelse lærer oss at når vi forstår vårt behov for 
Frelseren, vil vi ønske å omvende oss.

Dag 2 (Alma 19- 20)
Elevene lærte at Ammons vitnesbyrd og gode eksempel 
bidro til å vende Lamonis far til Herren. De lærte også at våre 
kjærlige handlinger kan få andre til å bløtgjøre sitt hjerte og 
søke etter sannheten.

Dag 3 (Alma 21- 22)
Beretningen om Aarons misjonærarbeid hjalp elevene å 
forstå at dersom vi trofast holder ut gjennom våre prøvelser, 
vil Herren hjelpe oss å gjøre sitt arbeid. Aaron hjalp kong 
Lamonis far å forstå at han bare kunne motta frelse ved Jesu 
Kristi fortjeneste. I likhet med kongen, må vi være villige til 
å forsake alle våre synder for å bli åndelig forandret og født 
av Gud.

Dag 4 (Alma 23- 24)
De tusenvis av lamanitter som tok imot evangeliet, viste at 
omvendelse er en åndelig forandring – å bli et nytt men-
neske ved Guds kraft. Da de leste om lamanittene som ble 
anti- nephi- lehittene, lærte elevene at hvis vi gjør alt vi kan 
for å omvende oss, vil Gud ta bort vår skyld og hjelpe oss 
å holde oss rene. Lamanittenes omvendelse viser at vi kan 
hjelpe andre å bli omvendt hvis vi er trofaste.

Innledning
Kong Mosiahs fire sønner valgte å takke nei til mulighetene og 
bekvemmelighetene hjemme for å kunne forkynne evangeliet 
blant lamanittene. Beretningene om disse fire misjonærene illu-
strerer hvordan elevene kan forberede seg til effektivt å forkynne 
Jesu Kristi evangelium for andre.

Undervisningsforslag

Alma 17- 22
Ammon og hans brødre underviser to lamanittiske konger
Før leksjonen skriver du følgende ufullstendige setning på tavlen 
eller på et ark: “Det absolutt viktigste dere kan gjøre for å forbe-
rede dere til et kall til å [reise på misjon], er å …”

Be noen elever fortelle hvordan det var da de så et familie-
medlem eller en venn komme hjem etter trofast å ha utført 
en heltidsmisjon. Spør så elevene: Hvordan var vedkommende 
annerledes etter sin misjon? Hva tror du forårsaket endringen?

Spør elevene hvordan de kan fullføre setningen på tavlen. Når 
elevene har svart, forteller du hvordan eldste David A. Bednar 
i De tolv apostlers quorum fullførte utsagnet: “Det absolutt 
viktigste dere kan gjøre for å forberede dere til et kall til å [reise 
på misjon], er å bli misjonærer lenge før dere reiser på misjon” 
(“Bli en misjonær,” Ensign eller Liahona, nov. 2005, 45).

Spør: På hvilke måter kan unge menn og unge kvinner følge eld-
ste Bednars råd og bli misjonærer før de reiser på heltidsmisjon?

Presenter følgende uttalelse av president Thomas S. Monson:

“Misjonærtjeneste er en prestedømsplikt – en forpliktelse Herren 
forventer av oss som er gitt så mye. Unge menn, jeg oppfordrer 
dere til å forberede dere til misjonærtjeneste. Hold dere rene 
og verdige til å representere Herren. Hold dere sunne og sterke. 
Studer Skriftene. Der hvor dette er tilgjengelig, delta i Seminar 
eller Institutt. Gjør dere kjent med misjonærhåndboken Forkynn 
mitt evangelium.

“Noen ord til dere unge søstre: Selv om dere ikke har det samme 
prestedømsansvar som de unge mennene til å reise på heltidsmi-
sjon, yter dere også et verdifullt bidrag som misjonærer, og vi er 
takknemlige for deres tjeneste” (“Så møtes vi igjen,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2010, 6).

Skriv følgende på tavlen: Herren vil velsigne oss med Den hellige 
ånd og kraft til å undervise i hans ord hvis vi …
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Del klassen i fire grupper. Gi hver gruppe ett av følgende 
skriftsteder: Alma 17:1- 4; Alma 17:9- 13; Alma 17:19- 25; 
18:1- 9; Alma 17:26- 30. (Tilpass denne aktiviteten hvis du 
har en liten klasse.)

Be elevene lese sine tildelte skriftsteder stille, på jakt etter hva 
Mosiahs sønner gjorde som velsignet dem med Ånden og med 
kraft når de forkynte evangeliet. Forklar at når elevene er fer-
dige, vil du be dem om å fortelle hva de oppdaget og hvordan 
de ville fullføre setningen på tavlen.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du én fra hver gruppe 
om å forklare hva Mosiahs sønner gjorde og hvordan gruppe-
medlemmene ville fullføre prinsippet på tavlen. Elevenes svar 
kan omfatte følgende: granske Skriftene, faste og be, være 
tålmodig, være et godt eksempel, stole på Herren, oppriktig 
tjene andre og elske andre som brødre og søstre. Etter hvert som 
elevene svarer, kan du skrive dem på tavlen. Be elevene forklare 
hvordan de tror hver handling eller egenskap kan hjelpe en 
person å dele evangeliet mer effektivt.

Hvis noen av elevene dine ble omvendt til evangeliet etter å 
ha blitt undervist av heltidsmisjonærer, kan du gjerne be dem 
fortelle hvordan det føltes mens de lærte om evangeliet.

Minn elevene på at etter at Ammon forsvarte kongens småfe, 
ble kong Lamoni forbauset over Ammon makt så vel som 
hans lydighet og trofasthet i å utføre kongens befalinger (se 
Alma 18:8- 10). Lamoni var forberedt til å høre budskapet som 
Ammon hadde kommet for å dele med ham. Be elevene bytte 
på å lese høyt fra Alma 18:24- 29. Be klassen se etter hvordan 
Ammon bygget på Lamonis forståelse av Gud slik at han kunne 
forberede Lamoni til å forstå den sanne lære.

Still elevene følgende spørsmål:

• Hvis du hadde en samtale om Gud med en venn av en annen 
tro, hvordan kunne du bruke felles trosoppfatninger, slik 
Ammon gjorde? Hvordan kan dette hjelpe din venn?

• Hvilke andre emner i evangeliet kan du snakke med vennene 
dine om for å åpne muligheter til å dele evangeliet med dem?

Minn elevene på at kong Lamoni ble mottakelig for å høre 
om Jesu Kristi evangelium, i likhet med hans far. Be en elev lese 
høyt Alma 18:39-  41 – Lamonis reaksjon da han hørte om Jesus 
Kristus. Be en annen elev lese Alma 22:14- 18 – Lamonis fars 
reaksjon. Be klassen følge med i Skriftene og å lete etter likheter 
i disse mennenes reaksjoner.

Spør: Hva ønsket begge to å gjøre da de lærte om Jesus Kristus?

Forklar at Lamoni og hans far ble påvirket av Ånden på grunn 
av misjonærenes undervisning. Som følge av dette, ønsket de 
evangeliets velsignelser og var villige til å slutte med sine synder 
og omvende seg. Minn elevene på sannheten de studerte denne 
uken: Vi må være villige til å forsake alle våre synder for å 
bli åndelig forandret og født av Gud.

Be en elev lese høyt uttalelsen av eldste Dallin H. Oaks som de 
har i sin elevhåndbok: “Jesu Kristi evangelium utfordrer oss til 
omvendelse. ‘Omvendelse’ er evangeliets hyppigste budskap, og 
å omvende seg vil si å gi avkall på all praksis – vår egen, famili-
ens, etnisk og nasjonalt – som strider mot Guds bud. Hensikten 
med evangeliet er å forvandle vanlige folk til himmelske medbor-
gere, og det krever forandring” (“Omvendelse og forandring,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2003, 37).

Be elevene tenke på livet sitt og vurdere om de trenger å forsake 
noen synder for å bli åndelig forandret, slik Lamoni og hans far 
ble. Avslutt med å gi oppmuntring og bære vitnesbyrd om at 
hvis vi er villige til å forsake våre synder, vil Herren hjelpe oss å 
forandre oss og vokse.

Neste enhet (Alma 25- 32)
Be elevene overveie dette spørsmålet: Hva vil du si til en som 
er en antikrist? I neste enhet vil elevene lære hvordan Alma 
taklet spørsmålene og latterliggjøringen fra Korihor, som var en 
antikrist. I tillegg vil de lære mer om tro når de leser om hvordan 
Alma og andre arbeidet for å undervise de frafalne zoramittene, 
som forvrengte Herrens veier.
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Innledning
Etter å ha ødelagt byen Ammonihah, hadde lamanit-
tene mange andre slag med nephittene og ble drevet 
tilbake. Etter å ha lidd store tap, la mange lamanitter 
ned sine krigsvåpen, omvendte seg og sluttet seg til 
anti- nephi- lehittene. Da Mosiahs sønner og deres 

ledsagere avsluttet sin 14 år lange misjon blant lamanit-
tene, priste Ammon Herren og uttrykte takknemlighet 
for velsignelsen ved å være redskaper i Guds hender til 
å bringe evangeliet til lamanittene.

LEKSJON 86

Alma 25- 26

Undervisningsforslag

Alma 25:1- 12
Abinadis og Almas profetier blir oppfylt
Før leksjonen kopierer du følgende oversikt på tavlen:

Profeti Profetiens oppfyllelse

Alma 9:12. Hva profeterte Alma til Ammonihahs 
innbyggere?

Alma 25:1- 2 (se også Alma 16:2- 3, 9- 11)

Mosiah 17:14- 19. Hva profeterte Abinadi 
ville skje med etterkommere av kong 
Noah og hans prester?

Alma 25:4- 9

Skriv ordet tillit på tavlen. Be elevene nevne noen mennesker som vi ofte setter vår lit til. 
(Mulige svar kan være Herren, profeter, foreldre, lærere og trenere.) Spør elevene:

• Hvorfor er det lettere ha tillit til visse personer enn til andre?

• Av alle mennesker på jorden i dag, hvem er det lettest for deg å ha tillit til?

Fortell elevene at Alma 25 inneholder bevis for at Herrens ord til hans profeter alltid vil bli 
oppfylt. Forklar at elevene skal bruke oversikten på tavlen til å studere to profetier av pro-
feter i Mormons bok, og oppfyllelsen av disse profetiene. Be elevene kopiere oversikten i 
sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker. I den første kolonnen ber du dem skrive svar på 
spørsmålene ved hjelp av skriftstedhenvisningene. I den andre kolonnen ber du dem skrive 
om oppfyllelsen av profetiene. Be noen elever fremlegge det de finner ut.

Be en elev lese Alma 25:11- 12 høyt. Be resten av klassen følge med, på jakt etter hva 
Mormon sa skjedde med Abinadis ord. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer ordene 
“disse ord ble bekreftet” i vers 12.

• Hva betyr det at “disse ord ble bekreftet”?

Du kan gjerne foreslå at elevene skriver L&p 1:38 i Skriftene ved siden av Alma 25:12. Be 
en elev lese Lære og pakter 1:38 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter en setning som 
ligner på “disse ord ble bekreftet”. (“Alt skal bli oppfylt”.)

• Hva kan vi lære av Alma 25:1- 12 om profetier og løfter som gis av profeter? (Skriv føl-
gende sannhet på tavlen: Profeters inspirerte ord vil alle bli oppfylt.)

Påpek at eksemplene i oversikten viser at profetenes advarsler til de urettferdige alltid vil 
bli oppfylt. Profeter gir også løfter til dem som vil vende seg til Herren. Disse løftene vil 
også bli oppfylt. For å hjelpe elevene å forstå hvordan dette prinsippet kan anvendes i 
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deres eget liv, kan du lese følgende uttalelse av Det første presidentskap fra Til styrke for 
ungdom. Be elevene lytte etter løfter til dem som holder normene i heftet.

“Normene i dette heftet vil hjelpe deg med de viktige valgene du tar nå og kommer til å ta 
i fremtiden. Vi lover at når du holder paktene du har inngått og disse normene, vil du bli 
velsignet med å ha Den hellige ånd som ledsager, din tro og ditt vitnesbyrd vil bli sterkere, 
og du vil oppleve stadig større lykke” (Til styrke for ungdom [hefte, 2011], ii).

• Hva lovet Det første presidentskap?

• Når har du sett disse løftene bli oppfylt?

Alma 25:13- 17
Mange lamanitter omvender seg og slutter seg til anti- nephi- lehittene
Be en elev lese Alma 25:13- 14 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hva mange 
av lamanittene gjorde etter at de innså at de ikke kunne beseire nephittene.

• Hva gjør inntrykk på deg ved lamanittenes handlinger?

Be elevene lese Alma 25:17 stille, på jakt etter hva Mosiahs sønner følte med hensyn 
til den fremgang de hadde hatt blant lamanittene.

• Hvordan var Mosiahs sønners fremgang et eksempel på at Herrens ord ble bekref-
tet? (Hvis elevene trenger hjelp til å besvare dette spørsmålet, kan du henvise dem 
til Mosiah 28:5- 7 og Alma 17:11.)

Alma 26
Ammon fryder seg over Herrens barmhjertighet mot ham og hans brødre og mot 
lamanittene
Vis noen verktøy (for eksempel en hammer, en skrutrekker, en skiftenøkkel, en penn eller 
blyant, en pensel, en saks, en datamaskin eller et musikkinstrument). Forklar at et annet 
ord for verktøy er redskap.
• Hva er noe av det en dyktig håndverker eller kunstner kan gjøre med riktig redskap?

• Hva tror du det betyr for noen å være et redskap i Herrens hender?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 26:1- 5, 12. Be klassen peke på hvordan 
Ammon og hans misjonæreledsagere var redskaper i Guds hender.

• Hva utførte Herren gjennom Ammon og de andre misjonærene?

• Hvordan ville du omformulere Alma 26:12? Hvordan forholder Ammons uttalelse i dette 
verset seg til å være et redskap i Herrens hender?

Be elevene lese Alma 26:11, 13, 16 stille, og merke seg alle gangene glede og fryde forekom-
mer. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer disse ordene i sine egne skrifter. Be en elev 
lese Alma 26:13- 16 høyt, og be klassen se etter grunner Ammon ga for sin glede.

• Hvorfor var Ammon så glad?

• Hvilke prinsipper kan vi lære av disse versene? (Elevene kan nevne mange ulike prinsip-
per. Følgende prinsipp kan være en oppsummering av deres kommentarer: Vi opplever 
glede når vi trofast tjener Herren og hans barn. Du kan gjerne skrive dette prinsippet 
på tavlen.)

• Hvorfor tror du vi opplever glede når vi er i Herrens tjeneste?

Skriv følgende skriftstedhenvisninger og spørsmål på tavlen: (Vurder å skrive dem før lek-
sjonen.) La elevene gå sammen to og to. Be hvert par velge og lese et av skriftstedene og 
drøfte svarene på det tilhørende spørsmålet.

Alma 26:17- 20. Hva slags mennesker var Ammon og hans brødre før de ble omvendt?

Alma 26:23- 25. Hvordan var lamanittene før de ble omvendt, ifølge det nephittene fortalte 
Ammon og hans brødre?
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Gi noen elever tid til å forklare sine svar på disse spørsmålene. Be elevene lese Alma 
26:23- 29 stille, og merke seg hindringer Ammon og hans brødre møtte i sin tjeneste for 
Herren og lamanittene.

• Hvilke av disse hindringene tror du misjonærer kan møte i dag?

• Hva sier Alma 26:27, 30 om hva som motiverte Ammon og hans misjonærledsagere til å 
fortsette å tjene? (Trøst og løfter fra Herren og et ønske om å “være et middel til å frelse 
en eller annen sjel”.)

Be elevene lese Alma 26:31- 34 stille, på jakt etter noen av resultatene av det arbeid 
Mosiahs sønner gjorde. Når de har fått tilstrekkelig tid til å lese, ber du dem fortelle 
hva de har kommet frem til.

Be en elev lese Alma 26:35- 37 høyt. Be klassen følge med, mens de tenker på grunner 
de har til å glede seg over Guds godhet.

• Hvilke budskap ser du i disse versene?

Påpek at et av de mange budskapene i disse versene er at Herren er barmhjertig mot 
alle som omvender seg og tror på hans navn. For å hjelpe elevene å føle sannheten og 
betydningen av dette prinsippet, kan du lese følgende uttalelse av president Boyd K. Packer 
i De tolv apostlers quorum:

“Jeg får brev fra dem som har begått tragiske feiltrinn. De spør: ‘Kan jeg 
noensinne få tilgivelse?’

“Svaret er ja!
“Evangeliet lærer oss at lindring fra kvaler og skyldfølelse kan oppnås 
gjennom omvendelse. Med unntak av de få som hopper av til fortapelse 
etter å ha kjent en fylde, fins det ingen vane, ingen avhengighet, ikke noe 

opprør, ingen overtredelse, ingen lovbrudd som unntas fra løftet om fullstendig tilgivelse” 
(“Tilgivelsens lyse morgen,” Lys over Norge, jan. 1996, 19).

Bær vitnesbyrd om forsoningens kraft til å muliggjøre forlatelse for synder, store eller små, 
for dem som har tro på Jesus Kristus og omvender seg. Bær også vitnesbyrd om gleden 
som blir oss til del når vi er redskaper i Herrens hender.
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Innledning
Da lamanittene mislyktes med sine angrep på nephit-
tene, vendte de sitt sinne mot anti- nephi- lehittene. På 
grunn av den pakt anti- nephi- lehittene hadde inngått 
om aldri igjen å utgyte andres blod, nektet de å gripe 
til våpen for å forsvare seg. Ammon ledet anti- nephi- 
lehittene til Zarahemla, hvor de fikk beskyttelse 
av nephittene og ble kjent som Ammons folk. Da 

nephittene forsvarte Ammons folk mot lamanittene, 
omkom tusenvis av nephitter og lamanitter i strid. Til 
tross for den sorg nephittene følte over å ha mistet 
sine kjære, fant mange av dem håp og glede i Herrens 
løfte om at de rettferdige ville bli “oppreist for å leve 
ved Guds høyre hånd i en lykkens tilstand som aldri tar 
slutt” (Alma 28:12).

LEKSJON 87

Alma 27- 29

Undervisningsforslag

Alma 27
Ammon leder anti- Nephi- Lehis folk til sikkerhet blant nephittene
Be elevene rekke opp hånden hvis de noen gang har opplevd at noen har gitt dem et løfte, 
og deretter brutt det løftet. Be dem så rekke opp hånden hvis de har opplevd at noen har 
gitt et løfte og deretter holdt det.

• Hva syns du om dem som holder sine løfter? Hvorfor?

• Hva tror du Herren syns om dem som holder sine løfter til ham?

Introduser Alma 27 ved å forklare at etter at lamanittene uten hell hadde forsøkt å utrydde 
nephittene, angrep de anti- nephi- lehittene, lamanittene som hadde blitt omvendt på 
grunn av Ammon og hans brødres tjeneste. Be elevene tenke på hva anti- nephi- lehittene 
gjorde for å vise Herren at de ville holde sin pakt om “at de aldri mer ville bruke våpen for 
å utgyte menneskers blod” (Alma 24:18). (De gravde ned sine krigsvåpen.) For å finne ut 
hvor bestemt anti- nephi- lehittene var på å holde sitt løfte, kan du be en elev lese Alma 
27:2- 3 høyt. (Du kan også foreslå at elevene leser Alma 24:18- 19 og skriver denne henvis-
ningen i margen ved siden av Alma 27:3.)

• Hvis du var en av anti- nephi- lehittene, hvor vanskelig ville det være for deg å holde din 
pakt og ikke gå til kamp for å forsvare deg selv og dine kjære?

Be elevene lese Alma 27:4- 10 stille, på jakt etter hva Ammon foreslo å gjøre for å beskytte 
anti- nephi- lehittene og hjelpe dem å holde sine pakter. Be en elev sammenfatte dette 
skriftstedet.

Be en elev lese Alma 27:11- 12 høyt, og be klassen se etter de instruksjoner Ammon mottok 
fra Herren. Forklar at anti- nephi- lehittene fulgte Ammon til Zarahemla (se Alma 27:13- 15). 
(Det kan også være lurt å sammenfatte Alma 27:16- 19 og peke på at det var under disse 
omstendigheter at Ammon og Mosiahs andre sønner ble gjenforent med Alma, slik vi leser 
i Alma 17:1- 4.)

Forklar at nephittenes overdommer spurte folket om de ville la anti- nephi- lehittene få 
bo blant dem. Be elevene lese Alma 27:22- 24 stille, på jakt etter nephittenes reaksjon på 
overdommerens erklæring.

• Hvordan sa nephittene at de ville hjelpe anti- nephi- lehittene?

• Hvorfor tror du nephittene var villige til å beskytte sine tidligere fiender?

Be elevene lese Alma 27:26 stille for å finne ut hva nephittene begynte å kalle 
anti- nephi- lehittene.

Be noen elever etter tur lese høyt fra Alma 27:27- 30. Be klassen følge med, på jakt etter 
hva Ammons folk ble kjent for. Be elevene fortelle hva de kommer frem til.

• Hva gjør inntrykk på deg ved Ammons folk? Hvorfor?
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• Hva lærer Alma 27:27- 30 oss om forholdet mellom å bli omvendt til Herren og å holde 
pakter? (Elevene kan bruke forskjellige ord, men de bør vise at de forstår følgende 
sannhet: Når vi er fullstendig omvendt til Herren, holder vi de pakter vi har inn-
gått med ham. Du kan gjerne skrive dette prinsippet på tavlen.)

• Hvem i ditt liv har vært et eksempel på dette prinsippet?

Alma 28
Nephittene beseirer lamanittene i et stort slag
Påpek at selv om mange av nephittene var trofaste, opplevde de likevel vanskelige 
prøvelser.

Forklar at president Thomas S. Monson fortalte følgende beretning om en opplevelse han 
hadde i sin ungdom. Etter å ha hørt at hans venn Arthur Patton hadde omkommet i andre 
verdenskrig, gikk unge Thomas Monson for å besøke Arthurs mor, som ikke var medlem 
av Kirken. Han fortalte senere:

“Et lys ble slukket i fru Pattons liv. Hun famlet i stummende mørke og dyp fortvilelse.

“Med en bønn i hjertet nærmet jeg meg den kjente gangveien inn til Pattons hus, og jeg 
funderte på hvilke trøstens ord som kunne komme fra en stakkars gutt.

“Døren ble åpnet, og fru Patton omfavnet meg som hun ville gjort med sin egen sønn. 
Hjemmet ble til kirkesal, der en sønderknust mor og en usikker gutt knelte i bønn.

“Da vi reiste oss, så fru Patton meg i øynene og sa: ‘Tommy, jeg tilhører ingen kirke, men 
det gjør du. Si meg, vil Arthur leve igjen?’” (“Fru Patton – historien fortsetter,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2007, 22).

• Hvordan ville du ha svart på fru Pattons spørsmål?

Les president Monsons svar:

“Etter beste evne bar jeg vitnesbyrd for henne om at Arthur virkelig ville leve igjen” 
(“Fru Patton – historien fortsetter,” 22).

• Hvordan endrer kunnskap om frelsesplanen perspektivet til dem som har mistet noen 
av sine nærmeste?

Be noen elever etter tur lese høyt fra Alma 28:1- 3. Be klassen se etter prisen nephittene 
betalt for å hjelpe Ammons folk å holde sin pakt. Be elevene lese Alma 28:4- 6 stille, på 
jakt etter hvordan så mye død påvirket nephittene. Be elevene granske Alma 28:11- 12 for 
å finne grunner til at noen mennesker opplever frykt når en av deres nærmeste dør, mens 
andre føler håp.

• Hvorfor opplever noen frykt når en av deres nærmeste dør?

• Hvorfor er noen i stand til å føle håp når en av deres nærmeste dør? (Elevene kan bruke 
forskjellige ord, men de bør uttrykke at når vi har tro på Jesus Kristus og Herrens 
løfter, kan vi føle håp og glede i dødens stund.)

Skriv følgende ufullstendige setning på tavlen: Og således ser vi …
Spør elevene hvordan de ville fullført setningen basert på det de har studert i Alma 28.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å svare, kan du be en elev lese Alma 28:13- 14. Be 
elevene sammenligne sine svar med prinsippene i disse versene. (Du kan gjerne foreslå at 
elevene markerer uttrykket “og således ser vi” hver gang det forekommer i disse versene. 
Forklar at Mormon ofte bruker disse ordene til å introdusere viktige lærdommer vi kan 
hente fra beretningene i Mormons bok.

• Hva har du lest i Alma 27- 28 som underbygger Mormons “og således ser vi”- utsagn?

• Når har du sett noen møte sin egen eller en av sine nærmestes død med håp på grunn 
av tro på Jesus Kristus?

• Hvordan vil du forklare oppstandelsen for å hjelpe en annen å ha håp i møte med sin 
egen eller en av sine nærmestes død?

Hjelp elevene å 
gjenkjenne prinsipper 
som fremsettes 
i Skriftene
I noen tilfeller blir 
evangeliets prinsip-
per som fremsettes i 
Skriftene, innledet med 
ordene “og således ser 
vi”. I Alma 28:13- 14 
bruker for eksempel 
Mormon “og således 
ser vi” til å rette vår 
oppmerksomhet mot 
prinsipper vi kan lære av 
Ammons og anti- nephi- 
lehittenes erfaringer. 
Lær elevene at når de 
studerer og grunner på 
Skriftene, kan de finne 
prinsipper på egen 
hånd ved å spørre seg 
selv: “Hva lærer disse 
versene meg?”
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Alma 29
Alma fryder seg over å bringe sjeler til Gud
Fortell elevene at Alma 29 inneholder Almas uttrykk for hans ønske om å være et redskap 
i Herrens hender. Be en elev lese Alma 29:1- 3 høyt. Be klassen se etter hva Alma ville ha 
gjort hvis han kunne ha fått “[sitt] hjertes ønske oppfylt” (Han ville ha “[ropt] omvendelse 
til alle mennesker”.)

• Hva sier Alma 29:2 om hvorfor Alma ønsket dette?

Be elevene lese Alma 29:4- 5 stille, på jakt etter hva Herren gir til dem som har rettferdige 
ønsker. (Hvis elevene trenger hjelp til å besvare dette spørsmålet, kan du peke på følgende 
setning: “Jeg vet at han gir menneskene ifølge deres ønske.” Forklar at hvis vi ønsker 
rettferdige ting, vil Herren velsigne oss i henhold til disse ønskene. Påpek at hvis 
alle våre rettferdige ønsker ikke blir oppfylt i dette livet, vil de bli oppfylt i evigheten.)

Be elevene granske Alma 29:10, 14, 16 hver for seg, for å finne ut hvilken velsignelse Alma 
mottok fordi han hjalp andre å komme til Kristus. Be elevene fortelle om det de finner ut.

• Hvilket ord brukte Alma til å beskrive hva han følte med hensyn til å hjelpe andre å 
komme til Kristus? (Du kan gjerne foreslå at elevene markerer hver forekomst av ordet 
glede i disse versene.)

• Hvilket prinsipp kan vi lære av Almas erfaring med å hjelpe andre å omvende seg og 
komme til Jesus Kristus? (Elevene kan bruke forskjellige ord, men de skulle vise at de 
forstår følgende prinsipp: Vi vil oppleve glede når vi hjelper andre å omvende seg 
og komme til Jesus Kristus.)

• Når har du følt gleden som kommer av å hjelpe andre å komme til Kristus?

Oppfordre elevene til å se etter muligheter til å hjelpe andre å komme til Jesus Kristus. 
Vurder å fortelle om en gledelig misjonæropplevelse du selv har hatt.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Alma 28:11- 12. Hvordan finne fred når 
døden inntreffer

Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum 
talte om hvordan våre handlinger i dette livet kan gi 
oss fred når døden inntreffer:

“Brødre og søstre, vi lever for å dø, og vi dør for å leve 
– i et annet rike. Hvis vi er godt forberedt, medfører 
ikke døden frykt. Ut fra et evig perspektiv kommer 
døden for tidlig bare for dem som ikke er beredt til 
å møte Gud.

“Nå er tiden inne til å forberede seg. Når så døden 
inntreffer, kan vi gå mot den celestiale herlighet 
som vår himmelske Fader har beredt for sine trofaste 
barn. For de sørgende etterlatte … vil dødens brodd i 
mellomtiden bli lindret ved standhaftig tro på Kristus, 
et fullkomment klart håp, kjærlighet til Gud og alle 
mennesker og et sterkt ønske om å tjene dem” (“Nå 
er tiden inne til å forberede seg,” Ensign eller Liahona, 
mai 2005, 18).

Eldste Wilford W. Andersen i De sytti fortalte hvordan 
noen venner taklet farens død:

“En nær venn av meg døde nylig av kreft. Han og fami-
lien hans har stor tro. Det var inspirerende å se hvordan 
deres tro bar dem gjennom denne vanskelige tiden. De 
ble fylt med en indre fred som holdt dem oppe og styr-
ket dem. Med deres tillatelse vil jeg lese fra et brev fra 
et familiemedlem, skrevet bare noen dager før hennes 
far gikk bort:

“‘De siste dagene har vært spesielt vanskelige… Da 
vi samlet oss rundt pappas seng i går kveld, følte vi 
Herrens ånd sterkt, og dette var i sannhet en trøst for 
oss. Vi føler fred… Dette har vært det vanskeligste 
noen av oss har opplevd, men vi føler fred gjennom 
kunnskapen om at … vår Fader i himmelen har lovet 
at vi skal få være sammen som familie igjen. Da legen 
fortalte pappa på sykehuset at det ikke var mer de 
kunne gjøre, så han på oss alle med fullkommen tro, 
og spurte frimodig: “Er det noen i dette rommet som 
har et problem med frelsesplanen?” Vi er takknemlige 
for en far og en mor som har lært oss å ha full tillit til 
planen’” (“Vår Forløseres klippe,” Ensign eller Liahona, 
mai 2010, 17- 18).
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Innledning
Etter et stort slag mellom nephittene og lamanittene, 
begynte det å bli fred i landet. Ca to år senere begynte 
en mann ved navn Korihor å forkynne at Gud ikke 
eksisterte, at det ikke ville komme noen Kristus og at 
det ikke fantes synd. Han spottet Kirkens ledere og 
hevdet at de underviste i tåpelige tradisjoner. Hans 
falske læresetninger fikk mange til å begå alvorlige 
synder. Korihor ble bragt frem for Alma, som vitnet 

om Jesus Kristus og sa at alle ting vitner om en høyeste 
Skaper. Til slutt ble Korihor gjort stum av Guds kraft, 
og ble overbevist om sannheten. Da han ba om å få sin 
stemme tilbake, avslo imidlertid Alma anmodningen 
hans, idet han sa at han ville undervise i falsk lære på 
nytt hvis han gjorde det. Resten av sitt liv tigget Korihor 
etter mat, helt til han ble trampet i hjel av en gruppe 
nephittiske dissentere kalt zoramitter.

LEKSJON 88

Alma 30

Undervisningsforslag

Alma 30:1- 18
Korihor, en antikrist, latterliggjør læren om Kristus
Før leksjonen begynner, lager du et lite hull i bunnen av en brusboks og lar innholdet 
renne ut. Vis boksen til klassen uten å avsløre at den er tom. Spør hvem som har lyst 
på den, og hvor mye han eller hun er villig til å betale for den. Be en elev komme frem, 
undersøke boksen og fortelle klassen hva som er inni. (I stedet for en brusboks, kan du 
også bruke en tom eske, en pose eller en innpakning som normalt inneholder noe elevene 
har lyst på.)

• Hvordan er falske læresetninger som denne brusboksen? (De er ofte forlokkende på 
utsiden, men tomme på innsiden.)

Forklar at i dagens leksjon skal elevene lære om en mann ved navn Korihor. Mens de 
studerer Alma 30, kan du be dem overveie hvordan Korihors lære gjorde ham og andre 
åndelig tomme.

Fortell elevene at etter en tid med krig mot lamanittene, gikk Ammons folk (anti- nephi- 
lehittene) og nephittene inn i en periode med fred. Så avbrøt Korihor freden. Be elevene 
lese Alma 30:6, 12, på jakt etter et ord som beskriver denne mannen. (Ordet er antikrist. 
Forklar at én definisjon av dette ordet er “alt og alle som forfalsker evangeliets sanne 
frelsesplan og som åpenlyst eller i det skjulte går imot Kristus” [Veiledning til Skriftene, 
“Antikrist”, scriptures.lds.org].)

Forbered følgende øvelse på et utdelingsark eller på tavlen før leksjonen. Hvis du viser den 
på tavlen, ber du elevene om å kopiere den i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker. Det 
vil hjelpe dem å se hvordan Satan og de som tjener ham, bruker falske læresetninger til å 
lokke oss til å begå synd.

Falske læresetninger fremsatt av antikristen Korihor

Falske læresetninger Budskap

1. Alma 30:13- 14 a. Du kan ikke vite at noe er sant hvis du ikke ser det. Derfor 
kan du ikke vite at det vil komme en Kristus.

2. Alma 30:15 b. Det finnes ikke noe slikt som synd. Det finnes ingen 
allmenngyldig norm for hva som er rett eller galt.

3. Alma 30:16 c. Man kan bare gjøre det godt i livet ved egen innsats. 
Det finnes ikke noe slikt som en forsoning.
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Falske læresetninger Budskap

4. Alma 30:17 (fra og med 
“Derfor utviklet hvert 
menneske seg …”)

d. Det er umulig å vite om ting som skal skje i fremtiden,  
så du bør ikke tro på Kristus eller følge ordene til dem 
som sier de er profeter.

5. Alma 30:17 (fra og med 
“uansett hva et menneske 
gjorde …”)

e. Tilgivelse for synd er en absurd forestilling som kommer 
av falske tradisjoner.

6. Alma 30:18 f. Det er ikke noe liv etter døden, så det er ingen grunn til 
å bekymre seg for en dom etter dette livet.

La elevene gå sammen to og to. Be dem lese Alma 30:12- 18 sammen. Be dem forbinde 
Korihors falske læresetninger, som er på venstre side av øvelsen, med budskapet i disse 
læresetningene, som er på høyre side. (Svar: 1- d, 2- a, 3- e, 4- c, 5- b, 6- f.)

For å hjelpe elevene å analysere Korihors læresetninger og anvende det de lærer, kan du 
stille følgende spørsmål:

• Hvilke læresetninger har du blitt utsatt for som ligner på Korihors læresetninger?

• Hva sier Alma 30:18 om hva Korihors læresetninger ledet folket til å gjøre?

• Hvorfor tror du disse læresetningene får folk til å gi etter for fristelse?

• Hva kan disse versene lære oss om farene ved falske læresetninger? (Hjelp elevene 
å finne følgende prinsipp: Satan bruker falske læresetninger til å lokke oss til å 
begå synd.)

Be elevene forestille seg at de er i følgende situasjon:

En venn inviterer deg til å spille et videospill. Når du kommer til din venns hus, oppdager 
du at spillet er voldelig og at det inneholder figurer som er usømmelig kledd. Når du nøler 
med å spille spillet, ber din venn deg om å forklare hvorfor du ikke ønsker å spille det.

• Hva ville du ha sagt? (Elevene kan forklare at spillet er i strid med normene forbundet 
med deres tro.)

• Hva kan du svare hvis vennen din begynner å kritisere din tro og si at den begrenser 
din frihet?

Alma 30:19- 60
Korihor krever et tegn fra Alma og blir gjort stum ved Guds kraft
Gi et sammendrag av Alma 30:19- 30 ved å forklare at Korihor forkynte falske læresetnin-
ger i tre forskjellige nephittiske byer. Til slutt ble han bragt frem for landets overdommer og 
Alma, som var Kirkens leder. Du kan gjerne påpeke at et av Korihors viktigste argumenter 
var at Kirkens ledere holdt folk i trelldom – at deres religion gjorde at de mistet sin frihet. 
Han anklaget også Kirkens ledere for å søke personlig vinning ved folkets arbeid.

Be elevene lese Alma 30:31 stille, på jakt etter beskyldninger Korihor fremsatte mot Alma 
og andre ledere i Kirken.

Be elevene lese Alma 30:32- 35 for å finne ut hvordan Alma svarte Korihor.

• Hvordan har du sett sannheten av Almas svar ved å se det liv Kirkens ledere lever?

Be to elever komme frem foran klassen. Be dem lese Alma 30:37- 45 høyt, ved at én leser 
Almas ord og den andre leser Korihors ord. Be resten av klassen se etter hva Alma fremla 
som bevis på Guds eksistens.

• Hvilke beviser fremla Alma på Guds eksistens? (Mens elevene svarer, kan du gjerne 
skrive svarene deres på tavlen. Du kan også gjerne oppfordre elevene til å markere dem i 
sine skrifter. Som en del av denne diskusjonen, skulle du understreke at alle ting vitner 
om Gud.

• Hvilke av bevisene som Alma fremla, er spesielt betydningsfulle for deg? Hvorfor?
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Gi elevene noen minutter til å skrive. Be dem sette opp en liste over beviser de har sett 
som “bærer bud om at det finnes en Gud” (Alma 30:44). Be noen elever lese listene sine 
for klassen.

• Hvordan påvirker disse bevisene deg? På hvilke måter kan de styrke din tro og ditt 
vitnesbyrd?

Gi et sammendrag av Alma 30:46- 50 ved å forklare at Korihor, som fortsatt ikke aksepterte 
de tegn han hadde fått, krevde at Alma viste ham et tegn på Guds eksistens. Som følge av 
dette ble Korihor stum ved Guds kraft. Overbevist om Guds kraft, skrev Korihor om hvor-
for han hadde forkynt mot Gud Faderen og Jesus Kristus. Be en elev lese høyt Korihors 
forklaring i Alma 30:51- 53.

• Hva tror du Korihor mente da han sa at han forkynte ting som var “behagelige for det 
kjødelige sinn”? (Du må kanskje forklare at Korihors lære appellerte til folks urettferdige 
fysiske begjær, snarere enn deres rettferdige åndelig ønsker.)

Gi et sammendrag av Alma 30:54- 59 ved å forklare at Korihor spurte om Alma ville be slik 
at forbannelsen kunne fjernes fra ham. Alma nektet og sa at hvis Korihor fikk muligheten 
til å snakke, ville han igjen forkynne falsk lære for folket. Korihor ble kastet ut og gikk fra 
hus til hus og tigget etter mat. Til slutt gikk han til zoramittene, som hadde skilt seg ut fra 
nephittene, og ble trampet i hjel.

Be elevene lese Alma 30:60 stille, på jakt etter prinsippet Mormon underviser.

• Hvilket prinsipp underviser Mormon i dette verset?

Forviss deg om at elevene forstår at “djevelen ikke vil støtte [sine tilhengere] på den 
siste dag”.
• Hvordan er dette forskjellig fra måten vår himmelske Fader og Jesus Kristus bryr seg om 

oss på? (Mens elevene drøfter dette spørsmålet, kan du gjerne be dem lese Alma 36:3.)

Bær vitnesbyrd om de sannheter som du og elevene har diskutert i denne leksjonen.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Alma 30:52. “Jeg visste hele tiden at det 
fantes en Gud”

Eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum sa 
følgende om viktigheten av å gjenkjenne tegnene vi 
har mottatt på evangeliets sannhet:

“Hvis vi ikke retter oss etter Den hellige ånds milde 
innflytelse, står vi i fare for å bli som Korihor, en anti-
krist i Mormons bok. Ikke bare nektet Korihor å tro på 
Gud, han latterliggjorde også Frelseren, forsoningen og 
profetiens ånd, og spredte den falske lære at det ikke 
finnes en Gud eller en Kristus.

“Korihor var ikke tilfreds med bare å forkaste Gud 
og gå sin egen vei i stillhet. Han spottet de troende og 
forlangte at profeten Alma skulle overbevise ham med 
et tegn på Guds eksistens og makt. Almas svar er like 
meningsfullt i dag som det var da: ‘Du har fått tegn 
nok. Vil du friste din Gud? Vil du si: Vis meg et tegn når 
du har vitnesbyrd fra alle disse dine brødre og også fra 

alle de hellige profeter? Skriftene er lagt foran deg, ja, 
og alle ting bærer bud om at det finnes en Gud. Ja, til 
og med jorden og alle ting som er på dens overflate, 
ja, og dens bevegelse, ja, og også alle planetene som 
beveger seg i sine faste baner, vitner om at det finnes 
en høyeste Skaper.’ [Alma 30:44.]

“Til slutt fikk Korihor et tegn. Han ble stum. ‘Og 
Korihor rakte frem sin hånd og skrev: … Jeg vet at 
intet annet enn Guds kraft kunne bringe dette over 
meg. Ja, og jeg visste hele tiden at det fantes en Gud.’ 
[Alma 30:52.]

“Brødre og søstre, dere vet kanskje allerede innerst 
inne at Gud lever. Dere vet kanskje ikke ennå alt om 
ham, eller dere forstår ikke alle hans handlemåter, men 
troens lys finnes i dere og venter på å bli vekket og 
forsterket ved Guds ånd og Kristi lys, som dere er født 
med” (“Bli kjent med Gud vår himmelske Fader og hans 
Sønn Jesus Kristus,” Ensign eller Liahona, nov. 2009, 
31- 32).



308

Innledning
Alma oppdaget at en gruppe nephittiske dissentere 
kalt zoramitter hadde kommet bort fra evangeliets 
sannhet og forvillet seg i falske skikker. Alma ble bedrø-
vet over disse rapportene om ugudelighet, og tok med 
seg en gruppe misjonærer for å undervise zoramittene i 

Guds ord. Alma og hans ledsagere iakttok zoramittenes 
frafalne tilbedelse, materialisme og stolthet. Alma ba 
innstendig om at Herren ville trøste ham og hans led-
sagere da de møtte denne utfordringen, og at de ville 
lykkes med å bringe zoramittene tilbake til Herren.

LEKSJON 89

Alma 31

Undervisningsforslag

Alma 31:1- 7
Alma og hans ledsagere forlater Zarahemla for å forkynne Guds ord for de 
frafalne zoramittene
Be elevene tenke over hva de ville gjort hvis en venn eller et familiemedlem begynte å 
fjerne seg fra å etterleve evangeliet.

• Hva kunne du ha gjort for å hjelpe vedkommende tilbake til Kirken? Hvordan kunne du 
ha vekket et ønske i vedkommende om å holde budene? Hvem kunne du ha søkt hjelp 
hos i arbeidet med ditt familiemedlem eller din venn?

Fortell elevene at dagens leksjon understreker hvordan Alma og flere andre forsøkte å 
hjelpe en gruppe mennesker som hadde kommet bort fra evangeliet. Be en elev lese Alma 
31:1- 4 høyt. Be klassen se etter hva Alma og de andre var bekymret over med hensyn til 
zoramittene.

• Hva følte Alma da han hørte om zoramittenes misgjerninger?

• Hvorfor begynte nephittene å frykte på grunn av zoramittene?

Be elevene forestille seg at de har mulighet til å gi Alma råd om hvordan han kan håndtere 
sin bekymring for zoramittene. Spør elevene hva de ville foreslått at han skulle gjøre. Be en 
elev lese Alma 31:5 høyt. Be klassen se etter hva Alma visste ville være den mest effektive 
måten å hjelpe zoramittene på.

• Hva bestemte Alma seg for å gjøre for å hjelpe zoramittene?

• Hvorfor tror du Guds ord er mer effektivt enn makt eller andre teknikker for å hjelpe 
andre å forandre seg?

Hva kan Alma 31:5 lære oss om Guds ords kraft i vårt liv? (Elevene kan bruke forskjellige 
ord, men forviss deg om at de oppdager følgende sannhet: Når vi studerer Guds ord, vil 
det få oss til å gjøre det som er rett. (Du kan gjerne skrive denne sannheten på tavlen.)

For å hjelpe elevene til en bedre forståelse av Guds ords kraft til å hjelpe oss å gjøre det 
som er rett, kan du presentere følgende uttalelse av president Boyd K. Packer i De tolv 
apostlers quorum. (Du kan gjerne skrive denne uttalelsen på tavlen eller forberede den 
som et utdelingsark.)

“Sanne læresetninger som blir forstått, endrer holdninger og adferd.

Studiet av evangeliets læresetninger vil endre adferd raskere enn et studium 
av adferd vil forbedre adferden… Det er grunnen til at vi legger så stor vekt 
på at alle skal studere evangeliet” (“Små barn”, Lys over Norge, jan. 1987, 12).

Be elevene fortelle om en gang de eller noen de kjenner, har fått et større 
ønske om å gjøre det som er rett, på grunn av Skriftene eller læresetninger 

fra Kirkens ledere.
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Gi et sammendrag av Alma 31:6- 7 ved å fortelle elevene at som følge av Almas tillit til 
Guds ords kraft, dro han og syv andre for å forkynne for zoramittene.

Alma 31:8- 23
Zoramittene ber og utøver sin religion på en falsk måte
Fortell elevene at da Alma og hans ledsagere befant seg blant zoramittene, så de at folket 
tilba Gud på en forbløffende måte.

Be elevene lese Alma 31:8- 11 stille for å finne ord og uttrykk som beskriver zoramittenes 
gudsdyrkelse. Påpek at fotnote 10a forklarer at uttrykket “Kirkens påbud” gjelder ordinan-
ser samt “daglig [å] henvende seg til Gud i bønn og påkallelse”.

• Hva sier vers 10 om hva zoramittene gjorde som gjorde dem sårbare for fristelse?

• Hva kan vi lære av at zoramittene unnlot å “daglig henvende seg til Gud i bønn og 
påkallelse”? (Elevenes svar kan variere, men de bør uttrykke at vår daglige innsats for 
å be og holde budene styrker oss mot fristelse. Du kan gjerne skrive dette prin-
sippet på tavlen. Du kan også foreslå at elevene skriver det i Skriftene ved siden av 
Alma 31:9- 11.)

• Når har du sett at daglig bønn kan hjelpe oss å motstå fristelse?

Som en del av elevenes drøfting av dette spørsmålet, kan du lese følgende uttalelse av 
eldste Rulon G. Craven i De sytti:

“I de senere år har jeg til tider blitt bedt av Brødrene om å møte angrende medlemmer av 
Kirken og intervjue dem for at de kan få gjengitt sine tempelvelsignelser. Det har alltid 
vært en åndelig gripende erfaring å gjengi velsignelsene til disse fantastiske menneskene 
som har omvendt seg. Jeg har stilt noen av dem spørsmålet: ‘Hva skjedde i livet ditt som 
fikk deg til midlertidig å miste ditt medlemskap i Kirken?’ Med tårevåte øyne svarte de: 
‘Jeg fulgte ikke evangeliets grunnleggende prinsipper: å be, gå i kirken regelmessig, utføre 
tjeneste i kirken og studere evangeliet. Jeg ga så etter for fristelser og mistet Den hellige 
ånds veiledning’” (“Fristelse,” Lys over Norge, juli 1996, 77).

Be en elev lese Alma 31:12- 14 høyt. Be så en annen elev lese Alma 31:15- 18 høyt. Før den 
andre eleven leser, ber du klassen tenke over hvordan de ville ha reagert om de hørte noen 
be på denne måten.

• Hvilke betenkeligheter ville du hatt hvis du hørte noen be på denne måten?

• Hva er noen falske læresetninger zoramittene regnet opp i bønnen sin?

• Hva var zoramittenes holdning overfor andre mennesker? (Du kan gjerne rette elevenes 
oppmerksomhet mot hvor ofte ordene vi og oss forekommer i zoramittenes bønn.)

Be en elev lese Alma 31:19- 23 høyt. Be klassen følge med og se etter flere problemer med 
zoramittenes måte å tilbe på. Be elevene fortelle hva de finner ut.

• Hvilke endringer tror du zoramittene ville måtte gjøre for at deres tilbedelse kunne bli 
ærbødig og til behag for Herren?

Forklar at vi tilber Gud ved å gi ham vår kjærlighet, ærbødighet og hengivenhet. (Du kan 
gjerne skrive disse elementene av tilbedelse på tavlen. Vi skulle være ærbødige ikke bare i 
våre holdninger og handlinger når vi ber, faster og går i kirken, men i våre holdninger og 
handlinger hver dag. Oppfordre elevene til å vurdere fokuset og oppriktigheten i sin egen 
tilbedelse.

Be elevene finne forskjellige riktige måter å tilbe Gud på. Gi dem nok tid til å utveksle 
ideer. Det kan være lurt å be en elev skrive disse på tavlen.

• Hvilken holdning skulle vi ha i vår gudsdyrkelse? Hvordan kan vi ha en slik holdning 
gjennom hver dag?

For å hjelpe elevene å forstå hvordan vår holdning påvirker vår tilbedelse, kan du be en 
elev lese følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum:
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“Gudsdyrkelse inkluderer ofte handling, men sann gudsdyrkelse innebærer 
alltid en spesiell sinnets holdning.

“Vår holdning med hensyn til gudsdyrkelse vekker den største troskap, tilbe-
delse og ærefrykt. Gudsdyrkelse kombinerer kjærlighet og ærbødighet i en 
tilstand av hengivenhet som trekker vår ånd nærmere Gud” (Pure in Heart 
[1988], 125).

Be elevene skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker en kort evaluering av sitt 
nåværende personlige mønster for tilbedelse og sin holdning til tilbedelse i følgende kate-
gorier: daglig personlig bønn, daglig personlig skriftstudium, lydighet mot budene og å gå 
i kirken og ta del i nadverden hver uke. Be elevene sett seg som mål å forbedre sin egen 
daglige tilbedelse.

Alma 31:24- 38
Alma ber om styrke og fremgang med hensyn til å bringe zoramittene tilbake 
til Herren
Be elevene lese Alma 31:24- 25 stille, på jakt etter holdninger og adferd som ledsaget zora-
mittenes frafall. Be elevene fortelle hva de finner ut.

Forklar at da Alma så zoramittenes ugudelighet, ba han. Be elevene gå sammen to og to. 
Be parene studere Alma 31:26- 35 og drøfte følgende spørsmål. (Du kan gjerne dele ut 
disse spørsmålene på et utdelingsark eller skrive dem på tavlen før leksjonen begynner.)

• Hva var fokus for zoramittenes bønn? (De fokuserte på seg selv.)

• Hva var fokus for Almas bønn? (Han fokuserte på å hjelpe andre. Selv når han ba for 
seg selv og sine ledsagere, ba han om styrke til å tjene zoramittene.)

• Hvilke elementer i Almas bønn ønsker du å innlemme i dine personlige bønner?

Skriv følgende på tavlen:

Hvis vi ber og handler i tro, …

Forklar at etter at Alma ba om hjelp til å nå zoramittene, begynte han og hans ledsagere å 
tjene, “uten tanke på seg selv” (Alma 31:37). Be elevene lese Alma 31:36- 38 stille, på jakt 
etter de velsignelser som kom til Alma og hans ledsagere da de fikk prestedømsvelsignel-
ser og forkynte evangeliet. Se fotnote 36b.)
• Hvilke velsignelser fikk Alma og hans ledsagere på grunn av sine bønner og handlinger?

Hvordan vil du fullføre setningen på tavlen, basert på det du har lært av Alma og hans led-
sageres eksempel? (Elevene kan gi flere forskjellige svar som er sanne. Sammenfatt svarene 
ved å fullføre setningen på tavlen: Hvis vi ber og handler i tro, vil Herren styrke oss i 
våre prøvelser.)
Forklar at etter hans bønn viste Alma og hans ledsagere sin tro ved å begynne å arbeide og 
stole på at Herren ville sørge for dem hvis de tjente ham. Be elevene følge Almas eksempel 
på å be i tro.

Oppfordre elevene til 
å sette seg som mål å 
anvende det de lærer
President Thomas S. 
Monson forklarte vik-
tigheten av å oppfordre 
elever til å praktisere 
det de lærer i klasse-
rommet: “Målet med 
undervisning i evange-
liet … er ikke å ‘helle 
informasjon’ inn i hodet 
på klassemedlemmene… 
Målet er å inspirere den 
enkelte til å tenke, føle 
og deretter gjøre noe for 
å etterleve evangeliets 
prinsipper  …
“Jeg hører og jeg 
glemmer;
“Jeg ser og jeg husker;
“Jeg gjør og jeg lærer” 
(i Conference Report, 
okt. 1970, 107- 8).
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Innledning
Etter å ha sett zoramittenes frafalne form for tilbe-
delse, begynte Alma og hans ledsagere å forkynne 
Guds ord for zoramittene. De begynte å oppleve en viss 
fremgang blant dem som var fattige og som hadde blitt 

kastet ut av sine synagoger. Ved å sammenligne Guds 
ord med et frø, lærte Alma folket hvordan de kunne 
motta Guds ord og øke sin tro.

LEKSJON 90

Alma 32

Undervisningsforslag

Alma 32:1- 16
Ydmyke zoramitter viser at de er forberedt til å høre Guds ord
Be elevene forestille seg at du er en venn som har spurt dem hvordan du kan vite om Jesu 
Kristi evangelium er sant. Spør dem hva de ville sagt for å hjelpe deg å få et vitnesbyrd.

Når elevene har uttrykt sine tanker, skriver du på tavlen Hvordan kan vi motta og styrke et 
vitnesbyrd? Fortell elevene at du gjennom hele leksjonen kommer til å skrive ned prinsip-
per og innsikt de oppdager om hvordan vi kan motta og styrke et vitnesbyrd.

Minn elevene på at Alma og hans brødre hadde sett den falske tilbedelsen hos zoramit-
tene, den frafalne gruppen nephitter. På grunn av sin sorg over folkets ugudelighet, hadde 
han bedt om trøst og om styrke til å kunne undervise dem. (Se Alma 31.)

Be en elev lese Alma 32:1- 3 høyt. Be klassen se etter hvilken gruppe zoramitter som viste 
interesse for misjonærenes budskap. Be dem rapportere hva de finner ut.

• Hva sier Alma 32:3 om på hvilke måter disse menneskene var fattige? (“De var fattige 
på denne verdens gods, og de var også fattige av hjertet.”)

• Hva tror du det vil si å være “fattig av hjertet”?

For å hjelpe elevene å besvare dette spørsmålet, kan du be noen av dem bytte på å lese 
høyt fra Alma 32:4- 12. (Elevene kan foreslå at det å være fattig av hjertet innebærer å være 
ydmyk, angrende og beredt til å høre Guds ord.)

• Hvordan viser spørsmålet i Alma 32:5 at zoramittene var fattige av hjertet?

• Hvordan førte fattigdom til velsignelser for denne gruppen zoramitter?

• Hva lærer disse versene oss om å motta og styrke et vitnesbyrd? (Etter hvert som elevene 
nevner forskjellige prinsipper, skriver du dem under overskriften på tavlen. Sørg for at de 
finner frem til følgende prinsipp: Ydmykhet forbereder oss til å motta Guds ord.)

• Hvorfor er ydmykhet viktig i prosessen med å motta og styrke et vitnesbyrd?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 32:13- 16. Be klassen se etter to forskjellige 
måter folk kan bli ydmyke på. (Man kan velge å være ydmyk, eller man kan bli tvunget til 
å være ydmyk.)

• Hva kan disse versene lære oss om ydmykhet? (Hjelp elevene å finne følgende prinsipp: 
Vi blir mer velsignet når vi velger å være ydmyke enn når vi blir tvunget til å være 
ydmyke.) Hvorfor tror du det er bedre å velge å være ydmyk?

• Hva tror du det betyr å ydmyke seg “på grunn av ordet”? (Alma 32:14). Hvordan kan 
dette gjelde for våre holdninger i kirken, Seminar eller familiens skriftstudium?
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Alma 32:17- 43
Alma lærer zoramittene hvordan de kan styrke sin tro
Forklar at Alma utpekte en falsk oppfatning som mange har med hensyn til å få et vit-
nesbyrd. Be en elev lese Alma 32:17- 18 høyt mens klassen finner frem til denne falske 
oppfatningen.

• Hvilken falsk oppfatning hadde mange om det å få et vitnesbyrd?

• Hva er galt med å kreve et tegn før man vil tro? (Du kan gjerne minne elevene på beret-
ningen om Sherem i Jakobs bok 7:13- 16 og Korihor i Alma 30:43- 52. Du kan også be 
dem lese Lære og pakter 63:9 for å understreke at tegn er et resultat av tro, ikke noe vi 
skulle kreve før vi vil tro.)

Forklar at Alma lærte folket hva tro er. Be elevene lese Alma 32:21 stille, på jakt etter Almas 
definisjon av tro. Påpek at dette verset er et Kjenn Skriftene- skriftsted. Du kan gjerne opp-
fordre elevene til å markere det på en særegen måte slik at de lett vil kunne finne det igjen.

Be elevene lese Alma 32:22 stille, på jakt etter råd om hvordan vi kan motta og styrke et 
vitnesbyrd. Be dem fortelle hva de finner ut.

Legg til Husk Guds barmhjertighet og Tro på Guds ord i listen på tavlen.

• Hvorfor er disse handlingene viktige for å utvikle tro?

Forklar at for å hjelpe zoramittene å forstå hvordan de kunne tro på Guds ord, foreslo Alma 
at de skulle gjennomføre et eksperiment.

• Hvorfor utfører man vitenskapelige eksperimenter? (For å finne ut om en teori eller 
oppfatning er sann.)

Be elevene beskrive forsøk de har utført i naturfagtimer på skolen eller andre sammenhen-
ger. Hjelp dem å forstå at eksperimenter krever handling, ikke bare gjetninger fra forske-
rens side. Prosessen med å motta eller styrke et vitnesbyrd krever også handling.

Be en elev lese Alma 32:27 høyt. Be klassen se etter eksperimentet (prøven) Alma oppfor-
dret zoramittene til å gjennomføre. Legg til Prøve ordet i listen på tavlen.

• Hva tror du Alma mente da han sa de skulle “prøve [hans] ord”?

• Hva tror du Alma mente da han ba dem “våkne opp og anstrenge deres evner”? (Du 
må kanskje forklare at ordet evner refererer til vår evne til å tenke og handle og gjøre 
ting. Alma oppfordret folket til å omsette ordene hans i handling. Du kan gjerne legge 
til Våkne opp og anstrenge deres evner i listen på tavlen.)

• Hva tror du det innebærer å “utøve tro i den minste grad”?

For å hjelpe elevene å oppdage hvordan de kan begynne å utføre dette eksperimentet 
i sitt liv, kan du be dem lese Alma 32:28 stille.

• Hva sammenlignet Alma Guds ord med? (Et frø.)

• Hva er noen kilder til Guds ord? (Svarene bør omfatte Skriftene, læresetninger fra vår 
tids profeter og personlig åpenbaring fra Den hellige ånd.)

• Hva sa Alma at vi må gjøre med dette “frøet”?

Skriv elevenes svar på tavlen. Du kan gjerne skrive dem under Prøve ordet, som du skrev 
tidligere. Listen kan inneholde følgende elementer:

1. Gi plass så ordet (eller frøet) kan bli sådd i ditt hjerte.

2. Kast ikke ut ordet ved din vantro.

3. Føl at ordet vokser i deg.

For å hjelpe elevene å forstå hva de har lest om prøven, kan du stille følgende spørsmål:

• Hvordan kan Guds ord sammenlignes med et frø som kan sås i vårt hjerte? (Svarene kan 
omfatte at det kan vokse, at det kan styrke oss og at vi må pleie det.)

Mens elevene drøfter sammenligningen av Guds ord med et frø, kan du be dem lese Alma 
33:22- 23 stille. Før de leser, kan du be dem om å lete etter Almas forklaring av “dette ord”. 
Hjelp dem å forstå at det refererer til Jesus Kristus og hans forsoning.

• Hva tror du det innebærer å “gi plass” så Guds ord kan bli sådd i vårt hjerte”? (Se Alma 
32:28. Noen mulige svar kan være at vi trenger å åpne vårt hjerte og at vi trenger å gjøre 
plass i vårt liv til skriftstudium.)

Alma 32:21  
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til undervis-
ningsforslaget på slutten 
av leksjonen for å hjelpe 
elevene med deres 
mestring av dette 
skriftstedet.
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• Hva tror du det betyr å føle at Guds ord “svulmer” i deg? Hvis Guds ord svulmer i deg, 
hva skjer da med ditt vitnesbyrd og din tro?

• Når har Guds ord utvidet din sjel og opplyst din forstand?

Be noen elever etter tur lese høyt fra Alma 32:29- 34. Be klassen følge med, på jakt etter ord 
og uttrykk som beskriver hva vi lærer om Guds ord. Be så elevene lese ordene og uttryk-
kene de har funnet, og forklare hvorfor de har valgt dem. Henvis til bildet på tavlen og 
spør:

• Hvorfor er ikke vår tro fullkommen etter å ha utført denne prøven? Hva mer tror du 
vi trenger å gjøre for å få et varig vitnesbyrd om evangeliet?

• Hvordan ligner prosessen med å hjelpe et tre å vokse, på prosessen med å styrke et 
vitnesbyrd?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 32:35- 40. Be klassen se etter Almas råd om 
hvordan vi kan fullføre prøven.

• Hva sier Alma 32:37- 40 om hva vi må gjøre for at vår tro på Guds ord kan fortsette 
å vokse? (Legg til Pleie ordet i listen på tavlen.)

• Hva kan vi gjøre for å pleie ordet? (Noen mulige svar kan være at vi kan studere Skrif-
tene hver dag, be om veiledning når vi studerer, se etter hvordan Skriftene og læreset-
ninger fra vår tids profeter angår vårt liv, og dele det vi lærer med andre.)

• Hva skjer når vi forsømmer et tre eller unnlater å pleie det? Hva skjer når vi forsømmer 
Guds ord som har blitt plantet i vårt hjerte?

Be elevene skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker hva de har lært av Alma 32 
om hvordan vi kan motta og styrke et vitnesbyrd. Du kan også foreslå at de skriver disse 
sammendragene i sine skrifter nær Alma 32:37- 43.

Be elevene fremlegge det de har skrevet. Når de gjør det, bør du påse at de uttrykker at 
hvis vi flittig pleier Guds ord i vårt hjerte, vil vår tro og vårt vitnesbyrd om Jesus 
Kristus og hans evangelium vokse.
Be elevene lese Alma 32:41- 43, på jakt etter Almas beskrivelse av treet og frukten.

• Hvor ellers har Mormons bok en beskrivelse av et tre med frukt som er “søtere 
enn alt som er søtt”? (Du må kanskje minne elevene på beskrivelsen av livets tre 
i 1 Nephi 8:11- 12 og 1 Nephi 11:9- 24.)

• Hva symboliserer treet og frukten i Lehi og Nephis syn om livets tre? (Treet symbolise-
rer Guds kjærlighet slik den er uttrykt gjennom Frelseren og hans forsoning, og frukten 
representerer de velsignelser vi kan motta gjennom forsoningen. (Se leksjon 12 i denne 
boken.)

• Hvordan kommer folk til treet i Lehi og Nephis syn? (Ved å følge jernstangen, som 
symboliserer Guds ord.) Hvordan minner dette om Almas sammenligning av Guds 
ord med et frø?

Be noen elever fortelle hvordan de har fulgt den praksis som er beskrevet i Alma 32. Spør 
dem hvordan denne praksisen har påvirket deres liv. Vurder å fortelle om egne erfaringer 
hvor du har følt kraften i Guds ord.

Kjenn Skriftene – Alma 32:21
Be elevene bruke Alma 32:21 til å finne ut hvordan personene i følgende situasjoner utøver 
tro eller ikke utøver tro.

 1. En ung kvinne ønsker fysiske bevis for at Mormons bok er sann før hun vil tro på den.

 2. En ung mann hører at alle verdige unge menn skulle utføre en heltidsmisjon. Selv om 
hans familie er fattig, er han fast bestemt på å tjene og gjøre forberedelser til å tjene.

 3. En ung kvinne ønsker å bli ren fra sine synder ved hjelp av Jesu Kristi forsoning. Hun vet 
at hun må bekjenne noen synder for sin biskop for å omvende seg fullstendig. Hun gjør 
en avtale med biskopen.

Merk: Du kan bruke dette forslaget under leksjonen når du introduserer Kjenn Skriftene- 
skriftstedet, eller du kan bruke det på slutten av leksjonen.
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Hjemmestudie- leksjon
Alma 25- 32 (Enhet 18)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte Alma 25- 32 (enhet 18), 
er ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg bare om et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Alma 25- 29)
Elevene lærte følgende prinsipper da de studerte om 
Ammons glede over den fremgang han og hans brødre opp-
levde da de forkynte evangeliet: Når vi ydmyker oss, styrker 
Herren oss og bruker oss som et redskap i sine hender, og vi 
opplever glede når vi trofast tjener Herren og hans barn. Da 
lamanittene omvendte seg til evangeliet og nektet å gripe 
til våpen, lærte elevene at når vi er fullstendig omvendt meg 
til Herren, holder vi de pakter vi har inngått med ham. Av 
Almas eksempel ser elevene at vi vil oppleve glede når vi 
hjelper andre å omvende seg og komme til Jesus Kristus.

Dag 2 (Alma 30)
Ved å lese om det antikristen Korihor forkynte, lærte elevene 
at Satan bruker falske læresetninger for å lokke oss til å 
begå synd. Alma svarte på Korihors læresetninger ved å 
erklære at alle ting vitner om Gud som den høyeste Skaper. 
Etter å ha lest at Korihor ble tråkket i hjel, forsto elevene 
Mormons nedtegnede prinsipp: “Djevelen ikke vil støtte [sine 
tilhengere] på den siste dag” (Alma 30:60).

Dag 3 (Alma 31)
Da elevene leste om Almas intensjon om å gjenvinne 
zoramittene fra frafall, lærte de følgende prinsipper: Når vi 
studerer Guds ord, vil det påvirke oss til å gjøre det som er 
rett. Daglig innsats for å be og holde budene styrker oss mot 
fristelse. Hvis vi ber og handler i tro, vil vi motta guddomme-
lig hjelp i våre prøvelser.

Dag 4 (Alma 32)
Da elevene leste om Almas fremgang med å forkynne for de 
fattige blant zoramittene, lærte de at ydmykhet forbereder 
oss til å motta Guds ord. Alma sammenlignet det å utøve tro 
med å så et frø og pleie det. Elevene lærte at hvis vi flittig 
pleier vår tro på Guds ord i vårt hjerte, vil vår tro og vårt 
vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans evangelium vokse.

Innledning
Begynn denne leksjonen med en aktivitet for å hjelpe elevene 
å ønske å være redskaper i Guds hender. Mesteparten av 
leksjonen vil imidlertid fokusere på konsekvensene av å tro på 
og handle ifølge falske oppfatninger, i motsetning til å tro og 
handle ifølge Guds ord, som illustrert i Alma 30- 32.

Undervisningsforslag

Alma 25- 29
Ammon og Mosiahs sønner gleder seg i Herren idet mange lama-
nitter blir omvendt til evangeliet
Slik det er nedtegnet i Alma 26, frydet Ammon og hans brødre 
seg over sin fremgang i Herrens verk. Be elevene lese Alma 26:1- 
4, 11- 13 og se etter hva Ammon og hans brødre oppnådde og 
hvordan de var i stand til å oppnå det. Minn elevene på at disse 
versene lærer oss følgende prinsipp: Når vi ydmyker oss, styr-
ker Herren oss og bruker oss som redskaper i sine hender.

Alma 30
Korihor latterliggjør læren om Kristus
Vis klassen et frø. Be dem nevne eksempler på ting de liker som 
kommer av frø. I motsetning til noen av plantene, fruktene og 
grønnsakene elevene kanskje har nevnt, kan du påpeke at det er 
mulig at et frø kan vokse til en plante som produserer bitter eller 
giftig frukt, eller som kan hindre andre gode planter i å vokse.

Skriv ordene tanke og tro på tavlen, og spør: Hvordan kan en 
tanke eller trosoppfatning være som et frø?

Forklar at når elevene studere og drøfter Alma 30- 32 i klassen 
i dag, skal de sammenligne konsekvensene av å følge falske 
oppfatninger med konsekvensene av å følge Guds ord.

Be elevene forklare hvem Korihor var. Be dem lese Alma 30:12- 
18, 23 og finne de falske oppfatningene Korihor underviste. 
Når de har fått tilstrekkelig tid til å lese, kan du be dem skrive 
på tavlen eller et ark to eller tre av Korihors falske oppfatninger 
som de tror kan være spesielt farlige for noens religiøse tro. Still 
deretter følgende spørsmål:

• Hva er noen handlinger som disse oppfatningene kan føre til? 
(Etter hvert som elevene svarer, kan du peke på at en oppfat-
ning som fører til en handling, er som et frø som vokser til en 
plante.)

• Hva sier Alma 30:18 om hva Korihors læresetninger ledet 
folket til å gjøre? (Etter hvert som elevene svarer, kan du 
understreke at Satan bruker falske læresetninger til å 
lokke oss til å begå synd.)
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Be en elev sammenfatte hva som skjedde med Korihor. (Hvis ele-
vene trenger hjelp, kan du be dem bruke kapittelsammendraget 
til Alma 30 eller lese Alma 30:52- 53, 59- 60.)

Alma 31
Alma leder en misjon for å vinne tilbake frafalne zoramitter
Minn elevene på at zoramittene trodde på falske oppfatninger 
og hadde utviklet falske eller frafalne handlemåter. I Alma 31:5 
lærer vi at når vi studerer Guds ord, vil det påvirke oss til å 
gjøre det som er rett.

Alma 32
Alma lærer de fattige zoramittene hvordan de kan utøve tro
Minn elevene på at selv om mange av zoramittene nektet å 
motta Guds ord, begynte Alma å ha fremgang blant de fattige. 
Han lærte dem å utøve tro. Be elevene studere Alma 32:21, et 
kjenn Skriftene- vers. Be dem forklare hva dette verset lærer dem 
om tro.

Minn elevene på at Alma brukte et frø til å undervise om proses-
sen med å utvikle tro. Still deretter følgende spørsmål:

• Hvilke uttrykk i Alma 32:28 tyder på at et frø, eller i dette 
tilfellet Guds ord, er godt?

• Hvilken virkning har Guds ord på oss når vi lar det bli sådd i 
vårt hjerte?

Fortell elevene at Alma oppfordret zoramittene til å prøve ordet, 
eller så det i sitt hjerte ved å tro på det og handle i samsvar med 
det. Be dem lese Alma 33:22- 23, på jakt etter hvilket “ord” 
Alma spesielt ønsket at folket skulle så i sitt hjerte. Du kan 
gjerne be elevene skrive disse versene som en krysshenvisning 
ved siden av Alma 32:28.

Be elevene lese Alma 32:28- 29, 31, 37, 41- 43, på jakt etter 
belønningene vi får ved å tro på og handle i samsvar med Guds 
ord. Når elevene svarer, må du påse at følgende prinsipp er klart: 
Hvis vi flittig pleier vår tro på Guds ord i vårt hjerte, vil vår 
tro og vårt vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans evange-
lium vokse.

For å avslutte denne leksjonen kan du be elevene fortelle hva de 
svarte på oppgave 4, leksjon 4, i sine skriftstudiedagbøker – om 
resultatene de har sett i sitt liv når de har utført den prøven som 
Alma beskrev i Alma 32.

Neste enhet (Alma 33- 38)
Hva er faren ved å utsette omvendelse? Amulek besvarer dette 
spørsmålet og gir en advarsel. Alma gir også to av sine sønner 
råd idet han nærmer seg slutten av sitt liv. Han gir detaljer om 
sin omvendelse – da han forandret seg fra en som kjempet mot 
Gud, til en som kjempet for Gud – og om hva han følte da han 
ble fri for skyldfølelsen og smerten av sine synder.
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Innledning
En gruppe zoramitter ønsket å vite hvordan de skulle 
følge Almas råd om å så Herrens ord i sitt hjerte og 
utøve tro. Alma brukte Skriftene til å undervise folket 
om tilbedelse, bønn og den barmhjertighet vi kan 
motta av Gud på grunn av Frelseren. Han oppfordret 
folket til å se hen til Jesus Kristus og tro på kraften i 
hans forsoning.

Merk: Leksjon 94 gir tre elever anledning til å under-
vise. Det kan være lurt å velge ut tre elever nå og gi 
dem kopier av de utpekte delene av leksjon 94, slik 
at de kan forberede seg. Oppfordre dem til å studere 
leksjonsmaterialet med bønnens hjelp og å søke Den 
hellige ånds veiledning, slik at de vet hvordan de kan 
tilpasse undervisningen til sine klassekameraters behov.

LEKSJON 91

Alma 33

Undervisningsforslag

Alma 33
Alma lærer zoramittene å begynne å tro på Jesus Kristus
Skriv utøve på tavlen.

• Hva vil det si å utøve noe?

Be elevene lese Alma 33:1 stille for å finne ut hva zoramittene ønsket å lære å utøve. Når 
elevene forteller hva de har funnet ut, kan du skrive følgende spørsmål på tavlen: Hvordan 
utøver vi tro? Be elevene se etter minst tre svar på dette spørsmålet mens de studerer og 
drøfter Alma 33.

Forklar at da Alma begynte å besvare zoramittenes spørsmål om hvordan de kunne utøve 
tro, korrigerte han en falsk oppfatning de hadde om tilbedelse. Be en elev lese Alma 33:2 
høyt. Be klassen finne zoramittenes falske oppfatning om å tilbe Gud.

• Hvorfor trodde disse zoramittene at de ikke kunne tilbe Gud? (Fordi de ikke slapp inn 
i synagogene.)

Be elevene sammenfatte det de lærte i Alma 31 om zoramittenes form for tilbedelse. 
(Se Alma 31:22- 23. Zoramittene holdt den samme bønnen i synagogen en gang i uken, 
og de snakket aldri om Gud igjen resten av uken.)

• Hvorfor er det å gå i kirken en viktig del av vår religionsutøvelse? Hva er noen måter 
vi kan tilbe Gud på i tillegg til å delta på våre ukentlige møter i kirken?

Forklar at Alma siterte en profet ved navn Zenos for å korrigere zoramittenes falske opp-
fatninger om å tilbe Gud. Be elevene lese Alma 33:3 stille, på jakt etter ordet Alma brukte 
synonymt med å tilbe. (Ordet er bønn.)
Be elevene lese Alma 33:4- 10 stille og finne hver omstendighet hvor Zenos sa han ba.

• Når og hvor ba Zenos?

• Hva underviste Alma om tilbedelse da han siterte Zenos’ ord? (Hjelp elevene å finne 
følgende sannhet: Vi kan tilbe Gud kontinuerlig gjennom bønn.)

Henvis til spørsmålene på tavlen: Hvordan utøver vi tro? Under dette spørsmålet skriver 
du Be alltid.
• På hvilke måter er bønn en utøvelse av tro på vår himmelske Fader og Jesus Kristus?

• Når du har bedt i en lignende situasjon som de Zenos nevnte? Hvordan ble din bønn 
besvart? (Minn elevene på at de ikke trenger å fortelle om erfaringer som er for person-
lige eller private.)

Be elevene lese Alma 33:4- 5, 8- 9 stille. Be dem om å lete etter uttrykk som nevner Guds 
barmhjertighet (for eksempel “du er barmhjertig” og “du har vært barmhjertig”).

For å hjelpe elevene å se sammenhengen mellom Jesu Kristi forsoning og vår himmelske 
Faders barmhjertighet, kan du be en elev lese Alma 33:11- 16 høyt. Be klassen følge med, 
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på jakt etter et uttrykk som forekommer fire ganger i disse versene. (Uttrykket er “på grunn 
av din Sønn”. Det kan være lurt å oppfordre elevene til å markere dette uttrykket.)

• Hva tror du Zenos mente da han sa: “Du har vendt dine straffedommer bort fra meg på 
grunn av din Sønn”? (Hjelp elevene å finne følgende sannhet: Vi mottar vår himmel-
ske Faders barmhjertighet, herunder tilgivelse for våre synder, på grunn av Jesu 
Kristi forsoning. Du kan gjerne be elevene skrive denne sannheten i Skriftene ved 
siden av Alma 33:11- 16.)

For å hjelpe elevene bedre å forstå den barmhjertighet vi kan få på grunn av Jesu Kristi for-
soning, kan du vurdere å presentere følgende historie som ble sitert av president Gordon B. 
Hinckley:

“Læreren sa: ‘God morgen, gutter, vi er her for å gå på skole.’ De ropte og 
gjorde narr av full hals. ‘Jeg ønsker en god skole, men jeg innrømmer at jeg 
ikke vet hvordan med mindre dere hjelper meg. Hva om vi har noen regler? 
Dere forteller meg dem, så skriver jeg dem på tavlen.

“En gutt ropte: ‘Ingen stjeling!’ En annen ropte: ‘Komme tidsnok.’ Til slutt 
var det ti regler på tavlen.

“‘Bra,’ sa læreren, ‘men en lov hjelper ikke mye om den ikke er forbundet med en straff. 
Hva skal vi gjøre med en som bryter reglene?

“‘Gi ham ti rapp over ryggen uten jakke på,’ svarte klassen.

“‘Det var ganske strengt, gutter. Er dere sikre på at dere er beredt til å stå ved det? En 
annen ropte: ‘Jeg støtter forslaget,’ og læreren sa: ‘Greit, da skal vi følge dem! Kom til ro, 
alle sammen!’

“Dagen etter oppdaget ‘store Tom’ at lunsjen hans var blitt stjålet. Tyven ble funnet – en 
liten sulten kar på ca. 10 år. ‘Vi har funnet tyven, og han må straffes i henhold til regelen – 
ti rapp over ryggen. Jim, kom opp hit!’ sa læreren.

“Den lille gutten skalv da han sakte kom frem med en stor jakke lukket opp til  halsen, 
og tryglet: ‘Lærer, du kan slå meg så hardt du vil, men vær så snill å ikke ta av meg 
jakken min!’

“ ‘Ta av deg jakken,’ sa læreren. ‘Du var med på å lage reglene!’

“ ‘Vær så snill, ikke tving meg til det!’ Han begynte å kneppe opp jakken, og hva så lære-
ren? Gutten hadde ingen skjorte, så den radmagre, forkrøplede kroppen var naken.

“‘Hvordan kan jeg piske dette barnet?’ tenkte han. ‘Men jeg må gjøre noe hvis jeg skal 
holde orden på denne skolen.’ Alt var dødsens stille.

“ ‘Hvorfor har du ingen skjorte, Jim?’

“Han svarte: ‘Far er død, og mor er veldig fattig. Jeg har bare én skjorte, og hun vasker 
den i dag, så jeg har min brors store jakke for å holde meg varm.’

“Med kjeppen i hånden nølte læreren. I samme øyeblikk spratt ‘Store Tom’ opp og sa: 
‘Lærer, hvis du ikke har noe imot det, vil jeg ta Jims piskeslag for ham.’

“‘Nå vel, det fins en regel som tillater at én kan tre istedenfor en annen. Er alle enige i dette?’

“Tom tok av seg jakken, og etter fem slag brakk kjeppen! Læreren la hodet i hendene og 
tenkte: ‘Hvordan kan jeg fullføre denne forferdelige oppgaven?’ Da hørte han klassen 
gråte, og hva så han? Lille Jim hadde strukket seg opp og lagt begge armene rundt halsen 
på Tom. ‘Tom, jeg er så lei for at jeg stjal maten din, men jeg var så fryktelig sulten. Tom, 
jeg vil elske deg til jeg dør for at du tok slagene for meg! Ja, jeg vil elske deg bestandig!’” 
[Ukjent forfatter.]

Etter å ha sitert denne historien, sa president Hinckley: “For å bruke ord fra denne enkle 
historien, har Jesus, min Forløser, tatt ‘mine piskeslag for meg’ og for deg” (“The Wondrous 
and True Story of Christmas,” Ensign, des. 2000, 4).

• Hvilken sammenheng er det mellom denne beretningen og Almas læresetninger om 
Frelserens forsoning? (Etter behov kan du forklare at Toms villighet til å “ta Jims piske-
slag” symboliserer forsoningen. Frelseren har påtatt seg straffen for våre synder, så vi 
slipper å ta straffen hvis vi omvender oss.)

Forklar at etter å ha sitert Zenos’ ord, siterte Alma Zenocks ord, en annen profet. Les Alma 
33:15- 16 høyt for elevene. Understrek vår himmelske Faders misnøye når mennesker nek-
ter å forstå hva hans Sønn har gjort for dem.

Finn gjentatte 
ord og uttrykk
Profeter understreker 
ofte sannheter ved hjelp 
av repetisjon. Når ele-
vene oppdager gjentatte 
ord, uttrykk og oppfat-
ninger, kan du be dem 
vurdere hvilken sannhet 
forfatteren underviser 
og hvorfor det er viktig 
å forstå den.
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Be elevene lese Alma 33:12- 14 stille, på jakt etter kilden Alma brukte da han formidlet 
disse læresetningene.

• Hvorfor var Alma kjent med Zenos’ og Zenocks ord? (Fordi ordene fantes i Skriftene. 
Du kan gjerne påpeke at Almas ord i vers 12 og 14 antyder at zoramittene også hadde 
tilgang til disse skriftstedene. Understrek at Skriftene vitner om Jesus Kristus.)

Under spørsmålet på tavlen skriver du Studere og tro på Skriftene.
Påpek at Alma henviste til en annen beretning i Skriftene for å hjelpe zoramittene å utvikle 
tro på Jesus Kristus. Vis bildet Moses og kobberslangen (62202; Kunst inspirert av evange-
liet, nr. 16). Gi et sammendrag av denne beretningen ved å forklare at da Moses ledet isra-
elittene i ørkenen, begynte mange å gjøre opprør mot ham og Herren. På grunn av denne 
ulydigheten sendte Herren giftige slanger som bet folket. Folket ba Moses om hjelp. Moses 
ba, og ble bedt om å lage en slange på en stang som folket kunne se på. Han adlød, og 
laget en slange av kobber. (Se 4 Mosebok 21:4- 9.) Be en elev lese Alma 33:19- 20 høyt. Be 
klassen finne ut hva som skjedde med dem som så på kobberslangen, og hva som skjedde 
med dem som valgte å ikke se.

• Hva sier Alma 33:20 om hvorfor mange valgte ikke å se?

Be elevene overveie om de ville velge å se om de var i samme situasjon.

Vis bildet Korsfestelsen (62505; Kunst inspirert av evangeliet, nr. 57). Forklar at kobberslan-
gen på stangen var et “symbol” (Alma 33:19). Med andre ord var det et symbol på noe som 
skulle skje i fremtiden. Den symboliserte Jesus Kristus på korset (se Johannes 3:14).

Be elevene lese Alma 33:21- 23 stille, på jakt etter hvordan Alma anvendte denne beret-
ningen på zoramittene. Når elevene forteller hva de har funnet ut, kan du igjen henvise 
til spørsmålet på tavlen: Hvordan kan vi utøve tro?
• Hva kan beretningen om israelittene og kobberslangen lære oss om hva vi må gjøre for 

å bli helbredet åndelig?

• Hvordan besvarer Alma 33:22- 23 dette spørsmålet? (Elevene skulle oppdage følgende 
sannhet: Vi utøver tro ved å velge å tro på Jesus Kristus og hans forsoning.)

Under spørsmålet på tavlen skriver du Tro på Jesus Kristus og hans forsoning.
• Hvilke handlinger eller holdninger ser du blant dem som tror på Frelserens forsoning?

For å understreke at tro på Jesus Kristus er et valg vi gjør, kan du rette elevenes oppmerk-
somhet mot følgende setning i Alma 33:23: “Og alt dette kan dere gjøre hvis dere vil.” 
Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere denne setningen.

Skriv følgende uttalelse på tavlen, og vurder å be elevene skrive den i sine skrifter. (Uttal-
elsen finnes i “Rådfør deg med Herren” [tale til lærere i Kirkens skoleverk, 2. feb. 2001], 1, 
si. lds. org.)

“Alle barn i hver generasjon velger tro eller vantro. Tro er ikke en arv, det er et valg” (President 
Henry B. Eyring).

Be elevene svare på ett av følgende spørsmål i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker: 
(Du kan gjerne skrive disse spørsmålene på tavlen før leksjonen, klargjøre et utdelingsark 
med spørsmålene eller lese spørsmålene sakte slik at elevene kan skrive dem ned.)

• Hvordan har ditt valg om å tro på Frelseren påvirket din hverdag?

• Hvordan har personlig skriftstudium styrket din tro på vår himmelske Fader og Jesus 
Kristus?

• Hvordan har daglig personlig bønn og religionsutøvelse styrket din tro på vår himmelske 
Fader og Jesus Kristus?

• Hva føler du vår himmelske Fader ønsker at du skal gjøre for å utøve større tro?

Be noen få elever fortelle hva de har svart. Bær vitnesbyrd om viktigheten av å velge å tro 
på Frelseren.
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Innledning
Etter at Alma lærte zoramittene å tro på Guds Sønn, 
erklærte Amulek sitt eget vitnesbyrd om Jesus Kristus, 
som et annet vitne. Amulek, Almas ledsager, under-
streket at Jesu Kristi forsoning er nødvendig for hele 
menneskehetens frelse og at hver enkelt kan motta 
alle forsoningens velsignelser når han eller hun utøver 
tro til omvendelse. Mange zoramitter fulgte Amuleks 

oppfordring om å omvende seg. Da de angrende zora-
mittene ble kastet ut av landet av sine onde herskere 
og prester, ga nephittene og Ammons folk dem mat, 
klær og landeiendommer til odel og eie. Som følge 
av dette begynte lamanittene og uomvendte zoramit-
ter å gjøre forberedelser til krig mot nephittene og 
Ammons folk.

LEKSJON 92

Alma 34- 35

Undervisningsforslag

Alma 34:1- 14
Amulek underviser zoramittene om Jesu Kristi forsoning
Skriv følgende utsagn på tavlen før leksjonen begynner. Be elevene skrive i notatbøker 
eller på ark om de tror hvert utsagn er sant eller usant.

 1. Da Jesus Kristus sonet for menneskehetens synder, led han bare for rettferdige mennesker.

 2. Alle mennesker trenger forsoningen for å bli frelst.

 3. Enhver kan sone eller betale for en annens synder.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å skrive sine svar, kan du minne dem på at Alma 
lærte en gruppe zoramitter å motta Guds ord og utøve tro på Jesus Kristus (se Alma 32- 33). 
Gi et sammendrag av Alma 34:1- 7 ved å forklare at Amulek etterfulgte Alma ved å bære 
sitt vitnesbyrd om Frelseren. Be elevene granske Amuleks læresetninger i Alma 34:8- 9, 
11 stille, for å finne formuleringer som viser om hvert utsagn på tavlen er sant eller usant. 
Deretter gjennomgår dere uttalelsene som klasse. De riktige svarene er:

 1. Usant – “Han skal sone for verdens synder” (Alma 34:8).

 2. Sant – “En forsoning [må] finne sted, ellers må hele menneskeheten uunngåelig gå til 
grunne” (Alma 34:9).

 3. Usant – “[Det finnes] ikke noe menneske som ved å ofre sitt eget blod kan sone for en 
annens synder” (Alma 34:11).

Når elevene har diskutert svaret på utsagn 3, kan du spørre:

• Hvorfor tror du Jesus Kristus er den eneste som kunne sone for verdens synder?

For å hjelpe elevene å besvare dette spørsmålet, kan du be dem lese Alma 34:10, 14 
stille. Les så følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum:

“Hans forsoning er uendelig – uten ende. Den var også uendelig i den 
forstand at alle mennesker ville bli frelst fra en død som aldri tok slutt. 
Den var uendelig når det gjelder hans enorme lidelse… Den var uendelig 
i omfang – den skulle utføres en gang for alle. Og forsoningens barmhjertig-
het strekker seg ikke bare til et uendelig antall mennesker, men også til et 
uendelig antall verdener som ble skapt av ham. Den var uendelig utover en 

hvilken som helst menneskelig målestokk eller menneskelig forståelse.

Jesus var den eneste som kunne tilveiebringe en slik uendelig forsoning fordi han var født 
av en dødelig mor og en udødelig Fader. På grunn av denne unike fødselsrett var Jesus et 
uendelig vesen” (“Forsoningen”, Lys over Norge, jan. 1997, 32).

“Ifølge evig lov, krevde denne forsoning et personlig offer av en udødelig person som ikke 
var underlagt døden. Likevel måtte han dø og ta opp sitt eget legeme igjen. Frelseren var 
den eneste som kunne gjøre dette. Av sin mor arvet han muligheten til å dø. Av sin Fader 
fikk han makt over døden” (“Constancy amid Change”, Ensign, nov. 1993, 34).

Undervis ved Ånden 
og bær vitnesbyrd 
om Jesus Kristus
Gjør alt du kan for å 
skape en atmosfære der 
elevene kan bli undervist 
av Den hellige ånd. En 
av de mest meningsfulle 
måter å skape en slik 
atmosfære på er å la dine 
eksempler og drøftinger 
fokusere på Frelseren, 
bære vitnesbyrd om 
ham ofte og gi elevene 
anledninger til å bære 
vitnesbyrd om ham.
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• Hvordan hjelper Amuleks læresetninger og uttalelsene av eldste Nelson oss å forstå 
hvorfor Jesus Kristus var den eneste som kunne sone for verdens synder?

• Hvordan vil du oppsummere hva du så langt har lært om Jesu Kristi forsoning av 
Alma 34? (Elevene kan foreslå andre sannheter, men forsikre deg om at de for-
står at Jesu Kristi altomfattende og evige forsoning gjør frelse mulig for hele 
menneskeheten.)

For å hjelpe elevene å få en enda bedre forståelse av forsoningens nødvendighet i vår 
himmelske Faders frelsesplan, kan du vurdere å bruke følgende aktivitet. Det kan være 
lurt  å tilpasse denne aktiviteten til de behov og interesser elevene du underviser har.

Skriv følgende setning på tavlen: Forestill deg livet uten …
Hold opp en gjenstand som mange unge mennesker setter pris på (for eksempel en 
mobiltelefon), og spør:

• Hvordan kan du tenke deg at livet ville vært uten denne gjenstanden?

Hold deretter opp en flaske eller et glass med vann (eller noe annet som er viktig for 
å opprettholde livet).

• Hvordan ville livet vært uten vann?

Når elevene har drøftet nødvendigheten av vann, fullfører du setningen på tavlen slik 
at den lyder som følger: Forestill deg livet uten Jesu Kristi forsoning.
• Hvordan ville livet vært annerledes uten Jesu Kristi forsoning? (Gi elevene tid til å 

tenke på dette spørsmålet før du ber om svar. Hvis tiden tillater det, kan det være lurt 
å be dem skrive svar på dette spørsmålet.)

Alma 34:15- 41
Amulek lærer zoramittene hvordan de kan utøve tro til omvendelse
Påpek at selv om Jesus Kristus utførte forsoningen for alle mennesker, mottar vi ikke auto-
matisk alle dens velsignelser. Amulek forkynte hva vi må gjøre for å motta alle de velsignel-
ser som er gjort tilgjengelig ved forsoningen. Be elevene lese Alma 34:15- 17 stille, og finne 
et uttrykk som Amulek brukte fire ganger. (“Tro til omvendelse.”)

• Hva kan vi lære av Alma 34:15- 17 om hva må vi gjøre for å motta forsoningens fulle vel-
signelser? (Forviss deg om at elevene forstår at for å motta forsoningens velsignelser, 
må vi utøve tro til omvendelse.)

• Hva tror du det vil si å utøve tro til omvendelse?

For å hjelpe elevene å forstå hva det vil si å utøve tro til omvendelse, kan du lese følgende 
uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første presidentskap:

“Vi må ha sterk tro på Kristus for å være i stand til å omvende oss… Tro på Kristus vil 
forandre våre tanker, vår tro og oppførsel som ikke er i harmoni med Guds vilje… Omven-
delse vil si forandring i sinn og hjerte – vi slutter å gjøre det som er galt, og vi begynner å 
gjøre det riktige” (“Punktet for trygg retur,” Ensign eller Liahona, mai 2007, 100).

• Hvorfor det er viktig å forstå at omvendelse krever at vi ikke bare slutter å gjøre det som 
er galt, men at vi begynner å gjøre ting som er rett?

• Hva sier Alma 34:16 om hva som skjer når vi utøver tro til omvendelse?

• Hva skjer dersom vi ikke utøver tro til omvendelse? (Du kan gjerne forklare at å være 
“utsatt for hele den lov som rettferdigheten forlanger” betyr å lide alle konsekvenser 
for våre synder og å miste det evige livs velsignelse.)

• Hva sier Alma 34:17 er én ting vi kan gjøre for å utøve tro til omvendelse?

Be elevene lese Alma 34:17- 28 stille. Be dem se etter hva Amulek lærte zoramittene om 
bønn, herunder når vi skulle be og hva vi skulle be om.

• Hva underviste Amulek om bønn som er relevant for ditt liv? Hvorfor tror du bønn er 
en viktig del av det å utøve tro til omvendelse?

• Amulek sa at våre bønner ikke vil være til noen hjelp hvis vi ikke hjelper menneskene 
rundt oss (se Alma 34:28). Hvorfor tror du dette er riktig?

For å hjelpe elevene å overveie flere måter å utøve tro til omvendelse på, kan du be dem 
svare på følgende spørsmål:
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 1. En ung mann har lagt seg til en vane med å bruke upassende språk. Hvordan kan han 
vise tro til omvendelse for å bli fri fra denne vanen? (Svarene kan omfatte å be Gud 
om hjelp, be familiemedlemmer og venner om hjelp og å delta i aktiviteter som innbyr 
Ånden.)

 2. En ung kvinne og en ung mann har innledet et upassende forhold. De har følt Den 
hellige ånd tilskynde dem til å avslutte dette forholdet umiddelbart. Hvordan kan det å 
følge denne tilskyndelsen vise tro til omvendelse? Hva annet kan de måtte gjøre for å 
sikre at de er på veien til fullstendige omvendelse? (Noen mulige svar kan være å søke 
veiledning fra biskopen eller grenspresidenten og be om styrke og tilgivelse.)

• Hva vil det si å utsette? Hva er noen grunner til at vi utsetter?

Be elevene lese Alma 34:33 stille, på jakt etter noe Amulek advarte og ba zoramittene ikke 
utsette å gjøre. Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 34:32- 35. Mens de leser, kan 
du be klassen se etter konsekvensene av å utsette vår omvendelse. Når elevene rapporterer 
hva de har lært, skriver du følgende sannhet på tavlen: Dette liv er den tiden vi har til å 
forberede oss til å møte Gud.
• Hvordan vil du forklare denne sannheten for en annen?

• Tenk deg at du har en venn som er bevisst ulydig mot noen bud, men har tenkt å 
omvende seg senere. Hva ville du lært denne vennen basert på det du har lært av 
Alma 34:32- 35?

Forklar at Amulek ikke bare advarte mot konsekvensene av å utsette omvendelse, han 
underviste også om velsignelsene ved å velge å omvende seg nå. Be elevene lese Alma 
34:30- 31 stille og finne denne velsignelsen.

• Hvilken forsikring gis i Alma 34:31 til dem som omvender seg nå? (“[Da] skal den store 
forløsningsplan straks bli virksom for dere.”)

Les følgende uttalelse av president Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum:

“Du trenger ikke vite alt før forsoningens kraft vil fungere for deg. Ha tro på Kristus, og 
den begynner å virke den dagen du spør!” (“Vasket ren,” Lys over Norge, juli 1997, 8).

• Hvordan hjelper det oss å forstå denne forsikringen? På hvilke måter har du følt forson-
ingen begynne å virke for deg når du har begynt å stole på den?

Les følgende uttalelse av president Harold B. Lee. Be elevene lytte etter hva president Lee 
kalte “det viktigste bud”.

“Hvis du nå har begått feil, så la dagen i dag være begynnelsen til en forandring av din 
livsførsel. Vend deg bort fra det gale du har gjort. Det viktigste av alle Guds bud er det som 
du har vanskeligst for å holde i dag. Hvis det gjelder uærlighet, hvis det gjelder manglende 
kyskhet, hvis det gjelder forfalskning, ikke å si sannheten, så er i dag tidspunktet du skal 
arbeide på dette helt til du har blitt i stand til å overvinne denne svakheten… Overvinn 
dette, og så begynner du på det neste som er vanskeligst for deg å holde” (Læresetninger 
fra Kirkens presidenter – Harold B. Lee [2000], 30).

• Hva sier president Lee er det viktigste budet? Hvorfor?

Skriv følgende ufullstendige utsagn på tavlen. Be elevene fullføre dem i sine notatbøker 
eller skriftstudiedagbøker.

I dag er det viktigste budet for meg …

Jeg vil begynne nå å utøve tro til omvendelse ved å …

Alma 35
Omvendte zoramitter drar for å bo blant de rettferdige
Gi et sammendrag av Alma 35 ved å forklare at mange zoramitter omvendte seg fra sine 
synder. De ble kastet ut av landet av sine ugudelige herskere og prester, og de dro for å 
bo i Jershons land sammen med Ammons folk. Ammons folk ga dem landeiendom, og 
nephittene sendte sine hærstyrker for å beskytte dem.

Bær vitnesbyrd om at vi kan motta velsignelsene av Frelserens forsoning så snart vi utøver 
tro til omvendelse. Oppfordre elevene til å følge Ammons folk og nephittenes eksempel 
ved å vise vennlighet og gi støtte til dem som ønsker å omvende seg.
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Innledning
Etter sin misjon til zoramittene, ga Alma råd til hver av 
sine sønner. Hans råd til sin sønn Helaman finnes i Alma 
36 og 37. Alma vitnet for Helaman om at Gud ville befri 
dem som setter sin lit til ham. For å illustrere denne 
sannheten beskrev Alma sin erfaring mange år tidli-
gere da han ble befridd fra smerten av sine synder ved 
Jesu Kristi forsoning. Han fortalte også om sin innsats 
for å bringe andre til Kristus og oppleve gleden ved 
omvendelse.

Merk: Leksjon 94 gir tre elever anledning til å under-
vise. Hvis du ikke allerede har gjort det, kan det være 
lurt å velge ut tre elever nå og gi dem kopier av de 
utpekte delene av leksjon 94, slik at de kan forberede 
seg. Oppfordre dem til å studere leksjonsmaterialet 
med bønnens hjelp og å søke Den hellige ånds veiled-
ning, slik at de vet hvordan de kan tilpasse undervisnin-
gen til sine klassekameraters behov.
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Alma 36

Undervisningsforslag

Alma 36:1- 5
Alma lærer Helaman om Guds kraft til å befri
Be elevene tenke på de positive måtene som foreldrenes vitnesbyrd eller en bestemt 
undervisning har påvirket dem på. Be en eller to elever dele sine tanker med klassen.

Forklar at kapitlene 36- 42 i Almas bok inneholder råd fra Alma til sine sønner. Kapittel 
36- 37 er rettet til Helaman, kapittel 38 er rettet til Shiblon og kapittel 39- 42 er rettet til 
Corianton.

Be elevene forestille seg at de er i Helamans sted da han lyttet til sin fars vitnesbyrd i 
Alma 36:1- 5. Be elevene lese disse versene stille, på jakt etter det som gjør inntrykk på 
dem ved Almas vitnesbyrd.

• Hva gjør størst inntrykk på deg i disse versene? Hvorfor?

Alma 36:6- 22
Alma beskriver sitt opprør og forklarer hvordan han fikk tilgivelse.
Forklar at som ytterligere vitnesbyrd om Guds kraft til å befri dem som setter sin lit til ham, 
fortalte Alma om sin opplevelse da han ble befridd fra smerten av sine synder. Be elevene 
skumlese Alma 36:6- 9 og sammenfatte hva som skjedde med Alma da han og Mosiahs 
sønner gikk omkring og forsøkte å ødelegge Kirken.

Be en elev lese Alma 36:10 høyt. Be klassen finne ut hvor lenge Alma led for sine synder. 
Forklar at i Alma 36:11- 17 får vi en langt mer detaljert redegjørelse for hva Alma opplevde 
i løpet av de tre dagene og tre nettene med lidelse enn vi gjør i andre beretninger om hans 
omvendelse (se Mosiah 27 og Alma 38). La elevene gå sammen to og to. Be parene studere 
Alma 36:11- 17, på jakt etter Almas uttrykk for frykt eller smerte. Du kan gjerne foreslå at 
elevene markerer det de finner. La elevene rapporterer ord og uttrykk de finner. (Du kan 
gjerne skrive dem på tavlen.) Det kan være lurt å stille følgende spørsmål for å utdype 
elevenes forståelse av ord og uttrykk de rapporterer.

• Hva tror du det uttrykket (eller ordet) betyr? Hva fikk Alma til å føle det slik?

For å hjelpe elevene bedre å forstå ordene sønderrevet, opprørt og pinsel, kan du lese føl-
gende uttalelse av president Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum:

“Plaget betyr opprinnelig ‘torturert’. I gammel tid var torturbenken en ramme som offeret 
ble lagt på med ankler og håndledd bundet til en spindel som man kunne skru til for å 
forårsake uutholdelig smerte.

Oppfordre elevene til 
å be om veiledning når 
de skal utføre oppdrag
Når du gir elevene 
oppdrag, for eksempel 
å undervise en del av 
en leksjon, skulle du 
oppfordre dem til å be 
om veiledning når de 
utfører sine oppdrag. 
Din oppmuntring vil 
øke deres tillit til at de 
kan motta opplysning 
gjennom Ånden (se 
L&p 6:14- 15).
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“Opprørt (det engelske “harrow” [harv]) er en ramme med tinder i. Når den blir trukket 
langs jordsmonnet, river den opp og lager furer i jorden. Skriftene taler ofte om sjeler og 
sinn som ‘opprøres’ av skyldfølelse.

“Pine står opprinnelig for ‘tommeskrue’, et torturredskap som forårsaket så stor smerte at 
selv en uskyldig ville tilstå” (“Berøringen av Mesterens hånd,” Liahona, juli 2001, 25).

• Hva kan Almas opplevelse lære oss om virkningene av synd? (Hjelp elevene å finne 
følgende sannhet: Synd fører til stor smerte, lidelse og anger.)

• Virker det som om Alma opplevde smerte og anger for sine synder umiddelbart etter å 
ha begått dem? Hvorfor tror du det er viktig å forstå at vi kanskje ikke føler virkningen 
av våre synder umiddelbart?

Be elevene grunne på opplevelser der de har følt smerte eller anger for sine synder. Les så 
følgende uttalelse av president Packer:

“Vi har alle i det minste fått en smak av de samvittighetskvaler som følger våre feiltrinn…

“Hvis du bærer på tyngende skyldfølelse, skuffelse, feiltrinn eller skam, finnes det et bote-
middel” (“Berøringen av Mesterens hånd,” 25).

Påpek at mens Alma følte intens smerte og anger på grunn av sine synder, husket han 
kuren for sin smerte.

• Hva sier Alma 36:17 om hva han husket?

Be en elev lese Alma 36:18 høyt. Be klassen se etter hva Alma gjorde for å følge sin fars 
læresetninger. For å hjelpe elevene å forstå disse versene bedre, kan du be en elev lese 
følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“Alma hadde blitt påvirket av sin fars undervisning, men det er spesielt viktig 
at den profetien han husket, var den som gjaldt ‘en Jesus Kristus som skulle 
komme, en Guds Sønn, som skulle sone for verdens synder’. (Alma 36:17.) 
Det er dette navnet og det er dette budskapet alle må høre… Uansett hvilke 
andre behov vi har, vil alt avhenge av den bønnen: ‘O Jesus, du Guds Sønn, 
ha barmhjertighet med meg.’ Han er beredt til å vise barmhjertighet. Han 

betalte med sitt eget liv for å gi den” (However Long and Hard the Road [1985], 85).

• Hvorfor tror du det er viktig for oss ikke bare å lære om Jesus Kristus, men også å be 
om velsignelsene ved hans forsoning?

Oppfordre elevene til stille å overveie om de har bedt om å motta velsignelsene av Jesu Kristi 
forsoning, herunder den velsignelse som tilgivelse er.

Be elevene granske Alma 36:19- 22 stille, på jakt etter ord og uttrykk som beskriver hvordan 
Almas følelser endret seg etter at han ba om barmhjertighet.

• Hvilke ord eller uttrykk fant du som beskriver hvordan Almas følelser endret seg?

Still følgende spørsmål om hvert av ordene og uttrykkene elevene har funnet:

• Hva lærer dette uttrykket (eller ordet) deg om kraften i Frelserens forsoning? (Når ele-
vene svarer, kan du hjelpe dem å forstå at ikke bare ble Almas smerte fjernet, men han 
ble også fylt med glede.)

Skriv følgende ufullstendige setning på tavlen: Hvis vi utøver tro på Jesus Kristus og hans 
forsoning, vil han …
• Hva kan vi lære av Almas erfaring om hva Herren gjør for oss når vi omvender oss opp-

riktig? (Elevene kan nevne forskjellige prinsipper, men forsikre deg om at de gir uttrykk 
for at hvis vi utøver tro på Jesus Kristus og hans forsoning, vil han befri oss fra 
smerten av våre synder og fylle oss med glede. Du kan gjerne fullføre dette utsagnet 
på tavlen.)

• Hva kan vi gjøre for å utøve tro på Jesus Kristus, slik at vi kan bli befridd fra den smerte 
eller anger som våre synder forårsaker?

Les høyt følgende situasjon, og be elevene overveie hvordan de ville reagert:

En venn som har lest Mormons bok, uttrykker bekymring med hensyn til Almas ord i Alma 
36:19. Din venn spør deg: “Hvis jeg kan huske mine synder og fortsatt er lei meg for dem, 
betyr det at jeg ikke har blitt tilgitt?”
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Be elevene forklare hvordan Almas opplevelser er relevante for denne situasjonen. Når 
elevene har svart, kan du lese følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første 
presidentskap:

“Satan vil prøve å få oss til å tro at våre synder ikke er tilgitt fordi vi kan huske 
dem. Satan er en løgner, han prøver å tåkelegge vårt syn og lede oss bort fra 
omvendelsens og tilgivelsens sti. Gud lovet ikke at vi ikke skulle huske våre 
synder. Å huske vil hjelpe oss å unngå å gjøre de samme feilene igjen. Men 
hvis vi holder oss sanne og trofaste, vil erindringen om våre synder blekne 
over tid. Det vil være en del av den nødvendige helbredelses-  og helliggjørel-

sesprosessen. Alma bar vitnesbyrd om at etter at han hadde ropt til Jesus om barmhjertig-
het, kunne han fortsatt huske sine synder, men erindringen om hans synder naget og plaget 
ham ikke lenger, fordi han visste at han hadde fått tilgivelse (se Alma 36:17- 19).

“Det er vårt ansvar å unngå alt som vil bringe gamle, syndige minner tilbake. Når vi 
fortsetter å ha ‘et sønderknust hjerte og en angrende ånd’ (3 Nephi 12:19), kan vi stole på 
at Gud ‘ikke lenger vil komme [våre synder] i hu’” (“Punktet for trygg retur,” Ensign eller 
Liahona, mai 2007, 101).

• Med utgangspunkt i president Uchtdorfs uttalelse, hvordan ville du forklare hva det 
betyr at vi “ikke lenger [blir] opprevet ved tanken på [våre] synder” ? (Alma 36:19).

Bær vitnesbyrd om at hvis vi utøver tro på Jesus Kristus og hans forsoning, vil han fri 
oss fra smerten av våre synder og fylle oss med glede. Oppfordre elevene til å tenke 
på hvordan de kan bruke det de har lært av Almas erfaring. Hvis tiden tillater det, kan 
klassen synge “Hvor kan jeg finne fred?” (Salmer, nr. 92).

Alma 36:23- 30
Alma forklarer hvorfor han arbeider kontinuerlig for å bringe andre til omvendelse
For å hjelpe elevene å forstå hvorfor Alma arbeidet for å bringe andre til omvendelse, kan 
du vurdere å bruke følgende aktivitet. (Hvis det ikke er mulig å gi klassen noe godt å spise, 
kan du i stedet beskrive aktiviteten.)

Vis litt godteri (for eksempel en kjeks eller en sjokolade), og spør om noen i klassen liker 
dette godteriet. Ta en bit, og fortell hvor godt det smaker. Fortell klassen at godteriet sma-
ker så godt at du ønsker å dele det med hele klassen. Vis mer av det samme godteriet, og 
spør om noen andre ønsker å smake det. Del godteriet med alle som har lyst på det.

Be en elev lese Alma 36:23- 24 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hvordan smakeakti-
viteten er relevant for Almas opplevelse etter sin omvendelse.

• Hvordan lignet Almas handlinger på smakeaktiviteten? Hva ønsket Alma at andre skulle 
få smake?

Be en elev lese Alma 36:25- 26 høyt. Be klassen finne ut hvordan Almas innsats for å for-
kynne evangeliet påvirket ham og andre.

• Hvordan påvirket Almas undervisning ham selv og andre?

• Hvilke prinsipper kan vi lære av disse versene? (Elevene kan bruke forskjellige ord, 
men sørg for at de uttrykker at vi kan få stor glede når vi prøver å bringe andre til 
Kristus.)

Gi et sammendrag av Alma 36:27- 30 ved å forklare at Alma igjen vitnet for Helaman at 
Herren ville befri dem som setter sin lit til ham. Bær vitnesbyrd om gleden vi kan oppleve 
når vi utøver tro på Jesus Kristus og når vi oppfordrer andre til å gjøre det samme. For å 
hjelpe elevene å anvende det de har lært av Alma 36, kan du be dem gjøre en av aktivite-
tene under. (Du kan gjerne skrive disse på tavlen.)

 1. Overvei om du har følt Frelseren befri deg fra synd og fylle deg med glede. Forklar i din 
skriftstudiedagbok hva du vil gjøre for å kunne motta disse velsignelsene.

 2. Tenk på en eller annen (for eksempel en venn, en bror eller søster eller et medlem av 
menigheten) som kan ha nytte av ditt vitnesbyrd om Frelseren. Skriv et brev til vedkom-
mende, og ta med ditt vitnesbyrd om hvordan Jesus Kristus er i stand til å frigjøre oss 
fra smerten av synd og fylle oss med glede.



325

Innledning
Alma fortsatte sine råd til sin sønn Helaman og ga ham 
ansvaret for de hellige opptegnelsene. Han minnet 
Helaman på at Skriftene allerede hadde vært et mid-
del for å bringe tusenvis av lamanitter til Herren, og 
han profeterte at Herren hadde store hensikter med 
opptegnelsene i fremtiden. Alma instruerte sin sønn 
om hva han skulle lære folket. Idet han sammenlignet 

Kristi ord med Liahona, understreket han for Helaman 
viktigheten av å søke veiledning i dem.

Merk: Denne leksjonen gir tre elever anledning til å 
undervise klassen. For å hjelpe disse elevene å forbe-
rede seg til å undervise, kan du gi hver elev en kopi av 
den delen han eller hun skal undervise i, en dag eller 
to før. Du kan også velge å undervise disse delene selv.

LEKSJON 94

Alma 37

Undervisningsforslag

Alma 37
Alma overlater opptegnelsene til Helaman, råder ham til å holde budene og 
minner ham om at Liahona virket ved tro
Kopier følgende oversikt på tavlen:

Be elevene skrive på tavlen noen små og enkle ting som har hatt stor innflytelse til det 
gode i deres liv. Du kan gjerne be dem forklare svarene sine.

Forklar at Alma 37 inneholder Almas råd for å hjelpe sin sønn Helaman å forberede seg til 
å bli den neste vokter av de hellige opptegnelsene. Alma lærte ham den rolle små og enkle 
ting spiller i Herrens verk. Be en elev lese Alma 37:6- 7 høyt.

Hva kan disse versene lære oss om verdien av “små og enkle ting”? (Elevene kan bruke 
forskjellige ord, men de skulle uttrykke at Herren virker ved små og enkle midler for å 
tilveiebringe sine evige hensikter.)
Be elevene lese Alma 37:1- 5 stille, på jakt etter et eksempel på en liten og enkel ting som 
kan ha stor innvirkning på folks liv (de hellige opptegnelsene, eller Skriftene). Når elevene 
forteller hva de har funnet ut, skriver du ordet Skriftene på tavlen under Små og enkle ting.
Be elevene granske Alma 37:8- 10 for å finne ut hvordan Skriftene påvirket menneskene i 
Mormons bok. Etter hvert som elevene rapporterer det de finner, kan det være lurt å skrive 
svarene deres under STOR PÅVIRKNING.
• På hvilke måter har Skriftene påvirket ditt liv?

Gi et sammendrag av Alma 37:11- 32 ved å forklare at Alma lærte Helaman at Herren ville 
vise sin makt ved frembringelsen av Mormons bok. Han befalte Helaman å følge Herrens 
bud og omhyggelig føre opptegnelsene. Han ba også Helaman bruke opptegnelsene til 
å undervise folket og om å unngå å avsløre alle detaljer om jaredittenes ugudelighet og 
resulterende ødeleggelse.

Be elevene granske Alma 37:13- 16 stille, og se etter prinsipper Alma underviste Helaman 
om da han ga ham ansvaret for opptegnelsene. (Elevene kan nevne en rekke prinsipper, 
men sørg for at svarene reflekterer at hvis vi adlyder Herrens bud, vil han hjelpe oss 
å utføre våre plikter. Du kan gjerne spørre hvordan dette prinsippet er relevant for den 
sannhet at små og enkle ting kan ha stor innvirkning.)

Resten av denne leksjonen er utformet for å bli undervist av tre elever. Hvis klassen er 
stor, kan du be elevene som skal undervise, om å plassere seg på tre forskjellige steder i 
rommet. Del klassen i tre grupper. Be hver gruppe ta med seg sine skrifter, notatbøker eller 
skriftstudiedagbøker og penner eller blyanter, og gå til en av elevene som skal undervise. 
Når elevene er ferdige med sine leksjoner, lar du gruppene rotere. Hvis klassen er liten, 

Små og enkle ting STOR PÅVIRKNING
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kan elevene som skal undervise, bytte på å undervise hele klassen. I begge tilfeller skulle 
elevene få ca syv minutter til å presentere sin leksjon og lede en diskusjon.

Elev som underviser 1 – Alma 37:33- 34
Be dine medelever tenke på en lokal leder i Kirken eller en generalautoritet som har lært 
dem noe som har gjort en forskjell i deres liv. Be noen elever fortelle hva denne lederen 
lærte dem og hvordan det påvirket dem. Du kan gjerne fortelle om et eksempel fra ditt 
eget liv.

Be to elever bytte på å lese høyt fra Alma 37:33- 34. Be resten av elevene følge med, på jakt 
etter hva Alma rådet Helaman til å undervise folket. Du kan gjerne foreslå at de markerer 
ordene “lær dem” og “forkynn for dem” mens de leser. På tavlen eller et papirark skriver 
du Læresetninger fra Kirkens ledere. Når elevene har lest versene, ber du dem om å rap-
portere hva de fant ut. Skriv svarene under Læresetninger fra Kirkens ledere. Still følgende 
spørsmål:

• Hvordan kan disse læresetningene være spesielt nyttig for oss i dag? Hvorfor?

Be dine medelever se på den siste setning i Alma 37:34 for å se hvilken velsignelse som 
kommer ved å følge læresetninger fra Kirkens ledere. Skriv følgende prinsipp på tavlen: 
Ved å følge læresetninger fra Kirkens ledere, kan vi finne hvile for vår sjel. Spør dem 
hva de tror det betyr å “finne hvile for sine sjeler” (Svarene kan omfatte å være fri fra føl-
gene av synd, motta fred fra Ånden og bli velsignet med styrke til å utholde og overvinne 
utfordringer.)

Bær ditt vitnesbyrd om hvordan dette prinsippet har vært sant i ditt liv. Hvis du har tid til 
overs, kan du oppfordre andre til å bære vitnesbyrd om dette prinsippet.

Elev som underviser 2 – Alma 37:35- 37
Forklar for dine medelever at det er vanlig for dem som planter trær, å binde et ungt tre fast 
i en påle og deretter fjerne støtten når treet modnes. Spør dem hvorfor de tror dette gjøres. 
Les så følgende historie om et tre som president Gordon B. Hinckley plantet i hagen sin:

President Gordon B. Hinckley plantet et ungt tre i nærheten av hjemmet sitt 
like etter at han giftet seg. Etter hvert som årene gikk, viet han det lite 
oppmerksomhet. En dag la han merke til at treet var misformet og hellet mot 
vest. Han prøvde å rette det opp ved å dytte det, men stammen var for tykk. 
Han prøvde å bruke et tau og trinser til å rette det opp, men det ville ikke 
rikke seg. Til slutt saget han av den tunge grenen på vestsiden, noe som 

etterlot et stygt arr. Senere sa han om treet:

“Mer enn et halvt århundre har gått siden jeg plantet det treet… Her om dagen så jeg på 
treet igjen. Det er stort. Formen er bedre. Det er en stor ressurs for hjemmet. Men hvor 
alvorlig var ikke traumet i dets ungdom, og hvor brutal var ikke behandlingen jeg ga det.

“Da det ble plantet, ville en hyssing ha holdt det på plass mot vindens kraft. Jeg kunne 
og burde ha festet den hyssingen med svært lite innsats. Men jeg gjorde det ikke, og det 
bøyde seg for de krefter som kom mot det” (“Bring Up a Child in the Way He Should Go,” 
Ensign, nov. 1993, 59).

Be elevene lese Almas råd til Helaman i Alma 37:35. Be dem om å tenke på hvordan dette 
verset angår president Hinckleys erfaring med treet.

Be elevene sammenfatte Alma 37:35 med egne ord. (Svarene skulle uttrykke at vi skulle 
lære i vår ungdom å holde Guds bud.) Be dem også skrive svar på følgende spørs-
mål. (Du kan gjerne skrive spørsmålene på tavlen eller lese dem sakte slik at elevene kan 
skrive dem.)

• Hvilken forskjell tror du det gjør i en persons liv å lære å holde Guds bud mens han eller 
hun fortsatt er ung?

• Kan du komme på noen som har blitt velsignet gjennom hele livet fordi de har lært å 
adlyde budene i sin ungdom? Skriv om hvordan de har blitt velsignet.

Be noen elever fortelle hva de har skrevet. Be så en elev lese Alma 37:36- 37 høyt. Be resten 
av elevene følge med, på jakt etter konkrete råd som kan hjelpe dem å holde budene mens 
de er unge.

• Hvordan kan det å følge dette rådet daglig, hjelpe deg å holde budene?

Alma 37:35  
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Du kan gjerne 
hjelpe elevene med å 
mestre dette skriftstedet 
ved å be dem gjøre 
oppgaven på slutten 
av dagens leksjon.
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• På hvilke måter vil du prøve å sette Herren først i dine tanker, ord, gjerninger og følelser? 
(Oppfordre elevene til å overveie hvordan de kan forbedre seg.)

Fortell om dine følelser med hensyn til hvordan det å rådføre deg med Herren har hjulpet 
deg å holde budene. Oppfordre dine medelever til å søke råd hos Herren i alt de gjør.

Elev som underviser 3 – Alma 37:38- 45
Vis bildet Liahona (62041; Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr. 68). Minn dine medelever 
på kompasset som Herren brukte til å hjelpe Lehis familie å reise til det lovede land. I Alma 
37:38 får vi vite at kompasset ble kalt Liahona. Forklar at Alma talte om Liahona for å lære 
Helaman et viktig prinsipp om hvordan Herren leder sine barn.

Forklar for dine medelever at du kommer til å stille dem spørsmål og deretter be dem bytte 
på å lese noen vers høyt mens alle ser etter svarene. Be dem svare på hvert spørsmål etter 
at det tilhørende skriftstedet har blitt lest.

• Hvordan virket Liahona? (Se Alma 37:38- 40.)

• Hvorfor sluttet Liahona noen ganger å virke? (Se Alma 37:41- 42.)

• Hvordan kan vi sammenligne Liahona med Kristi ord? (Se Alma 37:43- 45.)

Du må kanskje forklare at i disse versene referer ordene symbolsk betydning og forbilde til 
“en person, en hendelse eller et ritual med likhet med en annen person, hendelse eller 
ritual av større betydning som vil følge… Sanne forbilder vil ha merkbare likhetstrekk, vise 
tegn på guddommelig forordning og være profetiske med hensyn til fremtidige hendelser” 
(Joseph Fielding McConkie, Gospel Symbolism [1985], 274). Valget mellom å følge eller ikke 
følge instruksjonene på Liahona, er som vårt valg om hvordan vi vil reagere på den veiled-
ning som kommer gjennom Kristi ord.

• Hvor kan vi finne Kristi ord? (Svarene kan omfatte Skriftene, ord fra siste- dagers profe-
ter, patriarkalske velsignelser og Åndens tilskyndelser.)

Be dine medelever sammenfatte Almas ord i Alma 37:38- 45, særlig i vers 44- 45. Denne 
diskusjonen bør omfatte følgende sannhet: Hvis vi følger Jesu Kristi ord, vil de lede 
oss til å motta evig liv.
Fortell hvordan Kristi ord har påvirket deg åndelig og hvordan de kan hjelpe deg videre 
mot evig liv. Du kan gjerne foreslå at elevene kunne vurdere å motta en patriarkalsk velsig-
nelse, eller hvis de allerede har mottatt en, lese den jevnlig og med en bønn i sitt hjerte.

Til læreren: Når elevene er ferdige med å undervise sine deler av leksjonen, takker du dem, 
og hvis tiden tillater det, kan du be noen elever bære vitnesbyrd om prinsippene de har 
lært i dag. Du kan også gjerne bære ditt vitnesbyrd om disse prinsippene. Avslutt med å 
be klassen følge med mens du leser Alma 37:46- 47 høyt.

Kjenn Skriftene – Alma 37:35
Merk: Følgende hjemmeaktivitet vil forberede elevene til begynnelsen av neste leksjon 
(Alma 38). Sett av tid i klassen til å forklare oppgaven for elevene og informere dem om 
din plan om å følge opp deres erfaringer neste gang dere møtes.

Påpek at Alma 37:35 er et Kjenn Skriftene- skriftsted. Du kan gjerne oppfordre elevene til 
å markere det på en særegen måte slik at de lett kan finne det igjen. Oppfordre dem til å 
pugge dette skriftstedet hjemme i kveld og fremsi det utenat for mor, far eller en annen 
voksen de stoler på. (De kan også lese verset sammen med en voksen.) Oppfordre dem til 
å stille den voksne følgende spørsmål. (Du kan gjerne be elevene skrive disse spørsmålene 
på et papirark som de tar med hjem.)

Hvordan har lydighet mot Guds bud hjulpet deg?

Hvilke råd har du til meg som kan hjelpe meg å bli klokere i min ungdom?

Informer elevene om at du vil be dem rapportere om sine erfaringer i løpet av neste leksjon.
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Innledning
Shiblon virket sammen med sin far Alma som misjonær 
blant zoramittene (se Alma 31:7). Etter denne misjonen 
uttrykte Alma glede over den sindighet og trofasthet 

Shiblon hadde vist under forfølgelse. Alma vitnet også 
for Shiblon om Frelserens kraft til befrielse og ga råd 
om Shiblons løpende arbeid med å forkynne evangeliet.

LEKSJON 95

Alma 38

Undervisningsforslag

Alma 38:1- 3
Alma uttrykker glede over Shiblons trofasthet
Hvis du ba elevene gjøre hjemmeaktiviteten på slutten av forrige leksjon, kan du minne 
dem på de to spørsmålene du oppfordret dem til å stille sine foreldre eller en annen voksen 
de stolte på:

• Hvordan har lydighet mot Guds bud hjulpet deg?

• Hvilke råd har du til meg som kan hjelpe meg å bli klokere i min ungdom?

Be elevene rapportere om sine erfaringer med aktiviteten. Når elevene har svart, spør du:

• Hvordan påvirket denne erfaringen ditt ønske om å holde Herrens bud?

Forklar at i Alma 38 finner vi råd som Alma ga sin sønn Shiblon. Be en elev lese Alma 38:1- 3 
høyt. Be klassen følge med, på jakt etter ord eller uttrykk som beskriver hva Alma følte for 
Shiblon, og hvorfor. Be elevene fortelle hva de kommer frem til.

• Hva kan vi lære av Alma 38:2- 3 om den innflytelse rettskafne barn kan ha på sine forel-
dre? (Elevene kan gi forskjellige svar. Sørg for at de nevner den sannhet at når ungdom 
er sindige og trofaste når det gjelder å holde budene, kan de bringe sine foreldre 
stor glede.)

• Når har dine foreldre følt glede på grunn av en god beslutning du har tatt eller på grunn 
av din innsats for å etterleve evangeliet?

• Hvordan påvirker din innsats for å holde budene, ditt forhold til dine foreldre?

Du kan gjerne gi et eksempel på hvordan familien din har blitt påvirket av de gode valgene 
barn i familien har gjort.

Alma 38:4- 9
Alma vitner om Frelserens kraft til å befri
Forklar at Alma minnet Shiblon om at de begge hadde opplevd Frelserens kraft til befri-
else. Forbered følgende oversikt som et utdelingsark, eller vis den på tavlen og be elevene 
kopiere den i sine skriftstudiedagbøker.

Shiblon (Alma 38:4- 5) Alma (Alma 38:6- 8)

Hva ble han befridd fra?

Hvorfor ble han velsignet 
med befrielse?

Hva kan vi lære av hans 
erfaring?

Oppfølging etter å 
ha gitt oppgaver
Når du følger opp ele-
vene med hensyn til tid-
ligere oppfordringer om 
å anvende evangeliets 
prinsipper, gir du dem 
muligheter til å vitne om 
velsignelsene som følger 
av å etterleve evange-
liet. Når elevene forteller 
hva de har opplevd når 
de har anvendt evange-
liets sannheter, styrker 
de sitt vitnesbyrd og 
bidrar til å styrke andres 
vitnesbyrd.
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Fyll ut oversikten som klasse, eller be elevene gå sammen to og to og fylle den ut. Be 
elevene gjennomgå skriftstedene i oversikten etter hvert som de svarer på spørsmålene. 
Oppfordre dem til å innlemme det de allerede vet om da Herren befridde Shiblon (se Alma 
38:2- 3) og Alma (se Mosiah 27; Alma 36). Når elevene har fullført oversikten, kan du stille 
følgende spørsmål for å hjelpe dem å drøfte prinsippene de har lært:

• Hva kan vi lære av Shiblons opplevelse? (Elevene kan nevne forskjellige prinsipper. Sørg 
for at de finner frem til følgende sannhet: Hvis vi utholder alle ting med tålmodighet 
og tillit til Gud, vil han befri oss fra prøvelser, vanskeligheter og plager og løfte 
oss opp på den siste dag.)

• Hva kan vi lære av Almas opplevelse? (Selv om elevene kan svare forskjellig, må du 
sørge for at de gir uttrykk for at for å få tilgivelse for våre synder og finne fred i 
sjelen, må vi utøve tro på Jesus Kristus og søke hans barmhjertighet.)

Be en elev lese Alma 38:9 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hva Alma ønsket at 
sønnen skulle lære om Frelseren.

• Hvorfor er det viktig for oss å vite at Jesus Kristus er den eneste “vei eller … middel 
hvorved [vi] kan bli frelst”?

• På hvilke måter har du opplevd befrielse ved Frelserens kraft? (Du kan gjerne gi elevene 
tid til å grunne på dette spørsmålet før du ber dem svare.) Hva gjorde du for å søke 
denne befrielsen?

Gi elevene litt tid til å grunne på hvordan de kan søke Herrens hjelp med en personlig 
utfordring.

Alma 38:10- 15
Alma råder Shiblon til å fortsette å forkynne evangeliet og utvikle gode egenskaper
Forklar at Alma oppfordret Shiblon til å utvikle egenskaper som ville hjelpe ham når han 
fortsatte å forkynne evangeliet og tjene andre. Almas råd til Shiblon kan gjelde alle som 
ønsker å tjene, undervise eller være en god innflytelse for andre. Be elevene lese Alma 
38:10- 15 stille, på jakt etter råd som vil være spesielt verdifulle for dem. Du kan gjerne 
foreslå at elevene markerer det de finner.

Gi elevene en kopi av studieveiledningen på slutten av denne leksjonen. Forklar at når de 
bruker veiledningen, vil de se hvordan vår innsats for å utvikle gode egenskaper for-
bereder oss til å undervise og tjene andre. Be dem velge en del av Almas råd i venstre 
kolonne av veiledningen og gjøre den tilsvarende læringsaktiviteten i høyre kolonne. (Hvis 
du ikke kan lage kopier av studieveiledningen, kan du tilpasse aktiviteten ved å lede en 
klassediskusjon og bruke informasjonen i studieveiledningen som en ressurs.)

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å fullføre en av læringsaktivitetene i studieveiled-
ningen, kan du vurdere å be noen av dem fortelle hva de har lært av denne aktiviteten og 
hvordan de har tenkt å anvende det. Hvis du har gitt elevene kopier av studieveiledningen, 
kan du oppfordre dem til å ta den med hjem og lære mer om Almas råd til Shiblon.

Tilpasse 
læringsaktiviteter
Undervisningsmeto-
dene som presenteres 
i denne håndboken, er 
forslag. Bruk visdom for 
å tilpasse dem i henhold 
til dine omstendigheter 
og i henhold til beho-
vene til enkeltelever og 
klassen som helhet. Be 
og søk Den hellige ånds 
veiledning.
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Studieveiledning for Alma 38:10- 12
Undersøk forskjellige deler av Almas råd som er oppført nedenfor, og velg noe du ønsker å 
bli bedre i. Fullfør tilsvarende læreaktivitet for å hjelpe deg å anvende dette rådet i ditt liv.

Almas råd Læringsaktiviteter

“[Vær] flittig og 
måteholden i alle 
ting” (Alma 38:10).

Flid er konsekvent, omhyggelig og bevisst innsats. Å være måteholden 
er å “vise moderasjon i alle ting eller å utøve selvbeherskelse” (Kent D. 
Watson, “Vær måteholdne i alle ting,” Ensign eller Liahona, nov. 2009, 
38). Skriv i skriftstudiedagboken din om hvorfor disse to egenskapene er 
nødvendige når en person forkynner evangeliet og tjener andre. Skriv også 
om noen områder av ditt liv der du kan være mer flittig eller måteholden 
og om hvordan det å bli bedre på disse områdene vil hjelpe deg å under-
vise og tjene andre mer effektivt.

“Se til at du ikke blir 
oppblåst i stolthet, 
[og] ikke roser deg” 
(Alma 38:11).

Et aspekt av stolthet er å stole mer på seg selv enn på Gud. Stolthet 
er også påtagelig når en person tror han eller hun er bedre enn eller 
viktigere enn andre. Skriv i din skriftstudiedagbok om hva som kan skje 
hvis et medlem av Kirken er stolt i sitt kall. Eldste Robert D. Hales i De tolv 
apostlers quorum har sagt: “Sanne disipler snakker med mild selvtillit, ikke 
skrytende stolthet” (“Kristent mot: Prisen for å være disippel,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2008, 73). Tenk på en du kjenner som underviser i evangeliet 
med “mild selvtillit”. Skriv i skriftstudiedagboken din om vedkommende 
og den innflytelse hans eller hennes undervisning har hatt på deg. Skriv 
også om en eller to måter du vil prøve å unngå stolthet på.

“Vær frimodig, men 
ikke overmodig” 
(Alma 38:12).

Les apostelen Paulus’ ord i Filipperne 1:14 (i det Nye Testamentet) for å 
se hvordan Guds tjenere kan være frimodige. President James E. Faust i 
Det første presidentskap forklarte hvordan vi kan unngå å være overmo-
dige: “Jeg tror ikke at vi trenger å være … høylytte, påtrengende eller 
ufølsomme i vår tilnærming [til misjonærarbeid]” (i James P. Bell, In the 
Strength of the Lord: The Life and Teachings of James E. Faust [1999], 373). 
Skriv i skriftstudiedagboken din om hvordan man kan være frimodig uten 
å være overmodig. Skriv om en bestemt måte du vil anvende rådet om å 
være frimodig, men ikke overmodig på. Skriv også om hvordan dette rådet 
kan hjelpe deg å lykkes med å undervise og tjene andre.

“Hold alle dine 
lidenskaper i tømme” 
(Alma 38:12).

Å holde i tømme betyr å beherske, veilede eller kontrollere. En lidenskap 
er en sterk følelse. Grunn på følgende spørsmål, og skriv svarene i din 
skriftstudiedagbok: Hvorfor tror du det er viktig for oss å holde våre liden-
skaper i tømme? Hvordan tror du det å holde dine lidenskaper i tømme 
kan hjelpe deg å bli fylt med kjærlighet? Hva vil du gjøre for å følge Almas 
råd om å holde alle dine lidenskaper i tømme?

“[Hold] deg borte 
fra dovenskap” 
(Alma 38:12).

Gjennomgå skriftsteder oppført i indeksen til trippelkombinasjonen under 
“Lediggang”. Se etter råd om hva det innebærer å være doven og om 
det motsatte av å være doven. Velg to vers under oppføringen og studer 
dem. Skriv i din skriftstudiedagbok om hva du lærer av versene du har 
valgt. Skriv om hvordan rådet om å avstå fra lediggang vil hjelpe deg å 
undervise og tjene andre mer effektivt. Til slutt skriver du om en bestemt 
måte du vil avstå fra lediggang på.
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Hjemmestudie- leksjon
Alma 33- 38 (Enhet 19)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte Alma 33- 38 (enhet 19), 
er ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg bare om et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Alma 33- 35)
Alma lærte zoramittene at vi kan tilbe Gud kontinuerlig ved 
hjelp av bønn. Alma forkynte så at vi mottar vår himmelske 
Faders barmhjertighet, herunder tilgivelse for våre synder, på 
grunn av Jesu Kristi forsoning. Amulek lærte zoramittene at 
Jesu Kristi altomfattende og evige forsoning tilbyr frelse for 
hele menneskeheten. Elevene lærte også at for å motta for-
soningens fulle velsignelser, må vi utøve tro til omvendelse.)

Dag 2 (Alma 36)
Av Almas beretning om sin omvendelse lærte elevene at 
synd kan føre til stor smerte og anger. I tillegg lærte de at 
hvis vi utøver tro på Jesu Kristi forsoning, vil han befri oss 
fra smerten av våre synder og fylle oss med glede. I likhet 
med Alma, kan vi få stor glede når vi prøver å bringe andre 
til Kristus.

Dag 3 (Alma 37)
Alma ga sin sønn Helaman ansvar for å føre og bevare 
de hellige opptegnelsene. Ved å studere Almas ord lærte 
elevene at for å tilveiebringe sine evige hensikter, arbeider 
Herren med små og enkle midler. De lærte også at hvis vi 
adlyder Herrens bud, vil vi ha fremgang. Alma lærte sin sønn 
at vi i vår ungdom skulle lære å holde Guds bud, og at hvis 
vi gir akt på Jesu Kristi ord, vil de lede oss til å motta evig liv.

Dag 4 (Alma 38)
Da elevene studerte Almas råd til Shiblon, lærte de at hvis de 
begynner i sin ungdom å være sindige og trofaste i å holde 
budene, kan de gi sine foreldre stor glede. Alma vitnet for 
sine sønner at Gud befrir oss fra prøvelser, vanskeligheter 
og plager hvis vi utholder alle ting med tålmodighet og tillit 
til ham. Alma vitnet også om at for å få tilgivelse for våre 
synder og fred i vår sjel, må vi rope til Herren om barmhjer-
tighet. Til sist lært elevene at det å utvikle gode egenskaper 
forbereder oss til å undervise og tjene andre.

Innledning
Amulek lærte zoramittene at forsoningen er “altomfattende 
og evig” (Alma 34:10). Elevene lærte denne sannheten i sitt 
ukentlige studium, og denne leksjonen vil gi dem en ytterligere 
mulighet til å forstå og verdsette Jesu Kristi forsoning.

Undervisningsforslag

Alma 33- 35
Alma og Amulek underviser zoramittene om Jesu Kristi forsoning
Spør: Hvorfor var Jesus Kristus den eneste som kunne sone for 
verdens synder?

Minn elevene på at de, som en del av sine ukentlige oppgaver, 
leste Alma 34:10- 14 og markerte setninger som inneholder 
ordene altomfattende og evig. Be en elev lese disse versene 
høyt, og be så elevene fortelle hvilke setninger de fant.

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson 
i De tolv apostlers quorum for å hjelpe dem å forstå hvordan 
Jesu Kristi forsoning er altomfattende og evig:

“Hans forsoning er uendelig – uten ende. Den var også uendelig 
i den forstand at alle mennesker ville bli frelst fra en død som 
aldri tok slutt. Den var uendelig når det gjelder hans enorme 
lidelse… Den var uendelig i omfang – den skulle utføres en 
gang for alle. Og forsoningens barmhjertighet strekker seg ikke 
bare til et uendelig antall mennesker, men også til et uendelig 
antall verdener som ble skapt av ham. Den var uendelig utover 
en hvilken som helst menneskelig målestokk eller menneskelig 
forståelse.

“Jesus var den eneste som kunne tilveiebringe en slik uendelig 
forsoning fordi han var født av en dødelig mor og en udødelig 
Fader. På grunn av denne enestående fødselsrett var Jesus et 
uendelig vesen” (“Forsoningen”, Lys over Norge, jan. 1997, 32).

Spør: Hvordan hjelper Amuleks læresetninger og eldste Nelsons 
forklaring oss å forstå hvorfor Jesus Kristus var den eneste som 
kunne sone for verdens synder?

Be elevene oppsummere hva de så langt har lært av Alma 34 om 
Jesu Kristi forsoning. Forklar at et viktig prinsipp vi kan lære av 
dette kapitlet, er at Jesu Kristi altomfattende og evige forso-
ning gjør frelse mulig for hele menneskeheten.

Skriv følgende setning på tavlen eller på et ark: Forestill deg 
livet uten …

Hold opp en gjenstand som mange unge mennesker setter pris 
på (for eksempel en mobiltelefon). Spør: Hvordan ville livet ha 
vært uten denne gjenstanden?
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Hold deretter opp en flaske eller et glass med vann (eller noe 
annet som er viktig for å opprettholde livet). Spør: Hvordan ville 
livet vært uten vann?

Når elevene har svart på disse spørsmålene, fullfører du setnin-
gen på tavlen: Forestill deg livet uten Jesu Kristi forsoning.

Still følgende spørsmål:

• Hvordan tror du folk ser på livet hvis de ikke kjenner til Jesus 
Kristus eller hvis de ikke tror det finnes en Gud?

• Hvordan tror du livet ville vært annerledes for deg uten Jesu 
Kristi forsoning? (Gi elevene tid til å tenke på dette spørsmålet 
før du ber om svar.)

Forklar at Amulek lærte zoramittene at de måtte omvende 
seg for å bringe forsoningens velsignelser inn i sitt liv (se Alma 
34:15- 17). Spør elevene om de noen gang har utsatt å omvende 
seg fordi de var redde for å bekjenne sine synder eller var redde 
for at de ikke var sterke nok til å forandre seg. Spør deretter: 
Hvorfor er det farlig å utsette omvendelse?

Be elevene bytte på å lese høyt fra Alma 34:30- 35, på jakt etter 
hva Amulek forkynte om hvorfor vi ikke skulle utsette omvend-
else. Drøft disse versene ved å stille følgende spørsmål:

• Se på Alma 34:32. Hvorfor skulle vi omvende oss i dag? (Når 
elevene svarer, kan du hjelpe dem å forstå dette prinsippet: 
Dette liv er den tiden vi har til å forberede oss til å 
møte Gud.)

• Se på Alma 34:33. Hva er hensikten med dette livet? Hva vil 
skje med dem som utsetter omvendelse?

• Se på Alma 34:31. Hvilket løfte er gitt til dem som omvender 
seg nå?

Les følgende uttalelse av president Boyd K. Packer i De tolv 
apostlers quorum:

“Du trenger ikke vite alt før forsoningens kraft vil fungere for 
deg. Ha tro på Kristus, og den begynner å virke den dagen du 
spør!” (“Vasket ren,” Lys over Norge, juli 1997, 8.)

Spør: Hva lærer denne uttalelsen av president Packer deg? 
Hvorfor er den nyttig for deg?

Alma 36
Alma gir råd til sin sønn Helaman
Elevene studerte Almas råd til sin sønn Helaman, nedtegnet i 
Alma 36, og lærte om den glede Alma følte da han oppriktig 
omvendte seg fra sine synder. Elevene ble bedt om å lese Alma 
36:19- 22 og deretter skrive i sine skriftstudiedagbøker hva disse 
versene lærer dem om forsoningens kraft (dag 2, oppgave 3). 
Be noen elever lese det de skrev. Avslutt med ditt eget vitnes-
byrd om Jesu Kristi forsoning og den glede som kommer av 
omvendelse.

Neste enhet (Alma 39- 44)
Be elevene tenke på hvordan en engasjert og kjærlig mor eller 
far kan irettesette en sønn eller datter som har begått alvorlige 
seksuelle overtredelser. Alma opplevde denne situasjonen og 
lærte sin sønn Corianton, som syndet mens han var på misjon, 
viktige sannheter.
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Innledning
Alma irettesatte sin villfarne sønn Corianton, som 
hadde forlatt sin tjenestegjerning og begått seksuell 
synd. Alma lærte ham hvor alvorlige hans handlin-
ger var, og uttrykte skuffelse over at Corianton var 

skyldig i en så alvorlig synd. Alma befalte sin sønn å 
slutte å gå etter sine øynes lyster og å omvende seg. 
(Almas råd til Corianton om andre emner fortsetter 
i kapittel 40- 42).

LEKSJON 96

Alma 39

Undervisningsforslag

Alma 39:1- 8
Alma forklarer for sin sønn Corianton alvoret i seksuell synd
Skriv følgende spørsmål på tavlen: Hvorfor er noen synder mer alvorlige enn andre?
Be elevene stille overveie svar på dette spørsmålet. Foreslå at Almas råd i Alma 39 kan 
hjelpe oss å forstå alvoret i visse synder.

Be elevene se på notatet like over kapittelsammendraget til kapittel 39. Be dem finne ut 
hvem som snakker i dette kapitlet, og hvem han snakker til (Alma snakker til sin sønn 
Corianton). Forklar at Corianton hadde vært sammen med sin bror Shiblon og Alma for 
å forkynne evangeliet blant zoramittene, men han hadde falt i synd. Påpek at å forstå hva 
Corianton gjorde galt vil hjelpe elevene bedre å forstå Almas råd til ham i dette kapitlet 
og de neste tre kapitlene.

Be en elev lese Alma 39:1- 5 høyt. Be klassen se etter hva Corianton gjorde som var 
galt. (Du må kanskje forklare at ordet skjøge i vers 3 betyr en umoralsk kvinne eller en 
prostituert.)

• Hva gjorde Corianton som var galt? Hvilke av hans synder var mest alvorlig? (Seksuell 
umoral.)

• Blant zoramittene hadde Corianton skrytt av sin styrke og visdom (se Alma 39:2). 
På hvilke måter kan en stolt holdning føre til alvorlige synder som hor? Hva er noen 
eksempler i vår tid på stolte holdninger som kan få noen til å begå seksuell synd? (Mens 
elevene drøfter disse spørsmålene, kan du peke på at når folk er skrytende, overvurderer 
de ofte sin egen styrke, herunder sin evne til å motstå fristelser. Noen av vår tids eksem-
pler på dette er tidlige stevnemøter og stevnemøter utelukkende med én person.)

Be elevene lese Alma 39:5 stille, på jakt etter hvordan Alma forklarte alvoret i seksuell synd. 
(Det kan være nyttig å forklare at ordet avskyelighet refererer til noe som er syndig, ugude-
lig eller forferdelig.)

• Hva syns Herren om seksuell synd? (Etter hvert som elevene svarer, kan du hjelpe dem å 
oppdage den sannhet at seksuell synd er en avskyelighet i Herrens øyne.)

• Hvorfor tror du hor og utroskap er plassert nest etter mord i rekken av alvorlige synder?

For å hjelpe elevene å forstå Herrens normer og løfter knyttet til seksuell renhet, kan du 
be dem stille lese de to første avsnittene under “Seksuell renhet” i Til styrke for ungdom. Be 
dem om å lete etter svar på følgende spørsmål mens de leser. (Du kan gjerne skrive spørs-
målet på tavlen. Du kan også gjerne foreslå at elevene markerer svarene de finner i heftet.)

• Hva er fordelene med å holde seg seksuelt ren?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å lese og rapportere svarene de har funnet, kan 
du be dem lese resten av det som står under “Seksuell renhet” stille, på jakt etter svar på 
følgende spørsmål:

• Hvilke normer har Herren satt for at vi skal holde oss seksuelt rene?
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Be elevene tenke over hvilket budskap de føler Herren ønsker at de skal lære av det de 
nettopp har lest. Bær vitnesbyrd om alvoret i seksuell synd og om velsignelsene som følger 
av å være seksuelt ren.

Påpek at Alma, ved å gi sin sønn råd om en følsom sak, oppfylte sin plikt som far. Be 
elevene tenke over hvordan de kan reagere på råd fra sine foreldre eller Kirkens ledere om 
seksuell renhet. Be dem lese Alma 39:7- 8 stille, på jakt etter Almas hensikt med å under-
vise Corianton om alvoret i seksuell synd.

• Hva var Almas grunn til å undervise Corianton om alvoret i hans synd? (Å hjelpe 
Corianton å omvende seg slik at han ikke ville måtte stå skyldig for Gud.)

• Hvordan skulle vi reagere når noen oppfordrer oss til å omvende oss?

For å hjelpe elevene å forstå hvorfor foreldre, i likhet med Alma, ønsker å oppfordre sine 
barn til å omvende seg, kan du lese følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i 
De tolv apostlers quorum:

“En oppfordring til omvendelse er et uttrykk for kjærlighet… Hvis vi ikke 
oppfordrer andre til å forandre seg, eller ikke forlanger omvendelse av oss 
selv, svikter vi i en grunnleggende plikt vi skylder hverandre og oss selv. En 
ettergivende mor eller far, en overbærende venn, en engstelig kirkeleder er i 
realiteten mer opptatt av seg selv enn av deres velferd og lykke som de 
kunne ha hjulpet. Ja, ropet om omvendelse blir iblant regnet som intolerant 

eller støtende, og kan til og med vekke harme, men med Åndens veiledning er det egentlig 
et tegn på oppriktig omsorg” (“Den guddommelige gave omvendelse,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2011, 39).

Alma 39:9- 19
Alma oppfordrer Corianton til å omvende seg
For å introdusere rådet Alma ga sin sønn om hvordan han kunne omvende seg og vende 
seg til Herren, kan du skrive følgende på tavlen: Omvendelse innebærer …
Be noen elever etter tur lese høyt fra Alma 39:9- 13. Stopp opp mellom hvert vers for å 
stille elevene følgende spørsmål:

Alma 39:9
• Hva vil det si å “forsake dine synder”? (Å slutte å begå dem.)

• Hva har uttrykkene “[gå ikke mer] etter dine øynes lyster” og “nekt deg alle disse ting” 
med å forsake synd å gjøre? (Det kan være nyttig å forklare at i vår tid kan  uttrykket 
“dine øynes lyster” bety bilder og underholdning som er pornografisk på et eller 
annet vis. For å understreke faren ved pornografi, kan du vurdere å be elevene lese 
rådene om dette emnet på side 12 i Til styrke for ungdom. Du kan også forklare at uttryk-
ket “nekt deg” betyr å utøve selvkontroll eller selvbeherskelse, se fotnote 9b.)

• Kan du nevne noen måter unge siste- dagers- hellige kan utøve selvkontroll på når det 
gjelder seksuell renhet og unngå å gå etter sine øynes lyster? (For å hjelpe elevene å 
drøfte dette spørsmålet nærmere, kan det være lurt å beskrive noen situasjoner som er 
relevante for elevenes kultur og omstendigheter. Du kan for eksempel si noe sånt som 
dette: En siste- dagers- hellig ung kvinne har besluttet å “nekte seg”, men så inviterer en 
ung mann hun beundrer, henne med på en upassende fest. Hvordan bør hun svare?)

Påpek at Alma 39:9 er et Kjenn Skriftene- skriftsted. Du kan gjerne foreslå at elevene mar-
kerer dette skriftstedet slik at de lett vil kunne finne det igjen.

Alma 39:10
• På hvilke måter kan det å søke åndelig næring – kanskje fra foreldre, ledere i Kirken, 

søsken eller betrodde venner – hjelpe oss å omvende oss?

Alma 39:11
• Hva betyr “bli ikke villedet”?

• Hva er noen “tomme eller tåpelige” ting som du ser folk bli ledet bort av i dag?

Alma 39:9  
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til undervis-
ningsforslaget på slutten 
av leksjonen for å hjelpe 
elevene med deres 
mestring av dette 
skriftstedet.
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Alma 39:12
• Hva betyr det å avstå fra misgjerninger? (Å unngå synd.)

Alma 39:13
Forklar at omvendelse betyr “å overgi sitt hjerte og sin vilje til Gud” (se Bible Dictio-
nary, “Repentance”). I Skriftene innebærer uttrykket “vend deg til Herren” vanligvis 
omvendelse.

• Hva tror du det innebærer at “du vender deg til Herren av all din hu, makt og styrke”?

Minn elevene på at under misjonen til zoramittene hadde Coriantons opptreden påvirket 
noen mennesker til å ikke tro på Almas ord (se Alma 39:11).

• Når våre synder påvirker andre, hva må vi gjøre som en del av vår omvendelse? (Vedstå 
oss eller bekjenne våre feil til dem vi har såret, og prøve å reparere skaden.)

Skriv følgende sannhet på tavlen: Omvendelse innebærer å erkjenne og forsake våre 
synder og vende oss til Herren av all vår makt, sinn og styrke. Du kan gjerne foreslå at 
elevene skriver dette utsagnet i Skriftene ved siden av Alma 39:13. Be elevene skrive i sine 
notatbøker eller skriftstudiedagbøker om hva de tror Herren ønsker at de skal gjøre for mer 
fullstendig å vende sitt hjerte og sin vilje til ham.

For å understreke Frelserens rolle i omvendelsesprosessen, kan du be en elev lese Alma 
39:15- 16, 19 høyt. Be klassen se etter et uttrykk som gjentas tre ganger i disse versene. 
(Uttrykket er “glade budskap”.)

• Hvilket “glade budskap” lærte Alma sin sønn? (Elevene skulle blant annet svare at 
Jesus Kristus kom for å ta bort verdens synder. Du kan gjerne skrive dette på tavlen.)

• Hvorfor var Jesu Kristi komme gode nyheter for Corianton? (Etter hvert som ele-
vene svarer på dette spørsmålet, kan det være lurt å fortelle dem at Corianton senere 
omvendte seg fra sine synder og vendte tilbake til å være misjonær [se Alma 49:30].)

Vurder å fortelle klassen hvordan budskapet om Jesu Kristi forsoning har vært det “glade 
budskap” for deg eller noen du kjenner. Tilføy ditt vitnesbyrd om prinsippene klassen har 
drøftet fra Alma 39. Oppfordre elevene til å følge tilskyndelsene de har mottatt i løpet av 
leksjonen, om å ivareta sin renhet og vende seg til Herren gjennom omvendelse.

Kjenn Skriftene – Alma 39:9
Del klassen i grupper på fire eller fem. Gi hver gruppe en sekskantet terning og en blyant. 
(Hvis du ikke har terninger, kan du vurdere å tilpasse aktiviteten ved å legge seks små 
papirbiter, hver med et av tallene 1- 6 påskrevet, i en konvolutt eller en annen beholder.) 
Hver elev vil også trenge et blankt ark. Be hver gruppe sitte tett sammen rundt et bord eller 
i en sirkel. Be dem slå opp i Skriftene på Alma 39:9.

Forklar at hensikten med aktiviteten er å være den første i gruppen til å skrive Alma 39:9 i 
sin helhet. Men fordi det bare er én blyant pr gruppe, kan bare én person i gruppen skrive 
om gangen. Man kvalifiserer seg til å bruke blyanten ved å slå 1 på terningen.

Be medlemmene av hver gruppe bytte på å rulle terningen (eller ta en papirlapp og deret-
ter legge den tilbake). Når noen slår (eller velger) 1, tar han eller hun blyanten og begynner 
å skrive. Han eller hun sier hvert av ordene høyt samtidig som han eller hun skriver dem. 
Imens bytter de andre i gruppen på å slå terningen for å kvalifisere seg til å bruke blyan-
ten. Når en annen elev i gruppen slår 1, tar vedkommende blyanten fra forrige skribent og 
begynner å skrive verset på arket sitt mens han eller hun sier ordene. Den forrige skribe-
nten slutter seg til resten av gruppen som slår terningen. Elever som kvalifiserer seg til å 
bruke blyanten og som allerede har skrevet en del av verset på arket sitt, må lese høyt den 
delen de har skrevet før de skriver mer av verset. (Dette sørger for repetisjon som vil hjelpe 
elevene å huske verset.) Aktiviteten er ferdig når en elev fra hver av gruppene skriver Alma 
39:9 i sin helhet.

Be klassen gjenta verset unisont etter aktiviteten.

Merk: På grunn av beskaffenheten av og lengden på denne leksjonen, kan du bruke denne 
aktiviteten en annen dag, når du har tid til overs.
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Innledning
Da Alma advarte sønnen Corianton mot konsekvensene 
av synd, underviste han også om livet etter døden. Han 
forklarte at på grunn av Jesu Kristi forsoning vil hele 
menneskeheten oppstå. Han underviste om åndeverde-
nen, hvor de døde, avhengig av sine valg i jordelivet, 
venter enten i paradis eller i fengsel til oppstandelsen.

Merk: I denne leksjonen vil elevene få anledning til å 
undervise hverandre. Før leksjonen klargjør du utde-
lingsark som inneholder de tilhørende instruksjonene 
til parene. Gjør deg kjent med hvert sett med instruk-
sjoner slik at du kan hjelpe elevene når de forbereder 
seg til å undervise.

LEKSJON 97

Alma 40

Undervisningsforslag

Alma 40
Alma underviser Corianton om åndeverdenen og oppstandelsen
Skriv følgende spørsmål på tavlen før leksjonen begynner:

1. Hva gjør det mulig for oss å leve når vi dør? Hvem vil oppstå?

2. Hvor går vi hen når vi dør? Hvordan er det der?

3. Hva er oppstandelsen? Hvordan vil våre oppstandne legemer være forskjellige fra våre 
dødelige legemer? Hva kommer vi til å gjøre når vi er oppstandne?

Be elevene forestille seg at de er misjonærer og at de har en avtale om å møte en som 
søker svar på spørsmålene som er skrevet på tavlen. Forklar at Alma 40 er en fortsettelse 
av Almas undervisning til sin sønn Corianton, og inneholder svar på disse spørsmålene.

Be elevene lese Alma 40:1 stille. Be elevene finne ut hvorfor Alma snakket om oppstand-
else med sin sønn.

• Hvorfor underviste Alma Corianton om oppstandelsen?

• Når du tenker på Coriantons valg, hvorfor kan han ha vært bekymret med hensyn til 
oppstandelsen?

La elevene gå sammen to og to. Gi hvert par et nummer: 1, 2 eller 3. Be hvert par jobbe 
som om de var et misjonærpar, og forberede seg til å undervise en kort leksjon som 
besvarer de spørsmålene på tavlen som tilsvarer deres tildelte nummer. For å hjelpe dem 
å forberede seg, kan du gi dem en kopi av instruksjonene for deres nummer (se nedenfor). 
Mens elevene arbeider, kan det være lurt å gå rundt i rommet slik at du kan lytte og hjelpe 
etter behov.

Gruppe 1 – Alma 40:1- 5
Spørsmål: Hva gjør det mulig for oss å leve når vi dør? Hvem vil oppstå?
Forbered deg til å bruke Alma 40:1- 5 til å besvare disse spørsmålene. Når du forbereder 
deg, avgjør du hvilke deler av leksjonen hver enkelt skal undervise. Vær klar til å gjøre 
følgende:

Gi litt bakgrunnsinformasjon om skriftstedet du ble tildelt. (Når du underviser fra Skrif-
tene, skulle du forklare hvem som snakker, hvem som blir snakket til og eventuelle andre 
forhold som kan bidra til at elevene forstår skriftstedet.)

Les versene som besvarer spørsmålene. Forklar hvordan sannhetene i disse versene bidrar 
til å besvare spørsmålene. Når du gjør det, må du sørge for at alle forstår at på grunn av 
Jesus Kristus, vil hele menneskeheten oppstå. Du kan også foreslå at elevene skriver 
denne sannheten i Skriftene ved siden av Alma 40:1-5.

Fortell hvorfor løftet om oppstandelse er viktig for deg. Du kan også spørre dem du under-
viser, hvorfor de setter pris på løftet om oppstandelse.

Bær vitnesbyrd om sannhetene du har undervist om.

Hjelp elever i par 
eller grupper
Når elevene arbeider i 
par eller grupper, kan 
du vurdere å gå rundt 
i rommet og lytte til 
samtalene deres. Dette 
kan hjelpe deg å vite 
hvor mye tid de trenger 
til å fullføre oppgaven 
sin. Det kan også gjøre 
det mulig for deg å høre 
elevene uttrykke innsikt 
som du kanskje ønsker å 
nevne senere i leksjonen. 
Vær oppmerksom på at 
elevene ofte vil føle seg 
mer komfortable med å 
la deg lytte til samtalene 
sine hvis du roser dem 
for deres innsats og 
innsikt.
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Gruppe 2 – Alma 40:6- 14
Spørsmål: Hvor går vi hen når vi dør? Hvordan er det der?
Forbered deg til å bruke Alma 40:6- 7, 11- 14 til å besvare disse spørsmålene. Når du forbe-
reder deg, avgjør du hvilke deler av leksjonen hver enkelt skal undervise. Vær klar til å gjøre 
følgende:

Gi litt bakgrunnsinformasjon om skriftstedet du ble tildelt. (Når du underviser fra Skrif-
tene, skulle du forklare hvem som snakker, hvem som blir snakket til og eventuelle andre 
forhold som kan bidra til at elevene forstår skriftstedet.)

Les versene som besvarer spørsmålene. Forklar hvordan sannhetene i disse versene bidrar 
til å besvare spørsmålene. (Det kan være nyttig å påpeke at da Alma brukte uttrykket “det 
ytterste mørke”, refererte han ikke til Satans og de fordømtes endelige tilstand. Han refe-
rerte til de ugudeliges tilstand mellom døden og oppstandelsen. I dag omtaler vi vanligvis 
denne tilstanden som åndenes fengsel.) Når du leser disse versene, må du sørge for at alle 
forstår at mellom døden og oppstandelsen bor de rettferdiges ånder i paradis, og de 
ugudeliges ånder bor i fengsel. Du kan gjerne foreslå at elevene skriver denne sannhe-
ten i Skriftene ved siden av Alma 40:11- 14.

Fortell hvordan din forståelse av denne sannheten påvirker valgene du gjør i dette liv. 
Du kan også spørre dem du underviser, hvordan deres forståelse av livet etter døden har 
hjulpet dem.

Bær vitnesbyrd om sannhetene du har undervist om.

Gruppe 3 – Alma 40:21- 26
Spørsmål: Hva er oppstandelsen? Hvordan vil våre oppstandne legemer være forskjellige fra 
våre dødelige legemer? Hva kommer vi til å gjøre når vi er oppstandne?
Forbered deg til å bruke Alma 40:21- 26 til å besvare disse spørsmålene. Når du forbere-
der deg, avgjør du hvilke deler av leksjonen hver enkelt skal undervise. Vær klar til å gjøre 
følgende:

Gi litt bakgrunnsinformasjon om skriftstedet du ble tildelt. (Når du underviser fra Skrif-
tene, skulle du forklare hvem som snakker, hvem som blir snakket til og eventuelle andre 
forhold som kan bidra til at elevene forstår skriftstedet.)

Les versene som besvarer spørsmålene. Forklar hvordan sannhetene i disse versene bidrar 
til å besvare spørsmålene. (Når du forbereder deg til å undervise, kan det være nyttig å 
forstå at ordet sjel i disse versene refererer til en persons ånd.) Sørg for at alle forstår at 
oppstandelse er gjenforeningen av ånden og legemet, hvor alt blir gjenopprettet til 
sin rette og fullkomne skikkelse. Du kan gjerne foreslå at elevene skriver denne sann-
heten i Skriftene ved siden av Alma 40:21- 23.

Fortell hvorfor du er takknemlig for å vite at legemet og ånden en dag vil bli gjenopprettet 
til sin rette og fullkomne skikkelse. Du kan også beskrive hvordan dine valg påvirkes av 
din kunnskap om at du en dag vil stå for Gud og bli dømt. Be dem du underviser, om å 
uttrykke sine følelser om læresetningene om oppstandelse og den endelige dom.

Bær vitnesbyrd om sannhetene du har undervist om.

Når elevene har forberedt seg til å svare på sine tildelte spørsmål, kan du organisere dem 
i små grupper slik at de kan undervise hverandre i et misjonær- rollespill. Hver gruppe 
skulle bestå av tre par, og hvert par skulle ha forberedt svar på et eget sett med spørsmål. 
(Hvis klassen er liten, lar du hver gruppe undervise hele klassen.) Oppfordre elevene til å 
være seg selv når de underviser og når de lærer av andre i løpet av rollespillet. Forsikre dem 
om at Den hellige ånd kan inspirere dem og dem de underviser, hvis de er oppriktige i sin 
undervisning og sine svar. Lytt når de underviser hverandre, og bidra med innsikt slik du 
føler deg tilskyndet til.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å undervise hverandre i grupper, kan du vurdere å 
stille klassen noen av følgende spørsmål:

• Hva lærte du da du forberedte deg til å svare på dine tildelte spørsmål? Hva lærte du da 
du ble undervist av andre par?

• Med tanke på at Corianton hadde strevd med å adlyde kyskhetsloven, hvordan tror du 
forståelsen av livet etter døden kan ha hjulpet ham å motstå fremtidige fristelser?

• Hvorfor er sannhetene vi har diskutert i dag, viktige for deg?
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Be elevene lese Alma 40:25- 26 stille, på jakt etter forskjellene mellom de rettferdiges 
endelige tilstand og de ugudeliges endelige tilstand. Når de har fortalt hva de har kommet 
frem til, kan du be dem fortelle hvordan dette skriftstedet påvirker deres beslutning om å 
etterleve evangeliet. Du kan gjerne gi ditt svar på det samme spørsmålet. Bær vitnesbyrd 
om Jesu Kristi rolle i å gjøre tilgjengelig oppstandelsens velsignelser.

Kjenn Skriftene- repetisjon
Elevenes forståelse av skriftsteder vil øke når de lager sine egne spørsmål om skriftstedene. 
Be elevene arbeide sammen, som klasse eller i små grupper, for å skrive ledetråder som 
peker mot bestemte Kjenn Skriftene- skriftsteder. (Det kan være lurt å velge en gruppe 
skriftsteder som du ønsker at elevene skal lære eller repetere.) Be dem deretter lese sine 
ledetråder for deg. Poeng tildeles deg hvis du gjetter et Kjenn Skriftene- skriftsted riktig. 
Poeng tildeles klassen hvis du ikke klarer å gjette riktig.

Merk: Lengden på denne leksjonen kan gi tid til følgende Kjenn Skriftene- aktivitet. Men 
for å sikre at elevene har nok tid til å forberede seg og delta i leksjonen, kan det være lurt å 
bruke denne aktiviteten på slutten av leksjonen, hvis tiden tillater det. Hvis du ikke har tid 
til å bruke denne aktiviteten som en del av denne leksjonen, kan du bruke den en annen 
dag. For andre repetisjonsaktiviteter, se tillegget på slutten av denne håndboken.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Alma 40:11. “Tatt hjem til den Gud som 
ga dem liv”

President Joseph Fielding Smith forklarte at ordene 
i Alma 40:11 ikke betyr at vi vil bli bragt inn i Guds 
nærhet umiddelbart etter at vi dør:

“Slik jeg forstår Almas ord her [Alma 40:11- 14], er ikke 
meningen å formidle den tanke at alle ånder kommer 
tilbake til Guds nærhet for å få tildelt et fredens sted 
eller et straffens sted og få sin individuelle dom av 
ham. ‘Tatt hjem til Gud’ [sammenlign med Predikan-
tens bok 12:7] betyr ganske enkelt at deres jordeliv 
er slutt og de har vendt tilbake til åndeverdenen, der 
de blir anvist plass etter sine gjerninger sammen med 
de rettferdige eller de urettferdige, for der å vente på 
oppstandelsen. ‘Tilbake til Gud’ er et uttrykk som har 
et motstykke i mange andre velkjente tilstander. For 
eksempel: En mann tilbringer en bestemt tid på en eller 
annen misjon i utlandet. Når han blir avløst og kommer 
tilbake til USA, kan han si: ‘Det er deilig å være hjemme 
igjen’, selv om hans hjem kanskje er et sted i Utah 
eller Idaho eller en annen del av Vesten” (Answers to 
Gospel Questions, red. Joseph Fielding Smith jr., 5 bind 
[1957- 66], 2:85).

Alma 40:11- 15. Hvor er åndeverdenen?

President Brigham Young sa:

Hvor er åndeverdenen? Den er her… Går de [de dødes 
ånder] utenfor den organiserte jords grenser? Nei, det 
gjør de ikke. De blir værende på denne jord” (Discourses 
of Brigham Young, red. John A. Widtsoe [1954], 376).

Alma 40:11- 15. Hva skjer med ånder 
i åndeverdenen?

“Når den fysiske kroppen dør, lever ånden videre. I ånde-
verdenen blir de rettferdiges ånder ‘ønsket velkommen i 
en lykkens tilstand som kalles paradis, en hvilens tilstand, 
en fredens tilstand hvor de skal hvile fra alle sine vanske-
ligheter og fra all bekymring og sorg’ (Alma 40:12). Et 
sted som kalles åndenes fengsel, er beredt for ‘dem som 
døde i sine synder uten kunnskap om sannheten, eller 
i overtredelse ved å forkaste profetene’ (L&p 138:32). 
Åndene som er i fangenskap, blir ‘undervist i tro på Gud, 
omvendelse fra synd, stedfortredende dåp til syndenes 
forlatelse, Den Hellige Ånds gave ved håndspåleggelse, 
og i alle evangeliets øvrige prinsipper som de [må] 
kjenne’ (L&p 138:33- 34). Hvis de aksepterer evangeliets 
prinsipper, omvender seg fra sine synder og tar imot 
ordinansene som blir utført på deres vegne i templene, 
vil de bli ønsket velkommen til paradis” (Tro mot pakten: 
En oppslagsbok i evangeliet [2004], 20).
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Innledning
I sine videre råd til sin sønn Corianton forklarte Alma at 
gjenopprettelsens plan ikke bare innebærer fysisk opp-
standelse, men også en åndelig gjenopprettelse hvor 

vår evige tilstand gjenspeiler våre jordiske handlinger 
og ønsker. Alma understreket at ugudelighet aldri kan 
føre til lykke.

LEKSJON 98

Alma 41

Undervisningsforslag

Alma 41
Alma underviser Corianton om gjenopprettelsens plan
Be klassen overveie hvordan en persons handlinger kan bli påvirket hvis han eller hun 
tror på følgende utsagn (stopp etter hvert punkt for å gi elevene anledning til å svare):

Det er ikke noe liv etter døden.

Når vi dør, vil vi bli fullkomne uavhengig av våre gjerninger på jorden.

I den endelige dom vil vi bli belønnet for våre gode gjerninger og straffet for våre dårlige 
gjerninger.

• Hvorfor er det viktig å ha en riktig forståelse av hva som vil skje med oss når vi dør?

Minn elevene på at i Alma 40 lærte de om Almas undervisning til Corianton om åndever-
denen, oppstandelsen og dommen. Forklar at i Alma 41 lærer vi at Corianton ble forvirret 
på grunn av det noen forkynte om oppstandelsen. Pek på uttrykket “kommet langt på 
avveie” i Alma 41:1, og be elevene lese dette verset på jakt etter hva som fører til at noen 
kommer på avveie.

• Hvorfor kom noen på avveie? (Du kan gjerne forklare at å forvrenge Skriftene er å for-
vanske, fordreie eller endre deres betydning.)

• Hva sa Alma at han ville forklare for Corianton?

Når elevene finner ordet gjenopprettelse, kan du gjerne skrive det på tavlen. Forklar at 
gjenopprettelse betyr å bringe tilbake eller å sette i en tidligere tilstand.

Forklar at Alma ville at Corianton skulle forstå at det er et fysisk aspekt og et åndelig 
aspekt ved det han kalte “gjenopprettelsens plan” (Alma 41:2). Be elevene granske Alma 
41:2- 5 stille, på jakt etter det som fysisk vil bli gjenopprettet til oss etter døden, og det som 
vil bli åndelig gjenopprettet. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer det de finner.

• Hva er det fysiske aspektet av gjenopprettelsens plan som er nevnt i Alma 41:2? 
(I oppstandelsen vil ånden bli gjenopprettet til legemet, og alle deler av legemet 
vil bli gjenopprettet.)

• Hva er det åndelige aspektet av gjenopprettelsens plan som er beskrevet i Alma 41:3- 5? 
(Når elevene svarer, skriver du følgende sannhet på tavlen: Vi vil bli gjenopprettet til 
enten lykke eller elendighet i henhold til våre gjerninger og ønsker i jordelivet.)

Be elevene forestille seg at de underviser disse versene i en Primær- klasse.

• Hvordan ville du forklart læren om åndelig gjenopprettelse slik at barna kunne 
forstått den?

Minn elevene på at Corianton hadde brutt kyskhetsloven og hadde sviktet sitt ansvar som 
misjonær (se Alma 39:2- 4).

• Hvordan kunne en riktig forståelse av læren om åndelig gjenopprettelse ha hjulpet 
Corianton å gjøre bedre valg? Hvordan kan forståelse av denne læren påvirke våre 
handlinger og ønsker?
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Bær vitnesbyrd om at denne læren er sann, og uttrykk dine tanker om Guds rettferdighet 
med hensyn til å gjenopprette hver enkelt av oss til godt eller ondt i henhold til våre ønsker 
og våre handlinger.

Skriv følgende spørsmål på tavlen: Hva om jeg har syndet?
• Hva får vi, ifølge gjenopprettelsens plan, hvis vi har syndet?

• Er det mulig å få godhet og lykke gjenopprettet til oss hvis vi har gjort galt?

Be en elev lese Alma 41:6- 9 høyt. Be klassen se etter hva vi kan gjøre for å få godhet og 
lykke gjenopprettet til oss selv om vi har syndet. (Vi må omvende oss og ønske rettferdig-
het hele vårt liv.)

• Hvilke ord eller uttrykk i Alma 41:6- 7 viser at vi er ansvarlige for hva vi mottar i oppstan-
delsen? På hvilken måte er vi vår egen dommer? (Våre valg i jordelivet avgjør hva slags 
dom vi får når vi står foran Gud.)

Påpek at noen mennesker tror de kan vende tilbake for å bo hos Gud uten å ta personlig 
ansvar for sine handlinger. De sier ofte at deres syndige valg er morsomme. Noen ganger 
kan de som deltar i synd, synes å være lykkelige.

Be elevene reise seg og lese Alma 41:10 høyt og unisont. Påpek at Alma 41:10 er et Kjenn 
Skriftene- skriftsted. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer dette skriftstedet på en 
særegen måte slik at de lett vil kunne finne det igjen. (Ettersom dette er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted, kan du be dem gjenta det sammen mer enn én gang. Du kan spørre om noen i 
klassen kan gjenta det fra hukommelsen.) Når de er ferdige, ber du klassen om å sette seg. 
På tavlen skriver du “Ugudelighet har aldri vært lykke.”
• Hvorfor er det sant at “ugudelighet [aldri har] vært lykke”?

• Kan du nevne et eksempel på at Satan vil at vi skal bryte et bud og tro at vi likevel kan 
oppleve lykke?

For å hjelpe elevene å se forskjellen mellom flyktige verdslige gleder og den lykke Herren 
tilbyr, kan du lese følgende uttalelse av eldste Glenn L. Pace i De sytti:

“Aktiviteter som Herren alltid har forbudt og som samfunnet i mange år har sett strengt på, 
aksepteres og fremmes nå av det samme samfunn. Mediene blåser opp disse aktivitetene 
på en slik måte at de virker svært attråverdige…

“… Ta ikke telestial fornøyelse for å være celestial lykke og glede. Ta ikke mangel på selv-
beherskelse for å være frihet. Fullstendig frihet uten behørige innskrenkninger gjør oss til 
slaver av våre lyster. Misunn ikke noen et mindre og lavere liv…

“… Budene du holder, ble ikke gitt av en lidenskapsløs Gud for å hindre deg i å ha det 
moro, men av en kjærlig Fader i himmelen som vil at du skal være lykkelig mens du lever 
her på jorden, så vel som i det hinsidige” (“De er egentlig ikke lykkelige,” Lys over Norge, 
jan. 1988, 36).

Skriv følgende utsagn på tavlen. Du kan gjerne foreslå at elevene skriver det i Skriftene ved 
siden av Alma 41:10. (Utsagnet finnes i “To ‘the Rising Generation,’” New Era, juni 1986, 5.)

“Man kan ikke gjøre noe galt uten å føle seg skyldig. Det er umulig.” (President Ezra Taft Benson).

Fortell elevene at Alma 41:11 forklarer hvorfor det er umulig å være virkelig lykkelig når 
man gjør gale valg. Kopier følgende oversikt på tavlen (det kan være lurt å gjøre det før 
leksjonen), eller forbered den som et utdeligsark til hver elev. La elevene gå sammen to og 
to, og be dem sette hvert uttrykk i Alma 41:11 sammen med dets betydning. Be dem også 
drøfte de tilhørende spørsmålene.

Les sammen
Å lese sammen kan 
legge vekt på et skrift-
sted samt bidra til enhet 
i klassen. Det er også en 
måte å gi variasjon til 
en leksjon. Bruk dette 
forslaget når du ser at 
elevene trenger en for-
andring. Oppfordre dem 
til å si ordene betenk-
somt og samstemt når 
de leser.

Alma 41:10  
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til undervis-
ningsforslaget på slutten 
av leksjonen for å hjelpe 
elevene med deres 
mestring av dette 
skriftstedet.



341

ALMA 41

Uttrykk i Alma 41:11 som beskriver 
å være i en “naturlig tilstand”

Betydning

1. “I en kjødelig tilstand” a. Begrenset og tynget av våre synder

 2. “I bitterhets galle og syndens lenker”  b. Mangler Guds velsignelser og veiledning, 
tap av Den hellige ånds veiledning

 3. “Uten Gud i verden”  c. Styrt av kjødets vilje

I dette verset ser vi at “Guds natur” er “lykkens natur”. Hva sier dette om hvorfor syndighet er 
i strid med lykkens natur?
Hva er noen konkrete eksempler på hvorfor noen befinner seg i en ulykkelig tilstand?

(Svar: 1- c, 2- a, 3- b)

For å hjelpe elevene å forstå hvordan det å vedbli i en “naturlig tilstand” henger sammen 
med læren om gjenopprettelse, kan du be en elev lese Alma 41:12. Når verset er lest, kan 
du be elevene svare på Almas spørsmål. La så elevene lese Almas svar på sitt eget spørsmål 
i Alma 41:13. (Du kan gjerne foreslå at de markerer det Alma sa vil bli bragt tilbake til oss 
som en del av gjenopprettelsens plan.)

Be elevene forestille seg at de har en venn som velger å handle i strid med Herrens bud, 
men ønsker å bli gjenopprettet til rettferdighet. Be elevene forklare læren om gjenoppret-
telse for en partner, som om han eller hun var den vennen, ved hjelp av Alma 41:12- 13. 
(Elevene kan bruke sine egne ord eller ordlyden i utsagnet som står på tavlen: “Vi vil 
bli gjenopprettet til enten lykke eller elendighet i henhold til våre gjerninger og ønsker i 
jordelivet.”)

Vis elevene en bumerang, eller tegn en på tavlen.

Spør elevene hva en bumerang gjør når den kastes riktig. (Den kommer tilbake til stedet 
den ble kastet fra.) Be dem lese Alma 41:14-15 stille, på jakt etter hvordan en bumerang 
kan symbolisere sannhetene i disse versene. (Du kan gjerne foreslå at de markerer disse 
versene.) Be elevene forklare hva de har funnet ut.

• Kan du nevne noe av det du håper å motta fra andre og fra Herren i dette og neste liv? 
(Svarene kan omfatte godhet, barmhjertighet og kjærlighet. Vurder å skrive elevenes svar 
på tavlen.)

• Når har du vist andre godhet, barmhjertighet eller vennlighet, og senere fått den igjen?

Oppfordre elevene til å sette seg som mål å handle på en måte og utvikle holdninger som 
gjenspeiler hva de håper å få gjenopprettet til seg i dette og neste liv. Bær vitnesbyrd om 
den lykke som kommer når vi handler i rettferdighet.

Kjenn Skriftene – Alma 41:10
Merk: På grunn av beskaffenheten av og lengden på denne leksjonen, kan du bruke denne 
aktiviteten en annen dag, når du har tid til overs.

Skriv følgende på tavlen: … er lykke.
Be elevene lage et utsagn med motsatt betydning av læren i Alma 41:10. (Et mulig svar er 
“Rettferdighet er lykke”.) Be så elevene nevne konkrete gode gjerninger som de mener vil 
passe i tomrommet. (For eksempel “Å tjene andre er lykke”.) Spør elevene om de kan vitne 
om at noen av disse gode gjerningene vil føre til lykke. Når noen elever har fortalt om sine 
erfaringer og båret vitnesbyrd, kan du be klassen skrive på et kort i lommeformat eller et 
ark en eller to gode gjerninger de kan gjøre i løpet av uken for å øke sin lykke. Oppfordre 
dem til å ha arket eller kortet med seg som en påminnelse, og til å rapportere om sin inn-
sats i de kommende dagene.

Be elevene forklare 
læresetninger 
og prinsipper
Gi elevene anledning 
til å forklare for andre 
læresetningene og 
prinsippene de lærer i 
klassen. Når de forbe-
reder seg på å forklare 
evangeliets sannheter, 
vil de lære å grunne 
dypere på skriftsteder 
og å organisere sine 
tanker. Når de forklarer 
disse sannhetene for 
andre, vil Den hellige 
ånd utdype deres forstå-
else og vitne om sannhe-
tene de underviser.
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Innledning
Alma avsluttet sine råd til sin sønn Corianton ved å 
forklare at vår himmelske Fader hadde gjort det mulig 
for dem som synder, å få barmhjertighet. Han forkynte 
at Guds rettferdighet krever at syndere blir avskåret 

fra Guds nærhet. Han vitnet om at Jesus Kristus ville 
“tilfredsstille rettferdighetens krav” (Alma 42:15) ved å 
lide for alle som har syndet, og ved å vise de angrende 
barmhjertighet.

LEKSJON 99

Alma 42

Undervisningsforslag

Alma 42:1- 14
Alma lærer Corianton om Guds rettferdighet
Før leksjonen tegner du en enkel vekt på tavlen, som vist på neste side. (Ikke legg til ord på 
tegningen før du får beskjed om å gjøre det i leksjonen. Du kan gjerne oppfordre elevene 
til å kopiere denne tegningen i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker. )

Over vekten skriver du følgende utsagn: Jeg vil at den endelige dom skal være rettferdig.
Be elevene rekke opp hånden hvis de er enige i utsagnet på tavlen.

• Hvorfor vil du at den endelige dom skal være rettferdig?

• Hva betyr ordet rettferdig ?

Foreslå at rettferdig kan bety å få det man fortjener. Skriv ordet Rettferdighet på tavlen 
under vekten.

For å hjelpe elevene å forstå begrepet rettferdighet, kan du be en elev lese følgende forkla-
ring av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum:

“Rettferdighet har mange betydninger. En er balanse. Et populært symbol på rettferdighet 
er en vekt i balanse. Så når menneskenes lover er blitt krenket, krever rettferdigheten van-
ligvis at en straff ilegges, en straff som vil gjenopprette balansen [på vekten] …

“Guds lover er likeledes opptatt av rettferdighet. Tanken om rettferdighet som det man 
fortjener, er den grunnleggende forutsetningen for alle skriftsteder som handler om at 
menneskene skal bli dømt etter sine gjerninger” (“Sins, Crimes, and Atonement” [tale 
til lærere i Kirkens skoleverk, 7. feb. 1992], 1, si. lds. org).

Forklar at Almas sønn Corianton var bekymret for rettferdigheten i den endelige dom. 
Be en elev lese Alma 42:1 høyt idet klassen ser etter hva Corianton mente ville være 
urettferdig ved den endelige dom.

• Hva syntes Corianton var urettferdig? (At syndere ville bli henvist til, eller plassert i, 
en tilstand av elendighet.)

• Hvorfor kan Corianton ha ønsket å tro at det var urettferdig at de som har syndet, blir 
straffet? (Hvis elevene trenger å bli minnet på at Corianton strevde med forskjellige 
synder, kan du henvise dem til Alma 39:2- 3.)

• Hvis rettferd innebærer å få det vi fortjener og bli straffet for våre synder, hvorfor kan 
dette også være betenkelig for oss? (Alle synder og er underlagt rettferdighetens krav.)

Gi et sammendrag av Alma 42:2- 11 ved å forklare at Alma tok opp Coriantons bekymring. 
Han forkynte at Adams fall førte hele menneskeheten inn i en fallen tilstand der de må 
oppleve fysisk død og åndelig død (se Alma 42:9). Han forklarte også at uten en mulighet 
til å bli gjenvunnet fra denne falne tilstand, ville hele menneskehetens sjeler være ulykke-
lige og utelukket fra Guds nærhet for alltid (se Alma 42:11).

Be en elev lese Alma 42:12 høyt. Forklar at dette verset understreker at fallet og dets kon-
sekvenser, herunder å bli utelukket fra Guds nærhet, ble forårsaket av Adams ulydighet 
mot Guds bud. Hjelp elevene å forstå at når vi er ulydige mot Guds bud – når vi synder 
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– distanserer vi oss ytterligere fra Gud i åndelig forstand og underkaster oss rettferdighe-
tens krav. (Du kan gjerne be en elev lese 2. trosartikkel høyt.) Be elevene lese Alma 42:14 
stille, på jakt etter konsekvensen rettferdigheten krever for ulydighet.

• Hva betyr det å bli “utelukket” fra Guds nærhet? (Å være adskilt fra Gud og ikke kunne 
vende tilbake for å bo i hans nærhet. Du kan også gjerne nevne at når vi synder, trekker 
vi oss bort fra Den hellige ånds veiledning, som er medlem av Guddommen.)

På tavlen skriver du ordene Ulydighet eller synd og Utelukket fra Guds nærhet i oversikten, 
som vist nedenfor.

Ut fra det du har lært i Alma 42:1- 14, hvordan vil du sammenfatte med én setning hva rett-
ferdighetens lov krever når vi er ulydige? (Skriv følgende sannhet på tavlen under vekten: 
På grunn av vår ulydighet, krever rettferdighetens lov at vi blir utelukket fra Guds 
nærhet. Du kan gjerne foreslå at elevene skriver denne sannheten i Skriftene ved siden 
av Alma 42:1- 14.)

Be elevene lese Alma 42:18 stille, på jakt etter en annen konsekvens av synd.

• Hva betyr det å ha samvittighetsnag?

Be elevene tenke på en gang de har opplevd anger og sorg eller fravær av Den hellige ånd 
fordi de har syndet. Be dem forestille seg denne følelsen multiplisert med alt de noensinne 
har gjort galt. Be dem så om å forestille seg at de vil ha denne følelsen for alltid.

For å hjelpe elevene å forstå og føle behov for barmhjertighet, kan du stille følgende 
spørsmål:

• Ut fra det du har lært i Alma 42:1- 14, ønsker du at den endelige dom skal baseres 
utelukkende på rettferdighet?

Alma 42:15- 31
Alma underviser Corianton om barmhjertighetens plan
For å hjelpe elevene å forstå at rettferdighetens krav må tilfredsstilles, kan du peke på 
straff- siden av vekten på tavlen. Du kan gjerne holde opp et viskelær som om du skal 
viske ut rettferdighetens krav. Spør:

• Er det noen mulighet for at rettferdighetens krav kan bli visket ut eller tilsidesatt? 
(Nei. Når Guds lover er brutt, krever rettferdigheten straff. Rettferdighetens krav må 
tilfredsstilles på en eller annen måte.)

Hjelp elevene å forstå at det ville være urettferdig å viske ut konsekvensene som rettferdig-
heten krever. Be en elev lese Alma 42:25 høyt.

• Hva ville ifølge Alma skje om konsekvensene av synd ble fjernet og rettferdigheten ikke 
ble tilfredsstilt?

Be elevene grunne på følgende spørsmål før du gir dem skriftstedet for å finne svaret:

• Hvis rettferdighetens krav ikke kan viskes ut, hvordan kan da de som har syndet, (hver 
av oss) noensinne få fred i samvittigheten og få komme tilbake til Guds nærhet? (Etter 
å ha gitt elevene tid til å grunne på spørsmålet, kan du be en elev lese Alma 42:15. Det 
kan være nyttig å forklare at uttrykket “tilfredsstille rettferdighetens krav” betyr å betale 
prisen, eller ta straffen, som rettferdighet krever.)

• Hva sier Alma 42:15 om hvordan det er mulig at vi noensinne kan motta barmhjertighet?

Etter elevenes svar, visker du ut ordene “utelukket fra Guds nærhet” fra tavlen og skri-
ver Jesu Kristi forsoning og Barmhjertighet. Under vekten skriver du følgende sannhet: 

Ulydighet  
eller synd

Utelukket fra 
Guds nærhet

Rettferdighet

Be elevene grunne 
på et spørsmål
Å stille et spørsmål som 
krever at elevene tenker 
før de svarer, stimulerer 
deres ønske om å få vite 
svaret og får dem til å 
grave dypere i Skriftene 
eller sine personlige 
erfaringer for å finne 
forståelse. Gi elevene tid 
til å tenke på spørsmålet 
før du henviser dem til 
Skriftene for å finne svar.
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Jesu Kristi forsoning tilfredsstilte rettferdighetens krav, slik at vi kunne motta 
barmhjertighet.

• Hva betyr det for deg å vite at Frelseren frivillig ville lide i ditt sted, slik at du kan motta 
barmhjertighet?

Be elevene lese Alma 42:22- 24 og se etter hva som kreves for at vi skal kunne motta 
barmhjertighet.

• Hva kreves for at vi skal kunne motta barmhjertighet og unngå rettferdighetens fulle 
krav? (Når elevene har kommet frem til omvendelse som det middel vi oppnår barm-
hjertighet ved, skriver du følgende prinsipp på tavlen under vekten: Hvis vi omvender 
oss, vil vi få barmhjertighet på grunn av Frelserens forsoning. Du kan også gjerne 
foreslå at de skriver det i Skriftene ved siden av Alma 42:22- 24.)

• Hva tror du ordene “virkelig angrer” betyr? (At man har omvendt seg oppriktig.)

• Hvorfor er det viktig for oss å forstå at Frelseren tok straffen for våre synder i vårt sted?

Forklar at Jesus Kristus er vår Mellommann. En mellommann er en som står mellom to 
parter for å bidra til å løse en konflikt. Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president 
Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum. Be klassen lytte etter grunner til at en tredje 
person er nødvendig for at synderen kan motta barmhjertighet:

“Ifølge evig lov kan ikke barmhjertighet utvises med mindre det finnes én som er både vil-
lig og i stand til å påta seg vår gjeld, betale prisen og avtale betingelsene for vår forløsning.

“Med mindre det er en mellommann, med mindre vi har en venn, må rettferdighetens fulle 
tyngde falle på oss. Den fulle betaling for enhver overtredelse, uansett hvor liten eller stor, 
vil bli avkrevd oss til gjelden er betalt til siste skilling.

“Men vær klar over dette: Sannhet, strålende sannhet, forkynner at det finnes en slik 
Mellommann…

“Gjennom ham kan barmhjertigheten utøves fullt og helt uten å krenke rettferdighetens 
evige lov…

“Barmhjertigheten gis oss imidlertid ikke automatisk. Den må komme gjennom en pakt med 
ham. Den vil komme på hans betingelser, hans generøse betingelser” (“Mellommannen,” 
Lys over Norge, okt. 1977, 45- 48).

Be elevene lese Alma 42:29- 31 stille, på jakt etter hva Alma ønsket for Corianton. (Du kan 
gjerne foreslå at elevene markerer det de finner.)

• Hva tror du det innebærer å la rettferdighet og barmhjertighet og Herrens lidelse “råde 
fullt og helt i ditt hjerte”?

Be elevene skrive en kort leksjonsplan som viser hvordan de kan undervise hverandre om 
begrepene rettferdighet og barmhjertighet. Oppfordre dem til å undervise sine familier om 
det de har lært i dag.

Minn elevene på Coriantons bekymring vedrørende Guds rettferdighet. Du kan gjerne 
bære vitnesbyrd om at den endelige dom vil være rettferdig, og at vi til slutt vil få det vi 
fortjener, i henhold til Guds rettferdighet og barmhjertighet. Du kan også gjerne påpeke 
at Corianton omvendte seg fra sine synder og hadde en positiv innflytelse på Kirkens 
vekst (se Alma 49:30). Be elevene grunne på hvordan de kan komme videre i sin egen 
omvendelsesprosess.

Be noen elever uttrykke sin takknemlighet for og sitt vitnesbyrd om Frelserens villighet til 
å sone for våre synder og tilfredsstille rettferdighetens krav på våre vegne. Bær ditt vitnes-
byrd om den barmhjertighet og frelse som er tilgjengelig på grunn av Frelserens sonoffer.

Ulydighet eller 
synd

Jesu Kristi forsoning
Barmhjertighet

Rettferdighet
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Innledning
Mens Alma og hans sønner fortsatte å forkynne evan-
geliet, sluttet zoramittene seg til lamanittenes hær-
styrker for å angripe nephittene. Kaptein Moroni viste 
tro og visdom da han ledet nephittene for å forsvare 
seg mot lamanittenes hær. Selv om de var i mindretall, 

ga de nephittiske soldatenes forberedelser og tro på 
Jesus Kristus dem overtaket i striden. Da lamanittene 
sto overfor det sikre nederlag, inngikk de en fredspakt 
og forlot landet en tid.

LEKSJON 100

Alma 43- 44

Undervisningsforslag

Alma 43
Kaptein Moronis forberedelser og strategier bidro til å forpurre den lamanittiske 
hærens hensikter
Be elevene skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker en liste over planer, mål 
og ønsker for fremtiden. Mens de skriver, kan du minne dem på å tenke på åndelige mål 
og ønsker som å reise på misjon, bli beseglet i templet og oppdra barn. Før leksjonen kan 
det være lurt å skrive en slik liste over mål og ønsker for din egen fremtid. Du kan gjerne 
presentere noen av dine planer og ønsker som eksempler for å hjelpe elevene å komme 
i gang med å skrive.

Når elevene har laget listene sine, kan du be dem velge ut ønsker og mål de tror Satan ikke 
ønsker at de skal oppnå. Be noen elever fortelle hvilke mål de har valgt ut. Be dem forklare 
hvorfor Satan ikke ønsker at de skal nå disse målene. Du kan også spørre dem hvorfor 
de føler sterkt for å nå disse målene. Foreslå at et studium av Alma 43- 44 kan hjelpe oss 
å forstå hvordan vi kan nå våre rettferdige mål til tross for motstanderens nedbrytende 
anstrengelser.

Gi et sammendrag av Alma 43:1- 4 ved å forklare at til tross for Almas innsats for å bringe 
zoramittene tilbake til Kirken, var det mange av dem som sluttet seg til lamanittene og for-
beredte seg på å angripe nephittene. De fikk også med seg amalekittene, som i likhet med 
zoramittene en gang hadde vært nephitter, men hadde kommet bort fra sannheten.

Be en elev lese Alma 43:5- 8 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter planene til lamanitte-
nes leder, Zerahemnah.

Forklar at når vi studerer beretningene om fysiske slag i Mormons bok, kan vi sammen-
ligne dem med åndelige slag vi opplever.

• Hvordan kan Zerahemnahs planer mot nephittene være som Satans planer mot oss?

Be en elev lese Alma 43:9- 12 høyt. Be klassen finne frem til nephittenes planer.

• Hva var nephittenes planer?

Be elevene lese Alma 43:16- 19 stille. Be dem se etter hva Moroni, nephittenes hærfører, 
gjorde for å forberede folket til å forsvare sitt land og sine familier.

• Hva gjorde nephittene konkret for å forberede seg for lamanittenes angrep?

Be en elev lese Alma 43:20- 22 høyt, og be klassen se etter lamanittenes reaksjon på 
nephittenes forberedelser.

• Hvorfor avbrøt lamanittene sitt angrep, selv om de var flere enn nephittene?

• Hva kan vi lære av denne hendelsen om å forsvare oss mot Satans planer?

Be elevene lese Alma 43:23- 24 stille, for å finne ut hva Moroni gjorde da han ikke var 
sikker på hvordan hans fiende planla å angripe neste gang.

• Hvorfor sendte Moroni sendebud for å snakke med Alma?
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• Hva kan Moronis eksempel lære oss om hvordan vi kan bli åndelig forberedt mot mot-
standeren? (Hjelp elevene å finne følgende prinsipp: Hvis vi søker og følger profete-
nes råd, vil vi være bedre rustet til å forsvare oss mot den onde.)

Gi et kort sammendrag av Alma 43:25- 43 ved å fortelle at Moroni handlet ifølge den 
kunnskap han fikk av profeten. Han delte sin hær i to. Noen soldater ble værende i byen 
Jershon for å beskytte Ammons folk. Resten av hæren marsjerte til landet Manti. Moroni 
sendte speidere for å finne ut hvor lamanittene var, og han lot de andre soldatene gjemme 
seg langs den ruten lamanittene ville ta. Da lamanittene nærmet seg, omringet nephittiske 
soldater dem. Da lamanittene så at de var omringet, kjempet de voldsomt. Mange nephit-
ter døde, men lamanittene led enda større tap.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 43:43- 54. Be klassen se etter forskjellen mellom 
lamanittenes motivasjon og kilde til styrke, og nephittenes motivasjon og kilde til styrke.

• Hva la du merke til ved lamanittenes grunner til å kjempe? Hva la du merke til ved 
nephittenes grunner til å kjempe? Hvordan var nephittenes kilde til styrke annerledes 
enn lamanittenes kilde til styrke? (Etter behov kan du peke på at mens lamanittene 
kjempet av hat og sinne, var nephittene inspirert av en bedre sak [se Alma 43:45- 47]. 
De ropte til Herren om hjelp, og han styrket dem [se Alma 43:49- 50].)

• Hva kan vi lære av det eksempel Moroni og hans hær viste oss for å hjelpe oss i våre 
kamper mot motstanderen?

Be elevene besvare dette spørsmålet skriftlig. Be dem deretter fortelle hva de har skrevet. 
De kan nevne noen av de følgende prinsipper:

Når vi ber om hjelp til å oppnå våre rettferdige planer og ønsker, vil Gud hjelpe oss 
å oppnå dem.
Vi er inspirert av en bedre sak enn dem som kjemper mot sannheten.
Herren vil hjelpe oss å oppfylle vår plikt til å forsvare våre familier, vår frihet og vår 
religion.
Be elevene fortelle om tilfeller da de har opplevd Herrens hjelp til å nå rettferdige mål. 
Vurder å fortelle om egne erfaringer. Bær vitnesbyrd om Herrens evne til å hjelpe oss å 
gjennomføre rettferdige planer. Be elevene gjøre rettferdige mål til en kontinuerlig del 
av sine bønner.

Alma 44
Kaptein Moroni befaler lamanittene å slutte en fredspakt
Be en ung mann som er villig til å lese høyt, komme frem i rommet med Skriftene sine. 
Minn klassen om at da kaptein Moroni så hvor redde lamanittene var, befalte han sine 
menn å slutte å kjempe (se Alma 43:54). Be den unge mannen lese Moronis ord i Alma 
44:1- 6. Be klassen lytte etter Moronis forklaring av nephittenes seier.

• Hva ønsket Moroni at Zerahemnah skulle forstå om nephittenes kilde til styrke i kamp? 
Hva tilbød han lamanittene? (Han sa at nephittene ikke ville skade dem mer hvis de ville 
gi fra seg sine våpen og slutte en fredspakt.)

• Hvilke sannheter kan vi lære av Alma 44:4- 6 som kan hjelpe oss i våre åndelige kamper? 
(Elevene kan nevne flere prinsipper, hvorav noen allerede er dekket i denne leksjonen. 
Sørg for at de tar med følgende sannhet: Herren vil styrke og bevare oss i forhold 
til vår tro på ham. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer ord i disse versene som 
fremsetter denne sannheten.)

Be en elev lese høyt følgende råd til de unge i Kirken, fra president Boyd K. Packer i De tolv 
apostlers quorum. Det kan være lurt å gi en kopi til hver elev.

“Vår tids ungdom vokser opp bak fiendens linjer med en synkende moral-
norm. Men som en Herrens tjener, lover jeg at dere vil bli beskyttet og 
skjermet mot djevelens angrep hvis dere vil følge de tilskyndelser som 
kommer fra Den hellige ånd.

“Kle dere sømmelig, snakk ærbødig, lytt til oppbyggende musikk. Unngå 
all umoral og personlig fornedrende praksis. Ta kontroll over livet og gi dere 

selv ordre om å være tapre. Ettersom vi er så avhengige av dere, vil dere få enestående 
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velsignelser. Dere er aldri langt unna deres kjærlige himmelske Faders åsyn” (“Råd til ung-
dom,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 18).

• Hva skiller seg ut i president Packers ord? Hvorfor?

Gi et sammendrag av Alma 44:7- 10 ved å forklare at Zerahemnah erklærte at han og hans 
folk ikke trodde at nephittene hadde blitt styrket av Gud. Han tilbød seg å la lamanittene gi 
fra seg sine våpen, men han nektet å slutte en fredspakt. Be eleven som leste Alma 44:1- 6, 
om å lese høyt Moronis svar til Zerahemnah, som finnes i Alma 44:11. Spør klassen:

• Hvorfor tror du det var så viktig for Moroni å få lamanittene til å slutte en fredspakt?

Gi et sammendrag av Alma 44:12- 20 ved å forklare at mens mange av lamanittene sluttet 
en fredspakt, samlet Zerahemnah resten av sine menn for å kjempe mot Moronis hær. Da 
nephittene begynte å drepe dem, innså Zerahemnah at deres undergang var nær forestå-
ende, og lovet å slutte en fredspakt.

Bær vitnesbyrd om Herrens beskyttende hånd i deres liv som er trofaste mot ham. Oppfor-
dre elevene til å kjempe tappert for sine rettferdige mål og ønsker, og stole på Guds løfte 
om å “støtte, forvare og bevare oss så lenge vi er trofaste mot ham” (Alma 44:4).

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Alma 43:3. Striden vi utkjemper, startet 
i vårt førjordiske liv

President Gordon B. Hinckley talte om striden vi har 
deltatt i siden før verden ble til:

“Det er en krig som har vart siden før verden ble skapt, 
og som sannsynligvis ennå kommer til å vare lenge…

“Det er krigen mellom sannhet og villfarelse, mellom 
handlefrihet og tvang, mellom Kristi tilhengere og dem 
som har fornektet Ham. Hans fiender har brukt alle 
mulige former for krigslist i denne striden…

“… Det er som det var i begynnelsen… Ofrene som fal-
ler, er like dyrebare som dem som falt tidligere. Det er 
en kamp som vedvarer…

“Striden fortsetter… Den føres i vårt eget liv, dag 
inn og dag ut, i våre hjem, i vårt arbeid, i våre 

skoleorganisasjoner; den utkjempes over spørsmål om 
kjærlighet og respekt, lojalitet og troskap, lydighet og 
rettskaffenhet. Vi er alle involvert i den… Vi vinner, og 
fremtiden har aldri sett lysere ut” (“Krigen vi vinner,” 
Lys over Norge, jan. 1987, 36).

Alma 43:9, 45. Beskytt og styrk familien

Søster Virginia U. Jensen i Hjelpeforeningens general-
presidentskap henviste til en advarsel i erklæringen om 
familien om “at oppløsningen av familien vil påføre 
enkeltmennesker, lokalsamfunn og nasjoner de ulykker 
som er forutsagt av profeter i oldtiden og i nyere tid” 
(“Familien – En erklæring til verden,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2010, 129). Søster Jensen sa: “Brødre og 
søstre, vi befinner oss midt oppe i denne virkelighet i 
dette øyeblikk. Vi har alle plikt til å beskytte og styrke 
familien” (“Kom, lytt nå til profetens røst” Liahona, 
jan. 1999, 13).
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Hjemmestudie- leksjon
Alma 39- 44 (Enhet 20)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte Alma 39- 44 (enhet 20), 
er ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg bare om et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Alma 39)
Da de studerte Almas ord til sin villfarne sønn Corianton, 
lærte elevene at seksuell synd er en avskyelighet i Herrens 
øyne. Alma lærte også sin sønn at omvendelse innebærer å 
erkjenne og forsake våre synder og vende oss til Herren av all 
vår makt, sinn og styrke. Elevene leste Almas vitnesbyrd om 
at Jesus Kristus kom for å ta bort verdens synder.

Dag 2 (Alma 40- 41)
Corianton var opptatt av oppstandelsen og den endelige 
dom. Av Almas svar på disse bekymringene, lærte elevene 
forskjellige læresetninger knyttet til oppstandelsen, blant 
annet det faktum at vi vil bli gjenopprettet enten til lykke 
eller elendighet i henhold til våre gjerninger og ønsker i 
jordelivet. Alma understreket også at “ugudelighet har 
aldri vært lykke” (Alma 41:10).

Dag 3 (Alma 42)
Alma hjalp Corianton å forstå at ulydighet gjør at enkeltper-
soner blir utestengt fra Guds nærhet. Dernest lærte elevene 
hvordan forløsningsplanen gjør det mulig for den enkelte å 
overvinne sin falne tilstand. Almas læresetninger bekrefter 
at Jesu Kristi lidelse tilfredsstilte rettferdighetens krav, slik 
at barmhjertighet kan vises dem som omvender seg.

Dag 4 (Alma 43- 44)
Elevene lærte om en krig mellom lamanittene og nephittene. 
Én lærdom de fikk fra Alma 43- 44, er at hvis vi søker og 
følger profetenes råd, vil vi være bedre rustet til å forsvare 
oss mot den onde. I tillegg oppdaget elevene at når vi ber til 
Herren om våre rettferdige planer og ønsker, vil han hjelpe 
oss å oppnå dem.

Innledning
Slik det er nedtegnet i Alma 39- 42, hjalp Alma sin sønn Cori-
anton å forstå alvoret i seksuell synd, læresetninger knyttet til 
oppstandelsen og den endelige dom, og de evige konsekvenser 
av rettferdighetens og barmhjertighetens lov. Denne leksjonen 
vil gi elevene anledninger til å undervise og forklare disse lære-
setningene for hverandre.

Undervisningsforslag
Før leksjonen klargjør du utdelingsark som inneholder instruksjo-
nene i denne leksjonen. Gjør deg kjent med instruksjonene slik 
at du kan hjelpe elevene å lykkes med sin innsats for å undervise 
hverandre.

Alma 39- 41
Alma lærer oss at omvendelse bringer lykke
Innled leksjonen med å be elevene sammen fremsi Alma 39:9, 
et Kjenn Skriftene- skriftsted de ble oppfordret til å huske som 
en del av sitt studium denne uken. Spør om noen kan minne 
klassen på hvorfor Alma rådet sin sønn Corianton til å omvende 
seg og forsake sine synder i dette verset.

Minn elevene på at i Alma 40- 41 tok også Alma opp Coriantons 
bekymringer med hensyn til oppstandelsen fra de døde og den 
endelige dom. For å hjelpe elevene å forklare hva de har lært og 
uttrykke sine følelser og vitnesbyrd om de sannheter som finnes 
i Alma 39- 41, kan du skrive følgende spørsmål og skriftstedhen-
visninger på tavlen før leksjonen begynner:

 1. Hvorfor er det viktig å holde kyskhetsloven? 
(Se Alma 39:1- 9.)

 2. Hva er oppstandelsen? Hva er forskjellen mellom døde-
lige legemer og oppstandne legemer? Hva skjer når 
vi er oppstått? (Se Alma 40:21- 26.)

 3. Hvordan vil jeg bli dømt ved den endelige dom? 
(Se Alma 41:1- 7.)

 4. Det virker som om noen som bryter budene, er lykkelige. 
Er det sant? (Se Alma 41:10- 15.)

Be elevene forestille seg at de er misjonærer og at de har en 
avtale om å møte en som søker svar på disse spørsmålene. Infor-
mer dem om at de vil få litt tid til å forberede seg, og så vil de få 
anledning til å svare på noen av disse spørsmålene ved hjelp det 
de lærte av Alma 39- 41.
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Hvis klassens størrelse tillater det, kan du la elevene gå sammen 
to og to som om de var misjonærpar. Gi hvert par et av spørs-
målene fra tavlen. (Hvis klassen er mindre, kan du fordele spørs-
målene på enkeltelever.) Gi hvert par en kopi av instruksjonene 
nedenfor, og be dem bruke versene det henvises til på slutten av 
deres tildelte spørsmål, til å svare på sin undersøkers spørsmål. 
Gi elevene tid til å gjennomgå versene og forberede en kort lek-
sjon for sin undersøker. Be parene avgjøre hvilke deler av instruk-
sjonene hver av dem skal være ansvarlig for å undervise.

Mens elevene forbereder seg, kan det være lurt å gå rundt til 
elevene, slik at du kan lytte og hjelpe etter behov. Ved behov 
kan du hjelpe elevene å finne frem til læresetninger fra Alma 
39- 41 som hjelper dem å besvare spørsmålene de har fått tildelt. 
Bruk følgende læresetninger som veiledning:

Seksuell synd er en avskyelighet i Herrens øyne 
(se Alma 39:1- 9).

 Oppstandelse er gjenforeningen av ånden og legemet, 
hvor alt blir gjenopprettet til sin rette og fullkomne 
skikkelse (se Alma 40:21- 26).

Vi vil bli gjenopprettet til enten lykke eller elendighet 
i henhold til våre gjerninger og ønsker i jordelivet 
(se Alma 41:1- 7).

Ugudelighet har aldri vært lykke (se Alma 41:10- 15).

Instruksjoner
Vær beredt til å gjøre følgende når du underviser:
 1. Gi litt bakgrunnsinformasjon om versene (for eksempel å 

forklare hvem som snakker, hvem han eller hun snakker til, 
og hvorfor).

 2. Les deler av skriftstedet som hjelp til å svare på spørsmålet 
du ble tildelt.

 3. Skriv ned en læresetning eller et prinsipp som fremsettes i 
versene du studerte, som er relevant for ditt tildelte spørsmål.

 4. Forklar hvordan læresetningen eller prinsippet du skrev, kan 
gi svar på spørsmålet du ble tildelt. Du kan gjerne foreslå at 
elevene skriver læresetningen eller prinsippet i Skriftene sine.

 5. Fortell hvorfor læresetningen eller prinsippet er viktig for deg, 
og bær vitnesbyrd om de sannheter du har undervist.

Når elevene har forberedt seg til å svare på sine tildelte spørsmål, 
kan du organisere dem i små grupper slik at de kan undervise 
hverandre. (Hvis klassen er liten, lar du hver elev eller hvert par 
undervise hele klassen.) Når elevene er ferdige med å undervise 
hverandre, kan du stille klassen følgende spørsmål:

• Når du overveier Coriantons synder, hvorfor tror du det kunne 
være nyttig for ham å forstå disse læresetningene?

• Hvorfor er det viktig å kunne forklare disse sannhetene for 
dem du kommer til å omgås med i ditt liv?

• Hvorfor er det viktig at du forstår og etterlever disse 
sannhetene?

Alma 42
Alma underviser Corianton om rettferdighet og barmhjertighet
Tegn en enkel vekt på tavlen. Be en elev undervise klassen i 
begrepene rettferdighet og barmhjertighet ved hjelp av illustra-
sjonen og det han eller hun har lært av Almas instruksjoner til 
Corianton i Alma 42. Be elevene slå opp Alma 42 og se etter 
ord, uttrykk eller uttalelser om rettferdighet og barmhjertighet 
som de har markert eller understreket.

For å hjelpe elevene å forstå forutsetningene for å kunne motta 
barmhjertighet, kan du stille følgende spørsmål:

• Hva måtte Jesus Kristus gjøre for at barmhjertighet skulle 
være tilgjengelig for oss?

• Hva må vi gjøre for å motta barmhjertighet?

Be noen elever fortelle hvorfor de er takknemlige for Jesu Kristi 
forsoning.

Alma 43- 44
Å følge profetenes råd beskytter oss mot den onde
Hvis det er tid igjen, kan du vurdere å be elevene overveie hva 
de har lært av Alma 43- 44 ved å fortelle hva de har skrevet i sine 
skriftstudiedagbøker om å utkjempe sine åndelige kamper (dag 
4, oppgave 3 og 4). Bær vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans 
evne til å vise nåde hvis vi omvender oss, og til å beskytte oss 
når vi kommer til ham.

Neste enhet (Alma 45- 63)
Hvorfor lyktes nephittene så godt mot sine fiender? Hvordan 
kunne de kjempe med Herrens styrke? Svarene kan finnes ved 
å studere kaptein Moroni og Helaman og hans unge soldater.
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Innledning
Da Alma hadde gitt sine siste instruksjoner til sin sønn 
Helaman, dro han fra Nephis folk og ingen hørte fra 
ham igjen. Helaman ble en viktig åndelig leder, og 
kaptein Moroni ble en viktig militær leder i en vanske-
lig periode for nephittene. Amalickiah, lederen for en 

gruppe nephittiske dissentere, iverksatte en utspekulert 
plan for å få makt over nephittene. Kaptein Moroni 
hjalp nephittene å styrke seg mot angrepene fra sine 
fiender, slik at de kunne opprettholde sin frihet og 
religionsfrihet.

LEKSJON 101

Alma 45- 48

Undervisningsforslag

Alma 45
Helaman tror på Almas ord og begynner sin tjenestegjerning
Be elevene tenke på et intervju de har hatt med en sin mor eller far eller en 
prestedømsleder.

• Hva slags spørsmål pleier foreldre og prestedømsledere å stille i intervjuer?

Etter en kort diskusjon kan du forklare at før Alma ga sin sønn Helaman ansvaret for de 
hellige opptegnelsene og forlot landet (se Alma 45:18- 19), stilte han Helaman en rekke 
spørsmål. Be elevene lese Alma 45:2- 8 stille, på jakt etter spørsmålene Alma stilte, og 
svarene Helaman ga.

• Nephittene var i krig med lamanittene da Alma og Helaman hadde denne samtalen. 
Hvordan tror du Helamans tro kan ha hjulpet ham under krigen og gjennom hele hans 
tjenestegjerning?

• Når har du fått styrke av din tro på Jesus Kristus og profetenes ord, og av din beslutning 
om å holde budene?

Gi et sammendrag av Alma 45:9- 19 ved å fortelle elevene at etter at Alma profeterte om 
den endelige ødeleggelse av den nephittiske nasjon, dro han ut av landet og ingen hørte 
fra ham igjen. Før han dro, ga han en siste profeti. Be en elev lese Alma 45:16 høyt.

• Hvilke sannheter kan vi lære av denne profetien? (Elevene kan nevne flere prinsipper, 
men sørg for at de viser forståelse for at Herren ikke kan se på synd og på noen som 
helst måte samtykke i den.)

Forklar at Helaman begynte sin tjenestegjerning med å utnevne prester og lærere over 
Kirken i hele landet. Be elevene granske Alma 45:23- 24, på jakt etter hvordan folket 
reagerte på disse lederne i Kirken.

• Hvordan reagerte folket på sine ledere i Kirken? Hvorfor var det noen som nektet å 
lytte til Kirkens ledere?

Alma 46
Kaptein Moroni samler de rettferdige for å forsvare sine rettigheter og sin 
religion
Gi et sammendrag av Alma 46:1- 3 ved å forklare at de som ikke ville gi akt på Kirkens 
ledere, ble ledet av en mann ved navn Amalickiah. Be elevene lese Alma 46:4- 5 stille, på 
jakt etter hva Amalickiah og hans tilhengere ønsket. Be elevene forklare det de finner.

Be elevene lese Alma 46:6- 7 stille, på jakt etter resultatene av Amalickiahs innflytelse 
på dem som fulgte ham.

• Hva skjedde som følge av Amalickiahs innflytelse?

Be elevene lese Alma 46:8- 10 stille, på jakt etter det Mormon ønsket at vi skulle lære av 
Amalickiahs handlinger. Du kan gjerne påpeke at flere av disse lærdommene er innledet 
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av ordene “således ser vi” eller “vi ser”. (Du kan gjerne foreslå at elevene markerer disse 
lærdommene i sine egne skrifter.) Elevene kan finne følgende lærdommer:

Mange er snare til å glemme Herren og til å gjøre misgjerninger.

Én ugudelig mann kan tilveiebringe mye ondskap.

For å sammenligne Amalickiah med kaptein Moroni, kan du be elevene lese Alma 46:11- 18 
og Alma 48:11- 13, 17 stille. Be halve klassen se etter hva Moroni ønsket. Be resten av klas-
sen se etter ord og uttrykk som beskriver hvordan Moroni var. (Hjelp elevene å se forskjel-
len mellom Moronis rettferdige motiver og Amalickiahs onde motiver. Moroni støttet frihet 
og rettferdighet, mens Amalickiah hungret etter makt og forsøkte å bringe nephittene i 
trelldom.)

• Basert på det du leser, hvordan vil du beskrive kaptein Moroni? Hvilke prinsipper kan 
vi lære av disse versene? (Elevene kan foreslå flere forskjellige prinsipper, herunder det 
faktum at én rettferdig mann kan tilveiebringe mye rettferdighet.)

• Hva sier Alma 46:11- 18 om hva Moroni ba om? (Om velsignelsene uavhengighet og 
frihet for nephittene og om at “de kristnes sak” måte bli begunstiget av Gud.)

Moroni ba for “de kristnes sak”. Hva sier Alma 46:12 om hvilke tre idealer Moroni mente 
at kristne skulle forsvare og opprettholde? (Hjelp elevene å forstå at det er vår plikt å 
forsvare familier, vår religion og vår frihet. Se også Alma 43:45- 48.)

• Hvilke utfordringer finnes mot familier, kristne og frihet i dag? Hva er noen passende 
måter vi kan forsvare våre familier, vår religion og våre friheter på?

Be elevene lese Alma 46:18- 22 stille, på jakt etter hva Moroni ba sitt folk om å gjøre. 
(Du kan gjerne foreslå at elevene markerer ordet pakt i disse versene.)

• Hva inngikk folket en pakt om å gjøre? (Opprettholde sine rettigheter og sin religion, 
ikke forsake Herren, ikke overtre Guds bud og ikke skamme seg over å påta seg Kristi 
navn.)

• Hva sier Alma 46:22 at folket gjorde som et tegn på pakten de inngikk? (De rev i stykker 
sine klær og kastet bitene foran Moronis føtter.)

Hold opp et stykke tøy, og riv det i to. Du kan gjerne forklare at ved å rive i stykker sine 
klær, viste folket sin beslutning om å følge den pakten de hadde inngått.

• Hva sa folket, ifølge Alma 46:21- 22, ville skje hvis de brøt pakten?

• Hvordan hjelper dette deg å forstå alvoret i de pakter vi inngår med Gud?

Minn elevene på at Moroni og hans folk sto overfor fiender som ønsket å tilintetgjøre dem.

• Hva sa Moroni, ifølge Alma 46:18, kunne bringe ødeleggelse over hans folk?

Skriv følgende på tavlen: Hvis vi holder våre pakter, vil Gud …
Be elevene fortelle hvordan de kan fullføre setningen basert på det de har lært av Alma 
46:18- 22. Be dem også gi et eksempel på hvordan de vet at utsagnet er sant. Svarene kan 
variere. Oppsummer svarene ved å fullføre setningen på tavlen som følger: Hvis vi holder 
våre pakter, vil Gud velsigne oss. Oppfordre elevene til å se etter ting som underbygger 
dette prinsippet når de studerer de resterende kapitlene i Alma. Du kan gjerne fortelle om 
en gang da Herren velsignet deg for å overholde dine pakter.

Gi et sammendrag av Alma 46:29- 41. Forklar at Amalickiah og hans tilhengere innså at de 
var i mindretall, så de dro til Nephis land for å slutte seg til lamanittene. Moronis hær hin-
dret de fleste av Amalickiahs gruppe i å komme frem til Nephis land. Mange av Amalicki-
ahs tilhengere inngikk en pakt om å støtte frihet. De få som ikke ville inngå en pakt, ble 
drept. Amalickiah og et lite antall av hans menn flyktet og sluttet seg til lamanittene.

Alma 47
Ved bedrageri blir Amalickiah lamanittenes konge
Spør elevene hva de ville følt om de deltok i et konkurransepreget spill eller en annen 
konkurranse, og hadde i sin besittelse en bok som inneholdt en liste over hva motstande-
ren hadde tenkt å gjøre for å vinne konkurransen. Fortell elevene at ved å sammenligne 
Alma 47 med oss selv, kan vi lære noen viktige lærdommer om Satans taktikk for å prøve 
å overvinne oss.
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Gi et sammendrag av Alma 47:1- 6 ved å fortelle elevene at Amalickiah ikke ga opp sitt mål 
om å få makt over nephittene. Han la en utspekulert plan for å avsette lamanittenes konge 
og bli deres konge, så han kunne lede lamanittene i strid mot nephittene. Da Amalickiah 
sluttet seg til lamanittene, vant han kongens gunst, som ga ham kommandoen over en 
del av lamanittenes hær. Kongen beordret Amalickiah og hans hær til å forfølge en ulydig 
fraksjon av lamanittenes hær, ledet av en mann ved navn Lehonti. Amalickiah ble beordret 
til å tvinge Lehontis hær til å gripe til våpen mot nephittene, men Amalickiah hadde andre 
planer.

Be elevene studere Alma 47:7- 19 som om de var Lehonti og Amalickiah var Satan. Be 
dem lese Alma 47:7- 10 stille, på jakt etter hvor Lehonti dro for å forsvare sin hær og hva 
Amalickiah prøvde å få Lehonti til å gjøre.

• Hvor samlet Lehonti sin hær som forberedelse til strid? Hvilken fordel har en hær hvis 
den er på høyere grunn enn sin fiende?

• Hva ville Amalickiah at Lehonti skulle gjøre? Hva er noen metoder Satan bruker for å 
få oss til å komme ned fra høyere terreng? (Mulige svar kan være å friste oss til å senke 
våre normer og lokke oss til å oppsøke steder hvor vi ikke er trygge åndelig.)

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 47:11- 19. Be klassen følge med, og overveie 
hvordan Amalickiahs taktikk kan sammenlignes med de metoder Satan bruker til å øde-
legge oss.

• På hvilke måter var Amalickiahs taktikk lik de metoder Satan bruker til å ødelegge oss? 
(Noen mulige svar kan være at Satan er iherdig, bedragersk, utspekulert og hensynsløs.)

• Nevn noen eksempler på hvordan Satan forsøker å forgifte oss “litt om gangen”?

Gi et sammendrag av Alma 47:20- 36 ved å forklare at Amalickiah fortsatte å bedra og 
drepe helt til han ble lamanittenes konge. Understrek at Amalickiahs intensjoner og meto-
der var omtrent som Satans hensikter og metoder overfor oss. Skriv følgende prinsipp på 
tavlen: Satan prøver å ødelegge oss, og han lokker oss litt om gangen for å senke våre 
normer.

Alma 48
Kaptein Moroni inspirerer nephittene til å være forberedt og trofaste
Be elevene lese Alma 48:7- 10 stille, på jakt etter hva Moroni gjorde mens Amalickiah 
søkte makt blant lamanittene.

• Hva gjorde Moroni mens Amalickiah søkte makt blant lamanittene?

• Hva gjorde Moroni for å styrke sitt folk og deres byer mot fremtidige angrep? Hvilke 
bestemte steder viet Moroni spesiell oppmerksomhet?

Gi elevene tid til å grunne på svake områder i deres liv og hva de kan gjøre for å styrke 
disse områdene. Be dem skrive sine tanker.

• Hva sier Alma 48:10 om hvorfor Moroni arbeidet så hardt for å befeste sitt folk mot 
angrep fra deres fiender? (Understrek at Moroni ønsket å bidra til å bevare nephittenes 
frihet til å utøve sin religion.)

• Kan du nevne noen eksempler på ting som dagens ledere i Kirken lærer oss for å hjelpe 
oss å styrke våre åndelig svake områder?

• Hvorfor arbeider Kirkens ledere så hardt for å befeste oss åndelig?

Forsikre elevene om at hvis vi følger rådene fra Herrens tjenere, vil vi bli styrket mot 
fristelse.
Oppfordre elevene til å se nøye i de resterende kapitlene i Alma etter prinsipper om ver-
dien av å holde pakter og betydningen av å styrke oss for å kunne motstå Satan.
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Innledning
Moronis forsvarsforberedelser var avgjørende for å 
beskytte nephittene mot deres fiender. Nephittene 
klarte å forsvare seg mot lamanittene inntil opprør og 
ugudelighet blant deres eget folk begynte å svekke 

dem. Morianton og kongemennene ønsket splid og 
oppegget til stridigheter blant folket. Moroni prøvde 
å eliminere splid og strid og opprette fred.

LEKSJON 102

Alma 49-51

Undervisningsforslag

Alma 49; 50:1- 24
Nephittene bygger festningsverk, blomstrer og bevarer sin frihet
Les følgende scenario for klassen, og still de tilhørende spørsmålene (eller lag ditt eget 
scenario og dine egne spørsmål):

En ung mann var trett, men ønsket ikke å legge seg, så han begynte å søke på Internett. 
Han ble fristet til å besøke nettsteder som inneholdt pornografiske bilder.

• Hvilke forberedelser kunne denne unge mannen ha gjort for å unngå denne fristelsen?

• Hva kunne han ha gjort for å unngå fristelsen i fremtiden?

Forklar for elevene at når de studerer Alma 49- 51, kan de se etter hvordan de forberedelser 
kaptein Moroni gjorde mot lamanittene, kan sammenlignes med de forberedelser vi skulle 
gjøre mot Satans fristelser i dag.

Forklar at mens Amalickiah oppegget en lamanittisk hær til å gå til krig, befestet kaptein 
Moroni nephittenes byer. Be elevene lese Alma 49:1, 6- 7 stille. Be dem overveie hvordan 
kaptein Moronis forberedelser for å motstå lamanittene kan sammenlignes med vårt behov 
for å forberede oss mot Satans angrep på oss. Be elevene lese Alma 49:2- 4; 50:1- 6 stille, 
på jakt etter hvordan nephittene forberedte seg til fremtidige lamanittiske angrep.

• Hva ville du ha følt om du var en lamanittisk soldat og så disse festningsverkene for 
første gang?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 49:8- 12. Be klassen følge med, på jakt etter 
hvordan lamanittene reagerte på nephittenes forberedelser.

• Hva gjorde lamanittene da de så at Ammonihah hadde blitt befestet? (De trakk seg 
tilbake.)

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president James E. Faust i Det første 
presidentskap:

“Satan er vår største fiende og arbeider dag og natt for å ødelegge oss. Men vi behøver ikke 
å bli lamslått av frykt for Satans makt. Han kan ikke ha noen makt over oss med mindre 
vi tillater det. I virkeligheten er han en feiging, og om vi står urokkelig vil han trekke seg 
tilbake” (“Frykt ikke,” Liahona, okt. 2002, 6).

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 49:18- 20, 23. Be klassen følge med og overveie 
hvordan vi kan bruke nephittenes forberedelser til strid som et mønster for å forberede oss 
til våre åndelige slag mot Satan.

• Kaptein Moroni arbeidet for å beskytte nephittene mot lamanittene. Hvordan arbeider 
våre ledere for å beskytte og forsvare oss mot den onde?

• Hva kan vi gjøre for å bygge høye åndelige murer mot Satans fristelser? (Svarene kan 
omfatte meningsfylt daglig bønn, daglig skriftstudium, regelmessig tilstedeværelse i 
Kirken, tjeneste for andre og faste.)

Vurder å be elevene svare på følgende spørsmål i sine notatbøker eller skriftstudiedagbø-
ker: (Du kan gjerne skrive disse spørsmålene på tavlen før leksjonen.)

Tilpasse scenarier
Du er best i stand til 
å forstå kulturen og 
personlighetene blant 
elevene i klassen, samt 
hvilke fristelser de står 
overfor. Velg scenarier 
som vil hjelpe ele-
vene å reflektere over 
situasjoner som ligner 
deres egne. Dette vil gi 
Ånden en mulighet til å 
tilskynde elevene i for-
hold til deres behov. Hvis 
du søker vår himmelske 
Faders veiledning, vil 
han hjelpe deg å tilpasse 
scenariene i håndboken 
så de passer bedre med 
elevenes liv.
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• Hvordan vil du beskrive din daglige innsats for å styrke dine åndelige beskyttelsesmurer?

• Velg en ting du gjør for å styrke deg selv åndelig, eller en ting du ikke gjør. Hva kan du 
gjøre for å øke effektiviteten av den aktiviteten for å styrke deg mot det onde?

Be en elev lese Alma 49:28- 30 høyt. Be klassen finne ut hvem, foruten Moroni, som 
arbeidet for å beskytte nephittene mot lamanittene. Understrek at ved å hjelpe nephittene 
å holde seg rettferdige, hjalp Helaman og hans brødre dem å motta Herrens velsignelser 
og beskyttelse.

Gi elevene tid til å studere Alma 50:10- 12. Be dem så snakke om følgende scenarier med 
en klassekamerat. (Forbered om mulig et utdelingsark med scenariene før leksjonen. Hvis 
dette ikke er mulig, kan du lese ett scenario om gangen og sørge for tilstrekkelig tid til å 
snakke om hvert enkelt.)

 1. Moroni “fjernet … lamanittene fra alle deres sterke forsvarsstillinger”. Hvordan kan en 
ung kvinne “fjerne seg” fra en situasjon med sladder når hun kommer sammen med 
sine venner i lunsjen?

 2. Moroni befestet en linje, eller grense, mellom nephittene og lamanittene. Hvordan kan 
en ung mann og en ung kvinne befeste linjen mellom å holde kyskhetsloven og å krysse 
over til umoral?

 3. Moronis hærstyrker bygget festningsverker for å sikre sitt folk mot deres fiender. En 
ung mann erkjenner at han har brukt altfor mye tid på sosiale medier (på Internett eller 
via tekstmeldinger). Denne adferden synes å redusere hans omtanke for sin nærmeste 
familie, og han forsømmer sitt ansvar i hjemmet. Hva kan han gjøre for å befeste og sikre 
sine forhold til sin familie?

Be noen elever oppsummere hva de har lært av kaptein Moronis handlinger om hvordan 
vi kan forsvare oss mot den ondes angrep. Sørg for at elevene forstår at hvis vi forbereder 
oss, kan vi motstå den ondes angrep (fristelser). Du kan gjerne skrive dette prinsippet 
på tavlen.

Be en elev lese Alma 50:1 høyt. Spør klassen:

• Gitt kaptein Moronis vellykkede forberedelser, hvilken ytterligere innsikt kan vi få av 
dette verset? (Moroni “sluttet ikke” å gjøre forberedelser. Han fortsatte å styrke sitt 
forsvar, selv da det ikke syntes å være noen umiddelbar trussel.)

For å hjelpe elevene å forstå behovet for kontinuerlig åndelig befestning, kan du lese føl-
gende uttalelse av president Henry B. Eyring i Det første presidentskap:

“Etter hvert som kreftene rundt oss blir mer intense, vil ikke den åndelige 
styrke som en gang var tilstrekkelig, være nok. Og uansett hvilken vekst i 
åndelig styrke vi en gang trodde var mulig, vil større vekst gjøres oppnåelig 
for oss. Både behovet for åndelig styrke og anledningen til å oppnå den vil 
øke i et tempo som det vil være risikabelt for oss å undervurdere” (“Always,” 
Ensign, okt. 1999, 9).

Skriv følgende på tavlen:

Jeg vil forberede meg til å motstå fristelser ved å …

Jeg vil stå urokkelig når …

Be elevene fullføre disse utsagnene i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker. Når ele-
vene er ferdige med å skrive, kan du lese følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson. 
(Du kan gjerne foreslå at elevene skriver denne uttalelsen i Skriftene ved siden av Alma 
50:10- 12.)

“Det er bedre å forberede og forebygge, enn å reparere og omvende seg” (The Teachings 
of Ezra Taft Benson [1988], 285).

• Hvorfor tror dere dette er riktig? Når har du sett et eksempel på prinsippet denne uttal-
elsen lærer oss?

Forklar at nephittenes forberedelse førte til noen år med stor velstand og fred. Påpek at 
mens Amalickiah forbannet Gud fordi han ble beseiret, “takket [nephittene] Herren sin 
Gud” (Alma 49:28).
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Be elevene forestille seg at de har en venn som bor i et område der det er krig. Han føler 
at det er umulig å finne fred og lykke på grunn av kaoset rundt ham. Skriv følgende skrift-
stedhenvisning på tavlen: Alma 50:18- 23. Be elevene lese dette skriftstedet og utarbeide 
et svar de kunne ha gitt sin venn. Be noen elever fortelle hva de ville ha sagt. Én sannhet 
de kan ta med i sine svar, er at trofasthet mot Gud gir lykke, selv midt i forvirring og 
kaos. (Du kan gjerne skrive dette prinsippet på tavlen.) Hjelp elevene å forstå at denne 
sannheten ikke bare gjelder krig, men også personlige utfordringer som økonomiske 
tilbakeslag, tap av arbeid, tapet av en av våre nærmeste, vanskelige forhold til familiemed-
lemmer og naturkatastrofer.

• Hva sier Alma 50:18- 23 om hvorfor nephittene opplevde en periode med lykke?

• Når har du følt at Herren har gitt deg sin styrke og sine velsignelser fordi du har vært 
lydig og styrket deg mot fristelse?

• Når har Herren velsignet deg eller noen du kjenner, med velstand, fred og lykke midt i 
vanskelige tider? (Når elevene har svart, kan du vurdere å gi et eksempel fra ditt eget liv.)

Alma 50:25- 40; 51
Det nephittiske forsvar blir svekket, og Moroni konfronterer opprør blant 
sitt eget folk
(Merk: Gitt lengden på leksjonen så langt, må du kanskje gi et kort sammendrag av resten 
av stoffet. Hvis du gjør det, kan du forklare at Alma 50:25- 40 inneholder beretningen om 
Moriantons opprør og død og Pahorans utnevnelse som overdommer. Alma 51 fortel-
ler om en gruppe kalt kongemenn som prøvde å endre loven for å gjøre det mulig for 
en konge å herske over nephittene. Dette forsøket mislyktes. I vrede over sitt nederlag 
nektet kongemennene å gripe til våpen da Amalickiah og lamanittene kom for å føre krig 
mot nephittene. I henhold til loven forlangte Moroni at de skulle gripe til våpen eller bli 
straffet. Amalickiahs hær erobret mange nephittiske byer og drepte mange nephitter. Da 
Amalickiah forsøkte å erobre landet Overflod, ble han møtt av Teancum og hans hær. 
Teancum drepte Amalickiah og hindret den lamanittiske hærens fremrykning.)

Skriv følgende utsagn på tavlen: Sammen er vi sterke. Splid står for fall.
Be elevene lese Alma 50:25- 26 stille, på jakt etter ordet i hvert vers som beskriver årsaken 
til en splittelse blant nephittene.

• Hva forårsaket en splittelse blant folket?

Gi et sammendrag av resten av Alma 50 ved å forklare at Morianton og hans folk prøvde 
å forlate nephittene og flykte inn i landet mot nord. Moroni fryktet at denne splittelsen 
ville føre til tap av frihet for nephittene. Han sendte en hær, ledet av en mann ved navn 
Teancum, for å hindre Moriantons folk i å dra. Teancums hær forhindret Moriantons folk i å 
nå sitt mål, og Morianton ble drept. Resten av hans folk “sluttet en pakt og … lovet å holde 
fred” (Alma 50:36). Kort tid etter Moriantons opprør, utviklet en farlig politisk splid seg 
blant Nephis folk. Noen av nephittene ønsket å fjerne Pahoran fra dommersetet og erstatte 
ham med en konge. Resten av folket ønsket å beholde sin styringsform med dommere.

Be elevene granske Alma 51:5- 6 for å finne navnene på disse to motstridende gruppene 
(kongemenn og frimenn). Gi elevene tid til å finne kongemennenes motiver i Alma 51:8.

Skriv følgende sannhet på tavlen: Splid og strid ødelegger freden.
• Hvordan vises dette prinsippet i beretningene om splid og strid i Alma 50 og 51?

• Hva kan du gjøre i din familie, blant dine venner eller i samfunnet for å løse strid?

• Når har du sett de velsignelser som kommer av fra enhet, styrke en familie, et quorum 
eller en klasse?

Bær vitnesbyrd om de sannheter du føler deg tilskyndet til å understreke. Minn elevene på 
at de neste par leksjonene vil gi dem flere anledninger til å finne prinsipper og lærdom i 
krigføringen mellom nephittene og lamanittene.
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Innledning
På dette stadiet i krigen med lamanittene hadde nephit-
tene mistet mange byer på grunn av indre stridigheter. 
Moroni, Teancum og Lehi erobret byen Mulek og besei-
ret en av de største lamanittiske hærene. Moroni avslo 
anmodningen fra lamanittenes leder Ammoron om å 
utveksle fanger, og gjennomførte en plan for å befri 
de nephittiske fangene uten blodsutgytelse. Moroni 

sto urokkelig og inngikk ingen kompromisser med 
Ammoron og hans tilhengeres ugudelighet.

Merk: Denne leksjonen fokuserer på hendelser i 
Moronis, Teancums og Lehis liv. I neste leksjon skal 
elevene lære mer om Helamans 2000 unge krigere 
som er nevnt i Alma 53:16- 23.

LEKSJON 103

Alma 52-55

Undervisningsforslag

Alma 52-53
Moroni, Teancum og Lehi samarbeider for å beseire lamanittene
Før leksjonen skriver du følgende utsagn på tavlen:

“Dagens ungdom vokser opp bak fiendens linjer” (President Boyd K. Packer).

I begynnelsen av leksjonen kan du be en elev lese dette utsagnet. Spør deretter:

• Hvem er fienden? (Satan.)

• Hvilke tegn på Satans innflytelse ser du i verden rundt deg? (Elevene kan nevne upas-
sende språk og klær, uærlig og umoralsk oppførsel og de fristelser som ofte fremmes 
gjennom media og teknologi.)

Oppfordre elevene til å overveie hvordan de kan sammenligne utfordringer de står overfor, 
med hendelser og situasjoner som er beskrevet i Alma 52- 55. Les så fortsettelsen av presi-
dent Packers uttalelse:

“Dagens ungdom vokser opp bak fiendens linjer med en synkende moralnorm. Men som 
en Herrens tjener, lover jeg at dere vil bli beskyttet og skjermet mot djevelens angrep hvis 
dere vil følge de tilskyndelser som kommer fra Den hellige ånd” (“Råd til ungdom,” Ensign 
eller Liahona, Nov. 2011, 18).

Oppmuntre elevene til å søke Den hellige ånds veiledning, slik at de kan motstå det onde.

Minn elevene på at mens Moroni slo ned kongemennenes opprør, tok lamanittene over 
mange befestede nephittiske byer (se Alma 51:26). Be elevene lese Alma 52:14 stille, på jakt 
etter Mormons beskrivelse av nephittenes situasjon på dette tidspunktet. Be så en elev lese 
Alma 53:9 høyt. Be klassen finne ut hvorfor nephittenes omstendigheter var farlige.

• På hvilke måter kan vi sette oss i omstendigheter som er åndelig farlige?

Skriv følgende skriftstedhenvisning på tavlen: Alma 52:5- 10, 16- 19. For å hjelpe elevene å 
forstå sammenhengen og historielinjen rundt disse versene, kan du be to elever lese kapit-
telsammendragene for Alma 52 og 53 høyt. Deretter ber du elevene studere de versene du 
har skrevet på tavlen, på jakt etter prinsipper som kan hjelpe dem å unngå eller motstå det 
onde. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du spørre:

• Hvilke prinsipper kan vi lære av disse versene? (Blant andre prinsipper, kan elevene 
finne følgende sannhet: Hvis vi unngår Satans høyborger, er vi bedre i stand til å 
unngå og motstå fristelser.)

Be elevene reflektere over fysiske steder, sosiale situasjoner eller situasjoner som omfatter 
bruk av teknologi (for eksempel Internett), som de føler kan føre til farlige situasjoner.

Forklar at Mormon beskrev Teancums skanse mot lamanittene med ord som forsvare, 
forsterke, sikre, svøpe og styrke. Be elevene tenke over hva som kanskje må “svøpes”, eller 
drives bort, fra deres eget liv for å hjelpe dem å bli mer åndelig sikre.

Hjelp elevene å 
avdekke underfor-
ståtte prinsipper
Mange prinsipper 
uttrykkes ikke direkte av 
dem som skrev Skriftene. 
I stedet kan et prinsipp 
være nedlagt i en histo-
rielinje eller i en bestemt 
hendelse eller lignelse. 
Det kan illustreres i en 
hel bok med hellig skrift, 
et kapittel eller et enkelt 
vers. Underforståtte 
prinsipper kan ofte 
avdekkes ved å analysere 
handlinger og holdnin-
ger til enkeltpersoner 
eller grupper i Skriftene, 
og deretter finne frem 
til konsekvensene av 
disse handlingene og 
holdningene.
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Be en elev lese Alma 52:19 høyt. Spør klassen:

• Hva gjorde nephittenes ledere før de gikk til strid? (De holdt et krigsråd.)

• På hvilke måter kan et familieråd eller et råd i Kirken ligne på et “krigsråd”? Hvordan 
kan slike råd styrke oss i våre kamper mot den onde?

Gi et sammendrag av Alma 52:20- 40 og Alma 53 ved å forklare at etter krigsrådet gjener-
obret kaptein Moroni og hans hær byen Mulek ved å lokke lamanittene ut av sine sterke 
forsvarsstillinger. Nephittene tok mange lamanittiske fanger og sendte dem for å arbeide 
med å befeste byen Overflod. Imidlertid fortsatte lamanittene å ha fremgang i andre 
områder på grunn av uenighet blant nephittene.

Alma 54- 55
Moroni avviser Ammorons vilkår for utveksling av fanger og bruker krigslist for 
å frigjøre de nephittiske fangene
Forklar at Alma 54 er en opptegnelse over brev sendt mellom Ammoron (lamanittkongen) 
og kaptein Moroni. Før hadde lamanittene og nephittene tatt mange krigsfanger. Dette 
kapitlet inneholder Moronis svar på Ammorons anmodning om at lamanittene og nephit-
tene kunne utveksle fanger.

Forklar at Alma 54:9- 12 inneholder kaptein Moronis ord til Ammoron. Be en elev lese disse 
versene høyt. Be så en annen elev lese Ammorons svar til kaptein Moroni i Alma 54:18- 20.

• Hvordan var kaptein Moronis motiver for å utveksle fanger forskjellige fra Ammorons? 
(Du kan gjerne påpeke at Moroni var opptatt av familier, mens Ammoron bare tenkte 
på sine krigsmenn fordi han ønsket å tilintetgjøre nephittene.)

• Hvordan gjenspeiler Ammorons uttalelser i Alma 54:18- 20 Satans motiver i hans krigfø-
ring mot oss?

Be en elev lese Alma 55:1- 2 høyt. Be klassen se etter Moronis svar på Ammoron krav.

• Hvorfor var ikke Moroni villig til å gjøre det Ammoron sa? (Han visste at Ammoron løy, 
og han ønsket ikke å gi Ammoron mer makt enn han allerede hadde.)

• Hva kan vi lære av Moronis svar til Ammoron? (Selv om elevene kan uttrykke en rekke 
sannheter, må du sørge for at de forstår at når vi står urokkelig på det som er rett, 
kan vi hindre at onde innflytelser får makt over oss.)

Følgende uttalelser av Joseph Smith kan være nyttige i deres drøftelse av disse versene:

“Satan kan ikke forføre oss med sine fristelser med mindre vi i vårt hjerte samtykker og 
gir etter” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007], 210).

“Djevelen har ingen makt over oss med mindre vi gir ham tillatelse” (Læresetninger fra 
Kirkens presidenter – Joseph Smith, 210).

Skriv følgende skriftstedhenvisning på tavlen: Alma 55:15- 24, 28- 31.
Forklar at i Alma 55 lærer vi at kaptein Moroni befridde de nephittiske fangene i byen Gid 
ved list (en metode som brukes i krig for å lure eller overliste en fiende). I Alma 55:3- 14 
får vi vite at Moroni klarte å bruke en nephittisk soldat ved navn Laman til å sørge for at 
lamanittenes soldater som voktet de nephittiske fangene, ble fulle. Be elevene stille lese 
versene du skrev på tavlen, på jakt etter hva kaptein Moroni gjorde da han hadde omrin-
get lamanittene i byen Gid. Minn elevene på å se etter prinsipper mens de studerer. Når 
elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har kommet frem til. Du kan 
også spørre:

• Hva lærer disse versene deg om Moroni?

Skriv følgende uttalelse på tavlen, og be elevene sette inn det som mangler:

Vi skulle ikke glede oss over … , men heller glede oss over …

• Hvordan kan vi anvende Moronis eksempel på ikke å glede seg over blodsutgytelse? 
Hvordan kan vi for eksempel anvende Moronis eksempel på det vi leser og ser på, eller 
på spillene vi spiller?

Be elevene overveie følgende spørsmål:

• Hva føler du Mormon ønsket at du skulle lære i dagens leksjon som vil hjelpe deg å være 
trofast når du kjemper mot den onde?
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Vurder å gi elevene tid til å skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker om hva de 
vil gjøre for å unngå å komme inn på Satans territorium og for å stå urokkelig mot hans 
angrep.

Avslutt med å bære vitnesbyrd om de sannheter dere har drøftet i klassen i dag.

Flere undervisningsforslag
Alma 53:20- 21. Vandre rettskaffent for Gud

Be en elev lese Alma 53:20- 21 høyt.

• Hva betyr det å vandre rettskaffent for Gud?

Be elevene grunne på hvordan de, i likhet med de unge 
krigerne, “alltid [kan være] pålitelige i hva som helst 
de [blir] betrodd”. Les følgende uttalelse, der president 
George Albert Smith formidler kloke råd som ble gitt 
av hans bestefar George A. Smith:

“Bestefar pleide å si til sin familie: ‘Det går en tydelig 
demarkasjonslinje mellom Herrens territorium og djeve-
lens territorium. Hvis du vil holde deg på Herrens side 
av linjen, vil du være under hans innflytelse og ikke ha 
noe ønske om å gjøre noe galt. Men kommer du én 
centimeter over på djevelens side av linjen, er du i fris-
terens makt, og hvis han lykkes, vil du ikke kunne tenke 
eller så mye som resonnere ordentlig fordi du vil ha 
mistet Herrens ånd.’

“Når jeg noen ganger har blitt fristet til å gjøre et eller 
annet, har jeg spurt meg selv: ‘Hvilken side av linjen er 

jeg på?’ Når jeg bare bestemte meg for å holde meg på 
den sikre side, Herrens side, gjorde jeg det rette hver 
eneste gang. Når fristelsene kommer, tenk grundig 
gjennom problemet med bønnens hjelp, og Herrens 
innflytelse vil hjelpe dere å ta kloke avgjørelser. Det fin-
nes bare trygghet på Herrens side av linjen” (“A Faith 
Founded upon Truth,” Deseret News, 17. juni 1944, 
Kirkens del, 9).

Vurder å tegne en loddrett linje midt på tavlen. Merk 
den ene siden av tavlen med Herrens territorium og 
den andre siden av tavlen med Djevelens territorium. 
Spør elevene:

• Hvor er det tryggeste stedet å være i forhold til linjen 
som skiller de to territoriene? (På Herrens side, så 
langt vekk fra linjen som mulig.)

• Hvilken fare kan det være ved å prøve å leve på 
Herrens side, men så nær linjen som mulig?

• Hva hjelper deg holde deg langt unna linjen?
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Innledning
Helaman og kaptein Moroni kjempet mot lamanittene 
i forskjellige deler av landet. Helaman sendte et brev til 
Moroni hvor han beskrev sin hærs kamper med lama-
nittene og uttrykte sin tillit til 2060 unge krigeres tro 

som hadde sluttet seg til hans styrke. Helaman beskrev 
hva hans hær gjorde for å vinne slag og for å få håp og 
styrke under sine lidelser.
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Alma 56- 58

Undervisningsforslag

Alma 56
Antipus’ og Helamans hærstyrker seirer over den sterkeste av lamanittenes 
hærstyrker
Spør elevene om de noen gang har mottatt et brev eller en melding som styrket dem til å 
utholde en bestemt vanskelighet. Forklar at Alma 56- 58 inneholder et brev som Helaman 
skrev til kaptein Moroni i en vanskelig periode av krigen. Be elevene lese Alma 59:1- 2 stille 
for å finne ut hvordan kaptein Moroni svarte på brevet. Mens elevene studerer brevet, kan 
du be dem finne årsaker til at kaptein Moroni kunne glede seg til tross for de vanskelige 
omstendighetene han befant seg i.

Gi et sammendrag av Alma 56:2- 17 ved å forklare at Helaman ledet en liten hær bestående 
av 2000 av anti- nephi- lehittenes sønner, eller Ammons folk. Disse soldatene omtales ofte 
som de 2000 unge krigerne. Foreldrene til disse unge mennene hadde inngått en pakt 
om aldri å gripe til våpen. De unge mennene, som ikke var bundet av den samme pakten, 
meldte seg frivillig til å forsvare sine foreldre og andre nephitter da de ble truet av en lama-
nittisk hær.

Forklar at Helaman ledet de 2000 unge krigerne til byen Judea for å hjelpe en nephittisk hær 
ledet av Antipus. Lamanittene hadde erobret flere nephittiske byer og hadde sterkt redusert 
Antipus’ hær. Antipus ble svært glad da Helaman og hans soldater kom for å hjelpe.

Be elevene lese Alma 53:17- 21 stille, på jakt etter ord og uttrykk som beskriver den ånde-
lige styrke disse unge mennene tilførte hæren. Mens de leser, kan du kopiere følgende 
oversikt på tavlen. Be noen elever komme frem til tavlen og skrive ord og uttrykk de har 
funnet under overskriften “Før strid”.

• Hva tror du Helaman kan ha ment da han beskrev de 2000 unge krigerne som “sannfer-
dige og sindige menn”? (Du kan gjerne forklare at ordet sindige innebærer alvor, ro og 
selvkontroll.)

• Hvordan kan egenskapene som står på tavlen, hjelpe oss å takle åndelige kamper og 
andre utfordringer?

Gi et kort sammendrag av begynnelsen av de unge krigernes første slag i Alma 56:29- 43. 
Antipus brukte Helaman og hans 2000 krigere som en lokkedue for å lokke lamanittenes 
sterkeste hær ut av byen Antiparah. Mesteparten av lamanittenes hær forlot Antiparah 
for å forfølge Helamans hær, noe som ga Antipus’ hær anledning til å forfølge og angripe 
dem bakfra. Da Antipus’ hær tok igjen lamanittenes hær, angrep de ifølge sin plan. Da den 
lamanittiske hæren stanset jakten på Helamans hær, visste ikke Helaman om lamanit-
tenes hær prøvde å lokke krigerne hans i en felle, eller om Antipus’ hær hadde angrepet 

Før strid I strid

Unge krigere/unge siste- dagers- hellige
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lamanittene bak dem. Helaman og hans unge soldater måtte avgjøre om de skulle fortsette 
å flykte eller angripe lamanittene.

Be elevene lese Alma 56:44- 48 stille. Be dem lete etter ord og uttrykk som viser tegn på at 
disse unge mennene handlet i tro. Be noen elever skrive det de kommer frem til, på tavlen 
under overskriften “I strid”.

• Hva var det disse unge mennene ikke tvilte på? (At Gud ville befri dem.)

• Hvorfor tvilte de ikke på at Gud ville befri dem?

• Hvordan hjalp egenskapene de hadde utviklet før slaget, dem under slaget?

Skriv følgende sannhet på tavlen: Når vi handler i tro, kan vi motta styrke fra Gud. Be 
elevene se etter tegn på denne sannheten mens de studerer Alma 56.

Gi et sammendrag av Alma 56:49- 53 ved å forklare at Helamans hær fant Antipus’ hær 
i en vanskelig situasjon. Antipus og mange av hærens andre ledere var døde, og de slitne 
og forvirrede nephittene var nær ved å lide nederlag.

Be en elev lese Alma 56:54- 56 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hvordan Gud vel-
signet Helamans krigere på grunn av deres tro.

• Hvordan tror du de åndelige egenskaper som står på tavlen, bidro til hendelsene som 
er nedtegnet i Alma 56:56?

• Når har du eller noen du kjenner, handlet i tro og mottatt styrke fra Gud i en vanskelig 
situasjon?

Alma 57
Helaman og hans unge krigere gjenerobrer byen Cumeni og blir bevart i kamp
Forklar at Alma 57 er en fortsettelse av Helamans brev til kaptein Moroni. Det begynner 
med en beretning om at nephittene tar tilbake to byer fra lamanittene. I løpet av denne 
tiden fikk Helaman 6000 menn til å forsterke sin hær, sammen med ytterligere 60 sønner 
fra Ammons folk. Lamanittene fikk også forsterkninger og fortsatte å befeste byene de 
hadde tatt.

Påpek at i ett slag var lamanittene i ferd med å overmanne nephittene (se Alma 57:18). 
Be elevene lese Alma 57:19- 22 stille, på jakt etter årsaken til at nephittene klarte å seire.

• Hvorfor klarte nephittene å seire over lamanittene?

• Helaman sa at hans krigere “adlød og passet på å utføre hver befaling helt nøyaktig” 
(Alma 57:21). Hva tror du dette betyr? Hvordan var denne lydigheten et uttrykk for 
deres tro?

For å supplere elevenes svar på disse spørsmålene, kan du lese følgende uttalelse av eldste 
Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum:

“[Dere] vil møte folk som velger hvilke bud de vil holde, og ignorerer andre 
som de velger å bryte. Jeg kaller dette kafeteriafilosofien for lydighet. Å velge 
og vrake på denne måten vil ikke fungere. Det vil føre til elendighet. For å 
forberede seg til å møte Gud, må man holde alle hans bud. Det krever tro å 
adlyde dem, og denne troen vil bli styrket ved å holde hans bud” (“Møt 
fremtiden med tro,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 34).

Be en elev lese Alma 57:23- 27 høyt. Be klassen se etter hvordan Herren bevarte Helamans 
unge soldater og hvorfor han bevarte dem. For å hjelpe dem å snakke om det de finner ut, 
kan du stille disse oppfølgingsspørsmålene:

• Om sine krigere sa Helaman: “Deres sinn er urokkelig.” Hva tror du dette betyr? Hvor-
for trenger vi å holde vårt sinn urokkelig i møte med utfordringer?

• Hvordan viste Helamans soldater at de “alltid [satte] sin lit til Gud”?

Det kan være nyttig å forklare at i noen tilfeller vil de rettferdige lide eller dø, akkurat slik 
de unge krigerne led og akkurat slik noen i nephittenes hær ble drept. Gud vil imidlertid 
alltid hedre dem som hedrer ham, og de rettferdige som dør, vil bli velsignet.

• Hvilke likheter ser du mellom de unge krigernes kamper med sine fiender, og våre 
kamper med djevelen?
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Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers 
quorum:

“I dag utkjemper vi en kamp som på mange måter er farligere … enn kampen mellom 
nephittene og lamanittene. Vår fiende er listig og ressurssterk. Vi kjemper mot Lucifer, all 
løgns far, fiende av alt som er godt, riktig og hellig…

“… Vi kjemper bokstavelig talt om menneskesjeler. Fienden er uforsonlig og ubarmhjertig. 
Han tar evige fanger i en alarmerende hastighet. Og han viser ikke noe tegn til å slakke på 
farten.

“Vi er dypt takknemlige for alle de medlemmene av Kirken som utretter så mye i kampen 
for sannhet og rett, men jeg må ærlig si dere at det fremdeles ikke er nok. Vi trenger mye 
mer hjelp… Vi trenger dere. I likhet med Helamans 2000 unge krigere [kan] også dere … 
bli begavet med kraft til å bygge opp og forsvare hans rike. Vi trenger at dere inngår hellige 
pakter, slik de gjorde. Vi trenger at dere er fullstendig lydige og trofaste, slik de var” (“Den 
beste generasjon misjonærer,” Ensign eller Liahona, nov. 2002, 46- 47).

Skriv følgende på tavlen: Hvis vi stoler på Herren og adlyder ham helt nøyaktig,…
• Basert på det du har lest om Helamans krigere, hvordan vil du fullføre denne setningen? 

(Fullfør setningen på tavlen i henhold til elevenes forslag. Du kan for eksempel skrive 
følgende sannhet: Hvis vi stoler på Herren og adlyder ham helt nøyaktig, vil han 
støtte oss i våre kamper.)

Be elevene reflektere over en gang da de eller noen de kjenner, adlød helt nøyaktig i en 
vanskelig situasjon på skolen, hjemme eller i en sosial sammenheng. Be noen elever for-
telle om sine erfaringer. Spør dem hvordan Herren hjalp dem i den situasjonen.

Gi elevene tid til å skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker om hva de vil gjøre 
for å adlyde Guds bud “helt nøyaktig” (Alma 57:21) og “alltid [sette] sin lit til Gud” 
(Alma 57:27).

Alma 58
De nephittiske soldatene stoler på at Gud vil bevare dem i deres motgang
Forklar at Alma 58 inneholder slutten av Helamans brev til Moroni. Helaman fortalte at 
nephittenes hærstyrker kom ut for vanskelige omstendigheter som forverret de ugunstige 
forholdene de allerede befant seg i. Be noen elever etter tur lese høyt fra Alma 58:2, 6- 9, og 
be klassen merke seg disse vanskelige omstendighetene (mangel på fødemidler, mangel på 
forsterkninger, frykt for at de ville bli tilintetgjort av sine fiender).

Be elevene lese Alma 58:10- 12 stille, på jakt etter svar på følgende spørsmål. (Skriv spørs-
målene på tavlen før leksjonen. Les spørsmålene for klassen før de leser skriftstedet, og 
repeter dem så etter at de har lest. Dette vil hjelpe elevene å fokusere på hvordan Hela-
mans hær reagerte i denne vanskelige situasjonen.)

Hva gjorde nephittene da de sto overfor denne vanskelige situasjonen?

Hvordan reagerte Herren på deres oppriktige bønner?

Hvordan hjalp Herrens forsikringer Helaman og hans hær?

Be elevene sammenfatte en sannhet de har lært av Alma 58:10- 12. (Elevene kan bruke 
forskjellige ord, men sørg for at de finner frem til følgende prinsipp: Hvis vi vender oss til 
Gud i vanskelige tider, kan vi motta guddommelig forsikring som kan styrke vår tro 
og gi oss håp.)
• Når har Herren velsignet deg med fred og forvissning under en vanskelig opplevelse?

Forklar at resten av Alma 58 forteller om den nephittiske hærens vellykkede innsats for å 
gjenerobre de byene som hadde blitt tatt av lamanittene (se Alma 58:31). Be en elev lese 
Alma 58:39- 40 høyt.

• Hvordan viste Helamans unge krigere sin tro på Gud, til tross for de “mange sår” 
de fikk?

• Hvordan kan du dra nytte av å følge Helamans sønners eksempel når du møter utfor-
dringer i livet?

Avslutt med å bære ditt vitnesbyrd om prinsippene i denne leksjonen.
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Innledning
Kaptein Moroni gledet seg over Helamans fremgang 
med å gjenvinne noen av de nephittiske byene som de 
hadde mistet til lamanittene. Da han fikk vite at byen 
Nephihah hadde blitt erobret av lamanittene, ble han 
imidlertid sint på regjeringen for at de hadde unnlatt å 
sende forsterkninger. I et brev til Pahoran, overdomme-
ren, beklaget han de rettferdiges lidelser og irettesatte 
Pahoran for ikke å støtte frihetens sak. Uten at Moroni 
visste det, hadde Pahoran flyktet til landet Gideon på 

grunn av opprøret som de nephittiske kongemenn 
gjennomførte. Pahoran ble ikke fornærmet på grunn 
av Moronis irettesettelse, men gledet seg isteden over 
Moronis kjærlighet til frihet. Herren styrket nephittene, 
og sammen beseiret Moroni, Pahoran og deres folk 
kongemennene og lamanittene. Etter flere år med krig, 
opplevde nephittene atter en gang fred, og Helaman 
gjenopprettet Kirken.
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Alma 59- 63

Undervisningsforslag

Alma 59
Nephittene mister en sterk forsvarsstilling, og kaptein Moroni sørger på grunn 
av folkets ugudelighet
Før leksjonen kan du skrive på tavlen følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson 
(fra The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 285):

“Det er bedre å forberede og forebygge, enn å reparere og omvende seg” (president Ezra Taft 
Benson).

Du har kanskje sitert denne uttalelsen som en del av leksjonen om Alma 49- 51. Hvis du 
gjorde det, kan du vurdere å la det være tomrom i stedet for noen ord når du skriver den 
på tavlen. Be elevene sette inn det som mangler.

Be elevene fortelle om perioder i sitt eget liv eller livet til en de kjenner, da forberedelser 
har hjulpet dem å unngå skuffelse eller sorg.

Minn elevene om at de i noen av de siste leksjonene har studert kapitler om kamper mel-
lom nephittene og lamanittene. Be elevene lese Alma 59:5- 11 stille, og tenke på hvordan 
uttalelsen på tavlen forholder seg til situasjonen som er beskrevet i disse versene.

• Hva synes å ha gjort lamanittene i stand til å beseire byen Nephihah? (Ugudeligheten 
blant Nephihahs folk.)

• Hva fant du i disse versene som angår uttalelsen som er skrevet på tavlen?

Hvis elevene ikke nevner følgende uttalelse i Alma 59:9, kan du utpeke den for dem: 
“Det var lettere å hindre at byen falt i lamanittenes hender enn å ta den tilbake fra dem.” 
Du kan gjerne foreslå at elevene markerer dette utsagnet i Skriftene sine. For å hjelpe 
elevene å tenke på hvordan denne sannheten gjelder i deres liv, kan du be dem om å sam-
menligne byene i denne beretningen med seg selv og de åndelige kamper de står overfor. 
Still så ett eller flere av følgende spørsmål:

• Hvordan angår denne sannheten oss? (Hjelp elevene å forstå at det er enklere og 
bedre å holde seg trofast enn det er å vende tilbake til troen etter å ha kommet 
på avveier.)

• Hvorfor er det lettere å holde seg trofast i Kirken enn det er å vende tilbake til Kirken 
etter å ha vært mindre aktiv en periode?

• Hvorfor er det lettere å opprettholde et vitnesbyrd enn det er å gjenvinne et vitnesbyrd 
etter å ha falt fra?

Be elevene tenke på hvordan djevelen og hans tilhengere kan angripe dem. Be dem skrive 
i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker om hva de vil gjøre for å forberede seg til ånde-
lige kamper.

Leksjoner som dekker 
flere kapitler
Når en leksjon dekker 
flere kapitler i Skriftene, 
behøver du ikke å legge 
like stor vekt på alt i 
disse kapitlene. Du kan 
oppsummere deler av 
skriftstedbolken og der-
etter vie mer tid til deler 
av bolken som er spesielt 
relevante for elevene.
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Alma 60- 62
Moroni beskylder feilaktig Pahoran, som svarer med kjærlighet og respekt
Les Alma 59:13 høyt. Sørg for at elevene forstår at Moroni var sint fordi han trodde regjer-
ingen var likegyldige, eller ikke brydde seg om folkets frihet. I sitt sinne skrev han et brev til 
Pahoran, overdommeren i Zarahemla. Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 60:6- 11.

• Hva anklaget kaptein Moroni Pahoran for?

• Hvilke følelser fornemmer du i Moronis anklager?

Skriv følgende skriftstedhenvisning på tavlen: Alma 60:17- 20, 23- 24. Be elevene lese disse 
versene stille. Be dem forestille seg hvordan de ville følt seg i Pahorans sted.

• På hvilke måter kan kaptein Moronis anklager ha vært sårende for Pahoran?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 60:33- 36. Be klassen følge med, på jakt etter 
hva kaptein Moroni var forberedt på å gjøre hvis Pahoran ikke reagerte positivt på hans 
forespørsler. Når elevene har fått anledning til å rapportere hva de har funnet ut, kan du 
be dem om å finne ord eller uttrykk i disse versene som indikerer Moronis grunner eller 
motiver for å komme med sine forespørsler.

Be elevene lese Alma 61:1- 5 stille, for å finne ut hvorfor Moroni ikke hadde fått 
forsterkninger.

• Hvilken informasjon ga Pahoran til Moroni?

• Hvordan kan folk reagere når de blir feilaktig anklaget for noe?

• Har du noen gang blitt feilaktig anklaget for noe? Hva følte du med hensyn til beskyld-
ningene og anklageren?

Be elevene lese Alma 61:9- 10, 15- 18 stille, på jakt etter noe som viser Pahorans store karak-
ter. Når de har fått tilstrekkelig tid, kan du be noen elever fortelle hva de har funnet ut.

• Hva kan vi lære av måten Pahoran svarte på Moronis anklager på? (Hjelp elevene å 
finne følgende prinsipp: Vi kan velge å ikke bli fornærmet av andres ord og hand-
linger. Elevene kan også finne sannheter som at vi skulle unngå å dømme andre på 
en uvennlig måte og at når vi står sammen med andre i rettferdighet, er vi sterkere 
i våre kamper mot det onde. Du kan gjerne skrive disse sannhetene på tavlen.)

• Hvordan kan vi velge å ikke bli fornærmet?

Vurder å spørre elevene om de er villige til å fortelle om noen erfaringer de har hatt med å 
velge å ikke bli fornærmet når noen har sagt uvennlige eller usanne ting om dem. Du kan 
også vurdere å fortelle om en av dine egne opplevelser. Bær vitnesbyrd om viktigheten av 
å tilgi andre for deres ord eller handlinger mot oss. Oppfordre elevene til å følge Pahorans 
eksempel.

Be en elev lese Alma 62:1 høyt. Be klassen finne ut hva Moroni følte da han fikk 
Pahorans svar.

Forklar at selv om kaptein Moroni ikke hadde rett i sine beskyldninger om Pahoran, lærte 
han sanne prinsipper som vi kan bruke i vårt liv. Be en elev lese Alma 60:23 høyt. Påpek at 
Moronis ord om å “rense karet innvendig” kan gjelde for alle som trenger å omvende seg. 
Forklar at et kar er en beholder, slik som en kopp eller en bolle. Smør jord eller gjørme på 
innsiden og utsiden av en kopp (hvis du har det, vil en gjennomsiktig kopp fungere best). 
Spør elevene om de ønsker å drikke av koppen. Rengjør utsiden av koppen og spør om 
elevene nå ville synes det var greit å drikke av den.

• Hvis vi tenker på oss selv som kar, hva kan det bety å rense karet innvendig?

Les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

“Vi må rense karet innvendig (se Alma 60:23), og vi må begynne med oss selv, deretter 
med våre familier, og til sist må vi rense Kirken” (“Rens karet innvendig,” Lys over Norge, 
nr. 6 1986, 3).

• Hvorfor er det viktig at vi er rene på innsiden (det andre ikke kan se), så vel som på 
utsiden (det andre kan se)?

• Hvorfor er det viktig å rense vårt livs kar innvendig før vi kan være fullstendig effektive 
i Herrens rike?
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Gi et sammendrag av Alma 62:1- 38 ved å forklare at kaptein Moroni kom med en del av 
sin hær for å hjelpe Pahoran å styrte kongemennene i Zarahemla. Så, med sin forente 
hær og hjelp fra andre nephittiske styrker, gjenerobret Moroni og Pahoran de resterende 
byene som lamanittene hadde erobret. De drev lamanittene ut av landet og opprettet fred 
blant folket.

• Hva er noen utfordringer som enkeltpersoner og familier kan oppleve etter en tid 
med krig?

Be elevene lese Alma 62:39- 41 stille, for å se hvordan nephittene ble påvirket av krigens 
prøvelser.

• Hvilke prinsipper kan du finne i Alma 62:40- 41?

Når elevene drøfter dette spørsmålet, kan de for eksempel svare:

Våre rettferdige bønner kan ha en positiv innflytelse på vårt samfunn.
Når de opplever motgang, vil noen ydmyke seg for Gud, mens andre blir forherdet.
• Hvorfor tror du noen mennesker kommer nærmere Herren når de opplever prøvelser? 

Hvorfor vender noen seg bort fra Herren når de opplever prøvelser? (Hjelp elevene å 
forstå at i tider med motgang, vil våre valg avgjøre om vi vil komme nærmere Herren.)

• Når du har lest Mormons boks kapitler om krig, hva har de lært deg om å være en 
Jesu Kristi disippel i tider med krig eller strid?

Alma 63
Mange nephitter reiser til landet i nord
Gi et sammendrag av Mormons ord i dette kapitlet ved å forklare at mange nephitter 
begynte å migrere nordover, over land og sjø. Shiblon overleverte de hellige opptegnelsene 
til Helaman. Kaptein Moroni døde, og hans sønn Moronihah ledet en hær som drev tilbake 
nok et lamanittisk angrep.

Du kan gjerne avslutte denne leksjonen med å fortelle om noen som har opplevd motgang 
og lidelse, og har valgt ydmykhet og økt tillit til Gud. Vurder å fortelle om en personlig 
erfaring.

Repetisjon av Alma
Sett av litt tid til å hjelpe elevene å repetere Almas bok. Be dem om å tenke over hva de 
har lært av denne boken, både i Seminar og i sitt personlige skriftstudium. Ved behov, kan 
du be dem repetere noen av kapittelsammendragene i Alma for å hjelpe dem å huske. 
Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be noen av dem om å uttrykke sine tanker 
og følelser om noe i boken som har gjort inntrykk på dem.
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Hjemmestudie- leksjon
Alma 45- 63 (Enhet 21)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte Alma 45- 63 (enhet 21), 
er ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg bare om et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Alma 45- 49)
Alma forklarte for sin sønn Helaman at Herren ikke kan se 
på synd og på noen som helst måte samtykke i den. Ved å 
sammenligne nephittenes kamper med sine egne kamper, 
lærte elevene følgende sannheter: Når vi er tapre med hen-
syn til å holde budene, slik kaptein Moroni var, vil Gud styrke 
og velsigne oss. Satan prøver å ødelegge oss, og han lokker 
oss litt om gangen for å senke våre normer.

Dag 2 (Alma 50- 52; 54- 55)
Selv om nephittene blomstret en periode etter at Amalickiah 
forlot dem, fortsatte Moroni å forberede folket for fremti-
dige angrep. Nephittenes eksempel under vanskelige forhold 
hjalp elevene å forstå at trofasthet mot Gud gir lykke, selv 
midt i forvirring og kaos – mens splid og strid kan ødelegge 
vår fred. Elevene lærte også at når vi står urokkelig på det 
som er rett, kan vi hindre at onde innflytelser får makt over 
oss.

Dag 3 (Alma 53; 56- 58)
I noen av de vanskelige stundene under krigen, ledet Hela-
man en hær av unge menn som tilhørte Ammons folk. Disse 
unge krigerne viste at når vi handler i tro, kan vi motta styrke 
fra Gud. Elevene lærte av disse tapre krigernes eksempel at 
hvis vi stoler på Herren og adlyder ham til punkt og prikke, 
vil han støtte oss i våre kamper. Til tross for de mange sår 
de fikk og de mange strabaser de opplevde, viste nephitte-
nes hær og de unge krigerne at hvis vi vender oss til Gud i 
vanskelige tider, kan vi motta guddommelig forsikring som 
kan styrke vår tro og gi oss håp.

Dag 4 (Alma 59- 63)
På grunn av internt opprør, mistet nephittene flere byer, 
og dette viste elevene at det er enklere og bedre å holde 
seg trofast enn det er å komme tilbake til troen etter å ha 
kommet på avveier. Moroni anklaget forhastet overdommer 
Pahoran for å ha forsømt sine plikter, og elevene lærte av 
Pahorans svar at vi kan velge å ikke bli fornærmet av andres 
ord og handlinger. I tillegg lærte elevene at når vi i rettfer-
dighet står sammen med andre, er vi sterkere i våre kamper 
mot det onde, slik Moroni og Pahoran viste oss.

Innledning
Ettersom denne leksjonen dekker 19 kapitler av Almas bok, vil 
du ikke være i stand til å undervise eller understreke hele den 
historisk sammenhengen og alle læresetninger og prinsipper 
som elevene lærte i løpet av uken. Følgende undervisnings-
forslag gir elevene en mulighet til å anvende de sannheter de 
lærte av å studere nephittenes kamper, på kampene i sitt eget 
liv. Studer ydmykt skriftstedene for denne leksjonen så du kan 
bli inspirert til å legge vekt på de sannheter som elevene trenger 
å fokusere på i leksjonen.

Undervisningsforslag

Alma 45- 63
Ved å stole på Gud og følge inspirerte ledere, blir nephittene 
i stand til å overvinne lamanittene
Skriv følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson på tavlen 
før leksjonen: “Mormons bok lærer oss hvordan Kristi disipler 
lever i krigstid” (“Mormons bok – sluttstenen i vår religion,” 
Lys over Norge, jan. 1987, 3).

Be elevene nevne noen kriger som har blitt utkjempet av landet 
de bor i. Be dem så om å nevne noen utfordringer mennesker 
kan oppleve i krig.

Spør: Hvorfor kan det være vanskelig å være en Jesu Kristi 
disippel i krig?

Be elevene tenke på krigene de studerte om i forrige uke, slik de 
er nedtegnet i Alma 45- 63. Det kan være lurt å oppfordre dem 
til raskt å repetere noen av kapittelsammendragene for Alma 
45- 63. Be dem nevne noen utfordringer nephittene sto overfor 
under sine kriger.

Minn elevene på at selv om vi aldri kjemper i en fysisk krig, er vi 
alle engasjert i en åndelig krig. Be en elev lese følgende uttalelse 
av president Henry B. Eyring i Det første presidentskap, som 
beskrev den åndelige krig vi er engasjert i. Det kan være lurt å 
gi en kopi til hver elev.

“Dere har vervet dere i Herrens hær i den siste evangelieutdel-
ing. Dette er ingen fredstid. Det har vært slik siden Satan møn-
stret sine styrker mot vår himmelske Faders plan i den førjordiske 
tilværelse. Vi kjenner ikke til detaljene i striden den gangen. Men 
vi kjenner resultatet. Satan og hans tilhengere ble kastet ned til 
jorden. Og siden Adam og Eva ble skapt har konflikten pågått. 
Vi har sett den øke i intensitet. Skriftene sier at krigen vil bli mer 
voldsom og at de åndelige tapene på Herrens side vil vokse” 
(“Mann nede!” Ensign eller Liahona, mai 2009, 63).

Henvis elevene til president Bensons uttalelse på tavlen. Fortell 
dem at enten vi snakker om fysisk krig eller åndelig krig, er uttal-
elsen sann. Forklar at det å studere livet til disipler som levde 
under krigene i Mormons bok, kan hjelpe oss å utvikle egenska-
per som vil være viktige i våre egne åndelige kamper.
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Skriv følgende navn og skriftstedhenvisninger på tavlen, eller 
forbered dem som et utdelingsark. Be elevene velge en av disse 
personene eller gruppene å studere. Prøv å la minst én elev 
studere hver person eller gruppe.

 1. Moroni – Alma 46:11- 21; 48:7- 17
 2. Helaman – Alma 48:19- 20; 56:2- 9; 58:4- 12, 32- 37
 3. De 2060 unge krigerne – Alma 53:16- 22; 56:47- 56; 

57:19- 27
 4. Pahoran – Alma 50:39- 40; 51:1- 7; 61:1- 21

Gi elevene noen minutter til å studere så mange skriftsteder 
som mulig om personen eller gruppen de valgte. Be dem være 
forberedt på å undervise klassen om følgende tanker (det kan 
være lurt å skrive dem på tavlen eller ha dem på et utdelingsark 
i tillegg):

• En hendelse i livet til denne personen eller gruppen som viser 
at de var sanne disipler av Frelseren.

• En eller flere av denne personens eller gruppens egenskaper 
som hjalp dem å være tapre under krigen med lamanittene.

• Et prinsipp i evangeliet vi kan lære av denne personen eller 
gruppen, som kan styrke oss i våre åndelige kamper i dag.

Be så mange elever som mulig om å dele det de har lært, med 
klassen. Det kan være lurt å be elevene skrive de prinsipper i 
evangeliet de har lært, på tavlen.

Vurdere å stille følgende spørsmål for å hjelpe elevene å anvende 
det de har lært av sitt studium av Alma 45- 63:

• Tenk på en Jesu Kristi disippels egenskaper som du så i men-
neskene som levde under krigene med lamanittene. Hvilken 
av disse egenskapene har du mest lyst til å utvikle selv? 
Hvorfor?

• Hva er noen åndelige kamper vi står overfor i dag? Hvordan 
kan disse Frelserens disiplers eksempel hjelpe deg å ha tro 
og mot i møte med disse kampene?

Du kan gjerne presentere et av dine favorittskriftsteder fra 
Alma 45- 63. Bær vitnesbyrd om at prinsippene vi lærer av disse 
kapitlene, kan hjelpe oss å være sanne Jesu Kristi disipler i den 
åndelige krigføring som foregår i de siste dager.

Neste enhet (Helaman 1- 9)
Fortell elevene at det første kapitlet i Helaman forteller om tre 
overdommeres død. Fortell dem at de vil finne svar på følgende 
spørsmål: Hvordan døde dommerne? Hvilket mirakel skjedde 
med Nephi og Lehi da de var i fengsel? Hvem sin røst hørte de? 
Fortell elevene at profeten Nephi var i stand til å oppklare et 
mord ved hjelp av profeti.
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Helamans bok
Hvorfor studere denne boken?
I studiet av Helamans bok vil elevene lære 
fra eksemplene og læresetningene til store 
menn som Helaman, hans sønner Nephi 
og Lehi og lamanitten Samuel som modig 
adlød Herren og vitnet om ham. Disse 
menns tjenestegjerning viser at Gud gir 
kraft så hans tjenere kan lykkes i å utføre 
hans vilje, og at rettskafne menneskers 
anstrengelser kan bli til velsignelse for 
tusener. Elevene vil også lære om de des-
truktive virkningene av stolthet, ugudelig-
het og hemmelige forbund.

Hvem skrev denne boken?
Mormon samlet og forkortet opptegnel-
ser fra Nephis større plater for å forfatte 
Almas bok. Boken er oppkalt etter Hela-
man, som var sønn av Helaman og sønne-
sønn av Alma den yngre. Helaman mottok 
opptegnelsene fra Shiblon, sin onkel, og 
tjente som rettferdig overdommer over 
nephittene. Han lærte sine sønner Nephi 
og Lehi å holde budene og huske sin 
Forløser og gjøre ham til grunnvollen i 
sitt liv (se Helaman 5:9- 14). Nephi og Lehi 
var inspirert av disse læresetningene og 
bekymret over folkets ugudelighet, og for-
kynte derfor omvendelse til nephittene og 
lamanittene. Nephi oppga sin stilling som 
overdommer for å gjøre dette. Etter at 
tusenvis av lamanitter var blitt omvendt, 
ble en lamanittisk profet ved navn Samuel 
inspirert til å forkynne omvendelse og 
profetere blant nephittene. Helamans bok 
henter sitt stoff fra opptegnelsene som 
ble ført under Helamans regjeringstid og 
tjenestegjerning (Helaman 1- 3) og Nephi 
(Helaman 4- 16). Nephis opptegnelser 
inkluderte lamanitten Samuels profetier 
og læresetninger.

Hvem ble denne boken 
skrevet for og hvorfor?
Mormon skrev Helamans bok for men-
nesker i de siste dager som skulle motta 
hans opptegnelser. Akkurat som de andre 
forkortelsene fra Nephis store plater 
vitner også Helamans bok om Jesu Kristi 
guddommelighet og forløsende misjon 
(se Helaman 3:27- 30; 5:9- 12; 8:13- 23; 
14:1- 29; 16:4- 5).

Når og hvor ble den skrevet?
De opprinnelige opptegnelsene som ble 
brukt som kilder til Helamans bok, ble 
sannsynligvis skrevet mellom 52 f.Kr. og 
1 f.Kr. Mormon forkortet disse opptegnel-
sene en gang mellom 345 e.Kr. og 385 e.
Kr. Mormon skrev ikke hvor han var da 
han satte sammen denne boken.

Hva er noen karakteristiske 
trekk ved denne boken?
Helamans bok skildrer nephittene i en peri-
ode der de veksler mellom rettferdighet 
og ugudelighet med større hyppighet enn 
i noen annen fase i deres historie. Boken 
beskriver flerfoldige tilfeller av stridigheter, 
kriger, mord og hemmelige forbund. Den 
introduserer og beskriver også Gadiantons 

røvere (se Helaman 2:13- 14). Helamans 
bok er også unik fordi den beskriver en 
periode da «størstedelen» av lamanittene 
ble omvendt og «deres rettferdighet 
overgikk nephittenes» (Helaman 6:1). 
I tillegg viser den Guds kraft som ble 
gitt til hans profeter, som f.eks. da Nephi 
avslørte mordet på overdommeren og 
profeterte om dommerens brors tilståelse 
(se Helaman 8- 9), og da Nephi mottok 
beseglingskraften fra Herren og deretter 
brukte den til å fremkalle og tilbakekalle 
en hungersnød (se Helaman 10- 11). Fordi 
Samuels ord er bevart, inneholder denne 
boken den eneste eksisterende opptegnel-
sen av en preken gitt av en lamanittprofet 
til nephittene (se Helaman 13- 15). I denne 
prekenen profeterte Samuel om tegnene 
på Jesu Kristi fødsel og død.

Oversikt
Helaman 1- 3 To overdommere, 
Pahoran og Pacumeni, ble myrdet. 
Moronihah avverger en lamanittisk 
invasjon leder av Coriantumr. Kish-
kumen blir drept når han prøver å 
snikmyrde Helaman, den nyutpekte 
overdommeren. Selv om Gadianton 
og hans røvere spredde sine hem-
melige forbund, ble titusener døpt 
inn i Kirken. Nephi blir overdommer 
etter Helamans død.

Helaman 4- 6 En hær av nephittiske 
dissentere og lamanitter inntar 
alle nephittenes landområder i sør, 
inkludert Zarahemla. Nephittene 
blir svake på grunn av sin ugudelig-
het. Nephi overleverer dommersetet 
til Cezoram. Nephi og Lehi husker 
sin far Helamans råd og vier seg til 
å forkynne evangeliet. Mange dis-
sentere omvender seg og vender til-
bake til nephittene. Etter at Herren 
på mirakuløst vis beskytter Nephi og 
Lehi i fengselet, blir majoriteten av 
lamanittene omvendt og gir land-
områdene de har erobret, tilbake til 
nephittene. Under en tid med vel-
stand blir det stor økning av Gadi-
antons røvere. Mange av nephittene 
følger etter i ugudelighet, noe som 

fører til at den nephittiske regjering 
blir korrupt.

Helaman 7- 12 Nephi ber fra sitt 
hagetårn, advarer folket, og sier at 
de må omvende seg. Han siterer vit-
nesbyrdet til mange som profeterte 
om Kristus. Han avslører også at 
Seezoram, overdommeren, er blitt 
myrdet av sin bror Seantum. Nephi 
mottar beseglingsmyndigheten 
og fortsetter å forkynne omvend-
else. Han ber Herren om å erstatte 
nephittenes kriger med hungers-
nød, og hans bønner fører til at 
regnet gjør slutt på hungersnøden 
etter at folket omvender seg. Etter 
en kort periode med fremgang og 
fred, sprer strid og ugudelighet 
seg blant folket. Mormon sørger 
over menneskenes ustabilitet og 
tåpelighet. 

Helaman 13- 16 Lamanitten Samuel 
advarer nephittene og ber dem 
omvende seg, profeterer om deres 
endelige ødeleggelse og forutsier 
tegnene på Jesu Kristi fødsel og 
død. De som tror på hans ord, blir 
døpt. Men de fleste menneskene 
avviser Samuel og de tegn og 
undere som gis dem.

367
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Helaman 1- 2
Innledning
Etter at Pahoran døde, oppstod det strid blant nephit-
tene om hvem som skulle bli den neste overdommeren. 
Hans sønn Pahoran ble utpekt av folkets stemme. Men 
den nye overdommeren ble myrdet av Kishkumen som 
handlet ut fra sin tilhørighet til et hemmelig forbund. 

Lamanittene utnyttet denne striden og uenigheten 
og inntok hovedstaden Zarahemla. Nephittene tok 
Zarahemla tilbake, og Kishkumen ble slått mens han 
prøvde å drepe Helaman (sønn av Helaman), den nye 
overdommeren.

Undervisningsforslag

Helaman 1
Strid splitter nephittene og gjør at lamanittene klarer å erobre Zarahemla.
Før leksjonen skriver du følgende på tavlen:

Helaman 1:1- 4. Hva forårsaket en splittelse blant folket?

Helaman 1:5- 8. Hvem utnevnte overdommeren, og hvordan reagerte de to brødrene hans?

Be elevene innledningsvis om å beskrive forskjellen mellom å drøfte en sak og å strides 
om en sak. Hvis elevene trenger hjelp til å forstå disse forskjellene, ber du dem tenke over 
følgende situasjoner og plukke ut hvilke som er eksempler på strid. (De skulle plukke ut 
2. og 3. eksempel.)

 1. Forklar ditt standpunkt ved hjelp av vennlig overtalelse og fakta.

 2. Vise manglende respekt overfor en person som har andre synspunkter enn dine.

 3. Mene at å vinne en diskusjon er viktigere enn motpartens vel.

 Be elevene se etter farene ved strid når de studerer Helaman 1. Oppmuntre dem til hver 
for seg å tenke over hvilken plass strid har i deres eget liv.

Be elevene lese hver for seg de skriftstedene du har skrevet på tavlen og finne svarene på 
de aktuelle spørsmålene. Be dem fortelle hva de finner ut.

Tegn en sti på tavlen og merk den med ordetstrid.

Forklar at strid kan være som en sti som leder til andre synder og negative konsekvenser. 
Be en elev lese Helaman 1:9 høyt.

Be klassen finne frem til hva striden blant nephittene til slutt ledet til. (Mord.) Skriv mord 
på tavlen, et sted langs stien/banen du har tegnet.

Be elevene lese Helaman 1:10- 12 hver for seg, og finne frem til hva Kishkumen og de som 
hadde sendt ham, gjorde for å dekke over mordet de hadde begått.

• Hvorfor ville Kishkumen og hans tilhengere holde sine handlinger hemmelige?

• Hvilke eksempler finner vi i dag på mennesker som prøver å hemmeligholde sine 
ugudelige handlinger? (Svarene kan omfatte det å lyve for foreldre eller i intervjuet 
med biskopen eller grenspresidenten.)

• Hvorfor er det uklokt å hjelpe andre å skjule hans eller hennes synder?

strid
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Be en elev lese Helaman 1:18- 21 høyt. Be klassen følge med og nevne andre konsekvenser 
av nephittenes strid. Når elevene sier hva de finner, ber du dem skrive svarene et sted langs 
stien på tavlen. Du kan også be dem foreslå og skrive andre konsekvenser av strid som 
de har sett.

Oppsummer Helaman 1:22- 30 ved å forklare at etter at lamanittene erobret Zarahemla, 
slo de nephittiske hærene dem i et slag der mange ble drept.

Be elevene finne et prinsipp som opererer når det oppstår strid, og som de har sett ved å 
studere Helaman 1. Ett prinsipp som elevene kanskje vil nevne, er at strid gjør oss sår-
bare for den ondes innflytelse. Du kan gjerne skrive dette på tavlen.)

For å hjelpe elevene til å forstå dette prinsippet bedre og anvende det i sitt liv, kan du vur-
dere å stille noen av følgende spørsmål:

• Hvis en ung kvinne har kranglet med foreldrene om de vennene hun har, hvordan kan 
det påvirke hennes holdning overfor foreldrenes råd på andre områder i livet?

• Hvis søsken har vært kranglete, hvordan kan oppførselen deres påvirke forholdet dem 
mellom på lang sikt? Hvordan kan det påvirke hele familien?

• Hvordan kan strid i en menighet eller gren gjøre Kirkens medlemmer mer sårbare over-
for Satans angrep?

• Hvis en ung mann nærer hatske følelser overfor noen i sitt prestedømsquorum, hvordan 
kan hans følelser ha innvirkning på hans oppførsel i kirken? Hvordan kan de ha innvir-
kning på hans fremmøte i kirken?

• Hvordan kan en trettekjær holdning gjøre oss svakere når vi møter fristelser?

Be elevene foreslå andre situasjoner der strid kan gjøre oss svake og sårbare i møte med 
den ondes hensikter.

Gi elevene tid til å reflektere over områder i livet der de kan være medvirkende til strid. 
Be dem plukke ut en konkret handling de kan utføre for å unngå strid.

Helaman 2
Helaman blir overdommer, og hans tjener hindrer Kishkumen i å ta hans liv.
• Hvorfor er det bedre å rydde opp i ugagn enn å skjule det?

• Hvorfor kan noen ønske å skjule noe han eller hun har gjort?

Be elevene lese Helaman 2:3 og L&p 58:43 stille.

• Hva er, ifølge disse versene, forskjellen mellom hvordan Herren ønsker at vi skal forholde 
oss til synd, og hvordan gadiantonrøverne forholdt seg til synd?

Forklar at i Helaman 2 leser vi om Kishkumens forsøk på å drepe Helaman, den neste 
overdommeren. Be elevene forestille seg at de er journalister som har fått i oppdrag å rap-
portere om drapsforsøket på overdommeren. Be dem lese Helaman 2:2- 9 med en partner 
og skrive en overskrift som oppsummerer innholdet. Be flere elever lese overskriftene sine 
til klassen.

Be elevene lese Helaman 2:10- 11 stille, og finne ut hva Helaman gjorde mot gadiantonrø-
verne. Be en elev sammenfatte dette skriftstedet.

Forklar at gadiantonbanden er et eksempel på et hemmelig forbund. Be en elev lese 
Helaman 2:12- 14 høyt. Be klassen finne ut hvilken påvirkning hemmelige forbund hadde 
på nephittene.

• Hva kan disse versene lære oss om farene ved hemmelige forbund? Når elevene svarer, 
må du påse at følgende sannhet er klar: Hemmelige forbund kan føre til at hele 
samfunn går under. Du kan også forklare at i tillegg til at hemmelige forbund førte til 
at nephittene gikk til grunne, førte de også til at jaredittene ble ødelagt, noe elevene vil 
få lese om i Ethers bok; se Ether 8:20- 21.)

Les følgende uttalelse av eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum: Be elevene 
lytte etter eksempler på hemmelige forbund i dag:

Identifisere 
læresetninger 
og prinsipper
Fra tid til annen stadfes-
ter elevene læresetnin-
ger eller prinsipper når 
de besvarer spørsmål 
eller oppsummerer det 
de har lært i et skrift-
sted. Siden de iblant 
ikke er klar over at de 
stadfester en funda-
mental sannhet, kan det 
være nyttig å skrive det 
på tavlen eller oppmun-
tre elevene til å skrive 
det i en notisbok eller 
i skriftstudie- journaler.
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“Mormons bok forteller at hemmelige forbund som driver med kriminell 
virksomhet, er en alvorlig utfordring, ikke bare for enkeltpersoner og familier, 
men for hele sivilisasjoner. Blant dagens hemmelige forbund er gjenger, 
narkotikakarteller og organiserte kriminelle familier.

Hvis vi ikke er forsiktige, kan dagens hemmelige forbund få makt og innfly-
telse like raskt og like så fullstendig som de gjorde på Mormons boks tid.

(Djevelen) bruker hemmelige forbund, deriblant gjenger, ‘fra generasjon til generasjon i 
den utstrekning han kan få makt over menneskenes barns hjerter’. [Helaman 6:30.] Hans 
hensikt er å ødelegge enkeltpersoner, familier, samfunn og nasjoner. [Se 2 Nephi 9:9.] I en 
viss grad lyktes han på Mormons boks tid. Og han har altfor stor suksess i dag. Det er der-
for det er så viktig for oss… å være urokkelige og stå frem for sannhet og rettferdighet ved 
å gjøre alt vi kan for å bidra til å bevare tryggheten i våre samfunn” (i Conference Report, 
okt. 1997, 5152; eller Lys over Norge, jan. 1998, 39).

Be elevene overveie hvordan de kan anvende eldste Ballards råd. Be dem skrive i notatbø-
ker eller skriftstudie- journaler hva de akter å gjøre for å unngå enhver form for hemmelige 
forbund, og hva de vil gjøre for å «være urokkelige og stå frem for sannhet og rettferdig-
het» i sine lokalsamfunn.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Helaman 1:1- 21. Strid er ødeleggende
Helamans bok forteller om en periode med stor ugude-
lighet blant nephittene. Gadianton- røverne vokste seg 
sterke, og folk flest gjennomgikk en rekke sykluser med 
ugudelighet, ødeleggelse, og omvendelse, bare for å 
vende tilbake til ugudelighet igjen. Mange av disse van-
skelighetene kunne tilskrives den “strid” som oppsto i 
første kapittel av Helaman. Noen betrakter strid som 
en liten synd. Men følgende to sitater fra siste- dagers- 
hellige profeter understreker alvorlighetsgraden av 
denne synden:

President James E. Faust i Det første president-
skap advarte oss: «Når det oppstår strid, vil Her-
rens Ånd trekke seg tilbake, uansett hvem som har 
skylden»(“What I Want My Son to Know before He 
Leaves on His Mission,” Ensign, april 1996, 41).

Eldste Joseph B. Wirthlin i De tolv apostlers quorum sa: 
“Slike synder som korrupsjon, uærlighet, kiv, ordstrid og 

andre onder i denne verden, er ikke her tilfeldig. De er 
tegn på den nådeløse kamp Satan og hans tilhengere 
fører. Han benytter alle tilgjengelige redskaper og knep 
for å bedra, forvirre og villede” (i Conference Report, 
okt. 1994, 100; eller Lys over Norge, jan. 1995, 74).

Til forskjell fra de ødeleggende virkningene av strid, 
understreket president Henry B. Eyring i Det første pre-
sidentskap den enhet som fredens ånd skaper:

“Der hvor menneskene har denne Ånd med seg, kan 
vi vente å finne harmoni. Ånden planter vitnesbyrdet 
om sannheten i vårt hjerte, noe som forener dem som 
har dette vitnesbyrdet. Guds ånd skaper aldri splid. 
(Se 3 Nephi 11:29.) 11:29). Den skaper aldri de følelser 
av adskillelse mellom mennesker som fører til strid (se 
Joseph F. Smith, Læresetninger i evangeliet, 13. utg. 
[1963], 131). Den fører til personlig fred og samhørighet 
med andre. Den forener sjeler. En forenet familie, en 
forenet kirke og en verden i fred avhenger av forente 
sjeler” (“Så vi kan bli ett,” Lys over Norge, juli 1998, 67).
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Innledning
I denne perioden i Mormons boks historie nøt nephit-
tene perioder med fred, men opplevde også strid. 
Titusener av nephitter sluttet seg til Kirken mens det 
var fredstid. Etter denne perioden med stor fremgang 
begynte stolthet å snike seg inn i folkets hjerte. Men 

de mer ydmyke medlemmene av Kirken vokste i tro selv 
om de ble forfulgt av dem som var stolte. På grunn av 
ondskap blant mange av nephittene mistet de alle sine 
sørlige landområder til lamanittene.

LEKSJON 107

Helaman 3-4

Undervisningsforslag

Helaman 3
Mange nephitter flytter nordover, mens Kirken har fremgang til tross for ondskap 
og forfølgelse.
Skriv følgende på tavlen (det kan være lurt å skrive det før leksjonen begynner).

Folk i… (navn på ditt land)

Folk i… (navn på din by)

Folk i min menighet eller gren

Noen i min familie

Meg selv

Spør elevene: «Hvem av alle menneskene som står oppført på tavlen, har dere kontroll 
over?» Så ber du dem rekke hånden i været hvis de noen gang er blitt skuffet i det siste på 
grunn av andres handlinger. Be dem rekke hånden i været hvis de har blitt skuffet i det sist 
på grunn av andres urettskafne handlinger. Forklar av når de studerer Helaman 3, vil de få 
innblikk i hva de kan gjøre når de som er rundt dem, ikke lever ifølge evangeliet.

Be en elev lese Helaman 3:1-2 høyt. Be klassen følge med og se etter forekomster av 
uttrykket «ingen stridigheter». Be elevene lese Alma 3:3, 19 stille for å finne ord og uttrykk 
som beskriver hvordan ting endret seg blant nephittene.

• Hvorfor tror du nephittene forandret seg så raskt fra å ha ingen stridigheter til å ha mye 
stridigheter?

Oppsummer Helaman 3:3- 16 ved å forklare at i løpet av denne perioden med mye strid, 
var det mange nephitter som flyttet nordover.

Be en elev lese Helaman 3:20 høyt. Be klassen peke på hvordan Helaman ble beskrevet 
under denne tiden med stridigheter.

• Hva gjør inntrykk på deg med Helaman under denne tiden med stridigheter? (Etter 
hvert som elevene svarer, kan du foreslå at de understreker ordet alltid i Helaman 3:20.)

Be elevene lese Helaman 3:22- 26 stille, og finne frem til hvordan situasjonen blant nephit-
tene forandret seg.

• Hva var det som gjorde Kirkens ledere forbauset?

• Hva kan vi lære fra disse versene om den potensielle innflytelsen som Kirken kan ha på 
mennesker?

Minn elevene på at da Mormon bearbeidet opptegnelsene til Mormons bok, påpekte han 
noen ganger budskap han ønsket at leserne skulle lære fra visse beretninger. I Helaman 3 
brukte han uttrykkene «således kan vi se», «således ser vi» og «vi ser» når han presenterer 
budskapene sine. Be elevene lese Heleman 3:27- 17 stille og finne ut hva Mormon ønsket 
at vi skulle lære. Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du spørre:

• Hva ønsket Mormon at vi skulle vite om Guds ord?

Finn uttrykkene 
«og således ser vi».
Under bearbeidelsen av 
Mormons bok brukte 
profeten Mormon noen 
ganger uttrykk som «og 
således ser vi» for å sette 
søkelyset på sannheter 
han ville lære oss. Ved 
å legge vekt på disse 
uttrykkene i Helaman 
3 kan du forberede 
elevene til å oppdage 
Mormons tiltenkte 
budskap i andre deler 
av Mormons bok.
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Gi elevene litt tid til å overveie hvordan deres studium av Skriftene har gjort dem i stand 
til å motta velsignelser som dem som blir lovet i Helaman 3:29. Be noen elever fortelle om 
sine erfaringer.

Forklar av resten av Helaman 3 beretter hvordan stolthet spredde seg blant nephittene 
etter tiden med stor fremgang. Mange ydmyke medlemmer av Kirken opplevde forfølgelse 
fra andre av Kirkens medlemmer som var stolte i sitt hjerte. Les følgende eksempler høyt. 
Be elevene overveie når de har sett eller opplevd lignende situasjoner.

 1. En ung mann latterliggjør en annen jente i menigheten.

 2. En ung mann erter et annet quorumsmedlem for å være altfor ivrig til å besvare 
spørsmål i klassen eller melde seg frivillig til prestedømsoppdrag.

 3. En gruppe unge menn i en menighet ekskluderer en annen ung mann fra deres samtaler 
og aktiviteter utenfor kirken.

 4. En gruppe unge kvinner kommer med sårende bemerkninger om klærne som andre 
unge kvinner går i.

Be en elev lese Helaman 3:33- 34 høyt. Be klassen finne likheter mellom nephittenes situ-
asjon og situasjonene beskrevet ovenfor. Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å overveie 
dette, kan du stille følgende spørsmål:

• Hvorfor tror du at forfølgelsen av Kirkens medlemmer av andre av Kirkens medlemmer 
ble betraktet som «et stort onde» blant nephittene?

• Hvilke prinsipper i evangeliet bryter vi når vi er uvennlige mot eller behandler andre av 
Kirkens medlemmer dårlig? Hvordan kan vi styrke vår kjærlighet for våre med- hellige?

Be elevene lese Helaman 3:35 stille, og finne ut hvordan de ydmyke blant nephittene 
reagerte på forfølgelsen.

• Opplevde de helliges tro en økning, nedgang eller stillstand?

• Hva gjorde de forfulgte som bidrog til at deres tro økte? (De fastet og bad ofte, søkte 
ydmykhet og gav sitt hjerte hen til Gud.)

• I tillegg til økt tro, hva mer førte de ydmyke nephittenes handlinger til? (Glede, trøst 
og renselse og helliggjørelse av hjertet.)

Skriv følgende på tavlen: Når vi … , vil vår tro på Jesus Kristus øke, til tross for forfølgelse og 
prøvelser. Be elevene fortelle hvordan de kan fullføre setningen basert på det de har lært av 
Helaman 3:33- 35. Det kan være lurt å be noen elever fortelle klassen hva de har skrevet. 
Selv om elevenes svar kan variere, påse at de gir uttrykk for følgende sannheter: Når vi 
prøver å leve rettferdig, vil vår tro på Jesus Kristus øke, til tross for forfølgelse og 
prøvelser. For å hjelpe elevene å få en dypere forståelse av læresetningene i disse versene, 
kan du stille følgende spørsmål:

• Hvordan har bønn og faste hjulpet deg i en tid med forfølgelse eller prøvelser?

• Hva tror du det vil si å gi seg hen til Gud?

• Hvorfor er det å gi seg hen til Gud, nødvendig for å øke troen i en tid med forfølgelse 
eller prøvelse?

Spør elevene om de har opplevd at deres tro har økt når de har reagert rettferdig på for-
følgelse. Be noen elever fortelle om sine erfaringer. Du kan også gjerne dele en personlig 
erfaring.

Som forberedelse til å studere Helaman 4, ber du elevene lese Helaman 3:36 hver for seg. 
Be dem peke på nephittenes generelle tilstand. (Nephittene ble mer og mer stolte, til tross 
for eksemplet til Kristi ydmyke etterfølgere.)

Helaman 4
På grunn av ugudelighet trekker Herrens ånd seg tilbake fra nephittene,  
og lamanittene inntar alle nephittenes sørlige landområder.
Forklar at Helaman 4:4- 8 forteller om et slag som nephittene utkjempet mot lamanittene 
og nephittiske opprørere. Be en elev lese disse versene høyt. Be klassen følge med og finne 
ut hvilke nephittiske landområder som ble erobret under slaget.
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Skriv følgende instruksjoner på tavlen. (Det kan være lurt å gjøre dette før leksjonen.) Be 
elevene om å kopiere den i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker.)

Skriv tre uttrykk som indikerer nephittenes innstilling og handlinger.

Skriv tre uttrykk som indikerer hva som skjedde på grunn av disse handlingene.

La elevene gå sammen to og to. Be parene lese Helaman 4:11- 13, 23- 26 sammen og deret-
ter lete etter og skrive ned nøkkeluttrykk som passer til instruksjonene på tavlen.

Be noen få par fortelle hva de har svart. Når elevene forteller hva de har skrevet, kan du fore-
slå at de markerer følgende uttrykk i Skriftene: “overlatt til sin egen styrke” (Helaman 4:13), 
“de hadde blitt svake” (Helaman 4:24), og “derfor var de…blitt svake” (Helaman 4:26).

Spør elevene hvilke prinsipper de har funnet under sitt studium av Helaman 4. Hjelp dem 
å finne følgende prinsipp: Stolthet og ugudelighet adskiller oss fra Herrens ånd og 
overlater oss til oss selv. Du kan gjerne skrive dette prinsippet på tavlen. Du kan også 
foreslå at elevene skriver det i Skriftene ved siden av Helaman 4:23- 24.

For å hjelpe elevene til å forstå dette prinsippet ber du en av dem om å komme fram foran 
klassen. Be eleven forestille seg at han/hun er vervet for å kjempe alene i et slag mot lama-
nittene. Spør eleven hvilke sjanser han/hun ville ha mot en rimelig stor hær. Be en annen 
elev komme frem foran klassen og stille seg ved siden av den første eleven. Spør den første 
eleven om det å få hjelp fra den andre eleven ville øke hans/hennes sjanse til seier i forhold 
til fienden. (Mot en rimelig stor hær ville det ikke øke seierssjansene vesentlig om man la 
til en elev nr 2.) Skriv så følgende på tavlen: Herren. Spør elevene:

• Hvilke vinnersjanser tror du du ville hatt om du hadde Herren på din side?

Spør elevene hvordan denne aktiviteten angår det prinsippet vi fant iHelaman 4. Vurder 
å stille følgende spørsmål:

• Når nephittene ble overlatt til seg selv, betydde det at de tapte slag og landområder. 
Hvilke «slag» kan vi tape hvis vi ikke har Den hellige ånd med oss?

Be elevene overveie en ting de kan gjøre for å opprettholde kontakten med Den hellige 
ånd, og oppmuntre dem til å gjøre det. Uttrykk ditt vitnesbyrd om viktigheten av å ha 
Ånden med seg.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Helaman 3:33- 34, 36; 4:12. Hvordan stolthet 
påvirker Kirken
Mormon påpekte at stolthet ikke hadde noen plass i 
Herrens kirke, men på grunn av stor rikdom begynte 
den å påvirke noen av Kirkens medlemmer (se Helaman 
3:33, 36).

President Ezra Taft Benson har sagt:

“Forestill dere hva stolthet har kostet oss i fortiden, 
og hva den nå koster oss, våre familier og Kirken.

Forestill dere hvor mye omvendelse som kunne funnet 
sted som følge av forandrede liv, bevarte ekteskap 
og styrkede hjem, hvis ikke stolthet hadde forhindret 

oss i å bekjenne våre synder og avstå fra dem. (Se 
L&p 58:43.)

Tenk på de mange som er mindre aktive medlemmer 
av Kirken fordi de har blitt fornærmet og fordi deres 
stolthet hindrer dem i å tilgi eller ta del i nadverden.

Se for dere de titusener av unge menn og ektepar som 
kunne vært på misjon hvis det ikke hadde vært for 
at deres stolthet hindret dem i å gi sitt hjerte til Gud. 
(Se Alma 10:6; Helaman 3:34- 35.)

Tenk på hvilken økning i tempelarbeide vi ville oppleve 
hvis den tid som ble tilbragt i denne guddommelige 
tjeneste, var viktigere enn de mange verdslige hensyn 
som opptar vår tid” (i Conference Report, april 1989, 6; 
eller Lys over Norge, juli 1989, 5).
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Innledning
Nephittene fortsatte i ugudelighet inntil majoriteten 
av dem valgte ugudelighet fremfor rettferdighet. 
Nephi og Lehi viet seg til å forkynne Guds ord. Deres 
far, Helaman, hadde lært dem å huske sin Forløser 
og gjøre ham til grunnvollen i sitt liv. Etter at Nephi 

og Lehi hadde undervist nephittene, forkynte de for 
lamanittene som kastet dem i fengsel. Herren befridde 
dem på mirakuløst vis, og majoriteten av lamanittene 
omvendte seg og konverterte til evangeliet.

LEKSJON 108

Helaman 5

Undervisningsforslag

Helaman 5:1- 13
Helaman råder sine sønner til å holde Guds bud, forkynne evangeliet og huske 
Jesu Kristi forløsende kraft.
Før klasseperioden gjør du i stand seks papirstrimler. Den første skriver du ditt navn på. 
På de andre fem står det følgende ord og uttrykk: Foreldre, Jesu Kristi forsoning, Profeter, 
Omvendelse fører til frelse og Hold budene.
Gi hver elev en liten papirlapp. Forklar at du kommer til å vise dem seks papirstrimler med 
ord skrevet på dem. Så skriver de de ordene etter hukommelsen. Vis elevene en papirstrim-
mel om gangen.

Be elevene skrive de ordene de husker. Vis dem så de seks papirstrimlene igjen. Spør:

• Var det lett eller vanskelig å huske disse ordene eller uttrykkene?

• Hvilken betydning tror du det hadde at du ble fortalt på forhånd at du måtte huske hva 
som stod på papirstrimlene?

Be en elev lese følgende uttalelse av president Spencer W. Kimball. Be klassen lytte etter 
hva han sa om viktigheten av å huske de læresetningene vi har mottatt:

“Når dere leter i ordboken etter det viktigste ordet, vet dere hva det er? 
Det kan være husk. Fordi dere alle har inngått pakter, – vet dere hva dere 
skal gjøre og hvordan dere skal gjøre det, – vårt sterkeste behov er å huske” 
(“Circles of Exaltation” [tale til CES religionslærere, 28. juni 1968], 5,  
si. lds. org).

Forklar at i dag vil klassen lære om to personer som ble utslagsgivende for 
tusener av andre fordi de husket og handlet ut fra visse sannheter. Oppmuntre elevene til 
å overveie under dagens leksjon hva de tror Herren vil at de skal huske. 

Gi et sammendrag av Helaman 5:1- 4. Forklar at på grunn av folkets ugudelighet oppgav 
Nephi sin stilling som overdommer slik at han og hans bror Lehi kunne hengi seg til å 
forkynne Guds ord.

Skriv følgende skriftstedshenvisninger på tavlen. Ikke ta med svarene i parentes.

Helaman 5:5- 7 (Hold budene; husk forfedres rettferdige eksempler.)

Helaman 5:9- 11 (Husk Kristi forsoning; husk at vi ikke kan bli frelst i våre synder, men at vi 
kan bli frelst fra våre synder gjennom omvendelse og Forsoningens kraft.)

Helaman 5:12 (Husk at Jesus Kristus må være vår grunnvoll.)

Be elevene skumlese versene på tavlen og lete etter ordet huske. Du kan gjerne foreslå at 
de markerer alle tilfeller av dette ordet. Gi så elevene noen minutter til å lese disse skrift-
stedene for seg selv og lete etter hva Helaman ville at hans sønner skulle huske. Be elevene 
fortelle hva de har funnet ut. Du kan skrive svarene deres på tavlen ved siden av tilsva-
rende skriftstedhenvisning.

Undervisning ved 
Den hellige ånd
Når du forbereder deg 
til undervisning, ber du 
om at Den hellige ånd 
vil være med deg og 
elevene.
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For å hjelpe elevene å analysere og forstå disse versene stiller du følgende spørsmål:

• Hvordan kan det å huske andres rettferdige eksempel hjelpe deg å velge å «gjøre det 
som er godt»?

• Hva gjør du for alltid å minnes Jesu Kristi forsoning?

Skriv følgende utsagn på tavlen: Hvis vi…, vil Satan ikke ha noen makt over oss.
Be en elev lese Helaman 5:12 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hvordan de kan full-
føre utsagnet på tavlen. Selv om elever kan bruke forskjellige ord, påser du at de får frem at 
hvis vi bygger vår grunnvoll på Jesus Kristus, vil Satan ikke ha noen makt over oss. 
Du kan gjerne foreslå at elevene markerer ord eller uttrykk i Helaman 5:12 som understre-
ker dette prinsippet. Påpek at Helaman 5:12 er et Kjenn Skriftene- skriftsted. Du kan gjerne 
foreslå at elevene markerer dette skriftstedet på en særegen måte slik at de lett vil kunne 
finne det igjen.

For å hjelpe elevene til å forstå prinsippet dere finner i dette verset, bygger du et lite tårn 
eller hus av gjenstander (som f.eks. klosser eller bøker) og stiller f.eks. følgende spørsmål:

• Hvorfor er det nødvendig at en bygning har en sikker grunnvoll?

• Hva tror du det betyr å bygge vår grunnvoll på Jesus Kristus?

• Hvilke løfter gis til dem som bygger sin grunnvoll på «vår Forløsers klippe»?

• Hva kan vi gjøre for å bygge vår grunnvoll på Jesu Kristi klippe? (Du vil kanskje spørre 
elevene hvordan sannhetene som presenteres i Helaman 5:6- 11, er eksempler på hvor-
dan vi kan bygge vår grunnvoll på Jesus Kristus.)

Du kan kanskje påpeke at det å bygge på Frelserens grunnvoll ikke vil forhindre Satans 
angrep, men det vil gi oss styrke til å overvinne dem.

• Har du vært i stand til å motstå fristelser eller holde ut prøvelser fordi din grunnvoll var 
bygget på Jesus Kristus?

Bær vitnesbyrd om den styrken du har mottatt fordi du har bygget din grunnvoll på Jesu 
Kristi klippe. Gi elevene tid til å skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker om 
hvordan de mer flittig kan søke å bygge opp sin grunnvoll på Forløserens klippe.

Helaman 5:14- 52
Herren beskytter Nephi og Lehi i fengselet, og mange lamanitter blir omvendt.
Oppsummer Helaman 5:14- 19 ved å forklare at Nephi og Lehi forkynte evangeliet med 
stor kraft blant nephittene og lamanittene. Som følge av dette vendte mange nephittiske 
opprørere tilbake til troen. I Zarahemla og de omliggende strøk ble 8000 lamanitter døpt.

Kopier følgende oversikt på tavlen. Del klassen inn i par, og be hvert par kopiere oversikten 
på et stykke papir. Be parene samarbeide om å lese henvisningene som står i oversikten, 
og deretter tegne et enkelt bilde eller skrive en kort oppsummering av hva hver henvisning 
handler om. (Når elevene kopierer oversikten, oppmuntrer du dem til å la det være igjen 
nok plass under skriftstedshenvisningene til bildene og oppsummeringen.)

Helaman 5:20- 21 Helaman 5:22- 25 Helaman 5:26- 28

Helaman 5:29- 34 Helaman 5:35- 41 Helaman 5:42- 44

Etter at det er gått nok tid, ber du elevene kort vise og forklare bildene eller oppsummerin-
gene sine til et annet elevpar. For å hjelpe elevene å få en dypere forståelse av disse versene 
stiller du følgende spørsmål:

• Da lamanittene ble overskygget av mørke, hva ba stemmen dem inntrengende om å 
gjøre? (Se Helaman 5:29, 32.)

Helaman 5:12  
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til undervis-
ningsforslaget på slutten 
av leksjonen for å hjelpe 
elevene med deres 
mestring av dette 
skriftstedet.
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• Hvordan beskriver Helaman 5:30 stemmen?

• Når har du følt eller hørt hvisken fra den «lav(e) røst som var fullkomment mild»?

• Hva lærte Aminadab barna sine å gjøre for å fordrive mørket? (Se Helaman 5:41.)

• Hva skjedde da lamanittene adlød Aminadabs råd og utøvde tro på Kristus? 
(Se Helaman 5:43- 44.)

Be elevene lese Helaman 5:44- 47 stille, på jakt etter ord og uttrykk som beskriver noen 
resultater av omvendelse.

• Hva lærer du om omvendelse fra disse versene? (Hjelp elevene å finne følgende sann-
het: Når vi utøver tro på Jesus Kristus og omvender oss fra våre synder, vil Den 
hellige ånd fylle våre hjerter med fred og glede.)

Oppsummer Helaman 5:48- 52 ved å forklare at lamanittene og de nephittiske opprørerne 
som opplevde dette miraklet, gikk frem og betjente folket, og «de fleste lamanitter» ble 
omvendt til evangeliet.

Oppmuntre elevene til å overveie om de føler fred og glede i sitt liv nå. Hvis de ikke gjør 
det, ber du dem tenke over hva de kan gjøre for å bygge opp en grunnvoll på Jesus Kristus 
og fordrive de mørke skyene rundt seg.

Kjenn Skriftene – Helaman 5:12
Be elevene lese Helaman 5:12. Gi dem et blankt papirark som de kan bruke til å lære dette 
verset utenat. Be dem skrive verset på papiret ved å bruke bare bilder og enkeltbokstaver. 
For ord som antyder bilder (for eksempel klippe, grunnvoll, vind, hagl og storm), ber du 
dem tegne enkle tegninger. For ord som ikke antyder bilder, (for eksempel nå og min), ber 
du dem skrive den første bokstaven i ordet. Be elever øve seg på å fremsi verset ved å bruke 
bare bilder og bokstaver de har tegnet og skrevet. Du kan også be dem bytte ark med hver-
andre og fremsi verset ved å bruke de tegningene og bokstavene som klassekameratene 
har laget. Oppmuntre elevene til å ta med arkene hjem og plassere dem et sted hvor de 
kan se dem ofte, så de kan lære dette skriftstedet utenat.

Merk: På grunn av lengden på dagens leksjon kan du bruke denne aktiviteten en annen 
dag når dere har mer tid.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Helaman 5:12. Hvordan kan vi stå imot djevelens 
«mektige vinder»?
President Spencer W. Kimball lærte oss at vi må klynge 
oss til Jesu Kristi evangelium når djevelen kaster ut sine 
krefter mot oss:

“Vi står også overfor mektige ødeleggelseskrefter som 
slippes løs av den onde. Bølger av synd, ugudelighet, 
umoral, forringelse, tyranni, falskhet, sammensvergelse 
og uærlighet truer oss alle. De kommer med stor kraft 
og hastighet, og vil ødelegge oss om vi ikke er på vakt.

“Men en advarsel er gitt oss. Vi gjør lurt i å våke og lytte 
og flykte fra ondskapen for vårt evige liv. Uten hjelp 

kan vi ikke motstå den. Vi må flykte til høyere terreng 
eller klamre oss fast i det som kan hindre oss i å bli feiet 
bort. Det vi må klamre oss til for vår sikkerhet, er Jesu 
Kristi evangelium. Det er vår beskyttelse mot enhver 
kraft den onde kan mønstre. En inspirert profet i Mor-
mons bok rådet sitt folk: ‘Husk at det er på vår Forløsers 
klippe som er Kristus, Guds Sønn, at dere må bygge 
deres grunnvoll, så djevelen, når han sender ut sine 
mektige vinder, ja, sine piler i hvirvelvinden, ja, når all 
hans hagl og hans mektige storm slår mot dere, skal det 
ikke ha noen makt over dere til å trekke dere ned i elen-
dighetens og den evige pines avgrunn’ (Helaman 5:12)” 
(“Hold Fast to the Iron Rod,” Ensign, nov. 1978, 6).
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Undervisningsforslag

Helaman 6
Lamanittene blir rettferdige og kjemper mot Gadiantonrøverne, mens nephittene 
øker i ugudelighet og støtter Gadiantonrøverne.
Tegn følgende diagram midt på tavlen:

Den hellige ånds innflytelse i ditt liv

Be elevene peke på og tenke over holdninger og handlinger som kommer av en økt innfly-
telse av Den hellige ånd, og de som kommer av minkende innflytelse av Den hellige ånd.

Forklar at Mormon skrev at Herren trakk sin Ånd tilbake fra nephittene og begynte å utøse 
sin Ånd over lamanittene (se Helaman 6:35- 36). Minn elevene på at nephittene var «blitt 
svake på grunn av sin overtredelse» (Helaman 4:26). “Herrens Ånd… beskyttet dem (ikke 
lenger)” (Helaman 4:24), og de var i ferd med å “modnes til ødeleggelse” (Helaman 5:2).

Be en elev lese Helaman 6:2 høyt. Be klassen følge med og være på utkikk etter handlinger 
og holdninger som ville lede nephittene til å fortsette å «modnes til en evig fortapelse» 
(Helaman 6:40). Når elevene rapporterer sine funn, ber du en elev skrive svarene på neder-
ste halvdel av tavlen, under eller ved siden av pilen som peker nedover. (Du ønsker kanskje 
å forklare at ordet ubøyelig betyr hardhjertet og uten anger.)

Minn elevene på at på grunn av misjonærinnsatsen til Nephi og Lehi året før hadde 
tusener av lamanitter i Zarahemla blitt døpt, og majoriteten av lamanittene i Nephis land 
hadde blitt omvendt til evangeliet (se Helaman 5:19- 20, 50- 51). Be en elev lese Helaman 
6:1, 3- 5 høyt. Be klassen følge med og være på utkikk etter handlinger og holdninger som 
førte til at lamanittene fikk økt innflytelse fra Ånden. Når elevene rapporterer sine funn, 
ber du en elev skrive svarene deres på øvre halvdel av tavlen, over og ved siden av pilen 
som peker oppover.

• Hva betyr det for deg å være fast og urokkelig i troen? (Se Helaman 6:1.)

• Hvordan reagerte Kirkens folk da lamanittene ble omvendt? (Du ønsker kanskje å 
påpeke at det å dele evangeliet og samværet med de hellige kan bringe stor glede, selv 
når man er omringet av ugudelighet.)

Oppsummer Helaman 6:7- 14 ved å forklare at nephittene og lamanittene opplevde fred i 
nesten tre år. Etter hvert som flid og handel økte mellom dem, blomstret begge folkegrup-
pene. Så, i det 66. år av dommernes regjering, ble to overdommere myrdet. Be en elev lese 
Helaman 6:16- 17 høyt. Be klassen følge med og være på utkikk etter flere holdninger og 
handlinger som fikk Ånden til å trekke seg tilbake fra nephittene. Etter hvert som elevene 
rapporterer sine funn ber du en elev skrive svarene deres på nedre halvdel av tavlen, under 
eller ved siden av pilen som peker nedover.

Innledning
Etter Nephis og Lehis misjonærinnsats ble lamanit-
tene mer rettferdige. Men nephittene ble ugudelige 
og begynte å støtte Gadiantonrøverne, og Herrens 
ånd trakk seg tilbake fra dem. Nephi profeterte at 

hvis nephittene fortsatte å leve i ugudelighet, ville de 
omkomme. Han profeterte også at på grunn av lama-
nittenes rettferdighet ville Herren være barmhjertig 
mot dem og bevare dem.

LEKSJON 109

Helaman 6- 7
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Fortell elevene følgende:

Hjertet er livsviktig for vår fysiske overlevelse. Det pumper blod gjennom kroppen slik at 
oksygen og andre næringsstoffer kan nå frem til alle cellene. Det gjennomsnittlige voksne 
hjertet er på størrelse med en knyttneve og pumper 7570 liten blod daglig. Det slår ca 
70 ganger per minutt, eller 100 000 slag per dag.

• Når du kjenner til ditt fysiske hjertes livsviktige egenskaper, hva er du villig til å gjøre 
for å holde det sunt?

Skriv følgende skriftstedhenvisning på tavlen: Helaman 6:17, 21, 26, 28- 31. Påpek at hvert 
vers i denne henvisningen bruker ordet hjerte eller hjerter, med henvisning til vårt åndelige 
hjerte. Gi elevene tid til å studere disse versene og tenke ut svar på følgende spørsmål. 
(For å spare tid skriver du disse spørsmålene på tavlen før klasseperioden eller lager et 
utdelingsark som elevene kan referere til mens de studerer versene som står på tavlen.)

Hvorfor tror du Satan er så interessert i hjertet til Guds barn?

Hva gjorde nephittene som gjorde Satan i stand til å få makt over deres hjerter? (Se Helaman 6:17.)

Hva skjer med en person hvis hjerte er påvirket eller kontrollert av Satan? (Se Helaman 6:21, 
28, 30- 31.)

Be noen få elever om å svare på spørsmålene. Be en elev lese høyt følgende uttalelse av 
president Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum. Be klassen lytte nøye for å oppdage 
hvordan Satan planter fristelser i vårt hjerte.

“Det fins falske åpenbaringer, tilskyndelser fra djevelen, fristelser! Så lenge 
du lever, på en eller en annen måte, vil djevelen prøve å lede deg på 
avveier…

“Hvis du noen gang får en tilskyndelse til å gjøre noe som får deg til å føle 
deg urolig, noe du vet i ditt sinn er galt og ikke i harmoni med rettferdighe-
tens prinsipper, så gjør det ikke!” (“Personlig åpenbaring – Gaven, prøven 

og løftet”, Lys over Norge, jan. 1995, 59).

Tilføy lytte til og gi etter for fristelse til listen på nedre halvdel av tavlen. Be noen elever etter 
tur lese høyt fra Helaman 6:20- 21, 37- 38. Be klassen følge med og være på utkikk etter 
lamanittenes og nephittene forskjellige reaksjoner på gadiantonrøvernes innflytelse.

Fortell elevene at etter at Mormon nedtegnet det som hadde skjedd med nephittene og 
lamanittene, påpekte han ting vi kan lære fra deres erfaring. Skriv følgende ufullstendige 
utsagn på tavlen:

Nephittene mistet Ånden fordi …

Herren utøste sin Ånd over lamanittene fordi …

Be elevene gjennomgå Helaman 6:34- 36 for å finne informasjon som kan hjelpe dem å 
fullføre setningen på tavlen.

• Basert på det du leser i disse versene, hvordan vil du fullføre uttalelsen på tavlen? 
(Du kan gjerne fullføre dette utsagnet på tavlen ved hjelp av elevenes svar.)

• Hva lærer disse versene oss om hva vi kan gjøre for å ha Ånden med oss? (Selv om 
elevene kan komme med flere svar, påser du at de uttrykker at når vi tror på og adlyder 
Herrens ord, vil han utøse sin Ånd over oss. Elevene skulle også uttrykke at når vi 
tillater Satan å få makt over vårt hjerte, vil Herrens Ånd trekke seg tilbake fra oss.)

Henvis elevene til listen de har skrevet over og under pilen på tavlen. Påpek at handling-
ene og holdningene på øverste halvdel av tavlen representerer vilje til å tro på og adlyde 
Herrens ord, mens handlingene og holdningene på nederste del av tavlen representerer 
ugudelighet og hardhjertethet.

• Hva gjør du helt konkret for å invitere Den hellige ånds innflytelse inn i ditt liv, og for 
å holde Satans innflytelse ute av ditt hjerte?

• Hvordan har det hjulpet deg å invitere Den hellige ånd inn i ditt liv når du har gjort noe 
av det som står øverst på tavlen? (Du kan også be elevene tenke over om de har gjort 
noe eller hatt noen av holdningen som står nederst på tavlen, og tenke over hvordan 
det førte til at Åndens innflytelse i deres liv avtok.)

Be elevene skrive i notatbøkene eller skriftstudiedagbøkene en ting de vil gjøre for å invi-
tere Herrens Ånd inn i sitt liv. Oppmuntre dem til å gjennomføre planene sine.
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Helaman 7
Nephi forkynner for de ugudelige nephittene og befaler dem å omvende seg.
For hvert av følgende spørsmål ber du elever om å bruke Skriftene til å finne svar på fort de 
kan. Be dem stå opp når de har funnet svaret. For hvert spørsmål ber du den som reiser seg 
først, om å komme med svaret. Be elevene sette seg før du leser neste spørsmål.

• Ifølge Helaman 7:1, hva het profeten som kom tilbake fra landet i nord?

• Hvilket uttrykk i Helaman 7:2 beskriver hva Nephi underviste folket i landet i nord?

• Ifølge Helaman 7:3, hvorfor forlot Nephi landet i nord?

• Ifølge Helaman 7:4, hvem hadde fylt dommersetene da Nephi vendte tilbake til 
Zarahemla?

Be en elev lese Helaman 7:5 høyt, og be klassen finne frem til hvordan Gadiantonrøverne 
styrte folket.

Oppsummer Helaman 7:6- 12 ved å forklare at da Nephi så folkets tilstand, «ble hans 
hjerte fylt av sorg» (Helaman 7:6). Han gikk opp på et tårn i hagen sin for å be og sørge 
over folkets ugudelighet. Da folket hørte ham be og sørge, samlet det seg en stor skare 
som ville vite hvorfor han var så opprørt. Han brukte anledningen til å undervise dem.

Be elevene lese Helaman 7:15- 16 stille.

• Hvorfor sa Nephi at folket burde «være forundret»?

• Hva ønsker Satan?

Be elevene stoppe opp og tenke over Nephis billedbruk. Etter at Satan har fått tak på fol-
kets hjerte, ønsker han å styrte deres sjeler ned til evig elendighet.

• Hvorfor tror du Nephi advarte folket mot Satans hensikter? Hva ønsket Nephi å få vite?

Be noen elever etter tur lese høyt fra Helaman 7:17- 22, 26- 28. Be halvparten av klassen 
finne frem til nephittenes synder, og be den andre halvparten finne frem til konsekvensene 
Nephi sa ville komme hvis de ikke omvendte seg.

Når første halvdel av klassen rapporterer sine funn, peker du på likheter med det som er 
skrevet på nederste del av tavlen. Når den aldre halvparten av klassen rapporterer, stiller 
du følgende spørsmål:

• Hvilket uttrykk i Helaman 7:22 antyder noe Herren holder tilbake fra dem som nekter 
å omvende seg? (Du kan gjerne foreslå at elevene markerer dette uttrykket i Skriftene.)

• Hva sier Helaman 7:28 om hva som blir resultatet når mennesker nekter å omvende seg? 
(De vil omkomme. Du kan godt forklare at i nephittenes tilfelle betydde deres mang-
lende vilje til å omvende seg at de kom til å omkomme både fysisk og åndelig.)

Skriv følgende sannhet på tavlen: Hvis vi nekter å omvende oss fra våre synder, vil vi 
miste Herrens beskyttelse og det evige livs velsignelser.
For å hjelpe elevene å forstå dette prinsippet ber du dem forklare hvilke konsekvenser 
som kan ramme folket i følgende situasjoner: (1) En ung mann nekter å omvende seg fra 
porno- avhengighet; (2) En ung kvinnes høyeste prioritet er å bli berømt og populær, selv 
om hennes foreldre har lært henne noe annet; (3) Selv om han har lyttet til profetenes ord 
om å studere Skriftene og be, nekter en ung mann å gjøre noe av det.

Be elevene tenke over hva de selv trenger å omvende seg fra. Oppmuntre dem til å 
omvende seg slik at de alltid kan ha Herrens styrke og beskyttelse i sitt liv.
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Innledning
Etter at Nephi erklærte at folket måtte omvende seg 
eller bli ødelagt, oppegget korrupte dommere mange 
av folket til å gå mot ham. Noen mennesker forsvarte 
ham modig. Nephi lærte at folket som avviste hans 
vitnesbyrd, også avviste vitnesbyrdet til alle profetene 

som hadde kommet før ham, og alle disse hadde vitnet 
om Jesus Kristus. Som et vitnesbyrd om at han var en 
profet, åpenbarte Nephi at overdommeren var blitt 
myrdet. Da Nephis ord ble bekreftet, var det noen 
som aksepterte at han var profet.

LEKSJON 110

Helaman 8- 9

Undervisningsforslag

Helaman 8:1- 10
Korrupte dommere prøver å hisse opp folket mot Nephi.
• Nevn noen former for innflytelse som prøver å overtale deg til ikke å tro på profeters ord?

Etter hvert som elevene drøfter dette spørsmålet, ber du en elev skrive svarene deres på 
tavlen. Be elevene se etter råd om hva de skulle gjøre når de står overfor samme type inn-
flytelse som den de leser om i Helaman 8 i dag.

Minn elevene på at Nephi overleverte frimodig et budskap om omvendelse til sitt folk 
(se Helaman 7). Be noen elever bytte på å lese høyt fra Helaman 8:1- 6. Be klassen følge 
med og finne ut hvordan dommerne reagerte på Nephis undervisning. Du kan påpeke 
at noen av dommere tilhørte Gadiantons hemmelige bande.

• Hva var dommernes budskap til folket? (De prøvde å overtale folket til å bli sinte på 
Nephi.)

• Ifølge Helaman 8:4, hvorfor ville ikke dommerne straffe Nephi?

Be elevene tenke over hva de ville gjort hvis noen prøvde å overtale dem til å overse 
profetenes ord.

Informer elevene om at noen mennesker talte imot dommernes meninger. Be en elev 
lese Helaman 8:7- 9 høyt. Påpek at akkurat som noen i mengden, kan også vi heve vår 
stemme for å støtte profeten, selv når det ikke er populært.
• Har det vært ganger i livet da du har hevet stemmen for å støtte den levende profeten, 

selv om hans læresetninger har vært upopulære? Hvordan ble dette utslagsgivende i 
ditt liv? Hvordan påvirket det andre?

Be elevene lese Helaman 8:10 stille for å finne ut hvordan disse menneskenes ord har vært 
utslagsgivende.

• Hvordan var det utslagsgivende da noen personer støttet profeten? Hvorfor tror du det 
er viktig for oss å gjøre dette i dag?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers 
quorum:

“Vi må huske Edmund Burkes uttalelse: ʻDet eneste som er nødvendig for 
at det onde skal seire, er at gode menn ikke gjør noe.ʼ [Elizabeth Barrett 
Browning, i John Bartlett, red., Familiar Quotations, 14. utg. (1980), 619.] 
Vi må heve vår røst mot dagens utvikling sammen med andre engasjerte 
borgere over hele verden. Vi må fortelle sponsorene for støtende medier at 
vi har fått nok. Vi må støtte programmer og produkter som er positive og 

oppbyggende. I samarbeid med naboer og venner som deler vår bekymring, kan vi sende 
et tydelig budskap til de ansvarlige” (“La våre stemmer bli hørt,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2003, 18).

• Hvordan kan vi motstå innflytelse som prøver å overtale oss til å gå mot profetenes ord?
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• Nevn noen passende måter vi kan stå imot ond innflytelse på og støtte profetenes ord.

Oppfordre familiens medlemmer til å fortelle om en gang da de eller noen de kjenner, tok 
til motmæle mot en slik innflytelse.

Helaman 8:11- 24
Helaman sier at alle profeter vitner om Jesus Kristus.
Be en elev lese Helaman 8:13 høyt. Be klassen følge med og peke på hva Nephi sa at folket 
fornektet. Vis bildet Moses og kobberslangen (62202; Kunst inspirert av evangeliet [2009], 
nr. 16). Be dem lese Helaman 8:14- 15 og peke på hva Moses lærte om Frelseren.

• Hvordan kan en person “se hen til Guds Sønn med tro”?

• Å ha en «angrende ånd», slik det uttrykkes i Helaman 8:15, er å være ydmyk, villig til 
omvendelse og lydhør overfor Herrens vilje. Hvorfor er denne holdningen livsviktig 
når vi ser hen til Frelseren?

• Hvordan kan vi motstå det onde når vi har kjennskap til Frelserens misjon?

Be elevene omformulere læresetningene i Helaman 8:15 med egne ord. De kan for eksem-
pel si at hvis vi fokuserer på Jesus Kristus og utøver tro på ham, vil vi motta evig liv.
Be en elev lese Helaman 8:16 høyt. Be klassen følge med og finne frem til andre som har 
undervist samme budskap som det vi finner i Helaman 8:15. Be så elevene raskt søke 
gjennom Helaman 8:17- 22 etter navn på andre profeter som vitnet om Kristus. Be elevene 
grunne over de mange vitnesbyrd om Jesus Kristus de har lest og hørt fra oldtidens og 
nåtidens profeter.

Forklar at mange avviste Nephi og hans budskap. Be elevene lese Helaman 8:24- 26 og kom 
frem til hvilke konsekvenser nephittene stod overfor fordi de avviste profetenes vitnesbyrd.

• Hvorfor tror du at de som stadig benekter sannheten og gjør opprør mot Gud, blir stilt 
overfor slike alvorlige konsekvenser?

• Når har en profets budskap hjulpet deg å vende deg til Herren?

Be elevene tenke over hvordan de kan bli flinkere til å vende seg til Frelseren. Oppmuntre 
dem til å fokusere på en måte de kan forbedre seg på innen neste uke.

Helaman 8:25- 9:41
Nephi avslører at overdommeren er blitt myrdet.
Oppsummer Helaman 8:25- 28 ved å forklare at som bevis på at folket var i en syndefull 
forfatning, og at Nephi talte Guds ord, åpenbarte Nephi at overdommeren var blitt myrdet. 
La elevene gå sammen to og to. Be hvert par late som de er detektiver og er satt på saken 
for å oppklare hvem som myrdet overdommeren. Skriv følgende spørsmål på tavlen, eller 
gi dem til hver elev på et utdelingsark.

Dag 1 av etterforskningen:
 1. Når fem personer har undersøkt Nephis påstander, hva har de kommet frem til? Hvorfor falt 

de til jorden? (Se Helaman 9:1- 5.)

 2. Hvem mistenkte folket for å være morderne? (Se Helaman 9:7- 9.)

Dag 2 av etterforskningen:
 3. Hvem ble satt fri? (Se Helaman 9:10- 13, 18.)

 4. Hvem ble anklaget? (Se Helaman 9:16- 17, 19.)

 5. Hvilken annen informasjon kom Nephi med? (Se Helaman 9:25- 36.)

 6. Hvem var morderen? (Se Helaman 9:37- 38.)

Be parene finne svarene på spørsmål 1 og 2. Når de har fått tilstrekkelig med tid, spør du:

• Da de fem mennene oppdraget den myrdede overdommeren, hva trodde de? Hva 
 fryktet de? (Se Helaman 9:5.)

Be parene besvare resten av spørsmålene og fullføre etterforskningen. Spør deretter:

• Ifølge Nephi, hva kom Seantum til å si etter at han hadde erkjent sin skyld? (Se 
Helaman 9:36.)

Gi elevene tid 
til å grunne
Still nøye formulerte 
spørsmål som maner til 
ettertanke. Noen spørs-
mål kan kreve at elevene 
bruker tid på ettertanke 
før de svarer. I slike tilfel-
ler kan du si: “Dere får 
et minutt til å tenke over 
hva dere vil si, og så vil 
jeg be om svar.”
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• Ifølge Helaman 9:39- 41, hvorfor trodde noen mennesker på Nephi?

Be elevene oppsummere hva de har lært av Helaman 9 om profetenes ord. Elevene kan 
uttrykke mange forskjellige tanker, men sørg for at de finner frem til følgende prinsipp: 
Profeters inspirerte ord vil bli oppfylt. For å understreke denne sannheten kan du 
gjerne be elevene lese Lære og pakter 1:37- 38.

• Hvilke erfaringer har styrket ditt vitnesbyrd om at vi har sanne profeter på jorden i dag?

Avslutt med ditt vitnesbyrd om at profetenes ord vil bli oppfylt.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Helaman 8:14- 15. “Kobberslangen”
Da Nephi snakker om at Moses løftet opp en «kob-
berslange», refererte han til en tid da Israels barn ble 
hjemsøkt av «brennende slanger» (se 4 Mosebok 21:6- 9; 
merk at ordet kobber betyr messing). Foranledningen 
til israelittenes problemer var at de hadde talt ondt om 
Gud og hans profet (se 4 Mosebok 21:5). De som så på 
kobberslangen, ble helbredet, og de som valgte å ikke 
se på den, omkom (se 4 Mosebok 21:9; 1 Nephi 17:41).

Akkurat som disse israelittene var det også mange men-
nesker på Nephis tid som talte mot Gud og hans profet. 
Da Nephi henviste til historien om kobberslangen, la han 
vekt på at hans folk skulle «se hen til Guds Sønn med 
tro» og leve (Helaman 8:15; se også Johannes 3:14- 15, 
der Jesus Kristus selv henviser til kobberslangen som et 
symbol på hans kommende korsfestelse). Så minnet han 
folket om at alle profetene hadde vitnet om Kristus (se 
Helaman 8:16- 23).

Flere undervisningsforslag
Helaman 7- 9. Videopresentasjoner
Istedenfor å bruke etterforskningsaktiviteten i leksjo-
nen kan du vise videoen som heter “Stolthetssyklusen” 

som fremstilles i beretningen i Helaman 7- 9 og de 
første versene i Helaman 10. Videoen er tilgjengelig på 
Book of Mormon DVD Presentations 1- 19 (54011) og 
LDS. org.
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Hjemmestudie- leksjon
Helaman 1- 9 (Enhet 22)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det er ikke meningen at følgende sammendrag av læreset-
ningene og prinsippene som elevene lærte da de studerte 
Helaman 1- 9 (enhet 22), skal undervises som en del av lek-
sjonen. Leksjonen du underviser i, konsentrerer seg bare om 
et fåtall av disse læresetningene og prinsippene. Følg Den 
hellige ånds tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Helaman 1- 2)
Da elevene studerte den politiske uenigheten og mordene 
blant nephittene og lamanittenes erobring av byen Zara-
hemla, lærte de at strid er splittende og gjør oss sårbare for 
djevelens innflytelse. De lærte også at hemmelige forbund 
kan føre til ødeleggelse av hele samfunn.

Dag 2 (Helaman 3- 4)
Ved å studere hvordan Frelserens etterfølgere blant de 
ydmyke nephittene utholdt stor forfølgelse, lærte elevene 
at til tross for forfølgelse og prøvelser kan vår tro på Jesus 
Kristus øke når vi ydmykt påkaller Gud og gir vårt hjerte 
til ham. Da elevene studerte hvordan nephittenes økende 
stolthet førte til at lamanittene tok halvparten av nephittenes 
landområder, lærte de at stolthet og ugudelighet adskiller 
oss fra Herrens Ånd og overlater oss til vår egen styrke.

Dag 3 (Helaman 5)
Ved å studere rådet som Helaman gav til sine sønner Nephi 
og Lehi, lærte elevene at hvis vi bygger vår grunnvoll på 
Jesus Kristus, vil Satan ikke ha makt over oss. Ved Guds kraft 
og Nephis og Lehis tro og misjonærinnsats var det mange 
lamanitter som omvendte seg. Elevene lærte at når vi utøver 
tro på Jesus Kristus og omvender oss fra våre synder, fyller 
Den hellige ånd våre hjerter med fred og glede.

Dag 4 (Helaman 6- 9)
Elevene lærte at når vi tror på og adlyder Herrens ord, vil 
han utøse sin Ånd over oss. Nephi advarte de ugudelige 
nephittene om konsekvensene av deres ugudelighet, og 
understreket at hvis vi nekter å omvende oss fra våre synder, 
vil vi miste Herrens beskyttelse og det evige livs velsignelser. 
Etter å ha lyttet til Nephis ord var det noen mennesker som 
forsvarte ham. Elevene lærte at hvis vi motstår det onde, kan 
vi hindre det i år ha fremgang. Nephi minnet folket på at 
mange profeter hadde vitnet om Frelseren og lært at når vi 
fokuserer på Jesus Kristus og utøver tro på ham, vil vi motta 
evig liv. Fra Nephis læresetninger nedtegnet i Helaman 7- 9 
lærte elevene at profetenes ord vil bli oppfylt.

Innledning
Blant økende strid og ugudelighet lærte Nephi sine sønner at 
grunnvollen for deres tro skulle være Jesus Kristus. Nephis lære-
setninger om omvendelse og lydhørhet overfor Herrens profeters 
ord var helt nødvendig for folkets lykke.

Undervisningsforslag

Helaman 1- 5
Nephittene lider nederlag på grunn av strid og ugudelighet. 
Mange lamanitter blir omvendt når Nephi og Lehi forkynner 
evangeliet.
Be elevene tenke over hvorfor noen bygninger blir stående lenge 
mens andre raser sammen. Spør deretter: Hvorfor er det viktig 
for en bygning å ha en solid grunnvoll?

Be en elev lese Helaman 5:12 høyt. Siden dette er et Kjenn 
Skriften- skriftsted, ber du noen av elevene om å fremsi det 
utenat. Oppmuntre dem til å prøve selv om de ikke har lært 
det helt utenat. Still deretter følgende spørsmål:

• Hva blir vi lovet i dette verset hvis vi bygger vårt liv på Jesu 
Kristi grunnvoll? (Elevenes svar skulle gi uttrykk for at hvis vi 
bygger vår grunnvoll på Jesus Kristus, vil ikke Satan ha 
noen makt over oss.)

• Hva har du gjort for å bygge ditt liv på Jesu Kristi grunnvoll?

Innby elevene til å fortelle om ganger deres vitnesbyrd om Frel-
seren har hjulpet dem å motstå fristelser eller utholde prøvel-
ser. Del ditt vitnesbyrd om den åndelige styrke du har mottatt 
fordi du har bygget ditt liv på Jesu Kristi grunnvoll. Oppmuntre 
elevene til å velge en eller to ting de kan gjøre for å bygge sitt 
liv på Kristi klippe på en bedre måte.

Helaman 6- 7
Lamanittene blir mer rettferdige, mens nephittene blir mer ugu-
delige. Nephi forkynner for de ugudelige nephittene og befaler 
dem å omvende seg.
Minn elevene på at mens mange lamanitter omvendte seg og 
vokste seg sterke i evangeliet, levde nephittene i ugudelighet, og 
Den hellige ånd trakk seg tilbake fra dem. Be elevene tenke på 
en gang de følte Ånden trekke seg tilbake fra dem på grunn av 
deres valg.

Forklar at da Nephi så sitt folks tilstand, “ble hans hjerte fylt av 
sorg” (Helaman 7:6). Han gikk opp i et tårn i hagen sin for å be 
og sørge over sitt folks ugudelighet. En folkemengde samlet seg 
rund ham, og Nephi benyttet anledningen til å undervise dem.

Be en elev komme frem foran klassen og representere Nephi i 
tårnet. Be eleven lese Helaman 7:15- 22, 26- 28 høyt mens resten 
av klassen følger med. Før han eller hun leser, deler du klassen 
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i to. Be den ene halvparten se etter hva Nephi underviste var 
nephittenes synder, og be den andre halvparten nevne konse-
kvensene som Nephi vitnet om ville ramme nephittene om de 
ikke omvendte seg. Be så elevene fortelle hva de har kommet 
frem til.

Etter at elevene har rapportert, ber du dem peke på prinsipper 
vi kan lære fra denne beretningen. Elevene kan nevne forskjel-
lige prinsipper, men det skulle komme frem at hvis vi nekter å 
omvende oss fra våre synder, vil vi miste Herrens beskyt-
telse og det evige livs velsignelser.

For å hjelpe elevene å forstå dette prinsippet ber du dem 
forklare hvilke konsekvenser som kan ramme folket i følgende 
situasjoner: (1) En ung mann nekter å omvende seg fra porno- 
avhengighet. (2) En ung kvinnes høyeste prioritet er å bli berømt 
og populær selv om hun er blitt opplært til noe annet av sine 
foreldre. (3) En ung mann har lyttet til profetenes råd om å gran-
ske Skriftene og be, men han nekter å gjøre noen av delene.

Be elevene tenke over om det er noe de trenger å omvende seg 
fra slik at de i større grad kan få Herrens styrke.

Helaman 8
Nephi lærer at alle profeter vitner om Jesus Kristus.
Skriv ordene godta og fornekte på tavlen. Be elevene forklare 
forskjellen mellom de to ordene. Be elevene lese Helaman 8:13 
mens klassen leter etter hva Nephi sa at folket fornektet. Du kan 
gjerne oppfordre elevene til å markere det de finner.

Vis bildet Moses og kobberslangen (62202; Kunst inspirert av 
evangeliet, nr. 16). Be dem lese Helaman 8:14- 15 og nevne hva 
Moses lærte om Frelseren. Be dem fortelle hva de finner ut. Spør 
deretter:

• På hvilke måter kan man se hen til Frelseren i tro?
• Hva vil det si å ha et “angrende ånd”? (Å være ydmyk, 

angerfull og lydhør overfor Herrens vilje.) Hvorfor er denne 
holdningen helt nødvendig når vi ser hen til Frelseren?

• Hvordan kan kunnskap om Frelserens forsoning hjelpe oss 
å motstå det onde og omvende oss når vi synder?

Be elevene nevne et prinsipp vi kan lære fra disse versene. 
Elevene kan bruke forskjellige ord, men det skulle komme frem 
at hvis vi fokuserer på Jesus Kristus og utøver tro på ham, 
vil vi motta evig liv.

Be en elev lese Helaman 8:16 høyt, og be klassen peke på hvem 
andre som underviste om Frelserens misjon. Be elevene raskt lete 
i Helaman 8:17- 22 etter navn på andre profeter som vitnet om 
Jesus Kristus. Be elevene tenke over hvordan profeter i oldti-
den, så vel som i våre dager, har båret vitnesbyrd om Frelserens 
misjon og forsoningsoffer.

Be elevene dele sitt vitnesbyrd om hva Frelserens forsoning betyr 
for dem. Du kan også gjerne dele ditt vitnesbyrd.

Neste enhet (Helaman 10- 16)
Be elevene forestille seg at Herren har lovet dem at han vil gjøre 
hva som helst de ber ham om. Nephi var så trofast at Herren 
lovte ham dette og gav ham beseglingskraften. Oppmuntre 
elevene til å studere Helaman 10- 11 denne uken og merke seg 
hvordan Nephi brukte kraften Herren gav ham, til å hjelpe sitt 
folk. Be dem også se etter hvor mange tegn på Jesu Kristi fødsel 
og død de kan finne når de studerer lamanitten Samuels profeti 
i Helaman 13- 16.
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Innledning
Rettssaken for å avgjøre hvem som myrdet overdom-
meren endte da Nephis åpenbaring om morderen ble 
bekreftet. Nephi hadde unnsluppet straffen for de 
falske beskyldningene som var fremsatt mot ham, og 
nå begynte han å gå hjemover. Han grunnet over hva 
Herren hadde vist ham, og følte seg nedtrykt på grunn 

av sitt folks ugudelighet. I denne stunden fylt av reflek-
sjon og vemod, hørte han Herrens stemme. Herren 
velsignet ham med beseglingskraften og befalte ham 
å fortsette å forkynne omvendelse for folket. Nephi 
adlød umiddelbart Herrens befaling.

LEKSJON 111

Helaman 10

Undervisningsforslag

Helaman 10:1- 11
Nephi mottar beseglingskraften
Minn elevene på Nephis åpenbaring angående mordet på overdommeren, som står i 
Helaman 8- 9. Be elevene forestille seg at de er i Nephis sted, rett etter han har avslørt 
hvem som hadde drept overdommeren.

• Hva ville du følt? Hvordan ville du vente at andre skulle reagere?

• Hva vil du ønske å si til folket?

• Hvordan ville du føle hvis folket ignorerte deg og lot deg stå der alene?

Forklar at etter at Nephi var renvasket for beskyldningen om å ha drept overdommeren, 
begynte han på hjemveien. Be en elev lese Helaman 10:1- 3 høyt, og be klassen se etter hva 
Nephi gjorde mens han gikk hjemover. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer ordet 
grunnet i disse versene.

• Hvorfor var Nephi “meget nedslått”?
• Hva skjedde da Nephi satt og grunnet? (Herrens røst kom til ham.) Hvilken 

sammen-heng er det mellom å grunne og å motta åpenbaring?

Etter hvert som elevene svarer på dette spørsmålet, kan du hjelpe dem å utpeke følgende 
prinsipp: Å grunne på de ting som er av Herren, fører til åpenbaring. Du kan gjerne skrive 
dette prinsippet på tavlen.

Be elevene om de kan komme på beretninger i Skriftene eller Kirkens historie der men-
nesker mottok åpenbaring som et resultat av å ha grunnet på det som hører Herren til. 
(Eksempler omfatter Lehis sønn Nephi, som mottok et syn etter at han ønsket å se de 
ting hans far hadde sett og «satt og overveide dette i (sitt) hjerte» [se 1 Nephi 10:17; 11:1]; 
Joseph Smith, hvis første syn kom etter at han overveide om og om igjen det som står i 
Jakob 1:5 [se Joseph Smith – Historie 1:11- 17]; og Joseph F. Smith, som mottok synet om 
de dødes forløsning etter å ha grunnet og reflektert over Herrens ord [se L&p 138:1- 6, 11].)

• Når har det å grunne over noe hjulpet deg å motta personlig åpenbaring? (Du kan godt
nevne at det å motta personlig åpenbaring ikke vanligvis er så dramatisk som noen av
eksemplene fra Skriftene.) Opplevelser med åpenbaring er vanligvis øyeblikk med plut-
selig opplysning, som når vi plutselig forstår noe vi har strevd med tidligere.)

• Hva er tider eller situasjoner når det å grunne over det som hører Herren til, er spesielt
på sin plass? (Eksempler på dette omfatter under og etter nadverdsmøtet, før og etter
personlige bønner og skriftstudium, etter å ha sett på og lyttet til generalkonferansen, 
under faste, under tempeltjeneste og mens man hedrer Herren på sabbaten.)

Oppmuntre elevene til å sette av tid til å grunne regelmessig. Foreslå at de skriver ned 
inntrykk de mottar når de grunner.

Klasserom- miljø
En ideell situasjon for 
læring i evangeliet fører 
til følelser av kjærlighet, 
respekt, ærbødighet 
og fred. Det er et sted 
med orden, som bidrar 
til en følelse av mening. 
President Boyd K. Packer 
har sagt: “Inspirasjon 
forekommer oftere i en 
fredelig atmosfære,” og 
“ærbødighet innbyr til 
åpenbaring” (“Ærbødig-
het innbyr til åpenba-
ring”, Lys over Norge, 
jan. 1992, 21, 22).
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Som forberedelse til å fortsette å studere Nephis opplevelser ber du elevene forestille seg at 
naboene deres skal reise bort en periode, og at de trenger noen som kan passe på huset og 
tingene deres.

• Hva slags person tror du naboene dine ønsker skal passe på huset deres?

• Hvordan kan du vise naboene dine at du er rede til å påta deg et slikt ansvar?

Be elevene lese Helaman 10:4- 5 stille, og være på utkikk etter hvorfor Herren gav Nephi 
store velsignelser og ansvarsoppgaver. (Du trenger kanskje å forklare at utrettelig  betyr flid.) 
Be elevene fortelle hva de har funnet ut.

• Hvordan viser utrettelig tjeneste at Herren kan betro oss sine velsignelser og 
ansvarsoppgaver?

• Hvordan kan det å følge Nephis eksempel på fryktløshet overfor mennesker hjelpe 
oss å forberede oss til ansvar i Herrens rike?

• Hva betyr uttrykket “du… har ikke forsøkt å redde ditt eget liv” for deg?

Skriv følgende på tavlen: Herren betror oss velsignelser og ansvarsoppgaver når vi … Spør 
elevene hvordan de vil fullføre denne erklæringen, basert på hva de har lært om Nephi i 
Helaman 10:4- 5. En måte elevene kan fullføre erklæringen på er følgende: Herren betror 
oss velsignelser og ansvarsoppgaver når vi setter Hans vilje foran vår egen. Det 
kan være lurt å foreslå at elevene skriver dette i Skriftene sine eller i notatbøkene eller 
skriftstudiedagbøkene.)

Be elevene grunne over følgende spørsmål og skrive svarene på ett av dem:

• Hva har du gjort i det siste for å vise Herren at hans vilje er viktigere enn din egen?

• Hva er ett område i livet der du kan søke Herrens vilje på en bedre måte?

Bær vitnesbyrd om Herrens vilje til å betro oss større og større velsignelser når vi søker 
hans vilje og holder hans bud.

Be elevene lese Helaman 10:5- 7 stille, på jakt etter de velsignelser og ansvarsoppgaver 
Herren ga Nephi. Mens elevene leser, kan du skrive følgende på tavlen:

Vers 5

Vers 6

Vers 7

Be noen elever skrive på tavlen, ved siden av tilsvarende versnummer, de velsignelsene 
som Herren ga til Nephi.

Understrek at en av velsignelsene som Herren ga Nephi, var beseglingskraften. Skriv 
så følgende på tavlen: Beseglingskraften binder og løser på jorden og i himmelen. 
Det kan være lurt å foreslå at elevene skriver denne sannheten i Skriftene ved siden 
av Helaman 10:7.

Spør elevene om de vet om andre utenom Helaman som har fått beseglingskraften. Etter 
at elevene har svart, kan du be dem kryssreferere Helaman 10:7 med følgende skriftsteder: 
1 Kongebok 17:1 (Elijah); Matteus 16:15- 19 (Peter); Lære og pakter 132:46 (Joseph Smith).

Forklar at nøklene til denne samme kraften holdes i dag av presidenten for Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige. Akkurat som Nephi har Kirkens presidenter tjent utret-
telig og vist at Herren kan betro dem store velsignelser og ansvarsoppgaver. Som regel 
refererer vi til beseglingskraften i sammenheng med besegling av familier gjennom 
tempelordinanser.
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For å hjelpe elevene å forstå beseglingskraften bedre kan du be en elev lese følgende 
uttalelse av eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum:

“Templer, ordinanser, pakter, begavelser og beseglinger er gjengitt, 
nøyaktig slik det ble profetert. Templets ordinanser muliggjør vår 
forsoning med Herren og besegler familier sammen for evig. Ved å holde 
templets pakter blir vi kvalifisert til evig liv, som er den største gave Gud 
har til mennesket” (“Prepare for the Blessings of the Temple,” Ensign, 
okt. 2010, 42).

• Hvordan er du blitt velsignet ved kunnskapen om at familier kan være sammen for evig?

• Hvordan kan du søke beseglingskraftens velsignelser i fremtiden? (Svar kan innbe-
fatte at elevene kan forberede seg til tempelekteskap, og at de kan gjøre tempel-  og 
familiehistorie- arbeid nå som gjør at de kan bli beseglet til sine avdøde forfedre.)

Del dine følelser om beseglingskraftens velsignelser og viktigheten av å motta beseglende 
ordinanser i templet.

Helaman 10:12- 19
Nephi adlyder Herrens befaling om å forkynne omvendelse til folket.
Spør elevene om de noen gang har utsatt å gjøre noe de er blitt bedt om å gjøre. (Eksem-
pler kan være å utsette å gjøre ferdig en oppgave i hjemmet eller et oppdrag på skolen eller 
jobben.)

• Hvilket budskap sender vi til andre når vi utsetter å gjøre det de har bedt oss om?

Be en elev lese Helaman 10:11- 12 høyt. Be klassen følge med og se etter hvordan Nephi 
reagerte da Herren befalte ham å forkynne omvendelse til folket.

• Hva viser vi Herren når vi reagerer raskt på hans råd og bud?

Be en elev lese Helaman 10:13- 14 høyt. Be så en annen elev lese Helaman 10:15- 17 høyt.

• Hva lærer Nephis eksempel oss i disse versene?

• Hvordan hjalp Herren Nephi?

Hjelp elevene å se at på grunn av Nephis trofasthet beskyttet Herren ham og velsignet 
ham med stor kraft. Nephi var fast bestemt på å fullføre det oppdraget Herren hadde gitt 
ham.

• Hvordan kan du vise at du er fast bestemt på å tjene Herren?

Oppmuntre elevene til å finne ut hvordan de kan sette Herrens vilje foran sin egen og 
være raske til å adlyde. Bær vitnesbyrd om velsignelsene vi får når vi adlyder Herren.

Kjenn Skriftene- repetisjon
Lengden på denne leksjonen kan gi tid til følgende Kjenn Skriftene- repetisjon.

Gi hver elev ett av følgende Kjenn Skriftene- vers som de skal lese hver for seg. 1 Nephi 
3:7; 2 Nephi 2:27; 2 Nephi 31:19- 20; Mosiah 2:17. Be elevene lese det skriftstedet de fikk og 
tenke over hvordan det angår Nephi og hans tjeneste slik det er nedtegnet i Helaman 10. 
Når de har fått tilstrekkelig med tid, ber du elevene svare.
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Undervisningsforslag

Helaman 11
Nephittene gjennomgikk en syklus av rettferdighet og ugudelighet.
Tegn følgende diagram på tavlen. Forklar et dette diagrammet representerer det som ofte 
kalles stolthetssyklusen.

Be elevene vurdere hva de vil skrive som det fjerde punktet i syklusen. La elevene få drøfte 
mulige svar. Etter dere har drøftet det, skriver du Ydmykhet og omvendelse ved siden av nr 4 
på diagrammet. Forklar at følgende skriftstedaktivitet vil vise hvordan folk i Mormons bok 
gjennomgikk denne syklusen. Påpek at denne syklusen ofte ses i store samfunn, men den 
kan også reflektere mønstre i livet til familier og enkeltmennesker.

Minn elevene på at selv etter at Nephi hadde fortalt folket at overdommeren deres var død, 
«forherdet de sine hjerter og lyttet ikke til Herrens ord» (Helaman 10:13). Mot slutten av 
det 71. året av dommernes regjering, var folket «splittet og begynte å drepe hverandre med 
sverdet» (Helaman 10:18).

• Hvor tror dere disse nephittene var i syklusen på dette tidspunktet?

Før leksjonen tegner du opp følgende oversikt på tavlen. Ta ikke med svarene i kursiv i 
tredje og fjerde kolonne. Hvis mulig lager du en kopi av diagrammet som utdelingsark til 
hver elev. Hvis det ikke er mulig, ber du elevene kopiere oversikten i sine notatbøker eller 
skriftstudiedagbøker.

Utform hvordan du fullfører diagrammet ved å arbeide på første linje sammen som klasse. 
Be en elev lese Helaman 11:1- 2 høyt. Be klassen gi en kort oppsummering av folkets til-
stand slik den beskrives i disse versene. Skriv svarene deres på diagrammet. Be så elevene 
avgjøre hvilket stadium eller hvilke stadier av syklusen folket befant seg i. Skriv svarene 
deres på diagrammet.

Når elevene forstår hvordan de skal fylle ut diagrammet, gir du dem tid til å gjøre det. Du 
kan be dem arbeide individuelt, i par eller små grupper eller sammen som en klasse.

 1. Velsignelse og 
fremgang

 2. Stolthet og 
ugudelighet

 3. Lidelse og 
ødeleggelse

 4.   
 

Utform 
skriftstedaktivitet
Når du forbereder 
deg til at elevene skal 
fullføre en skriftste-
daktivitet, avgjør du 
aktivitetens vanskelig-
hetsgrad og elevenes 
evner. I noen situasjoner 
kan du utforme en del 
av aktiviteten selv slik at 
elevene kan se hva de 
trenger å gjøre når de 
fullfører oppdraget på 
egen hånd.

Innledning
Kapittel 11 og 12 i Helamans bok dekker 14 år av 
nephittenes historie der folket gjennomgikk en syklus 
av rettferdighet og ugudelighet. Denne historien 

viser hvor raskt folk kan glemme Herren, og hvordan 
han refser dem for å hjelpe dem til å omvende seg og 
komme tilbake til ham.

LEKSJON 112

Helaman 11-12
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HELAMAN 11-  12

År av 
dommernes 
regjeringstid

Vers i  
Helaman 11

Beskrivelse av folkets tilstand Stadier i 
syklusen

72- 73 1- 2 Strid og kriger tiltar, og den hemmelige 
røverbanden fortsetter ødeleggelsens verk.

2, 3

73- 75 3- 6 På grunn av Nephis bønn til Herren erstattes 
krig av hungersnød, og tusener begynner å 
omkomme av hunger.

2, 3

75 7- 11 Folk begynner å huske Herren og ydmyker 
seg, og de feier Gadiantonbanden bort fra 
sin midte.

3, 4

76 17- 20 Folket fryder seg og forherliger Gud. De er 
rettferdige, og de begynner å få fremgang 
igjen.

4, 1

77- 79 21- 23 Fremgang og fred blir gjenopprettet. Det er 
lite stridigheter, og de løser dem ved hjelp av 
åpenbaringer og undervisning i evangeliet.

1

80 24- 26 Folket blir stolte, sinte og ugudelige igjen.  
En ugudelig røverbande organiserer seg 
igjen blant folket, med sine mord og 
 hemmelige planer.

2, 3

80- 81 27- 35 Røverne forårsaker herjinger og ødeleggelse, 
og nephittenes og lamanittenes hærer er 
ikke i stand til å knuse de onde bandene. 
Røverne dreper mange mennesker og tar 
noen mennesker, inkludert kvinner og barn, 
til fange ute i villmarken. Prøvelsene får 
folket til å huske Herren.

3, 4

Etter at elevene har fått tid til å fullføre diagrammet, ber du dem rapportere hva de har lært 
fra aktiviteten. Still deretter følgende spørsmål:

• Ifølge Helaman 11:4, hvorfor bad Nephi om hungersnød? (Han håpet at en hungersnød 
ville få folket til å huske Herren og omvende seg.)

• Hva kunne folket gjort for å unngå «lidelse og ødeleggelse»- fasen i syklusen?

Elevene kan finne flere gode svar på dette spørsmålet. Sørg for at de finner frem til føl-
gende prinsipp: Gjennom ydmykhet og omvendelse kan vi unngå stolthet og ødeleg-
gelse. Påpek at nephittene kunne unngått andre og tredje stadium av syklusen. De kunne 
levd rettferdig og ydmykt alltid, og omvendt seg uten utsettelse når de syndet. Hvis de 
hadde levd på denne måten, ville de fortsatt opplevd noen prøvelser, men de hadde ikke 
trengt å tåle fryktelige lidelser og ødeleggelse som kom som resultat av deres ugudelighet.

Be en elev lese Helaman 11:36- 37 høyt. Be klassen følge med og være på utkikk etter for-
andringen som fant sted en kort periode.

• Hvor lenge tok det, etter at nephittene hadde husket Herren, før de igjen ble «i ferd med 
å modnes til ødeleggelse»? (Fire år.)

• Hvilket stadium i stolthetssyklusen beskrives mot slutten av Helaman 11?

Be elevene nevne og tenke på konkrete ganger når de har sett denne syklusen til en viss 
grad i sitt eget liv eller livet til noen de kjenner. Be dem tenke over hva de kan gjøre for å 
unngå det andre eller tredje stadiet i syklusen. Oppmuntre dem til å skrive ned konkrete 
ideer de får når de grunner.



390

LEKSJON 112

Helaman 12
Mormon forklarer hvorfor Herren refser mennesker.
Skriv følgende på tavlen: “Og således ser vi …” Forklar at Mormon brukte dette uttrykket 
for å indikere at vi har noe å lære fra beretningen han nedtegnet.

• Basert på Helaman 11, hvordan kan du fullføre dette utsagnet?

Be en elev lese Helaman 12:1 høyt, og be klassen se etter hvordan Mormon fullførte dette 
utsagnet.

• Hva betyr uttrykket “ustadige menneskenes barns hjerter” for deg?

• Hva får ditt hjerte til å forbli hengivent overfor Herren?

Be elevene lese Helaman 12:2- 3 stille, på jakt etter det Mormon ønsket at vi skulle lære 
av denne historien om nephittene. Minn elevene på at Mormon ofte brukte uttrykk som 
«vi ser» (vers 2) og “således ser vi” (vers 3) når han presenterte sannheter vi kan lære noe 
av fra beretningene i Skriftene.

• Fortell med egne ord hvilke lekser Mormon ønsket at vi skulle lære. (Elevene kan 
komme med forslag som for eksempel: Hvis vi ikke er varsomme, kan vår fremgang 
føre til at vi glemmer Herren; Herren refser sitt folk for å få dem til å huske ham.)

• Hvorfor tror du at folk som er fremgangsrike, noen ganger glemmer Herren?

• Hvorfor tror du folk noen ganger trenger å refses før de husker Herren? (Du trenger 
kanskje å forklare at ordet refse betyr å korrigere noen ved hjelp av en eller annen form 
for straff eller lidelse.)

Be elevene grunne på følgende spørsmål:

• På hvilke måter kan Herren refse oss i dag?

Les følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum:

“Guddommelig irettesettelse har minst tre hensikter: (1) å overtale oss til å omvende oss, 
(2) å foredle og helliggjøre oss, og (3) noen ganger å omdirigere vår kurs i livet til det Gud 
vet er en bedre sti” (“As Many as I Love, I Rebuke and Chasten,” Ensign eller Liahona, 
mai 2011, 98).

• Hvordan er Guds refselse bevis på hans kjærlighet?

Be en elev lese Helaman 12:4- 6 høyt. Be klassen følge med og se etter holdninger som 
gjør det vanskelig for folk å huske Gud. Be elevene fortelle hva de kommer frem til.

Forklar at Mormon beskriver mennesker som nekter å la Herren være deres retningsviser 
som ”mindre enn jordens støv» (Helaman 12:7). Be en elev lese Helaman 12:7- 8 høyt.

• Hvorfor kan slike mennesker betraktes som «mindre enn jordens støv»? (Hjelp elevene 
til å forstå at Mormon ikke lærte at mennesker er mindre verd for vår himmelske Fader 
enn støvet på jorden. Men han ville henvise til det faktum at støvet alltid adlyder Guds 
befaling, mens mennesker ofte ikke gjør det.)

Oppsummer Helaman 12:9- 22 ved å nevne at i disse versene minner Mormon oss på at 
Herren har så stor kraft – at han kan befale de fysiske elementene å flytte seg eller forandre 
seg, og at han kan utelukke en syndefull person fra sin nærhet. Be elevene se i Helaman 
12:23- 26 på utkikk etter indikasjoner som viser at vi er mer verd enn støvet på jorden. Du 
kan foreslå at elevene merker ord og uttrykk som er viktige for dem.

• Hvilken gave er tilgjengelig for oss om vi omvender oss og lytter til Herrens stemme?

• Hvordan er dette bevis på vår verdi for Gud?

Skriv følgende ufullstendige utsagn på tavlen. Be elevene skrive en konklusjon på dagens 
leksjon ved å fullføre disse utsagnene i notatbøker eller skriftstudiedagbøker.

Og således ser jeg i Helaman 11- 12 at …

Og derfor vil jeg…

Bær vitnesbyrd om at hvis vi husker Herren, lytter til hans stemme og omvender oss, 
uttrykker vi ydmykhet og tro på ham. Til gjengjeld holder han sitt løfte om å velsigne 
oss og gi oss fremgang, og til syvende og sist gir han oss evig liv.
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Helaman 13
Innledning
Noen få år før Frelserens fødsel sendte Herren en lama-
nittprofet ved navn Samuel for å forkynne omvendelse 
til nephittene. Han brakte nephittene i Zarahemla 
det glade budskap om forløsning gjennom Jesu Kristi 

forsoning. Han konfronterte dem også med deres avvis-
ning av profetene og deres tilbøyelighet til å søke lykke 
i ugudelighet. Han advarte dem om den ødeleggelsen 
som ville ramme dem hvis de ikke omvendte seg.

Undervisningsforslag

Helaman 13
Samuel advarer nephittene om at de vil bli ødelagt hvis de ikke omvender seg.
Før klassen klargjør du utdelingsarket i slutten av denne leksjonen. Du kan dele arket i tre 
deler, med ett gruppeoppdrag per del. Før klasseperioden skisserer du følgende oversikt 
over Helaman 13 på tavlen.

Helaman 13:1- 4. Herren kaller lamanitten Samuel til å forkynne for nephittene.

Helaman 13:5- 23. Samuel advarer nephittene mot den ødeleggelse som vil ramme dem om 
de ikke omvender seg.

Helaman 13:24- 39. Samuel advarer folket mot konsekvensene av å avvise profetene og nekte 
å omvende seg.

Begynn leksjonen med å vise bildet «Lamanitten Samuel på muren» (62370; Kunst inspi-
rert av evangeliet [2009], no. 81). Spør elevene om de vet hvorfor nephittene ville drepe 
Samuel. Etter at elevene har svart, forklarer du at Helaman 13- 16 inneholder beretningen 
om lamanittprofeten Samuel. Denne beretningen er unik, for det er den eneste gangen i 
Mormons bok vi hører om en lamanittprofet som kaller nephittene til omvendelse. I denne 
perioden var lamanittene mer rettferdige enn nephittene. Henvis til oversikten på tavlen 
der elevene får et kort resyme over Helaman 13.

Del klassen i tre grupper. (Hvis mulig bør hver gruppe ha like mange elever.) Gi hver elev 
et eksemplar av hans/hennes gruppeoppgave (finnes mot slutten av leksjonen). Fortell ele-
vene at de skal studere en del av Helaman 13 hver for seg, og deretter undervise hverandre 
i det de har lært. Be hver elev forberede seg til å undervise i prinsipper fra hans/hennes 
tildelte skriftsted, og forberede svar på de tilhørende spørsmålene. La elevene skrive ned 
svarene hvis de ønsker det. (Denne aktiviteten vil la alle elevene få delta og skape et trygt 
miljø der elevene kan dele følelser, tanker og vitnesbyrd med hverandre.)

Etter at elevene har fått tilstrekkelig med tid til å studere enkeltvis, ber du dem arbeide i 
grupper på tre. Hvis mulig bør en i hver gruppe studereHelaman 13:1- 7, 11, en studere 
Helaman 13:17- 23, og en studere Helaman 13:24- 33. Sett av nok tid til at hver elev får 
komme med sitt svar til gruppen sin. Mens gruppene drøfter stoffet seg imellom, vandrer 
du rundt i klasserommet og holder oppsyn med aktiviteten. Der det passer, kommer du 
med dine kommentarer.

Når elevene har fått tid til å undervise hverandre, ber du noen av dem fortelle hele klassen 
noe verdifullt de har lært fra en annen elev i løpet av denne aktiviteten.

Oppsummer Helaman 13:9- 14 ved å forklare at nephittene kom til å bli ødelagt om 400 år 
(se Helaman 13:9- 10), og den eneste grunnen til at de ikke var blitt ødelagt allerede, var at 
det fortsatt fantes rettferdige mennesker blant dem (se Helaman 13:13- 14). Bær vitnesbyrd 
om at Samuel ble sendt til nephittene av Herren, og han talte det Herren la i hans hjerte da 
han ba nephittene omvende seg og vende tilbake til Herren (se Helaman 13:11).

Gi elevene mulighet 
til å uttrykke hva de 
lærer fra hverandre.
Ved Den hellige ånds 
kraft kan elevenes ord 
og uttrykk også gjøre 
betydelig inntrykk på 
hjertene og sinnene til 
deres medelever. Når 
du ber dem presentere 
sannheter de har lært 
av hverandre, hjelper 
du dem til å skape en 
atmosfære av kjærlig-
het, respekt og samhold.
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Be en elev lese Helaman 13:27- 28 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hvordan nephit-
tene hadde hørt på falske profeter.

• Ifølge Samuel, hvordan forholdt nephittene seg til dem som kom med falske læresetnin-
ger? Hvorfor tror du at noen godtok hans formaning og andre avviste den?

• Hvordan er uttalelsene og holdningene vi leser om iHelaman 13:27, tydelig aktuelle 
i vår tid?

Be en elev lese følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

“Hvordan vi reagerer på ordene til en levende profet når han forteller oss hva vi trenger 
å vite, men helst ikke vil høre, er en test på vår trofasthet” (“Fourteen Fundamentals in 
Following the Prophet” [BYU devotional address, feb. 26, 1980], 3- 4, speeches. byu. edu).

• Hvilket råd fra profeter kan være vanskelig for noen mennesker å følge i dag?

• Hva er et eksempel på profetisk råd som du har valgt å adlyde? Hvordan har du blitt 
velsignet fordi du har fulgt dette rådet?

Be elevene skrive i notatbøkene eller skriftstudiedagbøkene sine om en måte de kan for-
bedre seg på når det gjelder å følge levende profeters råd.

Når elevene har fått nok tid til å skrive, spør du en elev om å lese Helaman 13:33- 37 høyt. 
Be klassen følge med og være på utkikk etter hva de lite angerfulle nephittene senere 
kom til å erfare, og hva de kom til å si om seg selv. Be så en elev lese Helaman 13:38 høyt. 
Be klassen lete etter den triste sannhet som Samuel erklærte når det gjelder nephittenes 
fremtidige generasjoner.

• Hvilken trist sannhet erklærte Samuel angående nephittenes fremtidige generasjoner?

• Hva tror du Samuel mente da han sa at deres «prøvetids dager er forbi»? (Fremtidige 
nephitt- generasjoner ville utsette sin omvendelse inntil det ville være for sent for dem 
å omvende seg. Og fordi de ikke ville omvende seg, ville deres synder lede til deres 
ødeleggelse.)

• Hva er galt med å søke «etter lykke i ugudelighet»? (Hjelp elevene å se at sann lykke 
bare kommer når vi holder Guds bud.)

• Hvordan søker mennesker lykke i ugudelighet?

Minn elevene på andre beretninger i Mormons bok der enkeltmennesker fortsatte i opprør 
og ugudelighet inntil deres hjerter ble forherdet og ikke reagerte på Den hellige ånds 
innflytelse. (Eksempler kan være Laman og Lemuel som ble «følelsesløse» [1 Nephi 17:45] 
og nektet å lytte til Gud, og kong Noah og hans folk som nektet å omvende seg til tross 
for profeten Abinadis advarsler.) Samuel understreket at nephittenes manglende vilje til 
å omvende seg førte til at deres folk i fremtidige generasjoner ville bli ødelagt.

Hjelp elevene til å forstå at på et personlig plan er det håp for alle som velger å omvende 
seg. Gjennom omvendelse kan vi motta Herrens tilgivelse og forhindre at vårt hjerte blir 
forherdet. For å hjelpe elevene å forstå at vi kan korrigere vår kurs gjennom omvendelse, 
kan du lese følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første presidentskap:

“Under min opplæring som flykaptein måtte jeg lære å navigere et fly over lange avstan-
der. Flygninger over store hav, kryssing av langstrakte ørkener og flygninger mellom to 
kontinenter trenger omhyggelig planlegging for å sikre trygg ankomst til fastsatt desti-
nasjon. Noen av disse direkteflygningene kan vare i opptil 14 timer og strekke seg over 
nesten 15 000 km.

Det er et viktig beslutningspunkt under slike flygninger som er kjent som punktet for trygg 
retur. Frem til dette punktet har flyet nok drivstoff til å snu og returnere trygt til avgangsfly-
plassen. Har man passert dette punktet hvor man trygt kan returnere, har kapteinen mistet 
sin mulighet og må fortsette. Derfor omtales dette punktet ofte som point of no return.
… Satan vil vi skal tro at når vi har begått synd, har vi passert et ‘ingen vei tilbake- punkt’ – 
at det er for sent å forandre kursen…

… For å få oss til å miste håpet, føle oss ulykkelige som han selv er, og tro at vi er hinsides 
tilgivelse, kan Satan også misbruke ord fra Skriftene som vektlegger Guds rettferdighet, for 
å antyde at det ikke finnes barmhjertighet…
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“Kristus kom for å frelse oss. Hvis vi har valgt en feil kurs, kan Jesu Kristi forsoning gi oss 
forsikring om at synd ikke er et punkt hvor det ikke er noen vei tilbake. Trygg retur er mulig 
hvis vi vil følge Guds plan for vår frelse” (“Punktet for trygg retur,” Ensign eller Liahona, 
mai 2007,99).

• Hvordan kan president Uchtdorfs bemerkninger gi håp til noen som har syndet?

Oppfordre elevene til å grunne over de sannhetene de har drøftet. Oppfordre dem til å 
følge opp inntrykk de har fått fra Den hellige ånd. Bær vitnesbyrd om at lykke vil bli dem 
til del som gir akt på Herrens oppfordring til omvendelse.

Merk: Klargjør følgende utdelingsark til de tre gruppene som er nevnt tidligere i leksjonen.

Gruppe 1 – Helaman 13:1- 7, 11
Profeter kommer med de budskap som Gud plasserer i deres hjerte.

 1. Hvilke vers syns du lærer oss denne sannheten?

 2. Hvilket budskap plasserte Gud i Samuels hjerte?

 3. Hvorfor tror du det kan ha vært vanskelig for Samuel å forkynne dette budskapet?

 4. Hvilken virkning håpet Samuel at hans budskap ville ha på nephittene?

 5. Når har du følt at en forelder eller leder i Kirken ble inspirert til å gi deg et budskap? 
Hvordan påvirket det deg?

 6. Hvilke andre sannheter finner du i disse versene?

Gruppe 2 – Helaman 13:17- 23
Når vi ikke husker Herren, er vi mottakelige for stolthet og synd.

 1. Hvilke vers syns du lærer oss denne sannheten?

 2. Hvilken forbannelse sa Samuel ville komme over nephittene hvis de fortsatte på 
sin syndefulle vei?

 3. Hvilke andre synder hadde nephittenes kjærlighet til rikdom ført til?

 4. Hva er noen ting som kan fange ungdommens oppmerksomhet som kan lede til 
stolthet og synd?

 5. Hvorfor tror du det er så livsviktig å «huske… Herren deres Gud for de ting som 
han har velsignet dere med»? (Helaman 13:22).

 6. Hvilken spesifikk veiledning finner du i disse versene?

Gruppe 3 – Helaman 13:24- 33
Hvis vi avviser Herrens profeters ord, kommer vi til å oppleve anger og sorg.

 1. I hvilke vers syns du vi får lære denne sannheten?

 2. Hvorfor, ifølge Samuel, avviste nephittene de sanne profetene?

 3. Hvorfor tror du at noen mennesker godtar falske profeter, slik Samuel beskriver det?

 4. Kan dere nevne noen av læresetningene til levende profeter og apostler?

 5. Nevn noen “tåpelige og blinde veiledere” (Helaman 13:29) som levende profeter 
og apostler har advart oss mot?

 6. Hvilke flere sannheter finner du i disse versene?
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Helaman 14
Innledning
Profeten Samuel fortsatte å forkynne for nephittene 
i Zarahemla og kunngjorde de tegn som kom for å 
markere Jesu Kristi fødsel og død. Han forklarte at han 
profeterte om disse tegnene for å hjelpe folket å tro 
på Jesus Kristus og overtale dem til å omvende seg fra 
sine synder. Han forklarte at på grunn av Jesu Kristi 

forsoning vil hele menneskeheten bli ført tilbake til 
Guds nærhet. Han kalte folket til omvendelse og lovte 
at de som omvendte seg, ville bli tilgitt sine synder, men 
at de som ikke omvendte seg, ville bli avskåret fra Guds 
nærhet.

Undervisningsforslag

Helaman 14:1-13
Samuel profeterer om tegn som er knyttet til Frelserens fødsel.
Før klasseperioden tegner du opp tre piler på tavlen slik: Du skal føye til ord og uttrykk 
rundt pilene underveis i leksjonen.

Be elevene tenke tilbake på det de snakket om i forrige leksjon som omhandlet Helaman 13. 
Hvis de trenger hjelp til å huske, minner du dem på at de snakket om en profet som het 
Samuel. Be dem nevne detaljer de husker om ham, som for eksempel hvem han var, hvor 
han dro, hva han underviste og den åndelige tilstand hos dem han underviste. Be elevene 
tenke over hvordan menneskene reagerte på Samuels budskap. Forklar at Helaman 14 
inneholder en fortsettelse av Samuels læresetninger.

Forklar at Samuel profeterte om begivenheter som ville finne sted i fremtiden, noen av 
dem tusenvis av mil fra Zarahemla. Be elevene skumlese Helaman 14:1- 2 og nevne en 
begivenhet som Samuel profeterte om (Jesu Kristi fødsel).

Be elevene lese Helaman 14:3-6 stille, på utkikk etter tegnene som nephittene ville se 
når Frelseren ble født. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer disse tegnene i sine egne 
Skrifter. Du kan også rette elevenes oppmerksomhet mot fotnotene til disse versene, som 
refererer til oppfyllelsen av Samuels profetier.

• Hva betyr Frelserens fødsel for deg?

Les Helaman 14:8- 9 høyt. Understrek viktigheten av å tro på Frelseren for å motta evig 
liv. Skriv Evig liv etter den siste pilen på tavlen. Forklar at “evig liv” betyr det samme som 
opphøyelse. Det betyr å leve den slags liv som Gud lever, og leve evig i hans nærhet med 
vår familie. Samuel lærte nephittene i Zarahemla hva de trengte å gjøre for å motta evig liv.

Be elevene lese Helaman 14:11- 13 stille på utkikk etter hva Samuel ønsket at folket skulle 
vite og gjøre. Du kan foreslå at elevene merker de tingene Samuel ønsket at folket skulle 
vite og gjøre.

Til venstre for den første pilen på tavlen skriver du Kunnskap. Så spør du elevene hva 
de fant ut at Samuel ønsket at folket skulle vite. Be noen få elever skrive disse tingene 
på tavlen under ordet Kunnskap. (Svarene skulle innbefatte at Samuel ønsket at folket 
skulle kjenne til Guds dom over dem som synder, betingelsene for omvendelse, Jesu Kristi 
komme og tegnene på hans komme.)

• Hva håpet Samuel at denne kunnskapen ville føre til at folket ville gjøre? (Ha tro på 
Jesus Kristus og omvende seg fra sine synder.)

Be elevene skrive et prinsipp med utgangspunkt i Helaman 14:13. Be så noen elever lese 
høyt hva de har skrevet. (Ett mulig svar kan være at tro på Jesus Kristus fører til omven-
delse og forlatelse for ens synder.)

Bære vitnesbyrd
Et vitnesbyrd er en 
enkel, direkte erklæring 
av sannheten. Bær ofte 
ditt vitnesbyrd om Jesus 
Kristus og hans gjengitte 
evangelium. Dette vil 
kalle på Den hellige ånds 
innflytelse, som vil styrke 
elevene i deres anstren-
gelser for å lære, forstå 
og etterleve evangeliet.

Se etter forfatterens 
eller talerens 
intensjon.
Når oldtidens profeter 
nedtegnet Skriftene, 
ble de inspirert til å 
ta med budskap som 
angår de behov vi har 
i dag. Når du forsøker 
å fastslå intensjonen til 
forfatteren eller taleren 
i Mormons bok, skulle 
du være forsiktig så du 
ikke går lenger enn det 
som går klart frem av 
teksten. Husk på at den 
grunnleggende inten-
sjon for profeter alltid 
har vært å vitne om 
Jesus Kristus.
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For å bli verdig til å motta forlatelse for våre synder må vi gjøre visse ting, som å omvende 
oss, bli døpt og bekreftet og holde budene. Men vi mottar tilgivelsens gave på grunn av 
Frelserens fortjeneste, ikke vår egen. Du kan gjerne minne elevene på at 2 Nephi 25:23 er 
et Kjenn Skriftene- vers: «Det er ved nåde vi blir frelst etter at vi har gjort alt vi kan.» Du 
kan også foreslå at elevene leser Alma 22:14 og Alma 24:10- 11.

Fullfør diagrammet på tavlen slik:

Kunnskap Tro på Kristus Omvendelse Evig liv

• Hvordan har det å få kunnskap om Frelseren økt din tro på ham?

• Hvordan har din tro på Frelseren ledet deg til å omvende deg og streve for å bli mer 
lik ham?

Bær vitnesbyrd om at bare gjennom Jesu Kristi fortjeneste kan vi motta forlatelse for våre 
synder og evig liv.

Helaman 14:14- 31
Samuel profeterte om tegn på Frelserens død
Be en elev lese Helaman 14:14 høyt. Be så elevene lese Helaman 14:20- 27 stille, på utkikk 
etter tegn som nephittene kom til å se på tidspunktet for Jesu Kristi død. Du kan gjerne 
foreslå at de markerer disse tegnene. Når de har fått tilstrekkelig tid til å lese, ber du dem 
fortelle hva de har kommet frem til. Fortell dem at oppfyllelsen av disse tegnene finnes 
nedskrevet i 3 Nephi (se Helaman 14:20, fotnote a).

Be en elev lese Helaman 14:28- 29 høyt. Be klassen følge med på utkikk etter hvorfor 
Herren gir tegn og undere. Be noen elever om å uttrykke disse grunnene med egne ord. 
(Elevene kan bruke forskjellige ord, men forviss deg om at de oppdager følgende sannhet: 
Herren sørger for tegn og undere for å hjelpe mennesker å tro på ham.)
• Hva kan denne sannheten lære oss om tegnene som vil komme forut for Frelserens 

annet komme?

Be elevene tenke på tegn og beviser som Herren har gitt dem for å hjelpe dem å tro på 
ham. Du kan oppmuntre elevene til å fortelle om egne erfaringer (men minn dem på at 
de ikke må føle seg forpliktet til å fortelle om erfaringer som er for personlige eller private). 
Bær vitnesbyrd om at Herren sender tegn og profeter, som Samuel, i våre dager for å over-
bevise folk om at de må tro på ham.

Merk: Fordi mange skriftsteder advarer oss mot å søke etter tegn, kan elevene kanskje 
bli litt forvirret rundt diskusjonen om tegn. Hjelp dem å forstå at det er forskjell på det 
å anerkjenne tegn på Guds kjærlighet og det å søke etter tegn av egoistiske grunner (se 
Jakob 7:9- 14; Alma 30:43- 50; L&p 46:9; 63:7- 11). Når profetene advarer mot det å søke 
etter tegn, refererer de til mennesker som nekter å tro med mindre de blir vist tegn, ikke 
til mennesker som utøver tro og søker etter tegn ifølge Guds vilje.

Forklar at mens det er bra å vite om tegnene som nephittene kom til å se rundt Frelserens 
død, er det viktigere å forstå Samuels lære om viktigheten av Jesu Kristi død og opp-
standelse. Skriv følgende uttalelse på tavlen, men utelat de nummererte forklaringene: 
Føy til disse forklaringene på riktig tidspunkt under drøftingen av Helaman 14:15- 19. 
Du kan gjerne oppfordre elevene til å tegne av dette diagrammet i sine notatbøker eller 
skriftstudiedagbøker.
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Forklar at uttrykket «åndelig død» refererer til adskillelse fra Guds nærhet. Be en elev lese 
Helaman 14:15- 16 høyt.

• Hva er den første åndelige død omtalt i Helaman 14:16? (Du må kanskje forklare at på 
grunn av Adam og Evas fall ble vi adskilt fra Guds nærhet.)

Be en elev lese Helaman 14:17 høyt. Be klassen følge med og overveie hvordan de kan 
overvinne den første åndelige død. Skriv følgende sannhet på tavlen: Jesus Kristus forlø-
ser hele menneskeheten fra fallet slik at vi kan vende tilbake til Guds nærhet. Forklar 
at hele menneskeheten vil vende tilbake til Guds nærhet for å bli dømt (se 2 Nephi 2:10).

Be en elev lese Helaman 14:18- 19 høyt.

• Hva er den annen død som er omtalt i Helaman 14:18- 19? (Du må kanskje forklare at 
de som ikke omvender seg, vil bli avskåret fra Faderens nærhet igjen.)

• Hva kan vi gjøre for å unngå den annen død omtalt av Samuel? (Vurder å be elevene lese 
Helaman 14:13 og Mormon 7:7- 8. Påpek at gjennom Jesu Kristi forsoning vil de som 
omvender seg, få bo i Guds nærhet for evig.)

For å understreke viktigheten av handlefrihet når vi søker velsignelsene som kommer 
gjennom Frelserens forsoning, ber du elevene lese Helaman 14:30- 31 i stillhet. Be dem lete 
etter ord og uttrykk om deres handlefrihet. Be dem fortelle hvilke ord og uttrykk de finner. 
Be dem forklare hvordan disse ordene og uttrykkene hjelper dem til å forestå viktigheten 
av de valgene de tar hver dag.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Helaman 14:18- 19. Den guddommelige 
gave omvendelse
Eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers 
quorum vitnet om den glede som kommer gjennom 
omvendelse:

“Jeg bekrefter og vitner takknemlig om at ved vår 
Herres ufattelige lidelse, død og oppstandelse, ‘settes 

omvendelsens betingelser’ (Helaman 14:18). Den gud-
dommelige gave omvendelse er nøkkelen til lykke både 
her og siden. Med Frelserens ord, og i dyp ydmykhet 
og kjærlighet, sier jeg til alle: «Omvend dere, for 
himlenes rike er kommet nær!» (Matteus 4:17). Jeg vet 
at dere ved å ta imot denne oppfordringen, vil finne 
glede både nå og for evig” (“Den guddommelige gave 
omvendelse,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 41).

Guds 
nærhet

Jorden

Døden og 
åndeverdenen

 1. Adam og Evas fall 
tilveiebragte den 
første åndelige død 
(se Helaman 14:16).

 2. Oppstandelsen bringer hele 
menneskeheten tilbake til  
Guds nærhet for å bli  
dømt (se 2 Nephi 2:10;  
Helaman 14:17).

 3. De som omven-
der seg fra sine 
synder, dveler 
i Guds nærhet 
for alltid (se 
Helaman 14:13; 
Mormon 7:7- 8).

 4. De som ikke vil omvende 
seg, vil igjen bli avskåret 
fra Guds nærhet og lide  
en ny åndelig død (se  
Helaman 14:18).
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Innledning
Profeten Samuel advarte nephittene om at med mindre 
de omvendte seg, ville de bli ødelagt. Han erklærte 
at Herren ville forlenge lamanittenes dager, som var 
blitt mer rettferdige enn nephittene. Noen nephitter 

trodde på Samuels læresetninger og ble døpt av Nephi. 
De som ikke trodde på Samuel, prøvde å drepe ham. 
Men Samuel ble beskyttet av Guds kraft, og han vendte 
tilbake til sitt eget land.

LEKSJON 115

Helaman 15- 16

Undervisningsforslag

Helaman 15
Samuel advarer nephittene og forklarer hvordan lamanittene er blitt et 
løftets folk.
Les følgende sanne historie:

En ung mann ble oppdratt av foreldre som ikke var medlemmer av Kirken og som ikke la 
vekt på Jesu Kristi læresetninger. De tillot ham å drikke alkohol, en praksis han fortsatte på 
college. Så traff han siste- dagers- hellige misjonærer. Etter å ha hatt noen møter med dem, 
lovte han å oppgi alkoholen. Noen dager senere var han sammen med noen venner. De 
tilbød ham en alkoholholdig drink.

En annen ung mann ble oppdratt i en siste- dagers- hellig familie. Hans foreldre avholdt 
familiens hjemmeaften og skriftstudium med familien hver dag. Han utviklet en vane med 
daglig skriftstudium og personlig bønn. Han var tilstede på Primær, tjente i Det aronske 
prestedømmes quorum og fullførte Seminar, der han fikk kunnskap om budene og Herrens 
anliggender. Da han gikk på college, fikk han nye venner. En kveld ble han tilbud en alko-
holholdig drink av en venn.

• Vil det å takke ja til en alkoholholdig drink være mer alvorlig for den første unge mannen 
eller den andre? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Skriv følgende på tavlen:

Nephittenes åndelige tilstand – Helaman 15:1- 3, 17

Lamanittenes åndelige tilstand – Helaman 15:4- 6

Be elevene lese stille de skriftstedene som står skrevet på tavlen. (Før de leser, vil du 
kanskje nevne uttrykket ta seg i vare i Helaman 15:5. Dette betyr å gjøre noe grundig.) 
Be elevene skrive to setninger, – en som oppsummerer nephittenes åndelige tilstand, og 
en annen som oppsummerer lamanittenes åndelige tilstand. Når elevene har fått tilstrek-
kelig tid, kan du spørre:

• Hvilken av de to unge mennene vi snakket om i begynnelsen av leksjonen, kan sam-
menlignes med nephittene som omtales i disse versene? Hvilken kan sammenlignes 
med lamanittene?

• Selv om lamanittene hadde en lang forhistorie med ugudelighet, hvorfor var de i stand 
til å motta så mange velsignelser?

• Hvorfor stod nephittene i fare for å bli ødelagt?

• Hvordan er Herrens refselse et tegn på hans kjærlighet? (Du trenger kanskje å forklare 
at ordet refse betyr å korrigere noen gjennom straff eller lidelse av en eller annen type.)

Skriv følgende på tavlen:

Når mennesker kjenner sannheten og tror på Skriftene, blir de ledet til … og … , som 
tilveiebringer …

Be elevene lese Helaman 15:7 stille for å finne ut hvordan de kan fullføre setningen på 
tavlen. Etter at elevene har fått nok tid, spør du noen av dem hvordan de ville fullføre 
utsagnet. (Elevene kan for eksempel nevne følgende prinsipp: Når mennesker kjenner 
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sannheten og tror på Skriftene, leder det dem til tro og omvendelse, hvilket fører til 
holdningsendring.)
Be en elev lese Helaman 15:8 høyt. Be klassen følge med og se etter Samuels beskrivelse 
av lamanittene som hadde erfart en holdningsendring. (De var «fast(e) og urokkelig(e) 
i troen.”)

Gi elevene tid til å tenke over om det å studere Skriftene har ført til at de har fått større tro 
på Herren. Be dem også tenke over om dette har ført til at de er blitt faste og urokkelige i 
troen. Vurder å be en eller to elever forklare hvordan det å studere Skriftene har økt deres 
tro på Jesus Kristus.

Rett elevenes oppmerksomhet mot Helaman 15:9- 17. Forklar at i disse versene refererer 
dere til nephittene, og ordene de og dem refererer til lamanittene. Les disse versene høyt 
for klassen, og stopp opp der det er nødvendig for å komme med forklaringer eller svare 
på spørsmål. Gi så elevene tid til å se på versene igjen og deretter skrive en setning som 
formidler en sannhet som står i disse versene.

Be elevene fremlegge det de har skrevet. Elevene kan for eksempel skrive: Hvis folk 
forlater troen etter å ha mottatt evangeliets fylde, vil de oppleve større fordømmelse. 
Det kan være lurt å foreslå at elevene skriver denne sannheten i Skriftene ved siden av 
Helaman 15:9- 17.

Mens elevene drøfter denne sannheten, understreker du de store velsignelsene som 
kommer fra å forstå og etterleve evangeliet nå. Samuels læresetninger unnskylder ikke at 
et nytt medlem av Kirken begår synd. Heller ikke antyder de at vi kan unnslippe ansvar og 
fordømmelse ved å unnlate å lære om evangeliet. Ja, det er sant at kunnskap om evangeliet 
fører til større ansvar hvis vi gjør noe galt, men det fører også til større styrke i vår inn-
sats for å gjøre det som er rett. Og når vi følger Guds vilje og hjelper andre til å gjøre det 
samme, velsigner han oss med fred og lykke som vi ikke kan få på noen annen måte.

Helaman 16
De som tror på Samuel, omvender seg og blir døpt, mens andre forherder sitt 
hjerte.
Vis et bilde av dagens president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Be elevene 
beskrive forskjellige måter de har sett mennesker (både innenfor og utenfor Kirken) 
 reagere på profetens budskap på.

Be halve klassen lese Helaman 16:1- 5 stille, på utkikk etter hva de som trodde på Samuels 
budskap, gjorde. Be den andre halvparten av klassen leseHelaman 16:2- 3, 6- 7 stille, på 
utkikk etter hva de som ikke trodde på Samuels budskap, gjorde. (Du kan gjerne skrive 
disse skriftstedhenvisningene på tavlen.) Be noen elever fortelle hva de har funnet ut.

• Hvorfor tror du folk reagerer på profeter og deres budskap på så forskjellige måter?

• Hvorfor tror du at noen mennesker blir sinte når profeter gir dem råd som ordene i 
heftet Til styrke for ungdom?

Be en elev lese følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

Når profeten påpeker verdens synder, ønsker de verdslige enten å lukke 
profetens munn eller å late som om profeten ikke finnes, istedenfor å 
omvende seg fra sine synder. Popularitet er aldri en prøve på sannhet. Mang 
en profet har blitt drept eller kastet ut. Jo nærmere vi kommer Herrens annet 
komme, kan vi forvente at etter hvert som verdens innbyggere blir stadig 
mer ugudelige, vil profeten bli stadig mindre populær blant dem” (The 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 133).

• Nevn noen eksempler på mennesker som følger profeters råd selv om andre avviser det 
rådet?

Be elevene lukke Skriftene sine. Be en av elevene åpne Skriftene sine og lese Helaman 
16:13- 14 mens de andre elevene lytter. Spør klassen hvordan de tror ikke- troende vil 
reagere på disse tegnene og tilsynekomstene.
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Be elevene åpne Skriftene sine og følge med mens du leser Helaman 16:15- 16 for dem. 
Så ber du dem forestille seg at de har fått lov til å snakke med folk som var i Zarahemla 
på tidspunktet da tegnene viste seg. Be dem tenke over hvilke spørsmål de ville stille en 
troende eller en ikke- troende. Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å drøfte svarene, ber 
du noen av dem dele sine tanker med resten av klassen.

Be elevene grunne på følgende spørsmål uten å svare høyt:

• Hvis du hadde vært der og vært vitne til de tegnene og underne, hvordan tror du at du 
hadde reagert?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å grunne og skrive, kan du spørre:

• Hvorfor, ifølge Helaman 16:16, avviste noen mennesker oppfyllelsen av profetenes 
profetier, inkludert tegn fra himmelen?

Gi elevene noen minutter til å lese Helaman 16:17- 21 stille, på jakt etter andre unnskyld-
ninger de urettferdige hadde for å ikke tro på Samuels profetier. Spør noen av elevene 
hvilke unnskyldninger de har funnet i disse versene.

• Hvilke av disse unnskyldningene eller argumentene mot profetene tror du er vanligst 
i dag?

Be en elev lese Helaman 16:22- 23 høyt, og be klassen se etter hva som skjedde da mange 
fortsatte å ignorere Samuels advarsler. Be elevene fortelle hva de kommer frem til.

• Hva vil skje med oss hvis vi avviser Herrens profeter i de siste dager?

Når elevene svarer, legger du vekt på følgende prinsipp: Når vi avviser Herrens vitner, 
lar vi Satan få makt over vårt hjerte. (Du kan gjerne skrive denne uttalelsen på tavlen.)

For å runde av dagens leksjon, kan du be en elev lese følgende uttalelse av president 
Henry B. Eyring i Det første presidentskap. Be resten av klassen lytte etter hva vi egentlig 
velger når vi avviser råd fra Gud som kommer gjennom siste- dagers profeter:

“Når vi forkaster de råd som kommer fra Gud, velger vi ikke å være uavhengige av ytre 
påvirkning. Vi velger en annen påvirkning. Vi forkaster beskyttelsen til en fullkomment 
kjærlig, allmektig, allvitende Fader i himmelen, hvis eneste hensikt er, og som hans elskede 
Sønns hensikt er, å gi oss evig liv, å gi oss alt han har og bringe oss hjem igjen i familier til 
hans kjærlighets armer. Når vi forkaster hans råd, velger vi innflytelse fra en annen makt, 
hvis hensikt er å gjøre oss ulykkelige og hvis motiv er hat. Vi har moralsk handlefrihet som 
en gave fra Gud. Istedenfor retten til å velge å være fri for påvirkning, er det den uavhen-
delige rett til å underkaste oss hvilken som helst av disse krefter som vi velger” (“Finn 
sikkerhet i råd,” Lys over Norge, juli 1997, 25).

• Ifølge president Eyring, hva velger vi egentlig hvis vi avviser råd fra Gud og hans 
profeter?

Be elevene tenke over i sitt stille sinn om de har forherdet sitt hjerte på noen måte mot 
råd som Gud har gitt gjennom profeter og apostler. Oppmuntre dem til å være faste og 
urokkelige i å etterleve evangeliet og gi akt på Herrens råd gjennom hans profeter. Bær 
vitnesbyrd om de sannheter dere har drøftet i denne leksjonen.

Repetisjon av Helaman
Sett av litt tid til å hjelpe elevene å repetere Helamans bok. Be dem om å tenke over hva 
de har lært av denne boken, både i Seminar og i sitt personlige skriftstudium. Ved behov 
kan du be dem repetere noen av kapittelsammendragene i Helaman for å hjelpe dem å 
huske. Be noen elever fortelle om noe fra Helaman som var inspirerende for dem eller som 
har hjulpet dem til å få større tro på Jesus Kristus. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber 
du noen elever dele sine tanker og følelser.
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Hjemmestudie- leksjon
Helaman 10- 16 (Enhet 23)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og 
prinsippene elevene lærte da de studerte Helaman 10- 16 
(enhet 23), er ikke ment å bli undervist som en del av lek-
sjonen. Leksjonen du underviser i, konsentrerer seg bare om 
et fåtall av disse læresetningene og prinsippene. Følg Den 
hellige ånds tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Helaman 10)
Helaman 10 ga elevene anledning til å lære mer om Nephis 
åndelige styrke. Gjennom hans eksempel lærte elevene at 
når vi grunner på det som er av Herren, blir vi forberedt til å 
motta åpenbaring. De lærte også at Herren betror oss velsig-
nelser og ansvarsoppgaver når vi setter hans vilje foran vår 
egen. Da Nephi satte Herrens vilje foran sin egen, gav Herren 
ham beseglingskraften.

Dag 2 (Helaman 11- 12)
Ved å studere 14 år av nephittisk historie lærte elevene at 
gjennom ydmykhet og omvendelse kan vi unngå stolthet 
og ødeleggelse. Hvis vi ikke er forsiktige, kan vår fremgang 
føre til at vi glemmer Herren. Nephi lærte oss at for å hjelpe 
mennesker å unngå dette feiltrinnet refser Herren sitt folk 
for å mane dem til å huske ham.

Dag 3 (Helaman 13- 14)
Lamanittprofeten Samuel viste at profeter presenterer de 
budskapene som Gud plasserer i deres hjerter. Gjennom 
studiet av hans profetiske advarsler lærte elevene at hvis vi 
avviser Herrens profeters ord, kommer vi til å oppleve anger 
og sorg. Samuel formante folket til å tro på Jesus Kristus og 
vitnet om at Herren gir tegn og undere for å hjelpe mennes-
ker å tro på ham.

Dag 4 (Helaman 15- 16)
Fordi Herren hadde velsignet nephittene så rikelig, prøvde 
Samuel å hjelpe dem til å forstå hvilke straffedommer fra 
Gud de ville bli rammet av hvis de ikke omvendte seg. Fra 
dette lærte elevene at hvis menneskene forlater troen etter 
å ha mottatt evangeliets fylde, vil de bli gjenstand for større 
fordømmelse. Fra nephittenes reaksjon overfor Samuel lærte 
elevene at når vi velger å avvise Herrens vitner, lar vi Satan få 
makt over vårt hjerte.

Innledning
I Helaman 10- 16 legges det vekt på profetenes rolle i å forkynne 
omvendelse. Denne uken fikk elevene anledning til å studere 
profetene Nephis og lamanitten Samuels trofasthet. Begge men-
nene mottok åndelige tilkjennegivelser og hadde myndighet til 
å tjene blant de gjenstridige nephittene. Trass i folkets hårdhjer-
tethet forkynte begge mennene omvendelse. De lærte at man 
oppnår lykke når man etterlever prinsippene skissert av Jesus 
Kristus, og ikke ved å begå ugudelighet.

Undervisningsforslag

Helaman 10- 16
Helaman og Samuel tjente folket trofast.
Spør elevene om de noensinne har vært i en situasjon der det å 
støtte normene som beskrives i heftet Til styrke for ungdom, ville 
vært upopulært blant vennene deres. Du kan be noen få elever 
fortelle om sine erfaringer og forklare hva de følte og lærte.

Fortell elevene at Helaman 10- 16 gir oss eksempler på to menn 
som forsvarte Herrens normer selv om de var upopulære blant 
folket. Be elevene tenke gjennom hva de kan lære fra Nephis 
og lamanitten Samuels eksempel som kan hjelpe dem i lignende 
situasjoner.

Tegn følgende oversikt på tavlen eller på et ark:

Likheter mellom Nephi og lamanitten Samuel

Nephi (Helaman 
10:1- 5, 12, 15- 16)

Samuel (Helaman 
13:1- 6; 16:1- 2)

Be elevene lese versene på diagrammet og være på utkikk etter 
likheter mellom Nephi og Samuel. Be noen elever føre opp disse 
likhetene i de tomme feltene på diagrammet. Listen kan inne-
holde følgende: avvist av folket, hørte Herrens stemme, fulgte 
Herrens befaling umiddelbart, talte det som Herren plasserte i 
deres hjerte, advarte nephittene at om de ikke omvendte seg, 
ville de bli ødelagt, beskyttet ved Guds kraft slik at de kunne 
presentere hans budskap.

Etter elevene har ført opp likhetene de fant, ber du en elev 
lese Helaman 10:4 høyt. Still deretter følgende spørsmål:

• Hva er noen mulige grunner til Nephis utrettelighet?
• På hvilket måte viste også Samuel utrettelighet? Hvordan 

kan vi utvikle den slags utrettelighet?
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Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell 
i De tolv apostlers quorum, der han lærer oss hvordan vi kan 
utvikle denne egenskapen:

“Hvis vi fokuserer på Jesus og hans verk, blir både vår glede og 
vår utholdenhet styrket… Nephi hadde ikke selvisk søkt sitt ‘eget 
liv’, men hadde søkt å gjøre Guds vilje. Dette ga ham den økte 
og udelte energien som gjorde hans utrettelige anstrengelser 
mulig. Nephi visste i hvilken retning han vendte seg: til Gud”  
(If Thou Endure It Well [1996], 116).

Spør:

• Hva kan vi, ifølge eldste Maxwell, gjøre for å tjene med utret-
telig flid?

• Hvilke uttrykk i Helaman 10:4 viser at Nephi var «vendt mot 
Gud», eller med andre ord var fokusert på å gjøre Guds vilje?

• Hvilke uttrykk i Helaman 13:3- 5 viser at Samuel satte Guds 
vilje over sin egen?

• Hva kan vi lære av Nephis og Samuels eksempel? (Ett mulig 
svar kan ha tilknytning til en sannhet elevene lærte i sitt 
personlige studium denne uken: Herren betror oss velsig-
nelser og ansvarsoppgaver når vi setter hans vilje foran 
vår egen.)

Les følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks fra De tolv apost-
lers quorum om en 12 år gammel jente som satte Guds vilje 
foran sin egen:

“Vi kan ikke ha sann tro på Herren uten også å ha fullstendig 
tillit til Herrens vilje og Herrens timeplan. Når vi har slik tro og 
tillit til Herren, har vi virkelig sikkerhet i vårt liv …

“Jeg leste om en ung kvinne som utøvde den slags tro og tillit. 
I mange måneder hadde moren hennes vært alvorlig syk. Til slutt 
kalte hennes trofaste far alle barna til morens seng og bad dem 
ta farvel med sin mor fordi hun hun var i ferd med å dø. Den 12 
år gamle datteren protesterte:

‘Far, jeg vil ikke at mor skal dø. Jeg har vært sammen med deg 
på sykehuset … i seks måneder. Og om og om igjen [har] du 
salvet henne, og da har hun blitt befridd for sine smerter og 
rolig falt i søvn. Jeg vil at du skal legge dine hender på mor og 
helbrede henne.’

“Faren som var eldste Heber J. Grant, fortalte barna at han følte 
i sitt hjerte at morens time var inne. Barna forlot rommet, og 
han knelte ved sin kones sengekant. Senere fortalte han om den 
bønnen han bad: ‘Jeg fortalte Herren at jeg anerkjente hans 
hånd i liv (og) i død… Men jeg fortalte Herren at jeg manglet 
styrke til å la min kone dø, og at det skulle gå ut over mine små 
barns tro. Han tryglet Herren om å gi datteren ‘kunnskap om at 
det var hans hensikt og hans vilje at hennes mamma skulle dø’.

“Før en time var gått, var moren død. Da eldste Grant kalte 
barna tilbake til rommet og fortalte dem det, begynte hans seks 
år gamle gutt (som het Heber) å gråte bittert. Hans tolv år gamle 
søster holdt rundt ham og sa: ‘Gråt ikke, Heber, for etter at vi 
gikk ut av dette rommet, har Herrens røst fra himmelen sagt til 

meg: Herrens vilje skjer ved din mors død! (Bryant S. Hinckley, 
Heber J. Grant: Highlights in the Life of a Great Leader, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1951, s. 243- 44).

“Når vi har den slags tro og tillit som ble utvist av den unge kvin-
nen, har vi styrke nok til å bli stående i enhver viktig begivenhet i 
vårt liv». Ensign, mai 1994, 100).

Spør:

• Hva hjalp president Heber J. Grant og familien hans å sette 
Herrens vilje foran sin egen?

• Har du noensinne hatt en opplevelse der du trengte å sette 
din lit til Gud og sette hans vilje foran din egen? Vurder om 
du skal be noen elever fortelle resten av klassen om sine erfa-
ringer. (Minn dem på at de ikke skulle fortelle noe som er for 
personlig eller privat.)

Forsikre elevene om at når vi setter vår lit til Gud og setter hans 
vilje foran vår egen, vil han styrke oss i vanskelige tider.

Forklar at en viktig del av Nephis tjenestegjerning var å hjelpe 
folket å huske Gud og omvende seg fra sine synder. Men de 
fortsatte å forherde ditt hjerte og ville ikke la seg korrigere.

Del klassen i to grupper. Be en gruppe lese Helaman 10:15- 18; 
11:3- 10 og den andre gruppen lese Helaman 11:30- 37; 12:1- 3. 
(Du kan gjerne skrive disse henvisningene på tavlen.) Be hver 
gruppe være rede til å drøfte hvorfor Herren refset sitt folk. 
Elevene vil kanskje nevne forskjellige grunner, men påse at det 
kommer frem at Herren refser sitt folk for å få dem til å 
huske ham.

• Hva slags refs benyttet Herren for å få folkets 
oppmerksomhet?

• Ifølge Helaman 12:3 er det mange som ikke husker Herren 
hvis han ikke refser dem. Hvorfor tror du det er slik?

Be en elev lese Helaman 15:3 høyt.

• Hvordan er kallet til omvendelse et uttrykk for kjærlighet?

Be elevene presentere sine svar på oppgave 5 på dag 2 i denne 
uken. Kanskje ønsker du å gjenta at gjennom ydmykhet og 
omvendelse kan vi unngå stolthet og ødeleggelse og 
at hvis vi ikke er forsiktige, kan vår fremgang føre til at 
vi glemmer Herren.

Neste enhet (3 Nephi 1- 11)
I elevenes neste oppgave kommer de til å lese om da hele den 
nephittiske nasjonen samlet seg for å kjempe mot Gadiantonrø-
verne i et veldig slag. Hvordan ble nephittene i stand til å vinne 
over de onde røverne? Elevene kommer også til å lese om den 
massive ødeleggelsen som fant sted på det amerikanske konti-
nent på tidspunktet for Jesu Kristi død i Jerusalem. Midt under 
mørket hørte folket Jesu Kristi stemme. Så kom den oppstandne 
Frelseren for å betjene dem personlig. Be elevene tenke over hva 
de ville følt hvis de hadde vært der.
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3 Nephi: Nephis bok
Hvorfor studere denne boken?
I sitt studium av 3 Nephi skal elevene lære 
om Frelserens ord og handlinger under 
sitt tre dager lange virke blant nephit-
tene. President Ezra Taft Benson har sagt: 
“3 Nephi inneholder noen av de mest 
rørende og kraftfulle skriftstedene i all 
hellig skrift. Den vitner om Jesus Kristus, 
hans profeter og de frelsende læresetnin-
ger” (“Frelserens besøk i Amerika,” Lys 
over Norge, juli 1987, 3). Når elevene ser 
hvordan Jesus Kristus viste medfølelse for 
folket “en etter en”, kan de få en bedre 
forståelse av hans omtanke for dem som 
enkeltpersoner (se 3 Nephi 11:15; 17:21). 
De kan få viktig lærdom av de gode 
eksemplene fra dem som forberedte seg 
til å møte Frelseren. De kan også lære av 
de dårlige eksemplene fra dem som ikke 
forberedte seg til å møte Frelseren.

Hvem skrev denne boken?
Mormon forkortet opptegnelser fra 
Nephis større plater for å skape 3 Nephi. 
Boken er oppkalt etter Nephi (sønn av 
Nephi), hvis arbeid ble utført i tiden før, 
under og etter at Frelseren viste seg for 
folket. I perioden med stor ugudelighet 
før Jesu Kristi besøk, virket Nephi “med 
kraft og med stor myndighet” (3 Nephi 
7:17). Hans innsats var en opptakt til Jesu 
Kristi tjenestegjerning, hvis ord og gjernin-
ger utgjør fokuset for 3 Nephi. Mens han 
forkortet Nephis opptegnelse, inkluderte 
Mormon også sine egne kommentarer og 
vitnesbyrd (se 3 Nephi 5:8- 26; 26:6- 12; 
29- 30).

Hvem ble denne boken 
skrevet for og hvorfor?
Mormon rettet skriftene i 3 Nephi mot to 
grupper. Først forklarte han at han hadde 
skrevet dem for Lehis etterkommere 
(se 3 Nephi 26:8). Dernest henvendte 
Mormon seg til hedningene i de siste 
dager og nedtegnet Herrens formaning 
om at de måtte komme til ham og bli 
en del av hans paktsfolk (se 3 Nephi 
30). Boken 3 Nephi understreker denne 
oppfordringen med sitt mektige vitnes-
byrd om Jesus Kristus og sin vektlegging 
av pakter.

Når og hvor ble den skrevet?
De opprinnelige opptegnelsene som ble 
brukt som kilder til 3 Nephi, ble sannsyn-
ligvis skrevet mellom år 1 f.Kr. og år 35 e.Kr. 
Mormon forkortet disse opptegnelsene 
en gang mellom 345 e.Kr. og 385 e.Kr. 
Mormon skrev ikke hvor han var da han 
satte sammen denne boken.

Hva er noen karakteristiske 
trekk ved denne boken?
3 Nephi dokumenterer oppfyllelsen av 
profetiene om Jesu Kristi fødsel, død og 

oppstandelse (se 3 Nephi 1; 8; 11). Dens 
opptegnelse om da Frelseren viste seg 
for nephittene, representerer det eldste 
Jeffrey R. Holland har kalt “brennpunk-
tet, høydepunktet i hele Mormons boks 
historie” (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book 
of Mormon [1997], 250). 20 av de 30 
kapitlene i 3 Nephi inneholder læreset-
ninger som Frelseren ga direkte til folket 
(se 3 Nephi 9- 28).

Oversikt
3 Nephi 1- 5 Nephi mottar oppteg-
nelsene fra sin far. Tegnene på Kristi 
fødsel blir gitt, et komplott for å 
ødelegge de troende blir forpurret 
og mange blir omvendt til evan-
geliet. Nephittene og lamanittene 
forener seg for å kjempe mot 
Gadianton- røverne. De omvender 
seg fra sine synder og beseirer 
til slutt røverne under ledelse av 
Lachoneus og Gidgiddoni. Mormon 
kommenterer sine oppgaver som en 
Kristi disippel og opptegnelsesfører.

3 Nephi 6- 7 Velstand blant nephit-
tene fører til stolthet, ugudelighet 
og hemmelige forbund. Regjerin-
gen blir styrtet, og folket deler seg 
i stammer. Nephi virker med stor 
kraft.

3 Nephi 8- 10 Uvær, ødeleggelse og 
mørke bærer bud om Frelserens 
korsfestelse og død. Folket sørger 
over dem som ble drept i ødeleggel-
sen. Jesu Kristi røst oppfordrer de 
overlevende til å omvende seg og 
komme til ham.

3 Nephi 11- 18 Jesus Kristus viser seg 
for en folkemengde ved templet 
og inviterer hver av dem til å føle 
naglegapene i hans hender og 
føtter. Han utnevner tolv disipler 
og gir dem myndighet til å utføre 
ordinanser og lede Kirken. Frelse-
ren forkynner sin lære, fastsetter 
rettferdighetens lover og forklarer 

at han har oppfylt Moseloven. Han 
helbreder folkets skrøpeligheter, 
ber for dem og velsigner deres 
barn. Etter å ha innstiftet nadver-
den og gitt ytterligere læresetnin-
ger, forlater han dem.

3 Nephi 19- 26 De tolv disipler betje-
ner folket, og Den hellige ånd blir 
utøst over dem. Jesus Kristus viser 
seg for annen gang og ber for alle 
som vil tro på ham. Han forretter 
nadverden og forklarer hvordan 
Faderen vil oppfylle sin pakt med 
Israel. Frelseren befaler folket å 
granske Jesajas og alle profete-
nes ord, og han befaler Nephi å 
nedtegne oppfyllelsen av profeti-
ene som ble uttalt av lamanitten 
Samuel. Han fremfører de ord som 
Faderen ga til Malaki og forklarer 
“alle ting, helt fra begynnelsen og 
like ned til den tid da han skulle 
komme i sin herlighet” (3 Nephi 
26:3). Deretter forlater han dem.

3 Nephi 27- 28 Jesus Kristus viser seg 
og befaler de tolv disipler å kalle 
Kirken ved hans navn. Han frem-
setter sitt evangelium og ber sine 
disipler være som ham. Jesus Kristus 
gir de tolv disiplene det de ønsker.

3 Nephi 29- 30 Mormon forklarer at 
Mormons boks fremkomst er et 
tegn på at Gud har begynt å samle 
Israel i de siste dager. Herren forma-
ner hedningene til å omvende seg 
og bli en del av hans paktsfolk.
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Innledning
Da tiden nærmet seg for oppfyllelsen av lamanitten 
Samuels profeti om Frelserens fødsel, så de troende 
etter de tegn Samuel hadde sagt ville komme. De 
vantro truet med å drepe de troende dersom profetien 
ikke ble oppfylt innen en bestemt dag. Nephi, sønn av 
Nephi og sønnesønn av Helaman, bønnfalt Herren på 
vegne av de troende. Som svar på Nephis bønn, kom 

Herrens røst til ham og erklærte at tegnet skulle gis 
den kvelden. Da solen gikk ned, ble det ikke mørkt, 
og en ny stjerne dukket opp. Til tross for Satans stadige 
forsøk på å ødelegge folkets tro, ble flertallet av folket 
omvendt til Herren. To år senere begynte imidlertid 
Gadianton- røverne å lede mange nephitter og lamanit-
ter til ugudelighet.

LEKSJON 116

3 Nephi 1

Undervisningsforslag

3 Nephi 1:1- 26
Profetier om Jesu Kristi fødsel blir oppfylt, og mange nephitter blir omvendt til 
evangeliet
Be elevene tenke på personer som har ofret sitt liv for evangeliet. (Noen eksempler er Jesus 
Kristus, Abinadi, noen av anti- nephi- lehittene, og Joseph og Hyrum Smith.) Be elevene 
forklare hvorfor de tror folk er villige til å gjøre et slikt offer. Gi elevene et øyeblikk til å 
grunne på hvordan de tror de ville ha reagert dersom de var i en situasjon som krevde at 
de måtte gi sitt liv for evangeliet. Forklar at fem år etter at lamanitten Samuel forkynte i 
Zarahemla, sto en gruppe trofaste nephitter overfor denne muligheten.

Gi et sammendrag av 3 Nephi 1:1- 3 ved å fortelle elevene at Helamans sønn Nephi ga de 
hellige opptegnelsene til sin sønn Nephi og deretter dro ut av landet. Ingen visste hvor 
han dro.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra 3 Nephi 1:4- 9. Be klassen følge med, og se etter 
utfordringen som de trofaste nephittene sto overfor.

• Hvilken utfordring sto de troende overfor?

• Hvorfor kan det være vanskelig for noen å være trofast i denne situasjonen?

• Hvem kjenner du som du tror vil holde seg trofast i denne situasjonen? Hvorfor tror 
du disse ville være trofaste?

Be elevene lese 3 Nephi 1:10- 12 stille, og se etter hva Nephi gjorde i denne avgjørende 
tiden.

• Hva gjør inntrykk på deg ved Nephis reaksjon på denne situasjonen? Hvorfor?

Be en elev lese 3 Nephi 1:13- 14 høyt, og be klassen vie spesiell oppmerksomhet til Herrens 
svar på Nephis bønn.

• Hva sa Herren at han ville “vise verden”? (Elevenes svar skulle gjenspeile at Herren vil 
oppfylle alle de ord som han har uttalt gjennom sine profeter.)

• Da Herren talte om å komme til verden for å “gjøre både Faderens og Sønnens vilje”, 
henviste han til sin forsoning. Hvordan hjelper dette budskapet oss å “[være] ved  
godt mot”?

Be elevene lese 3 Nephi 1:4, 14- 15, 19- 21 stille, og se etter ord eller uttrykk som understre-
ker at Herren oppfyller profetenes ord.

• Hva tror du at du ville ha følt hvis du hadde vært blant de troende da tegnet kom?

• Hvordan kan kunnskap om at Herren vil oppfylle profetenes ord hjelpe deg når noen 
latterliggjør dine normer eller forfølger deg for din tro?

Be to eller tre elever bytte på å lese høyt fra 3 Nephi 1:16- 18. Be klassen følge med, og se 
etter hvordan de ugudelige reagerte da de så tegnene som hadde blitt profetert.
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• Hva visste de ugudelige etter at tegnet hadde blitt gitt?

• Hvorfor fører synd og vantro til frykt?

Be en elev lese 3 Nephi 1:22- 23 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva Satan gjorde for 
å overtale folk til ikke å tro på tegnene på Herrens fødsel.

• Hva gjorde Satan? (Han spredte løgner blant folket.) Hvilke løgner sprer Satan i dag?

• Hvilken sannhet kan vi lære av folkets reaksjon på Satans løgner? (Hjelp elevene å 
finne følgende prinsipp: Når vi står overfor Satans løgner, kan vi velge å tro på 
Jesus  Kristus og bli omvendt til evangeliet. Du kan gjerne skrive dette prinsippet 
på tavlen.)

For å hjelpe elevene å føle sannheten og betydningen av dette prinsippet, kan du presen-
tere følgende uttalelse av biskop Richard C. Edgley i Det presiderende biskopsråd. Vurder å 
gi elevene en kopi av denne uttalelsen som kan passe i Skriftene deres.

“På grunn av konfliktene og utfordringene vi møter i dagens verden, vil jeg foreslå et 
enkelt valg – et valg om fred og beskyttelse og et valg som passer alle. Valget er tro… Velg 
tro fremfor tvil. Velg tro fremfor frykt. Velg tro fremfor det ukjente og det usette, og velg tro 
fremfor pessimisme …

Når logikk, fornuft eller eget intellekt kommer i konflikt med hellige læresetninger, eller 
motstridende budskap angriper deres tro … , velg å ikke kaste frøet ut av hjertet ved vantro 
[se Alma 32:28]. Husk at vi ikke får noe vitnesbyrd før vår tro er prøvet (se Ether 12:6)” 
(“Tro – valget er ditt,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 31, 32- 33).

• Hva kan vi gjøre for å velge tro fremfor tvil, frykt og pessimisme? (Svarene kan omfatte 
at vi kan velge å be og søke Herrens hjelp, studere Skriftene, holde budene, delta på 
Kirkens møter og tjene andre.)

Be elevene lese 3 Nephi 1:24- 25 stille og finne en annen utfordring som noen av de tro-
ende møtte.

• Hva prøvde noen mennesker å bevise om Moseloven?

• Hva gjør inntrykk på deg ved disse menneskenes reaksjon da de oppdaget at de tok feil?

Skriv følgende spørsmål på tavlen: Når motstanderen prøver å få meg til å tvile, hvordan 
vil jeg bevare troen på Jesus Kristus og hans gjengitte evangelium? Be elevene kopiere dette 
spørsmålet i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker. Gi dem noen minutter til å skrive 
svarene sine.

3 Nephi 1:27- 30
Frafalne nephitter og noen lamanittiske ungdommer slutter seg til 
Gadianton- røverne
Be to elever komme frem i rommet. Be én elev lukke øynene og stå på én fot. Forklar at 
denne eleven representerer en som kjenner sannheten, men ikke utøver tro på vår him-
melske Fader og Jesus Kristus, og ikke er flittig til å etterleve evangeliet.

Forklar at i denne demonstrasjonen representerer den andre eleven påvirkninger som kan 
få noen til å falle bort fra sannheten. Be den andre eleven presse forsiktig på armen til den 
første eleven til den første eleven mister balansen eller blir ustø. Påpek at når en person 
ikke streber etter å etterleve evangeliet, er han eller hun mer tilbøyelig til å bli bedratt av 
Satans løgner og fristelser.

• Hva må den første eleven gjøre for å holde seg stabil? (Eleven bør åpne øynene og stå 
på begge føtter.)

Be den første eleven åpne øynene og stå med føttene i skulderavstand. Forklar at denne 
eleven nå representerer en som er “fast og urokkelig i troen” (Helaman 15:8). Be så den 
andre eleven dytte forsiktig i armen til den første eleven igjen. Påpek at når en person gjør 
sitt beste for å studere evangeliet og holde Guds bud, holder han eller hun seg stødig også 
når motstanden kommer.

Be de to elevene sette seg på plassene sine igjen. Forklar at noen år etter tegnene på Jesu 
Kristi fødsel, fortsatte Satan å forsøke å få folk til å tvile på om evangeliet var sant.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra 3 Nephi 1:27- 29. Be klassen følge med, og se etter 
den innflytelse urettferdige mennesker hadde på noen av de lamanittiske ungdommene.
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• Hva skjedde med noen av de lamanittiske ungdommene? (De “ble villedet av noen som 
var zoramitter”, og de sluttet seg til Gadianton- røverne.)

• Hva sier 3 Nephi 1:29 om hvorfor noen av de lamanittiske ungdommene trodde på zora-
mittenes “løgner” og “smigrende ord”? (Hvis elevene ikke nevner Mormons uttalelse 
om at ungdommene “tok avgjørelser på egenhånd”, fremhever du den for dem.)

• Hva tror du det betyr at de “tok avgjørelser på egenhånd”?

Mens elevene drøfter dette spørsmålet, kan du lese hva søster Kathleen H. Hughes, et 
medlem av Hjelpeforeningens presidentskap på generalplan, sa om dette:

“Det antyder for meg at de først og fremst tenkte på seg selv og ga etter for ønsker som 
profeter hadde advart dem mot. De ga etter for Satans forlokkelser og tiltrekning” (“Grow 
Up unto the Lord,” Ensign, feb. 2010, 18).

Be en elev lese 3 Nephi 1:30 høyt. Be klassen følge med, og se etter hvilken innflytelse “den 
oppvoksende generasjon” (ungdom) hadde på andre.

• Hvilken virkning hadde den oppvoksende generasjon på troen til menneskene rundt 
seg?

For å hjelpe elevene å sette denne beretningen i forbindelse med situasjoner i vår tid, kan 
du stille følgende spørsmål:

• Hva er noen “løgner” og “smigrende ord” som kan lokke ungdom i dag til å omgås med 
urettferdige grupper?

• Når har du sett ungdom ha negativ innflytelse på andres tro?

Be elevene fremlegge et prinsipp som oppsummerer hva vi kan lære av 3 Nephi 1:29- 30. 
De kan bruke forskjellige ord for å uttrykke sine svar, men sørg for at de oppdager følgende 
sannhet: Hvis vi gir etter for fristelsen, kan vårt eksempel ha negativ innvirkning på 
andres tro og rettferdighet. Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere denne sann-
heten i skriftene sine.

Påpek at selv om ungdommene som er nevnt i 3 Nephi 1:30, hadde negativ innflytelse på 
andres tro, kan ungdom også ha positiv innflytelse på menneskene rundt seg. Be en elev 
komme frem til tavlen og være skriver for klassen. Be skriveren notere elevenes svar på 
følgende spørsmål:

• Hvordan kan du ha positiv innflytelse på andres tro i din familie, menighet eller gren, og 
i samfunnet ellers?

Oppfordre elevene til å velge ett eller to forslag på tavlen som de vil omsette i handling 
umiddelbart. Forsikre dem om at de kan styrke andres tro ved hjelp av sitt gode eksempel.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
3 Nephi 1:29- 30. “Den oppvoksende generasjons 
ugudelighet”

President Henry B. Eyring i Det første presidentskap for-
klarte hvilken innflytelse én person som går på avveie, 
kan ha på en familie:

“Kirkens unge … holder fremtiden i sine hender. Kirken 
har alltid vært én generasjon unna utryddelse. Hvis 

en hel generasjon går tapt, noe som ikke vil skje, vil vi 
miste Kirken. Men selv et eneste medlem som mister 
grepet om Jesu Kristi evangelium, stenger dører for 
generasjoner av etterkommere, med mindre Herren 
strekker ut en hånd for å bringe noen av dem tilbake” 
(“We Must Raise Our Sights” [tale til lærere i Kirkens 
skoleverk, 14. aug. 2001], 1, si. lds. org).
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Innledning
Etter at folket hadde sett tegnene på Jesu Kristi 
fødsel, begynte de å bli mindre forundret over tegn, 
og de forherdet sitt hjerte. Mange avviste ytterligere 
tegn og undere og vokste i ugudelighet. Som følge 
av dette, vokste Gadianton- røverne seg så sterke at 
nephittene og lamanittene ble tvunget til å gripe til 
våpen mot dem. De omvendte lamanittene sluttet 

seg til nephittene og ble kjent som nephitter. Lacho-
neus, nephittenes overdommer, oppfordret folket til å 
omvende seg og forberedte dem til krig. På grunn av 
sin omvendelse, sin tro på Herren og sine iherdige for-
beredelser, seiret nephittene over Gadianton- røverne. 
Etter sin utfrielse erkjente folket at det var Guds kraft 
som hadde beskyttet dem.

LEKSJON 117

3 Nephi 2- 5

Undervisningsforslag

3 Nephi 2
Omvendte lamanitter forener seg med nephittene for å forsvare seg mot 
Gadianton- røverne
Be elevene ta noen minutter til å skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker om 
noen åndelige opplevelser de har hatt. Minn dem på at åndelige opplevelser ikke trenger å 
være dramatiske eller uvanlige for å være meningsfylte. Foreslå at de grunner på tilfeller da 
de har følt sin himmelske Faders kjærlighet eller Den hellige ånds innflytelse. De kan for 
eksempel skrive om erfaringer de har hatt når de har fått svar på bønn, når de har mottatt 
prestedømsvelsignelser eller når de har tjent andre. Når de er ferdige med å skrive, kan du 
spørre dem hvorfor de tror det kan være viktig å huske disse åndelige opplevelsene i dag 
og 10 eller 20 år frem tid.

Be en elev lese 3 Nephi 2:1- 3 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva som skjedde da 
folket begynte å glemme tegnene knyttet til Frelserens fødsel.

• Hvilke sannheter lærer denne beretningen oss om faren ved å glemme åndelige 
opplevelser?

Når elevene presenterer sannhetene de har funnet, bør du legge vekt på følgende prinsipp: 
Hvis vi glemmer tidligere åndelige opplevelser, vil vi bli mer sårbare for Satans 
fristelser og bedrag. Du kan gjerne skrive dette prinsippet på tavlen. Du kan også gjerne 
oppfordre elevene til å skrive det under sine lister over åndelige opplevelser.

• Hvorfor tror du det å glemme åndelige opplevelser kan gjøre oss sårbare overfor Satan?

• Hva kan vi gjøre for å sikre at vi ikke glemmer de åndelige opplevelsene vi har hatt? 
(Svarene kan omfatte å dele erfaringer med andre når det passer, skrive i en personlig 
dagbok eller skrive ned erfaringer fra Tro mot Gud-  eller Personlig fremgang- aktiviteter.)

Be en elev lese følgende uttalelse, hvor president Henry B. Eyring i Det første president-
skap forklarer hvordan det å skrive ned åndelige opplevelser i en dagbok har hjulpet ham. 
Be klassen lytte etter velsignelser som kan komme ved å føre en slik opptegnelse.

“Jeg skrev noen linjer hver dag i mange år. Jeg hoppet aldri over en dag, 
uansett hvor trett jeg var eller hvor tidlig jeg måtte begynne neste dag. Før jeg 
skrev, pleide jeg å overveie dette spørsmålet: ‘Har jeg sett Guds hånd utstrakt 
for å påvirke oss eller våre barn eller vår familie i dag?’ Idet jeg fortsatte slik, 
begynte noe å skje. Når jeg overveiet hva som hadde skjedd den dagen, så jeg 
ting Gud hadde gjort for en av [våre familiemedlemmer] som jeg ikke hadde 

vært klar over i dagens travelhet. Når dette skjedde, og det skjedde ofte, innså jeg at det å 
prøve å huske gjorde det mulig for Gud å vise meg hva han hadde gjort.

Mer enn takknemlighet begynte å fylle mitt hjerte. Vitnesbyrdet vokste. Jeg ble stadig sik-
rere på at vår himmelske Fader hører og besvarer bønner. Jeg følte større takknemlighet for 
den mildhet og lutring som vår Frelser Jesu Kristi forsoning fører til. Og jeg fikk større tiltro 
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til at Den hellige ånd kan minne oss om alt – også ting vi ikke hadde lagt merke til eller 
festet oss ved da det hendte” (“Husk, husk,” Ensign eller Liahona, nov. 2007, 67).

Be elevene fortelle hvordan det å huske åndelige opplevelser – ved å skrive i en dagbok 
eller på andre måter – har hjulpet dem å holde seg trofaste, til tross for Satans forsøk på 
å friste eller lure dem.

Gi et sammendrag av 3 Nephi 2:4- 19 ved å forklare at etter hvert som folket fortsatte i 
ugudelighet, vokste Gadianton- røverne i antall og i styrke. Gadianton- røverne ble mer 
voldelige og aggressive, og de omvendte lamanittene forenet sine krefter med nephittene 
for å kjempe mot dem. Selv om de til en viss grad lyktes med å drive Gadianton- røverne ut 
av sine landområder, var nephittene (sammen med de omvendte lamanittene, som nå ble 
kalt nephitter) fortsatt i farefulle omstendigheter 15 år etter tegnet på Jesu Kristi fødsel.

3 Nephi 3:1- 10
Gadianton- røvernes leder krever at nephittene overgir seg
Forklar at i 3 Nephi 3:1- 10 ser vi et eksempel på hvordan motstanderen noen ganger 
kan virke gjennom andre for å prøve å svekke vår tro og lede oss på villspor. Giddianhi, 
Gadianton- røvernes leder, skrev et brev til Lachoneus, nephittenes overdommer, for å 
overtale ham til å overgi seg til Gadianton- røverne.

Skriv Giddianhi frister Lachoneus på tavlen. Be halve klassen lese 3 Nephi 3:2- 5 stille, og 
den andre halvparten lese 3 Nephi 3:6- 10 stille. Mens elevene leser, ber du dem se etter 
ord eller uttrykk som illustrerer den taktikk Giddianhi brukte til å prøve å svekke Lacho-
neus tro og føre ham vill. Når elevene er ferdig med å lese, kan du be dem fortelle hva de 
har funnet ut. Be en elev skrive svarene på tavlen.

For å oppsummere taktikken som elevene identifiserte i 3 Nephi 3:2- 10, skriver du føl-
gende sannhet på tavlen under elevenes liste: Satan og hans tilhengere bruker ofte smi-
ger, falske løfter og trusler for å lede folk på villspor. Be elevene velge en av Giddianhis 
taktikker som står på tavlen, og forklare hvordan Satan og hans tilhengere kan bruke en 
lignende taktikk på ungdom i dag. For å hjelpe elevene å granske noen av disse sammen-
ligningene, kan du stille spørsmål som de følgende:

• Kan du nevne noen eksempler på hvordan Satan kan bruke smiger (uoppriktig eller 
overdreven ros) på ungdom i dag? Hvilke falske løfter eller tomme trusler kan motstan-
deren bruke? Hvordan tror du ungdom kan motstå disse taktikkene?

3 Nephi 3:11- 5:7
Lachoneus folk forbereder seg til å forsvare seg, og de beseirer Gadianton- røverne
Be en elev lese 3 Nephi 3:11- 12 høyt. Be klassen følge med, og se etter hvordan Lachoneus 
reagerte på Giddianhis truende brev.

• Hvilke sannheter kan vi lære av måten Lachoneus svarte Giddianhi på? (Én sannhet 
elevene kan finne, er at rettferdige menn og kvinner ikke trenger å frykte de ugude-
lige, og ikke skulle gi etter for deres trusler.)

Del klassen i fire grupper. Gi hver gruppe et stort papirark. Be gruppene dele arkene sine 
i to kolonner, en merket Lachoneus forberedelser og den andre merket Paralleller i vår tid. 
Skriv følgende skriftsteder på tavlen, og gi ett av dem til hver gruppe: 3 Nephi 3:12- 15; 
3 Nephi 3:16- 21; 3 Nephi 3:22- 26; 3 Nephi 4:1- 4. Be elevene lese sine tildelte vers, og se 
etter hvordan Lachoneus forberedte sitt folk åndelig og fysisk til å motstå angrepet fra 
Gadianton- røverne. Under Lachoneus forberedelser kan du be en elev fra hver gruppe skrive 
hva folket gjorde for å forberede seg. (Merk: Når elevene studerer disse versene, må du 
forsikre deg om at de skiller mellom Giddianhi, Gadianton- røvernes leder, og Gidgiddoni, 
den store profet og hærfører blant nephittene.)

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å fullføre sine lister under Lachoneus forberedelser, 
ber du dem lage en liste under Paralleller i vår tid over de åndelige og timelige forberedel-
ser vi har blitt rådet til å gjøre i de siste dager. Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å full-
føre denne oppgaven, ber du en elev fra hver gruppe fortelle klassen hva hans eller hennes 
gruppe lærte. For å hjelpe elevene å finne ut hvordan de kan bruke det de har lært, kan du 
stille spørsmål som de følgende under eller etter deres presentasjoner:
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• Hvordan kan vi styrke våre hjem mot motstanderens angrep?

• Hvorfor er timelige forberedelser – for eksempel å skaffe seg utdannelse og hjemmelager 
– viktig i de siste dager?

• Hvordan gir det oss beskyttelse at vi samler oss i familier og i menigheter eller grener?

• Når har bønn hjulpet deg å få åndelig styrke?

• Hvordan kan omvendelse forberede oss for fremtiden?

• Hvilke velsignelser kommer når vi følger de levende profeter og apostler?

• Hvordan kan vi innby åpenbaringens ånd i vårt liv?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra 3 Nephi 4:7- 12. Be klassen følge med, og se etter 
hvordan folket ble velsignet på grunn av sine åndelige og timelige forberedelser.

• Hvilke sannheter har du lært av denne beretningen? (Etter hvert som elevene svarer, 
kan du understreke følgende prinsipp: Når vi forbereder oss åndelig og timelig, vil 
Herren styrke oss så vi kan overvinne utfordringer.)

Gi et sammendrag av 3 Nephi 4:13- 29 ved å forklare at Lachoneus og hans folk beseiret 
Gadianton- røverne og henrettet deres ledere. Les 3 Nephi 4:30- 33 høyt. Be elevene å følge 
med, og se etter hvordan folket reagerte på denne seieren.

• Hvordan reagerte folket etter at Herren befridde dem fra deres fiender?

• Hva så folket som årsakene til sin utfrielse fra Gadianton- røverne? (Deres omvendelse 
og ydmykhet og Guds godhet. Det kan være lurt å påpeke at når vi omvender oss og 
ydmyker oss, vil Gud støtte oss gjennom, og befri oss, fra våre prøvelser.)

Du kan gjerne fortelle om en opplevelse der du stolte på Gud, og han hjalp deg å utholde 
eller overvinne en prøvelse. Du kan også be en eller to elever fortelle om en slik opplevelse.

Be en elev lese 3 Nephi 5:1- 4 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva nephittene gjorde 
som følge av den hjelp og de velsignelser de mottok i sin kamp mot Gadianton- røverne. 
Når elevene forteller hva de finner ut, kan du understreke at en av måtene folk reagerte på, 
var å forkynne evangeliet for andre.

3 Nephi 5:8- 26
Fred gjenopprettes blant folket; Mormon forklarer sin forkortelse av 
opptegnelsene
Fortell elevene at resten av 3 Nephi 5 inneholder Mormons forklaring på hvorfor han for-
kortet denne opptegnelsen. Be elevene lese 3 Nephi 5:12- 15 stille, og se etter hva Mormon 
sa om sitt ansvar for å skrive en forkortelse av nephittenes opptegnelser.

• Hvilken sannhet har du lært av disse versene som beskriver vårt ansvar som Jesu Kristi 
disipler? (Selv om elevene kan bruke ulike ord, bør de peke på følgende sannhet: Som 
Jesu Kristi disipler, har vi et ansvar for å lære andre veien til evig liv. (Du kan 
gjerne skrive denne sannheten på tavlen.)

Påpek at en av de viktigste måtene vi kan vise vår takknemlighet til Herren for de velsig-
nelser han gir oss, er ved å hjelpe andre å komme til ham og motta de samme velsignelser. 
Be elevene foreslå noen måter de som Jesu Kristi disipler kan lære andre veien til evig liv 
på. Oppmuntre elevene til å velge ett eller to av disse forslagene for å dele evangeliet med 
andre, og til ydmykt å søke Herrens hjelp til å gjennomføre det de velger å gjøre.
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Innledning
Etter sin mirakuløse redning fra Gadianton- røverne, 
nøt nephittene fred i ca tre år. Det oppsto imidlertid 
stolthet, klasseskiller og forfølgelser blant folket. Mens 
noen holdt seg trofaste mot Herren, sluttet mange 
seg til hemmelige forbund. På grunn av de hemmelige 

forbund ble overdommeren myrdet, og nephittenes 
regjering ble styrtet. Folket delte seg inn i stammer og 
utnevnte sine egne ledere. Nephi betjente folket med 
kraft og stor myndighet.

LEKSJON 118

3 Nephi 6- 7

Undervisningsforslag

3 Nephi 6:1- 18
Etter en periode med fremgang ble nephittene stolte, og Kirken gikk i oppløsning
Skriv følgende spørsmål på tavlen før leksjonen begynner. Be elevene besvare dem og 
forklare sine svar.

Er det mulig for noen å være …

Rik og ydmyk?

Fattig og stolt?

Utdannet og ydmyk?

Uskolert og stolt?

Be elevene fortsette å tenke på disse spørsmålene mens de studerer 3 Nephi 6. Gi et 
sammendrag av 3 Nephi 6:1- 9 ved å forklare at etter at nephittene og lamanittene beseiret 
Gadianton- røverne, opprettet de fred i landet og begynte å ha fremgang. Men etter kort tid 
ble deres fred og velstand truet.

Be en elev lese 3 Nephi 6:5, 10- 12 høyt, og be klassen lytte etter det som begynte å true 
folkets fred og velstand.

• Hva begynte å skje som truet folkets fred og velstand?

• Har du sett at rikdom eller lærdom som folk har tilegnet seg, har ført til lignende proble-
mer på skolen, i lokalsamfunnet eller i landet? I så fall, på hvilke måter?

Tegn en loddrett strek midt på tavlen for å danne to kolonner. Skriv Stolt over den ene 
kolonnen og Ydmyk over den andre kolonnen. Be elevene granske 3 Nephi 6:13- 14, og se 
etter ord og uttrykk som beskriver hvordan folket reagerte da rikdom og lærdom begynte å 
splitte dem. Når elevene er ferdig med å lese, kan du be dem skrive ord eller uttrykk de har 
funnet, i riktig kolonne på tavlen.

• Hvilke tegn ser du i 3 Nephi 6:13 på at noen som ble forfulgt av de stolte, selv reagerte 
med stolthet?

• Hvorfor tror du det å gjengjelde “skjellsord med skjellsord” (eller kritikk med kritikk) er 
en tilkjennegivelse av stolthet?

• Hva gjør inntrykk på deg ved hvordan de omvendte lamanittene reagerte i denne 
perioden?

• Hvilke prinsipper kan vi lære av 3 Nephi 6:13- 14? (Elevenes svar kan variere, men de 
skulle finne følgende prinsipp: Vi kan velge å være ydmyke og trofaste uavhengig av 
våre omstendigheter.)

Rett elevenes oppmerksomhet mot kolonnen på tavlen som viser ydmyke reaksjoner. Still 
følgende spørsmål:

• Hva kan vi gjøre for å holde oss ydmyke og trofaste i enhver omstendighet? (Skriv eleve-
nes svar på tavlen i kolonnen merket Ydmyk.)
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• Tenk på en person som du føler er et godt eksempel på å velge å være ydmyk og trofast, 
uavhengig av omstendigheter. Hvordan er vedkommende et eksempel på ydmykhet?

Forklar at fordi de fleste av nephittene ikke omvendte seg fra sin stolthet, ble situasjonen 
verre. Be noen elever bytte på å lese høyt fra 3 Nephi 6:15- 18. Be klassen følge med, og se 
etter hvordan folkets stolthet gjorde Satan i stand til å påvirke dem.

• Hva lærer disse versene oss om forholdet mellom stolthet og Satans evne til å friste oss? 
(Etter hvert som elevene svarer, kan du hjelpe dem å oppdage følgende sannhet: Når 
vi er stolte, gir vi Satan større makt til å friste oss og lede oss til å begå mer synd. 
Du kan gjerne oppfordre dem til å skrive dette prinsippet i sine skrifter eller i notatbøker 
eller skriftstudiedagbøker.)

• Hvilke ord og uttrykk i 3 Nephi 6:15- 18 beskriver den ugudelige forandringen i hjertet 
som disse menneskene opplevde på grunn av stolthet? (De ble “overlatt til å bli ledet 
… hvor [Satan] ønsket å lede dem, og til å begå alle synder han ønsket de skulle begå”. 
De befant seg i “en fryktelig ugudelig tilstand” og gjorde “bevisst opprør mot Gud”.)

• Hvorfor tror du stolthet påvirker i hvilken grad Satan kan påvirke oss?

I tillegg til svarene elevene gir, kan du vurdere å be en elev lese følgende 
uttalelse av president Henry B. Eyring i Det første presidentskap. Be elevene 
lytte etter hva president Eyring advarte mot og sa er en av farene ved 
stolthet.

“Stolthet skaper en støy i oss som gjør Åndens stille røst vanskelig å høre. 
Og snart, i vår forfengelighet, lytter vi ikke engang etter den. Vi kan fort 

komme til å tro at vi ikke trenger den” (“Bønn,” Liahona, jan. 2002, 16).

• Hvorfor er det farlig å ikke lenger lytte til Åndens røst? (Hjelp elevene å forstå at når vi 
ignorerer Den hellige ånds hvisken, er vi mer utsatt for djevelens fristelser.)

Vis igjen til listen over ydmyke reaksjoner på tavlen. Oppfordre dem til å velge en ydmyk 
reaksjon som de føler vil være mest nyttig for dem personlig. Gi dem noen minutter til å 
skrive om hvordan de umiddelbart kan begynne å bruke dette forslaget på skolen eller 
hjemme.

3 Nephi 6:19- 7:14
Hemmelige forbund ødelegger nephittenes styresett, og folket deler seg i 
stammer
Kopier følgende tidslinje på tavlen:

Del klassen i fire grupper, og gi hver gruppe ett av skriftstedene på tavlen. Be elevene 
lese sine tildelte skriftsteder stille, og se etter de viktigste hendelsene som fant sted blant 
nephittene. Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å lese, ber du en elev fra hver gruppe 
om å skrive de viktigste hendelsene fra sitt tildelte skriftsted under den tilsvarende delen 
av tidslinjen (andre elever i hver gruppe kan hjelpe). Når de er ferdige, kan du forklare at 
listen over hendelser viser hvordan hemmelige forbund førte til oppløsning av nephittenes 
styresett og at folket delte seg i stammer.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra 3 Nephi 6:27- 30. Be klassen følge med og identifi-
sere opphavsmannen til og formålet med hemmelige forbund. Når elevene har identifisert 
opphavsmannen til hemmelige forbund (djevelen), kan du spørre:

• Hvilke ord og uttrykk beskriver hensiktene med hemmelige forbund? (Svarene kan 
omfatte “samlet innsats mot all rettferdighet”, “drepe” Herrens folk, “trosset sitt lands 
lov og rett” og “så det ikke lenger skulle være et fritt land”.)

• Hvordan klarte de som myrdet profetene, å unnslippe straff? (Deres venner og familie, 
som også var medlemmer av hemmelige forbund, sto sammen for å hjelpe dem å holde 
sine handlinger hemmelig og unngå konsekvensene av sine handlinger.)

• Tenk deg at du har noen venner som ønsker å unngå konsekvensene av sine handlinger. 
Hvordan kan du hjelpe dem å etterleve evangeliet og dets normer i stedet?

3 Nephi 6:19- 24 3 Nephi 6:25- 30 3 Nephi 7:1- 8 3 Nephi 7:9- 14
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Be noen elever bytte på å lese høyt fra 3 Nephi 7:1- 8. Be klassen følge med, og se etter 
virkningen av disse hemmelige forbundene blant nephittene. Forklar at djevelen frister 
folk til å slutte seg til hemmelige forbund i et forsøk på å ødelegge rettferdighet og 
øke urett. Hjelp elevene å forstå at metodene og motivene til hemmelige forbund ofte er 
underfundige og ikke alltid lette å oppdage. Oppfordre dem til å unngå forbindelse med 
noen grupper eller personer som ligner hemmelige forbund på noen måte.

3 Nephi 7:15- 26
I en tid da få er trofaste, fortsetter Nephi å forkynne til folket, og noen blir 
omvendt til evangeliet.
• Hva tror du at du ville ha følt hvis du hadde levd blant nephittene etter at deres regjering 

ble styrtet? Hvorfor?

• Hvor tror du at du ville ha henvendt deg for lederskap og veiledning?

Be noen elever etter tur lese høyt fra 3 Nephi 7:15- 20. Be klassen følge med, og se etter 
årsaker til at de kanskje ville ha ønsket å følge Nephi i slike omstendigheter. Vurder å 
be elevene stoppe opp etter hvert vers eller to, slik at du kan be dem forklare hvorfor de 
kanskje ville ha blitt inspirert til å følge Nephi.

• Hva var Nephis budskap til folket på denne tiden? (Se 3 Nephi 7:16.)

• Hvordan er Kirkens ledere i dag som Nephi?

• Når har du sett en leder i Kirken undervise “med kraft og med stor myndighet”? 
(3 Nephi 7:17).

Be elevene lese 3 Nephi 7:21- 26 stille og finne ut hvordan de som ble omvendt, ble velsig-
net ved å følge Nephi og omvende seg fra sine synder. Be noen elever fortelle hva de har 
funnet ut.

• Hvilke prinsipper kan vi lære av deres eksempel som omvendte seg og fulgte Nephi?

Elevene kan nevne en rekke sannheter, men de skulle finne følgende prinsipp: Hvis vi 
omvender oss og følger Herrens tjenere, vil vi motta Den hellige ånds innflytelse.
• Hvorfor er det nødvendig at vi omvender oss for at vi skal kunne ha Den hellige ånd 

med oss?

• Hvorfor tror du det å følge Herrens tjenere hjelper oss å være mer mottakelige for Den 
hellige ånds veiledning?

Les følgende uttalelse av president James E. Faust i Det første presidentskap:

“Jeg har konkludert med at åndelig veiledning i stor grad avhenger av å være i 
harmoni med Kirkens president, Det første presidentskap og De tolvs quorum 
– som alle er oppholdt som profeter, seere og åpenbarere. Jeg skjønner ikke 
hvordan vi kan forvente å være i full harmoni med Herrens ånd om vi ikke er 
i harmoni med Kirkens president og de andre profetene, seerne og åpenbar-
erne” (“Kalt og utvalgt,” Ensign eller Liahona, nov. 2005, 53).

• Når har du følt Den hellige ånds innflytelse fordi du har valgt å være lydig mot Herrens 
tjenere?

Be elevene skrive ned tilskyndelser de har fått om hva de kan gjøre for å anvende de 
sannheter de har lært i dag. Understrek at selv når andre velger å leve i strid med  Herrens 
befalinger, slik tilfellet var blant nephittene, kan vi velge å ydmykt følge Gud og hans 
utvalgte tjenere.



412

Innledning
33 år etter at de så tegnet på Frelserens fødsel, begynte 
nephittene å se etter tegnet på Frelserens død som 
lamanitten Samuel hadde profetert om. Selv om mange 
tegn var gitt, oppsto det tvil og ordstrid blant folket. 
I løpet av et år ble Samuels profeti oppfylt. Etter at 
voldsomme uvær, jordskjelv og andre katastrofer hadde 

forårsaket omfattende ødeleggelse, dekket mørke lan-
det i tre dager. I mørket hørte de som hadde overlevd 
ødeleggelsen, Jesu Kristi røst. Han oppfordret dem til å 
omvende seg og vende tilbake til ham. Da det ble lyst, 
vendte folkets sorg seg til glede og lovprisning av Jesus 
Kristus.

LEKSJON 119

3 Nephi 8- 10

Undervisningsforslag

3 Nephi 8:1- 18
Stor ødeleggelse markerer Jesu Kristi død og oppfyller lamanitten Samuels profeti
Begynn leksjonen med å stille følgende spørsmål:

• Vet du om noen tegn som allerede har funnet sted, som viser at Frelserens annet komme 
nærmer seg? (Du kan gjerne påpeke at mange profetier, for eksempel om evangeliets 
gjengivelse, profeten Elijahs komme og at evangeliet skal forkynnes over hele verden, 
enten er oppfylt eller er i ferd med å bli oppfylt.)

• Hvordan føler du deg når du gjenkjenner noe som er et klart tegn på at Frelserens annet 
komme nærmer seg?

Forklar at vi lever i en tid som er lik tiden like før Jesus Kristus besøkte nephittene. Akkurat 
slik nephittene så etter tegnene som lamanitten Samuel hadde profetert ville markere Jesu 
Kristi død og oppstandelse, skulle vi se etter tegn på Frelserens annet komme.

Be elevene lese 3 Nephi 8:3- 4 stille, og finne forskjeller i hva noen av nephittene følte med 
hensyn til tegnene. Be elevene fortelle hva de finner ut. (Selv om folket så etter tegnene 
“med stor oppriktighet”, fantes det “stor tvil og mye diskusjon” blant dem.)

• På hvilke måter er situasjonen som er beskrevet i 3 Nephi 8:3- 4, lik forholdene i 
verden i dag?

• Hvordan kan vi styrke vår tro på Jesus Kristus selv om mange rundt oss uttrykker tvil?

Spør elevene om de noen gang har opplevd et voldsomt uvær, et jordskjelv eller en annen 
katastrofe. Når elevene svarer, ber du dem fortelle hva de følte under og etter opplevelsen.

Be en elev lese 3 Nephi 8:5- 7 høyt. Be klassen følge med, og se etter det som skjedde i det 
34. året etter Jesu Kristi fødsel. Be så elevene lese 3 Nephi 8:8- 18 stille, og se etter hva som 
skjedde med innbyggerne i byene. Be elevene fortelle hva de finner ut. Når konkurranse-
elementet blir borte, blir også stoltheten borte (se Helaman 14:20- 27). Understrek at alle 
profetenes ord vil bli oppfylt, og at Gud vil stille de ugudelige til ansvar for sine 
handlinger.

3 Nephi 8:19- 25
Mørke dekker landet i tre dager
Forklar at etter at uvær og jordskjelv opphørte, dekket mørke landet i tre dager. Slå av lyset 
i rommet en stund. Spør så elevene om de noen gang har vært på et helt mørkt sted, for 
eksempel i en hule eller et rom uten vinduer.

• Hva følte du da du var der?
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Påpek at det mørket som dekket landet i tre dager, var annerledes enn det mørket som 
kommer når vi slår av lyset eller går til et sted uten vinduer. Be elevene lese 3 Nephi 
8:19- 23 stille, og se etter ord eller uttrykk som beskriver det mørke nephittene opplevde. 
(Svarene kan omfatte “tykt mørke”, “den mørke tåken”, og “intet lys”.)

Be elevene lese 3 Nephi 8:23- 25 stille, og se etter virkningen mørket hadde på de nephitter 
som hadde overlevd ødeleggelsene. Be elevene fortelle hva de finner ut.

3 Nephi 9:1- 14
I mørket oppfordrer Jesus Kristus dem som har overlevd ødeleggelsene, til å 
omvende seg og komme til ham
Skriv følgende spørsmål på tavlen. Be elevene lese 3 Nephi 9:1- 12 stille, og se etter svar 
på disse spørsmålene.

Hvorfor fant denne ødeleggelsen sted?

Hvordan reagerte Satan på denne ødeleggelsen?

Hva lærer dette oss om Satan og hvordan han behandler dem som følger ham?

Les 3 Nephi 9:13- 14 høyt for klassen. Be elevene følge med, og se etter Frelserens innby-
delse til dem som hadde blitt spart for ødeleggelsen. Be elevene forestille seg disse nephit-
tene da de lyttet til Frelserens røst i stummende mørke. De hadde blitt “spart fordi [de] var 
mer rettferdige enn” dem som hadde blitt ødelagt, men de trengte likevel å omvende seg 
og forandre seg (se 3 Nephi 9:13; 10:12).

• Hva tror du nephittene følte da de hørte denne innbydelsen fra Frelseren? Hvorfor?

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste C. Scott Grow i De sytti:

“Jesus Kristus er vår sjels store Helbreder …

Når vi synder, forteller Satan oss at vi er fortapt. Men Forløseren tilbyr å forløse alle – 
uansett hva vi har gjort galt – også dere og meg” (“Forsoningens mirakel,” Ensign eller 
Liahona, mai 2011, 109).

Understrek at Frelserens innbydelse i 3 Nephi 9:13 – om å komme til ham og bli helbredet 
– er gitt til oss alle. For at Frelseren skal kunne helbrede oss, må vi akseptere hans innby-
delse om å komme til ham, omvende oss fra våre synder og bli omvendt til evangeliet. Be 
elevene tenke på aspekter av sitt liv hvor de trenger Frelserens helbredelse. Vurder å be 
elevene svare på følgende spørsmål i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker:

• Hva må du gjøre for å kunne motta Frelserens helbredelse i ditt liv?

3 Nephi 9:15- 22
Frelseren erklærer at ved hans offer er Moseloven oppfylt
Les 3 Nephi 9:19 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva Jesus Kristus sa at han ikke 
lenger ville godta fra nephittene. Det kan være nødvendig å minne elevene på at nephit-
tene etterlevde Moseloven på denne tiden. Som en del av Moseloven, befalte Herren 
sitt folk å ofre dyr som et forbilde og et symbol på det offer Frelseren ville gjøre ved sin 
forsoning.

Be elevene lese 3 Nephi 9:20 stille, og se etter hva Frelseren sa nephittene nå skulle ofre. 
Be elevene fortelle hva de finner ut.

• Hva tror du det betyr å ofre “et sønderknust hjerte og en angrende ånd”?

• Hvilke velsignelser lover Frelseren dem som kommer til ham med et sønderknust hjerte 
og en angrende ånd?

Forklar at eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum har lært oss én måte 
å tenke på uttrykkene “sønderknust hjerte” og “angrende ånd”. Les følgende uttalelse, 
og be elevene lytte etter ordene eldste Christofferson brukte til å hjelpe oss å forstå disse 
uttrykkene:

Personlige spørsmål
Personlige spørsmål 
kan hjelpe elevene å 
anvende evangeliets 
sannheter. På grunn av 
disse spørsmålenes art, 
vil kanskje elevene nøle 
med å besvare dem høyt. 
Hvis du ber elevene 
svare skriftlig på person-
lige spørsmål, kan de 
svare i fortrolighet, med 
mer åpne og dyptfølte 
svar. Du bør imidler-
tid advare dem mot å 
skrive om konfidensielle 
saker, som for eksempel 
tidligere synder eller 
overtredelser.
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“Du kan gi Herren et sønderknust eller angrende hjerte og en lydig og villig 
ånd. I virkeligheten er det deg selv du ofrer – det du er og det du blir.

Er det noe i ditt liv som er urent eller uverdig? Når du blir kvitt det, er det 
en gave til Frelseren. Er det en god vane eller egenskap du mangler? Når du 
tilegner deg den og gjør den til en del av din karakter, gir du en gave til Her-
ren” (“Når du en gang omvender deg,” Ensign eller Liahona, mai 2004, 12).

• Hvilket ord brukte eldste Christofferson til å hjelpe oss å forstå uttrykket “sønderknust 
hjerte”? (Angrende.) Hva tror du det vil si å ha et angrende hjerte?

• Hvilket ord brukte eldste Christofferson til å hjelpe oss å forstå uttrykket “angrende 
ånd”? (Lydig.) Hvordan vil du beskrive en som har en lydig innstilling?

Be elevene lese 3 Nephi 9:21- 22 stille, og se etter Frelserens beskrivelse av hvordan vi 
skulle komme til ham. Be dem fortelle hva de finner ut. Hold opp et bilde av et lite barn, 
kanskje en i familien din.

• Hvordan forestiller du deg at et lite barn kommer til Frelseren? Hvordan hjelper dette 
deg å forstå hvordan vi skulle komme til Frelseren?

Skriv følgende på tavlen:

Hvis vi kommer til Kristus med et sønderknust hjerte og en angrende ånd, vil han …

Be elevene repetere 3 Nephi 9:13- 15, 19- 22 for å finne måter å fullføre setningen på tavlen. 
Be dem fortelle hva de finner ut. Svarene kan omfatte at han vil helbrede oss (se 3 Nephi 
9:13), gi oss evig liv (se 3 Nephi 9:14) og ta imot oss (se 3 Nephi 9:22). Når elevene har 
svart, fullfører du setningen på tavlen: Hvis vi kommer til Kristus med et sønderknust 
hjerte og en angrende ånd, vil han ta imot oss, helbrede oss og gi oss evig liv.

3 Nephi 10
Herren ønsker å samle sitt folk som en høne samler sine kyllinger.
Gi et sammendrag av 3 Nephi 10:1- 3 ved å forklare at etter å ha hørt Frelserens røst, var 
folket så forbauset at de var stille i mange timer. Så talte han igjen til folket.

Be noen elever etter tur lese høyt fra 3 Nephi 10:4- 6. Påpek at i disse versene taler Frelseren 
om Israels hus, sitt paktsfolk.

• På hvilke måter er Frelseren som en høne som beskytter sine kyllinger mot fare? Hvorfor 
hadde ikke Frelseren samlet og beskyttet hele Israels hus? (De ville ikke komme til ham.)

• Hva lovet Frelseren dem som ville omvende seg og vende tilbake til ham? (Han ville 
samle dem som en høne samler sine kyllinger.)

Be elevene svare på følgende spørsmål i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker. (Du kan 
gjerne skrive spørsmålet på tavlen eller lese det sakte slik at elevene kan skrive det ned.)

• Når har du følt Frelserens innbydelse til å motta hans næring og beskyttelse?

Be en elev lese 3 Nephi 10:9- 11 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva som skjedde 
etter at Frelseren hadde talt til folket. Du kan gjerne avslutte med å bære vitnesbyrd om at 
Frelseren er barmhjertig mot alle dem som kommer til ham med et sønderknust hjerte og 
en angrende ånd. Du kan også gjerne forklare at i neste leksjon skal elevene snakke om 
Frelserens besøk til folket og hvordan han personlig betjente hver enkelt av dem.
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Innledning
Etter ødeleggelsen og de tre døgnene med mørke som 
markerte Frelserens død, samlet ca 2500 nephittiske 
menn, kvinner og barn seg rundt templet i landet 
Overflod (se 3 Nephi 17:25). Mens de snakket med hver-
andre, hørte de vår himmelske Faders røst presentere 

hans Sønn Jesus Kristus, som så viste seg. Jesus Kristus 
inviterte folket til personlig å bevitne at han var blitt 
drept for verdens synder. En etter en kom de frem til 
ham og kjente såret i hans side og naglegapene i hans 
hender og føtter.

LEKSJON 120

3 Nephi 11:1- 17

Undervisningsforslag

3 Nephi 11:1- 7
Nephittene hører Faderens røst bekjentgjøre hans Sønns komme
Når elevene kommer inn i klasserommet, kan du spille et opptak av hellig musikk eller av 
generalkonferansen lavt i bakgrunnen – akkurat høyt nok til at man kan høre det. Stopp 
opptaket når det er tid for åpningsbønn og andakt. Etter bønnen kan du spørre elevene om 
de hørte opptaket. (Hvis du ikke har ressurser til å gjennomføre denne aktiviteten, kan du 
vurdere å la en elev lese med dempet stemme fra 3 Nephi 11 mens elevene kommer inn i 
rommet. Hvis du velger dette alternativet, vil det fungere best hvis du gir oppdraget en dag 
i forveien, kanskje til en elev som vanligvis kommer tidlig.)

• Hva må man gjøre for å høre og forstå en dempet stemme?

• Hva var budskapet i sangen (eller generalkonferansetalen eller skriftstedet) som ble spilt 
da du kom inn i klasserommet i dag?

• Var det lett eller vanskelig å høre og forstå ordene mens alle kom inn i klasserommet? 
Hvorfor?

Be en elev lese 3 Nephi 11:1- 3 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva nephittene 
hadde vanskelig for å forstå.

• Hvordan er røsten beskrevet i 3 Nephi 11:3? (Du kan gjerne foreslå at elevene markerer 
beskrivelsen av røsten i skriftene sine.)

• Hvilken virkning hadde røsten på dem som hørte den?

Be elevene lese 3 Nephi 11:4- 7 stille, og se etter hva nephittene gjorde annerledes for å 
forstå røsten tredje gang de hørte den.

• Hva gjorde nephittene annerledes tredje gang de hørte røsten?

• Basert på det du leste i 3 Nephi 11:7, hvem sin røst hørte folket? (De hørte vår himmel-
ske Faders røst som presenterte sin Sønn Jesus Kristus.)

Vurder å be elevene lese Helaman 5:30, og se etter en annen beskrivelse av Herrens røst.

• Hvordan lignet røsten som nephittene hørte, på tilskyndelser vi mottar fra Den hellige 
ånd? (Elevene kan bruke forskjellige ord, men de skulle finne frem til følgende sannhet: 
Den hellige ånd taler ofte til oss gjennom våre følelser.)

• Hvorfor er det viktig å ta hensyn til inspirasjon vi får fra Herren gjennom Den hellige 
ånd?

Be elevene fortelle om erfaringer de har hatt hvor de har følt Den hellige ånds inspirasjon 
komme til deres sinn eller hjerte. Be dem beskrive hva de følte. Du kan også godt fortelle 
om en erfaring du selv har hatt.

Leksjonens fremdrift
Tilpass hver leksjon slik 
at du bruker tilstrekke-
lig tid på de viktigste 
elementene. På slutten 
av denne leksjonen vil 
for eksempel elevene få 
anledning til å bære vit-
nesbyrd om Jesus Kristus. 
Selv om de andre delene 
av leksjonen er viktige, 
må du forsikre deg om 
at det er nok tid igjen til 
å bære vitnesbyrd.



416

LEKSJON 120

Be en elev lese følgende uttalelse av president Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum 
om hva vi må gjøre for å lytte til og forstå Herrens røst gjennom Den hellige ånd:

“Ånden påkaller ikke vår oppmerksomhet ved å rope. Den rister aldri i oss 
med hard hånd. Ånden hvisker. Den kjærtegner oss så mildt at vi kanskje 
ikke føler den i det hele tatt hvis vi er opptatt med noe annet.

Av og til vil den øve akkurat så meget press at vi blir oppmerksomme. Men 
som oftest, hvis vi ikke gir akt på den vare følelsen, vil Ånden trekke seg 
tilbake og vente til vi kommer for å søke og lytte og si på vår egen måte” 

(“How Does the Spirit Speak to Us?” New Era, feb. 2010, 3).

• Hvilket prinsipp kan vi lære av 3 Nephi 11:1- 7 og av president Packer? (Elevene kan gi 
en rekke forskjellige svar, men forviss deg om at de oppdager følgende sannhet: Når 
vi lærer å lytte til Herrens røst gjennom Den hellige ånd, vil vi være i stand til å 
forstå den kommunikasjon Han gir oss.)

• Hva hjelper deg å forberede ditt sinn og hjerte til å høre og forstå Den hellige ånds hvisken?

3 Nephi 11:8- 17
Jesus Kristus viser seg for nephittene og inviterer dem én etter én til å kjenne på 
sårene i hans hender, føtter og side
Be en elev lese 3 Nephi 11:8- 10 høyt. Be klassen følge med og forestille seg hvordan det 
kan ha vært å være blant nephittene da dette fant sted. Vis bildet Jesus underviser på den 
vestlige halvkule (62380; Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr. 82), og spør:

• Hvilke tanker og følelser tror du at du ville hatt hvis du hadde vært blant nephittene 
da Frelseren besøkte dem?

Minn elevene på mørket og ødeleggelsen nephittene opplevde like før Frelseren viste seg. 
Be så en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers 
quorum om viktigheten av at Frelseren viste seg for nephittene:

“Dette besøket og denne erklæringen utgjorde brennpunktet, høydepunktet 
i hele Mormons boks historie. Det var tilkjennegivelsen og forordningen som 
hadde informert og inspirert hver eneste nephittprofet de foregående seks 
hundre år, for ikke å snakke om deres israelittiske og jaredittiske forfedre i 
tusenvis av år før det.

Alle hadde snakket om ham, sunget om ham, drømt om ham og bedt om 
at han måtte komme – men her var han virkelig. Den største av alle dager! Den Gud som 
vender hver en mørk natt til morgenlys, hadde kommet” (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 250- 51).

Forklar for klassen at den neste delen av leksjonen har til hensikt å la dem grunne på 
Frelserens besøk på egen hånd. Før leksjonen forbereder du følgende instruksjoner og 
spørsmål på et utdelingsark til hver elev (eller du kan skrive dem på tavlen eller på en 
plakat). Gi elevene tilstrekkelig tid til å lese 3 Nephi 11:11- 17 og følge instruksjonene på 
utdelingsarket. Oppfordre dem til å tenke nøye over betydningen av disse versene mens 
de studerer dem.

 1. Les 3 Nephi 11:11- 12 stille. Se etter hva Jesus Kristus ville at folket skulle vite om ham 
og om hva han hadde gjort under sitt jordiske virke. Grunn på følgende spørsmål:

• Hvilke av Frelserens uttalelser i 3 Nephi 11:11 er mest meningsfylte for deg? Hvorfor?

• Hva mente Frelseren da han sa: “Jeg har drukket ut den bitre kalk som Faderen har 
gitt meg”? Hvorfor er det viktig å vite at Jesus Kristus alltid har vært lydig mot vår 
himmelske Faders vilje?

 2. Les 3 Nephi 11:13- 15, og grunn på følgende spørsmål:

• Hva oppfordret Frelseren nephittene til å gjøre? Hva ønsket han at de skulle vite som 
følge av denne opplevelsen?

• Folket gikk til Frelseren “den ene etter den andre, til de alle hadde gått frem” (3 Nephi 
11:15). Tatt i betraktning at det var ca 2500 personer i folkemengden (se 3 Nephi 
17:25), hva lærer dette deg om hva Frelseren føler for hver enkelt av oss?
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 3. Svar på følgende spørsmål i en notatbok eller skriftstudiedagbok:

• Hvorfor tror du Herren ønsket at folket skulle se og røre ved ham “den ene etter den 
andre”?

• Hvordan tror du det ville ha påvirket deg om du fikk røre ved sårene Frelseren fikk da 
han sonet for dine synder?

 4. Vurder å skrive følgende sannhet i margen i Skriftene nær 3 Nephi 11:11- 15. Jesus 
Kristus inviterer meg til å motta et personlig vitnesbyrd om at han er min Frelser. 
Svar på følgende spørsmål i en notatbok eller skriftstudiedagbok:

• Hvilke erfaringer har hjulpet deg å få ditt eget vitnesbyrd om at Jesus Kristus er din 
Frelser?

• Hva tror du Frelseren ønsker at du skal gjøre for å styrke ditt vitnesbyrd om ham?

• Når har du følt at Frelseren kjenner deg og har velsignet deg individuelt?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til denne aktiviteten, kan du be en elev lese 3 Nephi 
11:16- 17 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva folket gjorde etter at de hadde hatt 
denne personlige opplevelsen med Frelseren. Du kan gjerne forklare at hosianna er et 
hebraisk ord som betyr “frelse nå” eller “vær så snill å frelse oss”, og brukes overalt i 
Skriftene som et hyllingsrop og en påkallelse (se Bible Dictionary, “Hosanna”; Veiledning 
til Skriftene, “Hosianna,” scriptures.lds.org).

• Hvorfor tror du folket ropte “hosianna” etter sin opplevelse med Frelseren?

Be elevene se nærmere på 3 Nephi 11:15. Be dem finne ut hva folket gjorde etter at de 
hadde sett og følt Frelserens sår. (Folket bar vitnesbyrd om at det var Jesus Kristus.)

• Trenger vi å kunne se og ta på Frelseren for å vite at han lever? (Se Moroni 10:5.) 
Hvordan kan vi bære vitnesbyrd om Jesus Kristus?

• Hvordan kan vi anvende 3 Nephi 11:15 på oss selv? Hva skulle vi alle gjøre når vi har 
mottatt et vitnesbyrd om Jesus Kristus? (Når vi mottar et personlig vitnesbyrd om 
Jesus Kristus, er det vårt ansvar å bære vitnesbyrd om ham.)

Avslutt leksjonen med å be elevene fortelle om tilfeller da de har delt sitt vitnesbyrd om 
Jesus Kristus med andre. Hvis tiden tillater det, kan du be alle som ønsker det, å bære et 
kort vitnesbyrd om Frelseren og kanskje fortelle hva de har gjort for å få sitt vitnesbyrd. 
Hvis tiden tillater det, kan du også be dem presentere noe av det de skrev ned eller følte 
under sitt studium av 3 Nephi 11 i dag.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
3 Nephi 11:3. “En mild røst”

President Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum 
har forklart hvordan Den hellige ånds røst påvirker vårt 
sinn og hjerte:

“Åndens røst kommer som en følelse istedenfor som en 
lyd. Dere vil lære, slik jeg har lært, å ‘lytte’ etter denne 
røsten, som føles snarere enn høres  …

Den hellige ånds gave vil, hvis dere lar den, veilede og 
beskytte dere og til og med korrigere deres handlinger. 
Det er en åndelig røst som kommer til ens sinn som en 
tanke eller en følelse som trenger inn til hjertet …

Det er ikke å forvente at dere skal gå gjennom livet 
uten å gjøre feil, men dere vil ikke gjøre store feil uten 
først å bli advart av Åndens tilskyndelser” (“Råd til 
ungdom,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 17- 18).
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Innledning
Aktiviteten for 3 Nephi 1- 7 i denne leksjonen understreker noen 
av de læresetninger og prinsipper som kan hjelpe elevene bedre 
å forstå hva det vil si å bli omvendt til Jesu Kristi evangelium. 
Læringsaktivitetene for 3 Nephi 8- 10 vil forberede elevene til å 
reflektere over sitt vitnesbyrd om Frelseren mens de lærer om 
da han viste seg for Lehis etterkommere i 3 Nephi 11.

Undervisningsforslag

3 Nephi 1- 7
Tegn og under bekjentgjør Jesu Kristi fødsel. Folket veksler mel-
lom rettferdighet og ugudelighet inntil regjeringen kollapser
Tegn en strek som denne på tavlen:

Spør: Basert på dine studier denne siste uken, hvordan kan 
denne linjen representere nephittene i 3 Nephi 1- 7? (Du kan 
gjerne be elevene gjennomgå kapittelsammendragene for 
3 Nephi 1- 7 for å minne dem på hvordan nephittene varierte 
mellom rettferdighet og ugudelighet fra år 1 f.Kr. til år 33 e.Kr.)

For å hjelpe elevene tenke over hva 3 Nephi 1- 7 kan lære oss 
om å bli virkelig omvendt til Jesus Kristus og hans evangelium, 
kan du be en elev lese høyt følgende uttalelse av president 
Marion G. Romney i Det første presidentskap. (Om mulig gir du 
en kopi til hver elev, og ber dem understreke setninger eller ord 
som de føler best beskriver en som er omvendt.)

“Å konvertere eller vende om er en åndelig og moralsk foran-
dring. Konvertert tilsier ikke bare mental aksept av Jesus og 
hans læresetninger, men også en motiverende tro på ham og 
hans evangelium… Hos en som fullt og helt har omvendt seg, 
er ethvert ønske om alt som strider mot Jesu Kristi evangelium, 
dødt. Det er derfor erstattet av kjærlighet til Gud, med en fast 

Hjemmestudie- leksjon
3 Nephi 1- 11:17 (Enhet 24)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prin-
sippene elevene lærte da de studerte 3 Nephi 1- 11:17 
(enhet 24), er ikke ment å bli undervist som en del av lek-
sjonen. Leksjonen du underviser i, konsentrerer seg bare om 
et fåtall av disse læresetningene og prinsippene. Følg Den 
hellige ånds tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (3 Nephi 1)
Da elevene studerte oppfyllelsen av lamanitten Samuels pro-
fetier om Jesu Kristi fødsel, lærte de at Herren vil oppfylle alle 
de ord han har uttalt ved sine profeter. Av eksemplet med 
dem som var trofaste selv om de vantro ønsket å ødelegge 
dem, lærte elevene at når vi står overfor Satans løgner, kan 
vi velge å tro på Jesus Kristus og holde oss trofaste. Opprøret 
blant noen lamanittiske ungdommer viste elevene at hvis vi 
gir etter for fristelse, kan vårt eksempel ha negativ innvir-
kning på andres tro og rettferdighet.

Dag 2 (3 Nephi 2- 5)
Da de studerte folkets synkende rettferdighet, så elevene 
at hvis vi glemmer tidligere åndelige erfaringer, vil vi bli mer 
sårbare for Satans fristelser og bedrag. Da de analyserte 
Giddianhis svikefulle brev til Lachoneus, oppdaget elevene 
hvordan Satan og hans tilhengere ofte bruker smiger, falske 
løfter og trusler for å lede folk på villspor. Elevene lærte av 
de nephitter og lamanitter som klarte å forsvare seg mot 
Gadianton- røverne, at når vi forbereder oss åndelig og time-
lig, vil Herren styrke oss så vi kan overvinne utfordringene. Da 
elevene leste om at nephittene priste Herren for sin utfrielse, 
lærte de at det å se Guds godhet og barmhjertighet i vår 
utfrielse fra vanskeligheter, hjelper oss å holde oss ydmyke. 
Nephittenes innsats for å forkynne evangeliet og Mormons 
erklæring om sin plikt illustrerte at som Jesu Kristi disipler, 
har vi et ansvar for å lære andre veien til evig liv.

Dag 3 (3 Nephi 6- 10)
Da elevene leste om hvordan nephittene og lamanittene 
igjen sank ned i ugudelighet, oppdaget de at når vi er stolte, 
gir vi Satan større makt til å friste oss og lede oss til å begå 
mer synd. En del av folkets trofaste eksempel viste imidlertid 
at vi kan velge å være ydmyke og trofaste uansett omsten-
digheter. Da den nephittiske regjeringen raknet, viste de 
som fulgte Nephi, at hvis vi vil omvende oss og følge Herrens 
tjenere, vil vi nyte Den hellige ånds innflytelse i vårt liv. Etter 
den forferdelige ødeleggelsen hørte alle mennesker i hele 
landet Jesu Kristi røst erklære i mørket at hvis vi kommer til 
ham med et sønderknust hjerte og en angrende ånd, vil han 
helbrede oss og gi oss evig liv.

Dag 4 (3 Nephi 11:1- 17)
Da elevene studerte Faderens bebudelse av Jesus Kristus, 
oppdaget de at Den hellige ånd ofte taler til oss gjennom 
våre følelser. De lærte også at hvis vi lærer å lytte til Herrens 
røst gjennom Den hellige ånd, vil vi være i stand til å forstå 
den kommunikasjon Han gir oss. Av beretningen om da 
Frelseren innledet sitt virke blant nephittene, lærte elevene 
at Jesus Kristus oppfordrer oss alle til å motta et personlig 
vitnesbyrd om at han er vår Frelser, og at når vi mottar dette 
vitnesbyrdet, har vi et ansvar for å vitne om ham.
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og kontrollert beslutning om å holde hans bud.” (I Conference 
Report, områdekonferanse i Guatemala, 1977, 8.)

Spør: Hvilke setninger eller ord føler du best beskriver en som er 
omvendt?

Tegn følgende oversikt på tavlen eller forbered den som et utde-
lingsark til elevene:

Tro og handlinger 
som fører til 
omvendelse

Tro og handlinger 
som svekker 
omvendelse

3 Nephi 1:15- 23, 
27- 30

3 Nephi 2:1- 3; 
3:1- 10

3 Nephi 4:7- 12, 
30- 33

3 Nephi 6:13- 18; 
7:1- 5

3 Nephi 7:15- 22

Gi hver elev ett av skriftstedene fra oversikten. Gi klassen tid til å 
granske sine tildelte skriftsteder for å finne trosoppfatninger og 
handlinger som enten fører til eller svekker omvendelse. Mange 
av prinsippene elevene kan finne, finnes også i Sammendrag 
av daglige hjemmestudieleksjoner for dag 1- 3 i begynnelsen 
av denne leksjonen. Etter hvert som elevene rapporterer det de 
finner, kan du skrive svarene deres på tavlen eller be dem skrive 
dem på utdelingsarkene sine. Hjelp elevene å anvende prinsip-
pene de har funnet, ved å stille spørsmål som de følgende om 
en eller to av sannhetene elevene fant frem til:

• Hvordan har du eller noen du kjenner, etterlevd denne sann-
heten eller opplevd dette prinsippet?

• Basert på sannheten du oppdaget, hvilke råd vil du gi for 
å hjelpe noen til en større grad av omvendelse og åndelig 
stabilitet?

3 Nephi 8- 11:17
Store ødeleggelser og mørke markerer Jesu Kristi død. Etter sin 
oppstandelse besøker han Lehis etterkommere.
Be en elev sammenfatte hendelsene i 3 Nephi 8 og dele med 
klassen noen følelser eller inntrykk han eller hun fikk under 
studiet av dette kapitlet den siste uken. Be en elev lese 3 Nephi 
8:20- 23. Be klassen forklare hvorfor tegnet disse versene beskri-
ver, er et passende tegn for å markere Jesu Kristi død. For å 

understreke det mørke nephittene opplevde, kan det være lurt å 
bruke følgende aktivitet:

Gi hver elev en lommelykt, og slå av lysene i rommet. (Hvis du 
ikke har nok lommelykter, må kanskje elevene dele.) Be elevene 
slå på lommelyktene sine, og be noen av dem bytte på å lese 
høyt fra 3 Nephi 9:13- 20. Be klassen følge med, og se etter 
sannheter folket lærte om Jesus Kristus da de opplevde mørket 
etter hans død. Med lysene på igjen, sammenfatter du på tavlen 
de sannheter elevene har funnet. Understrek følgende prinsip-
per: Jesus Kristus er verdens lys og liv. Hvis vi kommer til 
Jesus Kristus med et sønderknust hjerte og en angrende 
ånd, vil han ta imot oss, helbrede oss og gi oss evig liv.

Gi et sammendrag av 3 Nephi 11:1- 7 ved å forklare at de som 
hadde overlevd ødeleggelsene, samlet seg ved templet i landet 
Overflod.

Vis bildet Jesus underviser på den vestlige halvkule (62380; 
Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr. 82) eller Jesus helbreder 
nephittene (Kunst inspirert av evangeliet, nr. 83). Be elevene 
visualisere 3 Nephi 11:8- 17 mens du leser det for dem. Stopp 
opp en gang imellom, og be elevene fortelle hva de føler når 
de visualisere denne opplevelsen, spesielt “den ene etter den 
andre”- opplevelsen som nephittene hadde med Frelseren, som 
beskrevet i 3 Nephi 11:15.

Etter å ha lest 3 Nephi 11:8- 17, kan du stille elevene følgende 
spørsmål. Be dem ta seg litt tid til stille å tenke over spørsmålene 
før de svarer. (Pass på å la det være nok tid til at elevene kan 
svare på disse spørsmålene, slik at de ikke føler at de må skynde 
seg når de grunner og uttrykker sine følelser og vitnesbyrd.)

• Hvis du hadde vært blant nephittene og hatt muligheten til 
å kjenne på Frelserens sår, hva ville du ha sagt til ham?

• Hvorfor tror du det er viktig at Jesus Kristus rettet oppmerk-
somheten mot den “bitre kalk” da han presenterte seg for 
nephittene? (3 Nephi 11:11).

• Hva er den “bitre kalk” Jesus Kristus henviste til? (Se L&p 
19:16- 19.)

Bær vitnesbyrd om Frelseren og det lys som har kommet inn i 
ditt liv fordi du har fulgt ham. (Du kan også gjerne oppfordre 
elevene til å minnes følelsene de hadde under denne leksjonen, 
og skrive om dem i sine personlige dagbøker hjemme.)

Neste enhet (3 Nephi 11:18- 16:20)
Be elevene overveie følgende spørsmål mens de studerer neste 
enhet: Regner jeg noen som min fiende? Hvordan behandler jeg 
i så fall slike mennesker? Hvilke dyder sier Gud er viktige i mitt 
liv? Er det akseptabelt å dømme andre mennesker? Elevene kan 
finne svar på disse spørsmålene når de studerer Frelserens ord i 
enhet 25.
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Innledning
Da nephittene hadde kommet frem og kjent på 
sårene i Frelserens hender, føtter og side, ga Herren 
Nephi og andre myndighet til å døpe og utføre andre 

prestedømsfunksjoner. Frelseren advarte også folket 
mot strid og lovet at de som lever etter hans lære, vil 
arve Guds rike.

LEKSJON 121

3 Nephi 11:18-41

Undervisningsforslag

3 Nephi 11:18- 27
Jesus Kristus gir Nephi og andre myndighet til å døpe
Før leksjonen skriver du følgende spørsmål på tavlen: Hvem kan døpe meg? Hvordan 
foregår dåpen?
Hvis du underviser en eller flere elever som nylig har sluttet seg til Kirken, kan du innlede 
denne leksjonen ved å be dem fortelle om noen erfaringer de hadde mens de lærte om 
Kirken. Spør dem om de lurte på svarene på de to spørsmålene på tavlen da de bestemte 
seg for å bli døpt.

Du kan også innlede denne leksjonen ved å be elevene forestille seg at en av deres venner 
nylig bestemte seg for å slutte seg til Kirken, og har stilt dem de to spørsmålene på tavlen. 
Be elevene forklare hvordan de kan svare på disse spørsmålene. Ellers kan du gjerne be to 
elever rollespille en samtale mellom et medlem av Kirken og hans eller hennes venn ved 
hjelp av disse spørsmålene.

Minn elevene på at i forrige leksjon lærte de om da Jesus Kristus viste seg for en gruppe 
nephitter. Jesus Kristus inviterte dem til selv å bevitne hans oppstandelse og guddomme-
lighet ved å kjenne på sårene i hans hender, føtter og side. Forklar at umiddelbart etter 
denne opplevelsen lærte Frelseren folket sin lære, som var å tro på ham, bli døpt og motta 
Den hellige ånd.

Be en elev lese 3 Nephi 11:18- 22 høyt. Be klassen følge med og prøve å finne svar på spørs-
målet Hvem kan døpe meg? Be en elev skrive svarene på tavlen under spørsmålet. Selv om 
elevene kan bruke forskjellige ord, skulle de finne følgende sannhet: Dåpen må utføres 
av en person som har riktig myndighet. (Hvis ikke dette allerede står på tavlen, kan du 
gjerne legge det til i listen med svar.)

For å hjelpe elevene å forstå denne sannheten bedre, kan du kort forklare at dåp 
bare kan utføres av en person som har en prests embede i Det aronske prestedømme 
(se L&p 20:46), eller av en som har fått overdratt Det melkisedekske prestedømme (se 
L&p 20:38- 39; 107:10- 11). I tillegg må vedkommende handle under ledelse av en preste-
dømsleder som har de prestedømsnøkler som er nødvendig for å godkjenne ordinansen 
(for eksempel en biskop, grenspresident eller misjonspresident).

• Hvorfor tror du Herren krever at dåpsordinansen skal utføres av en bemyndiget 
prestedømsbærer?

Be en elev lese 3 Nephi 11:23- 27 høyt. Be klassen følge med og prøve å finne svar på spørs-
målet Hvordan utføres dåpen? Be en elev skrive svarene på tavlen under spørsmålet.

• Hva skjer under en dåp dersom ordene i ordinansen ikke uttales riktig, eller hvis ved-
kommende som blir døpt, ikke kommer helt under vann? (Ordinansen gjentas.) Hvilken 
sannhet kan vi lære av dette? (Selv om elevene kan bruke forskjellige ord, skulle de finne 
følgende sannhet: Dåpen må gjøres på den måten som er fastsatt av Herren. Du kan 
gjerne skrive denne uttalelsen på tavlen.)

• Hvorfor tror du det er viktig at dåp utføres nøyaktig på den måten som er fastsatt av 
Herren?

Tilpass leksjonen
Mange leksjoner i denne 
håndboken begynner 
med å foreslå en akti-
vitet eller et spørsmål 
som har til hensikt å 
forberede elevene til å 
studere Skriftene. Disse 
forslagene kan tilpasses 
etter elevenes behov og 
omstendigheter.
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3 NEPHI  11:18-  41

For å hjelpe elevene å føle viktigheten av de sannhetene dere har drøftet i 3 Nephi 
11:18- 27, kan det være lurt å stille noen av de følgende spørsmålene:

• Hva følte du da du ble døpt? Hva betyr det for deg å vite at du ble døpt av en person 
som hadde riktig myndighet, og på den måten som er fastsatt av Herren?

• Har du nylig vært vitne til en dåp? Hva følte du da?

Hvis noen av elevene har en prests embede i Det aronske prestedømme, kan du spørre:

• Hvordan påvirker det deg å vite at du har myndighet til å døpe? (Det kan være lurt å 
finne ut om noen av elevene i klassen har hatt anledning til å døpe noen. I så fall ber 
du dem fortelle hva de følte og lærte under denne opplevelsen.)

Du kan gjerne fortelle om dine opplevelser og følelser med hensyn til dåpens hellige 
ordinans.

3 Nephi 11:28- 30
Jesus Kristus advarer og sier at strid er av djevelen
Skriv ordet strid på tavlen.

• Hva er strid? (Krangel, konflikt eller ordstrid.)

Be elevene kort skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker om noen situasjoner 
eller aktiviteter der det kan oppstå strid. Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å skrive, 
kan du be en elev lese 3 Nephi 11:28- 30 høyt. Be klassen følge med og finne ut hva noen 
av nephittene kranglet om.

• Hva var det noen av nephittene tilsynelatende hadde kranglet om? (Dåpens ordinans 
[se også 3 Nephi 11:22] og Kristi lære.)

• Hva sier 3 Nephi 11:29 om hvor stridighetens ånd kommer fra? (Skriv følgende sannhet 
på tavlen: Stridighetens ånd er ikke av Gud, men av djevelen. Du kan gjerne foreslå at 
elevene markerer denne sannheten i 3 Nephi 11:29.)

• Hvorfor tror du det er viktig å unngå strid når vi snakker om evangeliet med andre? 
Hvorfor er argumentering feil måte å forkynne evangeliet på? (Elevene kan gi en rekke 
svar, men sørg for at de forstår at når vi strides eller krangler med andre om evangeliet, 
vil ikke Den hellige ånd være tilstede for å hjelpe oss å undervise eller vitne om sannhe-
ten for dem vi underviser.)

For å understreke en viktig konsekvens av strid, kan du skrive på tavlen følgende uttal-
else av president James E. Faust i Det første presidentskap. Det kan være lurt å oppfordre 
elevene til å skrive den i Skriftene ved siden av 3 Nephi 11:29. (Uttalelsen finnes i “Hva 
jeg ønsker at min sønn skal vite før han reiser på misjon,” Lys over Norge, juli 1996, 40).

“Når det oppstår strid, trekker Herrens ånd seg bort, uansett hvem som har feilen” (President 
James E. Faust).

• Når har du følt Herrens ånd vike på grunn av stridighet? Hvordan visste du at Ånden 
hadde trukket seg bort?

Se på Frelserens uttalelse om stridigheter i 3 Nephi 11:30: “Det er min lære at slike ting 
skal avskaffes.”

• Hvordan kan vi “avskaffe” strid og uenighet? (Svarene kan omfatte følgende: Vi kan 
prøve å være fredsstiftere [se 3 Nephi 12:9]. Vi kan be om visdom og tålmodighet til å 
overvinne stridighet. Vi kan prøve å unngå situasjoner hvor vi kan bli fristet til å strides 
med andre.)

• Når har du følt deg velsignet for din innsats for å unngå eller overvinne stridighet?

• Hvordan kan det å huske Frelserens læresetninger i 3 Nephi 11:29- 30 hjelpe deg når 
du befinner deg i en situasjon hvor det er eller kan oppstå stridigheter?

Du kan gjerne fortelle om en erfaring du har hatt hvor du følte deg velsignet for din innsats 
for å unngå eller overvinne stridigheter. For å oppmuntre elevene til å anvende det de har 
lært av 3 Nephi 11:28- 30, kan du be dem se tilbake på sine lister over situasjoner eller 
aktiviteter hvor det lett kan oppstå stridigheter. Oppfordre dem til å sette seg og skrive 
ned et mål for hvordan de vil prøve å unngå eller overvinne stridigheter i en situasjon eller 
aktivitet de har oppført.
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3 Nephi 11:31- 41
Jesus Kristus erklærer sin lære
For å forberede elevene til å studere 3 Nephi 11:31- 41, kan du skrive følgende på tavlen:

Handling Konsekvens

Be elevene kort fortelle en klassekamerat om noe de gjorde nylig som resulterte i en positiv 
konsekvens, og forklare hva denne konsekvensen var. Du kan også be dem fortelle om noe 
de har gjort eller sett som førte til en negativ konsekvens. (Be elevene være forsiktige med 
å fortelle noe som kan være upassende eller for personlig.)

Les 3 Nephi 11:31 høyt for klassen. Forklar at resten av 3 Nephi 11 inneholder Jesu Kristi 
erklæring av sin lære til Nephis folk. Dette kapitlet fremsetter også konsekvensene av å 
godta eller forkaste hans lære.

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen: 3 Nephi 11:32- 34; 3 Nephi 11:35- 36; 3 Nephi 
11:37- 38; 3 Nephi 11:39- 40. La elevene gå sammen to og to, og be hvert par om å studere 
ett av skriftstedene. Be dem om å finne handlinger og konsekvenser Jesus Kristus under-
viste om. (Du kan gjerne foreslå at elevene sammenligner disse læresetningene med fjerde 
trosartikkel.)

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å studere, kan du be noen av dem fortelle hvilke 
handlinger og konsekvenser de fant i sine tildelte vers. Be dem skrive svarene på tavlen 
under Handling eller Konsekvens. Etter hvert som elevene rapporterer om hvert skriftsted, 
kan du stille de tilsvarende spørsmålene nedenfor:

For parene som er tildelt 3 Nephi 11:32- 34, spør du:

• Hvordan hjelper Den hellige ånd oss å tro på Jesus Kristus og vår himmelske Fader? 
(Den hellige ånd vitner om vår himmelske Fader og Jesus Kristus.) Når har Den 
hellige ånd vitner for deg om at vår himmelske Fader og Jesus Kristus lever og elsker 
oss?

For parene som er tildelt 3 Nephi 11:35- 36, spør du:

• Hva sier disse versene om hvordan det å velge å tro på vår himmelske Fader og Jesus 
Kristus, innbyr Den hellige ånd i vårt liv?

For parene som er tildelt 3 Nephi 11:37- 38, spør du:

• Hvilke likheter fant du mellom 3 Nephi 11:37 og 3 Nephi 11:38?

• Hvilke gode egenskaper har et lite barn? Hvorfor tror du det er viktig å “bli som et lite 
barn”?

For parene som er tildelt 3 Nephi 11:39- 40, spør du:

• Hvordan understreker Frelserens læresetninger i disse versene viktigheten av å velge å 
adlyde eller nekte å adlyde hans lære?

Be elevene sammenfatte de viktigste tingene Jesus Kristus sa vi må gjøre, for å komme inn 
i himmelriket. Elevene kan bruke forskjellige ord, men de skulle uttrykke følgende sannhet: 
For å komme inn i himmelens rike må vi omvende oss, tro på Jesus Kristus, bli døpt 
og motta Den hellige ånd. Det kan være lurt å avslutte med å bære vitnesbyrd om denne 
sannheten. Oppfordre elevene til å leve i henhold til Jesu Kristi lære, slik at de vil kunne 
arve Guds rike. Du kan også gjerne minne dem på å arbeide med sine mål for å unngå og 
overvinne strid.
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Innledning
Jesus Kristus lærte nephittene hvordan de kunne motta 
velsignelsene ved hans evangelium og ba dem om å 
være en god innflytelse for andre. Han erklærte at han 

hadde oppfylt Moseloven, og han ga folket en høyere 
lov for å forberede dem til å bli som ham og vår Fader 
i himmelen.

LEKSJON 122

3 Nephi 12

Undervisningsforslag

3 Nephi 12:1-12
Jesus Kristus lærer folket om velsignelsene vi mottar når vi etterlever hans 
evangelium
Før leksjonen skriver du følgende spørsmål på tavlen:

Forventer vår himmelske Fader at vi skal være fullkomne?

Må vi bli fullkomne i dette liv for å komme inn i det celestiale rike?

Kan vi noensinne bli fullkomne?

I begynnelsen av leksjonen ber du elevene grunne på disse spørsmålene. Be dem overveie 
spørsmålene gjennom hele leksjonen.

Be en elev lese 3 Nephi 12:48 høyt. Påpek at dette er et Kjenn Skriftene- skriftsted. Du kan 
gjerne foreslå at elevene markerer dette skriftstedet på en særegen måte slik at de lett vil 
kunne finne det igjen.

Be en elev lese  følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum 
om befalingen om å være fullkomne:

“Vi trenger ikke å bli motløse fordi om våre oppriktige anstrengelser for å bli 
fullkomne nå virker besværlige og endeløse. Fullkommenhet kommer etter 
hvert. Den kan ikke komme fullstendig før etter oppstandelsen, og bare 
gjennom Herren. Den venter alle som elsker ham og holder hans bud” 
(“Fullkommenhet kommer etter hvert,” Lys over Norge, jan. 1996, 86).

• Hvorfor tror du fullkommenhet bare kan komme “gjennom Herren”?

Repeter de tre spørsmålene på begynnelsen av leksjonen. Spør elevene om de vil endre 
sine svar på disse spørsmålene etter å ha lest 3 Nephi 12:48 og hørt eldste Nelsons forkla-
ring. Hjelp elevene å forstå at vår himmelske Fader ikke forventer at vi skal bli fullkomne 
i løpet av vårt jordiske liv, men at hvis vi flittig streber etter å holde budene og setter vår 
lit til forsoningen, kan vi til slutt bli fullkommengjort.

Skriv ordet velsignet på tavlen. Be elevene lese 3 Nephi 12:1- 12 stille, og se etter egenska-
per Frelseren oppfordrer oss til å utvikle og velsignelser han lover hvis vi gjør det.

• Hvilke velsignelser har du mottatt som følge av å etterleve Jesu Kristi læresetninger 
i 3 Nephi 12:1- 12?

Påpek hvor ofte ordet velsignet forekommer i disse versene. Bær vitnesbyrd om hvordan 
du har blitt velsignet når du har levd i samsvar med Frelserens læresetninger.

Be elevene skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker om en velsignelse de ønsker, 
som er beskrevet i 3 Nephi 12:1- 12. Be dem skrive ned egenskapen de må utvikle for å 
motta denne velsignelsen. Be dem så skrive hva de vil gjøre for å utvikle denne egenska-
pen. Be noen elever fortelle hva de har skrevet, og hvorfor.

3 Nephi 12:48 
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til 
undervisningsforslaget 
på slutten av leksjonen 
for å hjelpe elevene med 
deres mestring av dette 
skriftstedet.
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3 Nephi 12:13- 16
Frelseren formaner folket til å være gode eksempler for verden
Vis en saltbøsse. Be klassen nevne fordelene med salt. Etter hvert som elevene svarer, må 
du forsikre deg om at det er klart at salt gir smak til mat og at det er et konserveringsmid-
del som brukes til å hindre at kjøtt blir dårlig. Du kan også gjerne forklare at ifølge Mose-
loven ble prestene befalt å ofre salt sammen med sine offergaver (se 3 Mosebok 2:13). Salt 
var med andre ord et symbol på pakten mellom Herren og hans folk.

Be elevene lese 3 Nephi 12:13 stille og finne ut hvem Frelseren sammenlignet med salt. 
Når elevene svarer, kan du forklare at Frelseren ikke bare snakket om folket ved templet 
den dagen, men om alle som er døpt inn i hans Kirke og etterlever hans evangelium.

• På hvilke måter kan vi, som etterfølgere av Jesus Kristus, være som salt? (Vi skulle bidra 
til å bevare eller frelse mennesker og å forbedre verden ved å være en god innflytelse for 
andre.)

• Hva tror du det innebærer at salt mister sin kraft?

Mens elevene drøfter dette spørsmålet, kan det være lurt å lese følgende uttalelse av eldste 
Carlos E. Asay i De sytti:

“Salt mister ikke sin kraft med alderen. Kraften mistes ved utblanding og kontaminasjon… 
Smak og kvalitet forlater en mann når han forurenser sitt sinn med urene tanker, van-
helliger sin munn ved å si noe mindre enn sannheten og misbruker sin styrke til å gjøre 
ugudelige handlinger” (“Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men,” Ensign, 
mai 1980, 42).

• Hvorfor må vi være rene for å kunne øve god innflytelse på andre?

Forklar at Frelseren brukte et annet symbol til å forklare hvordan paktsmedlemmer av hans 
Kirke skulle øve god innflytelse på andre. Be en elev lese 3 Nephi 12:14- 16 høyt. Be klassen 
følge med, og se etter hvordan Frelseren brukte lys til å forklare den rolle hans paktsfolk 
spiller i verden. Før eleven leser, kan det være lurt å forklare at en skjeppe er en kurv.

• Hvordan kan Kirkens medlemmer være et lys for andre? Hva tror du det betyr å la vårt 
lys skinne? (Etter hvert som elevene svarer på dette spørsmålet, kan du hjelpe dem å 
forstå hvordan deres eksempler på rettskaffen livsførsel kan hjelpe andre mennesker.)

• På hvilke måter kan noen av Kirkens medlemmer dekke til sitt lys?

• Hva sier 3 Nephi 12:16 om hvorfor Frelseren vil at vi skal la vårt lys skinne? (Hvis vi er 
gode eksempler, kan vi hjelpe andre å prise vår himmelske Fader. Du kan gjerne 
foreslå at elevene skriver dette prinsippet med egne ord i skriftene sine.)

• Hvem sitt gode eksempel har hjulpet deg å komme nærmere vår himmelske Fader og 
styrket ditt ønske om å etterleve evangeliet?

Be elevene grunne på hva slags eksempel de setter for menneskene rundt seg. Be dem 
tenke på hvordan de bedre kan hjelpe andre å utdype sin kjærlighet til vår himmelske 
Fader og sitt ønske om å følge ham.

3 Nephi 12:17- 48
Jesus Kristus lærer folket den høyere lov som vil hjelpe dem å bli som ham og vår 
himmelske Fader
Forklar at Frelseren fortsatte å lære nephittene hvordan de kunne komme til ham og tre 
inn i himmelriket. Be en elev lese 3 Nephi 12:19- 20 høyt. Be klassen følge med, og se etter 
et ord som forekommer flere ganger i disse versene.

• Hvilket viktig ord bruker Frelseren tre ganger som en del av denne oppfordringen om å 
komme til ham? (Bud.)

Forklar at 3 Nephi 12:21- 47 inneholder noen konkrete befalinger som Frelseren ga, som 
vil hjelpe oss å komme til ham og bli mer lik ham. Da han ga nephittene disse befalingene, 
viste han til forskrifter som var en del av Moseloven, og lærte dem så en høyere lov. Han 
viste til den tradisjonelle forståelsen av Moseloven når han brukte uttrykk som “det er sagt 
til de gamle” og “det står skrevet”. Da han sa “men jeg sier dere”, fortalte han hvordan 
han ønsker at vi skal holde dette budet i dag.
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For å hjelpe elevene å studere disse versene, kan du kopiere følgende oversikt på tavlen: 
Del klassen i fire grupper. Gi hver gruppe en rad i tabellen, og be dem lese de tilhørende 
versene og svare på spørsmålene.

Hva var den tradisjonelle 
forståelsen ifølge Moseloven?

Hvordan rådet Frelseren  
oss til å leve?

Hva kan en ung mann eller 
kvinne gjøre for å anvende 
Frelserens lære?

3 Nephi 12:21 3 Nephi 12:22- 26

3 Nephi 12:27 3 Nephi 12:28- 30

3 Nephi 12:38 3 Nephi 12:39- 42

3 Nephi 12:43 3 Nephi 12:44- 46

For å hjelpe elevene som leser 3 Nephi 12:22, kan du gjerne forklare at raka er et nedset-
tende eller spottende ord som uttrykker forakt eller hån (se Matteus 5:22, fotnote d). Du 
kan også gjerne forklare at eldste David E. Sorensen i De sytti sa at “bli enig med din mot-
stander straks” (3 Nephi 12:25) betyr “å løse våre konflikter tidlig, så ikke sinnets hete får 
utvikle seg til fysisk eller psykisk vold og vi blir fanget av vårt sinne” (“Tilgivelse vil vende 
bitterhet til kjærlighet,” Ensign eller Liahona, mai 2003, 11).

Når elevene er ferdige med å studere sine tildelte vers, kan du be hver gruppe om å pre-
sentere sine svar. Du kan gjerne be dem skrive svarene i oversikten på tavlen.

• Hva syntes å forandre seg fra Moseloven til den høyere lov som Jesus Kristus forkynte?

Du kan gjerne påpeke at den høyere lov fokuserer mer på våre ønsker, tanker og motiva-
sjon enn på våre ytre handlinger.

• Hvorfor er det så viktig å fokusere på våre ønsker, tanker og motivasjon i vår streben 
etter å bli fullkommengjort?

Be elevene velge en av Frelserens læresetninger i 3 Nephi 12 og skrive et avsnitt om hvor-
dan de vil utvikle seg på dette området.

Be en elev lese 3 Nephi 12:19- 20 høyt. Hjelp elevene å forstå at ved å omvende seg og flit-
tig prøve å holde budene Frelseren forkynte, kan vi bli fullkommengjort gjennom forsonin-
gen og “komme inn i himmelens rike” (3 Nephi 12:20).

Når elevene er ferdige med disse aktivitetene, kan du be dem fortelle hva som var mest 
meningsfylt for dem. (Gi et sammendrag av dette kapitlet ved å skrive følgende prinsipp 
på tavlen: Når vi kommer til Kristus og holder hans bud, kan vi bli mer lik ham og 
vår Fader i himmelen, som er fullkomne. Minn elevene på at for å oppnå noen grad av 
fullkommenhet, må vi stole på Jesu Kristi forsoning. Be elevene skrive om en eller to måter 
de ønsker å anvende Frelserens læresetninger på, som de lærte i dag. Avslutt med å bære 
vitnesbyrd om prinsippet du skrev på tavlen.

Kjenn Skriftene – 3 Nephi 12:48
Be elevene slå opp 3 Nephi 12:48. Be dem lese verset høyt sammen. Gi elevene tid til å 
studere verset, og be dem så om å lukke Skriftene og fremsi verset igjen så godt som de 
kan. Be dem gjenta prosessen med å se på verset, lukke Skriftene og deretter fremsi verset 
fra hukommelsen.

• Hvordan ble du bedre etter å ha gjort en innsats?

• Hvordan hjelper denne aktiviteten deg å forstå din vei til fullkommenhet?

Påpek at vår innsats i livet er avgjørende. Minn imidlertid elevene på at Herren ikke forven-
ter at vi skal bli fullkomne i alle ting i løpet av vårt jordiske liv. Gjennom forsoningen og vår 
flittige innsats for å følge Frelseren, kan vi til slutt bli fullkommengjort. Be elevene tenke på 
en måte de kan strebe etter å følge Frelseren på.

Merk: På grunn av lengden på denne leksjonen, kan du bruke denne aktiviteten en annen 
dag når dere har mer tid.
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Innledning
Frelseren fortsatte sin preken ved templet i landet 
Overflod. Han advarte folket mot hykleri, og lærte dem 
å gjøre gode gjerninger for å behage vår himmelske 

Fader. Han ba også folkemengden om å samle seg skat-
ter i himmelen, og ba sine disipler om å søke Guds rike 
før de tok hånd om sine egne timelige bekymringer.

LEKSJON 123

3 Nephi 13

Undervisningsforslag

3 Nephi 13:1- 18
Frelseren advarer nephittene mot hykleri og lærer dem å gjøre gode gjerninger 
for å behage vår himmelske Fader
Før leksjonen lager du et utdelingsark av følgende egenvurdering, og tar kopier til hver 
elev. Hvis ikke det er mulig, kan du presentere vurderingen muntlig eller skrive den på 
tavlen.

 1. Jeg gir almisser (barmhjertighetsgaver til andre) fordi:

 a. Det er forventet av meg.

 b. Jeg elsker Herren og liker å hjelpe andre mennesker.

 c. Jeg vil at andre skal synes godt om meg.

 2. Jeg ber fordi:

 a. Jeg ønsker å kunne si “ja” til mine foreldre eller min biskop når de spør meg om 
jeg ber.

 b. Det er bare en del av min daglige rutine.

 c. Jeg ønsker å kommunisere med min himmelske Fader.

 3. Jeg faster fordi:

 a. Faste hjelper meg å komme nærmere Herren.

 b. Andre mennesker vil synes jeg er svak hvis jeg ikke gjør det.

 c. Foreldrene mine sier at jeg bør.

For å innlede leksjonen, kan du be elevene gjøre egenvurderingen (enten på utdelingsar-
ket eller i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker) ved å angi hvilke setninger som best 
beskriver deres motiver eller grunner for å gi almisser, be og faste. Forsikre elevene om at 
du ikke vil be dem om å dele sine svar med andre. Når elevene er ferdige med egenvurde-
ringen, kan du påpeke at de mulige svarene som er oppført under å gi almisser, be og faste, 
gjenspeiler ulike motiver eller grunner vi kan ha for å gjøre disse eller andre evangelierela-
terte aktiviteter (vi kan for eksempel gjøre det av plikt eller for å imponere andre, eller for 
å behage vår himmelske Fader).

• Spiller det noen rolle hvorfor vi gjør gode gjerninger? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Skriv følgende emner og tilhørende skriftstedhenvisninger på tavlen (det kan være lurt å 
gjøre det før leksjonen begynner).

Almisser: 3 Nephi 13:1- 4

Bønn: 3 Nephi 13:5- 6

Faste: 3 Nephi 13:16- 18

Forklar at 3 Nephi 13 forteller hvordan Jesus Kristus fortsatte å undervise den nephittiske 
folkemengden ved templet og lærte dem om viktigheten av en persons motiver for å gi 
almisser, be og faste.
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Be elevene velge ett av de tre emnene som står på tavlen. Be dem lese det tilhørende skrift-
stedet stille, og se etter svar på følgende spørsmål (du kan gjerne skrive disse spørsmålene 
på tavlen):

• Hvilket motiv advarte Herren mot når vi gjør denne aktiviteten?

• Hvordan sa Herren at vi skulle gjøre denne aktiviteten?

Før elevene begynner, kan det være nyttig å definere hykler som en som gir et falskt inn-
trykk av rettskaffenhet, eller som sier én ting, men gjør noe annet.

Be noen elever fortelle hvilke svar de fant på de to spørsmålene. (Gjennom sin granskning 
skulle elevene finne ut at Herren advarte mot å gjøre gode gjerninger for å bli sett av 
mennesker, og sa at vi skulle gjøre gode gjerninger for å behage vår himmelske Fader.) For 
å hjelpe elevene å tenke ytterligere på og anvende Frelserens lære, kan du stille følgende 
spørsmål:

• Hvordan kan våre motiver for å gjøre gode gjerninger påvirke hvordan vi gjør dem?

• Hva er noen rettferdige motiver som kan inspirere en person til å gi almisser, be eller 
faste i lønndom?

Skriv følgende på tavlen: Hvis vi gjør gode gjerninger for å behage vår himmelske Fader …
• Hva sier 3 Nephi 13:4, 6, 18 om hvilken velsignelse de mottar som gjør gode gjerninger 

for å behage vår himmelske Fader? (Når elevene svarer, fullfører du setningen på tavlen: 
Hvis vi gjør gode gjerninger for å behage vår himmelske Fader, vil han belønne oss 
åpenlyst.)

Be elevene kort gjennomgå egenvurderingen sin og evaluere sine motiver for å gi almisser, 
be eller faste. Be dem overveie hvordan de kan anvende Frelserens læresetninger for å for-
bedre sine motiver for å gjøre disse eller andre aktiviteter, som å studere Skriftene, betale 
tiende, gå i kirken og ta del i nadverden.

3 Nephi 13:19- 24
Jesus Kristus lærer folket å samle seg skatter i himmelen
Skriv følgende på tavlen: Skatter på jorden og Skatter i himmelen. Be elevene drøfte følgende 
spørsmål med en partner:

• Hva er noen eksempler på skatter på jorden og skatter i himmelen?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å drøfte dette spørsmålet to og to, kan du gjerne be 
noen av dem presentere sine svar for resten av klassen. Vurder å nevne et eksempel fra ditt 
liv på en skatt på jorden (du kan vise en kostbar eiendel du har) og et eksempel på en skatt 
i himmelen (du kan vise et bilde av din familie eller fortelle hvor viktig ditt vitnesbyrd er). 
Be en elev lese 3 Nephi 13:19- 23 høyt. Be klassen følge med og finne frem til de råd Frelse-
ren ga om å søke skatter på jorden og skatter i himmelen.

• Hva sier 3 Nephi 13:19- 20 om hvordan skatter på jorden er forskjellige fra skatter i 
himmelen?

• Hvordan kan det å søke skatter på jorden distrahere oss fra å søke skatter i himmelen? 
(Det kan være lurt å forklare at Frelseren ikke forkynte at penger eller jordiske eiendeler 
er onde. Han understreket snarere hvor viktig det er å trakte etter himmelske skatter 
som vil vare.)

•  Hvordan kan du vise engasjement med hensyn til å samle skatter i himmelen?

Be en elev skrive Gud på et ark og henge det opp på den ene siden av klasserommet. Be 
en annen elev skrive Verdslighet på et ark og henge det på motsatt side av klasserommet. 
Be en tredje elev stå foran klassen vendt mot arket hvor det står Gud. Be så eleven snu 
seg mot arket hvor det står Verdslighet. Be eleven prøve å vende seg mot begge arkene på 
samme tid. Be klassen lese 3 Nephi 13:24 stille, og overveie hvilken sammenheng det er 
mellom dette verset og elevens forsøk på å vende seg mot begge arkene samtidig. Forklar 
at ordet mammon representerer verdslighet eller rikdom.

• Hvordan er det å prøve å tjene Gud og mammon som å prøve å vende seg mot begge 
vegger samtidig?

• Hva kan være noen eksempler på å prøve å tjene Gud og mammon samtidig?

Definer vanskelige 
ord eller uttrykk
Skriftenes språk kan 
noen ganger være 
vanskelig for elevene å 
forstå. Å definere van-
skelige ord eller uttrykk 
kan hjelpe elevene å 
forstå ikke bare innhol-
det i et bestemt vers 
bedre, men også den 
profetiske forfatterens 
overordnede budskap. 
Ordbøker, fotnoter og 
skriftstudiehjelpemidler 
kan være nyttige verktøy 
for å hjelpe elevene å 
oppdage betydningen 
av et bestemt ord eller 
uttrykk.
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Be klassen stå vendt mot arket hvor det står Gud.
• Hvorfor er det viktig for deg å ha Gud som din herre?

• Basert på Frelserens ord i 3 Nephi 13:24, hvordan kan du vite om Gud er din herre? 
(Selv om elevene kan gi mange riktige svar, bør du sørge for at de finner frem til føl-
gende prinsipp: For å ha Gud som vår herre, må vi elske og tjene ham høyere enn 
det som hører verden til.)

Mens elevene blir stående, leser du eksemplene nedenfor og ber dem vende seg mot den 
siden av klasserommet som representerer den herren de tror vedkommende tjener – Gud 
eller Verdslighet (mammon). Be elevene forklare hvorfor de valgte å vende seg den veien 
de gjorde. (Du kan gjerne tilpasse disse eksemplene til elevenes behov og interesser.)

 1. En ung mann avslår en jobb som ville føre til at han gikk glipp av sine søndagsmøter, og 
velger i stedet en dårligere betalt jobb som ikke innebærer at han må gå glipp av møtene.

 2. En ung kvinne klager ofte til sine foreldre om at hun trenger nye klær. Klærne hun 
ønsker å kjøpe, koster mer enn hennes familie har råd til.

 3. En ung mann betaler sin tiende regelmessig med pengene han tjener på jobben. Han 
bruker imidlertid hele sin gjenværende inntekt til å kjøpe underholdning, herunder noen 
upassende filmer og sanger, og har ikke spart penger til misjon eller en utdannelse.

 4. En ung kvinne bruker ofte noe av inntekten sin til å kjøpe små gaver for å vise kjærlighet 
til andre.

Etter aktiviteten ber du elevene sett seg, og så stiller du dem følgende spørsmål:

• Basert på din erfaring, hvorfor kan det være vanskelig å alltid elske og tjene Gud fremfor 
det som hører verden til? Hvorfor er det verdt innsatsen å sette Gud først?

3 Nephi 13:25- 34
Frelseren ber de tolv disiplene om å søke Guds rike før de tar hånd om sine egne 
timelige bekymringer
Gi et sammendrag av 3 Nephi 13:25- 31 ved å fortelle elevene at Jesus Kristus ba sine tolv 
disipler om ikke å bekymre seg for sine timelige behov for mat og klær. Påpek at selv om 
denne læren ble gitt spesielt til de tolv disiplene, kan de underliggende prinsippene brukes 
generelt. Be en elev lese 3 Nephi 13:32- 33 høyt. Be klassen følge med og merke seg hvor-
dan Frelseren beroliget sine disipler med hensyn til deres timelige behov.

• Hvordan kan det hjelpe oss å vite at Gud kjenner våre behov?

• Hva sier 3 Nephi 13:33 om hva Jesus Kristus lovet dem som setter Gud og hans rike først 
i sitt liv? (Selv om elevene kan gi forskjellige svar, må du forsikre deg om at de finner 
frem til følgende prinsipp: Hvis vi søker Guds rike først, vil han hjelpe oss å ivareta 
våre behov. Du kan gjerne skrive dette prinsippet på tavlen.)

• Hvordan føler du deg når en nær venn eller et familiemedlem setter dine interesser og 
behov foran sine egne? Hva formidler vi til vår himmelske Fader og Frelseren når vi 
setter dem foran våre timelige behov og interesser?

Be elevene skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker et mål med hensyn til én ting 
de kan gjøre for i større grad å sette Gud først i livet. Du kan gjerne avslutte lesjonen med 
å bære vitnesbyrd om velsignelsene du har opplevd når du har prøvd å sette Gud og hans 
rike først i ditt liv.
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Innledning
Da Jesus Kristus fortsatte sin tale ved templet i landet 
Overflod, advarte han folket mot å dømme andre og ba 
dem søke velsignelser fra vår himmelske Fader ved å be 

og gjøre hans vilje. Frelseren advarte dem også mot 
falske profeter, og understreket viktigheten av å gjøre 
Guds vilje.

LEKSJON 124

3 Nephi 14

Undervisningsforslag

3 Nephi 14:1- 6
Frelseren underviser om å dømme rettferdig
For å forberede elevene til å studere Frelserens læresetninger om å dømme rettferdig, kan 
du lese følgende historie som ble fortalt av president Thomas S. Monson:

“Et ungt par, Lisa og John, flyttet til et nytt nabolag. En morgen da de spiste 
frokost, tittet Lisa ut av vinduet og så at naboen ved siden av hengte ut 
klesvasken.

‘Det tøyet er ikke rent!’ utbrøt Lisa. ‘Naboen vår vet ikke hvordan hun får 
tøyet rent!’

John så på, men forholdt seg taus.

Hver gang naboen hengte ut tøy, kom Lisa med de samme bemerkningene.

Noen uker senere ble Lisa overrasket da hun tittet ut av vinduet og så en pen og ren 
klesvask henge i naboens hage. Hun sa til mannen sin: ‘Se John, hun har endelig lært 
å vaske ordentlig! Jeg undres hvordan hun gjorde det.’

John svarte: ‘Kjære, jeg kan svare deg. Jeg sto nemlig tidlig opp i morges og vasket vindu-
ene våre!’” (“Kjærlighet svikter aldri,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 122).

• Hva kan vi lære av denne historien?

Forklar at 3 Nephi 14 inneholder en fortsettelse av Frelserens læresetninger til nephittene 
ved templet. Be en elev lese 3 Nephi 14:1- 2. Be klassen følge med og finne Jesu Kristi 
advarsel mot å dømme andre. Uttrykket “med det mål dere måler” viser til den målestokk 
en person bruker til å måle eller dømme andre mennesker.

• Hvordan ville du uttrykke sannheten i 3 Nephi 14:2 med egne ord? (Elevenes svar skulle 
gjenspeile følgende sannhet: Vi vil bli dømt i forhold til hvordan vi dømmer andre.)

For å hjelpe elevene å forstå Frelserens befaling “døm ikke” i 3 Nephi 14:1, kan du be en 
elev lese følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum. Be klassen 
merke seg hva slags dom vi skulle unngå å avsi over andre.

“Den endelige dom … er den fremtidige begivenhet hvor vi alle vil stå for 
Kristi domstol for å bli dømt i henhold til våre gjerninger… Jeg tror at 
befalingen i Skriftene om å ikke dømme først og fremst gjelder denne 
endelige dom …

… Hvorfor befalte da Frelseren at vi ikke skulle avsi endelige dommer? Jeg 
tror dette budet ble gitt fordi vi har lett for å avsi en endelig dom når vi sier 

at noen kommer til helvete (eller til himmelen) for en bestemt handling på et bestemt 
tidspunkt. Når vi gjør dette – og fristelsen er stor til å gjøre det – skader vi oss selv og den 
vi prøver å dømme …

… Evangeliet er håpets evangelium, og ingen av oss har myndighet til å hindre forsonin-
gens kraft i å rense bort personlige synder og tilveiebringe tilgivelse og et bedre liv på de 
rette betingelser” (“‘Judge Not’ and Judging,” Ensign, aug. 1999, 7, 9).
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• Hvordan hjelper eldste Oaks uttalelse deg å forstå Frelserens befaling “døm ikke”?

Vis en liten splint av et materiale, for eksempel en liten treflis. Forklar at et annet ord for 
splint er flis. Vis deretter (eller tegn på tavlen) en trebjelke eller en lang trebit. Forklar for 
elevene at Frelseren snakket om en splint og en bjelke for å hjelpe oss å forstå problemer 
som oppstår når vi dømmer andre urettferdig. Be en elev lese 3 Nephi 14:3- 5 høyt, og be 
klassen tenke på hva splinten og bjelken symboliserer.

• Hva symboliserer splinten? (En feil vi ser i en annen.) Hva symboliserer bjelken? (Våre 
egne feil.)

Påpek at Frelserens analogi fokuserer på gjenstander som sitter fast i øyet. Slike gjenstan-
der vil påvirke en persons syn.

• Hvordan kan våre feil påvirke hvordan vi ser andre?

Be elevene tenke over om det noen gang er riktig å foreta vurderinger av andre mennesker. 
Gi dem litt tid til å tenke nøye over dette spørsmålet. Forklar så at i den inspirerte over-
settelsen av Matteus 7:1, klargjorde profeten Joseph Smith Frelserens lære om å dømme 
andre. Ifølge Joseph Smith, sa Frelseren: “Døm ikke urettferdig, for at dere ikke skal 
blir dømt, men døm rettferdig” (Joseph Smiths oversettelse, Matteus 7:1 [i Matteus 7:1, 
 fotnote a]). Be en elev lese følgende forklaring i Tro mot pakten:
“Enkelte føler at det er galt å dømme andre på noen som helst måte. Selv om det er sant at 
du ikke skulle fordømme andre eller dømme dem urettferdig, vil du måtte bedømme ideer, 
situasjoner og mennesker i løpet av ditt liv. Herren har gitt mange bud som du ikke kan 
holde uten å foreta en bedømmelse” (Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet [2004], 22).

For å hjelpe elevene å forstå at Frelseren forkynte viktigheten av å dømme rettferdig, kan 
du be dem lese 3 Nephi 14:6 stille. Be dem om å nevne noen vurderinger/bedømmelser 
han ba oss om å foreta. Be dem rapportere hva de finner ut.

• Hva betyr det å gi det som er hellig, til hunder, eller kaste perler for svin? (Å dele noe 
som er hellig, med noen som ikke vil sette pris på det eller respektere dets hellighet.)

• Hvordan innebærer Frelserens råd i 3 Nephi 14:6 at vi gjør vurderinger av andre?

Når elevene har svart, kan du lese følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks om andre 
situasjoner hvor vi trenger å dømme rettferdig:

“Vi må alle vurdere og bedømme andre når vi velger venner, når vi velger hvordan vi vil 
anvende vår tid og våre penger, og naturligvis når vi skal velge en evig ledsager …

… En rettferdig dom vil være veiledet av Herrens ånd, ikke av sinne, hevn, sjalusi eller 
egennytte” (“‘Judge Not’ and Judging,” 9).

• Hvorfor er det viktig å dømme rettferdig når vi skal velge venner, avgjøre hvordan vi 
bruker vår tid og våre penger, og velge en evig ledsager?

• Hva er noen andre situasjoner der vi må foreta vurderinger av andre? (Elevene kan 
nevne å velge mellom potensielle arbeidsgivere eller avgjøre om vi vil takke ja til en 
invitasjon til å gå på et stevnemøte.)

3 Nephi 14:7- 11
Frelseren underviser om søke velsignelser fra vår himmelske Fader
Be elevene lese 3 Nephi 14:7- 11 stille, og se etter Frelserens læresetninger om vår himmel-
ske Faders villighet til å besvare våre bønner. Forklar at hvis jordiske fedre, som er snille og 
kjærlige, men ufullkomne, vil gi sine barn brød og fisk istedenfor steiner og slanger, vil vår 
himmelske Fader, som er fullkomment snill og kjærlig, utvilsomt besvare sine barns bønner 
om hjelp.

• Hvilke prinsipper kan vi lære av 3 Nephi 14:7- 11? (Elevene kan nevne en rekke prinsip-
per. Ett prinsipp du gjerne kan understreke, er at vår himmelske Fader velsigner oss 
når vi ber ham om hjelp.)

• Hvorfor er det viktig for deg å vite at vår himmelske Fader vil besvare dine bønner?

• Når har du følt vår himmelske Faders kjærlighet til deg ved måten han har besvart dine 
bønner på? (Du kan gjerne gi elevene tid til å grunne på dette spørsmålet før de besvarer 
det. Vurder også å fortelle om en av dine egne erfaringer.)
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3 Nephi 14:12- 27
Frelseren underviser om viktigheten av å gjøre vår himmelske Faders vilje
Be elevene lese 3 Nephi 14:12 stille, og be dem overveie hvordan Frelserens lære i dette 
verset kan hjelpe dem å bli mer lik vår himmelske Fader.

• Hvordan kan det å adlyde rådene i 3 Nephi 14:12 hjelpe oss å bli mer lik vår himmelske 
Fader?

Informer elevene om at da Frelseren fortsatte å undervise, brukte han sterke analogier for å 
hjelpe oss å forstå viktigheten av å gjøre vår himmelske Faders vilje.

For å forberede elevene til å studere Frelserens analogier i 3 Nephi 14, kan du gjennomføre 
følgende aktivitet:

Del elevene inn i grupper på 2- 4. Gi hver elev et ark. Skriv følgende skriftstedhenvisnin-
ger på tavlen, og gi en av dem til hver gruppe: 3 Nephi 14:13- 14; 3 Nephi 14:15- 20; 3 Nephi 
14:24- 27. (Hvis du har en stor klasse, kan du gi skriftstedbolker til mer enn én gruppe.) Be 
elevene lese sine tildelte skriftsteder og tegne illustrasjoner av analogiene Frelseren brukte. 
Be dem også skrive hva de lærer av analogiene.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be elevene vise bildene sine til klassen og for-
klare hva de har lært. Når elevene presenterer det de har lært, kan du stille spørsmål som 
de følgende:

• Hvordan er det å adlyde Jesu Kristi læresetninger som å gå på en smal sti? Hvordan er 
det å forkaste Jesu Kristi læresetninger som å gå på en bred vei? (Se 3 Nephi 14:13- 14.) 
På hvilke måter er Frelserens læresetninger forskjellige fra verdens læresetninger?

• Hvorfor skulle en ulv kle seg i fåreklær? (Se 3 Nephi 14:15.) Hva forteller denne analo-
gien oss om falske profeters ønsker og handlinger?

• Hvis trærne i 3 Nephi 14:16- 20 symboliserer mennesker, hva kan fruktene symbolisere? 
(Svarene kan omfatte menneskers tanker, ord, handlinger og innflytelse på andre.)

• Hvordan er vi som en mann som bygde huset sitt på fjell, når vi hører Frelserens ord og 
følger dem? (Se 3 Nephi 14:24- 25.) Hvordan ligner vi en mann som bygger sitt hus på 
sand, hvis vi velger å ikke følge Frelserens ord? (Se 3 Nephi 14:26- 27.)

Etter elevenes fremførelser og diskusjon ber du en elev lese 3 Nephi 14:21- 23 høyt.

• Hva kan vi lære av 3 Nephi 14:21? (Elevene kan bruke forskjellige ord, men de skulle 
finne frem til følgende sannhet [skriv denne sannheten på tavlen]: Vi må gjøre vår 
 himmelske Faders vilje for å komme inn i himmelens rike.)

• Hvordan angår denne sannheten illustrasjonene med brede og smale stier, gode og 
dårlige trær, og den kloke og den uforstandige mannen?

Gi elevene tid til å grunne og anvende det de har lært av 3 Nephi 14. Be dem skrive i sine 
notatbøker eller skriftstudiedagbøker om hvordan de vil forbedre sine anstrengelser for å 
følge Frelserens læresetninger i 3 Nephi 14. Hvis tiden tillater det, kan du be noen elever 
sammenfatte det de har lært og fortelle hva de vil gjøre på grunn av det de har lært. Du kan 
gjerne avslutte med å vitne om velsignelser du har mottatt når du har fulgt vår himmelske 
Faders vilje.
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Innledning
Da Jesus Kristus fortsatte å undervise folket ved tem-
plet i landet Overflod, erklærte han at Moseloven var 
oppfylt og at han var lyset og loven som folket skulle se 
hen til. Deretter forklarte han for de tolv disiplene at 

folket i Amerika var de “andre får” som han hadde talt 
om i Jerusalem (se Johannes 10:14- 16). Han lovet også 
at de som omvender seg og vender tilbake til ham, vil 
bli regnet blant hans paktsfolk.

LEKSJON 125

3 Nephi 15- 16

Undervisningsforslag

3 Nephi 15:1- 10
Frelseren erklærer at han har oppfylt Moseloven
Før leksjonen skriver du følgende spørsmål på tavlen:

Hvorfor betale tiende? Hvorfor holde sabbatsdagen hellig? Hvorfor hedre dine foreldre?

For å innlede leksjonen, peker du på spørsmålene på tavlen og spør:

• Noen lurer kanskje på hvorfor Herren gir bud. Hvordan vil du forklare hensikten 
med bud?

Fortell elevene at da Jesus Kristus underviste nephittene, lærte han dem at én hensikt med 
budene var å vise veien til ham. Be elevene merke seg denne hensikten mens de studerer 
3 Nephi 15.

Forklar at da Frelseren talte til folket, skjønte han at noen blant dem hadde et spørsmål. 
Be elevene skumlese 3 Nephi 15:1- 2 for å finne ut hva disse menneskene ønsket å vite. 
(De lurte på hva Frelseren ønsket at de skulle gjøre “med Moseloven”. Nephittenes religi-
onsutøvelse, ritualer og Kirkens organisasjon hadde blitt bygd på Moseloven for å forbe-
rede folket for Jesu Kristi komme og hjelpe dem å se frem til hans sonoffer. Tilsynelatende 
ble noen forvirret med hensyn til hva de skulle gjøre istedenfor å holde Moseloven.)

Be en elev lese 3 Nephi 15:3- 5, 9 høyt. Be klassen følge med, og se etter ord eller uttrykk 
i Frelserens forklaring som kan ha forvisset nephittene om at deres tro ikke behøvde å for-
andre seg. Be noen elever fortelle hvilke ord eller uttrykk de finner. Be dem forklare hvorfor 
de tror disse ordene eller uttrykkene kan ha vært nyttige for nephittene.

• Hva tror du Jesus forkynte da han erklærte at han er “loven”? (3 Nephi 15:9).

Elevene kan gi en rekke forskjellige svar. Etter hvert som de svarer, kan du hjelpe dem 
å finner frem til følgende sannheter (skriv disse sannhetene på tavlen): Jesus Kristus er 
lovens kilde. Alle evangeliets lover viser vei til Jesus Kristus og hans forsoning. Hvis 
vi følger hans bud, vil vi motta evig liv.
• Hvorfor kan disse sannhetene ha vært viktige for nephittene å forstå på dette tidspunk-

tet? (Du kan gjerne påpeke at i likhet med Moseloven, rettet den nye loven oppmerk-
somheten mot Frelseren og hans forsoning. Selv om noen av metodene for folkets 
religionsutøvelse ble forandret, ville de fortsette å utøve tro på Jesus Kristus og tilbe 
Faderen i hans navn.)

Gi et sammendrag av 3 Nephi 15:6- 8 ved å forklare at Frelseren forvisset folket om at 
akkurat slik profetenes ord om en Forløser hadde blitt oppfylt i ham, ville deres profetier 
om fremtidige hendelser også gå i oppfyllelse. Han forklarte også at pakten han hadde 
inngått med sitt folk, fortsatt var i kraft og ville bli oppfylt.

Be en elev lese 3 Nephi 15:9- 10 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva Frelseren 
ønsker at hans folk skal gjøre med sin kunnskap om de sannheter som er skrevet på tavlen.
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• Hva betyr det for deg å “se hen til” Kristus?

Be elevene gjennomgå 3 Nephi 15:9- 10 og sammenfatte hvordan Herren ønsker at vi skal 
etterleve evangeliet, og hvilken velsignelse som kommer som følge av dette. (Elevene kan 
sammenfatte dette prinsippet på forskjellige måter, men svarene bør gjenspeile følgende 
prinsipp: Hvis vi ser hen til Jesus Kristus ved å holde hans bud og holde ut til enden, 
vil han gi oss evig liv.)
• Er det mulig å følge Jesus Kristus uten å holde hans bud? Hvorfor ikke?

Be elevene overveie spørsmålene du skrev på tavlen før leksjonen.

• Er det mulig for en person å holde budene utad uten å se hen til Jesus Kristus?

• Kan du nevne noen grunner til at man kan adlyde budene utad uten å se hen til Jesus 
Kristus? (Svarene kan omfatte plikt, frykt for straff, et ønske om å passe inn eller å holde 
fasaden, eller en forkjærlighet for regler.)

• Hvilke grunner burde vi ha for å holde budene? (Vi burde holde budene fordi vi elsker 
Herren, vi ønsker å behage ham, og vi ønsker å komme til ham.)

• Hvordan har du blitt velsignet når du har holdt budene med ærlig hensikt?

Be elevene tenke på et bud eller en norm innenfor evangeliet som har vært vanskelig 
for dem å forstå og følge. Be dem overveie hvordan deres følelser med hensyn til dette 
budet eller denne normen kan endre seg hvis deres kjærlighet til Herren blir deres grunn 
til å adlyde. Oppfordre dem til å adlyde budene av kjærlighet til Herren. Fortell hvordan 
budene har hjulpet deg å komme nærmere vår himmelske Fader og Frelseren.

3 Nephi 15:11- 16:5
Jesus Kristus snakker med sine disipler om sine andre får
Be elevene rekke opp hånden hvis de noen gang har følt seg mindre viktig enn andre. Be 
dem overveie om de noen gang har følt seg glemt eller alene, eller om de noen gang har 
lurt på om vår himmelske Fader vet hvem de er.

Skriv følgende utsagn på tavlen: Gud har omsorg for alle sine barn, og han tilkjennegir 
seg for dem. Forsikre elevene om at dette utsagnet er sant, og be dem se etter bevis på dets 
sannhet når de studerer resten av 3 Nephi 15 og begynnelsen av 3 Nephi 16.

Be en elev lese 3 Nephi 15:11- 17, og be elevene legge merke til hva Herren sa til folket i 
Jerusalem om sitt folk i Amerika. Du kan også gjerne be elevene lese Johannes 10:14- 16. 
(Hjelp elevene å forstå at “andre får” er en henvisning til andre tilhengere av Hyrden Jesus 
Kristus. Ordet hjord kan referere til en saueflokk, men det kan også betegne en gruppe 
mennesker med felles tro.)

• Hva sier 3 Nephi 15:17 om hvordan Herren lovet å åpenbare seg for sine andre får, eller 
etterfølgere? (De skulle høre hans røst.)

Be en elev lese 3 Nephi 15:18- 19 høyt. Be klassen følge med, og se etter årsaken til at vår 
himmelske Fader befalte Jesus Kristus å holde tilbake kunnskap om sine andre får fra fol-
ket i Jerusalem. Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du spørre:

• Hvilket prinsipp kan vi lære av dette? (Elevenes svar skulle gjenspeile følgende prinsipp: 
Gud gir oss kunnskap og sannhet i forhold til vår tro og lydighet.)

Gi et sammendrag av 3 Nephi 15:21- 23 ved å forklare at Herren fortalte nephittene at de 
var de andre får han hadde omtalt, mens jødene i Jerusalem trodde han talte om hednin-
gene, eller ikke- israelitter. De hadde ikke forstått at hedningene ikke ville høre hans røst 
personlig.

Be en elev lese 3 Nephi 15:24 høyt, og be klassen merke seg hvordan Herren forsikret 
nephittene om sin omsorg for dem. Du kan gjerne spørre elevene hvordan de ville ha følt 
seg om de hørte Herren si disse ordene til dem.

Be elevene lese 3 Nephi 16:1- 3 stille og finne ut hvem andre som skulle høre Frelserens 
røst. Forklar at vi ikke har noen opptegnelse om de andre stedene og menneskene Frelse-
ren besøkte, men det er klart at han besøkte andre grupper eller “hjorder”.
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For å presisere at Frelseren også tilkjennegir seg for dem som ikke hører hans røst, kan du 
stille følgende spørsmål før du ber elevene granske Skriftene for å finne svar:

• Hva med dem som ikke får høre Frelserens røst? Hvordan viser han dem at han bryr seg 
om dem?

Be elevene granske 3 Nephi 15:22- 23 og 3 Nephi 16:4, og se etter hvordan Herren erklærte 
at han ville åpenbare seg for hedningene (gjennom andres forkynnelse, gjennom Den 
hellige ånds vitnesbyrd og gjennom profetenes skrivelser).

• Hvordan viser disse tilkjennegivelsene at Gud har omsorg for alle sine barn?

• Hvordan har Herren tilkjennegitt seg for deg og din familie?

• Hvordan kan du bidra til Herrens forsøk på å tilkjennegi seg for hele sitt folk?

3 Nephi 16:6- 20
Jesus Kristus uttaler velsignelser og advarsler til hedningene som vil motta 
evangeliet i de siste dager
Spør elevene om de noen gang har ønsket å være en del av en gruppe, en klubb eller et lag. 
Spør hvilke kvalifikasjoner de måtte ha for å bli medlem av gruppen de ønsket å tilhøre. 
Minn om at den beste gruppen vi kan bli medlem av, er Herrens paktsfolk.

Be en elev lese 3 Nephi 16:6- 7 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva Herren sa ville 
skje i de siste dager fordi hedningene ville tro på ham og Israels hus ikke ville tro på ham. 
(Du kan gjerne forklare at profeter i Mormons bok brukte begrepet hedninger om folk som 
ikke var fra det hellige land. Derfor kan ordet brukes om Kirkens medlemmer så vel som 
om ikke- troende og medlemmer av andre trossamfunn.) Når elevene har svart, kan du 
sammenfatte 3 Nephi 16:8- 9 ved å forklare at Jesus Kristus profeterte at det også vil være 
ikke- troende hedninger i de siste dager som vil adspre og mishandle medlemmer av Israels 
hus. Be en elev lese 3 Nephi 16:10 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva som vil skje 
med disse vantro hedningene.

• Hva erklærte Herren at de ikke- troende hedningene ville miste?

• Hvordan kan dette gjelde for dem som kjenner sannheten, men blir oppblåste av 
stolthet?

Forklar at Herren lovet å holde sin pakt med Israels hus ved å bringe evangeliet til dem (se 
3 Nephi 16:11- 12). Be en elev lese 3 Nephi 16:13 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva 
som er nødvendig for å bli medlem av Herrens paktsfolk. Skriv følgende på tavlen: “Hvis 
vi … , da … ” Be elevene om å bruke 3 Nephi 16:13 til å fullføre dette utsagnet. Elevene 
bør kunne oppdage følgende sannhet: Hvis vi omvender oss og vender tilbake til Jesus 
Kristus, da vil vi bli regnet blant hans folk.
• Hvorfor er det en velsignelse å bli regnet blant Herrens folk?

Rund av med å bære ditt vitnesbyrd om sannhetene i denne leksjonen.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
3 Nephi 15:5- 8. Pakten er ikke helt oppfylt

Hva mente Jesus da han sa: “Pakten som jeg har 
inngått med mitt folk, er ikke helt oppfylt”? (3 Nephi 
15:8). Jehova sluttet pakt med Abraham i fordums 

tid. Abraham ble lovet (1) uendelig etterslekt, (2) et 
arveland og (3) Guds prestedømskraft. Disse løftene 
ble også gitt til Abrahams etterkommere (se L&p 
132:30- 31), og vil bli oppfylt i fremtiden.

Søkespørsmål
Søkespørsmål hjelper 
elevene å utvikle sin 
grunnleggende forstå-
else av skriftstedbolken 
ved å be dem se etter 
viktige detaljer mens 
de leser. Det er nyttig å 
stille slike spørsmål før 
du ber elevene lese ver-
sene hvor svaret finnes. 
Dette fokuserer elevenes 
oppmerksomhet og 
hjelper dem å finne svar 
i teksten mens de leser.
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Innledning
I denne leksjonen skal elevene overveie hvordan stridigheter 
påvirker deres evne til å føle Ånden. De vil også kunne tenke på 
dem som har vært gode eksempler for dem, og overveie hvor-
dan de bedre kan være eksempler for andre.

Undervisningsforslag

3 Nephi 11:18- 41
Jesus Kristus fastsetter måten å døpe på, fordømmer stridigheter 
og erklærer sin lære
Skriv ordet stridigheter på tavlen, og be elevene definere dette 
ordet (krangel, konflikt eller ordstrid).

Be elevene lage en kort liste på tavlen over noen situasjoner eller 
aktiviteter der de lett kan havne i stridigheter. (Du kan gjerne 
be én elev være skriver mens klassen gir svarene.) Under denne 
aktiviteten må du prøve å unngå det eldste Dallin H. Oaks i De 
tolv apostlers quorum kalte “djevelens teknikker” som kan føre 
til “debatt og strid” (The Lord’ s Way [1991], 139).

Minn elevene på at i 3 Nephi 11 leser de at Jesus Kristus viste 
seg for nephittene som var samlet ved templet. Be en elev lese 
3 Nephi 11:28 høyt, og be klassen merke seg hvilket emne noen 
av nephittene hadde vært uenige om. (For å hjelpe elevene å 
forstå dette verset bedre, må du kanskje forklare at ordet ord-
strid betyr krangel eller uenighet.)

Spør: Hvorfor tror du det er viktig å unngå ordstrid når vi snak-
ker om evangeliet med andre?

Skriv følgende på tavlen: Stridighetens ånd er ikke av Gud, 
men … Be en elev lese 3 Nephi 11:29- 30 høyt, og be elevene 
finne ut hvor stridighetens ånd kommer fra. Sannheten de 
finner, kan uttrykkes som følger: Stridighetens ånd er ikke 
av Gud, men av djevelen. Du kan gjerne foreslå at elevene 
markerer denne sannheten i Skriftene sine.

Spør: Hvordan kan det å huske Frelserens læresetninger i 
3 Nephi 11:29- 30 hjelpe deg når du er i en situasjon som kan 
være omstridt? (Du kan gjerne peke på bestemte situasjoner 
som er skrevet på tavlen, eller be elevene overveie en situasjon 
hvor noen ønsker å krangle om punkter i evangeliet.)

For å hjelpe elevene å forstå en viktig konsekvens av stridigheter, 
kan du lese eller vise følgende uttalelse av president James E. 
Faust i Det første presidentskap: “Når det oppstår strid, vil 
Herrens Ånd trekke seg tilbake, uansett hvem som har skylden” 
(“What I Want My Son to Know before He Leaves on His Mis-
sion,” Ensign, mai 1996, 41).

Du kan gjerne foreslå at elevene skriver denne uttalelsen i Skrif-
tene eller i sine skriftstudiedagbøker.

Hjemmestudie- leksjon
3 Nephi 11:18- 16:20 (enhet 25)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prin-
sippene elevene lærte da de studerte 3 Nephi 11:18- 16:20 
(enhet 25), er ikke ment å bli undervist som en del av 
leksjonen. Leksjonen du underviser i, konsentrerer seg bare 
om et fåtall av disse læresetningene og prinsippene. Følg Den 
hellige ånds tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (3 Nephi 11:18- 12:48)
Elevene lærte at dåpen må utføres av en person som innehar 
den rette myndighet, og må utføres på den måten som er 
fastsatt av Herren. De studerte også Kristi lære og lærte at 
Den hellige ånd vitner om vår himmelske Fader og Jesus Kris-
tus. I sitt studium av saligprisningene og Frelserens forklaring 
av den høyere lov, lærte de at hvis vi lever i samsvar med 
Jesu Kristi læresetninger, vil vi bli velsignet og forberedt til å 
komme inn i himmelens rike. De lærte også at når vi kommer 
til Kristus og holder hans bud, kan vi bli mer lik ham og vår 
Fader i himmelen, som er fullkomne.

Dag 2 (3 Nephi 13)
Av Frelserens læresetninger om motivasjonen bak almisser, 
bønn og faste, lærte elevene at hvis vi gjør gode gjerninger 
for å behage vår himmelske Fader, vil han belønne oss åpen-
lyst. Da de studerte Frelserens læresetninger om den umulig-
het det er å tjene to herrer, lærte de følgende prinsipper: For 
å ha Gud som vår herre, må vi elske og tjene ham høyere enn 
det som hører verden til. Hvis vi søker Guds rike først, vil han 
hjelpe oss å ivareta våre behov.

Dag 3 (3 Nephi 14)
Frelserens læresetninger om å dømme rettferdig hjalp 
elevene å forstå at vi vil bli dømt etter hvordan vi dømmer 
andre. De lærte også at vår himmelske Fader velsigner oss 
når vi ber om hans hjelp. Elevene tegnet bilder som forestilte 
Frelserens læresetninger og lærte at vi må gjøre vår himmel-
ske Faders vilje for å komme inn i himmelens rike.

Dag 4 (3 Nephi 15- 16)
Elevene lærte at Jesus Kristus er kilden til alle lover og bud i 
evangeliet. Hvis vi ser hen til ham ved å holde hans bud og 
holde ut til enden, vil han gi oss evig liv. Da elevene studerte 
Frelserens ord om “andre får” (3 Nephi 15:21), lærte de at 
Gud har omsorg for alle sine barn og tilkjennegir seg for 
dem. De lærte også at Gud gir oss kunnskap og sannhet i 
forhold til vår tro og lydighet.



436

HJEMMESTUDIE-  LEKSJON

Spør: Har du noen gang følt Herrens ånd vike på grunn av stri-
digheter? Hvordan føltes det?

Pek på Frelserens ord om stridigheter i 3 Nephi 11:30: “Det 
er min lære at slike ting skal avskaffes.” Still deretter følgende 
spørsmål:

• Hvordan kan vi avskaffe strid og uenighet?
• Hvordan kan vi være uenige med andre og unngå strid?
• På hvilke måter har du følt deg velsignet for din innsats med 

å unngå eller overvinne stridigheter?

Du kan gjerne fortelle om en erfaring du har hatt hvor du følte 
deg velsignet for din innsats med å unngå eller overvinne stri-
digheter. Be elevene se på listen på tavlen og velge en situasjon 
hvor de ofte føler seg kranglevorne. Gi dem tid til å skrive ned et 
mål for hvordan de vil prøve å unngå eller overvinne stridigheter 
i denne situasjonen.

3 Nephi 12- 16
Jesus Kristus forkynner prinsipper som hjelper hans barn å 
bevege seg mot fullkommenhet
Be elevene reise seg og fremsi 3 Nephi 12:48. Du må kanskje 
la dem øve et par ganger slik at de kan fremsi dette kjenn 
Skriftene- skriftstedet perfekt. Be elevene bruke Skriftene til å 
peke ut noe av det som står i 3 Nephi 12:1- 12 om hva som 
utgjør fullkommenhet, og som de håper å utvikle i større grad.

Ta litt salt på en skje, og be elevene gjette hva det er. Be så en 
elev komme frem og identifisere stoffet ved å smake på det. 
Etter at eleven har identifisert stoffet som salt, kan du be klassen 
nevne fordelene med salt. Etter hvert som de svarer, må du for-
visse deg om at de forstår at i tillegg til å gi smak til mat, brukes 
salt som et konserveringsmiddel for å hindre at kjøtt blir dårlig.

Be elevene lese 3 Nephi 12:13 for å finne ut hvem Frelseren 
sammenlignet med salt. Når elevene svarer, kan du forklare at 
han ikke bare snakket om folket ved templet den dagen, men 
også om alle som er døpt inn i hans pakt.

Spør: På hvilke måter kan vi, som etterfølgere av Jesus Kristus, 
være som salt? (Vi skulle bidra til å bevare eller frelse mennesker 
og å forbedre verden ved å være en god innflytelse for andre.)

Forklar at i 3 Nephi 12:13 sikter ikke ordet kraft bare til saltets 
smak, men også til dets funksjon som konserveringsmiddel.

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Carlos E. Asay i De 
sytti om hvordan salt kan miste sin kraft:

“Salt mister ikke sin kraft med alderen. Kraften mistes ved utblan-
ding og kontaminasjon. Smak og kvalitet forlater [på lignende 

måte] en mann når han forurenser sitt sinn med urene tanker, 
vanhelliger sin munn ved å si noe mindre enn sannheten og 
misbruker sin styrke til å gjøre ugudelige handlinger” (“Salt of the 
Earth: Savor of Men and Saviors of Men,” Ensign, mai 1980, 42).

Spør: Hvorfor må vi strebe etter å være rene for å påvirke andre 
til det gode?

Vis elevene en lommelykt. Slå den på, og be elevene lese 3 Nephi 
12:14- 16 og se etter hvordan Frelseren brukte lys til videre å 
undervise om den rollen hans paktsfolk spiller i verden. Før de 
leser, kan det være nyttig å forklare at en skjeppe er en kurv.

Spør: Hvordan kan Kirkens medlemmer som holder sine pakter, 
være et lys for andre?

Dekk til lyset med en kurv eller et håndkle, og still følgende 
spørsmål:

• Hvordan kan vi bli fristet til å dekke til vårt lys?
• Hva sier 3 Nephi 12:16 om hvorfor Frelseren vil at vi skal være 

et godt eksempel for andre? (Hvis vi er gode eksempler, 
kan vi hjelpe andre å prise vår himmelske Fader. Du kan 
gjerne foreslå at elevene skriver dette prinsippet i margen i 
Skriftene sine.)

• Hvem sitt gode eksempel har hjulpet deg å komme nærmere 
vår himmelske Fader, eller styrket ditt ønske om å etterleve 
evangeliet i større grad?

Oppfordre elevene til å være som salt og som et lys for verden 
ved å velge å være gode eksempler.

Forklar at Frelseren fortsatte å lære nephittene at den virkelige 
belønningen for rettferdig overholdelse av budene, ville komme 
når de tilba uten hykleri og uten å trakte etter jordiske skatter 
eller belønninger. Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tav-
len: 3 Nephi 13:22; 13:31- 33; 14:7- 8; 15:9; 16:13. Be elevene 
granske disse skriftstedene og finne noen av de belønninger 
som vår himmelske Fader lovet oss hvis vi trakter etter å leve 
rettskaffent. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem 
fortelle hva de har kommet frem til.

Bær vitnesbyrd for elevene om at vår himmelske Fader og Jesus 
Kristus vil hjelpe og velsigne dem i deres anstrengelser for å 
slutte med stridigheter og være gode eksempler for verden.

Neste enhet (3 Nephi 17- 22)
Fortell elevene at når de studerer 3 Nephi 17- 22, vil de lese at 
Jesus Kristus gråt da han var sammen med nephittenes barn. 
Be dem prøve å finne svar på følgende spørsmål: Hva gjorde han 
for dem? Hvilke andre mirakler utførte Jesus mens han betjente 
nephittene?
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Innledning
Da Frelserens første dag hos nephittene gikk mot slut-
ten, skjønte han at mange ikke fullt ut forsto hans ord. 
Han lærte dem hvordan de kunne motta ytterligere 
forståelse, og han understreket viktigheten av bønn 
og meditasjon. Folket gråt da han kunngjorde at han 

skulle dra. Fylt av medlidenhet, ble Frelseren værende 
litt lenger for å helbrede de syke, for å be for folket og 
for å velsigne deres barn. Nephittene ble overveldet av 
glede.

LEKSJON 126

3 Nephi 17

Undervisningsforslag

3 Nephi 17:1- 3
Jesus ber nephittene om å overveie hans ord og be om forståelse
Be elevene forestille seg at de er i følgende situasjon: Du og en venn sitter på første rad på 
generalkonferansen eller på en regionalkonferanse der profeten taler. Mens dere er der, får 
dere begge møte ham. Når konferansen er ferdig, drar du og vennen din hjem.

• Hva tror du at du og din venn ville snakket om etter møtet?

Minn elevene på at Jesus Kristus trolig hadde undervist nephittene i nesten en hel dag. Da 
han forberedte seg til å forlate dem, skjønte han at folket ikke fullt ut forsto det han hadde 
undervist. Be elevene lese 3 Nephi 17:1- 3 stille, og se etter hva Frelseren fortalte nephittene 
at de skulle gjøre for å få mer forståelse. (Du kan gjerne foreslå at elevene markerer det de 
finner.) Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du spørre:

• Hva vil det si å grunne?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Henry B. Eyring i Det første president-
skap. Be klassen lytte etter hva han sa om hva det innebærer å grunne.

“Å lese, studere og grunne er ikke det samme. Vi leser ordene og får mange 
ideer. Vi studerer og finner kanskje mønstre og sammenhenger i Skriftene. 
Men når vi grunner, søker vi åpenbaring ved Ånden. Det å grunne er for meg 
den ettertanke og bønn som foregår etter at jeg har lest og studert Skriftene 
omhyggelig” (“Tjen med Ånden,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 60).

• Hvordan tror du meditasjon og bønn kan virke sammen for å hjelpe oss 
å forstå hva vi lærer i Kirken eller Seminar?

Påpek Frelserens instruksjoner i 3 Nephi 17:3 om at nephittene skulle “berede [sitt] sinn til 
i morgen”, da han skulle komme tilbake for å undervise dem igjen.

• Hva kan vi gjøre for å forberede vårt sinn før vi går i kirken eller til Seminar?

• Hvilken forskjell gjør det når vi forbereder vårt sinn for slike læringsmuligheter?

For å hjelpe elevene å finne frem til et prinsipp i 3 Nephi 17:1- 3, kan du skrive følgende 
ufullstendige utsagn på tavlen, for så å be elevene fullføre det basert på det de har lært.

Ved å grunne og be til Faderen, kan vi …

Selv om elevene kan bruke ulike ord, bør de peke på følgende prinsipp: Ved å grunne og 
be til Faderen, kan vi få større forståelse.
Skriv følgende på tavlen:

Forberede meg før jeg går i Kirken eller Seminar

Grunne på det jeg hører i Kirken eller Seminar

Be angående det jeg hører i Kirken eller Seminar
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Be elevene velge én av handlingene som står på tavlen. Gi dem tid til å tenke over (1) hvor-
dan de har gjort det, og (2) hvordan det har hjulpet dem å lære mer av sin opplevelse i 
Kirken eller Seminar. Be noen elever dele sine tanker med klassen. Be elevene overveie 
hvordan de kan bli bedre på ett av de tre områdene, og utarbeide planer for hvordan de vil 
gjøre det. Du kan gjerne foreslå at de skriver disse planene i sine notatbøker eller skriftstu-
diedagbøker. Fortell elevene at neste del av leksjonen vil gi dem en mulighet til å øve på å 
grunne.

3 Nephi 17:4- 25
Frelseren helbreder de syke blant nephittene, ber til Faderen for folket og 
velsigner deres barn
Vis bildet Jesus underviser på den vestlige halvkule (62380; Kunst inspirert av evangeliet, 
nr. 82). Be en elev lese 3 Nephi 17:4. Bemerk ordene “nå går jeg til Faderen”. Be elevene 
forestille seg at de har nettopp tilbragt en dag sammen med Frelseren, og at han har sagt 
at det er på tide for ham å dra. Be noen elever fortelle hva de kanskje ville ha følt i denne 
situasjonen. Be en elev lese 3 Nephi 17:5 høyt, og be klassen finne ut hvordan nephittene 
reagerte da Frelseren sa at han hadde tenkt å forlate dem.

Forklar at om det ikke var for de nephittenes rettferdige ønsker, ville hendelsene som er 
nedtegnet i 3 Nephi 17 og 18, kanskje aldri ha funnet sted. Følgende aktivitet er utviklet for 
å hjelpe elevene bedre å forstå den kjærlighet Jesus Kristus har til sitt folk, og å hjelpe dem 
hver for seg å finne sannheter i Skriftene om Jesu Kristi karakter. Skriv følgende oversikt på 
tavlen, og be elevene om å kopiere den i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker:

3 Nephi 17:6- 10

3 Nephi 17:11- 18

3 Nephi 17:19- 25

Les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

“Det menneske er størst og lykkeligst som former sitt liv etter Kristi mønster. 
Dette har intet å gjøre med jordisk rikdom, makt eller prestisje. Den eneste 
virkelige prøve på storhet, velsignelse og glede, er hvor nær et liv kan komme 
opp til å være Mesteren, Jesus Kristus, lik. Han er den rette vei, hele sannhe-
ten og det rikholdige liv” (“Jesus Christ – Gifts and Expectations,” Ensign, 
des. 1988, 2).

Gi elevene 5 til 10 minutter til å studere hvert av skriftstedene du har skrevet på tavlen, 
stille. Be dem finne sannheter om Frelserens karakter. Når de studerer, bør de finne minst 
én sannhet for hvert skriftsted. Be dem skrive ned sannhetene de finner.

Når elevene er ferdige med å studere, kan du be noen av dem om å skrive en sannhet de 
har lært om Frelseren på tavlen, under tilhørende skriftstedhenvisning. Når elevene er 
ferdige med denne aktiviteten, kan du stille følgende spørsmål:

• Hvorfor er det viktig for oss kjenne disse sannhetene om Frelseren?

• Hvilke tegn fant du på at Frelseren er oppmerksom på våre behov og ønsker?

• Hvilke deler av denne beretningen gjorde størst inntrykk på deg? Hvorfor?

• Hvorfor tror du folket ble overveldet av glede? (Se 3 Nephi 17:18.)

• Hvorfor tror du Frelserens glede var fullkommen den dagen? (Se 3 Nephi 17:20.)

Be elevene sammenfatte hva de har lært av 3 Nephi 17:6- 25. Elevene kan gi en rekke 
forskjellige svar. Én sannhet de kan finne, er at Frelseren har stor medlidenhet med oss. 
Skriv denne sannheten på tavlen. Du kan gjerne foreslå at elevene skriver denne sannhe-
ten, eller en annen sannhet de har funnet, i margen i Skriftene nær 3 Nephi 17:6.

For å hjelpe elevene å bli klar over hvordan det å forstå Jesu Kristi karakter hjelper oss å 
øke vår tro, kan du lese følgende uttalelse:

“Du kan utøve tro på Kristus når du føler en forvissning om at han finnes, har en riktig 
forståelse av hans karakter og en visshet om at du gjør ditt beste for å leve etter hans vilje” 
(Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet [2004], 160).
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• Hvordan hjelper innsikt i Frelserens medlidenhet deg å utøve tro på ham?

Bemerk ordene “plaget på en eller annen måte” i 3 Nephi 17:9.

• Hva slags lidelser kan være omfattet av “plaget på en eller annen måte”? (Alle slags 
fysiske, følelsesmessige, psykiske og åndelige lidelser.)

Be elevene grunne på hvordan de kan bli “plaget” og hva de ville be Frelseren om å hel-
brede dem for, hvis han skulle velsigne dem personlig. Minn dem på at selv om Frelseren 
ikke er her for å betjene oss personlig, er hans kraft til å velsigne og helbrede tilgjengelig 
gjennom prestedømmet.

• Hvem går du til for å få prestedømsvelsignelser?

• Når var forrige gang du følte Frelserens helbredende innflytelse i ditt liv?

Minn elevene på prinsippet å grunne, som de drøftet i begynnelsen av leksjonen. Fore-
slå at én måte de kan grunne på, er ved å forestille seg at de er i de situasjonene som 
er beskrevet i skriftstedene de leser. Be elevene forestille seg at de er blant nephittene 
når hendelsene som er gjengitt i 3 Nephi 17, finner sted. Gi elevene tid til å skrive i sine 
notatbøker eller skriftstudiedagbøker om hva de kanskje ville ha hørt, sett, følt og lært om 
de hadde vært sammen med nephittene og Frelseren den gangen. Du kan gjerne foreslå at 
de skriver om en lidelse de ville ha bedt Frelseren helbrede dem for. Når de er ferdig med å 
skrive, kan du vurdere å be noen elever lese det de har skrevet, for klassen. Forviss deg om 
at de forstår at de ikke skulle føle seg forpliktet til å snakke om noe som er for personlig 
eller privat.

Når noen av elevene har fortalt hva de skrev, kan det være lurt å be en eller to av dem for-
telle hvordan de har fått visshet om at Jesus Kristus elsker og har medlidenhet med dem. 
Oppfordre elevene til å grunne på denne leksjonen og til å stole på Frelserens medlidenhet 
ettersom de er avhengige av ham for å få hjelp med sine ønsker, sine svakheter, sin hjertes-
org og sine prøvelser.

Visualisering
Visualisering er en 
skriftstudieferdighet 
som kan hjelpe elevene 
å analysere, forstå og 
anvende det de leser. 
Hjelp elevene å lære å 
visualisere hendelsene i 
Skriftene ved å oppfor-
dre dem til å prøve å 
se for seg menneskene, 
stedene og hendelsene 
de leser om. En måte 
elevene kan gjøre dette 
på, er ved å forestille 
seg at de er deltagere i 
historien de leser.
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Innledning
Idet Jesus Kristus avsluttet den første dagen av sitt 
virke blant nephittene, forrettet han nadverden. Han 
bød dem å ta del i nadverden, alltid be til Faderen, 
og tilby alle mennesker fellesskap. Herren lovet store 

velsignelser til dem som adlød. Han ga så de tolv 
nephittiske disiplene instruksjoner med hensyn til deres 
tjeneste i Kirken. Før han steg opp til himmelen, ga han 
dem myndighet til å gi Den hellige ånds gave.

LEKSJON 127

3 Nephi 18

Undervisningsforslag

3 Nephi 18:1- 14
Jesus Kristus forretter nadverden for nephittene
Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Gerald N. Lund i De sytti. (Fortell eleven at 
navnet Czenkusch uttales “ZEN- kush”.) Be klassen forestille seg hvordan det kan ha vært å 
være fjellklatreren som eldste Lund fortalte om.

“For en tid siden var det en interessant artikkel om fjellklatring i et medisinsk tidsskrift…

Artikkelen var om en mann ved navn Czenkusch som driver en klatreskole… Czenkusch 
beskrev sikringssystemet i fjellklatring for intervjueren. Dette er systemet klatrere bruker 
til å beskytte seg mot fall. Én klatrer kommer seg i en sikker posisjon og sikrer tauet for 
den andre klatreren, vanligvis rundt sin egen kropp. ‘Du er sikret’ betyr: ‘Jeg har deg. Hvis 
noe skjer, vil jeg hindre deg i å falle.’ Det er en viktig del av fjellklatring. Legg merke til 
det som så fulgte i artikkelen: ‘Sikring har gitt Czenkusch hans beste og verste øyeblikk 
i forbindelse med klatring. Czenkusch falt en gang fra en høy klippe og rykket opp tre 
mekaniske fester og dro sikreren ned fra en avsats. Han falt hodestups. Sikreren sto med 
sprikende lemmer, og 3 meter fra bakken stoppet han fallet med sine sterke, utstrakte 
armer. “Don reddet livet mitt,” sier Czenkusch. “Hva gjør man da? Gir ham et brukt klat-
retau i julegave? Nei, man husker ham. Du kan alltid huske ham”’ [Eric G. Anderson, “The 
Vertical Wilderness,” Private Practice, november 1979, 21; uthevelse tilføyd]” (“The Grace 
and Mercy of Jesus Christ,” i Jesus Christ: Son of God, Savior, red. Paul H. Peterson, Gary L. 
Hatch og Laura D. Card [2002], 48).

• Hvorfor tror du fjellklatreren følte at det å gi sin redningsmann materielle gaver ville 
være en utilstrekkelig måte å vise takknemlighet på?

Be elevene lese 3 Nephi 18:1- 7 stille, og se etter hva Frelseren ba nephittene gjøre for å 
minnes ham. (Du kan gjerne foreslå at elevene markerer ordene minne og husker i 3 Nephi 
18:7.) Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du stille følgende spørsmål:

• Hvordan hjelper det å ta del i nadverden oss å minnes Frelserens offer for oss?

• Hva sier 3 Nephi 18:7 om hva nephittene skulle minnes når de tok del i brødet?

Gi elevene tid til å lese gjennom 3 Nephi 11:14- 15 på nytt. Still deretter følgende spørsmål:

• Hvorfor kan det å minnes Frelserens legeme ha vært spesielt betydningsfullt for 
nephittene?

• Hvorfor er det viktig for deg å spise nadverdsbrødet “til minne om [Frelserens] legeme ”, 
selv om du ikke har sett sårene i Frelserens legeme slik nephittene gjorde? (L&p 20:77).

• Hva kan du gjøre for alltid å minnes Frelseren?

Skriv følgende setning på tavlen: Når vi tar del i nadverden, vitner vi for Faderen om at …
Be elevene lese 3 Nephi 18:8- 11 stille, og se etter ord eller uttrykk som fullfører setningen 
på tavlen. Be noen elever fortelle hva de har funnet ut. (Elevene kan fullføre setningen 
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på denne måten: Når vi tar del i nadverden, vitner vi for Faderen om at vi alltid vil 
minnes Jesus Kristus. Et annet mulig svar kan være: Når vi tar del i nadverden, vitner 
vi for Faderen om at vi er villige til å gjøre alt som Frelseren har befalt.)
Bruk noen av eller alle de følgende spørsmålene for å hjelpe elevene å utdype sin forståelse 
og takknemlighet for nadverdens rolle i å hjelpe oss å minnes Frelseren:

• Hva er noen aspekter av Frelserens liv og virke som vi kan minnes i løpet av nadverdens 
ordinans? (Svarene kan omfatte hans død og sonoffer, hans enkle fødsel, hans mirakler 
og læresetninger, hans kjærlige omsorg for andre og hans underdanighet til vår himmel-
ske Fader.)

• Selv om deltagelse i nadverden ikke tar lang tid, er virkningene av å forberede seg til og 
delta i denne ordinansen evige. Hva kan vi gjøre for alltid å minnes Frelseren etter at vi 
har tatt del i nadverden og gjennom resten av uken?

• Hvordan kan den oppriktighet og oppmerksomhet vi vier til å ta del i nadverden, hjelpe 
oss å minnes Frelseren i løpet av uken?

• Hvilken betydning har nadverden hvis vi ikke minnes ham?

• Hva sier 3 Nephi 18:7, 11 om hva Frelseren lover dem som tar del i nadverden og minnes 
ham? (Når vi tar del i nadverden og alltid minnes Frelseren, vil hans Ånd være 
med oss.)

Be en elev lese 3 Nephi 18:12- 14 høyt, og be så en annen elev lese Helaman 5:12 høyt. Be 
resten av elevene følge med og grunne på sammenhenger mellom de to skriftstedene.

• Hvordan kan regelmessig deltagelse i nadverden hjelpe deg å gjøre Jesus Kristus til den 
grunnvoll som du bygger ditt liv på?

For å hjelpe elevene i større grad å minnes Jesus Kristus, kan du be dem om at de hver dag 
i uken som kommer, skriver i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker eller i sine person-
lige dagbøker om hva de gjør for å minnes Frelseren. Be dem overveie å skrive om tankene 
de hadde under nadverden, eller hvordan det å minnes Frelseren påvirket deres tanker, ord 
og gjerninger.

Følg opp elevene i løpet av de neste leksjonene ved å oppfordre dem til å fortsette å skrive 
hver dag. I løpet av uken kan det være lurt å gi dem noen minutter i begynnelsen av leksjo-
nen til å skrive hva de gjør for å minnes Frelseren.

3 Nephi 18:15- 25
Jesus lærer nephittene at de alltid skulle be til Faderen og møte sammen ofte
La elevene gå sammen to og to. Be hvert par om å lese 3 Nephi 18:15- 21 sammen, og se 
etter hva Frelseren lærte oss å gjøre for å motstå fristelse. Når de er ferdige med å lese, ber 
du parene skrive en setning som de føler sammenfatter disse læresetningene om å over-
vinne fristelse. Be noen par fortelle hva de skrev. (Selv om elevene kan bruke forskjellige 
ord til å formulere sine sammendrag, skulle de finne følgende sannhet: Hvis vi er årvåkne 
og alltid ber til Faderen, kan vi motstå Satans fristelser.)
• Hva tror du ordet våke i 3 Nephi 18:18 betyr? (Å være åndelig våken, årvåken eller på 

vakt.)

• Hvorfor tror du det er nødvendig at vi både våker og ber for å motstå fristelse?

Påpek at 3 Nephi 18:15, 20- 21 er et Kjenn Skriftene- skriftsted. Du kan gjerne foreslå at 
elevene markerer dette skriftstedet på en særegen måte slik at de lett vil kunne finne det 
igjen.

• Hvordan hjelper bønn med å holde oss årvåkne og på vakt mot Satans forsøkt på å 
friste oss?

Be elevene svare på ett av følgende spørsmål i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker. 
(Du kan gjerne skrive spørsmålene på tavlen eller lese dem sakte slik at elevene kan skrive 
dem ned.)

3 Nephi 18:15, 
20- 21 er et Kjenn 
Skriftene- skriftsted. 
Vis til undervisningsfor-
slaget på slutten av 
leksjonen for å hjelpe 
elevene med deres 
mestring av dette 
skriftstedet.
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• Hvordan har bønn hjulpet deg å motstå Satans fristelser?

• Hva kan du gjøre for å forbedre dine personlige bønner?

• Hvilke velsignelser har du sett av å be sammen med familien din?

• Hva kan du gjøre for å hjelpe familien din å ha jevnlig og meningsfylt familiebønn?

Hvis tiden tillater det, kan du vurdere å be noen elever fortelle klassen hva de skrev.

Be elevene tenke på en de ønsker å hjelpe med å komme nærmere Frelseren. Skriv føl-
gende prinsipp på tavlen, og be elevene skrive det ned: Når vi hjelper andre, kan vi hjelpe 
dem å komme til Kristus. Be elevene lese 3 Nephi 18:22- 24 stille.

• Hva ber Frelseren oss gjøre for å hjelpe andre å komme til ham? (Vi skulle ikke vise 
andre bort fra våre møter i Kirken, og vi skulle be for dem.)

• Frelseren sa at han er lyset som vi skal holde opp for verden. Hvordan kan hver enkelt 
av oss leve vårt liv slik at vi holder Frelserens lys?

Les høyt følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum. Be elevene 
lytte etter hva eldste Hales sa vil skje når vi lever rettskaffent.

“Ville det ikke være til behag for Jesus om vi kunne la vårt lys skinne slik at 
de som fulgte oss, ville følge Frelseren? Det finnes dem som søker etter lyset, 
som gjerne vil gå gjennom dåpens port og inn på den snevre og smale sti 
som fører til evig liv (se 2 Nephi 31). Vil du være det lyset som vil lede dem 
til en trygg havn?” (“That Ye May Be the Children of Light” [tale under en 
andakt ved Brigham Young University, 3. nov. 1996], 8, speeches. byu. edu).

• Hvilke tanker gjør du deg når du tenker på spørsmålet: “Ville det ikke være til behag for 
Jesus om vi kunne la vårt lys skinne slik at de som fulgte oss, ville følge Frelseren?”

Forklar at å be for andre, invitere dem til å delta på møter i Kirken og være et Kristus- 
lignende eksempel er måter vi kan tjene andre på. Be noen elever fortelle om en opplevelse 
der de holdt opp Frelserens lys for å hjelpe noen å komme til ham.

3 Nephi 18:26- 39
Frelseren lærer sine disipler å tilby alle mennesker fellesskap
Gi et sammendrag av 3 Nephi 18:26- 39 ved å forklare at etter at Frelseren hadde talt til 
folket, henvendte han seg til de tolv disipler som han hadde valgt, og instruerte dem om 
hvordan de skulle lede Kirkens anliggender. Be elevene lese 3 Nephi 18:32 stille, og se etter 
hvordan vi skulle behandle dem som har kommet bort fra troen.

• Hvorfor er det viktig at vi fortsetter å tjene dem som har kommet bort fra troen?

Vurder å fortelle om en opplevelse der du var med å hjelpe et av Guds barn, og hjalp 
vedkommende å komme til Kristus.

Kjenn Skriftene – 3 Nephi 18:15, 20- 21
Merk: På grunn av lengden på denne leksjonen, kan du gjerne begynne neste leksjon med 
følgende Kjenn Skriftene- aktivitet. Denne aktiviteten kan også brukes i en fremtidig lek-
sjon når dere har mer tid til å repetere Kjenn Skriftene- skriftsteder.

Bruk noen minutter på å hjelpe elevene å lære utenat 3 Nephi 18:15, 20- 21. Skriv alle tre 
versene på tavlen, og la elevene øve på å fremsi dem høyt. Når elevene har lest alle versene 
noen ganger, kan du begynne å viske ut forskjellige deler av versene, mens elevene fort-
setter å fremsi hele skriftstedet. Gjenta denne prosessen til alle ordene har blitt visket ut 
fra tavlen.
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Innledning
Etter at Frelseren hadde fullført sitt første besøk til 
nephittene, spredte nyheten om hans besøk seg blant 
folket den kvelden. (Alle hendelsene som er nedtegnet 
i 3 Nephi 11- 18, fant sted på én dag.) Hele natten arbei-
det folket “hårdt … så de neste dag kunne være på det 
sted” hvor Frelseren skulle vise seg for forsamlingen 

(3 Nephi 19:3). Nesten morgen underviste de tolv 
disipler folket og ba sammen med dem. Jesus Kristus 
viste seg og bød folket å be, mens han ba til Faderen på 
deres vegne. På grunn av sin tro, ble de tolv disiplene 
renset. Jesus ba om at disiplene og alle de som trodde 
på deres ord, måtte bli ett med ham og hans Fader.

LEKSJON 128

3 Nephi 19

Undervisningsforslag

3 Nephi 19:1- 14
De tolv disipler betjener folket slik Frelseren befalte
Be elevene forestille seg hva de ville gjort eller følt dersom de visste at i morgen ville Jesus 
Kristus komme til templet (eller stavssentret, eller sentrum i byen, eller et annet sted som 
ville kreve litt innsats av elevene å reise til).

• Hvordan ville du ha kommet deg dit?

• Hvem ville du ønske at ble med deg?

• Hva ville du gjort for å forberede deg til denne opplevelsen?

Minn elevene på at nær avslutningen av Frelserens besøk til nephittene den første dagen, 
oppfordret han folket til å gå til sine hjem og grunne og be angående hans læresetninger 
for å forberede seg til hans besøk neste dag (se 3 Nephi 17:3). Be elevene lese 3 Nephi 
19:1- 3 stille, og se etter nephittenes reaksjon på Frelserens løfte om at han ville komme til-
bake neste dag. Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du sammenfatte 3 Nephi 
19:4- 8 ved å forklare at da folket hadde samlet seg neste dag, delte de tolv disipler folket 
i tolv grupper og begynte å undervise dem. Da de hadde bedt folket om å knele i bønn, 
ba også de tolv disipler, for så å undervise folket om de samme sannheter som Frelseren 
hadde undervist om dagen før. Så knelte disiplene i bønn igjen.

Be en elev lese 3 Nephi 19:8- 9 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva disiplene ba om.

• Hva ønsket disiplene aller mest?

• De tolv disiplene skulle lede Kirkens anliggender blant nephittene når Frelseren forlot 
dem. Hvorfor tror du at de trengte Den hellige ånd i sin tjenestegjerning?

• Hva er noe av det du ønsker aller mest når du ber?

• Ber du om å få Den hellige ånd? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Be en elev lese 3 Nephi 19:10- 12 høyt. Når han eller hun er ferdig med å lese, kan du 
forklare at denne andre dåpen var en spesiell omstendighet. Selv om nephittene var blitt 
døpt tidligere til syndenes forlatelse og var verdige til å være i Jesu Kristi nærhet, befalte 
Frelseren dem å bli døpt igjen fordi han hadde organisert Kirken på nytt.

Be en elev lese 3 Nephi 19:13- 14 høyt. Be klassen følge med, og se etter de velsignelser 
disiplene fikk på grunn av sine rettferdige ønsker. For å bidra til å styrke elevenes ønske 
om Den hellige ånds innflytelse i sitt liv, kan dere gjøre følgende aktivitet:

La elevene gå sammen to og to. Be hvert par om å lage en liste i sine notatbøker eller 
skriftstudiedagbøker om hva Den hellige ånd gjør for dem som lever verdig. Be så ele-
vene sammenligne listene sine med følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolv 
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apostlers quorum: (Før leksjonen bør du ta kopier av uttalelsen eller skrive den på tavlen.) 
Be elevene legge nye momenter de finner mens de leser uttalelsen, til i listene sine.

“Den hellige ånd … er kilden til vårt vitnesbyrd om Faderen og Sønnen…

Vi trenger Den hellige ånd som vår stadige ledsager for å kunne ta bedre valg 
i de avgjørelser som vi står overfor hver dag… Åndens veiledning vil gi dem 
[våre unge] styrke til å motstå det onde, og når det er nødvendig, omvende 
seg og komme tilbake til den snevre og smale sti… Alle trenger vi den styrke 
som er tilgjengelig gjennom Den hellige ånd… Når familiens medlemmer 

har Den hellige ånd, får de hjelp til å gjøre kloke valg – valg som vil hjelpe dem å vende 
tilbake sammen med sin familie til sin Fader i himmelen og hans Sønn Jesus Kristus for å 
bo sammen med dem for evig” (“Dåpens pakt: Å være i riket og av riket,” Liahona, Nov. 
2000, 8).

• På hvilke måter kan velsignelsene på listen din være nyttige for ungdom i Kirken?

Be elevene gå gjennom listen over velsignelser som de har skrevet, og overveie hva vi må 
gjøre for å kvalifisere oss til disse velsignelsene. Be dem lese 3 Nephi 19:9, 13 stille, og se 
etter et prinsipp for å motta Den hellige ånds innflytelse. Be elevene skrive ned prinsippet 
de finner. Be noen av dem fortelle hva de har skrevet. (Elevene vil kanskje nevne noe av det 
følgende: Våre rettferdige ønsker og bønner kan gjøre oss kvalifisert til å bli fylt med 
Den hellige ånd.)
• Når har dine rettferdige ønsker og bønner hjulpet deg å føle Åndens innflytelse?

Skriv følgende ufullstendige setning på tavlen. Be elevene skrive ned denne ufullstendige 
setningen og deretter fullføre den med egne ord.

Jeg vil vise min himmelske Fader mitt ønske om å bli ledsaget av Den hellige ånd ved å …

3 Nephi 19:15- 36
Frelseren viser seg og ber folket bli renset gjennom sin tro
Be en elev lese 3 Nephi 19:15- 16 høyt. Påpek at da folket knelte, ble de vitne til at Jesus 
Kristus holdt tre forskjellige bønner for sine disipler og for folket. (Forklar at senere i lek-
sjonen skal klassen studere Frelserens tredje bønn.)

Skriv følgende skriftstedhenvisninger og spørsmål på tavlen før leksjonen (eller gi dem 
til hver elev på et utdelingsark):

3 Nephi 19:17- 18, 24- 26, 30

3 Nephi 19:19- 23

3 Nephi 19:27- 29

Hva kan du lære om bønn av dette skriftstedet?

Hvordan kan du anvende det du har lært i disse versene, på dine personlige bønner?

Del klassen i grupper på tre. (Hvis klassen er liten, må du kanskje dele klassen inn i mindre 
grupper.) Be en elev fra hver gruppe om å lese ett av skriftstedene som står på tavlen. 
Informer elevene om at de alle skulle være forberedt på å svare i gruppene sine på spørs-
målene på tavlen.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem presentere sine svar på spørsmålene for 
de andre medlemmene av sin gruppe. Vær forberedt på å svare hvis elevene spør hvorfor 
disiplene ba til Frelseren (se 3 Nephi 19:18). Påpek at i dette unike tilfellet ba disiplene til 
Jesus Kristus fordi han var sammen med dem personlig som representant for Faderen (se 
3 Nephi 19:22).

Be en elev lese 3 Nephi 19:31- 34 høyt. Be klassen følge med og overveie hvorfor Frelserens 
bønn påvirket folket så dypt. Be noen elever fremlegge det de finner ut. Selv om elevene 
kan lære mange sannheter av hverandre når de fremlegger, vil følgende aktivitet under-
streke to prinsipper de kan oppdage i sitt studium.

Skriv følgende på tavlen: Når vi utøver tro på Jesus Kristus, …
Be elevene gjennomgå 3 Nephi 19:28 stille, og se etter hvordan de kan fullføre setningen 
på tavlen. (Be elevene skrive ned svarene sine. Det følgende er én måte elevene kan full-
føre setningen på: Når vi utøver tro på Jesus Kristus, kan vi bli renset. )
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• Hva vil det si å bli renset? Hvordan hjelper det å utøve tro på Jesus Kristus oss å være rene?

• På hvilke måter utøvde disiplene tro i løpet av de hendelser som er nedtegnet i 3 Nephi 19?

For å hjelpe elevene å forstå at vi blir renset ved Den hellige ånd, kan du minne dem på at 
disiplene hadde mottatt Den hellige ånd og ble “fylt med ild” (3 Nephi 19:13). Forklar at 
uttrykket “fylt med ild” er symbolsk, med henvisning til velsignelsen å bli renset gjennom 
Den hellige ånds innflytelse.

Be elevene lese om igjen 3 Nephi 19:23, 29 stille, og se etter en annen velsignelse som 
kommer til dem som har Herrens ånd med seg. (Når elevene har lest, kan du gjerne foreslå 
at de markerer ordene “så vi kan være ett” i begge versene.)

• Hvordan er Jesus Kristus og Faderen ett? (De er adskilte, virkelige personer, men de er 
ett i hensikt og lære. Fullkomment forenet tilveiebringer de vår himmelske Faders gud-
dommelige frelsesplan.)

• Hva betyr det for oss å bli ett med Gud Faderen og Sønnen?

• Hva kan vi lære av 3 Nephi 19:23, 29 om hvordan vi kan bli ett med dem? (Ved tro kan 
vi bli renset og bli ett med Jesus Kristus, slik han er ett med Faderen.)

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quo-
rum. Be klassen lytte etter hvordan vi kan bli ett med Faderen og Sønnen:

“Jesus oppnådde fullkommen enhet med Faderen ved å underkaste seg 
Faderens vilje, både legemlig og åndelig. Hans gjerning var alltid klart i 
fokus, for det fantes ikke noe svekkende eller distraherende tvisyn hos ham. 
Under henvisning til sin Fader sa Jesus: ‘Jeg gjør alltid det som er til behag 
for ham’ (Johannes 8:29) …

Vi vil virkelig ikke bli ett med Gud og Kristus før vi gjør deres vilje og 
interesse til vårt høyeste ønske. Slik føyelighet oppnås ikke på en dag, men gjennom Den 
hellige ånd vil Herren lære oss det hvis vi er villige, inntil det med tiden med rette kan sies 
at Han er i oss som Faderen er i Ham” (“For at de kan være ett, likesom vi er ett,” Liahona, 
nov. 2002, 71).

Be elevene lese 3 Nephi 19:35- 36 stille og grunne på styrken av sine egne bønner. Lov ele-
vene at vi også kan få større åndelige erfaringer og vokse i retning av å bli ett med Faderen 
og Sønnen hvis vi øker vår tro og ber inntrengende om Åndens veiledning.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
3 Nephi 19:18, 22. “De ba til Jesus”

Skriftene og profetenes læresetninger lærer oss at vi 
skulle tilbe Gud Faderen og bare be til ham. Vi skulle 
ikke be til Jesus Kristus. For eksempel sa Frelseren til 
Nephittene: “Dere [må] alltid be til Faderen i mitt 
navn” (3 Nephi 18:19). Kort tid etter at Frelseren 
forkynte dette, ba imidlertid hans nephittiske disipler 
direkte til ham (se 3 Nephi 19:18). De gjorde det, sa 
han, fordi han var sammen med dem (se 3 Nephi 19:22). 

Eldste Bruce R. McConkie i De tolv apostlers quorum 
forklarte at dette var et unntak – en unik situasjon:

“Det var en spesiell grunn til at dette ble gjort i dette 
tilfellet som et engangstilfelle. Jesus hadde allerede 
lært dem å be til Faderen i hans navn, noe de først 
gjorde… Jesus sto foran dem som symbol på Faderen. 
Da de så ham, var det som om de så Faderen, og da de 
ba til ham, var det som om de ba til Faderen. Det var 
en spesiell og unik situasjon” (The Promised Messiah 
[1978], 560, 561).
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Innledning
På den andre dagen av sitt virke blant nephittene, 
forrettet Jesus Kristus igjen nadverden for folket. Han 
vitnet om at Faderens pakter og løfter ville bli oppfylt 

i de siste dager. Israel ville bli samlet, og alle jordens 
nasjoner ville bli velsignet.

LEKSJON 129

3 Nephi 20

Undervisningsforslag

3 Nephi 20:1- 9
Frelseren forretter nadverden for folket igjen
For å innlede leksjonen, kan du forklare at du ønsker at de unge mennene og kvinnene 
i klassen svarer på egne spørsmål. Be noen unge menn med Det aronske prestedømme 
fortelle klassen om sitt ansvar med å forberede, velsigne eller dele ut nadverden. Hjelp dem 
å uttrykke sine følelser med hensyn til å utføre disse oppgavene ved å stille dem følgende 
spørsmål:

• Hva betyr det for deg å hjelpe til med å forrette nadverden?

• Hvordan viser du Herren at du forstår hvor hellig denne ordinansen er?

Hjelp noen unge kvinner å uttrykke sine følelser med hensyn til nadverdens hellighet 
ved å stille dem følgende spørsmål:

• Hva føler du når du ser verdige unge menn forrette nadverden?

• Hva gjør du under nadverden som viser at du forstår hvor hellig den er?

Forklar at den andre dagen av hans virke blant nephittene, forrettet Frelseren og hans 
disipler nadverden for folket for andre gang. Be elevene lese 3 Nephi 20:1 stille. Fremhev 
følgende setning: “Og han befalte dem at de ikke skulle slutte å be i sitt hjerte.”

• Hva vil det si å ikke slutte å be i ditt hjerte?

Be en elev lese 3 Nephi 20:3- 5 høyt.

• Hvordan tror du det å be i ditt hjerte kan påvirke din ukentlige opplevelse av å delta 
i nadverden?

• Hvorfor tror du det er viktig å holde fokus på Frelseren når vi tar del i nadverden?

Be en elev lese 3 Nephi 20:8 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva brødet og vinen 
symboliserer. (Det kan være nyttig å forklare at dagens praksis i Kirken er å bruke vann 
i stedet for vin. [Se L&p 27:2.])

• Hva representerer nadverdsbrødet og vannet? (Frelserens legeme og blod.)

Du kan gjerne lese følgende uttalelse av eldste James E. Talmage i De tolv apostlers quo-
rum for å hjelpe elevene å forstå den billedlige betydningen av Frelserens invitasjon til å 
spise hans kjød og drikke hans blod:

“Å ete Kristi kjød og drikke hans blod, var og er å tro på og akseptere ham som Guds Sønn og 
verdens Frelser i bokstavelig forstand, og å adlyde hans bud. Kun ved disse midler kan Guds 
ånd bli en varig del av menneskets vesen, akkurat som innholdet i maten han spiser, blir 
tatt opp i kroppen hans” (Jesus Kristus, 3. utg. [1916], 253; uthevelse tilføyd).

• Hvilken symbolikk er det i å ta del i brødet og vannet?

• Hva sier 3 Nephi 20:8 om hva Jesus Kristus lovet dem som tar del i nadverden? (Deres 
sjel vil bli mettet.)

For å hjelpe elevene å forstå hva det betyr at deres sjel blir mettet, kan du be dem tenke 
på hvor mye brød og vann de vanligvis spiser og drikker når de tar del i nadverden. Spør 
deretter:

• Ville du bli mettet av dette om du var sulten og tørst?
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Be en elev lese 3 Nephi 20:9 høyt, og spør klassen:

• Hva er et prinsipp vi kan lære av Frelserens læresetninger i 3 Nephi 20:8- 9? (Elevene kan 
bruke forskjellige ord, men de skulle finne følgende prinsipp: Hvis vi verdig tar del i 
nadverden, kan vi bli fylt med Den hellige ånd.)

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum. Be 
klassen lytte etter hvordan vi kan bli velsignet når vi er fylt med Ånden:

“La oss kvalifisere oss for vår Frelsers løfte om at vi ved å ta del i nadverden 
vil ‘bli mettet’ (3 Nephi 20:8; se også 3 Nephi 18:9), hvilket betyr at vi vil bli 
‘fylt med Ånden’ (3 Nephi 20:9). Denne Ånden – Den hellige ånd – er vår 
trøster, vår veiviser, vår kontakt, vår tolk, vårt vitne og vår lutrer – vår 
ufeilbarlige guide og foredler på vår jordiske reise mot evig liv.

… Av den tilsynelatende lille handlingen som bevisst og ærbødig fornyelse 
av våre dåpspakter er, kommer en fornyelse av velsignelsene ved dåp i vann og ved Ånden, 
så hans ånd alltid kan være hos oss. På denne måten vil vi alle bli veiledet, og på denne 
måten kan vi alle bli renset” (“Alltid ha Hans ånd,” Lys over Norge, jan. 1997, 56).

• På hvilke måter kan vi bli velsignet når vi er fylt med Ånden?

• Når har deltagelse i nadverden hjulpet deg å bli fylt med Den hellige ånd?

Bær vitnesbyrd om velsignelsene du har mottatt ved å ta del i nadverden og blir fylt av 
Ånden. Understrek at bønn i vårt hjerte er en måte vi kan forberede oss til å ta del i nad-
verden og bli fylt med Den hellige ånd på. Oppfordre elevene til å ta seg tid til å be før de 
tar del i nadverden.

3 Nephi 20:10- 46
Frelseren underviser nephittene om pakter som vil bli oppfylt i de siste dager
Be elevene skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker en kort beskrivelse av sine 
viktigste egenskaper. Når de er ferdige, kan du be dem se på hva slags egenskaper de foku-
serte på. Var det fysiske egenskaper? Personlighetstrekk? Åndelige egenskaper? (Hvis det 
er tid, kan du be noen elever lese hva de skrev.) Les følgende uttalelse av eldste David A. 
Bednar i De tolv apostlers quorum, og be klassen merke seg hva han sier bør definere en 

persons identitet:

“Du liker kanskje musikk, sport eller er en dyktig mekaniker, og en dag kan 
du komme til å arbeide innen et yrke eller innen kunst. Så viktige slike 
aktiviteter og yrker enn kan være, definerer de ikke hvem vi er. Vi er først og 
fremst åndelige skapninger. Vi er Guds [barn] og Abrahams ætt” (“Bli en 
misjonær,” Ensign eller Liahona, nov. 2005, 47).

• Hvordan definerte eldste Bednar hvem vi er? Hvorfor tror du det er viktig for oss å se oss 
selv “først og fremst” som åndepersoner som er Guds barn?

Fremhev at i tillegg til å si at vi er Guds barn, sa eldste Bednar at vi er Abrahams ætt. For-
klar at “Abrahams ætt” kan brukes om personer som er direkte etterkommere av Abraham. 
Det kan også brukes om personer som, ved å ta imot og følge Jesu Kristi evangeliums lover 
og ordinanser, mottar evangeliets fylde, prestedømmets velsignelser og de samme løfter og 
pakter som Gud inngikk med Abraham.

Fortell elevene at i resten av 3 Nephi 20 kommer de til å studere Frelserens læresetninger 
til nephittene om paktene og løftene som ble gitt til Abraham og hans etterkommere (Isra-
els hus). Han sa at de kunne lære om disse paktene ved å studere Jesajas ord. Be en elev 
lese 3 Nephi 20:11- 12 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva Frelseren sa vil skje når 
Jesajas ord blir oppfylt. Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, må du kanskje forklare 
at Jesajas ord vil bli oppfylt i de siste dager.

Be en elev lese 3 Nephi 20:13 høyt, og be elevene finne ut hvordan vår himmelske Fader vil 
oppfylle sine pakter med Israels hus i de siste dager. Be elevene sammenfatte sannhetene 
de har lært av 3 Nephi 20:11- 13. (Elevenes svar kan variere, men de skulle finne frem til 
følgende sannhet: Herren vil oppfylle sin pakt om å samle Israels hus i de siste dager. 
Vurder å skrive denne sannheten på tavlen.)

• Hva sier 3 Nephi 20:13 om hvilken kunnskap Israels folk vil oppnå som en viktig del av 
denne innsamlingen? (De vil få “kunnskap om Herren sin Gud, som har forløst dem”.)
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For å hjelpe elevene å forstå hvordan det å få kunnskap om Jesus Kristus er en viktig del 
av Israels innsamling, kan du be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Bruce R. 
McConkie i De tolv apostlers quorum. Be elevene lytte etter hva Israels innsamling 
innebærer.

“Israels innsamling innebærer å tro på, godta og leve i overensstemmelse med alt Herren 
en gang tilbød sitt utvalgte folk i oldtiden. Den innebærer å ha tro på Herren Jesus Kristus, 
omvende seg, bli døpt og motta Den hellige ånds gave og å holde Guds bud. Den innebæ-
rer å tro på evangeliet, slutte seg til Kirken og komme inn i riket. Den innebærer å motta 
Det hellige prestedømme, å bli begavet med kraft fra det høye på hellige steder og å motta 
alle Abrahams, Isaks og Jakobs velsignelser gjennom det celestiale ekteskaps ordinans. Og 
den kan også innebære å samles på et spesielt sted eller i et spesielt land som er utpekt for 
religionsutøvelse” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 515).

• Hvordan er det å tro på og følge Jesus Kristus en viktig del av Israels innsamling?

Gi et sammendrag av 3 Nephi 20:14- 22. Forklar at Frelseren lærte nephittene at som en del 
av Israels innsamling, og som oppfyllelse av Herrens pakt med Abraham, ga vår himmelske 
Fader Lehis etterkommere landet hvor de bodde, som en arv. Han forklarte også en annen 
måte nephittene ble velsignet som paktens barn på. Be elevene lese 3 Nephi 20:23- 24 
stille, og se etter hvem Moses profeterte ville velsigne Israels hus. Når elevene har fortalt 
hva de har funnet ut, kan du be dem lese 3 Nephi 20:25- 26 stille. Be dem finne ut hvordan 
Lehis etterkommere ble velsignet på grunn av den pakt Herren inngikk med Abraham. 
Når elevene rapporterer hva de har funnet, bør du legge vekt på at vår himmelske Fader 
sendte Jesus Kristus for å besøke Lehis etterkommere og frelse dem fra synd “fordi [de var] 
paktens barn”.

• Hvordan blir vi velsignet ved de pakter vi inngår med vår himmelske Fader?

Be en elev lese 3 Nephi 20:27 høyt, og be klassen merke seg et ansvar som følger med de 
pakter vi inngår med Herren.

• Hva er vårt ansvar overfor andre mennesker over hele jorden når vi har inngått pakter 
med Herren? (Elevene skulle oppdage følgende sannhet: Som Abrahams ætt, har vi et 
paktsansvar for å velsigne alle mennesker på jorden. Vurder å skrive denne sannhe-
ten på tavlen.)

• Hvordan tror du vi kan være til velsignelse for alle mennesker på jorden? (Hvis du har 
skrevet det doktrinære utsagnet på tavlen, kan du legge til ordene “ved å dele evange-
liet med dem”.)

Gi et sammendrag av 3 Nephi 20:29- 46 etter at du kort har forklart at i tillegg til å under-
vise nephittene om deres velsignelser og ansvar som paktens barn, bekreftet Frelseren at 
jødenes arveland ville være Jerusalem. Han siterte Jesajas profetier som forutsier tiden da 
jødene vil vende tilbake til sitt arveland etter at de har begynt å tro på Jesus Kristus og be 
til Faderen i hans navn.

Som avslutning kan du be en elev lese 3 Nephi 20:46 høyt. Be elevene følge med og merke 
seg en måte de kan velsigne en annen person med evangeliet på i løpet av uken som kom-
mer. Planlegg å følge opp med elevene under en fremtidig leksjon for å gi dem anledning 
til å rapportere om sine erfaringer. Bær vitnesbyrd om viktigheten av å ivareta vårt ansvar 
for å hjelpe til med å samle Israel.
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Innledning
Da Jesus Kristus fortsatte å undervise nephittene, 
forklarte han at fremkomsten av Mormons bok i de 
siste dager ville være et tegn på at han hadde begynt 
å samle Israel og oppfylle sin pakt med sitt folk. Idet 

han understreket sin store kjærlighet til sitt paktsfolk, 
siterte Frelseren Jesajas profetier om paktsfolkets 
gjenopprettelse.

LEKSJON 130

3 Nephi 21- 22

Undervisningsforslag

3 Nephi 21:1- 11
Jesus Kristus forkynner at Mormons boks fremkomst vil være et tegn på Israels 
innsamling i de siste dager
Før klassen tegner du følgende skilt på tavlen (eller bruk andre skilt som er vanlig 
der du bor).

Be elevene si hva hvert skilt betyr. Still deretter følgende spørsmål:

• Hva brukes skilt til? (Til å forberede, advare og veilede oss.)

• Hvorfor er det viktig at et skilt blir plassert riktig måte og at budskapet på skiltet er lett 
å forstå?

Minn elevene på at Skriftene ofte taler om tegn som forbereder, advarer og underviser oss 
om oppfyllelsen av vår himmelske Faders plan. Be elevene se gjennom 3 Nephi 21:1- 2, 7, 
og se etter ordet tegn. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer ordet der det forekommer 
i disse versene. Be dem så lese vers 1 omhyggelig hver for seg.

• Hvorfor sa Herren at han ville gi nettopp dette tegnet? (Så folk kunne vite at han samler 
Israels hus.)

Be elevene lese 3 Nephi 21:1- 7 stille, og be dem merke seg ordene “disse ting” og “dette 
verk”, og overveie hva de brukes om.

• Frelseren talte til nephittene om “disse ting som jeg kunngjør for dere” (3 Nephi 21:2). 
Hvor skulle hans ord til nephittene nedtegnes? (I Mormons bok.)

• Hva sier disse versene er ett tegn på at Gud oppfyller sine pakter i de siste dager? (Hjelp 
elevene å legge merke til følgende sannhet [skriv den på tavlen]: Fremkomsten av Mor-
mons bok er et tegn på at Gud oppfyller sin pakt om å samle Israel i de siste dager.)

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson i De tolv 
apostlers quorum. Be klassen lytte etter hvordan Mormons bok hjelper men-
nesker å samles til Herrens arbeid.

“Mormons bok er sentral i dette arbeidet. Den forkynner læren om innsam-
lingen. Den får folk til å lære om Jesus Kristus, tro på hans evangelium og 
slutte seg til hans Kirke. Hvis det ikke var noen Mormons bok, ville ikke den 

lovede innsamling av Israel finne sted” (“Innsamlingen av det adspredte Israel,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2006, 80).

Undervis ved Den 
hellige ånd
Be om Den hellige ånds 
veiledning mens du 
forbereder deg og mens 
du underviser.
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• Når har Mormons bok hjulpet deg på disse måtene? Når har du sett Mormons bok 
hjelpe andre på disse måtene?

Be en elev lese 3 Nephi 21:9 høyt, og be klassen legge merke til uttrykket “et stort og vid-
underlig verk”. Fremhev at dette uttrykket refererer til gjengivelsen av Jesu Kristi evange-
lium, som innbefatter Mormons boks fremkomst.

• Hva er stort og vidunderlig ved gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium?

Påpek at 3 Nephi 21:9 nevner “en mann”. Be elevene tenke over hvem denne mannen kan 
være. Vis deretter et bilde av Joseph Smith (kanskje bildet Broder Joseph eller bildet Det 
første syn [Kunst inspirert av evangeliet (2009), nr. 87 eller nr. 90]). Fortell elevene at eldste 
Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum identifiserte mannen som Joseph Smith (se 
Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 287- 88). 
Be elevene lese 3 Nephi 21:10- 11 stille, og grunne på hvordan profeten Joseph Smith pas-
ser beskrivelsen i disse versene.

• Hvordan har Gud vist gjennom Joseph Smith at hans “visdom er større enn djevelens list”?

• Hva sier 3 Nephi 21:11 om hva som vil skje med dem som ikke tror på Kristi ord som ble 
frembragt gjennom Joseph Smith? (De vil bli “avskåret” fra de velsignelser som kommer 
ved pakter.)

3 Nephi 21:12- 22:17
Frelseren taler om at de som ikke vil omvende seg, skal bli ødelagt, og om 
gjenopprettelsen av hans folk som vil omvende seg og vende tilbake til ham
Gi et sammendrag av 3 Nephi 21:12- 21 ved å forklare at Frelseren advarte dem i de siste 
dager som ikke ville tro på ham og omvende seg. Han sa at deres materielle eiendeler, byer, 
festninger og onde handlinger ville bli ødelagt. Han sa også at de ville bli avskåret fra hans 
paktsfolk.

Be elevene lese 3 Nephi 21:22, 25- 28 stille, og se etter velsignelser og ansvar som vil 
komme til dem i de siste dager som vil omvende seg og lytte til Frelserens ord.

Spør elevene hvordan de vil sammenfatte læresetningene i 3 Nephi 21:12- 22, 25- 28. Be en 
elev skrive svarene på tavlen. Sammenfatt så alle svarene på tavlen ved å påpeke at når vi 
omvender oss og lytter til Frelserens ord, blir vi samlet som en del av hans pakts-
folk. (Du kan gjerne skrive denne sannheten på tavlen.)

Tegn et telt på tavlen eller på en plakat (det kan være lurt å gjøre dette før leksjonen). 
Forklar at Jesus Kristus siterte en profeti som han hadde inspirert profeten Jesaja til å skrive 
flere århundrer tidligere. I denne profetien sammenlignet Jesaja Kirken, og dens pakter og 
velsignelser, med et telt.

• Hva er noen fordeler ved å være i ly av et telt? (Svarene kan omfatte at et telt gir beskyt-
telse mot uvær og skygge for solen.)

• Hvordan er Kirken som et telt?

Be en elev lese 3 Nephi 22:2 høyt.

• Hvorfor kan dette “teltet” trenge å bli utvidet og styrket i de siste dager? (Fordi mange 
vil slutte seg til Kirken eller vende tilbake til sine pakter med Herren.) Hva kan du gjøre 
for å hjelpe til med å utvide teltet og styrke stavene? (Oppfordre elevene til å omsette 
sine svar på dette spørsmålet i handling.)

Forklar at i denne samme profetien brukte Jesaja en annen metafor. Han omtalte Israels 
hus som en hustru hvis ektemann er Herren. Be en elev lese 3 Nephi 22:4- 5 høyt, og be 
klassen se etter trøstende ord til hustruen.

Kledningsvegg

Stav

Snor
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• Hvilke trøstens ord ser du i 3 Nephi 22:4? (Noen mulige svar kan være “du skal ikke 
gjøres skamfull” og “din ungdoms skam skal du glemme”.) Hvorfor er det betryggende 
å vite at “ektemannen” er vår “Forløser, Israels hellige”? (3 Nephi 22:5).

• Hvordan ligner disse versene på Frelserens reaksjon overfor oss når vi synder?

Be elevene lese 3 Nephi 22:7- 10 stille, og se etter løfter Frelseren gir sitt paktsfolk som 
vender tilbake til ham.

• Hva lover Frelseren dem som kommer tilbake til ham?

• Hva er noen sannheter vi lærer om Herren i disse versene? (Elevene kan gi forskjellige 
svar på dette spørsmålet. Sørg for at de finner frem til følgende sannhet: Herren viser 
evig godhet og nåde overfor dem som kommer tilbake til ham. Du kan gjerne skrive 
denne sannheten på tavlen. Du kan også vurdere å foreslå at elevene skriver den i Skrif-
tene ved siden av 3 Nephi 22:7- 10.)

For å hjelpe elevene å forstå 3 Nephi 22:4- 10 bedre, kan du vurdere å lese følgende uttal-
else av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“Selv om det har vært ufruktbarhet og noen ganger utroskap, vil ekteman-
nen (Kristus) gjenvinne og forløse sin brud (Israel). Bildene av Jehova som 
brudgom og Israel som bruden, er blant de mest brukte metaforer i Skriftene, 
og blir brukt av Herren og hans profeter til å beskrive forholdet mellom 
Guddommen og paktens barn.

… Kristus har til tider med rette vært sint på det frafalne Israel, men det har 
alltid vært kortvarig og midlertidig – ‘et øyeblikk’. Medlidenhet og barmhjertighet kommer 
alltid tilbake og seirer på en ytterst betryggende måte. Fjellene og åsene kan forsvinne. 
Vannet i de store havene kan tørke ut. De minst sannsynlige ting i verden kan skje, men 
Herrens godhet og fred vil aldri bli fratatt hans paktsfolk. Han har sverget med en him-
melsk ed at han ikke vil være vred på dem for alltid” (Christ and the New Covenant, 290).

• Hvilke tegn på Frelserens barmhjertighet og godhet har du sett i ditt liv? (Forviss deg om 
at elevene forstår at de ikke trenger å fortelle noe som er for personlig eller privat.)

• Hvordan kan det å ha kunnskap om Frelserens barmhjertighet og godhet påvirke vår 
trofasthet mot pakter?

Forklar at Frelseren fortsatte å undervise nephittene om velsignelsene som venter de rett-
ferdige. Be elevene granske 3 Nephi 22:13- 17 stille, og se etter en lovet velsignelse som er 
spesielt meningsfylt for dem. Påpek at når vi leser om disse lovede velsignelsene, ser vi at 
Herrens folk vil bli etablert i rettferdighet og seire over ondskap.
Avslutt med ditt vitnesbyrd om de sannheter dere har drøftet i denne leksjonen. Be elevene 
skrive tre eller fire setninger i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker om én ting de kan 
gjøre i dag for å kvalifisere seg for de velsignelser Herren ønsker å gi dem.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
3 Nephi 21:22- 25. Det nye Jerusalem

Daniel H. Ludlow forklarte hvem som skal bygge byen 
Det nye Jerusalem:

“Det nye Jerusalem i de siste dager vil bli bygget på det 
amerikanske kontinent av (1) ‘levningen av Jakobs hus’, 

(2) de hedninger som ‘skal komme inn i pakten og bli 
regnet blant denne levning av Jakob’, og (3) ‘alle av 
Israels hus som skal komme’. (3 Nephi 21:22- 25. Les 
også 3 Nephi 20:22; Ether 13:1- 12.)” (A Companion 
to Your Study of the Book of Mormon [1976], 281).
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Innledning
Denne leksjonen kan hjelpe elevene å forstå hvilken ømhet og 
barmhjertighet Frelseren føler for sitt folk. Dessuten, når elevene 
gjennomgår Herrens råd om å be, kan de overveie hvordan de 
kan gjøre sine personlige og familiens bønner mer meningsfylte.

Undervisningsforslag

3 Nephi 17
Frelseren helbreder de syke, ber til Faderen for folket og velsigner 
deres barn
Be elevene tenke på den mest omsorgsfulle personen de kjen-
ner. Spør deretter: Hvem tenkte du på? Hvordan viser vedkom-
mende kjærlighet til andre og til deg?

Vis bildene Jesus helbreder nephittene (Kunst inspirert av 
evangeliet [2009], nr. 83) og Jesus velsigner nephittenes barn 
(Kunst inspirert av evangeliet, nr. 84). Spør deretter: Hva lærte 
du om Frelserens kjærlighet til mennesker under ditt studium av 
Mormons bok denne uken?

Skriv følgende sannhet på tavlen: Frelseren har stor medli-
denhet med oss. Under dette utsagnet skriver du følgende 
skriftstedhenvisning: 3 Nephi 17:7, 9, 11, 15- 17, 21, 24. Be 
elevene gjennomgå disse versene og velge ett som spesielt viser 
sannheten som står på tavlen. Når elevene har fått tilstrekkelig 
tid, kan du gjerne stille følgende spørsmål:

• Hvordan viser verset du valgte, at Frelseren har stor medliden-
het med oss?

• Hva lærer du om Frelseren ved den kjensgjerning at han 
betjente folket “en for en”? (3 Nephi 17:21).

• Hvordan kan kunnskap om Frelserens medlidenhet hjelpe deg 
å utøve større tro på ham og føle større kjærlighet til ham?

3 Nephi 18- 19
Jesus lærte folket at de alltid skulle be til Faderen og møte 
sammen ofte
La elevene gå sammen to og to, og be hvert par lage en liste 
over fem av de største fristelsene de mener ungdom står overfor 
i dag. Når de er ferdige, kan du be hvert par lese 3 Nephi 18:15- 
20 og se etter råd Frelseren ga om å overvinne fristelser. Be 
noen elever presentere et prinsipp de finner i disse versene. Ett 
prinsipp de kan finne, er at hvis vi vil være årvåkne og alltid 
be til Faderen, kan vi motstå Satans fristelser.

Still elevene følgende spørsmål:

• Hva tror du en ung person bør være oppmerksom på for å 
motstå en av fristelsene på listen din?

• Hva kan en ung person be om som kan hjelpe ham eller henne 
å motstå en av fristelsene på listen din? Hvordan hjelper det 
deg å holde deg sterk når du ber til vår himmelske Fader?

Hjemmestudie- leksjon
3 Nephi 17- 22 (Enhet 26)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte 3 Nephi 17- 22 (enhet 26), 
er ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg bare om et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (3 Nephi 17)
Da elevene studerte Jesu Kristi ord til den nephittiske for-
samlingen, lærte de at ved grundig overveielse og bønn til 
Faderen, kunne de få større forståelse av Frelserens læreset-
ninger. Frelseren reagerte på nephittenes ønske om at han 
måtte bli hos dem litt lenger, ved å helbrede deres syke og 
velsigne deres barn. Da elevene leste om disse hendelsene, 
lærte de at Jesus Kristus har stor medlidenhet med oss.

Dag 2 (3 Nephi 18)
Frelseren forrettet nadverden for forsamlingen. Elevene lærte 
at når vi tar del i nadverden, er vitner vi for Faderen om at vi 
er villige til å gjøre alt han har befalt, og at vi alltid vil minnes 
Jesus Kristus. De lærte også at når vi tar del i nadverden og 
alltid minnes Frelseren, vil hans Ånd være med oss. Frelserens 
læresetninger om bønn hjalp elevene å forstå at hvis vi vil 
være årvåkne og alltid be til Faderen, kan vi motstå Satans 
fristelser. De lærte også at når vi hjelper andre, kan vi hjelpe 
dem å komme til Kristus.

Dag 3 (3 Nephi 19)
Etter at Frelseren forlot dem på slutten av sin første dag hos 
nephittene, underviste disiplene folket. De ba om og mottok 
Den hellige ånd. Elevene lærte at våre rettferdige ønsker og 
bønner kan gjøre oss kvalifisert til å bli fylt med Den hellige 
ånd. Frelseren viste seg igjen, og han takket Faderen for at 
han hadde renset hans disipler. Elevene lærte at når vi utøver 
tro på Jesus Kristus, kan vi bli renset og bli ett med Jesus 
Kristus, slik han er ett med Faderen.

Dag 4 (3 Nephi 20- 22)
Jesus Kristus forrettet igjen nadverden. Elevene lærte at hvis 
vi verdig tar del i nadverden, kan vi bli fylt med Den hellige 
ånd. Frelseren lærte så nephittene at Faderen vil oppfylle sin 
pakt om å samle Israels hus i de siste dager. Elevene lærte 
også at vi, som Abrahams ætt, har et paktsansvar for å vel-
signe alle jordens innbyggere ved å dele evangeliet med dem.
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For å hjelpe elevene å styrke sitt vitnesbyrd om familiebønn, kan 
du be en elev lese 3 Nephi 18:21 høyt. Spør deretter: Hvilke 
velsignelser har du mottatt ved å be sammen med familien din?

Be en elev lese følgende beretning av president James E. Faust 
i Det første presidentskap, som talte om kraften i familiebønn:

“Familiebønn er en sterk og understøttende innflytelse. Under 
den andre verdenskrigs mørke tid, falt en 250 kilos bombe 
utenfor bror Pateys lille hjem, en ung far i Liverpool, England, 
men bomben eksploderte ikke. Hans hustru var død, så han 
oppfostret sine fem barn alene. Han samlet dem til familiebønn 
i denne spente stunden. Da ‘ba alle … innstendig, og da de var 
ferdige med å be, sa barna: “Det vil gå greit, pappa. Vi kan bli 
hjemme i natt.”

Så gikk de og la seg med den forferdelige bomben like utenfor 
døren, halvveis dekket av jord …

Dagen etter … ble hele nabolaget evakuert i 48 timer, og bom-
ben ble til slutt fjernet …

På vei tilbake spurte bror Patey lederen for eksplosivlaget: “Hva 
fant dere?”

Herr Patey, vi gikk løs på bomben utenfor døren din og fant ut 
at den kunne eksplodere når som helst. Det var ikke noe galt 
med den. Det forundrer oss at den ikke eksploderte.”’ Mirak-
ler skjer når familier ber sammen” (“Bønnens livline,” Ensign, 
mai 2002, 61).

Still elevene følgende spørsmål, men vær følsom overfor elever 
hvis familie kanskje ikke ber sammen:

• Hva kan du gjøre for å hjelpe familien din å ha mer regelmes-
sig og meningsfylt familiebønn?

• Hvordan har du tenkt å prioritere familiebønn i din fremtidige 
familie?

Forklar at da Frelseren kom tilbake den andre dagen for å under-
vise nephittene, slik det er nedtegnet i 3 Nephi 19, formante han 
igjen de nephittiske disiplene til å be. Be en elev lese 3 Nephi 
19:9, 13 høyt, og be elevene merke seg hva disiplene ba om. 
Spør: Hvilket prinsipp kan vi lære av de nephittiske disiplers 

opplevelse? (Det følgende er én måte elevene kan uttrykke dette 
prinsippet på: Våre rettferdige ønsker og bønner kan gjøre 
oss kvalifisert til å bli fylt med Den hellige ånd.)

Spør så elevene: Når har du oppriktig ønsket og bedt om Den 
hellige ånds veiledning? Hvordan ble dere velsignet ved å 
gjøre det?

3 Nephi 20- 22
I de siste dager vil Gud begynne å samle Israels hus
Forklar at etter at han hadde undervist nephittene om bønn, 
begynte Frelseren å undervise dem om innsamlingen av Israels 
hus i de siste dager. Be en elev lese 3 Nephi 21:9. Be klassen 
følge med, og se etter ord som beskriver Herrens verk. Spør 
deretter:

• Hva tror du “et stort og vidunderlig verk” sikter til? (Gjengi-
velsen av Jesu Kristi evangelium, som innbefatter Mormons 
boks fremkomst.)

• Hva mener du er stort og vidunderlig ved gjengivelsen av 
Jesu Kristi evangelium?

Be elevene gjennomgå 3 Nephi 21:10- 11 og tenke over hvem 
Herren beskrev som “min tjener”. Spør: Hvilke ord eller uttrykk 
hjelper deg å vite at Herren beskriver profeten Joseph Smith? 
Vis så bildet Joseph Smith i Liberty fengsel (Kunst inspirert av 
evangeliet, nr. 97).

Spør: Hvordan har Gud vist gjennom Joseph Smith at hans 
“visdom er større enn djevelens list”?

Til slutt kan du be elevene bære vitnesbyrd om profeten Joseph 
Smith og evangeliets gjengivelse. Bær ditt vitnesbyrd om disse 
tingene for elevene.

Neste enhet (3 Nephi 23- 30)
Be elevene forestille seg at Frelseren fortalte dem at han ville gi 
dem hva de enn ønsket seg. Forklar at når de studerer 3 Nephi 
23- 30 den kommende uken, kommer de til å lære om tolv menn 
som opplevde dette, og hva de ba om.
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Innledning
Etter å ha sitert Jesajas ord (se 3 Nephi 22), bød Jesus 
Kristus nephittene å granske denne profetens ord. Han 
sa at Jesajas ord er en velsignelse fordi Jesaja “talte 
visselig om alle ting angående mitt folk som er av 

Israels hus” (3 Nephi 23:2). Han sa også at alle Jesajas 
ord hadde blitt eller ville bli oppfylt. Frelseren befalte 
så nephittene å granske alle profetenes ord, og ba dem 
gjøre tilføyelser i sine opptegnelser.

LEKSJON 131

3 Nephi 23

Undervisningsforslag

3 Nephi 23:1- 5
Jesus Kristus befaler folket å granske profetenes ord
Skriv følgende setning på tavlen: Velsignelser ved mitt skriftstudium. Be elevene grunne på 
sine erfaringer med å studere Mormons bok hjemme og i Seminar i år. Be dem komme 
frem til tavlen og skrive et ord eller en kort setning som beskriver en velsignelse de har 
mottatt som følge av skriftstudium. Du kan gjerne be noen elever beskrive mer i detalj 
hva de har skrevet. Pek så på velsignelsene som er skrevet på tavlen.

• Hvorfor tror du vi blir velsignet på disse måtene når vi leser i Skriftene?

Be elevene huske fra forrige leksjon hvem sine ord Jesus Kristus siterte da han underviste 
nephittene. (Jesajas ord.) Be en elev lese 3 Nephi 23:1- 3 høyt. Be resten av klassen følge 
med, og se etter hva Frelseren sa vi skulle gjøre med Jesajas ord. Du kan gjerne foreslå at 
elevene markerer ord og uttrykk som skiller seg ut for dem i disse versene. Be dem fortelle 
om det de finner ut.

• Hvorfor ønsket Herren at folket skulle granske Jesajas ord? (Se 3 Nephi 23:2- 3.)

• Hvorfor er det en velsignelse å vite at alle Jesajas ord vil bli oppfylt?

Be en elev lese 3 Nephi 23:4- 5 høyt. Fremhev at etter at Frelseren sa at de skulle granske 
Jesajas ord, sa han: “Gransk profetene.” Skriv følgende sannhet på tavlen: Frelseren befa-
ler oss å granske Jesajas og andre profeters ord med flid.
• Hva sier 3 Nephi 23:5 om hva vi må gjøre for å bli frelst? Hvordan hjelper profetenes ord 

oss å følge disse befalingene?

• På hvilke måter er det å granske profetenes ord med flid, forskjellig fra bare å lese profe-
tenes ord? Hvorfor tror du det er viktig å granske Jesajas og de andre profetenes ord med 
flid?

• Hvilke skriftstudiemetoder kan best hjelpe deg gjøre granskning av Jesajas og andre 
profeters ord til en meningsfylt del av ditt liv?

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Merrill J. Bateman i De sytti:

“Det er visse velsignelser som oppnås når man gransker Skriftene. Når man studerer Herrens 
ord og adlyder dem, vil man komme nærmere Frelseren og få et større ønske om å leve et 
rettskaffent liv. Evnen til å motstå fristelsen øker, og åndelige svakheter overvinnes. Åndelige 
sår blir helbredet” (“Kom til Kristus ved å ransake Skriften,” Lys over Norge, jan. 1993, 27).

• Hvor kan vi finne profetenes ord i tillegg til i Skriftene?

Be elevene skrive svar på følgende spørsmål i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker:

• Hvilke endringer kan du gjøre for å studere profetenes ord med større flid?

Be noen elever vitne om velsignelsene som kommer ved å granske profeters ord.
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3 NEPHI  23

3 Nephi 23:6- 14
Frelseren ber sine disipler tilføye en viktig hendelse i sin opptegnelse
Be noen elever fortelle hvilke beretninger i Mormons bok de liker best. Skriv svarene på 
tavlen. Visk så ut ett av svarene. Be elevene forestille seg at Mormon eller Nephi eller en 
annen opptegnelsesfører hadde glemt å ta med denne beretningen.

• Hvilke viktige lærdommer ville ha manglet i Mormons bok dersom denne beretningen 
ikke ble tatt med?

Forklar at da Frelseren underviste nephittene, påpekte han at deres opptegnelsesførere 
hadde glemt å ta med en viktig hendelse som var oppfyllelsen av en profeti. Be noen elever 
bytte på å lese høyt fra 3 Nephi 23:6- 13. Be klassen følge med, og se etter hva nephittene 
hadde unnlatt å nedtegne.

• Nephittene hadde allerede en opptegnelse over Samuels profeti (se Helaman 14:25). 
Hvorfor tror du det var viktig for dem å ha en opptegnelse over dens oppfyllelse?

Fremhev at selv om vi ikke har blitt befalt å føre en åndelig opptegnelse for Kirken, har vi 
blitt rådet til å skrive personlig dagbok.

• Hvordan kan Frelserens råd i 3 Nephi 23:6- 13 anvendes på våre anstrengelser for å 
skrive personlig dagbok?

For å hjelpe elevene å blir klar over én måte å skrive dagbok på, kan du be en elev lese høyt 
følgende beretning av president Henry B. Eyring i Det første presidentskap:

“Jeg kom hjem sent fra et oppdrag i Kirken. Det var blitt mørkt. Min sviger-
far, som bodde i nærheten av oss, overrasket meg da jeg gikk mot inngangs-
døren vår. Han bar noen rør på skulderen og gikk svært fort og var kledd i 
arbeidstøyet sitt. Jeg visste at han hadde holdt på å bygge et pumpesystem 
fra en bekk nedenfor oss opp til vår eiendom.

Han smilte, snakket dempet og skyndte seg så forbi meg og inn i mørket 
for å fortsette arbeidet. Jeg gikk mot huset og tenkte på hva han gjorde for oss, og da jeg 
kom til døren, hørte jeg følgende ord i mitt sinn – ikke med min egen røst: ‘Jeg gir deg ikke 
disse erfaringene for at du skal holde dem for deg selv. Skriv dem ned.’

Jeg gikk inn. Jeg gikk ikke og la meg. Selv om jeg var trett, fant jeg frem noe papir og 
begynte å skrive. Da jeg gjorde det, forsto jeg budskapet jeg hadde hørt. Jeg skulle føre 
opptegnelser så mine barn en gang i fremtiden kunne lese hvordan jeg hadde sett Guds 
hånd velsigne familien. Bestefar var ikke nødt til å gjøre det han gjorde for oss. Han kunne 
fått andre til å gjøre det eller ikke ha gjort det i det hele tatt. Men han hjalp oss, sin familie, 
slik Jesu Kristi hengivne disipler alltid gjør. Jeg visste at det var sant. Og jeg skrev det ned, 
slik at mine barn kunne minnes dette en dag de ville trenge det.

Jeg skrev noen linjer hver dag i mange år. Jeg hoppet aldri over en dag, uansett hvor trett 
jeg var eller hvor tidlig jeg måtte begynne neste dag. Før jeg skrev, pleide jeg overveie dette 
spørsmålet: ‘Har jeg sett Guds hånd utstrakt for å påvirke oss eller våre barn eller vår fami-
lie i dag?’” (“Husk, husk,” Ensign eller Liahona, nov. 2007, 66- 67).

• Hvorfor tror du det er viktig for oss å skrive om opplevelser som styrker oss åndelig?

• Hvordan kan vi dra nytte av å følge president Eyrings eksempel? Hvordan kan vår opp-
tegnelse hjelpe andre?

Forklar at president Eyring fortalte om velsignelser han mottok fordi han førte en daglig 
opptegnelse over hvordan Gud velsignet hans familie. Be en elev lese følgende uttalelse 
høyt. (Du presenterte kanskje en del av denne uttalelsen i leksjon 117. Elevene kan ha 
nytte av å høre den om igjen.)

“Idet jeg fortsatte slik, begynte noe å skje. Når jeg overveiet hva som hadde skjedd den 
dagen, så jeg ting Gud hadde gjort for en av oss som jeg ikke hadde vært klar over i dagens 
travelhet. Når dette skjedde, og det skjedde ofte, innså jeg at det å prøve å huske gjorde det 
mulig for Gud å vise meg hva han hadde gjort.

Mer enn takknemlighet begynte å fylle mitt hjerte. Vitnesbyrdet vokste. Jeg ble stadig sik-
rere på at vår himmelske Fader hører og besvarer bønner. Jeg følte større takknemlighet for 
den mildhet og lutring som vår Frelser Jesu Kristi forsoning fører til. Og jeg fikk større tiltro 



456

LEKSJON 131

til at Den hellige ånd kan minne oss om alt – også ting vi ikke hadde lagt merke til eller 
festet oss ved da det hendte” (“Husk, husk,” 67).

• Hvilket prinsipp kan vi lære av beretningen i 3 Nephi 23 og av president Eyrings 
erfaring? (Elevene kan besvare dette spørsmålet på mange forskjellige måter. Svarene 
bør gjenspeile følgende sannhet: Når vi skriver om åndelige erfaringer, vil vi bli 
velsignet individuelt og i familien.)

Noen elever føler kanskje at det ikke har skjedd noe med dem som er verdt å skrive ned. 
For å hjelpe dem, kan du gjerne be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste John H. 
Groberg i De sytti:

“Noen sier: ‘Jeg har ikke noe å skrive. Det skjer ikke noe av åndelig karakter med meg.’ 
Jeg sier: ‘Begynn å skrive, og åndelige ting vil skje. De er der hele tiden, men vi blir mer 
følsomme for dem når vi skriver’” (“Writing Your Personal and Family History,” Ensign, 
mai 1980, 48).

Be elevene overveie om de har unnlatt å skrive om opplevelser som har styrket dem ånde-
lig. Oppfordre dem til å skrive om disse erfaringene og fortsette å skrive om andre opple-
velser gjennom hele livet. Du kan gjerne foreslå at de følger president Eyrings eksempel 
og skriver litt hver dag.

Kjenn Skriftene- repetisjon
Å lære å løse problemer ved hjelp av Skriftene, kan hjelpe elevene gjennom hele livet. Gi 
hver elev et lite papirark. Be dem skrive om et spørsmål de har, eller en utfordring de står 
overfor. Forklar at du kommer til å samle inn arkene og lese noen av dem for klassen. Be 
elevene om ikke å skrive navnet på arket, og minn dem på at de ikke skulle ta med detaljer 
som er personlige eller ikke passer å diskutere i klassen. (Når du har samlet inn arkene, 
kan det være lurt å ta en kort gjennomgang av innleveringene for å forsikre deg om at de 
er passende og ikke for personlige.) Les et spørsmål eller en utfordring for klassen, og se 
om elevene kan benytte seg av Kjenn Skriftene- skriftsteder til å besvare spørsmålet eller 
takle utfordringen.

Forklar at Frelseren befalte oss å lære andre det han har lært oss (se 3 Nephi 23:14). For 
å bidra til å forberede elevene med å holde denne befalingen, kan du oppfordre dem til 
å øve på undervisningsferdigheter som å forklare læresetninger eller prinsipper, fortelle 
om erfaringer og bære vitnesbyrd mens de bruker Kjenn Skriftene- skriftstedene til å løse 
problemer. Du kan gjerne spare de andre spørsmålene eller utfordringene som elevene 
innleverte, og snakke om dem på lignende vis på dager når dere har tid til overs.

Merk: Lengden på denne leksjonen kan gi tid til følgende Kjenn Skriftene- repetisjon. Du 
kan gjennomføre aktiviteten i begynnelsen av klasseperioden, som en pause mellom deler 
av leksjonen, eller på slutten av klasseperioden. Hold aktiviteten kort for å gi tid til leksjo-
nen. For andre repetisjonsaktiviteter, se tillegget på slutten av denne håndboken.

Følg opp mål og 
utfordringer
Når du har utfordret 
elevene til å gjøre noe 
konkret, for eksempel 
skrive i en dagbok, bør 
du vurdere måter å 
følge opp for å minne 
dem på forpliktelsen de 
har påtatt seg. Gi dem 
muligheter til å fortelle 
om sine erfaringer med 
å anvende sannhetene 
de lærer i klassen. Ved å 
utveksle erfaringer, kan 
de inspirere hverandre 
til å etterleve evangeliet. 
Du kan gjerne vurdere 
å gi slike muligheter i 
begynnelsen av en lek-
sjon. Alle elever behøver 
ikke å si noe.
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Innledning
Jesus Kristus oppfylte en befaling fra vår himmelske 
Fader om å gi nephittene noen profetier av profeten 
Malaki (se 3 Nephi 26:2). Disse profetiene forkynte at 
medlemmer av Israels hus måtte omvende seg og vende 
tilbake til Herren som forberedelse til Frelserens annet 

komme. Jesus Kristus forklarte også for nephittene 
“alle ting, helt fra begynnelsen og like ned til den tid 
da han skulle komme i sin herlighet” (3 Nephi 26:3). 
Mormon sa at de som tror på Mormons bok, vil få enda 
større ting tilkjennegitt (se 3 Nephi 26:9).

LEKSJON 132

3 Nephi 24- 26

Undervisningsforslag

3 Nephi 24:1- 6
Jesus Kristus siterer Malakis profeti om det annet komme
Innled leksjonen med å holde opp en fyrstikk og et såpestykke (eller lag en tegning på 
tavlen av ild og et såpestykke). Spør elevene hva ild og såpe har til felles. (Såpe og ild kan 
begge brukes til å rense, eller som rensemidler.)

Forklar at Jesus Kristus oppfylte en befaling fra Faderen (se 3 Nephi 26:2) om å gi nephit-
tene noen av Malakis profetier, en profet i Det gamle testamente som bodde i det hellige 
land ca 170 år etter at Lehi og hans familie forlot Jerusalem. Be elevene lese 3 Nephi 24:1- 3 
stille, og se etter noen Malaki sammenlignet med “smelterens ild” og “tvetterens lut”.

• Hvem blir sammenlignet med smelterens ild og tvetterens lut? (Jesus Kristus.)

• Hvilken hendelse beskrives i disse versene? (“Den dagen han kommer.” Med andre ord, 
Jesu Kristi annet komme. For å hjelpe elevene å svare på dette spørsmålet, kan du gjerne 
foreslå at de skumleser kapittelsammendraget eller fotnotene.)

• Hva antyder sammenligningen av Jesus Kristus med ild og såpe at vil finne sted ved 
hans annet komme? (Elevene kan bruke forskjellige ord, men de skulle finne frem til føl-
gende sannhet: Ved sitt annet komme vil Jesus Kristus rense verden. Du kan gjerne 
be elevene skrive denne sannheten i Skriftene ved siden av 3 Nephi 24:2- 3.)

Forklar at en smelter bruker ild til å varme opp et metall som sølv eller gull, til det blir 
flytende. Oppvarmingen gjør at slagg, eller urenheter, stiger til overflaten av det flytende 
metallet, hvor smelteren kan fjerne dem og dermed rense metallet for urenheter. En tvetter 
er en som vasker eller bleker stoffer ved hjelp av såpe. Du må kanskje også forklare at 
“Levis sønner” var prestedømsbærere i det gamle Israel. I dag kan uttrykket brukes om 
dagens prestedømsbærere (se L&p 84:33- 34).

Be en elev lese 3 Nephi 24:5- 6 høyt. Be klassen følge med og finne ut hvem som vil bli 
tilintetgjort ved Frelserens annet komme, og hvem som ikke vil bli tilintetgjort. (Du kan 
gjerne forklare at uttrykket “Jakobs sønner” brukes om Herrens paktsfolk i Israels hus.)

• Hva sier 3 Nephi 24:5 om hva Jesus Kristus vil gjøre ved sitt annet komme? (Selv 
om elevene kan bruke ulike ord, bør de peke på følgende sannhet: Jesus Kristus vil 
tilintetgjøre de ugudelige ved sitt annet komme.)

3 Nephi 24:7- 18
Jesus Kristus siterer Malakis læresetninger om hvordan Israels hus kan vende 
tilbake til Herren
Be elevene forestille seg at de har en nær venn eller et familiemedlem som sliter med å føle 
Herrens kjærlighet og innflytelse og opprettholde et vitnesbyrd om evangeliet.

• Hva ville du gjort for å prøve å hjelpe vedkommende?

Avgjør hva du vil 
undervise om
Denne leksjonen inne-
holder mer materiale 
enn du sannsynligvis vil 
ha tid til å undervise. 
Overvei ved hjelp av 
bønn hvilke læresetnin-
ger, prinsipper og under-
visningsforslag som vil 
være til størst nytte for 
elevene i klassen.
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Be elevene lese 3 Nephi 24:7 stille, og be dem merke seg Herrens råd til dem som hadde 
begynt å vike bort fra ham og fra å holde sine pakter med ham.

• Hva tror du det betyr at folket hadde “veket bort” fra Herrens ordinanser? (De holdt 
ikke lenger evangeliets pakter og ordinanser.)

• Hvilket løfte ga Herren til dem som ikke holdt sine pakter? (“Vend om til meg så vil jeg 
vende meg til dere.”)

• Hva tror du det vil si å “vende om” til Herren? Hva tror du det betyr at Herren vil 
“vende [seg] til” dem som vender om til ham?

Skriv følgende prinsipp på tavlen: Hvis vi vil vende tilbake til Herren, vil han vende 
tilbake til oss.
• Hva lærer dette prinsippet deg om vår himmelske Fader og Jesus Kristus?

Skriv på tavlen Vend om til Herren. Be elevene lese 3 Nephi 24:8- 12 stille, og se etter én 
måte Herren sa at folket kunne vende om til ham på. Mens elevene svarer, skriver du betale 
tiende og offergaver under Vend om til Herren.
• Hvordan er villighet til å betale tiende en indikasjon på at noen har vendt sin kjærlighet 

og hengivenhet til Herren?

Be en elev lese følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley:

“Vi kan betale vår tiende. Det er ikke så mye et spørsmål om penger som et spørsmål 
om tro” (“Let Us Move This Work Forward,” Ensign, nov. 1985, 85).

• Hvordan er vår villighet til å betale tiende og offergaver en indikasjon på vår tro på 
Herren?

Gi elevene tid til å gjennomgå 3 Nephi 24:10- 12 stille. Be dem merke seg Herrens løfter til 
dem som betaler en full og ærlig tiende.

• På hvilke måter har du blitt velsignet som følge av at du har betalt tiende? Hvordan er 
dette eksempler på at “himmelens luker” blir åpnet for deg?

Gi et sammendrag av 3 Nephi 24:13- 18 ved å forklare at i disse versene påpekte Herren at 
noen i det gamle Israel hadde stilt spørsmål ved behovet for å holde evangeliets ordinan-
ser. De klaget over at de stolte og ugudelige syntes å blomstre til tross for sin urettferdighet. 
I 3 Nephi 24:16 svarte Herren at en “minnebok” skulle føres der navnene på de troende 
skulle skrives (se L&p 85:7- 9; 128:6- 7; Moses 6:5- 8). Herren antydet så at når han kommer 
igjen, vil han bevare de trofaste og spare dem for seg selv som en skatt, eller sine “juveler”.

• Hvordan er det en velsignelse å vite at Herren vil bevare de trofaste og gjøre dem til sin 
skatt?

• Hvilke ord eller uttrykk i 3 Nephi 24:16 beskriver dem som Herren vil spare som sin 
skatt? (“Dem som fryktet Herren” og som “æret hans navn”.)

Skriv frykte Herren og ære Herrens navn under Vend om til Herren. (Det kan være lurt å 
forklare at i denne sammenhengen betyr ordet frykt ærbødighet eller respekt.) Be elevene 
svare på følgende spørsmål i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker:

• Tenk over hvordan du ligger an når det gjelder å betale tiende og offergaver og tenke 
på Kristus. På hvilke måter kan du “vende om” til ham eller forbedre deg på disse 
områdene?

3 Nephi 25
Jesus Kristus siterer Malakis profeti om at Elijah skulle vende tilbake før det 
annet komme
Be en elev lese 3 Nephi 25:1- 3 høyt. Be klassen følge med, og se etter en grunn til at det 
annet komme vil være en velsignelse for dem som er trofaste mot Jesus Kristus. Be elevene 
fortelle hva de kommer frem til. Du må kanskje forklare at i 3 Nephi 25:1 sikter ordet rot 
sannsynligvis til forfedre og ordet gren til etterkommere. Følgelig vil ikke de ugudelige 
kunne nyte velsignelsene ved å være beseglet til sine forfedre og etterkommere i det neste 
liv. I 3 Nephi 25:2 sikter uttrykket “kalver på båsen” til kalver som er trygge, godt foret 
og tatt vare på. Herren lover at han likeledes vil beskytte og ta vare på dem som “frykter 
[hans] navn”.
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Forklar at Malaki profeterte om en hendelse som skulle finne sted før det annet komme, 
og som ville omfatte den gammeltestamentlige profeten Elijah. Be en elev lese 3 Nephi 
25:5- 6 høyt, og be klassen se etter hva Elijah ville gjøre for å bidra til å forberede verden for 
Herrens komme.

Spør elevene hva de vet om Elijahs tilbakekomst til jorden som en del av evangeliets 
gjengivelse. Du kan gjerne supplere svarene deres ved å forklare at den 3. april 1836 viste 
Elijah seg for Joseph Smith og Oliver Cowdery i det nylig innviede Kirtland tempel (se L&p 
110:13- 16). Elijah gjenga da prestedømsnøklene som trengs for å besegle familier for evig 
i Herrens hellige templer. Ved hjelp av slektsforskning finner vi frem til familiemedlemmer 
som det kan utføres tempelordinanser for.

• Hva tror du det betyr at Elijah skulle “vende fedrenes hjerter til barna og barna til 
fedrene”?

• Hvordan er det en velsignelse for deg å vite at du kan bli beseglet til din familie for 
evigheten?

Bær vitnesbyrd om at når vi vender vårt hjerte til forfedrene gjennom slektshistorie 
og tempelarbeid, bidrar vi til å forberede jorden for Jesu Kristi annet komme.

3 Nephi 26:1- 12
Jesus Kristus forklarer Skriftene, og Mormon lærer hva som må gjøres for å motta 
de større ting Frelseren åpenbarte
Gi et sammendrag av 3 Nephi 26:1- 5 ved å forklare at etter at Frelseren hadde formidlet 
Malakis profetier, lærte han folket “alt som skulle skje på jordens overflate” fra Skapelsen 
til den endelige dom (3 Nephi 26:3- 4).

Be en elev lese 3 Nephi 26:6- 8 høyt, og be klassen se etter hvor mye av det Jesus Kristus 
forkynte, som ble nedtegnet i Mormons bok. Be så elevene lese 3 Nephi 26:9- 11 stille, 
og se etter årsaken til at Mormon ikke tok med alt som Frelseren lærte nephittene, i sin 
forkortelse. Understrek at ordet tro i disse versene innebærer at vi må handle ifølge de 
læresetninger og prinsipper Gud har åpenbart, og ikke bare håpe at de er sanne.

• Hva sier 3 Nephi 26:9 om hva Herren lover dem som tror og handler ifølge det han har 
åpenbart? (Når elevene svarer, bør du fremheve at hvis vi tror og handler ifølge det 
Gud har åpenbart, forbereder vi oss til å motta større åpenbaring.)

• Hvorfor tror du det er nødvendig at vi tror på de sannheter vi allerede har mottatt, før vi 
kan motta ytterligere sannhet?

• Hvordan kan vi vise at vi tror på det Herren har åpenbart?

Lov elevene at hvis de trofast studerer og anvender prinsippene i Mormons bok, vil de få 
større forståelse av evangeliet. Hjelp elevene å grunne på hvor godt de mottar sannhetene i 
Mormons bok, ved å be dem svare på følgende spørsmål i sine notatbøker eller skriftstudi-
edagbøker (det kan være lurt å skrive disse spørsmålene på tavlen):

• Hva gjør du i ditt liv som viser din tro på Mormons bok?

• Når har du mottatt personlig åpenbaring ved å lese Mormons bok med ærlig hensikt?

3 Nephi 26:13- 21
Frelseren avslutter sitt jordiske virke blant nephittene, og hans disipler følger 
hans eksempel i sin tjenestegjerning
Forklar at i 3 Nephi 26 sammenfattet Mormon resten av Frelserens virke blant nephittene. 
Be elevene lese 3 Nephi 26:13- 16 stille. Du kan gjerne foreslå at de markerer noe av det 
Frelseren gjorde som Mormon valgte å fremheve.

Hvis tiden tillater det, kan du be elevene gjennomgå og grunne på sine notater og marke-
ringer i Skriftene etter sitt studium av 3 Nephi 11- 25. Be dem merke seg læresetninger og 
hendelser fra Frelserens virke blant nephittene som er betydningsfulle eller minneverdige 
for dem. Be noen elever uttrykke sine tanker og følelser med hensyn til Frelserens virke 
blant nephittene.
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Innledning
Kort tid etter Frelserens virke blant nephittene, møttes 
de tolv nylig kalte nephittiske disipler til mektig bønn 
og faste. Jesus Kristus viste seg for dem og svarte på 

deres spørsmål om hvilket navn de skulle gi Kirken. Han 
underviste dem om sitt evangelium og befalte dem å 
være som ham.

LEKSJON 133

3 Nephi 27

Undervisningsforslag

3 Nephi 27:1- 12
Jesus Kristus lærer de tolv disiplene at hans kirke skulle bære hans navn
Del klassen i grupper på tre eller fire. Hvis klassen er liten, kan du be elevene jobbe hver 
for seg. Be hver gruppe (eller hver elev) forestille seg at de skal starte en ny klubb eller et 
idrettslag. Be hver gruppe finne ut hva slags klubb eller idrettslag de vil starte, for eksempel 
en vitenskapsklubb eller et fotballag, og be dem så velge et navn på organisasjonen sin. Be 
hver gruppe skrive navnet på en lapp. Samle inn lappene. (Denne aktiviteten skulle ikke 
ta lang tid. Den skulle ikke stjele for mye tid eller oppmerksomhet fra læresetningene og 
prinsippene i 3 Nephi 27.)

Les navnet på hver lapp høyt. Når du har lest hvert navn, ber du klassen gjette, basert på 
navnet, hva slags klubb eller lag det er.

• Hva kan et navn formidle om en organisasjon og personene i den?

Forklar at kort tid etter at Jesus Kristus besøkte nephittene, forente de tolv nephittiske disi-
pler seg i faste og bønn (se 3 Nephi 27:1). Be noen elever bytte på å lese høyt fra 3 Nephi 
27:2- 7. Be klassen følge med, og se etter disiplenes spørsmål og Frelserens svar.

• Hva sa Frelseren at hans kirke skulle kalles?

• Hvilke grunner ga han til å oppkalle Kirken etter seg selv?

Be elevene granske 3 Nephi 27:8- 12 stille, og se etter Frelserens beskrivelse av sin sanne 
kirke. Mens de studerer, skriver du følgende ufullstendige utsagn på tavlen:

Jesu Kristi sanne kirke må være …

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å studere disse versene, kan du spørre dem hvor-
dan de ville fullføre setningen på tavlen basert på det de har lest. (Elevene skulle oppdage 
følgende sannhet: Jesu Kristi sanne kirke må være oppkalt etter hans navn og bygget 
på hans evangelium.)
• Hvorfor tror du det er viktig at Frelserens kirke bærer hans navn?

• Hva tror du det innebærer at Kirken er “bygget på [hans] evangelium”? (3 Nephi 27:10). 
Hvorfor tror du det er viktig at Kirken er bygget på hans evangelium istedenfor på men-
neskenes gjerninger?

Be elevene fullføre følgende setning i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker: “Det er 
viktig for meg å være medlem av Jesu Kristi Kirke fordi …”

3 Nephi 27:13- 22
Jesus Kristus definerer sitt evangelium og forklarer hva vi må gjøre for å stå 
skyldfrie for ham og hans Fader
Be elevene tenke på hvordan de har følt seg når de har blitt tatt i å gjøre noe galt. (Ikke be 
dem fortelle om disse opplevelsene.) Be dem så om å forestille seg hvordan det vil være å 
stå foran Herren for å bli dømt. Be dem grunne på følgende spørsmål:

• Hvordan vil du føle deg for Herrens åsyn hvis du er skyldig i synd?
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Forklar at ordet evangelium betyr “godt nytt”. Be noen elever etter tur lese høyt fra 3 Nephi 
27:13- 16, og be klassen se etter gode nyheter i disse versene. Be dem også overveie hvor-
dan disse gode nyhetene angår dagen da de skal stå for Gud og bli dømt.

• Frelseren vitnet om at han kom til verden for å gjøre sin Faders vilje. Hva sier 3 Nephi 
27:14 om hva vår himmelske Fader sendte Jesus Kristus til verden for å gjøre?

• Hva sier 3 Nephi 27:13- 14 om hva som er evangeliets grunnvoll? (Selv om elevene kan 
bruke ulike ord, bør de peke på følgende sannhet: Evangeliets grunnvoll er at Jesus 
Kristus gjorde Faderens vilje for å gjennomføre forsoningen. Du kan gjerne be 
elevene skrive denne sannheten i Skriftene ved siden av 3 Nephi 27:13- 14.)

• Hva vil skje for hele menneskeheten fordi Frelseren oppfylte sin Faders vilje? (Vi vil bli 
løftet opp for ham for å bli dømt for våre gjerninger.)

Be elevene granske 3 Nephi 27:16 stille, og se etter gjerninger vi må gjøre for å motta alle 
forsoningens velsignelser og forberede oss til dommen. Be elevene fortelle hva de finner ut. 
Be en elev skrive svarene på tavlen.

• Hva sier dette verset om hvilke velsignelser som vil komme til dem som omvender seg, 
blir døpt og holder ut til enden? (Elevenes svar skulle gjenspeile følgende sannhet: Hvis 
vi omvender oss, blir døpt og holder ut til enden, vil vi være skyldfrie når vi står 
foran Gud for å bli dømt.)

Be en elev lese 3 Nephi 27:17- 19 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva som vil skje 
med dem som ikke omvender seg eller holder ut til enden.

• Ut fra det du har lest, hvorfor trenger alle vår himmelske Faders barn Jesu Kristi 
forsoning?

• Hvilke gode nyheter er det for oss når vi tenker på å stå foran Herren for å bli dømt?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers 
quorum:

“Den gode nyheten [er] at døden og helvete [kan] unngås, at feil og synder 
[kan] overvinnes, at det [finnes] håp, at det [finnes] hjelp, at det uløselige [er] 
løst, at fienden [er] beseiret. Den gode nyheten [er] at alles grav en dag [vil] 
være tom, at alles sjel igjen [kan] bli ren, at hvert eneste av Guds barn igjen 
[kan] vende tilbake til Faderen som ga dem liv” (“Missionary Work and the 
Atonement,” Ensign, mars 2001, 8, 10).

Be en elev lese 3 Nephi 27:20- 21 høyt, og be klassen prøve å merke seg Frelserens innby-
delse til oss.

• Hva er Frelserens innbydelse i disse versene?

For å hjelpe elevene å tenke over sin innsats for å følge denne oppfordringen, kan du be 
dem svare på følgende spørsmål i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker. (Du kan 
gjerne skrive disse spørsmålene på tavlen før leksjonen eller lese dem sakte slik at elevene 
kan skrive dem ned.)

• Hvorfor ønsker Frelseren at du skal omvende deg og komme til ham?

• På hvilke måter følger du Frelserens oppfordring i 3 Nephi 27:20- 21?

• Hva kan du gjøre i dag for å forberede deg til å stå ubesmittet for Herren?

Be en elev lese Lære og pakter 76:40- 42 høyt. Be klassen følge med, og se etter ytterligere 
innsikt om hvorfor evangeliet er godt nytt. (Du kan gjerne foreslå at elevene skriver L&p 
76:40- 42 i Skriftene ved siden av 3 Nephi 27:13.)

Tidligere i leksjonen ba du elevene tenke over hvordan de ville føle seg foran Herrens åsyn 
om de var skyldig i synd. På dette punktet i leksjonen kan du be dem grunne på hvordan 
de vil føle seg foran Frelseren hvis de vet at de har blitt gjort rene ved hans forsoning og 
ved lydighet mot evangeliets prinsipper, bud og ordinanser.

• Hvis du kunne snakket med Frelseren da, hva ville du sagt?

• Basert på det du har studert i dag, hvordan ville du forklart den gode nyheten som Jesu 
Kristi evangelium er, for en venn?
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3 Nephi 27:23- 33
Jesus Kristus ber sine disipler om å bli slik han er
Gi et sammendrag av 3 Nephi 27:23- 26 ved å forklare at Frelseren ga instruksjoner til sine 
tolv nephittiske disipler og lærte dem om deres ansvar. Be elevene lese 3 Nephi 27:27 stille, 
og se etter befalingen han ga disiplene for å hjelpe dem å oppfylle sin rolle som folkets 
dommere.

• Hvorfor var det viktig at folkets dommere var lik Frelseren?

Be elevene repetere 3 Nephi 27:21.

• Hva befalte Frelseren disiplene å gjøre?

• Hva er forholdet mellom å gjøre Frelserens gjerninger og å bli som ham?

Mens elevene drøfter dette spørsmålet, kan du skrive følgende prinsipp på tavlen: Herren 
forventer at hans disipler skal gjøre hans gjerninger og bli som ham.
• På hvilke måter kan vi bli Frelseren lik? Hva er noen gjerninger vi kan gjøre når vi følger 

hans eksempel?

• På hvilke måter har du blitt velsignet når du har forsøkt å følge Frelserens eksempel?

Avslutt leksjonen med å vitne om velsignelsene som kommer når vi streber etter å bli lik 
Jesus Kristus.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
3 Nephi 27:13- 21. Jesu Kristi evangelium

Profeten Joseph Smith forklarte det sentrale budskapet 
i Jesu Kristi evangelium:

“De fundamentale prinsipper i vår religion er apostle-
nes og profetenes vitnesbyrd om Jesus Kristus, at han 
døde, ble begravet, oppsto på den tredje dag og fór 
opp til himmelen; og alt annet som henhører til vår reli-
gion, er bare supplement til dette” (Læresetninger fra 
Kirkens presidenter – Joseph Smith, [2007], 50- 51).

Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum 
har sagt:

“Ordet evangelium betyr ‘godt nytt’. Den gode nyhe-
ten er Herren Jesus Kristus og hans budskap om frelse. 
Jesus likestilte evangeliet med både sin misjon og sitt 
virke på jorden. I sin misjonserklæring sa Jesus:

‘Dette er det evangelium som jeg har gitt dere – at jeg 
kom til verden for å gjøre min Faders vilje fordi min 
Fader sendte meg.

Og min Fader sendte meg så jeg kunne bli løftet opp 
på korset.’ [3 Nephi 27:13- 14.]

Frelserens jordiske misjon kjenner vi som forsoningen.

Frelserens jordiske virke omfatter alt annet han gjorde 
– hans læresetninger, uttrykk for kjærlighet, bevissthet 
på ordinanser, mønster for bønn, utholdenhet og mye 
mer. Han levde for å være vårt forbilde, som han også 
betraktet som likestilt med evangeliet i sin misjonser-
klæring. ‘Dette er mitt evangelium,’ sa han, ‘… for de 
gjerninger som dere har sett meg gjøre, de skal dere 
også gjøre.’ [3 Nephi 27:21.] Følgelig er tro, omvend-
else, dåp ved vann, ild og Den hellige ånd, innsamlin-
gen av de utvalgte og å holde ut til enden, alt en del av 
evangeliet” (“Seniormisjonærer og evangeliet,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2004, 81).

3 Nephi 27:27. Hvordan bli som Jesus Kristus

President Ezra Taft Benson har sagt:

“Det menneske er størst og lykkeligst som i størst grad 
former sitt liv etter Kristi mønster. Dette har intet å 
gjøre med jordisk rikdom, makt eller prestisje. Den 
eneste virkelige prøve på storhet, velsignelse og glede, 
er hvor nær et liv kan komme opp til å være Mesteren, 
Jesus Kristus, lik. Han er den rette vei, hele sannheten 
og det rikholdige liv” (“Jesus Christ – Gifts and Expecta-
tions” [tale under en andakt ved BYU 10. des. 1974], 1, 
speeches.byu.edu).

Bær vitnesbyrd om 
Jesus Kristus
Jesu Kristi forsoning 
er den grunnleggende 
sannhet hvorpå alle 
evangeliets læreset-
ninger og prinsipper 
bygger. Dette skulle stå i 
sentrum for all undervis-
ning og læring i evange-
liet. Se etter anledninger 
til å vitne ofte om Jesus 
Kristus og hjelpe elevene 
å øke sin kjærlighet til 
ham og sitt ønske om å 
være hans sanne disipler.
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Innledning
Da Jesus Kristus spurte hver av sine tolv nephittiske disi-
pler hva de ønsket av ham, ba ni om raskt å få vende 
tilbake til ham når deres tjenestegjerning på jorden var 
fullført. Tre ba om å få bli på jorden for å bringe sjeler 
til ham frem til hans annet komme. Herren aksepterte 

begge disse rettferdige ønskene. Mormon ga noen 
detaljer om de tre nephittenes tjenestegjerning, og han 
fortalte også hva Herren hadde åpenbart for ham om 
den fysiske endring de tre nephittene gjennomgikk for 
å kunne bli på jorden.

LEKSJON 134

3 Nephi 28

Undervisningsforslag

3 Nephi 28:1- 11
Jesus Kristus oppfyller sine nephittiske disiplers ønsker
Be elevene grunne på hva de ville ha svart dersom Jesus Kristus viste seg for dem og 
spurte: “Hva ønsker dere av meg?” Be dem skrive svarene i sine notatbøker eller skriftstu-
diedagbøker. Gi dem anledning til å fortelle hva de har skrevet, hvis de føler seg komforta-
ble med å gjøre det.

Be elevene lese 3 Nephi 28:1- 3 stille, og se etter svaret de ni nephittiske disiplene ga 
Herren da han stilte dem dette spørsmålet. Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, 
kan du spørre:

• Hva syntes Frelseren om ønsket til disse ni disiplene?

Be elevene lese 3 Nephi 28:4- 9 stille og merke seg hva de tre gjenværende disiplene ønsket 
av Frelseren. Be elevene fortelle hva de finner ut. (Det kan være nyttig å rette elevenes 
oppmerksomhet mot følgende utsagn i 3 Nephi 28:9: “Dere har ønsket å kunne bringe 
menneskenes sjeler til meg.”)

• Hva syntes Frelseren om ønsket til disse tre disiplene?

• Hva sier 3 Nephi 28:8- 9 om hva Frelseren lovet de tre nephittene slik at deres rettferdige 
ønsker kunne bli oppfylt?

Be en elev lese 3 Nephi 28:10 høyt, og be klassen prøve å merke seg hvilke velsignelser 
Herren lovet de tre nephittene.

• Hva lovet Herren de tre nephittene? Når har du sett at tjeneste for andre fører til glede?

• Hva kan vi lære om Herren i 3 Nephi 28:1- 10? (Elevenes svar på dette spørsmålet kan 
omfatte at Herren velsigner oss i henhold til våre rettferdige ønsker, og at Herren 
er tilfreds når vi ønsker å hjelpe andre å komme til ham.)

For å hjelpe elevene å forstå viktigheten av rettferdige ønsker, kan du lese følgende 
uttalelser:

Eldste Neal A. Maxwell i De tolv apostlers quorum:

“Det vi bevisst ønsker over tid, vil avgjøre hva vi til sist vil bli og hva vi vil motta i 
evigheten…

Rettferdige ønsker må stadig holdes ved like” (“Efter [våre] hjerters ønsker,” Lys over Norge, 
jan. 1997, 20).

President Brigham Young sa:

“De menn og kvinner som ønsker seg en plass i det celestiale rike, vil oppdage at de må 
kjempe hver dag mot all rettferdighets fiende” (“Remarks,” Deseret News, 28. des. 1864, 98).

• Hvorfor tror du vi må kjempe hver dag for at våre rettferdige ønsker skal bli oppfylt?

• Når har du følt at Herren har velsignet deg på grunn av dine rettferdige ønsker?

Unngå spekulasjoner 
om de tre nephittene
Mange har hørt historier 
om antatte besøk av 
de tre nephittene. 
Istedenfor å fortelle 
disse historiene, skulle 
du undervise i det som 
står i Skriftene. Husk 
Mormons uttalelse om 
at de tre nephittene 
skulle være blant både 
hedninger og jøder, som 
ikke ville kjenne dem 
(3 Nephi 28:27- 28). Avstå 
fra å snakke om historier 
eller annen informasjon 
som ikke finnes i kilder 
som er godkjent av 
Kirken.
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Be elevene se på ønskene de skrev om i begynnelsen av leksjonen. Be dem skrive noen 
setninger om hva de vil begynne å gjøre i dag for å sikre at disse rettferdige ønskene kan 
bli oppfylt.

3 Nephi 28:12- 35
Mormon beskriver de tre nephittenes tjenestegjerning
Be en elev lese 3 Nephi 28:12- 16 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva som skjedde 
med de nephittiske disiplene etter at Frelseren forlot dem. Forklar at disiplene opplevde 
forklarelse – en midlertidig forandring i kroppen.

• Hva sier 3 Nephi 28:15 om hva som var en av grunnene til at disiplene trengte å bli 
forklaret? (Så “de kunne se de ting som er av Gud”.)

Forklar at fra og med 3 Nephi 28:17 leser vi Mormons beskrivelse av de tre nephittenes tje-
nestegjerning. Be elevene lese 3 Nephi 28:17 stille, og se etter hva Mormon ikke visste om 
de tre nephittenes fysiske tilstand da han skrev denne beretningen. (Du kan gjerne fortelle 
elevene at senere i leksjonen kommer de til å lære mer om forandringen de tre nephittene 
gjennomgikk.)

Be noen elever bytte på å lese høyt fra 3 Nephi 28:18- 23. Be klassen følge med, og se etter 
hvordan Herren velsignet de tre nephittene slik at de kunne gjennomføre sine rettferdige 
ønsker.

• Hva gjorde de tre nephittene for å oppfylle sitt ønske om å bringe andre til Frelseren?

• På hvilke måter velsignet Herren dem slik at de kunne oppfylle sitt ønske?

Be elevene lese 3 Nephi 28:25- 32 stille, og merke seg folk som har dratt, og fortsatt vil dra 
nytte av de tre nephittenes tjenestegjerning. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer det 
de finner. (Legg merke til at 3 Nephi 28:27- 28 viser én grunn til at vi skulle være forsiktige 
med å tro og fortelle historier fra personer som hevder å ha møtt de tre nephittene: Mor-
mon sa at de folk som de tre nephittene virker blant, ikke skal kjenne dem.)

3 Nephi 28:36- 40
Mormon lærer om forvandlede personers beskaffenhet
Spør elevene om de noen gang har hatt et spørsmål om evangeliet eller om de noensinne 
har lest noe i Skriftene som de ikke forsto. Minn dem på at da Mormon skrev om de tre 
nephittenes forklarelse, sa han at han ikke fullt ut forsto forandringen i deres fysiske til-
stand i løpet av deres tjenestegjerning på jorden (se 3 Nephi 28:17).

• Hvem henvender du deg vanligvis til når du har spørsmål om evangeliet eller om skrift-
steder? Hvorfor?

Be elevene lese 3 Nephi 28:36- 37 stille for å finne ut hva Mormon gjorde for å finne svaret 
på spørsmålet sitt.

• Hvilket prinsipp kan vi lære av Mormon om hvordan vi kan motta ytterligere forståelse? 
(Selv om elevene kan gi forskjellige svar på dette spørsmålet, bør du forvisse deg om at 
de finner følgende prinsipp: Når vi mangler forståelse, skulle vi spørre vår himmel-
ske Fader, og vi vil få veiledning.)

• Kan du nevne noen eksempler som illustrerer dette prinsippet?

• Kan du nevne noen situasjoner hvor vi kan ha behov for å be vår himmelske Fader om 
større forståelse?

Les følgende uttalelse hvor president Spencer W. Kimball fremhever noen 
situasjoner der vi skulle be om hjelp:

“Vi har alle et meget stort behov for hans hjelp når vi forsøker å lære 
evangeliets sannheter og deretter etterleve dem, når vi ønsker hans hjelp i 
de store beslutningene i vårt liv, beslutninger angående skolegang, ekteskap, 
arbeid, bosted, barneoppdragelse, når vi tjener hverandre i Herrens verk, og 

når vi søker hans tilgivelse og kontinuerlige veiledning og beskyttelse i alt vi gjør. Vår liste 
over behov er lang og reell og dyptfølt…



465

3 NEPHI  28

Etter et liv i bønn kjenner jeg den kjærlighet, kraft og styrke som følger av ærlig og opprik-
tig bønn. Jeg vet at vår Fader alltid er rede til å hjelpe oss med våre erfaringer her i jorde-
livet, til å undervise oss, lede oss og veilede oss. Med stor kjærlighet har vår Frelser derfor 
sagt: ‘Det jeg sier til én, sier jeg til alle. Be alltid.’ (L&p 93:49.)” (“Be alltid,” Lys over Norge, 
mars 1982, 2).

• Hvordan kan du øke din tro på bønnens kraft? Når har du og din familie mottatt svar på 
bønner?

Oppfordre elevene til å henvende seg til sin himmelske Fader i bønn når de prøver å forstå 
evangeliet og møter livets utfordringer. Bær vitnesbyrd om velsignelsene du har mottatt når 
du har lagt dine utfordringer og spørsmål frem for vår himmelske Fader.

Forklar at forandringen som de tre nephittene opplevde, kalles forklarelse. Noen av 
Herrens trofaste tjenere har blitt forvandlet slik at de kan fortsette sin tjenestegjer-
ning på jorden. Da Mormon fortsatte å spørre angående denne forandringen, lærte han 
om forvandlede personers beskaffenhet.

Skriv Forvandlede personer på tavlen. Be en elev lese 3 Nephi 28:37- 38 høyt. Be klassen 
følge med, og se etter hva Mormon lærte om den forandring som fant sted i de tre nephit-
tenes kropp.

• Hva lærte Mormon om forvandlede personer? (Be en elev skrive de andre elevenes svar 
på tavlen. Svarene skulle omfatte at forvandlede personer ikke “smake[r] døden”, at de 
ikke føler smerte og at de ikke opplever sorg med unntak av den sorg de føler på grunn 
av verdens synd.)

• Hvorfor var denne forandringen i kroppen nødvendig? (Du kan gjerne be elevene gjen-
nomgå 3 Nephi 28:6- 7. Forandringen var nødvendig så de kunne oppfylle sitt rettferdige 
ønske om å bli på jorden og fortsette å bringe sjeler til Kristus frem til Frelserens annet 
komme.)

Be elevene lese 3 Nephi 28:39- 40 stille, og se etter ytterligere informasjon om forvandlede 
personer. Etter hvert som elevene rapporterer, kan du be en annen elev skrive svarene på 
tavlen. (Svarene skulle omfatte at forvandlede personer ikke kan bli fristet av Satan, at de 
er helliggjort og hellige og at “ingen makt på jorden [kan] hindre dem”) Du må kanskje 
forklare at selv om forvandlede personer ikke lider dødens smerter, er de ikke oppstandne. 
De vil ikke motta denne “større forandring” inntil dommens dag, da de raskt vil bli foran-
dret fra dødelighet til udødelighet – “i et øyeblikk” (se 3 Nephi 28:8, 40).

Avslutt med å bære vitnesbyrd om de prinsipper og læresetninger dere har drøftet i klassen. 
Be elevene omsette i handling de tilskyndelser de har mottatt fra Ånden.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
3 Nephi 28. Forklarelse og forvandling

De tre nephittene ble forklaret og forvandlet.

Forklarelse, som er nevnt i 3 Nephi 28:13- 17, er “en 
tilstand de personer befinner seg i som midlertidig har 
forandret sitt utseende og sin natur – de er med andre 
ord blitt løftet opp på et høyere åndelig plan – så de 
kan tåle himmelske skapningers nærvær og herlighet” 
(Veiledning til Skriftene, “Forklarelse,” scriptures.lds.
org; se også L&p 67:11; Moses 1:11). Skriftene forteller 
om personer som har blitt forklaret, herunder Moses (se 
Moses 1:9- 11), Jesus Kristus, Peter, Jakob og Johannes 

(se Matteus 17:1- 8) og Joseph Smith (se Joseph Smith – 
Historie 1:14- 20).

Forvandlede personer er “personer som er forandret 
så de ikke føler smerte, og ikke kan dø før de oppstår 
i udødelighet” (Veiledning til Skriftene, “Forvandlede 
skapninger,” scriptures.lds.org; se også 3 Nephi 28:7- 9, 
20- 22, 37- 40). Deres mål er å bringe sjeler til Kristus 
(se 3 Nephi 28:9). Skriftene inneholder beretninger 
om mennesker som har blitt forvandlet, herunder Enok 
(se 1 Mosebok 5:24; Hebreerne 11:5), Moses (se Alma 
45:19), Elijah (se 2 Kongebok 2:11) og Johannes den 
elskede (se Johannes 21:22- 23; L&p 7).
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Innledning
Idet Mormon avsluttet sin beretning om Frelserens 
besøk blant nephittene, forklarte han at fremkomsten 
av Mormons bok ville være et tegn på at Herren ville 
oppfylle sin pakt med Israels hus. Han advarte også og 

sa at de som avviser Guds gjerninger, vil bli gjenstand 
for Guds straffedommer. Til slutt nedtegnet han Frelse-
rens oppfordring til alle mennesker om å omvende seg 
og bli regnet blant Israels hus.

LEKSJON 135

3 Nephi 29- 30

Undervisningsforslag

3 Nephi 29
Mormon vitner om at Herren vil oppfylle sin pakt med Israels hus i de siste dager.
Kopier følgende oversikt på tavlen før leksjonen (eller gi den til hver elev på et 
utdelingsark):

  1. Hedninger  a. To betydninger: (1) etterkommere av den 
gammeltestamentlige profeten Jakob (Israel), 
som Herren inngikk pakter med, og (2) de 
som i sannhet tror på Jesus Kristus og har 
inngått pakter med Gud

  2. Israels hus  b. Et løfte til de trofaste som omfattet evangeli-
ets velsignelser, prestedømsmyndighet, evige 
familier og et arveland

  3. Forakte  c. To betydninger: (1) folk av ikke- israelittisk 
eller ikke- jødisk avstamning, og (2) folk uten 
evangeliet

  4. Herrens pakt med Israel  d. Dyp sorg og anger

  5. Ve  e. Å se bort fra eller avvise med forakt eller 
ringeakt

Innled leksjonen med å be elevene forbinde ordene i den første kolonnen, med deres rik-
tige definisjoner i den andre kolonnen (svar: 1- c, 2- a, 3- e, 4- b, 5- d). Når elevene svarer, bør 
du forsikre deg om at de forstår hver av definisjonene. Du kan gjerne gjøre dette ved å be 
elevene forklare definisjonene med egne ord eller ved å bruke hvert ord eller uttrykk i en 
setning. Informer elevene om at disse definisjonene vil hjelpe dem å forstå 3 Nephi 29- 30 
bedre.

Forklar at etter at Mormon hadde skrevet om Frelserens besøk til nephittene, profeterte 
han om oppfyllelsen av Herrens løfter i de siste dager. Spør elevene om de noen gang har 
opplevd oppfyllelsen av et guddommelig løfte, enten det ble gitt i Skriftene, av en profet, 
gjennom Den hellige ånd eller gjennom en prestedømsvelsignelse. Be noen elever fortelle 
om sine erfaringer (men hjelp dem å forstå at de ikke må føle seg forpliktet til å fortelle om 
erfaringer som er for personlige eller private).

• Hvorfor tror du noen mennesker kan tvile på at Gud vil holde sine løfter?

• Hvordan vet du at Gud holder sine løfter?

Skriv ordene Når og Da på tavlen. Be elevene lese 3 Nephi 29:1- 3 stille, og se etter ordene 
på tavlen. Forklar at disse ordene vil hjelpe dem med å finne frem til en hendelse som vil 

Følg opp mål og 
utfordringer
Som en del av leksjon 
131, oppfordret du 
elevene til å skrive om 
opplevelser som har 
styrket dem åndelig. 
Før du begynner dagens 
leksjon, kan du vurdere 
å minne dem på denne 
utfordringen. Du kan 
også gi dem anledning 
til å snakke om hvordan 
de har hatt nytte av å 
skrive om sine erfaringer.
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vise at Herren holder sine løfter til Israels hus i de siste dager. (Det kan være nyttig å for-
klare at “disse ord” i 3 Nephi 29:1 sikter til det som står i Mormons bok.)

• Hvordan vil du sammenfatte profetien i disse versene? (Elevene kan bruke forskjellige 
ord, men de skulle finne frem til følgende sannhet: Fremkomsten av Mormons bok 
er et tegn på at Herren oppfyller sin pakt om å samle Israel i de siste dager.) Du 
kan gjerne oppfordre elevene til å markere denne sannheten i kapittelsammendraget 
for 3 Nephi 29.)

Be elevene holde opp sine eksemplarer av Mormons bok. Forklar at det de holder i hånden, 
er oppfyllelsen av Mormons profeti, og at de kan være trygge på at Herren forbereder sitt 
folk for sitt komme. Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson i 
De tolv apostlers quorum:

“Mormons bok er et håndgripelig tegn på at Herren har begynt å samle sine 
barn av paktens Israel…

Herren har virkelig ikke glemt! Han har velsignet oss og andre over hele 
verden med Mormons bok… Den hjelper oss å inngå pakter med Gud. 
Den oppfordrer oss til å minnes ham og bli kjent med hans elskede Sønn. 
Den er et annet testamente om Jesus Kristus” (“Pakter,” Ensign eller Liahona, 

nov. 2011, 88).

• Hvordan er den kjensgjerning at vi har Mormons bok et vitne om at Gud vil holde sine 
løfter?

Skriv følgende spørsmål på tavlen: Hvorfor er siste- dagers- hellige interessert i Herrens pakt 
med Israels hus? Be elevene lytte etter svar på dette spørsmålet mens du leser følgende 
uttalelse av eldste Russell M. Nelson, som nevner løfter som er en del av Herrens pakt 
med sitt folk. (Du kan gjerne gi hver elev en kopi av denne uttalelsen.)

“Pakten som Gud inngikk med Abraham og bekreftet på nytt med Isak og Jakob,… 
inneholdt en rekke løfter, herunder:

• Jesus Kristus skulle bli født gjennom Abrahams slektslinje.

• Abraham skulle få mange etterkommere med rett til evig forøkelse og også med rett til 
å bære prestedømmet.

• Abraham skulle bli far til mange nasjoner.

• Bestemte landområder skulle være bebodd av hans etterkommere.

• Alle jordens nasjoner skulle bli velsignet ved hans ætt.

• Og denne pakten skulle gjelde for evig – gjennom ‘tusen generasjoner’.

Noen av disse løftene har blitt oppfylt, mens andre fortsatt venter …

Noen av oss er Abrahams bokstavelige ætt, mens andre blir tatt opp i hans familie ved 
adopsjon. Herren gjør ingen forskjell. Sammen mottar vi disse lovede velsignelser – hvis vi 
søker Herren og adlyder hans bud …

… Brigham Young sa: ‘Alle siste- dagers- hellige inngår i den nye og evige pakt når de kom-
mer inn i denne Kirken’” (“Pakter,” 87- 88; sitat fra Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
Brigham Young [1997], 62).

• Ut fra det du har lært av eldste Nelsons uttalelse, hvordan kan du besvare spørsmålet 
på tavlen? (Elevene kan gi forskjellige svar, men forviss deg om at de oppdager følgende 
sannhet: Siste- dagers- hellige er en del av Herrens paktsfolk, og vi bærer ansvaret 
for å velsigne alle folkeslag.)

• Hvordan ønsker siste- dagers- hellige å velsigne jordens nasjoner?

• Hvilken rolle spiller Mormons bok i dette arbeidet?

Pek på ordene forakte og ve fra samsvarsaktiviteten. Forklar at Mormon visste at i de siste 
dager ville det finnes dem som ville forakte Mormons bok og andre tegn på oppfyllelsen 
av Herrens pakt med sitt folk. Be elevene lese 3 Nephi 29:4- 9 stille, og se etter hva som vil 
skje med dem som avviser Frelseren og hans gjerninger. Når elevene har forklart hva de 
har funnet ut, kan du gjerne foreslå at de skriver følgende sannhet i Skriftene sine: Sorg 
vil komme til dem som fornekter Jesus Kristus og hans gjerninger.
• Hvorfor er sorg en naturlig konsekvens av å forakte Frelseren og hans gjerninger?
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• Hvordan ville du svart en som sier at Herren ikke taler til menneskene eller utfører 
mirakler?

• Hvordan kan vi bedre gjenkjenne og sette pris på Herren og hans gjerninger i vårt liv?

3 Nephi 30
Herren formaner hedningene til å omvende seg og komme til ham
Pek på ordet Hedninger fra samsvarsaktiviteten. Informer elevene om at i 3 Nephi 30 
oppfylte Mormon en befaling fra Herren om å nedtegne en oppfordring fra Jesus Kristus 
spesielt rettet til hedningene, eller dem som mangler evangeliet. Be elevene lese 3 Nephi 
30:1- 2 stille, og se etter så mange oppfordringer til hedningene som de kan finne. Når de 
har fortalt hva de har funnet ut, kan du spørre:

• Hvilke av disse oppfordringene tror du kan være en oppsummering av alle de andre? 
(Oppfordringen om å komme til Kristus innebærer omvendelse, dåp, å motta Den hel-
lige ånd og å bli regnet blant Herrens folk.)

• Hvilke velsignelser lover Jesus Kristus hedningene hvis de vil komme til ham? (Syndenes 
forlatelse, å bli fylt med Den hellige ånd og å bli regnet blant hans folk.)

• Hvorfor er det en velsignelse å bli regnet blant Herrens folk?

Skriv følgende prinsipp på tavlen: Hvis vi kommer til Kristus, vil vi bli regnet blant 
hans folk. Forklar at selv om 3 Nephi 30:2 henvender seg til dem som ikke er medlem 
av Kirken, kan vi bruke Jesu Kristi oppfordring til å måle vår egen innsats for å holde de 
pakter vi har inngått med Gud. Bær vitnesbyrd om velsignelsene som kommer av å holde 
våre pakter og Herrens bud.

Repetisjon av 3 Nephi
Sett av litt tid til å hjelpe elevene å repetere 3 Nephi. Be dem om å tenke over hva de har 
lært av denne boken, både i Seminar og i sitt personlige skriftstudium. Ved behov, kan du 
be dem kort repetere noen av kapittelsammendragene i 3 Nephi for å hjelpe dem å huske. 
Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be noen elever fortelle om noe fra 3 Nephi 
som var inspirerende for dem eller som har hjulpet dem å få større tro på Jesus Kristus.

Kjenn Skriftene- repetisjon
Gi hver elev et blankt ark. Be dem skrive brev til en person (enten innbilt eller en de kjen-
ner) som ikke er medlem av Kirken. Foreslå at de gransker Kjenn Skriftene- skriftsteder for 
å finne sannheter de kan bruke til å oppfordre mottakeren av brevet til å komme til Kristus 
og bli regnet blant hans folk. Be noen elever fortelle hva de har skrevet.

Merk: Lengden på denne leksjonen kan gi tid til følgende aktivitet. For andre Kjenn 
Skriftene- aktiviteter, se tillegget på slutten av denne håndboken.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
3 Nephi 30:1- 2. Israels innsamling

President Spencer W. Kimball sa:

“Israels innsamling består i slutte seg til den sanne kirke 
og at de får kunnskap om den sanne Gud… Derfor, 
enhver som har tatt imot det gjengitte evangelium, 

og som nå søker å tilbe Herren på sitt eget språk og 
sammen med de hellige i det land han bor, har opp-
fylt loven om Israels innsamling og er arving til alle de 
velsignelser som er lovet de hellige i disse siste dager” 
(The Teachings of Spencer W. Kimball, red. Edward L. 
Kimball [1982], 439).
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Innledning
Selv om det finnes mange verdifulle prinsipper i 3 Nephi 23- 30, 
fokuserer første halvdel av denne leksjonen på hva elevene kan 
lære i 3 Nephi 24- 25 om å forberede seg til Jesu Kristi annet 
komme. Den andre halvdelen av leksjonen fokuserer på prin-
sippene i 3 Nephi 27, som kan hjelpe elevene å reflektere over 
hva det vil si å være en Jesu Kristi disippel og hvordan de kan bli 
mer lik ham.

Undervisningsforslag

3 Nephi 23- 26
Den oppstandne Jesus Kristus forklarer Skriftene for nephittene
Be elevene gi eksempler på hendelser som krever omhyggelige 
forberedelser over lengre tid. (Det kan for eksempel være et 
langdistanseløp, en musikk- konsert eller et skuespill.) Be elevene 
beskrive hva som kan skje med noen som forsøker å delta i disse 
tingene uten de nødvendige forberedelser.

Be en elev lese 3 Nephi 24:2, og spør deretter klassen hvil-
ken hendelse de tror profeten Malaki forutsa. Når elevene 
har utpekt “den dagen han kommer” som Jesu Kristi annet 
komme, kan du be dem markere spørsmålet Malaki stilte: 
“Hvem kan utholde den dagen han kommer, og hvem kan bli 
stående når han viser seg?”

Spør: Hvorfor er dette et viktig spørsmål å overveie for dem som 
lever i de siste dager?

Be en elev lese høyt følgende forklaring av president Henry B. 
Eyring i Det første presidentskap om hvordan det å betale tiende 
kan hjelpe oss være forberedt på Frelserens annet komme:

“Ved vår beslutning om å betale full tiende og vår standhaftige 
innsats for å adlyde, vil vi bli styrket i vår tro, og etter hvert vil 
våre hjerter bli bløtgjort. Det er denne endringen i våre hjerter 
gjennom Jesu Kristi forsoning, i tillegg til at vi ofrer av våre 
penger eller eiendeler, som gjør det mulig for Herren å love de 
som betaler full tiende, beskyttelse i de siste dager. Vi kan stole 
på at vi vil kvalifisere oss for denne beskyttelsen om vi bestem-
mer oss nå for å betale full tiende og er standhaftige til å gjøre 
det” (“Åndelig forberedelse: Begynn tidlig og vær standhaftig,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2005, 40).

Spør: Hva sier president Eyring om hvordan det å betale tiende 
kan hjelpe oss å forberede oss til å møte Frelseren?

Be en elev lese høyt Malakis profeti om Elijahs komme i 3 Nephi 
25:5- 6. For å hjelpe dem å få større forståelse av hvordan opp-
fyllelsen av denne profetien kan påvirke dem, kan du be en elev 
lese følgende oppfordring fra eldste David A. Bednar i De tolv 
apostlers quorum:

“Jeg vil be Kirkens unge lære om og oppleve Elijahs ånd…

Hvis dere tar imot denne oppfordringen med tro, vil deres hjerter 
vendes til fedrene. Løftene som ble gitt Abraham, Isak og Jakob, 

Hjemmestudie- leksjon
3 Nephi 23- 30 (Enhet 27)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte 3 Nephi 23- 30 (enhet 27), 
er ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg bare om et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (3 Nephi 23)
Elevene fortsatte å studere Jesu Kristi ord til nephittene. De 
lærte at Frelseren befalte folket å granske Jesajas og andre 
profeters ord flittig. Da Frelseren refset folket for ikke å føre 
nøyaktige opptegnelser over sin egen åndelige historie, lærte 
elevene at når vi skriver ned åndelige opplevelser, inviterer vi 
Herren til å gi oss mer åpenbaring.

Dag 2 (3 Nephi 24- 26)
Da elevene grunnet på Malakis ord som Jesus Kristus delte 
med nephittene, ble de minnet på at ved Frelserens annet 
komme vil han rense sitt folk og dømme de ugudelige. Videre 
refleksjon over prinsippet om tiende og profetien om Elijahs 
tilbakekomst i de siste dager hjalp elevene å forstå at hvis 
vi vender tilbake til Herren, vil han vende tilbake til oss, og 
når vårt hjerte er vendt til våre fedre, bidrar vi til å forberede 
jorden for Jesu Kristi annet komme. Mormons forklaring på 
hvorfor han ikke tok med alle Frelserens læresetninger blant 
nephittene, hjalp elevene å oppdage at når vi tror på det Gud 
har åpenbart, forbereder vi oss til å motta større åpenbaring.

Dag 3 (3 Nephi 27)
Mens de tolv nephittiske disiplene fortsatte i bønn og faste, 
besøkte Frelseren dem og forklarte at Jesu Kristi Kirke er 
oppkalt etter hans navn og bygget på hans evangelium. Av 
det Frelseren lærte sine disipler, lærte elevene også at grunn-
laget for Jesu Kristi evangelium er at han gjorde Faderens vilje 
ved å gjennomføre forsoningen. Med denne forståelsen av 
evangeliet, lærte også elevene at hvis vi etterlever evangeliets 
prinsipper, kan vi stå plettfrie for Gud på den siste dag.

Dag 4 (3 Nephi 28- 30)
Da den oppstandne Jesus Kristus oppfylte ønskene til sine 
nephittiske disipler, lærte elevene at Herren velsigner oss i 
henhold til våre rettferdige ønsker. Av Mormons eksempel med 
å be Herren om ytterligere kunnskap om de tre nephittene, 
lærte elevene at hvis vi ber Herren om forståelse, vil vi motta 
åpenbaring. Mormons konklusjon på Frelserens virke blant 
nephittene lærte elevene at fremkomsten av Mormons bok er 
et tegn på at Herren oppfyller sin pakt med Israels hus, og at 
hvis vi kommer til Kristus, kan vi bli regnet blant hans folk.
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vil være innpodet i deres hjerter. Deres kjærlighet og takk-
nemlighet til deres forfedre vil vokse. Deres vitnesbyrd om og 
omvendelse til Frelseren vil bli dyp og varig. Og jeg lover at dere 
vil bli beskyttet mot djevelens voksende innflytelse. Hvis dere 
deltar i og elsker dette hellige arbeidet, vil dere bli beskyttet i 
deres ungdom og resten av livet” (“Barnas hjerter skal vendes,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2011, 26- 27).

Spør: Hvilke erfaringer har du hatt med slektshistorie og tempel-
arbeid som har styrket deg åndelig?

3 Nephi 27- 30
Jesus Kristus åpenbarer Kirkens navn og mange viktige funk-
sjoner i Kirken, og oppfyller sine disiplers rettferdige ønsker. 
Mormon avslutter sin opptegnelse om Frelserens tjenestegjerning 
blant nephittene.
Skriv følgende uttalelse av profeten Joseph Smith på tavlen (det 
kan være lurt å gjøre dette før leksjonen, og dekke den til frem 
til dette punktet i leksjonen). Be en elev lese uttalelsen høyt. 
(Denne uttalelsen finnes i Læresetninger fra Kirkens presidenter 
– Joseph Smith [2007], 50- 51.)

“De grunnleggende prinsipper i vår religion er vitnesbyrdet om 
apostlene og profetene, om Jesus Kristus, at han døde, ble 
begravet og oppsto den tredje dag og fór opp til himmelen” 
(Joseph Smith).

Forklar at akkurat slik profeten Joseph Smith erklærte, lærte Frel-
seren nephittene at det sentrale i hans evangelium er hans son-
offer. Skriv følgende sannhet på tavlen: Evangeliets grunnvoll 
er at Jesus Kristus gjorde Faderens vilje for å gjennomføre 
forsoningen.

Be elevene skumlese 3 Nephi 27 og finne setninger der Frelseren 
underviste denne læren. Be elevene fortelle hvilke setninger de 
har funnet.

Forklar at 3 Nephi 27:16- 20 inneholder Frelserens læresetninger 
om hvordan vi kan invitere kraften i hans forsoning inn i vårt 
liv. Skriv følgende utsagn på tavlen: Hvis vi … , da kan vi … Be 
elevene lese 3 Nephi 27:20 stille, og se etter ord eller uttrykk 
de kan bruke til å fylle ut det som mangler. Spør: Hvordan kan 
det å følge dette prinsippet hjelpe oss å være sanne Jesu Kristi 
disipler?

Forklar for klassen at den største utfordringen og høydepunktet 
for vårt disippelskap finnes i 3 Nephi 27:21, 27. Be elevene lese 
disse versene stille. Mens de leser, skriver du følgende utsagn på 

tavlen: Herren Jesus Kristus forventer at hans disipler gjør hans 
gjerninger og blir …

Spør elevene hvordan de vil fullføre dette utsagnet basert på 
det de leser i 3 Nephi 27:27. (Når elevene svarer, fullfører du 
setningen på tavlen slik: Herren Jesus Kristus forventer at 
hans disipler gjør hans gjerninger og blir som ham.) Les 
høyt følgende uttalelse av president James E. Faust i Det første 
presidentskap:

“La oss overveie noe av det Jesus gjorde som vi alle kan ta etter.

1. Jesus ‘gikk omkring og gjorde vel’. [Apostlenes gjerninger 
10:38.] Vi kan alle gjøre noe godt hver dag – for et familiemed-
lem, en venn eller endog en fremmed – hvis vi ser etter slike 
muligheter.

2. Jesus var den gode hyrde, som voktet sine får og viste 
omtanke for dem som var tapt. Vi kan oppsøke de ensomme 
eller de mindre aktive og bli venner med dem.

3. Jesus hadde medlidenhet med mange, blant annet en spe-
dalsk. Vi kan også ha medlidenhet. Mormons bok minner oss 
på at vi skal ‘sørge med dem som sørger’. [Mosiah 18:9.]

4. Jesus bar vitnesbyrd om sin guddommelige misjon og om sin 
Faders store verk. For vår del kan vi alle ‘stå som Guds vitner til 
alle tider’. [Mosiah 18:9.]” (“En disippel,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2006, 21).

La elevene gå sammen to og to eller i små grupper. Be hvert par 
eller gruppe skrive ned to eller tre måter de kan gjennomføre 
president Fausts fire forslag i sitt liv på.

Når de er ferdige, kan du be hvert par eller hver gruppe presen-
tere ett forslag om gangen fra listene sine. Skriv på tavlen deres 
forslag til hvordan vi kan gjøre Frelserens gjerninger og bli mer 
lik ham. Be elevene hver for seg forplikte seg til å omsette ett 
eller to av disse forslagene i handling i løpet av den kommende 
uken. Bær vitnesbyrd om at vi alle kan bli Frelseren lik hvis vi 
utøver tro på ham.

Neste enhet (4 Nephi 1- Mormon 8)
Be elevene se etter svar på følgende spørsmål mens de studerer 
neste enhet: Hvordan kan et folk gå fra å være fredelig og vel-
stående til å være ugudelig? Hvordan gikk nephittene fra å være 
det mest fremgangsrike og lykkelige folk som noensinne har 
levd på jorden, til å bli fullstendig ugudelige? Hva var Mormons 
siste ord?
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4 Nephi: Nephis bok
Hvorfor studere denne boken?
Når elevene studerer 4 Nephi, vil de lære 
om velsignelsene som kommer til dem 
som står samlet i å etterleve Jesu Kristi 
evangelium. Etter Frelserens virke blant 
alle Lehis etterkommere ble alle mennes-
ker i hele landet omvendt. I tråd med sin 
lydighet mot budene opplevde de fred, 
velstand og store åndelige velsignelser. 
Mormon erklærte: “Det kunne sikkert 
ikke være noe lykkeligere folk blant 
alle mennesker skapt ved Guds hånd” 
(4 Nephi 1:16). Elevene vil også lære 
viktige lekser fra folkets gradvise forfall 
til en tilstand av ondskap.

Hvem skrev denne boken?
Mormon samlet og forkortet oppteg-
nelsene til fire forfattere, og dette ble til 
4 Nephi. Den første av disse var Nephi, 
som boken ble oppkalt etter. Nephi var 
sønn av Nephi, som var en av de tolv disip-
lene valgt av Herren mens han virket blant 
Lehis etterkommere (se 3 Nephi 11:18- 22; 
12:1). De andre tre forfatterne var Nephis 
sønn Amos og Amos’ sønner Amos og 
Ammaron (se 4 Nephi 1:19, 21, 47).

Hvem ble denne boken 
skrevet for, og hvorfor?
Mormon stilet ikke 4 Nephi til en bestemt 
målgruppe, og begrunnet heller ikke 
hvorfor han skrev den. Denne boken 
bidrar imidlertid betydelig til de overord-
nede hensiktene med Mormons bok – å 
være vitne om at Jesus er Kristus og gjøre 

Herrens pakter kjent (se Mormons boks 
tittelside). Den gjør det ved å illustrere de 
velsignelser som følger når mennesker 
omvender seg, kommer til Jesus Kristus og 
inngår pakter med ham. Den viser også de 
destruktive konsekvensene som oppstår 
når folk fornekter Frelseren og hans evan-
gelium og bryter sine pakter.

Når og hvor ble den skrevet?
De opprinnelige opptegnelsene som ble 
brukt som kilder til 4 Nephi, ble sannsyn-
ligvis skrevet mellom år 34 f.Kr. og 321 e.Kr. 
321. Mormon forkortet disse opptegnel-
sene en gang mellom 345 e.Kr. og 385 e.Kr. 
385. Mormon sa ikke hvor han var da han 
satte sammen denne boken.

Hva er noen karakteristiske 
trekk ved denne boken?
På bare 49 vers dekker 4 Nephi en 
periode på nesten 300 år – nesten en 
tredjedel av hele den nephittiske historie 
som omfattes av Mormons bok. At 
4 Nephi er så kort, gjør den mektig. Den 
fremhever klart kontrasten mellom folkets 
rettferdighet umiddelbart etter Frelserens 
virke blant dem og deres ondskap fire 
generasjoner senere. Bokens første 18 
vers illustrerer de velsignelsene som 
kommer til et samfunn som er bygget på 
Jesu Kristi evangelium. Senere vers gir 
et vitnesbyrd om stolthetens destruktive 
virkning, og viser hvordan dette samfun-
net ble gradvis svekket inntil det nesten 
var helt gjennomsyret av synd.

Oversikt
4 Nephi 1:1- 18 Etter Jesu Kristi 
tjenestegjerning blir alle landets 
innbyggere omvendt og døpt. 
De deler seg ikke lenger inn i 
nephitter og lamanitter. De “har 
alle ting felles” (4 Nephi 1:3), de 
opplever mange mirakler, og de 
har fremgang og lever i enhet 
og lykke i 110 år.

4 Nephi 1:19- 34 Nephi dør, og 
hans sønn Amos fører opp-
tegnelsene. Amos gir senere 
opptegnelsene til sin sønn Amos. 
Mange mennesker lar Satan 
få “godt tak på deres hjerter” 
(4 Nephi 1:28). Uenighet, stolthet 
og falske kirker oppstår blant 
folket. De ugudelige begynner å 
forfølge Kirkens medlemmer og 
“Jesu disipler som var blant dem” 
(4 Nephi 1:30).

4 Nephi 1:35- 49 Folket deler 
seg igjen i nephitter og lama-
nitter. Lamanittene gjør for-
settlig opprør mot evangeliet 
og bygger opp de hemmelige 
Gadianton- forbundene. Til slutt 
blir nephittene også onde. Amos 
dør, og hans bror Ammaron fører 
opptegnelsene for en tid før han 
blir befalt av Den hellige ånd å 
skjule dem.
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Undervisningsforslag

4 Nephi 1:1-18
Alle mennesker er omvendt og opplever fred og lykke
Før klassen gjør du i stand to blanke ark for hver elev – hvis mulig, ett hvitt og ett med en 
annen farge (halve ark er tilstrekkelig). Plasser de hvite arkene på elevenes pult eller stol 
før de kommer. Legg de fargede til side for å brukes senere i leksjonen. Skriv følgende 
spørsmål på tavlen: Hva gjør deg genuint lykkelig? Etter hvert som elevene kommer kan 
du be dem skrive sitt svar på spørsmålet på tavlen.

Begynn klassen ved å diskutere svarene de har skrevet på tavlen. Still elevene følgende 
spørsmål:

• Hva er forskjellen mellom ting som gjør oss midlertidig lykkelige, og ting som fører 
til varig lykke? (Når elevene svarer, kan det være lurt å understreke at sann lykke ikke 
finnes i timelige ting som popularitet, rikdom og materielle eiendeler.)

Forklar at 4 Nephi er en opptegnelse over flere generasjoner av Lehis etterkommere 
som levde etter Jesu Kristi besøk. Be elevene lese 4 Nephi 1:16 stille, på jakt etter hvordan 
Mormon beskrev menneskene som levde rundt 100 år etter Frelserens besøk. Du kan 
gjerne foreslå at elevene markerer setningen “det kunne sikkert ikke være noe lykke-
ligere folk”. Be elevene skrive Det kunne sikkert ikke være noe lykkeligere folk øverst på 
det hvite arket du delte ut. Deretter ber du dem tegne en stor sirkel midt på arket.

Be elevene lese 4 Nephi 1:1- 2 stille, på jakt etter hva folket bidro til å gjøre som gjorde 
denne lykken mulig. Be dem skrive sine svar inni sirkelen. (Svarene skulle innbefatte at 
hele folket omvendte seg, ble døpt, mottok Den hellige ånd og “ble omvendt til Herren”).

• Hva vil det si å bli omvendt?

For å hjelpe elevene å forstå at omvendelse er dypere enn bare å ha et vitnesbyrd eller å 
være medlem av Kirken, kan du be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Richard G. 
Scott i De tolv apostlers quorum. Gi om mulig elevene kopier av denne uttalelsen, og be 
dem finne ord og uttrykk som definerer omvendelse.

Grip elevenes 
oppmerksomhet 
når de kommer
Finn måter å hjelpe ele-
vene å begynne å tenke 
på leksjonen så snart de 
kommer inn i klasse-
rommet. Du kan skrive 
et spørsmål på tavlen, 
eller du kan vise en 
gjenstand eller et bilde. 
Dette hjelper elevene til 
å fokusere og forberede 
sinn og hjerte på å lære.

Det kunne ikke være noe lykkeligere folk

Folket 
omvendte seg, 

ble døpt, mottok 
Den hellige ånd og 
“ble omvendt til 

Herren.”
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4 Nephi
Innledning
Etter Jesu Kristi tjeneste blant Lehis etterkommere 
anvendte folket hans læresetninger og opplevde mer 
enn 100 år med samhold, velstand og lykke. De holdt 
sammen som “Kristi barn” og henviste ikke lenger til 
seg selv som nephitter eller lamanitter (4 Nephi 1:17). 

Men til slutt ble de stolte og stadig mer ugudelige, og 
delte seg igjen inn i nephitter og lamanitter. Rundt 300 
år etter Frelserens besøk var nesten alle mennesker 
blitt onde.
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“Din lykke nå og for evig er betinget av din grad av omvendelse og den forvandling den 
forårsaker i deg. Hvordan kan du så bli virkelig omvendt? President [Marion G.] Romney 
beskriver trinnene du må følge:

‘Medlemskap i Kirken og omvendelse er ikke nødvendigvis synonyme begreper. Å være 
omvendt og ha et vitnesbyrd er heller ikke nødvendigvis det samme. Et vitnesbyrd kommer 
når Den hellige ånd gir den oppriktige sannhetssøker en bekreftelse av sannheten. Et kraftig 
vitnesbyrd levendegjør troen. Det vil si at det fører til omvendelse og lydighet mot budene. 
Omvendelse er frukten av eller belønningen for anger og lydighet.’ [I Conference Report, 
områdekonferanse i Guatemala 1977, 8- 9.]

For å si det enkelt er sann omvendelse frukten av tro, anger og konsekvent lydighet …
Sann omvendelse fører til varig lykke som kan nytes selv når verden er i opprør og de fleste 
er alt annet enn lykkelige” (“Fullstendig omvendelse bringer lykke,” Liahona, juli 2002, 27).

• Hvilke ord og uttrykk hørte du som definerer omvendelse?

• Hvordan tror du det ville vært om alle rundt deg ble omvendt til Herren?

Skriv følgende skriftstedhenvisning på tavlen: 4 Nephi 1:2- 3, 5, 7, 10- 13, 15- 18. Be noen 
elever bytte på å lese høyt fra disse versene. Be klassen følge med, på jakt etter ord og 
uttrykk som beskriver hva folk opplevde fordi de ble omvendt til Herren. Be elevene skrive 
disse ordene og uttrykkene rundt sirkelen på arket sitt. (Svarene kan omfatte følgende: det 
var ingen stridigheter eller diskusjoner, de behandlet hverandre rettferdig, de hadde alle 
ting felles, mange mirakler ble utført i Jesu Kristi navn, Herren fikk folket til å blomstre, de 
gjenoppbygget byer som hadde blitt ødelagt, de giftet seg og etablerte familier, de formerte 
seg og ble sterke, Guds kjærlighet var i deres hjerter, og de var glade og forente.)

Be elevene finne et prinsipp om lykke som de har lært fra første halvdel av 4 Nephi 1. Selv 
om elevene kan identifisere flere prinsipper, forviss deg om at de gir uttrykk for at når folk 
jobber sammen for å bli omvendt til Herren, blir de forente og opplever økt lykke. 
Du kan gjerne skrive dette prinsippet på tavlen.

• Hvilke velsignelser tror du ville bli vår klasse til del hvis vi alle levde som disse mennes-
kene levde? Hvilke velsignelser tror du ville bli din familie til del? Hvilke velsignelser tror 
du ville bli din menighet eller gren til del?

Be elevene fortelle om en gang da de var del av en gruppe som ble forenet i rettferdighet, 
for eksempel deres familie, quorum eller klasse, eller en gruppe venner. Du kan også for-
telle om noe du selv har opplevd.

• Hvordan kan din innsats for å være rettferdig påvirke lykken og trivselen til dem rundt 
deg? (Pass på at elevene forstår at vår omvendelse og våre rettferdige handlinger ikke 
bare bidrar til vår egen lykke, men også til glede og trivsel for andre. Når medlemmer 
av en familie, et quorum, en klasse eller en annen gruppe er forenet i rettferdighet, 
kan de oppleve større lykke enn de ville være i stand til å oppleve på egen hånd.)

• Hvordan kan syndene til en person påvirke resten av en gruppe som forsøker å være 
rettferdig?

Oppmuntre elevene til å styrke sin omvendelse til Herren og hjelpe de rundt dem til å 
gjøre det samme. For å hjelpe elevene med denne utfordringen, ber du dem om å gjen-
nomgå ordene og uttrykkene de har skrevet på arket sitt. Oppfordre dem til å velge en eller 
to setninger som beskriver måter å leve på som de selv ønsker å oppleve. Gi dem et par 
minutter til å skrive i notatbøkene eller skriftsted- dagbøkene sine om hvordan de vil prøve 
å leve på disse måtene. Bær vitnesbyrd om den lykken som kommer fra sann omvendelse 
og det å være forenet i rettferdighet.

4 Nephi 1:19- 49
Nephittene blitt stadig mer ugudelige inntil bare noen få rettferdige mennesker 
er igjen.
• Hva tror du kan ødelegge et samfunn som det som beskrives i 4 Nephi 1:1- 18?

Be elevene lese 4 Nephi 1:20, 23- 24 stille mens de er på utkikk etter hva som truet folkets 
enhet og lykke. Du kan gjerne foreslå at de markerer det de finner. Når de har fortalt hva 
de har funnet, kan du skrive på tavlen følgende uttalelse av president Henry B. Eyring i Det 
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første presidentskap. (Denne uttalelsen finnes i “Våre hjerter knyttet sammen i enighet,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2008, 70.) Det kan være lurt å foreslå at elevene kopierer denne 
uttalelsen i Skriftene ved siden av 4 Nephi 1:24.

“Stolthet er enhetens store fiende” (president Henry B. Eyring).

• På hvilke måter tror du stolthet er en fiende av enhet?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første presi-
dentskap. Be klassen lytte etter en lærdom som Mormon ønsket at vi skulle forstå.

“Stolthetens kjerne er sammenligning, for selv om den ofte begynner med 
‘Se, hvor god jeg er og hvilke store ting jeg har gjort’, synes den alltid å slutte 
med ‘Derfor er jeg bedre enn deg’.

Når vårt hjerte er fylt med stolthet, begår vi en alvorlig synd, for vi bryter de 
to store bud [se Matteus 22:36- 40]. Istedenfor å tilbe Gud og elske vår neste, 
avslører vi hva som egentlig er gjenstand for vår tilbedelse og kjærlighet – 

det bildet vi ser i speilet” (“Stolthet og prestedømmet,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 56).

• Basert på president Uchtdorfs uttalelse, hvordan kan stolthet ødelegge samhold?

Be noen elever etter tur lese høyt fra 4 Nephi 1:24- 35, 38- 45. Be klassen følge med, på jakt 
etter virkningen av disse hemmelige forbundene blant nephittene. Du kan gjerne foreslå 
at elevene markerer det de finner. (Svarene kan omfatte følgende: gå med kostbare klær, 
danne sosiale klasser eller eksklusive grupper av venner, bygge opp kirker for å få gevinst, 
fornekte den sanne kirke, forfølge de troende, forme hemmelige forbund og ondskap.)

Spør studentene en etter en om å rapportere en ting han eller hun har funnet. (Elevene 
kan gjenta hverandres svar.) Etter hvert som hver student svarer, skriver du hans eller hen-
nes reaksjon på et av de fargede arkene som du la til side før klassen. Gi det fargede arket 
til eleven i bytte mot hans eller hennes hvite ark som beskriver lykke og samhold blant 
folket. Gjenta denne prosessen til alle elevene i klassen har byttet bort sine hvite ark mot 
de fargede arkene.

Be elevene se seg rundt og se at alle i klassen har et farget ark, som representerer stolthet. 
Oppfordre dem til å tenke over hvordan de tre Kristi disipler må ha følt da de så stolthet 
og  ondskap spredd blant et folk som en gang hadde vært så lykkelig og forenet.

• Hvilken sannhet kan vi lære av disse versene? (Selv om elevene kan bruke ulike ord, 
bør de peke på følgende prinsipp: Stolthetens synd skaper splittelse og fører til 
ondskap. (Du kan gjerne skrive denne sannheten på tavlen.)

• Hvordan kan stolthet hos noen få mennesker påvirke lykken for en hel gruppe?

Be elevene tenke over hvordan én persons stolthet kan påvirke andre i følgende eksempler:

 1. Til tross for oppmuntring fra familien sin bestemmer en eldre bror seg for å dyrke egois-
tiske interesser i stedet for å reise på misjon.

 2. Et medlem av en klasse i Unge kvinner eller Det aronske prestedømme er med hensikt 
forstyrrende, nekter å delta i klassen og lar være å følge instrukser.

 3. En ung mann eller kvinne erter eller nedvurderer et annet medlem av hans eller hennes 
vennegruppe til stadighet.

Be elevene tenke på ganger når de har sett stolthet ødelegge for lykke og samhold.

Be elevene vurdere sine roller i ulike grupper de tilhører, for eksempel sine familier, quo-
rumer eller klasser, menigheter eller grener og Seminar- klassen. (Du kan gjerne nevne 
andre grupper som elevene tilhører.) Be dem overveie om de har gjort eller gjør noe som 
viser stolthet i deres forhold til andre mennesker i disse gruppene. Oppmuntre dem til å 
omvende seg og tenke over hvordan de kan overvinne stolthet og fremme samhold og 
rettferdighet i disse gruppene. Oppfordre dem også til å tenke over hva de har skrevet om 
hvordan de har tenkt å leve mer som Lehis etterkommere som ble omvendt til Herren.

Bær vitnesbyrd om at når vi søker å bli mer omvendt til Jesus Kristus og leve med andre 
i enhet, kan vi oppleve lykke slik det er beskrevet i 4 Nephi 1:1- 18.
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INNLEDNING TIL 

Mormons bok
Hvorfor studere denne boken?
Når elevene studerer denne boken, 
kommer de til å lære verdifulle lekser 
fra Mormon, en Jesu Kristi disippel som 
levde trofast til tross for at han hele livet 
var omringet av “en sammenhengende 
kjede av ugudelighet og avskyelighet” 
(Mormon 2:18). Elevene vil også ha 
nytte av å studere Moronis ord, han 
som vitnet til siste- dagers lesere om 
at “Jesus Kristus har vist meg dere, og 
jeg vet hva dere gjør” (Mormon 8:35). 
Når elevene leser om ødeleggelsen som 
kom som en konsekvens av nephittenes 
ondskap, vil de lære viktigheten av å leve 
etter budene og paktene i Jesu Kristi 
evangelium.

Hvem skrev denne boken?
Mormon skrev de første sju kapitlene 
i denne boka som en kort redegjørelse 
for den ondskap og de kriger som fant 
sted blant nephittene og lamanittene 
på hans tid. Han ga også en fullstendig 
redegjørelse av begivenhetene i sin levetid 
på Nephis store plater (se Mormon 2:18; 
5:9). Da Mormon var ca 10 år gammel, 
ble han pålagt av Ammaron, han som 
førte opptegnelsene, å ta ansvar for 
de hellige opptegnelsene når han ble 
myndig. Han skulle skrive ned alt han la 
merke til angående folket (se Mormon 
1:4). Da han var 15 år, ble Mormon 
“besøkt av Herren og fikk smake og 
kjenne Jesu godhet” (Mormon 1:15). 
Samme år utpekte nephittene Mormon 
til å lede sine hærstyrker (se Mormon 2:1). 
Han var lydig mot Ammaron og mottok 
senere Nephis store plater og begynte 
å føre opptegnelser. Han forkortet også 
Nephis store plater, som inkluderte 
skrifter fra profeter og nedskrivere fra 
Lehi til og med Ammaron, og plasserte 
Nephis små plater inn i den forkortelsen. 
Mot slutten av sitt liv plasserte Mormon 
alle opptegnelsene i Cumorah- høyden, 
bortsett fra noen få plater som han ga sin 
sønn Moroni (se Mormon 6:6). Han ledet 
nephittene i deres siste store kamp mot 
lamanittene. Før Mormon døde, påla han 
Moroni å fullføre sin opptegnelse. Moroni 
la til de ordene som utgjør kapittel 8- 9 
i denne boken.

Hvem ble denne boken 
skrevet for, og hvorfor?
Mormon skrev til hedningefolk og med-
lemmer av Israels hus i de siste dager og 
ønsket å “overtale… alle jordens ender til 
å omvende (seg) og berede (seg) til å stå 
for Kristi domstol” (Mormon 3:22). Da 
Moroni avsluttet sin fars bok, skrev han 
direkte til dem som kom til å lese hans 
ord. Han advarte dem om konsekven-
sene av deres synder og innbød dem til å 
”kom(me) til Herren av hele (sitt) hjerte” 
(Mormon 9:27).

Når og hvor ble den skrevet?
Mormon skrev trolig kapittel 1- 7 av denne 
boken mellom 345 e.Kr. og 401 e.Kr. (se 
Mormon 2:15- 17; 8:5- 6). Han avsluttet 
sine nedtegnelser etter det siste slaget 
mellom nephittene og lamanittene ved 

Cumorah i 385 e.Kr. (se Mormon 6:10- 15; 
7:1). Moroni skrev sannsynligvis det som 
står i kapittel 8- 9 mellom årene 401 e.Kr. 
og 421 e.Kr. mens han vandret omkring 
overalt “hvor (han var) trygg for (sitt) eget 
liv” (se Mormon 8:4- 6; Moroni 1:1- 3).

Hva er noen karakteristiske 
trekk ved denne boken?
Denne boken beskrev oppfyllelsen av 
Nephis, Almas, lamanitten Samuels og 
Jesu Kristi profetier om nephittenes øde-
leggelse (se 1 Nephi 12:19; Alma 45:9- 14; 
Helaman 13:8- 10; 3 Nephi 27:32). 
Mormon henviser til noen av sine skrifter 
som “min opptegnelse om hvordan mitt 
folk, nephittene, ble utryddet” (Mormon 
6:1). Han viste at nephittenes undergang 
var en konsekvens av deres ugudelighet 
(se Mormon 4:12; 6:15- 18).

Oversikt
Mormon 1 Ammaron påbyr Mormon 
å føre opptegnelser over folket på 
sin tid. Nephittene beseirer lamanit-
tene i et stort slag. Ondskap hersker 
i hele landet, de tre nephittiske disi-
pler slutter å virke blant folket, og 
Åndens gaver trekkes generelt sett 
tilbake. Men Mormon blir “besøkt 
av Herren”.

Mormon 2- 3 Nephittene utpeker 
Mormon til å lede hærstyrkene 
deres. Han leder dem i kamper mot 
lamanittene i mer enn 30 år. Til 
tross for stor ødeleggelse og lidelse 
nekter nephittene å omvende seg. 
Mormon henter Nephis plater fra 
en høyde som kalles Shim og begyn-
ner sin opptegnelse. Etter flere seire 
begynner folk å skryte av sin egen 
styrke og avlegge hevngjerrige eder 
mot lamanittene. Mormon nekter 
å lede dem lenger. Han skriver for 
å overtale alle mennesker i de siste 
dager til å forberede seg til å stå 
foran Kristi domstol.

Mormon 4 De nephittiske hærstyr-
kene, som ikke lenger ledes av 
Mormon, fortsetter å kjempe mot 
lamanittene. Tusenvis på begge 

sider blir drept. Lehis etterkom-
mere blir ondere enn noen annen 
gang i sin historie, og lamanittene 
begynne å utrydde nephittene. 
Mormon tar vare på alle nephitte-
nes opptegnelser og flytter dem fra 
en høyde kalt Shim til en høyde kalt 
Cumorah.

Mormon 5- 7 Mormon gjenopptar 
kommandoen over nephittenes 
hærstyrker selv om han vet at de 
vil bli tilintetgjort. Han profeterer 
om Mormons boks fremkomst. Han 
samler nephittene ved Cumorah 
for en siste kamp mot lamanittene. 
Etter slaget sørger han over ødeleg-
gelsen av sitt folk. Mormon skriver 
for å overtale lamanittenes etter-
kommere til å tro på Jesus Kristus 
og bli døpt.

Mormon 8- 9 Etter Mormons død 
fortsetter Moroni opptegnelsen. 
Han profeterer at Mormons bok vil 
komme frem ved Guds kraft i en tid 
med vantro og ugudelighet. Han 
vitner om Jesus Kristus og forkynner 
at mirakler og tegn følger dem som 
tror på ham. Han formaner dem 
som leser hans ord, til å komme til 
Herren og bli frelst.
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Innledning
Selv om Mormon vokste opp i en tid med stor ondskap, 
valgte han å være trofast. På grunn av sin trofasthet 
ble han fortalt at han ville bli betrodd folkets hellige 
opptegnelser senere i livet. I en alder av 15 år ble 
han “besøkt av Herren” (Mormon 1:15). Han ønsket 
å hjelpe nephittene til å omvende seg, men på grunn 

av deres forsettlige opprør ble han forbudt av Herren 
å forkynne for dem. I så ung alder ble han utnevnt til 
å lede den nephittiske hær. Fordi mange av nephittene 
hadde mistet Den hellige ånd og andre gaver fra Gud, 
ble de overlatt til sin egen styrke mens de kjempet mot 
lamanittene.
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Mormon 1- 2

Undervisningsforslag

Mormon 1:1- 5
Mormon får vite at han en dag vil bli betrodd nephittenes hellige opptegnelser.
Skriv følgende spørsmål på tavlen før klassen begynner slik at elevene kan tenke over det 
etter hvert som de ankommer: Hvordan føler du deg når folk kaller deg en mormon?
Begynn leksjonen med å be elevene svare på spørsmålet på tavlen. Be en elev lese følgende 
uttalelse av president Gordon B. Hinckley:

“Selv om jeg av og til beklager at folk ikke kaller denne kirken ved sitt rette 
navn, er jeg glad for at det kallenavnet de bruker, er en hedersbetegnelse 
oppkalt etter en bemerkelsesverdig mann og en bok som gir et enestående 
vitnesbyrd om verdens Forløser.

Enhver som blir kjent med mannen Mormon ved å lese og grunne over 
hans ord, enhver som leser denne verdifulle historiesamlingen som ble satt 

sammen og bevart i stor grad av ham, vil innse at Mormon ikke er et skjellsord, men at det 
representerer det største gode – det gode som kommer fra Gud” (“Mormon Should Mean 
‘More Good,’” Ensign, nov. 1990, 52- 53).

For å hjelpe elevene å forstå sammenhengen i Mormon 1- 2 forklarer du at 320 år etter 
at Frelseren viste seg for nephittene, levde nesten alle i landet i ugudelighet. På dette tids-
punktet ble Ammaron, som hadde tjent som nedskriver, “drevet av Den Hellige Ånd (til å) 
skjul(e) de opptegnelser som var hellige” (se 4 Nephi 1:47- 49). Omtrent samtidig besøkte 
Ammaron en 10 år gammel gutt som het Mormon og instruerte ham om hans fremtidige 
ansvar for opptegnelsene.

Be elevene lese Mormon 1:2 stille, på jakt etter ord og uttrykk Ammaron brukte for å 
beskrive Mormon. Be dem rapportere hva de finner ut. Skriv navnet Mormon på tavlen, og 
skriv svarene deres under. Du bør kanskje forklare at ordet forstandig betyr rolig, seriøs og 
ettertenksom.

• Hva tror dere vi skulle være forstandige i forhold til? (Svarene kan innbefatte å dele ut 
og motta nadverden, skriftstudium, kyskhet, og snakke og vitne om Frelseren.) Hvorfor 
skal vi være forstandige/sindige i forhold til disse tingene?

Forklar at en person kan være forstandig og sindig og fortsatt ha det gøy og le. Imidlertid 
forstår en forstandig og sindig person når man skal være munter, og når man skal være 
mer alvorlig.

• Hva tror du det vil si å ha “et årvåkent blikk”?

Som en del av denne samtalen ber du en elev lese følgende forklaring av eldste David A. 
Bednar i De tolv apostlers quorum:

“Når vi har et årvåkent blikk, ser vi, legger merke til, og adlyder omgående. Begge disse 
grunnleggende elementene – å iaktta og adlyde – er vesentlige i det å ha et årvåkent blikk. 
Og profeten Mormon er et imponerende eksempel på denne gaven i handling…
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… Denne åndelige gaven, et årvåkent blikk, er så viktig for oss i den verden vi nå lever 
i og kommer til å leve i” (“Et årvåkent blikk,” Liahona, des. 2006, 14).

• Hvordan kan evnen til raskt å se og adlyde Herrens råd hjelpe oss?

Be elevene skrive i notatbøker eller skriftstudiejournaler om noe de bør ta mer på alvor 
– noe de bør være mer nøkterne og sindige overfor. Be dem også føre opp rettledning fra 
Herren som de kan adlyde villigere. Oppmuntre dem til å prøve å være mer nøkterne, 
sindige og raske til å observere.

Be en elev lese Mormon 1:3- 5 høyt, og be klassen finne Ammarons instrukser til Mormon.

• Hva ba Ammaron Mormon gjentatte ganger om å gjøre?

• Hvorfor tror du Mormon trengte å være nøktern, sindig og rask til å observere for å 
oppfylle disse ansvarsoppgavene?

Mormon 1:6- 19
På grunn av folks bevisste opprør forbyr Herren Mormon å forkynne for dem.
Spør elevene om de noen gang har mistet noe de elsket høyt, eller blitt frastjålet noe 
verdifullt. Be noen få elever fortelle om sine erfaringer.

Oppsummer Mormon 1:6- 12 ved å forklare at mens Mormon var i sin ungdom, var han 
vitne til flere slag mellom nephittene og lamanittene. Han ble også vitne til at ondskap 
spredde seg blant alle menneskene i landet.

Forklar at fordi nephittene ble så onde, mistet de dyrebare gaver fra Herren. Del klassen i 
to. Be den ene halvparten lese Mormon 1:13- 14, 18 stille, på utkikk etter gaver som Herren 
begynte å trekke tilbake fra nephittene. Gi den andre halvparten i oppdrag å lese Mormon 
1:14, 16- 17, 19, på utkikk etter årsaker til at Herren tok disse gavene bort fra nephittene. Be 
elever fra hver gruppe om å presentere resultatene for klassen.

• Hva skjer, i følge Mormon 1:13- 14, når folk gjør opprør og vender seg bort fra Herren? 
(Elevene kan gi forskjellige svar. Vurder å oppsummere svarene deres ved å skrive 
følgende sannhet på tavlen: Når folk er ugudelige og vantro, mister de åndelige 
gaver som de har mottatt av Herren, og er ikke i stand til å motta Den hellige 
ånds innflytelse.)

Påpek at nephittenes opprør var ekstremt. Imidlertid gjelder dette prinsippet oss individu-
elt når vi er ulydige mot Guds bud.

• Hvilke av gavene som står i Mormon 1:13- 14, 18 ville vært de vanskeligste å miste?

Be en elev lese Mormon 1:15 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hva Mormon opp-
levde mens mange av nephittene mistet Guds gaver og Den hellige ånds påvirkning.

• Hvorfor tror du Mormon var i stand til å ha åndelige opplevelser selv om han sto 
midt oppi stor ondskap?

Mormon 2:1- 15
Mormon leder nephittenes hærstyrker og sørger over deres ugudelighet.
Be en elev som er 15 år gammel (eller omtrent 15 år gammel) om å lese Mormon 2:1- 2 
høyt. Be klassen om å se etter ansvarsoppgaver som ble gitt til Mormon da han var 15 
år gammel (i sitt sekstende år). Be elevene forestille seg hvordan det ville være for en 
15- åring å lede en hær.

• På hvilken måte kan de egenskapene som nevnes i Mormon 2:1, ha hjulpet Mormon 
som hærfører?

Oppsummer Mormon 2:3- 9 ved å fortelle elevene at lamanittene angrep nephittenes 
hærer med så stor kraft at nephittene ble skremt og trakk seg tilbake. Lamanittene drev 
dem fra sted til sted inntil nephittene var samlet på ett sted. Til slutt hold Mormons hær 
stand mot lamanittene og fikk dem til å flykte.

Be elevene lese Mormon 2:10- 15 stille, på utkikk etter nephittenes åndelige tilstand etter 
disse slagene.
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• Hvorfor sørget nephittene? (Se Mormon 2:10- 13. De sørget fordi de ikke var i stand til 
å beholde sine eiendeler. Med andre ord sørget de bare på grunn av konsekvensene av 
sine synder, ikke fordi de angret på sine handlinger.)

• I følge Mormon 2:13- 14, hvordan visste Mormon at folkets sorg ikke var en indikasjon 
på sann omvendelse?

For å hjelpe elevene å se forskjellen mellom “sorg… til omvendelse” og “de fordømtes 
sorg” skriver du følgende på tavlen:

De som sørger til omvendelse …

De som bare sørger på grunn av konsekvensene av synd …

Be elevene gjennomgå Mormon 2:12- 15 og se etter hva som kjennetegner disse to grup-
pene. Be dem fortelle hva de finner ut. Svarene bør gjenspeile følgende sannheter:

De som sørger til omvendelse, anerkjenner Guds godhet og kommer til Kristus med 
et ydmykt hjerte.
De som bare sørger over konsekvensene av synd, fortsetter å gjøre opprør mot Gud.
Forklar at Mormon brukte uttrykket “de fordømtes sorg” (Mormon 2:13) for å beskrive 
sorgen til dem som lider på grunn av konsekvensene av sine handlinger, men som er 
uvillige til å omvende seg. Denne holdningen fører ikke til tilgivelse og fred. Den fører til 
fortapelse, noe som betyr at en person blir stoppet i sin fremgang mot evig liv.

Be elevene tenke over hvordan de reagerer når de innser at de har syndet. Oppmuntre dem 
til å komme til Frelseren med et ydmykt hjerte, slik at de kan bli tilgitt, oppleve fred og bli 
forsonet med Gud.

Mormon 2:16- 29
Mormon henter platene og skriver en beretning om folkets ugudelighet.
Oppsummer Mormon 2:16- 18 ved å forklare at mens slagene mot lamanittene fort-
satte, befant Mormon seg i nærheten av en høyde kalt Shim, der Ammaron hadde gjemt 
nephittenes opptegnelser. Han fjernet Nephis plater og begynte å nedtegne det han hadde 
observert blant folket helt fra han var barn.

Be en elev lese Mormon 2:18- 19 høyt. Be klassen følge med og finne Samuels beskrivelse 
av folkets åndelige tilstand på hans tid. Be dem også om å se etter hans personlige uttrykk 
for håp.

• Hvordan beskrev Mormon de åndelige forhold på sin tid? (“En sammenhengende kjede 
av ugudelighet og avskyelighet.”)

• Fra det du har lært om Mormon, hvorfor tror du han kunne være sikker på at han ville 
“bli løftet opp på den siste dag”? (Det kan være lurt å hjelpe elevene til å forstå at når 
Mormon snakket om å bli “løftet opp på den siste dag”, henviste han til det å oppstå 
og føres inn i Guds nærvær for å bo med ham for alltid.)

• Hvordan er Mormons eksempel på rettferdighet nyttig for deg? (Elevene kan gi mange 
forskjellige svar. Deres svar skulle uttrykke følgende prinsipp: Vi kan velge å leve rett-
ferdig, selv i et ondt samfunn. Du kan gjerne be en elev om å skrive denne sannheten 
på tavlen.)

• Når har du sett venner eller familiemedlemmer stå fast i lydighet mot Guds vilje selv 
når de rundt dem ikke gjorde det?

Oppmuntre elevene til å tenke på et bestemt område av livet der de kan gjøre mer for å stå 
for det som er rett. Oppfordre dem til å skrive i notatbøkene eller skriftstudie- journalene 
sine om hvordan de ønsker å reagere neste gang de blir utfordret på det bestemte området. 
Bær vitnesbyrd om at vi, i likhet med Mormon, kan velge å leve rettferdig, og at Herren vil 
hjelpe oss å stå fast for det som er rett, selv når andre rundt oss ikke gjør det.
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Innledning
Etter å ha gjenerobret sine landområder fra lama-
nittene, forberedte nephittene seg igjen til kamp. 
Mormon tryglet nephittene om å omvende seg. I stedet 
skrøt de av sin egen styrke og sverget å hevne sine 
falne brødre. Fordi Herren hadde forbudt sitt folk å 

søke hevn, nektet Mormon å lede nephittenes hær, og 
de ble beseiret. Etter hvert som nephittene vedvarte 
i ondskap, utøste Gud sine straffedommer over dem, 
og lamanittene begynte å utrydde dem fra jordens 
overflate.

LEKSJON 138

Mormon 3-4

Undervisningsforslag

Mormon 3:1-8
Herren sparer nephittene i slagene for å gi dem muligheten til å omvende seg, 
men de forherde sine hjerter.
Før leksjonen skriver du følgende spørsmål på tavlen: Har du noen gang følt at Herren 
prøvde å få din oppmerksomhet og oppfordret deg til å endre noe i livet ditt?
Begynn med å be elevene fortelle om sine svar på spørsmålet på tavlen. (Forsikre dem om 
at de ikke trenger å fortelle noe som er for personlig eller privat.) Du kan også vurdere å 
fortelle om en egen opplevelse.

Forklar at Herren ønsket å påkalle nephittenes oppmerksomhet så de ville endre sine 
onde veier. Men nephittene forherdet sine hjerter og klarte ikke å innse at Herren velsig-
net dem i slagene mot lamanittene. Etter at nephittene inngikk en pakt med lamanittene 
og Gadiantonrøverne (se Mormon 2:28), beskyttet Herren dem slik at de fikk leve i 10 år 
uten konflikt. I løpet av de årene hjalp Mormon nephittene å forberede seg på kommende 
angrep (se Mormon 3:1).

Be en elev lese Mormon 3:2-3 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hva Herren ønsket 
at nephittene skulle gjøre under fredsperioden han hadde gitt dem.

• Hvilket budskap befalte Herren Mormon å gi nephittene? Forsto nephittene dette bud-
skapet? Hvordan reagerte nephittene på budskapet?

• Ifølge Mormon 3:3, hvorfor hadde Herren spart nephittene i de siste slagene deres til 
tross for deres ugudelighet?

• Hvilken sannhet finner du fra Herrens handlemåte med nephittene nedtegnet i Mormon 
3:2- 3? (Elevene kan gi forskjellige svar. Sammenfatt svarene deres ved å skrive følgende 
sannhet på tavlen: Herren gir oss tilstrekkelig anledning til å omvende oss fra våre 
synder. Du kan gjerne foreslå at elevene noterer denne sannheten i Skriftene sine.)

Oppsummer Mormon 3:4- 8 ved å forklare at Herren beskyttet nephittene to ganger til i 
kamphandlinger til tross for deres ugudelighet og manglende vilje til å vende seg mot ham.

• Hva lærer Herrens beskyttelse av nephittene deg om hans karakter? (Svarene kan 
omfatte at Herren er barmhjertig og tålmodig.)

Påpek at Herren gir oss alle “en sjanse til å omvende (oss)” (Mormon 3:3). Be så elevene 
grunne stille på følgende spørsmål:

• Har du vært villig til å omvende deg og gjøre de endringene Gud ønsker at du skal gjøre? 
Finnes det endringer du kan gjøre nå for å bli den personen Gud ønsker at du skal være?

Bær vitnesbyrd om Guds godhet og tålmodighet ved å gi oss muligheter til å omvende oss. 
Be elevene se etter muligheter og invitasjoner til å gjøre endringer i sitt liv, og oppmuntre 
dem til å gjøre endringer raskt.

Ettertanke
En måte å hjelpe elevene 
til å utdype sin forstå-
else av det de lærer, er 
å gi dem tid i klassen 
til å tenke. Du kan be 
elevene stille vurdere 
hvordan et prinsipp har 
påvirket deres liv, eller 
hvordan de kan bruke 
det. Når elevene lærer 
å grunne over Skriftene 
i klassen og på egen 
hånd, vil Den hellige ånd 
ofte åpenbare sannhe-
ten for dem.
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Mormon 3:9- 22
Nephittene tiltar i ondskap, og Mormon nekter å lede deres hærer.
Forklar at nephittene ikke svarte på Herrens invitasjoner til å omvende seg, men heller for-
herdet sine hjerter. Be en elev lese Mormon 3:9- 10 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter 
hvordan nephittene handlet som svar på sine mange seire over lamanittene. 

• Hvordan reagerte nephittene etter sine seire over lamanittene?

• Hvorfor var det galt for nephittene å skryte av sin egen styrke? Hva viser dette skrytet 
om deres forhold til Gud?

Be en elev lese Mormon 3:11- 13 høyt. Be klassen se etter Mormons reaksjon da nephittene 
sverget å søke hevn.

• Hva gjorde Mormon da nephittene uttrykte et ønske om hevn overfor lamanittene?

• Har du noen gang ønsket å hevne deg på noen? Hvorfor tror du det er en naturlig reak-
sjon for mange mennesker å søke hevn?

• Mormon hadde ledet nephittenes hærstyrker i mer enn 30 år, til tross for deres ondskap. 
Hva viser Mormons avgjørelse om å trekke seg som hærfører om alvoret i det å søke 
hevn?

Be en elev lese Mormon 3:14- 16, og be klassen finne ut hva Herren lærte Mormon om det 
å søke hevn.

• Hva synes Herren om det å søke hevn? (Elevenes svar kan variere. Sammenfatt svarene 
deres ved å skrive følgende sannhet på tavlen: Herren forbyr oss å søke hevn.)

For å hjelpe elevene til bedre å forstå Herrens råd i vers 14- 16 ber du elevene gjenta første 
del av Mormon 3:15 (“Hevnen hører meg til, og jeg vil gjengjelde”) med egne ord.

• Hvorfor er det viktig at vi ikke søker hevn? Hvordan kan vi overvinne ønsker om å søke 
hevn?

For å hjelpe elevene til å lære å overvinne hevngjerrige følelser kan du be en elev lese høyt 
følgende råd fra president James E. Faust i Det første presidentskap. Gi om mulig en kopi 
av sitatet til hver elev.

“Vi må kunne gjenkjenne og erkjenne sinne. Dette krever ydmykhet, men 
hvis vi vil gå ned på kne og be vår himmelske Fader om evnen til å tilgi, vil 
han hjelpe oss. Herren fordrer at vi ‘tilgir alle mennesker’ [L&p 64:10] for 
vårt eget beste fordi ‘hat hemmer åndelig vekst’. [Orson F. Whitney, Gospel 
Themes (1914), 144.] Først når vi kvitter oss med hat og bitterhet kan Herren 
gi oss lindring i hjertet …

… Når tragedien rammer oss, skulle vi ikke reagere med å søke personlig hevn, men heller 
la rettferdigheten gå sin gang, og så la det ligge. Det er ikke lett å gi slipp og tømme vårt 
hjerte for nagende motvilje. Frelseren har tilbudt oss alle en dyrebar fred gjennom sin 
forsoning, men denne kan først komme når vi er villige til å kaste ut negative følelser som 
sinne, motvilje eller hevn” (“Tilgivelsens helbredende kraft,” Ensign eller Liahona, mai 
2007, 69).

Be en elev lese Mormon 3:17, 20- 22 høyt, og be klassen prøve å merke seg hva Mormon 
ønsket at vi skulle vite. Du kan be elevene merke seg Mormons råd om å “omvende dere 
og berede dere til å stå for Kristi domstol” (Mormon 3:22).

Mormon 4
Lamanittene begynner å fjerne nephittene fra jordens overflate.
Be elevene rekke opp hånden hvis de kjenner noen som har gjort noe galt, men som ennå 
ikke er blitt avslørt eller er blitt stilt overfor konsekvensene av sin urett. Be elevene grunne 
på følgende spørsmål:

• Lurer du på når konsekvensene av feil valg vil innhente noen som bevisst velger feil?

Be elevene lese Mormon 4:1- 2 stille, på jakt etter hva som skjedde med den nephittiske 
hæren da de søkte hevn over lamanittene. Be så elevene lese Mormon 4:4 stille, på jakt 
etter hvorfor den nephittiske hæren ikke lyktes. Be elevene fortelle hva de finner ut.
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Be en elev lese Mormon 4:5 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter sannheter dette verset 
inneholder om resultatet av å vedvare i ugudelighet. Etter hvert som elevene forteller hva 
de finner, skriver du følgende sannhet på tavlen fra Mormon 4:5: “Guds straffedommer 
vil ramme de ugudelige.” Du kan gjerne foreslå at elevene merker av denne sannheten 
i Skriftene sine.

Be elevene lese Mormon 4:10- 12 stille, på jakt etter beskrivelser av nephittenes ugudelig-
het. Be elevene fortelle hva de finner ut.

Be noen elever etter tur lese høyt fra Mormon 4:13- 14, 18, 21- 22. Be klassen følge med, 
på jakt etter virkningen av disse hemmelige forbundene blant nephittene.

• Hva syns du er den tristeste delen av denne beretningen?

Rett elevenes oppmerksomhet mot prinsippene du har skrevet på tavlen. Be elevene 
grunne på hvordan de kan anvende disse sannhetene i sitt liv. Oppmuntre dem til å handle 
på tilskyndelser fra Den hellige ånd som de får når de grunner.

Bær vitnesbyrd om Herrens godhet og kjærlighet når han gir oss nok sjanser til å omvende 
oss. Bær også vitnesbyrd om at det vil alltid komme konsekvenser for dem som fortsetter 
i synd.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Mormon 3:9- 10. Avlegge ed

Mormon sa at nephittene sverget “ved himlene, og 
også ved Guds trone” at de ville hevne seg på lamanit-
tene (se Mormon 3:9- 10). Følgende uttalelse av eldste 
Bruce R. McConkie i De tolv apostlers quorum forklarer 
betydningen av å avlegge en ed på Mormons boks tid, 
og gir oss dermed en forståelse av det blasfemiske ved 
nephittenes forsøk på å involvere Gud i sin hevn.

Det å avlegge en ed i oldtiden var mye mer betydnings-
bærende enn mange av oss har vært klar over.

For eksempel: Nephi og hans brødre var ute etter å 
få tak i messingplatene fra Laban. Deres liv var i fare. 
Likevel avla Nephi følgende ed: ‘Så sant Herren lever, 
og så sant vi lever, vil vi ikke gå tilbake til vår far i vill-
marken før vi har utført det som Herren har befalt oss.’ 
(1 Ne 3:15.)

Nephi gjorde altså Gud til sin partner. Hvis han mis-
lyktes i å få tak i platene, betydde det at Gud hadde 
mislyktes. Og ettersom Gud ikke mislykkes, var det 
opp til Nephi å skaffe platene eller nedlegge sitt liv i 
forsøket” (“The Doctrine of the Priesthood,” Ensign, 
mai 1982, 33).
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Innledning
Mormon profeterte at hans opptegnelse ville komme 
frem i de siste dager for å overbevise dem som leser 
det, om at Jesus er Kristus. Han oppfordret dem som 
kom til å lese opptegnelsen, til å omvende seg og 
forberede seg til sin egen dom for Gud. Blant sitt 
eget folk revurderte Mormon sin avskjedssøknad som 
nephittenes hærfører, og gikk med på å lede dem i 

kamp igjen. Imidlertid nektet folket å omvende seg, og 
de ble forfulgt av lamanittene inntil hele den nephit-
tiske nasjonen ble ødelagt. Etter hvert som Mormon så 
på denne scenen med død og ødeleggelse, sørget han 
over sitt folks fall og deres manglende vilje til å vende 
tilbake til Jesus Kristus.

LEKSJON 139

Mormon 5- 6

Undervisningsforslag

Mormon 5:1- 9
Mormon bestemmer seg for å lede nephittenes hær igjen, men lamanittene har 
overtaket.
Nevn en naturkatastrofe som kan være en trussel i ditt område – for eksempel et jordskjelv, 
en tsunami, et vulkanutbrudd eller en orkan. Be elevene forestille seg at de er blitt advart 
om at denne katastrofen vil skje i deres område i løpet av noen dager.

• Hvor ville du henvendt deg for å få hjelp?

Minn elevene på at nephittene sto overfor et tilsvarende farenivå, men deres overhengende 
katastrofe var åndelig. Minn også elevene om at nephittene var i krig, og at på grunn av 
deres ugudelighet hadde Mormon nektet å lede deres hærer (se Mormon 3:16).

Be en elev lese Mormon 5:1- 2 høyt. Be klassen følge med og identifisere hvem nephittene 
mente kunne befri dem fra deres lidelser.

• Selv om det er sant at Mormon kunne lede nephittene i en militær kamp, hvorfor trodde 
Mormon at folk ikke ville bli spart for lidelser?

• Hva kan vi lære fra Mormon 5:1- 2 om hvor vi først burde vende oss for å få hjelp i våre 
lidelser? (Vi skal først vende oss til Gud, som vil svare dem som omvender seg og kaller 
på ham for å få hjelp i sine lidelser.)

Oppsummer Mormon 5:3- 7 ved å forklare at under Mormons lederskap slo nephittene 
tilbake noen lamanittiske angrepsbølger. Men til slutt “tråkket (lamanittene) nephittene 
ned” (Mormon 5:6). Etter hvert som nephittene trakk seg tilbake, ble de som ikke kunne 
flykte raskt nok, tilintetgjort.

Be en elev lese Mormon 5:8- 9. Be klassen finne Mormons grunn til ikke å skrive en full-
stendig beretning om det han så.

• Hvorfor avsto Mormon fra å gi en fullstendig beskrivelse av det han var vitne til?

Mormon 5:10- 24
Mormon forklarer at hensikten med Mormons bok er å overtale folk til å tro på 
Jesus Kristus
Be en elev lese Mormon 5:10- 11 høyt. Be klassen følge med og identifisere et ord som 
Mormon brukt tre ganger for å beskrive hvordan folk i de siste dager ville føle seg når de 
lærte om den nephittiske nasjonens undergang. (Han sa at vi ville “sørge”.)

• Hva syns du er trist med denne beretningen?
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Rett elevenes oppmerksomhet mot Mormons uttalelse i Mormon 5:11 om at dersom folket 
hans hadde omvendt seg, kunne “Jesus… tatt dem i sine armer”.

• Hva tror du det betyr at “Jesus kunne tatt dem i sine armer”? (Du kan gjerne påpeke at 
uttrykket i sine armer betyr at man holdes tett eller trygt i et favntak.)

• Hva lærer dette uttrykket oss om resultatet av vår egen omvendelse? (Hjelp elevene 
å finne følgende prinsipp: Gjennom omvendelse kan “Jesus (ta oss) i sine armer”. 
Skriv dette prinsippet på tavlen.)

For å hjelpe elevene å forstå dette prinsippet bedre, kan du be en av dem om å lese føl-
gende uttalelse av eldste Kent F. Richards i De sytti:

“Alle som vil komme, vil bli ‘omfavnet i Jesu armer’. [Mormon 5:11.] Enhver kan bli 
helbredet ved hans kraft. All smerte kan bli lindret. I ham kan vi ‘finne hvile for [våre] 
sjeler’. [Matteus 11:29.] Våre jordiske omstendigheter vil kanskje ikke forandre seg, men 
vår smerte, bekymring, lidelse og frykt kan bli oppslukt i hans fred og helbredende balsam” 
(“Forsoningen omfatter all smerte,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 16).

Be elevene svare på ett av følgende spørsmål i sine notatbøker eller skriftstudiejournaler. 
(Du kan gjerne skrive spørsmålene på tavlen eller lese dem sakte slik at elevene kan  
skrive dem.)

• Når har du følt deg “omfavnet i Jesu armer”?

• Hva kan du gjøre for å mer fullstendig motta Herrens trøst, beskyttelse og tilgivelse?

Forklar at Mormon 5:12- 13 inneholder Mormons profeti om at hans skrifter ville bli skjult 
og deretter brakt frem for å bli lest av alle mennesker. Be elevene lese Mormon 5:14- 15 
stille, på jakt etter hva Herren hadde til hensikt at Mormons skrivelser skulle gjøre for 
menneskene i de siste dager. Du kan foreslå at elevene merker ord og uttrykk som er 
viktige for dem.

• Hva sier Mormon 5:14- 15 om hva som er hensikten med Mormons bok? (Sørg for at 
elevene gir uttrykk for at Mormons bok ble skrevet for å overbevise alle mennesker 
om at Jesus er Kristus, for å hjelpe Gud å oppfylle sin pakt med Israels hus, og for 
å hjelpe etterkommere av lamanittene å tro på evangeliet mer fullstendig.)

Når studentene svarer at Mormons skrifter er ment å overbevise folk om at Jesus er Kristus, 
deler du ditt vitnesbyrd om dette som det sentrale formålet med Mormons bok.

• På hvilke måter velsigner dette sentrale formålet med Mormons bok dem som leser den?

• Hvordan har ditt studium av Mormons bok hjulpet deg mer fullstendig å tro på og elske 
Jesus Kristus?

Påpek at Mormons bok nå for tiden hjelper mange til å omvende seg og bli “omfavnet i 
Jesu armer”, men at det fortsatt er mange mennesker som nekter å tro på Kristus.

På bordet ved siden av prinsippet om omvendelse som du skrev tidligere i leksjonen, skri-
ver du følgende: Hvis vi nekter å omvende oss … Be en elev lese Mormon 5:16- 19 høyt, og 
be klassen se etter resultatet av at nephittene nektet å omvende seg. Be elevene bruke det 
de finner i disse versene for å fullføre setningen på tavlen. Når de svarer, kan du stille noen 
av følgende spørsmål for å hjelpe dem å forstå ordene og uttrykkene i versene:

• Hva tror du det vil si å være “uten Kristus og Gud i verden”? (Mormon 5:16). (Svarene 
kan omfatte at det betyr å leve uten tro på Jesus Kristus eller vår himmelske Fader og 
uten guddommelig innflytelse og veiledning.)

• Agner er det lette skallet på utsiden av korn. Når kornet blir høstet, blir agnene kassert. 
Hva tror du uttrykket “drives omkring som agner for vinden” betyr? (Mormon 5:16).

• Hvordan ville det være å sitte i en båt uten å kunne seile eller styre og uten anker? 
(Se Mormon 5:18.) Hvordan ligner dette på nephittenes situasjon?

• Hva lærer Mormons ord oss om dem som nekter å omvende seg? (Elevenes svar bør 
uttrykke at når man nekter å omvende seg, resulterer det i tap av veiledning fra Herren. 
Fullfør setningen på brettet ved å skrive følgende sannhet: Hvis vi nekter å omvende 
oss, vil Ånden trekke seg bort, og vi vil miste Herrens veiledning.)

Be elevene hver for seg grunne på hvordan de har sett dette prinsippet i sitt eget liv eller 
i andres liv.
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Be elevene raskt gjennomgå Mormon 5:11, 16- 18 og de to prinsippene du har skrevet 
på tavlen.

• Hvordan ville du med dine egne ord uttrykke forskjellen mellom utfallet av oppriktig 
anger og utfallet av å nekte å omvende seg?

Be elevene lese Mormon 5:22- 24 stille, på utkikk etter hva Mormon formante folket i 
de siste dager til å gjøre. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer det de finner.

Bær vitnesbyrd om sannheten av de to kontrasterende prinsippene på tavlen.

Mormon 6
Mormon beretter om den endelige nephittiske kampen og sørger over 
ødeleggelsen av sitt folk.
Still følgende spørsmål:

• Hvordan vil du føle når en av dine kjære, som var trofast mot Gud gjennom hele sitt 
liv, dør?

• Hvordan vil du føle deg når en av dine kjære som var ulydig mot Guds bud i hele sitt 
liv, dør?

Forklar at Mormon følte stor sorg over at hele hans folk døde fordi han visste at de ikke var 
forberedt til å møte Gud. Gi et sammendrag av Mormon 6:1- 6 ved å forklare at lamanit-
tene lot nephittene samle seg i landet Cumorah for å utkjempe et slag. Mormon var i ferd 
med å bli gammel, og han visste at dette var “(hans) folks siste kamp” (Mormon 6:6). Han 
betrodde noen av de hellige opptegnelsene til sin sønn Moroni, og han gjemte resten av 
opptegnelsene i Cumorah- høyden. Han skrev det han var vitne til om den endelige øde-
leggelsen av sitt folk. Be elevene lese Mormon 6:7- 15 stille, og tenke over hva Mormon kan 
ha følt da han skrev disse ordene.

• Hvorfor tror du nephittene ventet på døden med “grufull(e) dødsangst”? (Mormon 6:7).

Les Mormon 6:16- 22 høyt for elevene mens de følger med i Skriftene sine. Deretter ber du 
dem skrive i notatboken eller skriftstudie- journalen sin om de tanker og inntrykk som kom 
til dem mens de leste og lyttet til disse versene. Etter at de har fått nok tid, kan du gi dem 
muligheten til å dele noen av de tankene de har skrevet ned med hverandre.

Bær vitnesbyrd til elevene om den kjærlighet som vår himmelske Fader, Jesus Kristus, 
profeter, ledere og foreldre har for dem. Oppmuntre dem til å utøve tro på Jesus Kristus 
og omvende seg fra sine synder så “Jesus (kan ta) dem i sine armer” (Mormon 5:11).

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Mormon 5:11. “Jesus (kan ta) dem i sine armer”

Eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum for-
klarte at det var en forbindelse mellom ordet forsoning 
og uttrykket “Jesus (kan ta) dem i sine armer”.

“Vi finner dyp mening i studiet av ordet forsoning i 
Det gamle testamentes semittiske språk. På hebraisk 
er hovedordet for forsoning kafar, et verb som betyr 
“å dekke” eller “å tilgi”. Nært beslektet er det ara-
meiske og arabiske ordet kafat, som betyr “en tett 

omfavnelse” – , uten tvil beslektet med den egyptiske 
ritualomfavnelsen. Henvisninger til den omfavnelsen er 
tydelige i Mormons bok. Det står at ‘Herren har forløst 
min sjel … ; jeg har skuet hans herlighet, og jeg er 
for evig omfavnet i hans kjærlighets armer’. [2 Nephi 
1:15.] En annen tilbyr det herlige håp i at ‘Jesus (kan ta 
oss) i sine armer’. [Mormon 5:11.]” (“The Atonement,” 
Ensign, nov. 1996, 34).
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Innledning
Etter den siste kampen mellom nephittene og lama-
nittene skrev Mormon til fremtidige etterkommere av 
folket i Mormons bok om viktigheten av å vite hvem 
de er, og hva de må gjøre for å bli frelst. Med stor kjær-
lighet for de fremtidige etterkommer av hans fiender, 

underviste Mormon om viktigheten av å følge Jesu 
Kristi evangelium slik at det kunne “bli vel med (dem) 
på dommens dag” (Mormon 7:10). Etter Mormons død 
ble hans sønn Moroni igjen alene for å skrive om øde-
leggelsen av sitt folk.

LEKSJON 140

Mormon 7- 8:11

Undervisningsforslag

Mormon 7
I Mormons siste vitnesbyrd formaner han etterkommerne av lamanittene om  
å tro på Jesus Kristus og følge hans evangelium.
Skriv tallet 230 000 på tavlen. Spør elevene om de husker hvordan dette antallet er knyttet 
til nephittenes ødeleggelse. (Det er antallet nephittiske soldater som døde i det siste slaget, 
noe som står omtalt i Mormon 6. Du kan gjerne understreke at antallet i Mormon 6:10- 15 
ser ut til å henvise til dem som kjempet i slaget, ikke til de andre som ble drept som resul-
tat av slaget.) La elevene forestille seg at de har overlevd et stort slag der deres familiemed-
lemmer og venner er blitt drept og deres nasjon er blitt erobret. Gi dem litt tid til å tenke 
over hva de vil si om de skulle skrive en melding til etterkommerne av dem som drepte 
deres kjære og erobret deres nasjon.

Be elevene lese Mormon 7:1- 4 stille, på utkikk etter noen av Mormons siste ord til lamanit-
tenes etterkommere.

• Hva ville Mormon at etterkommerne av lamanittene skulle vite?

• Hvilke av Frelserens egenskaper ser du i Mormons ord til hans fiender?

Hjelp elevene å forstå at Mormon forkynte for etterkommerne av lamanittene det de 
trengte å gjøre for å bli frelst. Han hadde kjærlighet for alle mennesker, selv sine fiender.

Be elevene lese Mormon 7:5, 8, 10 stille, og finne ut hva Mormon lærte sine lesere at de må 
gjøre. Be elevene fortelle hva de har funnet ut, og skriv svarene deres på tavlen. Du ønsker 
kanskje å nevne at Mormons læresetninger er de samme prinsipper i evangeliet som 
kunne reddet nephittene fra ødeleggelse (se Mormon 3:2).

Be en elev lese Mormon 7:6- 7 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hva Herren gir til 
alle som vil tro på ham og ta imot hans evangelium. Når elevene forteller hva de har fun-
net, oppmuntrer du dem til å skrive følgende sannhet ved siden av Mormon 7:6- 7: Herren 
tilbyr frelse til alle, og han vil forløse dem som tar imot prinsippene og ordinansene 
i hans evangelium.
Skriv følgende spørsmål på tavlen. Be elevene svare på følgende spørsmål i sin notatbok 
eller skriftstudiejournal:

Ifølge Mormon 7:7, hva er velsignelsene til dem som blir funnet “skyldfri” for Gud?

Be noen elever lese det de skrev.

Mormon 8:1- 11
Etter Mormons død, blir hans sønn Moroni alene igjen for å skrive om sitt folks 
ødeleggelse.
Be elevene tenke på en gang da de var alene i en situasjon som utfordret deres tro – kan-
skje en situasjon der de lett kunne ha gjort noe galt uten at noen så dem. Oppfordre dem 
til å vurdere om deres vilje til å følge Frelseren og holde hans bud i denne perioden økte, 
holdt seg på samme nivå eller ble redusert.
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• Hvorfor kan noen mennesker velge å ikke forbli trofast når de er alene i en situasjon 
som utfordrer deres tro?

• Hvorfor kan det være vanskelig for noen å være trofast i denne situasjonen?

Forklar at Mormon ble drept etter det siste slaget mellom nephittene og lamanittene, og 
hans sønn Moroni ble igjen alene, uten noen familiemedlemmer eller noen av sitt folk. 
Be en elev lese høyt Moronis ord i Mormon 8:1- 9, og be klassen se etter beskrivelser av 
Moronis omstendigheter. Be dem rapportere hva de finner ut.

• Hvordan tror du at du ville følt deg hvis du var i Moronis situasjon?

Ved hjelp av datoene nederst på sidene eller i kapittelsammendraget hjelper du elevene å 
forstå at om lag 16 år gikk fra Mormons siste skrevne ord og til tiden da Moroni begynte 
å skrive på platene. Be så elevene se på Mormon 8:1- 4 igjen for å finne ut hva Moroni var 
fast bestemt på å gjøre, selv om han hadde vært alene så lenge. Be dem rapportere hva de 
finner ut. (De bør se at han var fast bestemt på å adlyde sin far og skrive på platene.)

• Hvilke prinsipper kan vi lære av Moronis lydighet til tross for hans situasjon? (Etter hvert 
som elevene svarer, kan du understreke følgende prinsipp: Selv om vi er alene, kan vi 
velge å være trofaste. Du kan gjerne be elevene skrive denne sannheten i Skriftene ved 
siden av Mormon 8:1- 4.)

Påpek at Moroni hadde en unik misjon. Han var “alene tilbake for å skrive den sørgelige 
beretningen om… (sitt) folk” (Mormon 8:3). Selv om elevene ikke vil møte nøyaktig de 
samme omstendighetene, kan de stå overfor situasjoner der de er alene og trenger å forbli 
trofaste. De kan også stå overfor situasjoner der de føler seg alene selv når de er sammen 
med andre – for eksempel når de er sammen med folk som ikke følger normene fastsatt 
av Herren og hans profeter.

• Hvem kjenner du som har vært trofast selv når de har vært alene i utfordrende 
situasjoner?

Når elevene svarer på dette spørsmålet, kan du stille noen av eller alle disse 
oppfølgingsspørsmålene:

• Hvordan opptrådte denne personen i de situasjonene?

• Hvordan ble den personen til slutt velsignet for å gjøre det Gud hadde befalt ham eller 
henne å gjøre?

• Hvordan hjelper disse eksemplene deg?

Be elevene lese Mormon 8:10- 11 stille. Be dem finne en måte Herren støttet Moroni 
og Mormons på under de vanskelige forholdene de stod overfor. (Herren sendte de tre 
nephittene for å betjene Mormon og Moroni; se også 3 Nephi 28:25- 26.) Understrek at 
hvis vi er trofaste mot Gud i ensomme eller vanskelige omstendigheter, vil han 
hjelpe oss å forbli trofaste. Bruk følgende spørsmål til å drøfte denne sannheten:

• Når har du vært lydig mot en av vår himmelske Faders bud i en spesielt vanskelig situa-
sjon? Hvordan føler du at du ble velsignet ved å gjøre det?

• Hvorfor tror du det er viktig å forberede seg nå til å være trofast i vanskelige omstendig-
heter i fremtiden?

For å oppmuntre elevene til å forbli trofaste, selv i tilfeller når de må stå alene, les følgende 
uttalelse av president Thomas S. Monson:

“I vårt daglige liv er det nesten ikke til å unngå at vår tro vil bli utfordret. Vi 
kan til tider være omgitt av andre, men likevel være i mindretall eller til og 
med stå helt alene når det gjelder hva som er akseptabelt eller ikke. Har vi 
moralsk mot til å stå fast ved vår tro, selv om det innebærer at vi må stå 
alene? …Måtte vi alltid være tapre og beredt til å stå for det vi tror på, og om 
vi må stå alene, måtte vi gjøre det tappert, styrket ved kunnskapen om at vi 

aldri er alene når vi står sammen med vår himmelske Fader” (“Våg å stå alene,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2011, 60, 67).

Avslutt med en opplevelse hvor Herren velsignet deg fordi du hadde vært trofast i en 
ensom eller vanskelig situasjon.

Oppfølgingsspørsmål
Å stille spørsmål som 
følger opp elevenes 
første svar, kan hjelpe 
dem å tenke dypt rundt 
et svar de har gitt, 
og dele meningsfulle 
tanker og følelser med 
hverandre. Du kan stille 
oppfølgingsspørsmål til 
en elev som gir et svar 
til å begynne med, eller 
du kan sette i gang en 
diskusjon ved å rette 
oppfølgingsspørsmål til 
andre elever.
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Kjenn Skriftene- repetisjon
Skriv formane på tavlen. Forklar at ordet formane betyr å oppfordre andre på det sterke-
ste til å handle på en bestemt måte. Forklar at Mormons siste ord i Mormon 7 er et godt 
eksempel på en formaning. Gi papirlapper til elevene og fortell dem at de skal skrive en 
formaning basert på et av de Kjenn Skriftene- skriftstedene i Mormons bok som de liker 
best. Be elevene skrive øverst på arket: “Jeg vil si noe til de unge i de siste dager.” Be hver 
elev velge et Kjenn Skriftene- skriftsted de liker og deretter skrive en formaning til de 
unge i de siste dager basert på skriftstedet de har valgt. Deres formaning kan inneholde 
en oppsummering av de viktigste sannhetene i Kjenn Skriftene- skriftstedet, en forklaring 
på hvorfor disse sannheter er viktige for ungdom i dag, og en oppmuntring til å opptre i 
samsvar med disse sannhetene. Formaningen kan avsluttes med et løfte som det som står i 
Mormon 7:7 eller Mormon 7:10. Du kan gjerne be noen elever om å dele sine formaninger 
med klassen. Du kan også samle disse formaningene til bruk som stikkord for fremtidige 
Kjenn Skriftene- aktiviteter eller for å henges opp i klasserommet.

Merk: Du kan bruke denne aktiviteten når som helst i løpet av leksjonen. For eksempel 
kan du bruke den på slutten av leksjonen, eller du kan bruke den etter dere har drøftet 
Mormon 7.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Mormon 7. Mormons siste formaning til å 
tro på Kristus

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostler forklarte 
Mormons siste bønn om å tro på Kristus, en bønn han 
skrev til folk i vår tid etter å ha sett ødeleggelsen av 
hele sin nasjon:

“I en monolog om døden strakte Mormon seg over 
tid og rom til alle, særlig til den ‘levning av Israels hus’ 
som en dag skulle lese denne storslagne opptegnelse. 
De som tilhører en annen tid og et annet sted, må lære 
det som menneskene foran ham hadde glemt, at alle 
må ‘tro på Jesus Kristus – at han er Guds Sønn’, at etter 
at han ble korsfestet i Jerusalem hadde han ‘oppstått, 

og derved … seiret over graven, og ved ham er også 
dødens brodd oppslukt.

Og han har tilveiebragt de dødes oppstandelse … [og] 
verdens forløsning.’ De som er forløst, kan da, på grunn 
av Kristus, oppleve “en tilstand av lykke som aldri tar 
slutt”. [Mormon 7:2, 5- 7.]

Å ’tro på Kristus’, særlig når det måles opp mot slike 
tragiske, men uunngåelige konsekvenser, var Mormons 
siste oppfordring og hans eneste håp. Dette er det 
endelige mål med hele boken som kom til verden i 
de siste dager med hans navn” (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 321- 22).

Flere undervisningsforslag
Mormon 7:8- 9. Bibelen og Mormons bok

Ta frem en Mormons bok med en merkelapp påskrevet 
“denne”. Ta så frem Bibelen som er merket “den”. 
Be elevene lese Mormon 7:8- 9 stille, på utkikk etter 

hva Mormons bok sier om forholdet mellom “denne” 
(Mormons bok) og “den” (Bibelen).

• Hvordan har ditt studium av Mormons bok styrket 
ditt vitnesbyrd om Bibelens sannheter? Hvordan har 
ditt studium av Bibelen styrket ditt vitnesbyrd om 
Mormons bok?
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Innledning til leksjonen
I denne leksjonen får elevene gjennomgå nephittenes ødeleg-
gelse og lære om Mormons ønske om at Jesus måtte ta hans 
folk i sine armer. (Mormon 5:11). Elevene skal lære å innby til 
Herrens omfavnelse i sitt eget liv. Fra nephittenes manglende 
vilje til å omvende seg vil elevene forstå de triste konsekvensene 
folk opplever når de ikke omvender seg.

Undervisningsforslag

4 Nephi 1- Mormon 4
Nephittene faller fra rettferdighet og lykke til ugudelighet
Be elevene finne ut hvor mange år av nephittenes historie de 
studerte denne uken. Hjelp dem å bruke datoene i kapittel- 
oppsummeringene nederst på siden i 4 Nephi 1 og Mormon 8 til 
å regne seg frem til dette. (Disse kapitlene dekker nesten 400 år 
eller over en tredjedel av nephittenes historie.)

Be halve klassen bruke sine Skrifter og skriftstudiejournaler til 
å repetere det de har lært om nephittenes lykke i 4 Nephi 1. 
Be den andre halvdelen av klassen bruke Mormon 1- 2 og 
sine skriftstudiejournaler til å repetere hvem Mormon var og 
hvorfor han var så beundringsverdig. Be hver gruppe sammen-
fatte det de har lært. Deretter bes gruppene presentere sin 
oppsummering.

Spør elevene: Hva er en sannhet du har lært av å studere disse 
kapitlene, og hvorfor er den viktig for deg?

Forklar at til tross for Mormons innsats for å hjelpe nephittene 
med å forberede seg åndelig til kamp, nektet de å omvende seg 
og vende seg til Herren. Som et resultat av deres ondskap ble de 
overlatt til sin egen styrke, og lamanittene begynte å overmanne 
dem (se Mormon 3- 4).

Mormon 5:8- 24
Mormons bok ble skrevet for å overtale mennesker til å komme 
til Jesus Kristus.
Spør elevene om de noen gang har hatt medfølelse med noen 
som måtte tåle konsekvensene av et feil valg. Du kan fortelle 
om et passende (og ikke- dømmende) eksempel på sorg du 
har følt for noen som måtte lide negative konsekvenser for et 
valg han eller hun har gjort. Forklar at Mormon skrev at folk i 
de siste dager kommer til å sørge når de leser om nephittenes 
ødeleggelse.

Be elevene lese Mormon 5:10- 11 stille, på utkikk etter hva Mor-
mon sa nephittene kunne opplevd. Når elevene har svart, stiller 
du følgende spørsmål:

• Hva tror du det betyr at “Jesus kunne tatt dem i sine armer”? 
(Ordene i sine armer betyr å bli holdt tett inntil, noe som er et 
tegn på beskyttelse og kjærlighet.)

Hjemmestudie- leksjon
4 Nephi 1- Mormon 8:11 (Enhet 28)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det er ikke meningen at følgende sammendrag av læreset-
ningene og prinsippene som elevene lærte da de studerte 
4 Nephi 1- Mormon 8:11 (enhet 28), skal undervises som 
en del av leksjonen. Leksjonen du underviser i, konsentrerer 
seg bare om et fåtall av disse læresetningene og prinsip-
pene. Følg Den hellige ånds tilskyndelser når du vurderer 
elevenes behov.

Dag 1 (4 Nephi 1)
Da elevene studerte forholdene blant nephittene i løpet av 
nesten 200 år etter Frelserens besøk, lærte de at når folk 
jobber sammen for å bli omvendt til Herren, blir de forent 
og opplever økt lykke. De så også at stolthet skaper splittelse 
og fører til større ondskap.

Dag 2 (Mormon 1- 2)
Fra eksemplet med Mormons rettferdig liv lærte elevene om 
kvalitetene ved å være forstandig og rask til å observere. De 
lærte at vi kan velge å leve rettferdig selv i et ondt samfunn. 
Fra eksemplet med nephittenes folks ondskap fikk elevene 
forståelse av følgende prinsipper: Ugudelighet og vantro 
jager bort Herrens gaver og Den hellige ånds påvirkning. 
Hvis vår sorg for synd er til omvendelse, vil det lede oss til å 
komme til Kristus med et ydmykt hjerte. Sorg som bare er for 
konsekvensene av synd, fører til fortapelse (eller bli stoppet i 
vår fremgang mot evig liv).

Dag 3 (Mormon 3- 6)
Etter hvert som de studerte Herrens tålmodighet med nephit-
tene, lærte elevene at Herren gir oss tilstrekkelig anledning til 
å omvende oss fra våre synder. Imidlertid nektet nephittene 
å omvende seg og ønsket å hevne seg på lamanittene. Fordi 
Herren forbyr søken etter hevn, valgte Mormon å takke nei til 
å lede nephittenes hærstyrker. Utfallet av nephittene innsats 
for å søke hevn lot elevene forstå at Guds dom vil innhente 
de onde. Mormon var vitne til hele sitt folks ødeleggelse og 
sørget over deres fall.

Dag 4 (Mormon 7:1- 8:11)
Mormon avsluttet sin opptegnelse ved å henvende seg til 
lamanittenes etterkommere. Elevene fikk vite at Herren tilbyr 
forløsning til alle mennesker som aksepterer prinsippene og 
ordinansene i hans evangelium. Mormon døde, og Moroni 
skrev om forholdene etter ødeleggelsen av nephittene. Av 
Moronis eksempel lærte elevene at selv når de er alene, kan 
de velge å forbli trofaste.
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• Ifølge Mormon 5:11, hva kan vi gjøre for å oppleve en slik 
omfavnelse? (Gjennom omvendelse kan “Jesus (ta oss) 
i sine armer”. Skriv dette prinsippet på tavlen.)

Les, eller be en elev lese følgende uttalelse av eldste Kent F. 
Richards i De sytti. Be klassen lytte etter hva det betyr å bli 
tatt i Jesu armer.

“Alle som vil komme, vil bli ‘omfavnet i Jesu armer’. [Mormon 
5:11.] Enhver kan bli helbredet ved hans kraft. All smerte kan 
bli lindret. I ham kan vi ‘finne hvile for [våre] sjeler’. [Matteus 
11:29.] Våre jordiske omstendigheter vil kanskje ikke forandre 
seg, men vår smerte, bekymring, lidelse og frykt kan bli oppslukt 
i hans fred og helbredende balsam” (“Forsoningen omfatter all 
smerte,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 16).

Oppmuntre elevene til å tenke på ganger når de har følt seg 
“omfavnet av Jesu armer” som et resultat av omvendelse. Be 
dem også om å tenke over hva de kan trenge å gjøre for å bli 
omfavnet av hans armer nå. Bær vitnesbyrd om de trøstende 
og beskyttende resultatene av omvendelse.

For å illustrere Mormon 5 plasserer du en kork eller en annen 
flytende gjenstand i en gryte med vann. Be to eller tre elever 
blåse den i forskjellige retninger. Spør hvor mye innflytelse 
korken har på hvor den seiler. Be elevene fortsette å lese og 
oppmuntre dem til å se etter hvordan denne korken kan være 
som nephittene.

Skriv på tavlen: Når vi nekter å omvende oss … Be så en elev 
lese Mormon 5:2, 16- 19 høyt mens klassen leter etter resultater 
av at nephittene nektet å omvende seg. Be elevene bruke det 
de finner i disse versene, til å fullføre setningen på tavlen. Etter 
hvert som de svarer, kan du stille noen av følgende spørsmål 
for å hjelpe elevene til å forstå noen av ordene og uttrykkene 
i versene:

• I vers 16: Hva tror du det betyr å være “uten Kristus og Gud i 
verden”? (Å leve uten tro på Jesus Kristus eller vår himmelske 
Fader og uten deres innflytelse og veiledning.)

• Hva tror du det vil si å “drives omkring som agner for vin-
den”? (Mormon 5:16). (Du kan forklare at agner refererer 

til strå og ytre skall av korn som er blåst bort med vinden 
under tresking.)

• Hvordan tror du at du ville følt hvis du var på en båt uten 
anker på havet, uten å kunne heise seil eller styre? Hvordan 
ligner denne situasjonen nephittenes tilstand?

Forklar at Mormon 5 lærer oss at når vi nekter å omvende 
oss, trekker Ånden seg tilbake og vi mister Herrens veiled-
ning. Skriv dette prinsippet på tavlen for å fullføre setningen du 
begynte å skrive tidligere. Be elevene grunne på når de kan ha 
opplevd dette prinsippet i sitt liv.

Du kan la elevene sette de to prinsippene som er skrevet på 
tavlen, opp mot hverandre ved å stille følgende spørsmål: Fra 
de to sannhetene skrevet på tavlen, hvordan er resultatet av å 
omvende seg forskjellig fra resultatet av å nekte å omvende seg?

Be elevene lese Mormon 5:22- 24 stille, på utkikk etter hva Mor-
mon ba oss alle om å gjøre så vi ikke skulle bli som nephittene. 
Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere det de finner.

Bær vitnesbyrd om sannheten av de to prinsippene som er 
skrevet på tavlen.

Mormon 6:1- 8:11
Etter å ha bevitnet sitt folks totale ødeleggelse skriver Mormon 
til lamanittenes etterkommere hvoretter han dør og forlater sin 
sønn Moroni alene.
Be elevene oppsummere nephittenes endelige ødeleggelse ved 
hjelp av kapitteloverskriftene i Mormon 6- 8 om mulig.

Be elevene lese stille og grunne over Mormon 7:10, de siste 
ordene Mormon skrev før han døde.

Neste enhet (Mormon 8:12- Ether 3)
Moroni talte med Jesus Kristus og fikk se våre dager. Hva advarte 
Moroni oss mot? Jareds bror hadde også stor tro. Han så Jesus 
Kristus og snakket med ham ansikt til ansikt. Hvordan kan det 
å vite at både Moroni og Jareds bror så og snakket med Kristus, 
hjelpe deg å stole på deres ord?
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Innledning
Etter å ha skrevet om sitt folks ødeleggelse og sin fars 
død profeterte Moroni om fremkomsten av Mormons 
bok og advarte mot konsekvensene av å avvise den. 
Moroni så at nephittenes opptegnelse ville komme 

frem i en dag med stor ondskap, da mange ville elske 
jordiske eiendeler mer enn Gud. Han vitnet om at 
Mormons bok ville være av stor verdi under de åndelig 
farlige forhold som ville eksistere i de siste dager.

LEKSJON 141

Mormon 8:12- 41

Undervisningsforslag

Mormon 8:12- 32
Moroni profeterer om Mormons boks fremkomst
Før klassen stiller du opp gjenstander eller bilder som representerer teknologiske frem-
skritt. I begynnelsen av klassen henleder du elevenes oppmerksomhet mot skjermen. 
Be en elev lese følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

“Jeg vil gjerne tale om en av de viktigste gaver verden har fått i nyere tid. 
Gaven jeg tenker på, er viktigere enn noen av de oppfinnelser som er gjort 
på bakgrunn av den revolusjon som har funnet sted innen industri og 
teknologi. Dette er en gave av større verdi for menneskeheten enn selv de 
mange fantastiske fremskritt vi har sett innen moderne legevitenskap. Den 
er av større verdi for menneskeheten enn utviklingen innen flyvning og 

romferd. Jeg snakker om …” (“Mormons bok – sluttstenen i vår religion,” Lys over Norge, 
jan. 1987, 3).

• Vil du ha den gaven som president Benson snakket om? Hvorfor?

• Hva tror dere denne gaven kan være?

Forklar at Moroni forkynte om denne gaven. Be elevene lese Mormon 8:12 for å finne 
ut hva gaven er. Hjelp elevene å forstå at uttrykket “denne opptegnelsen” henviser til 
Mormons bok. Forklar at president Benson snakket om den gaven som Mormons bok er.

For å hjelpe elevene til å forstå verdien av Mormons bok ber du dem lese Mormon 8:13- 16 
stille. Før de leser, be du dem om å se etter hva Moroni sa om verdien av Mormons bok. 
Så stiller du noen eller alle av følgende spørsmål for å hjelpe dem å drøfte og analysere 
det de har funnet:

• Noen mennesker tenker kanskje på den pengemessige verdien av gullplater. Ifølge 
Mormon 8:14 hvilke aspekter ved platene var “av stor verdi”? (Hjelp elevene å se at fordi 
Herren ikke vil tillate at noen “skal få dem for vinnings skyld”, har selve platene “ingen 
verdi”. Men opptegnelsene som er skrevet på platene, “er av stor verdi”.)

• Moroni sa Mormons bok skulle komme frem ved hjelp av en som hadde “øye(t) fullt 
og helt mot (Guds) ære” (Mormon 8:15). Hva tror du dette betyr? (Når elevene drøfter 
dette spørsmålet, kan du be dem lese Joseph Smith – Historie 1:46, som inneholder 
Moronis siste instruksjoner til Joseph Smith før han kom frem med Mormons bok.)

• Hvordan hjelper Moronis beskrivelse av Mormons boks fremkomst i Mormon 8:16 å 
forklare bokens store verdi?

Som nedtegnet iMormon 8:17- 21 advarte Moroni dem som fordømte eller opponerte mot 
Mormons bok. Be elevene lese disse versene og se etter Moronis advarsler.

• Hva er Moronis advarsler til dem som avviser eller fordømmer Mormons bok?

• Hvilken sannhet lærer du av Mormon 8:22? Hvordan bidrar fremkomsten av Mormons 
bok i de siste dager til at Herrens evige hensikter blir oppfylt?

Forklar at Mormon 8:23- 25 inneholder Moronis ord om de trofaste helliges bønner som 
hadde levd før hans tid. Han snakket om at de ropte til Herren “fra støvet”. Be elevene lese 
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dette skriftstedet stille, på leting etter hva de hellige i oldtidens Amerika ba om når det 
gjelder Mormons bok.

• Hvem ba fortidens hellige for? (De ba for sine brødre – som betyr lamanittene og deres 
etterkommere – og for den personen som skulle frembringe Mormons bok – som betyr 
profeten Joseph Smith.)

Forklar at Moroni beskrev forholdene som ville eksistere når Mormons bok skulle komme 
frem. Deretter ber du dem om å forestille seg at de er Moroni, som levde for mer enn 1600 
år siden, og som fikk en visjon om vår tid.

Be elevene skrive et avsnitt i sin notatbok eller skriftstudiejournal som beskriver de ånde-
lige forholdene i vår tid. Når elevene har fått nok tid til å skrive, ber du flere av dem om å 
fortelle hva de har skrevet. Be så elevene leseMormon 8:26- 32 stille og sammenligne det 
de selv har skrevet, med Moronis profetiske beskrivelse av vår tid. La elevene gå sammen 
to og to. Be hvert par fortelle om noen likheter og forskjeller mellom deres beskrivelser 
og Moronis beskrivelse.

• Hva synes du er nøyaktig ved Moronis beskrivelse av vår tid?

Skriv følgende oppsummering av Moroni profetier på tavlen: Mormons bok vil komme 
frem ved Guds kraft i en tid med stor ugudelighet. Hvis du har vist gjenstander eller bil-
der som representerer teknologiske eller medisinske oppfinnelser, kan du plassere en kopi 
av Mormons bok ved siden av dem. For å hjelpe elevene å grunne over og vitne om verdien 
av Mormons bok i sitt liv, stiller du spørsmål som følgende:

• Hvordan kan Mormons bok hjelpe oss å motstå ondskapen i vår tid?

• På hvilke måter er Mormons bok mer verdifull enn teknologiske eller medisinske 
oppfinnelser?

• Hvorfor tror du at Mormons bok er “en av de mest betydningsfulle gaver gitt til verden 
i moderne tid”, som president Benson sa?

• Hvis en venn spurte deg hvorfor Mormons bok er verdifull for deg, hva ville du si?

Mormon 8:33- 41
Moroni ser de siste dager og fordømmer vår tids åndelige ondskap.
Be en elev lese Mormon 8:35 høyt. Før han eller hun leser, påpek at i dette verset taler 
Moroni direkte til oss.

• Hvordan kan dette verset påvirke måten vi leser Mormons bok på?

Når elevene har diskutert dette spørsmålet, kan du lese følgende uttalelse av president 
Ezra Taft Benson, der han snakket om profeter i Mormons bok:

“Hvis de så vår tid og valgte ut det som ville være av størst verdi for oss, er da ikke det 
måten vi skulle studere Mormons bok på? Vi skulle stadig spørre oss selv: ‘Hvorfor inspi-
rerte Herren Mormon (eller Moroni eller Alma) til å ta dette med i opptegnelsen? Hva kan 
jeg lære av dette som kan hjelpe meg i denne tid og epoke?’” (“Mormons bok – sluttste-
nen i vår religion,” 6).

Oppmuntre elevene til å følge dette rådet når de studerer resten av Moroni ord i Mormon 8.

Be elevene tenke på en tid da de la merke til noen i nød – timelig, følelsesmessig, sosialt 
eller åndelig. Oppfordre dem til å vurdere hva de gjorde for å hjelpe vedkommende – eller, 
hvis de ikke ga hjelp, hva de kunne ha gjort. Be dem også om å fundere på hvorfor de 
valgte å hjelpe eller ikke hjelpe.

Be noen elever etter tur lese høyt fra Mormon 8:33- 41. Be klassen følge med, på leting etter 
grunner til at noen mennesker i de siste dager ikke vil hjelpe dem som trenger det.

• Hvorfor vil noen mennesker i de siste dager ikke hjelpe dem som trenger det? (Svarene 
kan omfatte stolthet, urett, å elske penger og fine klær mer enn de elsker de trengende 
samt ønske seg ros av verden.)

• I Mormon 8:38 brukes ordene “dere som er fordervet”. Hva er noen innflytelser i verden i 
dag som kan kalles fordervet? (Svarene kan omfatte stolthet, pornografi og kjærligheten 
til penger.)

Be elevene fortelle 
hva de har svart.
Fra tid til annen opp-
fordrer du elevene til å 
fortelle hva de skriver i 
sin notatbok eller skrift-
studiejournal. Sørg for å 
takke elevene for deres 
innlegg og ros dem 
oppriktig. Når du tar tid 
i klassen til å gjøre dette, 
vil du bidra til å skape et 
læringsmiljø preget av 
kjærlighet og respekt.
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Be elevene skrive en setning som sammenfatter det de har lært av Mormon 8:36- 41 om 
vårt ansvar for å ta vare på de fattige og trengende. Be en eller to elever dele sine tan-
ker med klassen. Selv om elevenes ord kan variere, bør de være i stand til å identifisere 
følgende sannhet: Gud vil holde oss ansvarlige for hvordan vi behandler de fattige 
og trengende.
• Hva tror du er noen av de vanligste behovene i skolen eller lokalsamfunnet? Hva kan 

de unge i Kirken gjøre for å vise omsorg for mennesker med disse behovene? (Hjelp ele-
vene å forstå at det ikke forventes at de skal gi pengene sine og tiden sin til hver verdig 
sak eller til hver person som ber om hjelp. I sine familier og i Kirken får ungdommene 
mange muligheter til å hjelpe mennesker i nød. I tillegg kan de følge Åndens veiledning 
til å yte tjeneste på egen hånd.)

• Hva tror du ungdom i Kirken kan gjøre for å ta vare på de fattige? (Hvis elevene ikke 
nevner fasteoffer, kan det være lurt å poengtere dette ved å lese avsnittene under 
“Fastesøndag” i Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet [2004], side 67- 69.)

Etter denne diskusjonen ber du elevene skrive i notatboken eller skriftstudiejournalen om 
én eller to ting de kan gjøre for å ta vare på de fattige og de trengende. De kan skrive for-
slag de har hørt under klasseperioden eller sine egne ideer. Oppfordre dem til å notere seg 
et mål om å gjøre en av disse tingene i de kommende ukene. Oppfordre dem til å fullføre 
sitt mål.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Mormon 8:14- 18. “Den som bringer det frem 
i lyset, ham vil Herren velsigne”

Moroni profeterte om profeten Joseph Smith, som 
var utvalgt til å bringe Mormons bok til verden (se 
Mormon 8:15- 16). Mange andre av oldtidens profeter 
var også klar over Joseph Smith og ba om at han måtte 
lykkes med å oversette og utgi gullplatene (se Mormon 
8:23- 25; L&p 10:46). President Boyd K. Packer i De tolv 
apostlers quorum snakket om Joseph Smiths rolle i å 
frembringe Mormons bok:

“Sannheten er ganske enkelt at han var en Guds profet 
– hverken mer eller mindre!

Skriftene kom ikke så mye fra Joseph Smith som de 
kom gjennom ham. Han var en kanal som åpenbarin-
gene ble gitt gjennom …

Profeten Joseph Smith var en uskolert bondegutt. Når 
vi leser originalutgaven av noen av hans første brev, ser 
vi at hans stavemåte, grammatikk og uttrykksform var 
noe upolert.

At åpenbaringene kom gjennom ham i en nesten 
foredlet litterær form, er intet mindre enn et  mirakel” 
(“We Believe All That God Has Revealed,” Ensign, 
mai 1974, 94).

Mormon 8:37- 38. Hvordan har omsorg for de 
fattige og trengende noe å gjøre med evig lykke?

Biskop H. David Burton, presiderende biskop, vitnet om 
de evige konsekvensene av å ha omsorg for de fattige 
og trengende:

“Hensikten, løftene og prinsippene som ligger til grunn 
for vårt arbeid med å hjelpe de fattige og trengende, 
går langt ut over jordelivets grenser. Dette hellige 
arbeidet skal ikke bare gavne og velsigne dem som 
lider eller er i nød. Som Guds sønner og døtre kan vi 
ikke arve det fulle mål av evig liv uten å vie oss helt 
og fullt til å hjelpe hverandre mens vi er her på jorden. 
Det er gjennom velgjørenhet, offer og å gi av oss selv 
til andre at vi lærer de celestiale prinsippene offer 
og innvielse” (“Det helliggjørende velferdsarbeidet,” 
Ensign eller Liahona, mai 2011, 81- 82).
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Innledning
Moroni avsluttet sin fars opptegnelse ved å kalle på 
dem som ikke tror på Jesus Kristus til å vende seg til 
Herren gjennom omvendelse. Han forkynte at Gud er 
en Gud som gjør mirakler og som ikke forandrer seg, 

og at mirakler opphører bare på grunn av vantro. Han 
oppfordret folk til å tro på Jesus Kristus og be til Fade-
ren av hele sitt hjerte i Jesu Kristi navn for å få det de 
trenger.

LEKSJON 142

Mormon 9

Undervisningsforslag

Mormon 9:1- 6
Moroni oppfordrer dem som ikke tror på Jesus Kristus, til å omvende seg.
Be elevene tenke på en situasjon hvor de følte seg utilpass. Be noen elever om å fortelle om 
sine erfaringer og forklare hvorfor de følte seg utilpass. Du kan også spørre dem hva som 
ville ha fått dem til å føle seg mer komfortabel i slike situasjoner.

Be elevene lese Mormon 9:1- 5 stille, på utkikk etter den ubehagelige situasjonen Moroni 
beskrev. (Du kan også be elevene lese Alma 12:12- 15 og skrive denne referansen ved siden 
av Mormon 9:1- 5.)

• Hvordan vil de ugudelige føle seg i nærvær av Gud Faderen og Jesus Kristus på dommens 
dag? Hvorfor vil de føle seg slik?

Be en elev lese følgende uttalelse av president Joseph Fielding Smith:

“Ingen kan oppnå frelse uten omvendelse. Et menneske kan ikke komme inn 
i Guds rike i sine synder. Det ville vært helt selvmotsigende om et menneske 
kom inn i Faderens nærhet for å bo i Guds nærhet i sine synder…

Jeg tror det finnes mange på jorden, kanskje også mange i Kirken – i det 
minste noen i Kirken -  som er av den oppfatning at de kan gå gjennom dette 
liv og gjøre som de vil, bryte Herrens bud og likevel til slutt få komme inn i 

hans nærhet. De tror kanskje de kan omvende seg i åndeverdenen.

De burde lese denne uttalelsen av Moroni [sitat fra Mormon 9:3- 5].

Tror dere at en mann hvis liv har vært fullt av korrupsjon, som har vært opprørsk overfor 
Gud, som ikke har hatt omvendelsens ånd, ville blitt lykkelig eller komfortabel om han 
ble tillatt å komme inn i Guds nærhet?” (Frelsende læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 
3 bind [1954- 56], 2:195- 96; uthevelse i originalen fjernet).

• Hvorfor trenger vi å omvende oss fra våre synder i dag og ikke vente til dommen? 
(For å hjelpe elevene å besvare dette spørsmålet, kan du be dem lese Alma 34:33- 38.)

Be en elev lese Mormon 9:6 høyt. Be klassen om å følge med og lete etter hva de som er 
vantro, må gjøre slik at de kan føle seg komfortable i Guds nærvær. Når elevene forteller 
hva de har funnet, ber du dem om å identifisere ord og uttrykk i Mormon 9:6 som beskri-
ver dem som har vendt seg til Herren og bedt om tilgivelse. Du kan gjerne foreslå at ele-
vene markerer ordene og uttrykkene de finner.

Be elevene skrive et prinsipp som oppsummerer Mormon 9:6 i sine notatbøker eller skrift-
studiedagbøker. Be to eller tre elever lese det de har skrevet. (Selv om elevene kan bruke 
andre ord, skulle svarene deres uttrykke følgende sannhet: Hvis vi omvender oss, vil vi 
bli funnet plettfrie når vi kommer i Guds nærhet.
Bær vitnesbyrd om at gjennom omvendelse og rettferdig livsførsel kan vi forberede oss til 
å føle oss komfortable i Herrens nærvær. Be elevene tenke over hva de skulle gjøre nå for 
å være forberedt til å møte Herren.

Spør den enkelte 
student
Å spørre elever direkte 
kan oppmuntre til 
deltakelse fra dem som 
ikke sier noe så ofte. 
Hjelp elevene å være 
forberedt til å delta ved 
å gi dem tid til å tenke 
før du gir dem ordet. 
Pass på å ikke sette dem 
i forlegenhet eller presse 
dem til å delta hvis de 
føler seg utilpass med 
å gjøre det.
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LEKSJON 142

Mormon 9:7- 20
Moroni erklærer at Gud utfører mirakler og svarer på bønnene til de trofaste
Skriv mirakler på tavlen. Spør elevene hvordan de våknet i morges. Etter noen studen-
ter har svart, ber du klassen slå opp mirakler i Veiledning til Skriftene. Be dem om å lese 
innlegget og se etter informasjon som kan klargjøre eller føye noe til definisjonene de 
har foreslått.

• Hvorfor tror du noen mennesker ikke tror på mirakler?

Oppsummer Mormon 9:7- 8 ved å forklare at Moroni henvendte seg til folk i de siste dager 
som ville hevde at åpenbaring, profeti, åndelige gaver og mirakler ikke lenger forekommer.

La elevene gå sammen to og to. Be én av de to om å lese Mormon 9:9- 11 stille, mens den 
andre leser Mormon 9:15- 19 stille. Be hver elev skrive hovedpunktene Moroni presenterte 
for å overtale folk til å tro på mirakler. Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å gjøre seg 
ferdig, ber du dem fortelle partneren sin hva de har skrevet.

På venstre side av tavlen skriver du Mirakler opphører når vi …
På den andre siden av tavlen skriver du Mirakler kan skje når vi …
Be en elev lese Mormon 9:20 høyt, og be klassen finne tre grunner til at Gud kanskje vil 
slutte å utføre mirakler blant sine barn. Be en elev skrive disse grunnene på tavlen for å 
fullføre setningen på venstre side av tavlen, som vist i tabellen nedenfor.

Be elevene omformulere hver uttalelse om hvorfor mirakler opphører på en måte som 
uttrykker en forutsetning som gjør mirakler mulig. Deres svar bør ligne eksemplene på 
høyre side av tabellen.

Mirakler opphører når vi … Mirakler kan skje når vi …

Synker ned i vantro Vokser i vår tro

Fravike den rette måten Leve på den rette måten, eller holde Guds bud

Ikke kjenne Gud, som vi bør stole på Lært å kjenne og stole på Gud

Be elevene raskt gjennomgå Mormon 9:9, 19, på leting etter hva Moroni lærte om Guds 
natur. Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du spørre:

• Siden vi vet at Gud er uforanderlig og at han utførte mirakler blant sine barn i tidligere 
tider, hva kan vi vite om hans villighet til å utføre mirakler i vårt liv i dag? (Selv om ele-
vene kan bruke andre ord, skulle de uttrykke følgende prinsipp: Gud har alltid utført 
mirakler, og fordi han er uforanderlig, utfører han fortsatt mirakler i forhold til 
vår tro. Du kan gjerne skrive dette prinsippet på tavlen og foreslå at elevene skriver det 
ved siden av Mormon 9:19- 20 i Skriftene.)

Forklar at vi kan oppleve Guds mirakuløse kraft i vårt liv på mange måter. For å hjelpe 
elevene å vurdere hvordan Gud fortsatt er en Gud som gjør mirakler, ber du en elev lese 
følgende uttalelse av søster Sydney S. Reynolds i Primærforeningens generalpresidentskap:

“Jeg har lært… at Herren vil hjelpe oss med alt i livet når vi prøver å tjene ham og gjøre 
hans vilje.

Jeg tror at vi alle kan bære vitnesbyrd om slike små mirakler. Vi kjenner barn som ber om 
hjelp til å finne noe de har mistet, og finner det. Vi kjenner ungdom som samler mot til å 
stå som Guds vitner, og føler hans støtte. Vi vet om venner som betaler tiende med sine 
siste penger og så, ved et mirakel, oppdager at de er i stand til å betale skolepengene eller 
husleien eller på en eller annen måte skaffe mat til familien. Vi kan fortelle om bønner som 
er blitt besvart, og prestedømsvelsignelser som har gitt oss mot eller trøst eller gjort oss 
friske. Disse daglige miraklene gjør oss kjent med Herrens hånd i vårt liv” (“En Gud som 
gjør mirakler,” Liahona, juli 2001, 12).

• Hvilke erfaringer har du hatt som bekrefter at Gud fortsatt er en Gud som gjør mirakler?
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MORMON 9

Mormon 9:21- 37
Moroni formaner de vantro til å tro på Jesus Kristus og be i hans navn
Be en elev lese Mormon 9:21 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hva Moroni lærte 
om det å be til vår himmelske Fader.

• Hvilket løfte ga Moroni? (Elevenes svar skulle gjenspeile følgende prinsipper: Hvis vi 
ber i tro og i Kristi navn, vil vår himmelske Fader gi oss det vi ber om.)

For å hjelpe elevene å forstå hva det betyr å be “i Kristi navn”, ber du elevene lese følgende 
uttalelse:

“Vi ber i Kristi navn når vårt sinn er Kristi sinn, og våre ønsker er Kristi ønsker – når 
hans ord blir i oss (Johannes 15:7). Vi ber så om ting som det er mulig for Gud å gi. Mange 
bønner forblir ubesvart fordi de ikke er i Kristi navn i det hele tatt. De representerer på 
ingen måte hans sinn, men har sitt utspring i menneskenes selviske hjerte” (Veiledning 
til Skriftene, “Bønn”).

Du kan gjerne stille følgende spørsmål:

• Hvordan kan vi være sikre på at de tingene vi ber om, gjenspeiler hva Herren ønsker 
for oss?

• Når har du sett løftet i Mormon 9:21 bli oppfylt? (Du må kanskje gi elevene tid til å 
tenke på dette spørsmålet før de svarer.)

Gi et sammendrag av Mormon 9:22- 25 ved å forklare at Frelseren lovet sine disipler vel-
signelser da han sendte dem ut for å forkynne evangeliet. Be elevene skumlese Mormon 
9:22- 25 og finne frem til noen av disse velsignelsene.

• Hva betyr det for deg at Frelseren vil “bekrefte alle (sine) ord”? (Mormon 9:25).

Be elevene lese Mormon 9:27- 29 stille, på jakt etter holdninger og handlinger som vil 
hjelpe dem å kvalifisere seg til å motta Guds hjelp. Du kan gjerne be elevene skrive en 
oppsummering av disse versene i sine notatbøker eller skriftstudiejournaler.

For å konkludere denne leksjonen oppsummerer du Mormon 9:30- 34 ved å fortelle ele-
vene at Moroni var bekymret for at noen mennesker i de siste dager ville avvise budskapet 
i Mormons bok på grunn av ufullkommenheter hos dem som skrev den, og på grunn av 
språket den ble skrevet med. Be en elev lese Mormon 9:35- 37 høyt. Be klassen til å følge 
med, på jakt etter grunner til at Moroni og andre ba om at Mormons bok ville komme frem 
i de siste dager. (Slik at deres brødres, lamanittenes, etterkommere igjen kunne få “kunn-
skap om Kristus” og paktene som Gud hadde inngått med Israels hus.)

For å hjelpe elevene å oppsummere det de har lært i dag, stiller du følgende spørsmål:

• Hvordan er Mormons bok bevis på at Gud er en Gud som gjør mirakler og at han 
besvarer bønner?

• Hvilke sannheter har du lært i dag som vil påvirke dine personlige bønner?

Gjennomgang av Mormon
Sett av litt tid til å hjelpe elevene å repetere Mormon. Be dem om å tenke over hva de 
har lært av denne boken, både i Seminaret og i sitt personlige skriftstudium. Be dem repe-
tere noen av kapittelsammendragene i Mormon for å hjelpe dem å huske. Be noen elever 
fortelle om noe fra Mormon som har inspirert dem eller hjulpet dem til å få større tro på 
Jesus Kristus.
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INNLEDNING TIL 

Ethers bok
Hvorfor studere denne boken?
Når elevene studerer Ethers bok, vil de 
lære om jaredittene – en gruppe menne-
sker som reiste til den vestlige halvkule 
og bodde der i mange hundre år før Lehis 
folk kom dit. Elevene kommer til å lære 
viktige prinsipper om bønn, åpenbaring 
og forholdet mellom å utøve tro på Jesus 
Kristus og motta åndelig kunnskap. De vil 
også lære om profeters rolle i å overtale 
folk til å omvende seg, og om konsekven-
sene som kommer til dem som forkaster 
Jesus Kristus og hans profeter.

Hvem skrev denne boken?
Moroni forkortet denne boken fra 24 gull-
plater kalt Ethers bok. Boken er oppkalt 
etter profeten Ether, som var jareditte-
nes siste profet, og som utarbeidet en 
opptegnelse over deres historie (se Ether 
15:33- 34). Ca 500 år før Moroni laget sin 
forkortelse av de hellige opptegnelsene, 
oppdaget noen av Limhis folk Ethers 
plater da de lette etter Zarahemlas land 
(se Mosiah 8:7- 11; Ether 1:2). Nephittiske 
profeter og personer som førte opptegnel-
ser, overleverte Ethers plater inntil de kom 
i Moronis besittelse. Moroni uttalte at han 
ikke tok med selv “en hundredel” av opp-
tegnelsene i sin forkortelse (Ether 15:33).

Hvem ble denne boken skrevet 
for og hvorfor?
Fordi Moroni forkortet Ethers plater etter 
at jaredittene og hans eget folk var blitt 
ødelagt, tiltenkte han denne boken folk 
i vår tid. Moroni formante siste- dagers 
hedningefolk å omvende seg, tjene Gud 
og avskaffe hemmelige forbund (se Ether 
2:11- 12; 8:23). Han nedtegnet også Jesu 
Kristi ord og oppmuntret “alle som bor 
på jorden” til å omvende seg, komme til 
ham, bli døpt og motta den kunnskap 
som er holdt tilbake fra verden på grunn 
av vantro (se Ether 4:13- 18).

Når og hvor ble den skrevet?
Ether fullførte opptegnelsen om sitt folk 
under og etter det siste store slag som 
tok livet av alle unntatt to av jaredit-
tene – ham selv og Coriantumr (se Ether 
13:13- 14; 15:32- 33). Han gjemte så 
opptegnelsen sin “på en slik måte at 
Limhis folk fant den” (Ether 15:33; se 
også Mosiah 8:7- 9). Moroni forkortet 
Ethers opptegnelse mellom 400 e.Kr. og 
421 e.Kr. (se Mormon 8:3- 6; Moroni 10:1). 
Moroni skrev at jaredittene ble ødelagt i 
“den nordlige del av dette land” (Ether 
1:1), noe som indikerer at han kan ha 
vært i landet hvor de ble ødelagt da han 
forkortet opptegnelsen deres.

Hva er noen karakteristiske 
trekk ved denne boken?
I motsetning til andre bøker i Mormons 
bok forteller ikke Ethers bok historien 
om Lehis etterkommere. Boken forteller 
om hvordan jaredittene utgikk fra Babels 
tårn og reiste til det lovede land, hvor de 
til slutt ble tilintetgjort. Ethers bok er et 
annet vitne om nephittenes opptegnelse 
som illustrerer at “enhver nasjon som tar 
det i besittelse [det lovede land] skal tjene 
Gud, eller bli utryddet… når de er modne 
i ugudelighet” (Ether 2:9).
Jesu Kristi førjordiske tilkjennegivelse 
overfor Jareds bror “rangerer blant de 
største øyeblikk i nedtegnet historie”. 
Denne hendelsen “etablerte Jareds bror 
blant de største av Guds profeter for 
evig” (Jeffrey R. Holland, Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon [1997], 17). 
Moronis beretning om synet gir et kraftig 
vitnesbyrd om Jesus Kristus og presenterer 
tydelige læresetninger om åndelegemers 
beskaffenhet (se Ether 3:4- 17).

Oversikt
Ether 1- 3 Herren bevarer jareditte-
nes språk ved Babels tårn og lover 
å føre dem til et utvalgt land og 
gjøre dem til en stor nasjon. Han 
fører dem til kysten og instruerer 
dem i å bygge båter til sin ferd 
over havet. Herren åpenbarer 
seg og “alle ting” (Ether 3:26) til 
Jareds bror.

Ether 4- 5 Moroni forsegler skrif-
tene til Jareds bror. Han nedteg-
ner Jesu Kristi forklaring om at 
disse skriftene vil bli åpenbart 
til dem som utøver tro på ham. 
Moroni underviser at tre siste- 
dagers vitner vil slutte seg til 
Faderen, Sønnen og Den hellige 
ånd i å vitne om Mormons bok.

Ether 6- 11 Jaredittene reiser til det 
lovede land. Folket formerer seg 
og begynner å spre seg ut over 
hele landet. En rekke rettferdige 
og ugudelige konger hersker over 
mange generasjoner. Jaredittene 
blir nesten ødelagt på grunn av 
hemmelige forbund. Mange pro-
feter formaner folk til å omvende 
seg, men folket avviser dem.

Ether 12 Moroni lærer at tro er 
nødvendig før en person kan 
motta et åndelig vitnesbyrd. 
Han uttrykker overfor Herren 
sin bekymring om at hedninge-
folkene i fremtiden vil spotte 
hans svakhet når han skriver den 
hellige nedtegnelsen, og han 
registrerer Herrens svar til ham. 
Moroni formaner siste- dagers 
lesere til å søke Jesus Kristus.

Ether 13- 15 Moroni drøfter Ethers 
profeti om det nye Jerusalem. 
Etter at jaredittene avviser Ether, 
vitner han og nedtegner hele 
deres ødeleggelse.
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Undervisningsforslag

Ether 1:1- 32
Moroni nedtegner Ethers slektshistorie tilbake til Jared på Babels tårns tid.
For å hjelpe elevene å huske hvor Ethers bok kom fra, gjennomgår du med dem oversikten 
over reisene i Mosiah 7- 24 i vedlegget til denne bruker-
veiledningen. Be dem om å henvise til reise 4: prøv å finne Zarahemla. Deretter ber du 
dem se etter hva Limhis folk fant på denne reisen. Be dem 
så om å slå opp på første side i Ethers bok. Sammendraget 
under tittelen forklarer at Ethers bok ble tatt fra de 24 pla-
tene som ble funnet av Limhis folk.

Forklar at etter at Moroni avsluttet sin fars opptegnelse, 
skrev han en forkortelse, eller en forkortet versjon, av 
opptegnelsen som ble funnet på de 24 gullplatene. Denne 
opptegnelsen inneholdt historien om jaredittene som bodde 
på det amerikanske kontinentet før nephittene og lamanit-
tene. Be elevene lese Ether 1:1- 5 stille, på utkikk etter det 
Moroni valgte å inkludere i sin forkortelse av jaredittenes 
opptegnelse. Be elevene fortelle hva de finner ut.

Hvis du har tilgang til et bilde av Babels tårn, vurderer du 
å vise det. Be elevene oppsummere hva de vet om tår-
net nevnt i Ether 1:5, og hva som skjedde med dem som 
prøvde å bygge det. (Det ble kalt Babels tårn. Herren for-
virret språket til folk som prøvde å bygge det, og adspredte 
dem på grunn av deres ondskap, se 1 Mosebok 11:1- 9.)

For å hjelpe elevene å forstå sammenhengen mellom 
jaredittenes historie og nephittenes historie kan det være 
lurt å be dem referere til kronologien på Mormons boks 
bokmerke (varenummer 32336). Forklar at Moroni begynte 
sin beretning om jaredittenes historie ved å skrive ned forfedrene til profeten Ether som 
skrev historien på de 24 gullplatene. Moroni skrev Ethers aner tilbake til en mann ved navn 
Jared, som levde på Babels tårns tid.

Ether 1:33- 43
Gjennom bønnene til Jareds bror mottar hans familie og venner barmhjertighet 
og veiledning
Spør elevene om noen av dem noen gang har vært på et sted der de ikke kunne forstå 
språket som folk rundt dem snakket. Be noen av dem fortelle hva de følte i den situa-
sjonen. Spør dem så om å forestille seg hvordan det må ha føltes for menneskene rundt 
Babels tårn da de skjønte at alles språk var i ferd med å bli forvirret. Be dem stille grunne 
på følgende spørsmål:

Oversikt over reiser i Mosiah 7- 24

Zarahemlas land

Nephis land 
(Lehi- Nephis land)

Nephitt- gruppe 
ledet av Zeniff

Leteaksjon ledet 
av Ammon

Forsøk på å finne 
Zarahemla

Ruinene av jaredittenes nasjon 
i den nordlige del av landet

24 gullplater (Ethers bok)

Noen nephitter søker å 
gjenvinne Nephis land

Mormons vann

Limhis folk flykter

Alma og hans folk 
drar av sted

Helams land

Almas folk flykter

Innledning
Moroni forkortet Ethers bok fra de 24 gullplatene 
som ble funnet av letemannskapet sendt ut av Limhi 
(se Mosiah 8:7- 11). Disse platene inneholdt historien 
om det jaredittiske folk. Beretningen om jaredittene 
begynner med at Jared og hans bror søker Herrens 
barmhjertighet og veiledning for sine familier og 

venner da Herren forvirret språkene til folk på Babels 
tårns tid (se 1 Mosebok 11). Fordi Jareds bror ba trofast 
til Herren, bevarte Herren språket til Jared, hans bror 
og deres familier og venner. Herren erklærte at han 
ville lede dem til et lovet land, hvor de ville bli en stor 
nasjon.

LEKSJON 143

Ether 1
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LEKSJON 143

• Hvis du var i den situasjonen, hvis kommunikasjon ville du savne mest? Hvorfor?

Be elevene lese Ether 1:33- 34 stille. Før de leser, be dem om å se etter (1) hvem Jared 
ønsket å være i stand til å kommunisere med og (2) hvordan han foreslo å løse problemet. 
(Han ønsket å være i stand til å kommunisere med sin familie, og han ba sin bror om å be 
om at deres språk ikke ville bli forvirret.) Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan 
du spørre:

• Hva betyr uttrykket “rop til Herren” for deg?

• Hva lærer du om hvordan Jared følte for broren sin og brorens bønner fra Ether 1:33- 34?

La elevene gå sammen to og to. Be elevene i hvert par bytte på å lese høyt fra Ether 
1:35- 42. Be dem om å se etter Jareds brors bønner og Herrens svar på disse bønnene. 
Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å lese, kan du spørre:

• Hva gjør inntrykk på deg ved Jareds brors bønner til Herren?

• Hvordan besvarte Herren Jareds brors bønner?

• Hvilke prinsipper kan vi lære av den måten Jareds bror ba på og måten Herren besvarte 
hans bønner på? (Mens elevene uttrykker sine tanker, kan du be dem tenke over vår 
himmelske Faders medfølelse og kjærlighet for dem. Skriv følgende prinsipp på tavlen: 
Når vi konsekvent roper til Gud i tro, vil han ha medynk med oss.)

Før leksjonen skriver du følgende spørsmål på tavlen. (Eller du kan vurdere å skrive dem 
på et utdelingsark eller lese dem høyt sakte slik at elevene kan skrive dem ned.)

På hvilke måter er det å rope ut til vår himmelske Fader forskjellig fra bare “å holde en bønn”?

Når har du følt vår himmelske Faders barmhjertighet som svar på bønn? Når har familiemed-
lemmer eller venner fortalt deg om vår himmelske Faders barmhjertighet som svar på bønn?

Hva lærer vi fra Guds svar på våre bønner om hans følelser for oss?

Hva kan du gjøre for at dine bønner skal bli mer meningsfylte?

Be elevene besvare disse spørsmålene i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker. Det kan 
være lurt å gi dem anledning til å fortelle hva de skriver. Bær vitnesbyrd om at du vet at vår 
himmelske Fader elsker oss og ønsker å velsigne oss når vi påkaller ham regelmessig.

Forklar at beretningen i Ether 1 kan gi oss ekstra innsikt i Guds kjærlighet til oss og de vel-
signelsene som kommer gjennom bønn. Be elevene gjennomgå Ether 1:34, 36, 38 stille, på 
utkikk etter hva Jared ønsket at hans bror skulle be om i sine bønner. Be en elev skrive opp 
elevenes svar på tavlen. Du kan foreslå at den som skriver, tar med disse svarene under 
ordene “ropte til vår himmelske Fader” for prinsippet du har skrevet på tavlen.

Du kan gjerne foreslå at elevene merker uttrykket “la oss være trofaste mot Herren” på 
slutten av Ether 1:38. Understrek at handlingene til Jared og hans bror viste deres tro på 
og vilje til å være lydig mot Herren. De ba i tro om de velsignelser de trengte.

Be elevene gjennomgå Ether 1:35, 37, 40- 42 stille, og se etter måter Gud velsignet Jared og 
hans bror og deres familie og venner på. Be eleven som fungerer som skriver, skrive eleve-
nes funn på tavlen under ordet barmhjertighet for prinsippet du har skrevet. Forsikre deg 
om at elevene ser sammenhengen mellom Jareds brors ønsker og velsignelsene Herren ga.

Be en elev lese Ether 1:43 høyt. Be klassen om å følge med, på utkikk etter velsignelser som 
Gud lovet selv om Jareds bror ikke spesifikt hadde bedt om dem.

• Hvilke andre velsignelser lovet Herren folket? (Jared hadde bedt om at hans bror skulle 
spørre Herren om hvor de skulle dra. Jared hadde trodd at Herren kanskje ville henvise 
dem til et land som var “utvalgt fremfor alle land” [Ether 1:38]. Herren lovte å lede dem 
til et lovet land. I tillegg ga han dem spesifikke instruksjoner om hvordan de skulle gjøre 
innledende forberedelser til reisen. Han lovet også at han skulle reise opp en stor nasjon 
fra deres familier, og at det ikke ville finnes noen større nasjon på jorden.)

Be elevene slå opp 2 Nephi 4:35. (Du kan gjerne foreslå at de skriver 2 Nephi 4:35 ved siden 
av Ether 1:43 i Skriftene sine.) Be dem deretter om å lese 2 Nephi 4:35 og Ether 1:43 stille, 
på utkikk etter hva disse versene lærer om velsignelsene Gud gir oss som svar på våre 
bønner.

• Hva lærer Nephi om Guds svar på bønn i 2 Nephi 4:35? (Gud vil gi rikelig til dem som 
søker ham i bønn. Hvordan bekrefter beretningen i Ether 1:43 det Nephi erklærte i 
2 Nephi 4:35?
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• Hvilken grunn ga Herren for å love velsignelser utover dem jaredittene hadde bedt om 
ifølge Ether 1:43? (Herren lovet ytterligere velsignelser fordi de hadde vært trofaste i sine 
bønner. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer følgende formulering i Ether 1:43: 
“fordi du har anropt meg så lenge”.)

• Hvilket prinsipp kan vi lære av Ether 1:43? (Elevene kan bruke forskjellige ord, men de 
skulle finne følgende prinsipp: Hvis vi ber regelmessig til Gud med tro, kan vi motta 
velsignelser utover dem vi ber om. Du kan gjerne foreslå at elevene skriver dette prin-
sippet i sitt eksemplar av Skriftene.)

• Når har du sett dette prinsippet i ditt liv eller i livet til noen du kjenner?

Når elevene deler sine svar med hverandre, kan det være lurt å dele eksempler fra ditt eget 
eller andres liv. Profeten Joseph Smith er et godt eksempel på dette prinsippet. Han mottok 
velsignelser utover det han ba om da han ba om å få vite hvilken kirke som var sann (se 
Joseph Smith – Historie 1:10- 20) og når han ba om å få vite hvordan hans stilling var over-
for Herren (se Joseph Smith – Historie 1:29- 47).

Som konklusjon oppfordrer du elevene til å gjøre en innsats for å be med større oppriktig-
het. Oppfordre dem også til å huske at vår himmelske Fader er fylt med medfølelse, og at 
han vil besvare deres bønner i henhold til deres trofasthet og i henhold til det han vet vil 
bringe de største velsignelsene inn i deres liv.

Kjenn Skriftene- repetisjon
La elevene gå sammen to og to. Gi dem tid til å hjelpe hverandre med å gjennomgå 
referansene og stikkordene til alle de 25 Kjenn Skriftene- skriftstedene fra Mormons bok. 
Du kan foreslå at de bruker Kjenn Skriftene- kort til å teste hverandre (se forslag til Kjenn 
Skriftene- repetisjon på slutten av leksjon 45). Gi dem så en test fra skriftstedene, kanskje 
ved hjelp av stikkord fra Kjenn Skriftene- kort. Korriger testen sammen som en klasse. Be 
elevene notere hvilke skriftsteder de trenger å repetere, og oppmuntre dem til å studere på 
egen hånd. Når skoleåret nærmer seg avslutning, vurderer du å gi en endelig test på Kjenn 
Skriftene- skriftstedene fra Mormons bok.

Merk: Du kan utføre denne aktiviteten i begynnelsen eller slutten av klasseperioden. Hvis 
du bruker aktiviteten i begynnelsen av klassen, holder du den kort for å få nok tid til lek-
sjonen. Du finner andre repetisjonsaktiviteter i vedlegget i denne håndboken.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Ether 1:34- 35. Hva er navnet på Jareds bror?

Eldste George Reynolds i De sytti fortalte følgende 
beretning, som viser at navnet på Jareds bror ble 
åpenbart til profeten Joseph Smith:

“Mens eldste Reynolds Cahoon bodde i Kirtland, fikk 
han en sønn. En dag da president Joseph Smith gikk 
forbi døren hans, ropte han profeten inn og ba ham 
velsigne babyen og gi ham et navn. Joseph gjorde det, 

og ga gutten navnet Mahonri Moriancumer. Da han var 
ferdig med å gi velsignelsen, la han barnet på sengen, 
og henvendt til eldste Cahoon sa han: ‘Navnet jeg har 
gitt din sønn, er navnet til Jareds bror. Herren har net-
topp vist meg det.’ Eldste William F. Cahoon, som sto 
like ved, hørte profeten si dette til hans far, og dette 
var første gang Jareds brors navn ble kjent i Kirken i 
denne evangelieutdeling” (“The Jaredites”, Juvenile 
Instructor, 1. mai 1892, 282).
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Etter a ha forlatt Babels tårn ble Jared og hans bror og 
deres familier og venner ledet av Herren gjennom vill-
marken. Herren befalte Jareds bror å bygge åtte båter 
for å føre sitt folk over havet til et lovet land. Fordi 

Jareds bror og hans folk adlød Herren i tro, ga Herren 
dem veiledning og nødvendig rettledning for å lykkes 
med sin reise.

LEKSJON 144

Ether 2

Undervisningsforslag

Ether 2:1- 12
Jaredittene begynner sin reise mot det lovede land
For å hjelpe elevene å se hvordan det å følge instruksjonene vi får fra Gud, kan forbe-
rede oss til å motta ytterligere veiledning og retning fra ham, gjennomfører du følgende 
aktivitet:

Før klassen gjemmer du noe som representerer en skatt i rommet der dere møtes. Lag 
en serie på tre eller fire stikkord som leder elevene til skatten. Du gir elevene det første 
stikkordet. Det stikkordet vil føre til det neste, som igjen fører til det neste, og så videre til 
elevene finner skatten. Etter at de har funnet skatten, spør du:

• Hva ville ha skjedd hvis de hadde ignorert det første stikkordet? (De ville ikke ha funnet 
det andre stikkordet.)

Be elevene gjennomgå Ether 1:41- 42 stille, på jakt etter Herrens første sett med instruksjo-
ner for å lede jaredittene til det lovede land.

For å hjelpe elevene å se hvordan jaredittene reagerte på disse instruksjonene, ber du en 
elev lese Ether 2:1- 3 høyt.

• Hvordan reagerte jaredittene på Herrens første sett med instruksjoner?

Be en elev lese Ether 2:4- 6 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter den velsignelse jaredit-
tene mottok etter at de fulgte det første settet med instruksjoner.

• Hva skjedde etter at jaredittene fulgte Herrens første sett med instruksjoner? (Herren ga 
dem flere instruksjoner gjennom Jareds bror.)

• Hva kan denne beretningen lære oss om hvordan man mottar veiledning fra Herren? 
(Elevene kan bruke forskjellige ord, men svarene bør gjenspeile følgende sannhet: Når 
vi handler i tro på veiledning Herren har gitt oss, kan vi motta ytterligere veiled-
ning fra ham. Du kan gjerne foreslå at de skriver denne sannheten i Skriftene ved siden 
av Ether 2:6.)

For å hjelpe elevene til å forstå og anvende dette prinsippet bedre oppmuntrer du dem til 
å tenke på et inntrykk eller en tilskyndelse de nylig har mottatt fra Herren. Les så følgende 
uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum om hvordan vi ofte mottar 
åpenbaring:

“Det vil komme litt om gangen, stykkevis og delt, så din kapasitet vil vokse. 
Når hvert lille stykke følges i tro, vil du bli ledet til andre deler inntil du har 
hele svaret. Dette mønsteret krever at du utøver tro på vår Faders evne til å 
svare. Selv om det noen ganger er svært vanskelig, medfører det betydelig 
personlig vekst” (“Benytt den himmelske gaven bønn,” Ensign eller Liahona, 
mai 2007, 9).

Be elevene besvare følgende spørsmål i sine notatbøker eller skriftstudiejournaler. Du kan 
gjerne skrive dem på tavlen eller lese dem sakte slik at elevene kan skrive dem ned.)

• Når har du fulgt en åndelig tilskyndelse og deretter fått ytterligere veiledning fra Gud?

Skape interesse 
og fokus
Planlegg aktiviteter som 
vil skape interesse og 
lede elevenes oppmerk-
somhet mot leksjonens 
tema. Disse aktivitetene 
er mest effektive når de 
er korte, og når de får 
elevene til å fokusere på 
de viktigste prinsippene 
i leksjonen.
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• Hvorfor tror du vi noen ganger trenger å svare på en åndelig tilskyndelse før vi kan 
motta ytterligere åpenbaring?

Oppsummer Ether 2:8- 12 ved å forklare at Herren fortalte Jareds bror at når Jaredittene 
kom til det lovede land, ville de trenger å “tjene ham, den sanne og eneste Gud” (Ether 
2:8) hvis de skulle bli den store nasjon han hadde lovet at de kunne bli. Hvis de ikke 
tjente ham, ville de bli “utryddet” fra landet (Ether 2:8- 10). Moroni sa at dette var en 
“[evig] beslutning” (Ether 2:10), noe som betyr at den ville gjelde for alle som kom til 
å bo i landet.

Ether 2:13- 15
Herren refset Jareds bror for ikke å påkalle ham i bønn
Be elevene lese Ether 2:13- 15 stille og merke seg hva jaredittene gjorde da de kom til kysten.

• Hva gjorde jaredittene? (De slo opp sine telt og bodde ved kysten i fire år.)

• Hvorfor refset Herren Jareds bror?

• Hva kan vi lære av Ether 2:14-15? (Elevene kan identifisere ulike sannheter, blant annet 
følgende: Herren ønsker at vi skal påkalle ham jevnlig i bønn. Herren er ikke for-
nøyd når vi unnlater å påkalle ham i bønn; og Ånden vil ikke streve med oss hvis 
vi er syndige.)

Be elevene tenke på sine egne personlige bønner mens dere leser følgende uttalelse av 
eldste Donald L. Staheli i De sytti:

“Daglige, inderlige bønner for å søke tilgivelse og spesiell hjelp og veiledning er en nød-
vendighet i vårt liv og næring for vårt vitnesbyrd. Når vi blir travle, gjentar oss selv, blir 
likegyldige eller glemmer våre bønner, er vi tilbøyelige til å miste den Åndens nærhet som 
er så nødvendig for den stadige veiledning vi trenger for å takle dagliglivets utfordringer” 
(“Gjør ditt vitnesbyrd fast,” Ensign eller Liahona, nov. 2004, 39).

Skriv følgende spørsmål på tavlen før leksjonen begynner. (Alternativt kan du forberede 
dem på et utdelingsark eller lese dem sakte slik at elevene kan skrive dem ned.) Gi elevene 
to eller tre minutter til å skrive korte svar på disse spørsmålene i sine notatbøker eller 
skriftstudiedagbøker.

Hva syns du om hvor ofte du holder personlige bønner?

Hva syns du om inderligheten i dine personlige bønner?

Føler du at du virkelig kommuniserer med vår himmelske Fader i dine personlige bønner? 
Hvorfor eller hvorfor ikke?

Hvis du kunne gjort én endring for å forbedre dine personlige bønner, hva ville det vært?

Ether 2:16- 25 (se også Ether 3:1- 6; 6:4- 9)
Jaredittene bygger båter for å krysse havet til det lovede land
Be elevene tenke på en utfordring de kan komme til å få eller en viktig avgjørelse de 
trenger å ta, nå eller i fremtiden. For eksempel kan de velge en vanskelig familiesitua-
sjon, utfordringer på skolen, bestemme hvem de skal gifte seg med, eller velge et yrke. 
Oppfordre dem til å tenke over hvordan Herren kan gi dem rettledning eller hjelp. Mens 
de studerer resten av Ether 2, kan du be dem se etter prinsipper som vil hjelpe dem til å 
motta Herrens hjelp til å ta gode beslutninger.

Be en elev lese Ether 2:16- 17 høyt. Be klassen følge med, på utkikk etter hva Herren ba 
jaredittene gjøre for å komme seg til det lovede land. Når eleven er ferdige med å lese, spør 
du om noen ønsker å komme frem til tavlen og raskt tegne hvordan de tror jaredittenes 
båter kan ha sett ut.

Kopier følgende oversikt på tavlen uten å ta med svarene på de tre nederste radene. Del 
ut oversikten på et utdelingsark, eller be elevene om å kopiere den i sine notatbøker eller 
skriftstudiejournaler.
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Ether 2:18- 19 Ether 2:20- 25; 3:1- 6; 6:4- 9

Problem med båtene Løsning Det Herren gjorde Det Jareds bror gjorde

Ingen luft Lag hull som kan 
åpnes og lukkes i 
toppen og bunnen 
av båtene

Ga Jared instruksjoner Lagde hullene

Ingen styring Vinden vil blåse 
båtene mot det 
lovede land

Fikk vinden til å blåse Stolte på Herren

Ikke lys Lag spesielle steiner 
og be Herren om å 
berøre dem slik at 
de vil skinne

Ga Jareds bror råd 
om ting som ikke ville 
virke, og befalte ham 
å finne en løsning som 
ville fungere
Berørte steinene 
etterat Jareds bror 
hadde bearbeidet dem

Bearbeidet steinene 
og ba Herren berøre 
dem slik at de ville 
skinne i mørket

Be elevene granske Ether 2:18- 19 på egen hånd for å finne de tre problemene som Jareds 
bror la merke til i båtene.

• Hvilke problemer merket Jareds bror seg? (Skriv elevenes svar i den første kolonnen i 
oversikten, som vist. Oppmuntre dem til å gjøre det samme i sine kopier av oversikten.)

Etter at elevene har identifisert problemene, ber du dem studere Ether 2:20- 25; 3:1- 6; 6:4- 9. 
(Merk: Versene i Ether 3 og 6 vil bli omtalt i større detalj i leksjon 145 og 147.) Gi dem tid til 
å fullføre resten av oversikten hver for seg.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å fullføre oversikten, stiller du følgende spørsmål for 
å hjelpe dem med å identifisere prinsipper fra Jareds brors opplevelser:

• Basert på løsningen til spørsmålet om luft, hvordan hjelper Herren oss noen ganger å 
løse våre problemer eller svare på våre spørsmål? (Noen ganger forteller Herren oss 
hvordan vi skal løse et problem, og forventer at vi skal følge hans instruksjoner.)

• Basert på løsningen til spørsmålet om styring, hvordan hjelper Herren oss noen ganger 
å løse våre problemer eller svare på våre spørsmål? (Noen ganger tar Herren seg av 
løsningen selv.)

• Basert på løsningen til spørsmålet om lys, hvordan hjelper Herren oss noen ganger å 
løse våre problemer eller svare på våre spørsmål? (Noen ganger krever Herren at vi skal 
finne en løsning og be om hans godkjennelse og hjelp til å utføre den.)

Skriv følgende prinsipp på tavlen: Når vi påkaller Herren og gjør vår del for å løse våre 
problemer, kan vi motta Herrens hjelp. For å hjelpe elevene å anvende dette prinsippet 
ber du dem om å vurdere de viktige avgjørelsene de tenkte på for noen få minutter siden. 
Be dem så grunne på følgende spørsmål:

• Hva tror du Herren kanskje vil forvente at du skal gjøre under denne 
beslutningsprosessen?

• Hva kan Herren gjøre for å hjelpe deg?

• Hvordan kan du vise tillit til Herren når du tenker på denne avgjørelsen?

Gi elevene noen minutter til å skrive om det de har lært i dag. Bær vitnesbyrd om at når vi 
trofast påkaller Herren og gjør vår del for å løse våre problemer, vil han lede oss og hjelpe 
oss ifølge hans visdom og kraft.
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Innledning
Som svar på Herrens spørsmål – “Hva vil du jeg skal 
gjøre så dere kan få lys i båtene deres?” – bearbeidet 
Jareds bror seksten steiner og ba ydmykt Herren om å 
berøre dem slik “at de kan skinne i mørket” (Ether 2:23; 
3:4). Fordi Jareds bror hadde stor tro, så han Frelserens 

finger berøre steinene. Så viste Herren seg for Jareds 
bror og åpenbarte mange ting. Herren befalte Jareds 
bror å skrive det han hadde sett og hørt, og forsegle 
disse skriftene inntil Herren ville ønske at de skulle 
komme frem.

LEKSJON 145

Ether 3

Undervisningsforslag

Ether 3:1- 20
Herren berører steiner for å skaffe lys til jaredittenes båter og viser seg for 
Jareds bror
Be en elev være skriver. Still så elevene følgende spørsmål og be skriveren notere elevenes 
svar på tavlen.

• Hva er noen ting tenåringer oppriktig ber om?

Be elevene forestille seg at en av deres venner ber om en av de tingene som står på tavlen. 
Denne vennen ønsker å vite hvordan han/hun kan forbedre sine bønner og handlinger for 
å være i stand til å motta Herrens hjelp og veiledning. Oppmuntre elevene til å tenke på 
denne forespørselen mens de studerer eksempelet med Jareds bror i Ether 3, på jakt etter 
innsikt som de kan dele med sin venn.

Minn elevene på at i forrige leksjon diskuterte de beretningen om Jareds bror som spurte 
Herren om hvordan de skulle få lys i jaredittenes båter.

• Hva gjorde Jareds bror for å få lys i båtene? (Se Ether 3:1.)

• Hva ba Jareds bror Herren om å gjøre for å skaffe lys? (Se Ether 3:1, 4.)

• Hva imponerer deg ved innsatsen til Jareds bror?

Påpek at Jareds bror gikk til store anstrengelser for å bearbeide steinene. Deretter inviterer 
du elevene til å vurdere hvor effektive steinene ville ha vært til å gi lys om Herren ikke 
hadde berørt dem. Be elevene lese Ether 3:2- 5 stille, på utkikk etter uttrykk som tilsier at 
Jareds bror anerkjente sin avhengighet av Herren.

Når elevene har fått nok tid til å lese, deler du dem inn i par. Be dem dele det de har fun-
net, med hverandre. Foreslå også at de forteller hva som imponerer dem ved Jareds brors 
bønn.

Når elevene leser Ether 3:2, lurer de kanskje på uttrykkene “vi er uverdige for deg” og 
“vår natur [er] stadig ond”. Hjelp dem å se at da Jareds bror brukte disse ordene, viste han 
til den tilstanden vi har arvet “på grunn av fallet”. Vi er fysisk og åndelig adskilt fra Gud, 
og vi skiller oss enda mer fra ham når vi synder. Sammenlignet med ham er vi svake og 
uverdige. Uten hans hjelp kunne vi aldri vende tilbake for å bo i hans nærhet.

For å hjelpe elevene å forstå og diskutere det de har lest bedre, kan du vurdere å stille 
følgende spørsmål:

• Hvorfor tror du det er viktig for oss å erkjenne vår avhengighet av Herren når vi ber 
om hans hjelp?

• Hvilke tegn ser du i Ether 3:1- 5 på at Jareds bror hadde tro på at Herren kunne hjelpe 
ham å løse problemet hans? (Hvis det er behov for det, ber du elevene om å se etter 
uttrykk som beskriver Jareds brors innsats og uttrykk som viser hans tillit til Herren.)
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For å understreke kraften i Jareds brors tro ber du en elev lese følgende uttalelse av eldste 
Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“Både Gud og leseren må ganske sikkert føle noe svært påtagelig i den barnlige uskyld og 
begeistring i denne mannens tro. ‘Se, O Herre, du kan gjøre dette.’ Kanskje finnes det ingen 
annen sterkere enkeltlinje uttalt av noen i Skriftene …Uansett hvor usikker profeten er 
på sine egne evner, føler han ingen usikkerhet når det gjelder Guds makt” (“Rending the 
Veil of Unbelief,” i Nurturing Faith through the Book of Mormon: The 24th Annual Sidney B. 
Sperry Symposium [1995], 12).

Vis bildet der Jareds bror ser Herrens finger (62478; Kunst inspirert av evangeliet [2009], 
nr. 85). Be en elev lese Ether 3:6. Be klassen følge med og forestille seg hvordan erfaringen 
som er nedtegnet i dette verset, kan ha vært for Jareds bror.

• Hva ville du tenkt eller følt hvis du hadde en opplevelse som ligner Jareds brors 
opplevelse?

Oppsummer Ether 3:6- 8 ved å forklare at når Jareds bror så Herrens finger, “falt [han] ned 
for Herrens åsyn” (Ether 3:6). Han ble overrasket over å se at Herrens finger “var som en 
manns finger – som av kjød og blod” (Ether 3:6). (Jareds bror fikk senere vite at han hadde 
sett en del av Herrens åndelegeme [se Ether 3:16].)

Be elevene lese Ether 3:9 stille, på utkikk etter årsaken til at Jareds bror var i stand til å se 
Herrens finger.

Etter at elevene har svart, skriver du følgende ufullstendige utsagn på tavlen:

Når vi ydmykt påkaller Herren, vil han velsigne oss i henhold til vår… og sin vilje.

Be elevene foreslå ord som kan brukes for å fullføre denne uttalelsen. Elevene skulle foreslå 
at ordet tro fullfører setningen. De kan også foreslå ord som innsats, ydmykhet, behov og 
oppriktighet. Hjelp dem å se at alle disse ordene representerer uttrykk for vår tro. Fullfør 
så utsagnet på tavlen: Når vi ydmykt påkaller Herren, vil han velsigne oss i henhold til 
vår tro og sin vilje.
Henvis igjen til listen på tavlen fra begynnelsen av leksjonen. Velg en eller to ting fra listen. 
Be elevene dele sine tanker om hvordan noen kan vise tro på Herren i de aktuelle situa-
sjonene. Etter at elevene har svart, henviser du til prinsippene du akkurat har skrevet på 
tavlen.

• Hvilke erfaringer har du hatt som har hjulpet deg å vite at dette prinsippet er sant?

For å hjelpe elevene å anvende dette prinsippet i sitt liv, oppmuntrer du dem til å tenke på 
en situasjon hvor de trenger Herrens hjelp. Gi dem tid til å skrive i sine notatbøker eller 
skriftstudiedagbøker om en måte de kan utøve mer tro på når de ydmykt søker Herrens 
hjelp. Oppmuntre elevene til å sette det de har skrevet, ut i livet. Det kan være lurt å dele 
en erfaring du har hatt når du har mottatt velsignelser fordi du viste tro på Herren.

Be en elev lese følgende uttalelse hvor eldste Jeffrey R. Holland forklarer at våre tidligere 
erfaringer kan styrke vår tro.

“Forberedende tro blir dannet på grunnlag av erfaringer i fortiden – på grunnlag av det 
kjente, som gir en grunnvoll for tro” (Christ and the New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon [1997], 18).

• Hvis vi begynner med Babels tårn, hva er noen erfaringer Jareds bror hadde som sann-
synligvis styrket hans tro på Herren? Hvordan tror du disse erfaringene forberedte ham 
til å utøve så stor tro da han tok steinene til Herren?

Be elevene gå sammen to og to for å drøfte følgende spørsmål:

• Hvilke erfaringer har styrket din tro på Herren? Hvordan kan disse erfaringene forbe-
rede deg til å utøve enda større tro senere i livet?

Be noen elever etter tur lese høyt fra Ether 3:9- 12. Be klassen følge med. Still deretter 
følgende spørsmål:

• Da Herren sa til ham: “Tror du de ord som jeg skal tale?” sa Jareds bror: “Ja, Herre” 
(Ether 3:11- 12). Hvorfor tror du det er avgjørende at Jareds bror ville forplikte seg til 
å tro Herrens ord før han hørte dem?

Forklar at etter at eldste Holland underviste om tro som er basert på tidligere erfaringer, 
underviste han om en mer fullstendig tro som vi trenger å utvikle. Be en elev lese høyt 
følgende uttalelse av eldste Holland:

Fortell om personlige 
erfaringer
Når du forteller om opp-
levelser du har hatt når 
du har søkt å etterleve 
evangeliets prinsipper, 
kan du hjelpe elevene å 
forstå hvordan de skal 
bruke disse prinsippene 
selv. Fortell dine historier 
i korthet, og alltid ta 
med vitnesbyrd som 
formidler hva du har 
lært eller hvordan du 
ble velsignet gjennom 
dine erfaringer. Dette vil 
innby Den hellige ånd 
til å bære vitnesbyrd 
om de sannheter du 
fremlegger.
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“Forløsende tro må ofte utøves i forhold til fremtidige erfaringer – det 
ukjente, som gir en anledning til det mirakuløse. Krevende tro, tro som kan 
flytte fjell, tro lik den Jareds bror hadde, går forut for miraklet og kunnskapen 
…Tro er at man betingelsesløst går med på – og det på forhånd – enhver 
betingelse Gud måtte stille både i den nære og den fjerne fremtid.

Jareds brors tro var fullstendig” (Christ and the New Covenant, 18- 19).

Be elevene overveie om de har nok tro på Herren til å forplikte seg til å tro og følge det 
Han vil åpenbare for dem, selv før han avslører det.

Be elevene lese Ether 3:13- 20 stille, på utkikk etter den velsignelse Jareds bror fikk på 
grunn av sin tro. Du kan godt gi dem tid til å skrive om de sannheter han lærte og opp-
levelsen han hadde. Når elevene har fått nok tid til å skrive, kan du vurdere å be noen av 
dem fortelle hva de har skrevet.

Tidlig i denne leksjonen, da elevene leste om at Jareds bror så Herrens finger, spurte du 
hvordan de ville føle hvis de hadde en lignende opplevelse. Nå, etter at de har lest mer om 
Jareds brors opplevelse, kan du vurdere å stille det spørsmålet igjen.

Bær vitnesbyrd om at når vi utøver like sterk tro som Jareds bror, vil vi komme nær-
mere Herren.

Ether 3:21- 28
Herren befaler Jareds bror å skrive ned de tingene han har sett og forsegle sin 
opptegnelse.
Be en elev lese Ether 3:25- 26, og be klassen identifisere hva Herren viste Jareds bror i et 
syn. Be elevene fortelle hva de finner ut.

Oppsummer Ether 3:21- 24, 27- 28 ved å forklare at Herren befalte Jareds bror å skrive ned 
det han hadde sett og hørt, og forsegle sine skrifter. Herren forklarte også at han ville sørge 
for en utvei slik at skriftene til Jareds bror kunne oversettes i fremtiden – gjennom to stei-
ner. Disse steinene var en del av det som kalles en urim og tummim (se L&p 17:1; se også 
Veiledning til Skriftene, “Urim og tummim”).

Avslutt med å oppfordre elevene til å bruke det de har lært i dag – til å søke måter å vise 
sin tro og tillit til Herren på. Forsikre elevene om at når vi utøver tro på Jesus Kristus, vil 
Gud velsigne oss slik han velsignet Jareds bror.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Ether 3:15. “Aldri har jeg vist meg for noe 
menneske”

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum 
drøftet en mulig forklaring på Jesu uttalelse om at han 
aldri hadde vist seg for noe menneske før han viste seg 
for Jareds bror:

“Kristus sa til Jareds bror: ‘Aldri har jeg vist meg for noe 
menneske på denne måten, ikke på eget initiativ, men 
utelukkende tilveiebragt ved mottakerens tro.’ Regelen 
er at profeter blir invitert inn i Herrens nærhet på hans 

initiativ, og bare etter hans godkjennelse. Jareds bror, 
derimot, synes å ha trengt seg gjennom sløret, ikke 
som en uønsket gjest, men kanskje rent teknisk som en 
ubuden en …Vi ser helt klart at Herren selv forbandt 
dette enestående syn med en enestående tro. Hvis ikke 
synet i seg selv var unikt, så må det ha vært troen og 
måten synet ble oppnådd på som savnet sidestykke. Det 
eneste som kunne gjøre denne troen så bemerkelses-
verdig, var dens evne til å bringe profeten, ubuden, til 
et sted hvor andre bare hadde kommet etter invitasjon 
fra Gud” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 23).



506

Hjemmestudie- leksjon
Mormon 8:12- Ether 3 (Enhet 29)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte Mormon 8:12- Ether 3 
(enhet 29), er ikke ment å bli undervist som en del av leksjo-
nen. Leksjonen du underviser i, konsentrerer seg bare om et 
fåtall av disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige 
ånds tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Mormon 8:12- 41)
Elevene oppdaget at Moroni så vår tid, og at han nedtegnet 
en profetisk beskrivelse av omstendighetene vi lever under. 
De var i stand til å se hvorfor Mormons bok er en verdifull 
gave fra Herren som kan veilede dem gjennom de siste 
dager. Basert på Moronis beskrivelse av de siste dager lærte 
elevene også at Gud vil holde oss ansvarlige for hvordan vi 
behandler de fattige og de trengende.

Dag 2 (Mormon 9)
Moroni avsluttet sin fars opptegnelse ved å hevde at hvis 
vi vil omvende oss og påkalle Gud, vil vi være plettfrie når 
vi kommer inn i Hans nærvær. Fra Moroni lærte elevene at 
fordi Gud er uforanderlig, vil han utføre mirakler i overens-
stemmelse med hans barns tro, og at hvis vi ber i tro til vår 
himmelske Fader i Jesu Kristi navn, vil han gi oss velsignelser 
som vil hjelpe oss å tilveiebringe vår frelse.

Dag 3 (Ether 1- 2)
Elevene fikk vite at Ethers bok er Moronis forkortelse av 
de 24 gullplatene som ble oppdaget av Limhis folk, slik 
det står i Mosiahs bok. Disse platene ga en redegjørelse 
for jaredittene som ble ledet av Herren til det lovede land. 
Ved å studere jaredittenes erfaringer lærte elevene at når 
vi handler i tro på rettledning Herren har gitt oss, kan vi 
motta ytterligere veiledning fra ham. På ett tidspunkt under 
reisen til det lovede land refset Herren Jareds bror for ikke å 
påkalle ham. Ved å studere denne erfaringen lærte elevene 
viktigheten av å påkalle vår himmelske Fader jevnlig i bønn. 
Jareds brors erfaring med Herren da de bygget båtene, hjalp 
elevene å forstå at når vi kaller på Herren og gjør vår del for 
å løse våre problemer, kan vi motta Herrens hjelp.

Dag 4 (Ether 3)
Da Jareds bror prøvde å løse problemet med å få lys i 
båtene, viste han at når vi ydmykt påkaller Herren, vil han 
velsigne oss i henhold til vår tro og sin vilje. Elevene lærte 
at når vi utøver tro på Herren, vil vi komme nærmere Ham. 
Jareds bror etterlevde disse prinsippene, og han så Frelserens 
åndelegeme og mottok et fantastisk syn om alle jordens 
innbyggere.

Innledning
Ethers bok er Moronis forkortelse av jaredittenes opptegnelse. 
Profeten Ether skrev denne opptegnelsen på 24 gullplater, som 
ble oppdaget av en gruppe av kong Limhis folk. Følgende under-
visningsforslag vil hjelpe elevene å forstå noen prinsipper om 
bønn som omtales i Ether 1.

Undervisningsforslag

Ether 1
Gjennom Jareds brors bønner mottar han og hans familie og 
venner barmhjertighet og veiledning.
Begynn klassen med å be elevene tenke på en situasjon de var 
i da de virkelig følte behov for å be om hjelp. Be noen elever 
om å fortelle om sine erfaringer, eller fortell om en av dine 
egne erfaringer.

Minn elevene på at Ethers bok er Moronis forkortelse av jare-
dittenes opptegnelse. Jared, hans bror, deres venner og deres 
familier levde på Babels tårns tid (ca. 2200 f.Kr.), den gang Gud 
forvirret folkets språk. Be en elev lese Ether 1:33- 35 høyt, og be 
klassen se etter grunner til at Jared og hans bror følte behov for 
å be om hjelp. Før eleven leser, ønsker du kanskje å forklare at 
uttrykket “ropte til Herren” er en annen måte å si “be” på. Still 
deretter følgende spørsmål:

• Hvilken hjelp trengte Jared og hans bror fra Herren?
• Hva forteller disse versene deg om hva Jared følte om sin 

brors tro?

La elevene gå sammen to og to. Be hvert par om å bytte på å 
lese høyt for hverandre fra Ether 1:35- 42. Før de leser, ber du 
dem om å se etter (1) hver gang Jareds bror ropte til Herren, og 
(2) hver gang Herren viste medfølelse med Jareds bror som et 
resultat av hans bønner. Etter å ha gitt dem tilstrekkelig med tid 
ber du noen få par gjenfortelle et eksempel på da Herren viste 
medfølelse med Jareds bror og hans familie på grunn av deres 
gjentatte bønner.

Spør: Hvilke prinsipper kan disse versene lære oss om bønn? (Når 
elevene presenterer prinsippene de har funnet, bør du legge vekt 
på følgende prinsipp: Når vi konsekvent påkaller Gud i tro, 
vil han ha medynk med oss. Skriv dette prinsippet på tavlen.)

Forklar elevene at det er viktig å huske at “bønn er den handling 
som bringer Faderens vilje og barnets vilje i harmoni med hver-
andre. Hensikten med bønn er ikke å forandre Guds vilje, men 
å sikre oss selv og andre velsignelser som Gud allerede er villig 
til å gi oss, men som er avhengige av at vi ber om dem” (Bible 
Dictionary, “Prayer”).

Be elevene gjennomgå Ether 1:34, 36, 38 og se etter hva Jareds 
bror ba om i sine bønner. Be en elev skrive opp de tingene ele-
vene nevner, under uttrykket “rope til Gud” i prinsippet du skrev 
på tavlen.



507

HJEMMESTUDIE-  LEKSJON

Understrek at Jared og hans bror hadde tro og var villige til å 
være lydige mot Herren. Foreslå at elevene merker uttrykket 
“la oss være trofaste mot Herren” på slutten av Ether 1:38.

Be elevene gjennomgå Ether 1:35, 37, 40- 42 og se etter 
bestemte måter Gud velsignet Jareds bror og hans familie og 
venner på. Etter hvert som elevene nevner disse velsignelsene, 
får du en elev til å skrive dem opp under ordet medfølelse i 
prinsippet du skrev på tavlen. Påpek at Herren ga Jareds bror 
de velsignelsene som han ba om.

Skriv følgende spørsmål på tavlen, eller skriv dem på et utde-
lingsark. Be elevene henvise til prinsippet på tavlen og parvis 
diskutere spørsmålene Disse spørsmålene vil hjelpe dem å forstå 
og føle betydningen av prinsippet.

Hvordan tror du “å rope til Gud” er forskjellig fra bare “å be en 
bønn”?

Når har du eller noen du kjenner, opplevd vår himmelske Faders 
medfølelse som svar på en bønn?

Hva kan du lære om Herren fra hans svar på bønnene til 
Jareds bror?

Når elevene har fått tid til å diskutere disse spørsmålene, kan du 
be dem fortelle om en opplevelse de diskuterte i sine grupper, 
eller fortelle om noe de har lært under gruppediskusjonen.

Bær vitnesbyrd om vår himmelske Faders kjærlighet til oss og 
hans ønske om å velsigne oss når vi jevnlig påkaller ham. Be 
elevene overveie hvordan de kan anvende prinsippet på tavlen. 
For eksempel kan de sette seg et mål om å be mer regelmessig 
eller velge en måte å gjøre sine bønner mer oppriktige på. Du 
ønsker kanskje å gi dem tid til å skrive hva de ønsker å gjøre i 
sin skriftstudiejournal.

Forklar at et studium av bønnene til Jareds bror kan gi oss ekstra 
innsikt i Herrens kjærlighet til oss og de velsignelser som kom-
mer gjennom bønn. Be en elev lese Ether 1:43 høyt. Be klassen 
følge med, på jakt etter de andre velsignelsene Gud lovte Jared 
og hans bror. Når elevene har fortalt hva de har lært, påpeker 

du at Jareds bror ikke hadde bedt spesifikt om den velsignelsen 
det er at hans etterkommere blir en stor nasjon. Du kan foreslå 
at elevene merker i sitt eget eksemplar av Skriftene uttryk-
ket på slutten av Ether 1:43, som viser hvorfor Gud besvarte 
Jareds brors bønn på denne måten: “fordi du har anropt 
meg så lenge.”

Spør: Hvilke prinsipper kan vi lære av Herrens gavmildhet til 
Jared og hans bror, som vist i Ether 1:43?

Det er flere prinsipper vi kan lære av dette skriftstedet. Ett viktig 
prinsipp er: Hvis vi ber regelmessig til Gud med tro, kan vi 
motta velsignelser ut over det som vi ber om.

Spør: Når har du hatt en opplevelse som viser at dette prinsippet 
er sant? Kjenner du noen som har hatt en slik opplevelse, eller 
kan du komme på noen i Skriftene som har det? (Fortell elevene 
at du vil gi dem et øyeblikk til å komme på eksempler før du ber 
dem om å svare. Du kan godt fortelle om et eksempel fra ditt 
eget liv.)

Som konklusjon på denne leksjonen bærer du ditt vitnesbyrd om 
at Gud hører og besvarer våre bønner. Han er full av visdom og 
medfølelse, og har lyst til å velsigne sine barn. Han er glad når 
vi ber til ham oppriktig og regelmessig. Oppmuntre elevene til 
å gjøre en innsats for å be med større tro. Oppmuntre dem til å 
huske at vår himmelske Fader er full av medfølelse og vil besvare 
deres bønner i henhold til det han vet vil bringe de største velsig-
nelsene inn i deres liv.

Neste enhet (Ether 4- 12)
I neste enhet skal elevene lære mer om jaredittene. Selv om 
profeter advarer jaredittene mot å utnevne konger, gjør folket 
det, og kongene fører folket inn i fangenskap. Menn som ønsker 
verdslig makt, benytter vanligvis hemmelige forbund for å 
fremme sine egoistiske ønsker. Moroni nedtegner mange fantas-
tiske ting som ble gjort fordi noen av personene hadde stor tro. 
Han lærer at de som ydmyker seg for Gud og har tro på ham, 
vil motta hans nåde for å hjelpe dem å overvinne sin svakhet.
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Innledning
Herren befalte Moroni å forsegle beretningen om 
Jareds brors visjon og forklarte at disse skriftene ville 
bli åpenbart når folk har tro som Jareds bror. Moroni 

profeterte at tre vitner kom til å bære vitnesbyrd om 
sannheten av Mormons bok i de siste dager.

LEKSJON 146

Ether 4- 5

Undervisningsforslag

Ether 4:1- 7
Moroni nedtegner og forsegler hele beretningen om Jareds brors visjon.
Be elevene tenke på en gjenstand som er spesielt verdifullt for dem eller deres familie, og at 
de kanskje ønsker å holde den utilgjengelig for små barn. Som et eksempel kan du gjerne 
vise eller beskrive noe som er verdifullt for deg.

• Hvorfor vil du ikke tillate et barn å håndtere en slik gjenstand?

• Hva ville et barn trenge å lære eller gjøre før du kan la det håndtere denne gjenstanden?

Forklar at evangeliets sannheter er verdifulle for Herren. Han ønsker å dele dem med oss, 
men han venter til vi er klare til å ta imot dem. Når elevene studerer Ether 4 i løpet av 
denne leksjonen, oppmuntrer du dem til å se etter prinsipper som kan hjelpe dem å forbe-
rede seg til å motta sannheten fra Herren.

Be en elev lese Ether 4:1- 5, og be klassen finne ut hva Herren befalte Moroni å nedtegne 
og forsegle.

• Hva var Moroni befalt å “forsegle”?

Forklar at Moroni inkluderte opptegnelsen av Jareds bror i det som ofte kalles den for-
seglede del av Mormons bok. (Det kan være lurt å vise oversikten med tittelen Kilder til 
Mormons bok, som finnes i tillegget bak i denne håndboken.)

• Hvordan beskrev Moroni det Jareds bror så? (Se Ether 4:4.)

For å hjelpe elevene til å lære mer om hva Herren viste Jareds bror, ber du dem lese Ether 
3:25- 26 og 2 Nephi 27:8- 10 stille. Still deretter følgende spørsmål:

• Hva viste Herren Jareds bror ifølge Ether 3:25- 26?

• Hva inneholder den forseglede delen av Mormons bok ifølge 2 Nephi 27:10?

Be en elev lese Ether 4:6- 7 høyt. Be klassen følge med og finne ut hvilke forutsetnin-
ger som må være tilstede før åpenbaringene gitt til Jareds bror vil bli gjort kjent. Du kan 
gjerne oppfordre elevene til å markere det de finner i sitt eget eksemplar av Skriftene.

• Hvilke forutsetninger har du funnet?

• Hvilke prinsipper om det å motta åpenbaring kan vi lære fra denne beretningen? (Hjelp 
elevene å forstå at når vi omvender oss og utøver tro på Jesus Kristus, kan vi motta 
ytterligere åpenbaring.)

• Hvorfor tror du vi trenger å omvende oss og bli rene for å motta ytterligere åpenbaring?

For å hjelpe elevene å forstå hva det vil si å “utøve tro… likesom Jareds bror gjorde” (Ether 
4:7), ber du dem føre opp i notatbøkene eller skriftstudiejournalene så mange måter som 
de kan huske at Jareds bror viste tro på Herren på. Du kan gjerne foreslå at de går gjennom 
Ether 1- 3 når de skriver ned forslagene sine. Når de har hatt nok tid til å tenke og skrive, 
inviterer du noen få elever til å lese noen av eksemplene de har oppført, og forklare hvorfor 
disse eksemplene imponerer dem.
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Minn elevene på den verdifulle gjenstanden de tenkte på i begynnelsen av klassen, og de 
betingelsene som måtte være tilstede for at du ville overlate gjenstanden til et barn. Bær 
vitnesbyrd om at på samme måte krever Herren at hans barn skal oppfylle visse vilkår 
før han vil avsløre hele sin sannhet til dem. Han krever at vi skal vise vår åndelige forbere-
delse og tro.

Ether 4:8- 19
Herren lærer oss hva vi må gjøre for å motta ytterligere åpenbaring
Hold opp et tøystykke. Forklar at Herren underviste om prinsipper som kan hjelpe oss å 
motta åpenbaring. Når han underviste om disse prinsippene, henviste han til et slør. Et 
slør er en gardin eller stykke tøy som brukes til å dekke eller skjule noe.

Be elevene lese Ether 4:15 stille, og finn setningen som inneholder ordet slør.
• Hva slags slør henviste Herren til? (Et “vantroens slør”.) Hvordan er vantro som et slør?

• Hva tror du det vil si å rive i stykker “vantroens slør”?

Be en elev lese Ether 4:8 høyt, en annen lese Ether 4:11 høyt og en annen lese Ether 4:15 
høyt. Be klassen følge med og identifisere hva som kan hindre oss i å motta åpenbaring og 
hva som kan hjelpe oss å rive i stykker “vantroens slør” og motta ytterligere åpenbaring.

• Hva tror du det vil si å “[kjempe] mot Herrens ord”? (Ether 4:8).

• Hvilke konsekvenser møter vi ifølge Ether 4:8 når vi kjemper mot Herrens ord?

• Hva er en velsignelse vi mottar ifølge Ether 4:11 når vi tror på Herrens ord?

Skriv følgende ufullstendige setning på tavlen:

Når vi tror på Herrens ord…

Be elevene fullføre denne uttalelsen i henhold til det de har lært i disse versene. Selv om 
elevenes svar kan variere, forsikrer du deg om at de gir uttrykk for følgende sannheter: 
Når vi tror på Herrens ord, vil Herren velsigne oss med ytterligere åpenbaring. Skriv 
dette prinsippet på tavlen. Det kan være lurt å oppfordre elevene til å skrive det i sitt eget 
eksemplar av Skriftene, ved siden av Ether 4:11.

For å hjelpe elevene å forstå dette prinsippet, kan du spørre:

• Hvorfor tror du vi trenger å tro de sannheter vi allerede har mottatt, før Herren vil gi 
oss mer?

Be en elev skrive på tavlen følgende eksempler på utøvelse av tro på Herrens ord: personlig 
skriftstudium, følge tilskyndelser fra Den hellige ånd, følge lokale kirkeledere, studere Skriftene 
i kirken og Seminar, følge ordene fra siste- dagers profeter.
Be elevene tenke over hvordan det å demonstrere tro på Herrens ord på en av disse 
måtene har ført til at de har mottatt ytterligere åpenbaring. Be noen elever fortelle hva de 
har opplevd.

Vis igjen til eksemplene som er skrevet på tavlen. Be elevene vurdere disse eksemplene 
mens de stille grunner over hvor godt de viser sin tro på Guds ord. Foreslå at de for hvert 
eksempel vurderer seg selv på en skala fra 1 til 10, der 10 betyr at eksemplet viser til noe de 
gjør godt. Be elevene skrive i notatbøkene eller skriftstudiejournalene sine hvordan de kan 
vise mer tro på den rettledningen de allerede har mottatt fra Herren. Bær vitnesbyrd om 
prinsippet du har skrevet på tavlen, og oppfordre elevene til å arbeide mot de målene de 
har skrevet ned.

Slett uttrykket “tror Herrens ord” fra tavlen. Påpek at Herren underviste i flere prinsipper 
i tilknytning til det å motta åpenbaring. Be elevene lese Ether 4:13- 15 stille og lete etter 
andre ting de kan gjøre for å motta åpenbaring fra Herren.

Når elevene har hatt tid til å lese, ber du dem om å foreslå hvordan de kan fullføre setnin-
gen. Svarene kan omfatte følgende prinsipper: Når vi kommer til Herren, vil Herren 
velsigne oss med ytterligere åpenbaring. Når vi ydmykt ber, vil Herren velsigne 
oss med ytterligere åpenbaring.
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For å hjelpe elevene å forstå disse prinsippene bedre bør du vurdere å stille følgende 
spørsmål:

• Hva betyr det for deg å komme til Herren? (Svarene kan omfatte å studere hans ord, 
vende vårt hjerte til ham, omvende oss og følge og adlyde ham.)

• Hva betyr det å ha et sønderknust hjerte og en angrende ånd? (Å være ydmyk, angerfull 
og lydhør overfor Herrens vilje.) Hvorfor er disse holdningene nødvendige når vi ber om 
fortsatt åpenbaring fra Herren?

Be elevene tenke hvordan de kan innlemme disse prinsippene i sine anstrengelser for å 
motta åpenbaring.

Oppsummer Ether 4:17- 19 ved å forklare at Herren erklærte at Mormons boks fremkomst 
ville være et tegn på at Guds siste- dagers verk er påbegynt. Han oppfordret også alle men-
nesker til å omvende seg og komme til ham.

Ether 5
Moroni erklærer at tre vitner skal se og bære vitnesbyrd om platene.
Vis elevene bildet Joseph Smith oversetter Mormons bok (62332; Kunst inspirert av evan-
geliet [2009], nr. 92). Be en elev lese Ether 5:1- 3 høyt. Be klassen følge med og forestille seg 
hvordan det kan ha vært for Joseph Smith å oversette Mormons bok og være klar over at 
dette rådet ble skrevet direkte til ham av Moroni over 1400 år tidligere.

• Hva sa Moroni om platene han hadde “forseglet”?

• Hva ville Joseph bli privilegert til å gjøre med platene ifølge Ether 5:2- 3?

Spør elevene om de kan navngi de tre vitnene til Mormons bok og huske hva de opplevde. 
(Hvis elevene trenger hjelp, ber du dem lese “De tre vitners vitnesbyrd” foran i Mormons 
bok.) Du kan forklare at i tillegg til de tre vitner har andre vitnet om at gullplatene virke-
lig finnes, inkludert medlemmene av Guddommen (se Ether 5:4), Moroni (se Ether 5:6), 
Joseph Smith og de åtte vitner.

• På hvilke måter kan du være et vitne om Mormons bok selv uten å ha sett platene? 
Hvordan kan ditt vitnesbyrd om Mormons bok påvirke andre?

Som avslutning på denne leksjonen ber du noen elever dele sitt vitnesbyrd om 
Mormons bok.



511

Innledning
Etter at de hadde gjort forberedelser i henhold til 
Herrens bud, gikk jaredittene ombord i sine fartøyer, i 
tillit til at Herren ville bringe dem gjennom deres van-
skelige reise til det lovede land. Herren sendte en vind 

som kastet båtene på bølgene og begravde dem i sjøen 
mange ganger, men den vinden drev skipene mot det 
lovede land. Da de etablerte seg i det nye landet, valgte 
folket en konge, til tross for advarsler fra Jareds bror.

LEKSJON 147

Ether 6

Undervisningsforslag

Ether 6:1- 12
Herren får en vind til å drive jaredittenes båter til det lovede land
Før leksjonen skriver du følgende på tavlen:

Å fortelle en venn om evangeliet.

Å holde seg moralsk ren

Velge venner med høye normer

Å sette riktige prioriteringer i livet

Påpek at dette er eksempler på ting Herren ønsker at vi skal gjøre. Men noen mennes-
ker mener disse tingene er for vanskelige. Be elevene tenke på andre eksempler som kan 
legges til listen. Forklar at beretningen om jaredittenes reise til det lovede land inneholder 
prinsipper som kan veilede oss når vi synes det er vanskelig å gjøre det Herren befaler. 
Oppmuntre elevene mens de studerer Ether 6 til å se etter prinsipper som vil hjelpe dem 
med utfordringer lik dem som står på tavlen.

Be en elev lese Ether 2:24-25 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter Herrens advarsel 
til jaredittene om hvor vanskelig deres reise til det lovede land ville bli.

• Hva lovte Herren at han ville gjøre for å hjelpe jaredittene å komme trygt til det 
lovede land?

Minn elevene på at for å tåle bølgene og vinden, lagde jaredittene båter som var “tette som 
kar” (Ether 2:17), med hull i toppen og bunnen som kunne åpnes for å få luft. Be en elev 
lese Ether 6:1- 4 høyt. Be klassen følge med og identifisere andre måter jaredittene forbe-
redte seg til disse vanskelighetene på.

• Hva tror du det betyr at jaredittene satte seil og “overlot seg helt til Herren sin Gud”? 
(De betrodde seg til Gud for å få beskyttelse og bli ivaretatt.)

• Hvorfor tror du det var viktig for jaredittene å overgi seg til Herren etter å ha gjort alt 
de kunne for å forberede seg?

• Hvorfor kan det ha vært vanskelig å stole på Herren i denne situasjonen? (Hvis elevene 
ikke nevner følgende, kan det være lurt å påpeke at jaredittene måtte bygge sine egne 
båter, de kunne ikke styre fartøyene sine, og de visste sannsynligvis ikke veien til det 
lovede land, eller hvor lang tid reisen ville vare.)

For å hjelpe elevene å visualisere hendelsene gjengitt i Ether 6, ber du dem om å tegne en 
enkel skisse av en jaredittisk båt i notatbøkene eller skriftstudiejournalene sine. Deretter 
ber du dem tegne eller nevne innholdet i båtene i henhold til Ether 6:1- 4.

Be noen elever etter tur lese høyt fra Ether 6:5- 11. Be klassen se på tegningene sine mens 
de lytter, og forestille seg hvordan det kan ha vært å reise i slike fartøyer.

• Hva tror du ville vært vanskelig med å reise i en jaredittisk båt?

• Hvor lang tid tok jaredittenes reise på denne måten ifølge Ether 6:11?

Visualisering
Når elevene visua-
liserer, eller ser for 
seg hendelsene i en 
skriftstedberetning, blir 
disse hendelsene mer 
virkelige og levende for 
dem. Dette kan hjelpe 
elevene å forholde seg 
bedre til mennesker 
og situasjoner i Skrif-
tene og analysere og 
forstå beretningen mer 
inngående.
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• Hva tror du er meningen med uttrykket “bølger så høye som fjell”? (Ether 6:6). Hvor-
dan tror du at du ville følt hvis du var i en jaredittisk båt når en slik bølge fikk den til å 
bli “begravet i havets dyp”? (Det kan være lurt å minne elevene på at jaredittene måtte 
vente til båtene kom til overflaten før de kunne åpne et hull og få luft.)

For å hjelpe elevene å forberede seg til å identifisere et prinsipp, spør du:

• Hvordan viste jaredittene sin tillit til Herren da de krysset havet? (Se Ether 6:7, 9.)

• Hva er noen setninger i Ether 6:5- 11 som beskriver hva Herren gjorde for jaredittene 
på grunn av sin tillit til ham?

Be elevene lese Ether 6:12 stille og finne frem til resultatet av jaredittenes reise.

• Hvorfor gråt jaredittene av glede? Hvilken “mild barmhjertighet” hadde Herren gitt 
dem?

For å hjelpe elevene å identifisere et prinsipp illustrert av jaredittenes opplevelse spør du:

• Basert på det du har lært av jaredittenes reise, hva vil Herren gjøre for oss når vi stoler 
på ham og gjør hans vilje? (Et av prinsippene som elevene bør identifisere, er at når vi 
stoler på Herren og gjør hans vilje, vil han stikke ut kursen for vårt liv. Skriv dette 
prinsippet på tavlen. Be elevene grunne på prinsippet og fortelle om opplevelser som har 
hjulpet dem å vite at det er sant. Du kan gjerne fortelle hvordan du vet at det er sant.)

Oppfordre elevene til å reflektere over hvordan de bedre kan stole på Herren og følge 
hans rettledning i vanskelige situasjoner de kan stå overfor akkurat nå. Forklar at de kan 
oppdage andre prinsipper i Ether 6:1- 12. Slett alt på tavlen unntatt uttalelsen om å stole 
på Herren. Tegn en enkel båt på den ene siden av tavlen. På den andre siden skriver du 
Det lovede land.
• Hva kan det lovede land sammenlignes med i frelsesplanen? (Evig liv.)

• Når vi møter livets vanskeligheter, hvordan kan vi følge eksemplet til disse jaredittene? 
Hvordan hjelper Herren oss på vår reise gjennom jordelivet slik han hjalp jaredittene? 
(Elevenes svar skulle gjenspeile følgende prinsipper: Hvis vi stoler på Herren, vil han 
støtte oss så vi går fremover og forbereder oss til å motta evig liv. Du kan gjerne 
foreslå at elevene skriver dette prinsippet i Skriftene ved siden av Ether 6:5- 12.)

Be elevene tenke på utfordringer de har opplevd eller opplever nå. La dem skrive i notat-
bøkene eller skriftstudiejournalene sine hvordan de føler at de har reagert trofast under 
disse vanskelighetene, og hvordan Herren har oppholdt dem.

Be noen elever fortelle hva de har skrevet. Still deretter følgende spørsmål:

• Basert på hva du har studert i dag, hvilke råd vil du gi til noen som opplever motgang 
eller vanskeligheter?

Ether 6:13- 18
Jaredittene lærer sine barn å vandre ydmykt for Herren
Oppsummer Ether 6:13- 18 ved å forklare at da jaredittene kom til det lovede land, begynte 
de å stifte familier og dyrke jorden. Be elevene lese Ether 6:17 stille, på utkikk etter hva 
jaredittene lærte barna sine. Still deretter følgende spørsmål:

• Hva tror du det vil si å “vandre i ydmykhet for Herren”? Hva er noen eksempler du har 
sett på personer som følger dette prinsippet? Hvordan har dine foreldre og andre opp-
fordret deg til å vandre ydmykt for Herren?

• Hva vil det si å bli undervist “fra det høye”?

• Hvilket forhold tror du det er mellom det å vandre ydmykt for Herren og det å bli under-
vist fra det høye? (Elevenes svar skulle gjenspeile følgende prinsipper: Hvis vi vandrer 
ydmykt for Herren, kan vi bli undervist fra det høye.)

Det kan være lurt å be elevene skrive om en tid da de følte de ble “undervist fra det høye”. 
Be noen av dem fortelle hva de har skrevet. Be elevene følge prinsippene som er nedtegnet 
i Ether 6:17.

Be elevene fortelle 
om opplevelser
Når du ber elevene tenke 
over hvordan de vet at 
et prinsipp er sant, gir 
du Ånden en mulighet 
til å inspirere dem mens 
de leter i hukommel-
sen etter følelser og 
opplevelser. Når elevene 
svarer, kommer de til å gi 
uttrykk for sitt vitnesbyrd 
selv om svarene kanskje 
ikke omfatter slike fraser 
som “jeg ønsker å bære 
mitt vitnesbyrd” eller 
“jeg vet”.
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Ether 6:19- 30
Jaredittene velger en konge
Oppsummer Ether 6:19- 22 ved å forklare at da Jared og hans bror ble gamle, ba Jaredittene 
om en konge. Be elevene granske Ether 6:23 for å finne ut hva Jareds bror advarte dem og 
sa ville skje hvis de valgte en konge.

Avrund med å bære ditt vitnesbyrd om prinsippene i denne leksjonen.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Ether 6:1- 12. Jaredittene krysser havet i trygghet

President Thomas S. Monson lærte oss hvordan vi kan 
være forberedt på de utfordringene som møter oss:

“Vi lever i en tid da mange i verden har kuttet de 
trygghetens fortøyninger som ligger i etterlevelse av 
budene. Det er en tid med ettergivenhet, hvor samfun-
net som sådan rutinemessig ignorerer og bryter Guds 
lover. Vi opplever ofte at vi svømmer mot strømmen, 
og iblant virker det som om strømmen kan føre oss 
avgårde.

“Jeg blir påminnet om Herrens ord i Ethers bok 
i Mormons bok. Herren sa: ‘Dere kan ikke krysse 
dette store dyp uten at jeg forbereder dere på havets 
bølger og på vindene som har gått ut, og vannmas-
sene som skal komme.’ [Ether 2:25.] Mine brødre og 
søstre, han har forberedt oss. Hvis vi gir akt på hans 
ord og etterlever budene, vil vi overleve denne tiden 
med ettergivenhet og ugudelighet – en tid som kan 

sammenlignes med bølgene og vinden og flommen 
som kan ødelegge. Han er alltid oppmerksom på oss. 
Han elsker oss, og vil velsigne oss når vi gjør det rette” 
(“Avslutningsord,” Ensign eller Liahona, nov. 2009, 109).

Ether 6:22- 24. Jaredittene velger en konge

Gjennom all hellig Skrift har profetene advart mot 
farene ved å ha konger. Overvei følgende eksempler:

 1. Jareds bror advarte sitt folk og sa at de ville bli ført 
i fangenskap hvis de fikk en konge (se Ether 6:23).

 2. Kong Mosiah advarte sitt folk mot farene ved å bli 
ledet av en urettferdig konge. Han foreslo at de 
skulle etablere et system med dommere i stedet. 
(Se Mosiah 29.)

 3. Den gammeltestamentlige profeten Samuel advarte 
mot problemene med kongelig styre da hans folk 
ønsket å få en konge så de kunne være “som de 
andre folkene” (se 1 Samuel 8).
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Innledning
Jareds bror ble mismodig over sitt folks anmodning om 
å bli ledet av en konge. Han sa: “Dette vil sikkert føre 
til fangenskap” (Ether 6:23). Hans profeti ble oppfylt to 
generasjoner senere. Under mange kongers styre gikk 

jaredittene gjennom flere sykluser med først å lytte 
til profetene og leve i rettferdighet, og deretter avvise 
profetene og leve i ondskap.
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Ether 7- 11

Undervisningsforslag

Ether 7
Orihah og Kib styrer i rettferdighet, Corihor gjør opprør og overtar riket, og hans 
bror Shule gjenvinner det, og profetene fordømmer folkets ugudelighet.
Tegn et enkelt fengsel på tavlen.

Be elevene beskrive hvordan folk kan føle seg mens de er i fangenskap. Påpek at syndig 
oppførsel kan føre folk inn i åndelig og fysisk fangenskap.

• På hvilke måter fører syndefull oppførsel til fangenskap?

Elevene kan komme med forslag i likhet med følgende: Velge å bryte Visdomsordet eller 
se på pornografi kan føre til avhengighets- fangenskap. Alle former for synd reduserer Den 
hellige ånds kraft i vårt liv. Forklar at denne leksjonen vil hjelpe elevene til å se hvordan de 
kan unngå fangenskap.

Forklar at da Jareds bror fikk vite at folk ville ha en konge, varslet han dem om at deres 
valg ville føre til fangenskap (se Ether 6:22- 23). Til tross for dette valgte det jaredittiske folk 
å ha en konge. Deres første kongen var Orihah, en av Jareds sønner. Deres andre konge var 
Orihahs sønn Kib.

Be elevene lese Ether 7:1- 2 stille for å lære om Jareds brors profeti ble oppfylt i Orihahs 
dager. Be dem rapportere hva de finner ut.

• Hva ville du si til noen som levde i kong Orihahs dager og ikke trodde at Jareds brors 
profeti ville bli oppfylt?

Be elevene lese Ether 7:3- 7 stille, på utkikk etter måten Jareds brors profeti begynte å bli 
oppfylt på. Be dem rapportere hva de finner ut. Sørg for at de forstår at kong Kib og hans 
folk ble ført i fangenskap – “Kib og hans folk var i fangenskap” (Ether 7:7).

• Hvilke prinsipper har du sett så langt i Ether 7? (Når elevene forteller hva de har 
lært, må du påse at følgende prinsipp er klart: Å avvise profetenes ord kan føre til 
fangenskap.)

Be elevene lese Ether 7:8- 13 for å lære om Shule, Kibs sønn, som ble født mens Kib var i 
fangenskap. Før de leser, ber du dem om å forestille seg at de er nyhets-  journalister som 
har fått i oppdrag å dekke beretningen i Ether 7:8- 13. Så ber du hver elev om å rapportere 
til et annet medlem av klassen hva han eller hun ville fremhevet fra beretningen.

Oppsummer Ether 7:14- 22 ved å forklare at etterat Shule ble konge og Corihor omvendte 
seg fra det han hadde gjort, ledet Corihors sønn Noah et opprør mot Shule og Corihor. 
Shule ble satt i fangenskap. Shules sønner greide å drepe Noah og frigi Shule, og Shule 
vendte tilbake til sitt eget rike som konge. Men Noahs sønn Cohor beholdt riket der Noah 
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hadde styrt. Landet ble delt mellom to konger og to folkeslag inntil et slag fant sted der 
Shule drepte Cohor. Cohors sønn Nimrod ga Cohors del av kongeriket til Shule.

Forklar at etterat Shule gjenvant riket, kom det profeter blant folket. Be elevene lese Ether 
7:23- 25 stille og finne ut hva profetene sa, og hvordan folket reagerte. Når elevene har 
fortalt hva de har funnet ut, kan du spørre:

• Hvordan reagerte folket på profetene? Hvordan reagerte Shule?

• Hvordan ble Shules beskyttelse av profetene til velsignelse for hans folk?

Be en elev lese Ether 7:26- 27 høyt. Be klassen følge med, på utkikk etter hva som skjedde 
når folket adlød profetenes ord. (Når elevene forteller hva de har funnet ut, sørger du for 
at de finner frem til følgende prinsipp: Når vi følger profeters råd og husker Herren, 
begynner vi å få fremgang.
• Hvordan er du blitt velsignet fordi du har fulgt profeters råd?

Oppmuntre elevene til å finne frem til én måte de bedre kan lytte til og adlyde profetenes 
ord på.

Ether 8:1- 9:13
Jared og deretter Akish blir jaredittiske konger gjennom hemmelige forbund.
Oppsummer Ether 8:1- 14 ved å forklare at etter Shules død ble Omer konge. Omers sønn 
Jared gjorde opprør mot sin far og gikk inn for å bli konge. Han greide å få halvparten 
av riket for en periode, men han ble senere beseiret og tvunget til å oppgi sin halvdel av 
riket. Så la Jareds datter en plan for hvordan Jared kunne bli konge. Hun minnet sin far på 
de hemmelige forbund fra gamle dager. Hun sa at hun ville danse for en mann ved navn 
Akish, som hun visste ville ønske å gifte seg med henne. Når Akish ba om å få gifte seg 
med henne, skulle Jared fortelle Akish at han måtte drepe kong Omer. Jared og hans datter 
gjennomførte denne planen. Akish ba om å få gifte seg med Jareds datter og inngikk deret-
ter et hemmelig forbund med sine venner for å drepe kong Omer.

Påpek at på grunn av denne planen oppsto det hemmelige forbund blant jaredittene som 
til slutt forårsaket deres ødeleggelse. Forklar at et hemmelig forbund er “en organisasjon 
av mennesker som er bundet sammen ved ed for å iverksette gruppens onde hensikter” 
(Veiledning til Skriftene, “Hemmelige forbund,” scriptures.lds.org). Gadianton- røverne 
er et eksempel på en organisasjon i Mormons bok som brukte hemmelige forbund for å 
oppnå sine onde hensikter.

Be elevene lese Ether 8:15- 19 stille, på utkikk etter hva Akish gjorde for å opprette et hem-
melig forbund. Be elevene se etter hva disse versene forteller oss om hemmelige forbund.

• Hva er motivene til dem som støtter hemmelige forbund? (Få makt slik at de kan begå 
onde handlinger.)

• Hvem sin makt står bak hemmelige forbund? (Djevelens)

• Hvilket uttrykk i Ether 8:18 viser hva Herren mener om hemmelige forbund? (“Mer 
avskyelig og ugudelig enn noe annet.”)

Be en elev lese Ether 8:20- 22, 25 høyt. Be klassen følge med, på utkikk etter flere ting de 
kan lære om hemmelige forbund. Be dem om å rette særlig oppmerksomhet mot hemme-
lige forbunds påvirkning på samfunnet. (Merk at uttrykket “bygger det opp” i begynnelsen 
av Ether 8:25 henviser til oppbyggingen av hemmelige forbund.)

• Hvilken påvirkning har hemmelige forbund på samfunn, ifølge det dere har lest? (Etter 
hvert som elevenes svarer, sørger du for at de finner frem til følgende sannheter: Støtte 
til hemmelige forbund fører til at hele samfunn går under.)

Be klassen lese Ether 8:23- 24, 26 stille, på utkikk etter det Moroni ønsket at vi skulle gjøre 
som et resultat av hans advarsler mot hemmelige forbund.

• Hva ba Moroni oss om å gjøre? (Være oppmerksomme på hemmelige forbund og sørge 
for at de avskaffes i våre samfunn.)

• Hva var Moronis håp for oss i de siste dager ifølge det som står i Ether 8:26?

Oppsummer Ether 9:1- 13 ved å forklare at som et resultat av sitt hemmelige forbund ble 
Akish og hans venner i stand til å styrte Omers kongedømme. Men Gud advarte Omer og 
sa at han skulle flykte med sin familie, og dermed spare sitt og familiens liv. Omers onde 
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sønn Jared ble konge og ga sin datter til Akish i ekteskap. Akish og vennene hans vide-
reførte sine onde planer, drepte Jared og til og med Akish sønn. Disse handlingene førte 
til en krig mellom Akish og hans sønner, som til slutt tilintetgjorde nesten alle jaredittene 
og plasserte Omer på tronen igjen. Understrek at disse hendelsene viser at hemmelige 
forbund fører til ødeleggelse av samfunn.

Ether 9:14- 11:23
Én konge etterfølger en annen, noen styrer i rettferdighet og noen i ugudelighet.
Forklar at kapittel 9 til 11 i Ether beretter at ytterligere 24 konger styrte jaredittene etter 
Jared – noen i rettferdighet og noen i ugudelighet. Minn elevene på følgende prinsipp som 
ble diskutert tidligere: Å avvise profetenes ord kan føre til fangenskap. Be halve klassen 
studere Ether 9:26- 35 (under Heths styre), og be den andre halvparten studere Ether 11:1- 8 
(under Coms og Shibloms styre). Be begge gruppene se etter tegn på dette prinsippet. Be 
elevene fortelle i korthet hva de kommer frem til.

Bær vitnesbyrd om viktigheten av å følge profetenes råd. Det kan være lurt å dele med 
klassen en opplevelse fra ditt eget liv som lærte deg viktigheten av å følge profetenes råd.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Ether 7:23- 27; 9:28- 31. Profeter og deres budskap 
blir ofte forkastet

Hvorfor forkynner profeter budskap som er upopulære 
blant mange mennesker i verden? Eldste Robert D. 
Hales i De tolv apostlers quorum forklarte:

“Profeter må ofte advare mot konsekvensene av å 
bryte Guds lover. De forkynner ikke det som er popu-
lært i verden… Hvorfor forkynner profeter upopulære 
bud og kaller samfunnet til omvendelse for å forkaste, 
forandre og til og med ignorere budene? Årsaken er 
meget enkel. Når profeter får åpenbaring, har de ikke 

noe annet valg enn å forkynne og bekrefte det som 
Gud har gitt dem å fortelle verden” (“Vil du gå inn til 
livet, så hold budene,” Lys over Norge, juli 1996, 39).

Eldste L. Aldin Porter i De syttis presidentskap sa:

“Enkelte beklager seg over at når profeter taler klart og 
bestemt, tar de handlefriheten fra dem. Vi har fremde-
les frihet til å velge. Men vi må godta konsekvensene av 
våre valg. Profetene tar ikke handlefriheten fra oss. De 
varsler oss ganske enkelt om hvilke konsekvenser våre 
valg vil få. Hvor tåpelig det er å kritisere profetene for 
deres advarsler” (“Vår fremtid,” Liahona, jan. 2000, 77).
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Innledning
Etter å ha gjenfortalt mange års jaredittisk historie 
introduserte Moroni profeten Ethers tjenesteperiode. 
Moroni avbrøt deretter den historiske beretningen for 
å skrive ned noen av de velsignelser som kommer til 

dem som utøver tro på Jesus Kristus. Denne leksjonen 
dekker Ether 12:1- 22, mens leksjon 150 omhandler 
Ether 12:23- 41.

LEKSJON 149

Ether 12:1- 22

Undervisningsforslag

Ether 12:1- 4
Ether forkynner omvendelse til jaredittene
Begynn klasseperioden med å be en elev komme til tavlen og tegne noen bølger og en 
båt som er sikret med et anker.

• Hvorfor er det viktig for en båt å ha et anker?

• Hvilke farer eller vanskeligheter kan en båt støte på hvis den ikke har et anker?

• Hvilken innflytelse har bølger på en båt? (Svarene kan omfatte at bølgene gjør at en 
båt forflytter seg, driver av gårde, eller bli kastet hit og dit.)

Merk båten med ordene ditt liv.
• Hvis båten representerer vårt liv, hva kan bølgene sammenlignes med? (Svarene kan 

omfatte sosialt press, motgang, falske læresetninger eller ugudelighet.)

• Hvordan kan en persons liv være som en båt uten anker? (Du kan gjerne foreslå at ele-
vene leser Mormon 5:17-18 for å finne svar på dette spørsmålet.)

• Hva er noen ting Herren har gitt oss som kan fungere som åndelige ankere i vårt liv? 
(Elevene kan gi en rekke forskjellige svar. Mange av evangeliets aspekter kan sammen-
lignes med et anker.)

Oppmuntre elevene til å se etter eksempler på åndelige ankere mens de studerer Ether 12.

Forklar at Ether 12 begynner med Moronis presentasjon av Ether, en jaredittisk profet som 
forkynte i en tid da folket forkastet profetene og levde i ugudelighet. Be elevene lese Ether 
12:1- 3 stille, og merke seg alt som imponerer dem ved Ethers handlinger. Be dem fortelle 
hva de finner ut.

Be en elev lese Ether 12:4 høyt. Be klassen følge med og identifisere hva de som tror på 
Gud kan “håpe på”, til tross for at de er omgitt av vanskeligheter og ondskap. Etter hvert 
som elevene svarer, kan det være lurt å påpeke at den “bedre verden” vi skal håpe på, er 
“en plass ved Guds høyre hånd”.

• Hva vil det si å få en plass ved Guds høyre hånd? (Å vende tilbake til hans nærhet og få 
evig liv.)

• Hvordan tror du det å ha “et sikkert håp” er forskjellig fra bare å ønske noe? (I Skrif-
tene refererer håp til det å ha tillit til at vi kan motta velsignelsene Gud lover oss hvis vi 
holder våre pakter med ham.)

• Hvordan får vi håp om å få en plass ved Guds høyre hånd ifølge Ether 12:4? (Etter hvert 
som elevene svarer, forklarer du at troen som nevnes i Ether 12:4, refererer til tro på Jesus 
Kristus.) Hvordan lar troen på Jesus Kristus oss ha “et sikkert håp” om en plass ved 
Guds høyre hånd?

På tavlen merker du ankeret med ordene tro og håp.
• Hva skjer når noen har håp og tro på Jesus Kristus ifølge Ether 12:4? (Selv om elevene 

kan bruke forskjellige ord, bør de vise til følgende prinsipp: Når vi har håp og tro på 
Jesus Kristus, blir vi standhaftige, og vi vil være rike på gode gjerninger.)
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• Hva tror du det vil si å være “rike” på gode gjerninger? (Å gjøre mange gode ting.)

• Hva er noen gode gjerninger som forherliger Gud? (Svarene kan omfatte bønn, skrift-
studium, tjene andre og utvikle talenter.)

• Tenk på folk du kjenner som alltid synes å være rike på gode gjerninger, og ikke skam-
mer seg over å ære Gud. Hva er noen konkrete ting de gjør, som gjør dem til gode 
eksempler når det gjelder dette prinsippet?

Be elevene tenke på ganger når det har vært vanskelig for dem å være standhaftige og rike 
på gode gjerninger. For å hjelpe elevene til å forberede seg på lignende situasjoner i løpet 
av livet oppmuntrer du dem til å lete etter måter de kan øke sin tro og sitt håp på mens 
de fortsetter å studere Ether 12.

Ether 12:5- 22
Moroni forteller om mirakler og forunderlige ting som kom ved tro.
Skriv følgende setning på tavlen: Jeg ønsker å få et åndelig vitnesbyrd om at…
Be elevene foreslå sannheter i evangeliet, prinsipper eller doktriner som folk kan søke 
et åndelig vitne til. Etter hvert som elevene svarer, skriver du svarene deres på tavlen. 
(Svarene kan omfatte et vitne om at Mormons bok er sann; leve et rent og dydig liv er viktig, 
Visdomsordet er en Guds lov, jeg skulle forberede meg til å reise på misjon.) Be elevene tenke 
på en sannhet i evangeliet som de ønsker å motta et åndelig vitnesbyrd eller sterkere 
vitnesbyrd om.

Forklar at noen mennesker har følgende holdning: “Jeg vil ikke tro på eller etterleve et 
prinsipp i evangeliet før jeg ser bevis for at det er sant.” Be elevene lese Ether 12:5- 6 stille, 
på utkikk etter hvordan disse versene angår denne holdningen. Påpek at Ether 12:6 er et 
Kjenn Skriftene- skriftsted. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer dette skriftstedet på 
en særegen måte slik at de lett vil kunne finne det igjen.

• Hva må skje før vi kan motta et vitne ifølge Ether 12:6?

• Hvilke tanker gjør du deg når du tenker på setningen “før deres tro er prøvd”?

Når elevene svarer, kan det være klokt å forklare at noen mennesker feiltolker “før deres 
tro er prøvd” til å bety at det alltid dreier seg om vanskeligheter. Uttrykket “før deres tro 
er prøvd” kan beskrive noe som gir oss en mulighet til å demonstrere eller utøve vår tro 
på Jesus Kristus. For å hjelpe elevene å få en bedre forståelse av disse ordene, ber du en 
elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum. Før 
uttalelsen leses, ber du klassen merke seg eldste Scotts forklaring på uttrykket “før deres 
tro er prøvd”.

“Du kan lære å bruke troen mer effektivt ved å anvende det prinsippet 
Moroni gir oss: ‘… dere får ikke noe vitnesbyrd før deres tro er prøvd ’ [Ether 
12:6; uthevelse tilføyd]. Så hver gang du prøver din tro, det vil si handler med 
verdighet på en tilskyndelse, vil du motta bekreftelse fra Ånden. Slike følelser 
vil befeste din tro. Når du gjentar dette mønsteret, vil din tro bli sterkere” 
(“Troens oppholdende kraft i tider med usikkerhet og prøvelser,” Ensign 

eller Liahona, mai 2003, 76).

• Hvordan er den prosessen som ble beskrevet av eldste Scott, forskjellig fra holdningen til 
dem som ønsker bevis før de vil tro eller handle?

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen: Ether 12:7- 12; Ether 12:13- 18; Ether 12:19- 
22, 30- 31. Del klassen i tre grupper, og gi hver gruppe ett av skriftstedene. Be elevene se 
etter velsignelser som kom som et resultat av troen på det som beskrives i hvert skriftsted. 
Oppmuntre dem til å legge merke til bruken av uttrykket “etter at de hadde tro” eller 
“etter at de hadde vist sin tro” i vers 7, 12, 17, 18 og 31. (Det kan være lurt å foreslå at ele-
vene markerer disse ordene hver gang de forekommer.)

Når elevene forteller hva de har funnet, ber du dem oppsummere hva Herren gir oss etter 
at vi viser tro på Jesus Kristus. Selv om elevene kan bruke forskjellige ord, bør de uttrykke 
en sannhet som ligner på følgende: Hvis vi ønsker et åndelig vitne, må vi først vise tro 
på Jesus Kristus. Forklar at på lignende måte som med åndelige vitner kommer heller 
ikke mirakler før etter at vi har utøvd vår tro.

Ether 12:6  
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til undervis-
ningsforslaget på slutten 
av leksjonen for å hjelpe 
elevene med deres 
mestring av dette 
skriftstedet.
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Presenter følgende situasjoner for klassen. Be elevene forklare hvordan den enkelte i hver 
situasjon kan demonstrere tro på Herren.

 1. En ung kvinne ønsker å motta et vitne om at Mormons bok er sann.

 2. En ung mann har et sterkt ønske om å hjelpe sine kjære til å ta imot evangeliet.

Oppfordre elevene til å tenke over en gang når de eller noen de kjenner, har fått åndelige 
vitner eller mirakler etter å ha demonstrert tro på Herren. Be noen elever om å fortelle 
det de har tenkt på. (Forviss deg om at de forstår at de ikke skulle føle seg forpliktet til å 
snakke om noe som er for personlig eller privat.) Du kan også gjerne fortelle om en per-
sonlig erfaring.

Be elevene om igjen å tenke på den sannheten i evangeliet som de ønsker å motta et ånde-
lig vitnesbyrd om. Oppfordre dem til å skrive i notatboken eller skriftstudiejournalen sin 
noe de kan gjøre for å utøve mer tro på Herren.

Kjenn Skriftene – Ether 12:6
For å hjelpe elevene å lære utenat Ether 12:6, ber du hver elev skrive verset på et stykke 
papir og utelate viktige ord eller setninger og lage et tomt felt i deres sted. Når de er 
ferdige, gir du elevene en kort stund til å prøve å lære verset utenat og mentalt fylle ut 
tomrommene.

Be elevene utveksle papirer med noen nær dem. Hver elev bør lese innholdet på hans 
eller hennes nye papir høyt, og prøve å fylle de tomme mellomrommene fra hukommelse. 
Hvis tiden tillater det, lar du elevene gjenta aktiviteten ved å utveksle papirer igjen.

Be elevene ta sine papirer med seg hjem og bruke dem til å fremsi Ether 12:6 for mor 
eller far. Oppmuntre dem til å spørre foreldrene om de husker en gang da de viste tro 
på Jesus Kristus og mottok et vitne eller mirakel de hadde søkt etter.

Rund av med å bære ditt vitnesbyrd om prinsippene i denne leksjonen.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Ether 12:4- 6. Hva er håp?

I Ether 12 avslører Moronis læresetninger om prin-
sippene håp og tro at de to er nært knyttet sammen. 
Han definerte tro som “det som håpes, men ikke sees” 
(Ether 12:6) og underviste at vårt håp om frelse “kom-
mer ved tro” på Jesus Kristus (Ether 12:4). Heftet Tro 
mot pakten lærer oss følgende om håp:

“Når vi har håp, stoler vi på Guds løfter. Vi føler en stille 
forvissning om at når vi gjør ‘rettferdige gjerninger’, 
skal vi ‘få [vår] lønn, ja, fred i denne verden og evig liv 
i den kommende verden’. (L&p 59:23) …Prinsippet håp 
strekker seg inn i evigheten, men det kan også holde 
deg gående gjennom hverdagens utfordringer” (Tro 
mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet [2004], 71).

President Dieter F. Uchtdorf definerte håp som følger:

“Håp er en av Åndens gaver. [Se Moroni 8:26.] Det 
er et håp om at vi, gjennom Jesu Kristi forsoning og 
kraften i hans oppstandelse, skal oppstå til evig liv, 
og dette på grunn av vår tro på Frelseren. [Se Moroni 
7:41.] Denne form for håp er både et prinsipp med et 
løfte og et bud [se Kolosserne 1:21- 23], og som med 
alle bud, er det vårt ansvar å integrere det i vårt liv 
og overvinne fristelsen til å miste håpet. Å håpe på vår 
himmelske Faders barmhjertige plan for lykke fører 
til fred [se Romerne 15:13], barmhjertig [se Salmene 
33:22] og glede [se Romerne 12:12]. [Se Ordspråkene 
10:28.] Håpet om frelse er som en beskyttende hjelm 
[se 1 Tessalonikerbrev 5:8], det er et grunnlag for vår 
tro [se Hebreerne 11:1; Moroni 7:40] og et anker for vår 
sjel. [Se Hebreerne 6:19; Ether 12:4.]” (“Håpets uende-
lige kraft,” Ensign eller Liahona, nov. 2008, 21- 22).
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Innledning
I ydmyk bønn uttrykte Moroni en bekymring. Han 
bekymret seg for den svakhet han oppfattet i det han 
hadde skrevet og i nedtegnelsene til andre profeter i 

Mormons bok. Herren svarte med et løfte om å styrke 
dem som ydmyker seg og har tro på ham.

LEKSJON 150

Ether 12:23-41

Undervisningsforslag

Ether 12:23-41
Moroni lærer oss at tro, håp og kjærlighet er avgjørende for frelse.
Skriv ordet sterk på én side av tavlen og ordet svak på den andre siden. Gi elevene tid til 
å tenke over hva de føler er deres sterke sider. Deretter ber du dem tenke på noen av sine 
svakheter eller mangler. Be dem om å rekke opp hånden hvis de ønsker å gjøre sine svak-
heter til styrke. Forklar at Moroni underviste oss om hvorfor vi har svakheter, og hvordan 
vi kan overvinne dem.

Be en elev lese Ether 12:23-25 høyt. Be klassen følge med, og finne svakheter Moroni 
følte han og andre forfattere i Mormons bok hadde. Før elevene leser, kan det være lurt å 
forklare at ordet hedningefolkene i disse versene refererer til folk som ville leve i hedninge-
nasjonene i de siste dager.

• Hva var Moroni bekymret for ville skje på grunn av svakheten hos dem som skrev 
Mormons bok?

Be elevene lese stille Herrens svar til Moronis bekymring i Ether 12:26- 27. Be dem om å 
lete etter en grunn til at Gud gir oss svakheter. Påpek at Ether 12:27 er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere dette skriftstedet på en spesiell 
måte slik at de lett vil kunne finne det igjen.

For å hjelpe elevene å forstå bedre begrepet svakhet slik det brukes i disse versene, ber 
du en elev lese følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell i De tolv apostlers quorum. 
Før uttalelsen blir lest, ber du klassen lytte etter de to typer svakhet som eldste Maxwell 
kommenterte.

“Når vi leser i Skriftene om menneskenes ‘svakheter’, omfatter dette 
begrepet den … svakhet som er nedlagt i menneskets natur, hvor kjødet har 
en uopphørlig innvirkning på ånden (se Ether 12:28-29). Svakhet omfatter 
imidlertid også våre særegne svakheter, som det er forventet at vi skal 
overvinne (se L&p 66:3; Jakobs bok 4:7). Livet har det med å avsløre disse 
svakhetene” (Lord, Increase Our Faith [1994], 84).

• Hva er de to typer menneskelig svakhet vi leser om i Skriftene, ifølge eldste Maxwell? 
(Du må kanskje forklare at uttrykket “menneskets natur” refererer til svakhet som følge 
av Adam og Evas fall, eller med andre ord, de svakheter knyttet til “det naturlige menne-
ske” som omtales i Mosiah 3:19.)

Minn elevene på at Skriftene noen ganger indikerer et prinsipp ved hjelp av ordene hvis
og da. Ordet hvis introduserer noe vi må gjøre, og da introduserer en forklaring på hva som 
vil skje som følge av våre handlinger. Be elevene gjennomgå Ether 12:27 stille, på jakt etter 
“hvis- da”- prinsippene i dette verset. Elevene skulle finne følgende prinsipper (skriv dem 
på tavlen):

Hvis vi kommer til Jesus Kristus, da vil han vise oss vår svakhet.
Hvis vi ydmyker oss og utøver tro på Herren, da vil han la det svake bli til styrke 
for oss.

Ether 12:27  
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til undervis-
ningsforslaget på slutten 
av leksjonen for å hjelpe 
elevene med deres 
mestring av dette 
skriftstedet.
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• Hvorfor tror du det er viktig for oss å være oppmerksom på våre svakheter?

• Pek på uttrykket “komme til Jesus Kristus” i første prinsipp. Hva er noe vi kan gjøre 
for å “komme til Jesus Kristus”? (Svarene kan omfatte at vi kan be, faste, omvende oss, 
studere Skriftene, delta i gudsdyrkelse i templet, tjene andre og søke å utvikle Kristus- 
lignende egenskaper. Det kan være lurt å påpeke at i de fleste tilfeller betyr det å over-
vinne en svakhet at i tillegg til å søke Herrens hjelp, må vi også gjøre vår del.)

• Hva forteller det andre prinsippet oss vil skje hvis vi velger ikke å ydmyke oss og utøve 
tro på Jesus Kristus? (Våre svakheter vil forbli hos oss fordi vi har nektet å la Herrens 
nåde hjelpe oss å overvinne dem.)

• Hva tror du menes med setningen “min nåde er tilstrekkelig for… alle… som ydmyker 
seg for meg”? (For å hjelpe elevene å besvare dette spørsmålet, må du kanskje forklare 
at nåde er en “guddommelig hjelp eller styrke, gitt gjennom Jesu Kristi store barmhjer-
tighet og kjærlighet” og gjort mulig ved forsoningen [Veiledning til Skriftene, “Nåde”]. 
Denne forløsende kraft, eller hjelp, vil aldri gå tom – uansett hvor mange folk som 
benytter seg av den.)

Oppmuntre elevene til å fortelle om opplevelser de har hatt når Herren har hjulpet 
dem (eller noen de kjenner) til å overvinne en svakhet. (Minn elevene på at de ikke skulle 
fortelle om erfaringer som er for personlige eller private.) Du kan også godt fortelle om 
en erfaring du selv har hatt.

For å oppmuntre til anvendelse av prinsippene som undervises i Ether 12:27 kan du skrive 
følgende setninger på tavlen:

1. Gjenkjenne min svakhet 2. Ydmyke meg 3. Utøve tro på Jesus Kristus

Oppmuntre elevene til å skrive disse uttrykkene i sine notatbøker eller skriftstudiejour-
naler. Under de riktige uttrykkene skriver de (1) en svakhet de føler de har, (2) en måte 
de kan ydmyke seg på, og (3) en måte de kan utøve tro på Jesus Kristus på slik at de kan 
få hans hjelp, eller nåde, for å overvinne svakheten de har skrevet ned. Forsikre elevene 
om at når de følger opp det de har skrevet, vil Herren la “det svake bli til styrke for dem” 
(Ether 12:27).

Be elevene lese Ether 12:26, 28 stille, og se etter hvordan Herren videre svarte på Moronis 
bekymringer for sin svakhet.

Vis til utsagnet “dårer spotter, men de skal sørge” (Ether 12:26).

• Basert på det vi har studert i dag, hvorfor tror du det er dumt å spotte andres svakheter?

Påpek at Ether 12:26 nevner saktmodighet. (Det kan være lurt å forklare at å være saktmo-
dig er å være ydmyk og lærevillig, og å være tålmodig i tider med lidelse.)

• Hvorfor tror du vi trenger å være ydmyke for å overse andres svakheter?

Før du fortsetter, understreker du at hvis vi er ydmyke, kan vi motta Herrens nåde til 
å hjelpe oss å overse andres svakheter.
Oppsummer Ether 12:29- 32 ved å forklare at Moroni underviste i viktigheten av å utøve tro 
og ha håp og kjærlighet. Du kan gjerne påpeke at “kjærligheten er Kristi rene kjærlighet” 
(Moroni 7:47).

Be elevene lese Ether 12:33- 35 stille, mens de leter etter grunner til hvorfor det er viktig 
å utøve nestekjærlighet når de blir konfrontert med andres svakheter.

• Hva er en konsekvens vi vil møte hvis vi ikke har kjærlighet, ifølge Ether 12:34?

Som avslutning kan du be elevene lese Ether 12:38- 41 stille. Be dem skrive i notatbøkene 
eller skriftstudiejournalene hva de gjør for å svare på invitasjonen som er nedtegnet i Ether 
12:41 – “Søke denne Jesus som profetene og apostlene har skrevet om”.

Bær vitnesbyrd om at når vi ydmyker oss og utøver tro på Jesus Kristus, vil han “la det 
svake bli til styrke for [oss]” (Ether 12:27). Oppmuntre elevene til å følge opp planene de 
har skrevet. Du kan også oppmuntre dem til å søke Herrens hjelp med å utøve nestekjær-
lighet når de blir konfrontert med andres svakheter.

Oppfordre dem 
til å fortelle om 
åndelige erfaringer.
Du kan stole på at 
elevene vil ha åndelige 
opplevelser å dele med 
hverandre. President 
J. Reuben Clark jr. i Det 
første presidentskap 
sa: “Det finnes knapt 
en eneste ungdom som 
kommer gjennom døren 
til Seminar… som ikke er 
seg bevisst å ha mottatt 
åndelige velsignelser… 
som ikke har sett effek-
ten av bønn… som ikke 
har vært vitne til troens 
kraft til å helbrede syke, 
eller… sett åndelige 
tilkjennegivelser som 
verden i det store og 
hele er uvitende om i vår 
tid” (Kirkens fastlagte 
kurs for utdannelse, rev. 
utg. [1994], 6; se også  
si. lds. org).
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Kjenn Skriftene – Ether 12:27
For å hjelpe elevene å lære utenat Ether 12:27, kan du skrive følgende ord på tavlen og be 
elevene kopiere dem på et ark:

Hvis… kommer… vise… svakhet… gir… svakhet… ydmyke… nåde… alle mennesker… 
ydmyker… hvis… ydmyker… tro… svake… styrke.

Be elevene lese Ether 12:27 stille, og legge merke til disse ordene. Deretter ber du dem 
fremsi så mye av verset som de kan ved å bare se på ordene på papiret. Oppmuntre ele-
vene til å legge papiret et sted de vil finne det senere i dag eller i morgen (for eksempel 
i en lomme eller i Skriftene). Oppfordre dem til å repetere Ether 12:27 hver gang de ser 
papiret inntil de har lært skriftstedet utenat.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Ether 12:27. “[Jeg vil] vise dem deres svakhet”

Eldste Bruce C. Hafen i De sytti antydet at vår kamp 
for å overvinne svakhet er sentral i vår hensikt her 
på jorden:

“Faderens plan utsetter oss for fristelser og lidelser 
i denne falne verden…

Så om du har problemer, trenger du ikke anta at det er 
noe galt med deg. Det å kjempe med problemer er det 
sentrale i meningen med livet. Når vi nærmer oss Gud, 
vil han vise oss vår svakheter og gjennom dem gjøre oss 
klokere og sterkere. Hvis dere ser mer av deres svakhe-
ter, betyr det bare at dere beveger dere nærmere ham, 
ikke lenger vekk” (“Forsoningen – alt for alt,” Ensign 
eller Liahona, mai 2004, 97).

Følgende historie er om en ung mann som opplevde 
en oppfyllelse av Herrens løfte i Ether 12:27:

Alle unge menn i Kirken oppfordres til å oppnå mål 
gjennom Plikt overfor Gud, og i noen områder gjen-
nom speiderprogrammet. Jonathan Perez foreldre var 
opptatt med å sørge for sin store familie, og vennene 
hans gjorde narr av hans innsats for å oppnå Eagle- 
graden i speiderprogrammet. Til tross for disse vanske-
lighetene satte Jonathan et mål og gikk i gang. Over 
tid, og med hjelp og støtte fra sine ledere i Unge menn 
nådde han sitt mål. Han skrev: “Denne erfaringen har 
lært meg at uansett hvilke hindringer eller utfordringer 
som kommer i min vei, vil Herren hjelpe meg å over-
vinne min utilstrekkelighet og svakhet (Ether 12:27). 
Det spiller ingen rolle hvilken bakgrunn vi kommer fra, 
eller om vi er rike eller fattige. Vi kan nå våre mål fordi 
vi har Herren ved vår side” (Jonathan Perez, “An Honor 
Earned,” New Era, nov. 2007, 45).

Flere undervisningsforslag
Ether 12:26. Overse andres svakheter

Påpek at en svakhet mange mennesker sliter med, 
er en manglende evne til å være ydmyk og utøve tro 
når de møter andres svakheter. Les høyt to eller tre av 
disse situasjonene. Stopp opp etter hver enkelt situa-
sjon, og be elevene forklare hvordan det å ha tro på 
Jesus Kristus og ha håp om å få evige velsignelser, eller 
handle med barmhjertighet kan hjelpe en person å 
handle riktig i den gitte situasjonen.

 1. En bekjent eller venn har egenskaper som du 
finner irriterende.

 2. Et medlem av menigheten holder en tale eller 
leksjon som du syns er kjedelig.

 3. Noen snakker kritisk om deg.

 4. Et familiemedlem har en svakhet som noen 
ganger gjør livet vanskelig for deg.
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Ether 4- 12 (Enhet 30)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prinsip-
pene elevene lærte da de studerte Ether 4- 12 (enhet 30), er 
ikke ment å bli undervist som en del av leksjonen. Leksjo-
nen du underviser i, konsentrerer seg bare om et fåtall av 
disse læresetningene og prinsippene. Følg Den hellige ånds 
tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Ether 4- 5)
Moroni forseglet skriftene til Jareds bror og lærte om betin-
gelsene vi må imøtekomme før vi får motta den opptegnel-
sen. Fra disse læresetningene lærte elevene at når vi utviser 
stor tro på Herrens ord, vil han velsigne oss med videre 
åpenbaring.

Dag 2 (Ether 6)
Av jaredittenes eksempel på å utøve tro på Herren mens de 
krysset “de store vann” (Ether 6:3) i sine båter, lærte elevene 
at når vi stoler på Herren og gjør hans vilje, vil han lede an 
i vårt livsløp. Vinden blåste båtene til det lovede land, og 
elevene lærte at hvis vi stoler på Herren, kan motgang og 
vanskeligheter hjelpe oss å få fremgang og oppnå lovede 
velsignelser.

Dag 3 (Ether 7- 11)
Da jaredittene ignorerte Jareds brors advarsel og valgte å 
ha en konge, oppdaget elever at det å avvise profetenes 
ord fører til fangenskap. Shule var en konge som regjerte i 
rettferdighet. Da hans folk begynte å omvende seg og lytte 
til profetene, begynte de å få fremgang. Elevene lærte at når 
vi omvender oss fra våre synder, begynner vi å få fremgang. 
Jaredittene ga etter hvert etter for ondskap og illustrerte 
den sannhet at det å støtte hemmelige forbund fører til 
at samfunn går til grunne.

Dag 4 (Ether 12)
Fra profeten Ether lærte elevene at når vi har håp og tro 
på Jesus Kristus, vil vi få styrke til å være standhaftig og bli 
rike på gode gjerninger. Moroni skrev at hvis vi ønsker et 
vitne, må vi først utøve tro på Jesus Kristus. Av Herrens svar 
på Moronis bekymringer for hans og de andre Mormons 
bok- forfatteres svakhet i skriving, oppdaget elevene at hvis 
vi ydmyker oss og utøver tro på Herren, så vil han gjøre vår 
svakhet om til styrke.

Innledning
Denne leksjonen fokuserer på Ether 12:23- 41. Moroni fortalte 
hvorfor folk har svakheter, og hva de må gjøre for å overvinne 
dem.

Undervisningsforslag

Ether 4- 11; 12:6
Jaredittene blomstrer og blir velsignet når de er rettferdige
Gi tre elever i oppdrag å gjennomgå og oppsummere følgende 
kapitler ved hjelp av kapittelsammendragene: Ether 4- 5; Ether 6 
og Ether 7- 11. Be en annen elev gjennomgå Ether 12:6. Be dem 
dele et eller to prinsipper de har lært, med klassen.

Ether 12:23- 41
Moroni uttrykker bekymring for hvordan hedningene vil ta imot 
Mormons bok.
Skriv sterk på én side av tavlen og svak på den andre siden. Gi 
elevene tid til å tenke over hva de føler er deres sterke sider, og 
hva de føler er noen av deres svakheter og mangler. Forklar at i 
Ether 12 lærte Moroni hvordan vår svakhet kan bli til styrke.

Be en elev lese Ether 12:23- 25 høyt, og be klassen identifisere 
den svakheten Moroni følte han og andre forfattere av Mormons 
bok hadde. Still så elevene følgende spørsmål:

• Hvilken svakhet nevnte Moroni i disse versene?
• Hva var Moroni bekymret for ville skje på grunn av svakheten 

hos dem som skrev Mormons bok?

Etter at elevene har svart, ber du dem lese stille Herrens svar på 
Moronis bekymring i Ether 12:26- 27 og se etter hvorfor Gud gir 
oss svakheter. Når elevene har fått tid til å lese versene, minner 
du dem på at Ether 12:27 er et Kjenn Skriftene- skriftsted.

For å hjelpe elevene å forstå begrepet svakhet bedre slik det 
brukes i disse versene, kan du be en elev lese følgende uttalelse 
av eldste Neal A. Maxwell i De tolv apostlers quorum:

“Når vi leser i Skriftene om menneskenes ‘svakheter’, omfatter 
dette begrepet den allmenne, men nødvendige svakhet som 
er nedlagt i menneskets natur, hvor kjødet har en uopphørlig 
innvirkning på ånden…Svakhet omfatter imidlertid også våre 
særegne svakheter, som det er forventet at vi skal overvinne” 
(Lord, Increase Our Faith [1994], 84).

Du må kanskje forklare at den generelle menneskelige tilstand 
eldste Maxwell snakket om, refererer til den svakhet som 
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kommer til menn og kvinner gjennom Adams fall. På grunn 
av syndefallet er vi alle utsatt for fristelser og menneskelig 
ufullkommenhet i tillegg til våre egne personlige svakheter.

Oppfordre elevene til å finne et prinsipp i Ether 12:27. (Hvis 
vi ydmyker oss og utøver tro på Herren, da vil han la det 
svake bli til styrke for oss.)

For å oppmuntre til anvendelse av dette prinsippet som undervi-
ses i Ether 12:27 kan du skrive følgende på tavlen:

1. Gjenkjenne min svakhet  
2. Ydmyke meg  
3.  Utøve tro på Kristus

Be elevene skrive disse setningene øverst på et ark. Be elevene 
tenke over og skrive under overskriften, enten nå eller senere, 
(1) en svakhet de føler de har, (2) hvordan de kan ydmyke seg i 
forbindelse med den svakheten, og (3) hvordan de kan utøve tro 
på Kristus slik at de kan få hans hjelp, eller nåde, for å overvinne 
svakheten de har skrevet opp.

Når de er ferdige, oppfordrer du elevene til å legge papiret i sin 
personlige dagbok eller et annet sted der de vil se det ofte og 
bli minnet om innsatsen de ønsker å gjøre. Bær vitnesbyrd for 
elevene om at når de ydmykt gjør sitt beste for å overvinne sine 
svakheter, vil Herren hjelpe dem til å “la det svake bli til styrke 
for dem” (Ether 12:27).

Be elevene lese Ether 12:26, 28 for å finne ut hvordan Herren 
videre svarte på Moronis bekymringer om hans svakhet i skri-
ving. Du kan gjerne stille følgende spørsmål:

• I Ether 12:26 nevnte Moroni saktmodighet, som er å være 
mild, ydmyk og lydig mot Guds vilje. Hvorfor tror du det kre-
ver saktmodighet å overse andres svakheter?

• Hvordan kan Herrens nåde (Hans hjelp eller guddommelige 
styrkende kraft) hjelpe oss å ikke utnytte andres svakheter?

Understrek at når vi utvikler tro, håp og kjærlighet, vil 
Herrens nåde hjelpe oss når vi står overfor andres svak-
heter. Oppsummer Ether 12:29- 32 ved å forklare at Moroni 
gjennomgikk viktigheten av å utøve tro og vitnene og miraklene 
det bringer med seg. Be elevene lese Ether 12:33- 35 og finne ut 
hva Moroni skrev om viktigheten av å utøve nestekjærlighet.

Spør: Hvorfor er det viktig å ha nestekjærlighet når vi blir kon-
frontert med andres svakheter?

Be elevene fortelle en medelev hva de gjør for å søke å få Jesu 
Kristi nåde mer fullstendig i sitt liv. Hvis tiden tillater det, kan du 
be noen elever fortelle klassen hvordan det å søke seg nærmere 
Jesus Kristus har påvirket deres liv.

Neste enhet (Ether 13- Moroni 7)
Når elevene forbereder seg til å studere neste enhet, oppmuntrer 
du dem til å vurdere følgende: Hva om alle dine venner og din 
familie ble drept, og du var den eneste igjen i live som var trofast 
mot Jesu Kristi evangelium? Både Ether og Moroni opplevde 
denne type ensomhet. Hvordan kan man tåle enhver prøvelse og 
oppnå evig liv? Moroni 7 forklarer at tro, håp og kjærlighet er 
nødvendig for å oppnå disse gavene.
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Innledning
Profeten Ethers opptegnelse over den jaredittiske 
sivilisasjonen tjener som et vitnesbyrd om at de som 
avviser Herren og hans profeter, ikke vil ha fremgang. 
Ether advarte Coriantumr, en jaredittisk konge, om at 
hans folk ville bli ødelagt dersom han og hans hus ikke 
ville omvende seg. Da Coriantumr og hans folk nektet 
å omvende seg, eskalerte krig og ondskap i mange år 

inntil hele den jaredittiske nasjonen ble ødelagt. Bare 
Ether og Coriantumr overlevde og var vitne til opp-
fyllelsen av Ethers profeti. Disse kapitlene er også en 
oppfyllelse av Guds befaling om at “enhver nasjon som 
tar [det lovede land] i besittelse, skal tjene Gud, eller bli 
utryddet” (Ether 2:9).

LEKSJON 151

Ether 13- 15

Undervisningsforslag

Ether 13:1- 12
Moroni nedtegner Ethers profetier om det nye og det gamle Jerusalem
Forklar at enkelte byer er kjent ved navn som beskriver deres viktige funksjoner. Les føl-
gende beskrivende navn for byer, og be elevene gjette hvilken by som passer til hvert navn: 
Lysenes by (Paris, Frankrike), Den evige stad (Roma, Italia), Vindenes by (Chicago, Illinois, 
USA); Orientens perle (Manila, Filippinene), og Palassenes by (Mexico City, Mexico). Be 
elevene foreslå hva disse beskrivende navnene kan formidle om byene.

Påpek at Moroni nedtegnet Ethers profetier om tre byer: Det nye Jerusalem (se Ether 
13:6- 8, 10); Enoks by, som skulle “komme ned fra himmelen” (Ether 13:3; se også Moses 
7:62- 64), og Jerusalem i Det hellige land (se Ether 13:11). Fortell klassen at Ether lærte jare-
dittene at landet som de levde i, var stedet for en fremtidig by av stor betydning (se Ether 
13:2- 3). Be elevene lese Ether 13:4- 8 stille, på utkikk etter navnene på de byene som blir 
nevnt i disse versene.

• Hva er navnene på disse byene? (Jerusalem og Det nye Jerusalem.) Hvilket beskrivende 
navn brukte Ether på Jerusalem i Det hellige land og Det nye Jerusalem som en dag vil 
bli bygget på det amerikanske kontinent? (“Hellig by”.)

• Hvordan tror du det ville vært å bo i en by som er kjent som “en hellig by”?

Be elevene lese Ether 13:10- 11 stille, på utkikk etter hvordan folk kan kvalifisere seg til 
å bo i disse hellige byene.

• Hvordan kan folk kvalifisere seg til å bo i disse byene? (Ved å få sine klær gjort “hvite 
i Lammets blod”.)

• Hva betyr det for folk å få sine klær gjort “hvite i Lammets blod”? (Det betyr at folk er 
blitt rene og renset fra synd gjennom Jesu Kristi, Guds Lams forsoning; se 1 Nephi 12:11; 
Alma 5:21.)

Forklar at et annet navn på Det nye Jerusalem er Sion (se Moses 7:62; 10. trosartikkel). 
Mens Det nye Jerusalem, og byen Jerusalem vil etableres i fremtiden, kan alle medlemmer 
av Kirken søke å etablere Sion nå uansett hvor de bor (se L&p 6:6; 14:6). I den mest grunn-
leggende forstand er Sion “de rene av hjertet” (L&p 97:21). Presenter følgende uttalelse av 
eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum:

“Sion er Sion på grunn av innbyggernes karakter, egenskaper og trofasthet 
[se Moses 7:18]. Husk at ‘Herren kalte sitt folk Sion, for de var av ett hjerte 
og ett sinn og levde i rettferdighet; og det var ingen fattige blant dem’ 
(Moses 7:18). Hvis vi vil etablere Sion i vårt hjem, gren, menighet og stav, må 
vi leve opp til denne normen. Det vil bli nødvendig (1) å bli forenet og av ett 
hjerte og ett sinn, (2) både enkeltvis og samlet å bli et hellig folk, og (3) å ta 

Skape en atmosfære av 
kjærlighet og respekt
Elever som føler seg 
elsket, stolt på, og 
verdsatt av deg og sine 
medelever, vil ønske å 
komme til klassen. De vil 
være mer åpne for Den 
hellige ånds påvirkning 
og vil ha et sterkere 
ønske om å delta.
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så effektivt hånd om de fattige og trengende” (“Kom til Sion,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2008, 38).

Gi elevene tid til å tenke over hva de kan gjøre for å bidra til å etablere en høyere norm 
i sitt hjem og i sin grener eller menighet. Du kan gjerne gi dem tid til å skrive sine tanker 
i sine notatbøker eller skriftstudiejournaler.

Ether 13:13- 15:34
Jaredittene avviser Ethers profetiske advarsler og vedvarer i ondskap og 
krig inntil de blir ødelagt.
Oppsummer Ether 13:13- 14 ved å forklare at jaredittene forkastet Ether og kastet ham 
ut fra sin midte. Om dagen gjemte Ether seg i “en fjellhule” hvor han avsluttet sin opp-
tegnelse over jaredittene. Om natten gikk han ut for å se hva som skjedde med hans folk, 
jaredittene. Han skrev om det han så.

Be elevene lese Ether 13:15- 19 stille, på utkikk etter beskrivelser av jaredittenes samfunn. 
Etter at de har lest, ber du dem beskrive det jaredittiske samfunnet med sine egne ord. Be 
så en elev lese Ether 13:20- 22 høyt. Be klassen følge med, på utkikk etter budskapet Herren 
befalte Ether å levere til Coriantumr.

• Hva var Ethers budskap til Coriantumr? (Hvis Coriantumr og hans hus ville omvende 
seg, ville Herren spare folket og la Coriantumr få beholde sitt rike. Hvis de ikke ville 
omvende seg, ville alle i riket, med unntak av Coriantumr, bli ødelagt.)

• Hvordan reagerte Coriantumr og hans folk?

Gi et sammendrag av Ether 13:23- 14:20 ved å forklare at krigene fortsatte i landet. Tre 
menn etter hverandre – Shared, Gilead og Lib – prøvde å ta riket fra Coriantumr. Etter 
hvert fikk hemmelige forbund mer makt, og hele nasjonen ble oppslukt i krig. “I denne 
tiden ble blod utgytt av alle mennesker i hele landet, og det var ingen til å stanse dem” 
(Ether 13:31). Coriantumrs siste fiende var en mann ved navn Shiz.

Be elevene lese Ether 14:21- 25, 30- 31 og 15:1- 2 stille, på jakt etter omfanget av ødeleggel-
sene som ble forårsaket av disse krigene. Be så en elev lese Ether 15:3- 5 høyt. Be klassen 
følge med, på jakt etter hva Coriantumr forsøkte å gjøre for å spare resten av folket fra 
ødeleggelse.

• Hva gjorde Coriantumr? (Han tilbød seg å overgi riket til Shiz.)

• Hvordan reagerte Shiz på Coriantumrs tilbud? (Han sa at han ville spare folket om han 
kunne få lov til å drepe Coriantumr. Se også Ether 14:24.)

Gi et sammendrag av Ether 15:6- 11 ved å forklare at Coriantumrs folk og Shiz folk fortsatte 
å kjempe mot hverandre. Du kan også forklare at dette slaget, der den jaredittiske nasjonen 
ble ødelagt, ble utkjempet i nærheten av en høyde som het Ramah. Hundrevis av år senere 
ble den nephittiske sivilisasjon ødelagt i et slag nær den samme høyden, som da ble kalt 
Cumorah. (Se Ether 15:11; Mormon 6:6.)

Be elevene lese Ether 15:12- 17 stille. Før de leser, ber du dem om å lete etter detaljer om 
jaredittenes situasjon og finne én ting i denne beretningen som er spesielt trist. Når de har 
fått tid nok til å studere det, ber du dem fortelle hva de har funnet.

Minn elevene på at Ether hadde tilbrakt mange år der han advarte folk og ba dem 
omvende seg (se Ether 12:2- 3; 13:20). Skriv følgende ufullstendige setning på tavlen: 
Hvis vi forkaster Herrens advarsler om å omvende oss…
Be en elev lese Ether 15:18- 19 høyt. Be klassen lytte etter måter de kan fullføre setningen 
på tavlen på. Når elevene har delt sine ideer med hverandre, fullføres setningen ved å 
skrive følgende prinsipp: Hvis vi forkaster Herrens advarsler om å omvende oss, vil 
hans Ånd trekke seg tilbake, og Satan vil få makt over vårt hjerte.
• Hvordan påvirket jaredittenes manglende vilje til å omvende seg deres evne til å endre 

seg senere?

Gi et sammendrag av Ether 15:20- 32 ved å forklare at Coriantumrs og Shiz hærstyrker 
kjempet til bare Coriantumr og Shiz var tilbake. Så drepte Coriantumr Shiz. Akkurat som 
Ether hadde profetert, var alle mennesker i riket blitt drept unntatt Coriantumr, som da 
opplevde å se et annet folk – Zarahemlas folk – arve landet (se Ether 13:21; Omni 1:20- 22). 
Be en elev lese Ether 15:33 for å vise at Herrens ord uttalt av Ether ble oppfylt.
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Påpek at historien om jaredittene er et ekstremt eksempel på hva som skjer med folk 
når de forkaster Guds gjentatte invitasjoner til å omvende seg. Selv om det er et ekstremt 
eksempel, kan vi finne prinsipper i beretningen som kan hjelpe oss. Forklar at akkurat som 
jaredittene, avviser også mange mennesker i dag Guds invitasjoner til å omvende seg, og 
dermed mister de Herrens Ånd. Disse menneskene bortforklarer ofte sin manglende vilje 
til å omvende seg. Les følgende bortforklaringer, og be elevene forklare hva de ville si som 
svar til noen som sa disse tingene. Når elevene deler sine svar med hverandre, oppmuntrer 
du dem til å henvise til prinsippene de har lært i Ether 13- 15.

 1. “Jeg vet at de filmene jeg ser, ikke oppfyller Kirkens normer, men de synes ikke å ha noen 
dårlig effekt på meg.”

 2. “Å drikke alkohol sammen med vennene mine er ikke så ille – vi har det bare gøy.”

 3. “Jeg jukser bare fordi alle andre i klassen min gjør det. Det ville vært umulig å få en god 
karakter hvis jeg ikke jukset.”

 4. “Det var bare litt pornografi. Det betyr ikke at jeg skal ut og være umoralsk. Dessuten 
kan jeg stoppe når jeg vil.”

 5. “Jeg trenger ikke å omvende meg nå. Jeg kan vente til jeg skal reise på misjon eller gifte 
meg i templet.”

Pass på at elevene forstår at når folk synder og ikke omvender seg, må de alltid ta konse-
kvensene av disse syndene. Berolige elevene med at hvis de har syndet, kan de omvende 
seg fra sine synder og gjenvinne Herrens ånd i sitt liv. Les følgende uttalelse av eldste 
Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum:

“Jeg vitner om at Frelseren er i stand til og gjerne vil tilgi våre synder. Med 
unntak av syndene til dem som velger fortapelse etter å ha kjent en fylde, 
finnes ingen synd som ikke kan tilgis. For et storartet privilegium for hver 
av oss å kunne vende oss bort fra våre synder og komme til Kristus. 
Guddommelig tilgivelse er en av evangeliets søteste frukter, som fjerner skyld 
og smerte fra vårt hjerte og erstatter dem med glede og fred i samvittigheten” 

(“Omvend dere så jeg kan helbrede dere,” Ensign eller Liahona, nov. 2009, 40- 41).

Be elevene granske sitt liv for eventuelle synder som hindrer at de har konstant samfunn 
med Den hellige ånd. Oppmuntre dem til å benytte seg av forsoningens kraft til å gjøre 
de endringene som vil hjelpe dem å beholde Åndens veiledning og motstå Satans makt.

For å hjelpe elevene å forstå et annet prinsipp som undervises i Ether 13- 15, ber du dem 
lese disse skriftstedene stille: Ether 13:27; 14:24; 15:6, 22, 28. Før de leser, ber du dem om å 
lete etter ord og uttrykk som understreker jaredittenes følelser av sinne og ønsker om hevn. 
Du kan gjerne foreslå at elevene markerer disse ordene og uttrykkene.

• Basert på studiet av Ether 13- 15, hva var konsekvensene av jaredittenes sinne og ønsker 
om hevn?

• Hvilke prinsipper om sinne og hevn kan vi lære av de siste episodene av jaredittenes 
historie? (Elevene kan nevne noen forskjellige prinsipper. Sørg for at svarene gjenspeiler 
at sinne og hevn fører folk til å ta valg som skader dem selv og andre.)

• Hvilke konsekvenser kan sinne ha for en person eller en familie?

Bær vitnesbyrd om at vi kan overvinne følelser av sinne og begjær etter hevn hvis vi vender 
oss til Jesus Kristus og får tilgivelse og trøst gjennom hans forsoning. Oppmuntre elevene 
til å vende seg til Herren i bønn for å få den hjelpen de trenger hvis de føler sinne mot en 
annen person.

Repetisjon av Ether
Sett av litt tid til å hjelpe elevene å repetere Ethers bok. Be dem om å tenke over hva de 
har lært av denne boken, både i Seminar og i sitt personlige skriftstudium. Ved behov, kan 
du be dem kort repetere noen av kapittelsammendragene i Ether for å hjelpe dem å huske. 
Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be noen elever fortelle om noe fra Ether som 
var inspirerende for dem eller som har hjulpet dem å få større tro på Jesus Kristus.
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Hvorfor studere denne boken?
Når elevene studerer Moronis bok, kan 
de hente styrke fra de mektige eksem-
plene og læresetningene som Moroni og 
hans far Mormon ga oss. De vil lære om 
grunnleggende ordinanser og handle-
måter i Jesu Kristi Kirke, viktigheten av å 
gjøre gode gjerninger med ærlig hensikt, 
hvordan de kan skjelne mellom godt 
og ondt, forholdet mellom tro, håp og 
kjærlighet, og små barns frelse. Elevene 
kommer også til å lese Moronis formaning 
om å be for selv å få vite at Mormons bok 
er sann (se Moroni 10:3- 5) og å “[komme] 
til Kristus og bli fullkommengjort i ham” 
(Moroni 10:32).

Hvem skrev denne boken?
Moroni skrev denne boken, som omfatter 
hans egne ord, Jesu Kristi ord til sine tolv 
nephittiske disipler (se Moroni 2), og hans 
far Mormons ord (se Moroni 7- 9). Før 
nephittene ble tilintetgjort, virket Moroni 
blant dem både som militær leder og 
leder i Kirken (se Mormon 6:12; Moroni 
8:1). I likhet med andre store forfattere og 
menn som sammenfattet Mormons bok, 
var Moroni et vitne om Frelseren. Han 
vitnet og sa: “[Jeg har] sett Jesus, [og] han 
har talt med meg ansikt til ansikt” (Ether 
12:39). Moroni var trofast mot sitt vitnes-
byrd, og ville ikke fornekte Kristus i en tid 
da lamanittene drepte enhver nephitt som 
ikke ville fornekte ham (se Moroni 1:1- 3). 
I 1823, ca 1400 år etter at han hadde full-
ført opptegnelsen til Mormons bok, viste 
Moroni seg for profeten Joseph Smith 
som en oppstanden person, og informerte 
Joseph om at opptegnelsen var nedgravd 
i en høyde i nærheten av hjemmet hans 
(se Joseph Smith – Historie 1:29- 35). Den 
gangen, og med jevne mellomrom de 
neste fire årene, underviste Moroni Joseph 
Smith om “hva Herren var i ferd med å 
gjøre, og hvordan og på hvilken måte 
hans rike skulle styres i de siste dager” 
(Joseph Smith – Historie 1:54).

Hvem ble denne boken 
skrevet for og hvorfor?
Moroni sa: “Jeg skriver litt til, så det 
kanskje en gang i fremtiden vil bli verdi-
fullt for mine brødre, lamanittene, ifølge 
Herrens vilje” (Moroni 1:4; se også Moroni 
10:1). Han erklærte også at han talte “til 
alle jordens ender”, advarte og sa at for 
Guds domstol ville alle bli holdt ansvarlig 
for de ord han hadde skrevet (se Moroni 
10:24, 27). Som forberedelse til denne 
hendelsen, oppfordret Moroni alle til å 
“[komme] til Kristus” (Moroni 10:30, 32).

Når og hvor ble den skrevet?
Moroni skrev og sammenfattet sannsyn-
ligvis denne boken mellom år 401 og 
421 e.Kr. (se Mormon 8:4- 6; Moroni 10:1). 
Han sa ikke hvor han var da han skrev det 
– bare at han vandret hvor han enn kunne 
finne sikkerhet for sitt liv (se Moroni 1:1- 3).

Hva er noen karakteristiske 
trekk ved denne boken?
Denne boken gir detaljer om Jesu Kristi 
instruksjoner til sine tolv nephittiske 
disipler da han ga dem myndighet til 
å meddele Den hellige ånds gave (se 
Moroni 2; se også 3 Nephi 18:36- 37). 
Den inneholder også de eneste instruk-
sjonene i Mormons bok om utførelse av 
ordinasjoner i prestedømmet og bønnene 
som brukes i nadverdens ordinans (se 
Moroni 3- 5). Andre karakteristiske trekk 
ved denne boken omfatter Mormons 
læresetninger om å skjelne mellom godt 
og ondt (se Moroni 7:12- 19), englers 
betjening (se Moroni 7:29- 39), neste-
kjærlighet som Kristi rene kjærlighet (se 
Moroni 7:44- 48), og små barns frelse (se 
Moroni 8). Den inneholder også Mormons 
beskrivelse av nephittenes og lamanitte-
nes fordervelse før deres siste slag ved 
Cumorah (se Moroni 9). Moroni tok med 
sine egne læresetninger om Åndens gaver 
(se Moroni 10:8- 26). Han nedtegnet også 

en oppfordring i Moroni 10:3- 5, som 
utgjør et vesentlig bidrag til Mormons 
bok. Med henvisning til dette skriftstedet, 
forklarte president Gordon B. Hinckley at 
Mormons bok “er den eneste bok som 
mellom sine permer inneholder et løfte 
om at leseren ved guddommelig kraft kan 
få vite med sikkerhet om den er sann” 
(“Et levende og sant vitnesbyrd,” Liahona, 
aug. 2005, 6).

Oversikt
Moroni 1- 6 Mens han vandrer 
rundt for å redde sitt liv, skriver 
Moroni om ordinanser og hand-
lemåter i Jesu Kristi Kirke. Disse 
omfatter overdragelse av Den 
hellige ånds gave, ordinasjoner 
i prestedømmet, forrettelse av 
nadverden og hvordan man kvali-
fiserer seg til dåp. Moroni drøfter 
også hvordan Kirkens medlem-
mer mottar åndelig næring, samt 
hensikten med Kirkens møter og 
hvordan de ble ledet.

Moroni 7 Moroni nedtegner en 
tale av Mormon, som underviste 
om Kristi lys, viktigheten av å 
gjøre gode gjerninger med ærlig 
hensikt, å skjelne mellom godt og 
ondt, å ta tak i alt som er godt, 
og forholdet mellom tro, håp 
og kjærlighet.

Moroni 8- 9 Moroni nedtegner brev 
fra Mormon som forklarer hvor-
for små barn ikke trenger dåp, og 
beskriver den grove ugudelighet 
blant nephittene og lamanittene.

Moroni 10 Moroni formaner alle 
som vil lese Mormons bok, om å 
be for å få vite om den er sann, 
om ikke å fornekte Guds kraft og 
gaver, og å komme til Kristus og 
bli fullkommengjort i ham.

INNLEDNING TIL 

Moronis bok



529

Innledning
Etter å ha fullført sin forkortelse av Ethers plater, 
trodde ikke Moroni at han kom til å skrive mer. Imidler-
tid ble han inspirert til å skrive “litt til, så det kanskje en 
gang i fremtiden [ville] bli verdifullt for [hans] brødre, 

lamanittene, ifølge Herrens vilje” (Moroni 1:4). Hans 
ord bekrefter hans trofasthet mot Jesus Kristus, og de 
gir også oversikt over viktige ordinanser i evangeliet.

LEKSJON 152

Moroni 1- 3

Undervisningsforslag

Moroni 1
Moroni vandrer omkring for å holde seg i live, og fortsetter å skrive
Be en elev lese høyt følgende historie som ble fortalt av en ung kvinne som forsvarte sin 
tro på skolen:

“Læreren min sto foran klassen og snakket om en filmsnutt vi skulle se på… Læreren for-
klarte uten hemninger at filmen hadde høy aldersgrense. Jeg ble målløs… Jeg hadde aldri 
trodd at dette ville skje.

Jeg satt i stolen min og tenkte på hva jeg skulle gjøre. En tanke dukket stadig opp i hodet 
mitt: Vi har blitt bedt om ikke å se upassende filmer. Jeg prøvde å rettferdiggjøre det ved at 
fordi jeg var på skolen, ville den delen av filmen vi skulle se, være passende. Men tanken 
på at jeg ikke skulle se upassende filmer, var sterkere enn mine bortforklaringer.

Jeg rakte rolig opp hånden, og foran hele klassen ba jeg om å få sitte utenfor klasserommet 
mens de så på filmen. Jeg følte at alle stirret på meg da jeg dyttet inn stolen og tok med 
meg boken min. Jeg så ansiktsuttrykkene deres. De kunne ganske enkelt ikke forstå det.

Mens jeg satt i gangen, følte jeg meg veldig glad. Jeg visste at jeg hadde gjort det rette, uan-
sett hva mine jevnaldrende eller læreren sa. Jeg følte meg sterkere også. Jeg visste at jeg ikke 
behøvde å se en upassende filmsnutt bare fordi læreren min hadde presentert den for oss.

…Jeg tror at når vi opplever motgang og med rak rygg velger det rette, blir vi sterkere enn 
om vi hadde satt oss ned og latt det skje.

Dette er en indre styrke vi kan finne ved hjelp av vår Frelser. Hvis vi ser hen til ham i 
våre vanskelige stunder, vil vi bli styrket. Vår tro på ham kan hjelpe oss å møte motgang” 
(Catherine Hall, “Standing Up, Standing Out,” New Era, feb. 2012, 11).

Be elevene lese Moroni 1:1- 3 stille, på jakt etter hvordan Moroni sto alene i sin tro. Be 
dem rapportere hva de finner ut. Vurder å stille følgende spørsmål:

• Hva betyr det for deg å ikke “fornekte Kristus”?

• Når har du eller noen du kjenner, vist en fast beslutning om å følge Jesus Kristus midt 
i motgang?

Forklar at selv om de eksemplene som Moroni og den unge kvinnen i historien viser oss, er 
gode eksempler på ikke å fornekte Jesus Kristus, kan hver enkelt av oss ta små avgjørelser 
hver dag som viser den samme tro, lydighet og et ønske om å “ikke fornekte Kristus”.

• Hvordan kan du følge Moronis eksempel? (Elevene kan foreslå at de kan handle uten 
å skamme seg over evangeliet og dets normer, adlyde budene, være et godt eksempel 
og stå fast i vitnesbyrdet om Jesus Kristus selv om andre ikke gjør det.)

Be en elev lese Moroni 1:4 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter grunner til at Moroni 
valgte å fortsette å skrive. Når elevene forteller hva de har funnet ut, kan du påpeke at 
Moroni skrev til gavn for etterkommerne av dem som ønsket å drepe ham.

• Hva kan vi lære av Moronis ønske om å hjelpe lamanittene? (Vi kan vise vår beslutning 
om å følge Jesus Kristus ved å velge å vise kjærlighet til våre fiender.)

Undervis ved Ånden
I dine forberedelser og 
din undervisning skulle 
du gjøre ditt beste for å 
motta Den hellige ånds 
veiledning. Når både 
læreren og elevene blir 
veiledet av Ånden, vil 
“den som taler og den 
som mottar, [forstå] 
hverandre, og begge blir 
oppbygget og fryder seg 
sammen” (L&p 50:22).
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Forklar at Moronis lojalitet til Jesus Kristus fikk ham til å skrive om noen viktige aspekter 
ved Kirken som han følte var “verdifulle” (Moroni 1:4). Be elevene tenke over hvordan 
Moroni 2- 3 kan være av verdi for dem mens de studerer disse kapitlene.

Moroni 2
Moroni nedtegner Jesus Kristi instruksjoner om overdragelse av Den 
hellige ånds gave
Be en ung mann komme frem foran klassen. Be klassen forestille seg denne unge mannen 
i fremtiden som heltidsmisjonær. Han og hans ledsager har undervist noen om evangeliet, 
og vedkommende har bestemt seg for å bli døpt. Den unge mannen i klassen blir bedt om 
å utføre bekreftelsens ordinans, som omfatter meddelelse av Den hellige ånds gave. Still 
den unge mannen følgende spørsmål:

• Hva kunne du ha gjort for å forberede deg til å utføre denne ordinansen? (Når den unge 
mannen har svart, kan du be resten av klassen om å uttrykke sine tanker.)

Forklar at da den oppstandne Frelser besøkte nephittene, “rørte han med hånden ved de 
disipler som han hadde utvalgt” og “ga dem myndighet til å meddele Den Hellige Ånd” 
(3 Nephi 18:36- 37). Moroni nedtegnet også noen av Frelserens instruksjoner til de tolv 
nephittiske disipler om hvordan de skulle meddele Den hellige ånds gave. Be en elev 
lese Moroni 2:1- 3 høyt, og be klassen prøve å merke seg følgende informasjon.

 1. Hva den som utfører ordinansen skulle gjøre for å forberede seg

 2. Hvordan ordinansen skulle utføres

Når elevene har lest versene, kan du stille noen eller alle de følgende spørsmål:

• Hva sier fotnote b for Moroni 2:2 om hvilket prestedømme som er nødvendig for å 
overdra Den hellige ånds gave? (Det melkisedekske prestedømme.) 

• Hva skulle en bærer av Det melkisedekske prestedømme gjøre for å forberede seg til 
å meddele Den hellige ånds gave? (Han skulle “påkalle Faderen i [Jesu Kristi] navn i 
mektig bønn”.)

• Hvordan tror du bønn kan hjelpe noen å forberede seg til å utføre en 
prestedømsordinans?

• Hvordan skal bekreftelsens ordinans utføres? (Ved håndspåleggelse og i Jesu Kristi navn. 
Forklar at for en del av denne ordinansen skal bærere av Det melkisedekske preste-
dømme bruke bestemte ord. Heltidsmisjonærer får små håndbøker med instruksjoner 
om hvordan man utfører prestedømsordinanser og velsignelser.)

Det kan være lurt å oppsummere hva elevene har lært så langt, ved å skrive følgende sann-
het på tavlen: Bærere av Det melkisedekske prestedømme meddeler Den hellige ånds 
gave til døpte medlemmer av Kirken ved håndspåleggelse. )

Moroni 3
Moroni nedtegner Jesus Kristi instruksjoner om ordinasjon av prester og lærere
En dag eller to før denne leksjonen kan du vurdere å be en ung mann forberede seg til 
å lese sin prestedømslinje for klassen. (Eller du kan forberede deg til å lese din egen, et 
familiemedlems eller en prestedømsleders prestedømslinje.) Forklar at en prestedømslinje 
viser at en prestedømsbærers myndighet kommer fra Jesus Kristus. Bærere av Det melkise-
dekske prestedømme kan be om en kopi over sin prestedømslinje ved å kontakte Kirkens 
hovedkvarter eller administrasjonskontoret i sitt område. Kirken har ingen opptegnelser 
over prestedømslinjer for bærere av Det aronske prestedømme. Hvis en bærer av Det aron-
ske prestedømme ble ordinert av en bærer av Det melkisedekske prestedømme, kan han 
imidlertid få myndighetslinjen til mannen som ordinerte ham.

Be eleven lese sin myndighetslinje for klassen (eller les myndighetslinjen du har med til 
klassen). Be ham fortelle hva det betyr for ham å vite at han kan spore sin prestedømsmyn-
dighet direkte til Jesus Kristus (eller uttrykk dine egne følelser om at prestedømsbærere 
kan spore sin myndighet til Frelseren).
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For å hjelpe elevene å forstå at myndigheten til å utføre alle prestedømsplikter kommer fra 
Jesus Kristus og vår himmelske Fader, kan du be en elev lese følgende uttalelse av eldste 
Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“For å kunne handle med guddommelig myndighet kreves det mer enn bare 
en kontrakt mellom mennesker. Det kan ikke oppnås ved teologisk utdan-
nelse eller en forsamlings utnevnelse. Nei, i Guds bemyndigede verk må det 
større makt til enn den som allerede innehas av folket i forsamlingen, på 
gatene eller i seminarene – en kjensgjerning som mange oppriktige religi-
onssøkende hadde visst og åpent erkjent i generasjoner før 

gjenopprettelsen…

…Vi i den gjenopprettede Jesu Kristi Kirke [kan] følge prestedømmets myndighetslinje 
som utøves av den nyeste diakon i menigheten, biskopen som presiderer over ham, og 
profeten som presiderer over oss alle. Den linjen går tilbake i ubrutt kjede til himmelske 
sendebud som kom fra Guds Sønn med denne uforlignelige gave fra himmelen” (“Vårt 
sterkeste særtrekk,” Ensign eller Liahona, mai 2005, 44).

• Hvorfor er det viktig for deg å vite at enhver prestedømsbærer i denne Kirken kan spore 
sin myndighet tilbake til Jesus Kristus?

Be en elev lese Moroni 3:1- 4 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hvordan man blir 
ordinert til prestedømsembeder.

• Hvordan blir man ordinert til embeder i prestedømmet? (Man blir ordinert til 
embeder i prestedømmet ved håndspåleggelse av dem som har myndighet.)

• Hvorfor er det nødvendig å bli ordinert til et embede i prestedømmet av en som for 
tiden har dette embedet, eller et høyere embede, i prestedømmet?

Be prestedømsbærere i klassen kort forklare sine prestedømsplikter. Spør klassen:

• Når har du blitt velsignet fordi en prestedømsbærer utførte sine ansvarsoppgaver?

Be noen elever uttrykke sine følelser med hensyn til hvordan prestedømmet har velsignet 
dem. Du kan også gjerne fortelle hvordan du har blitt velsignet på grunn av prestedømmet.

Kjenn Skriftene- repetisjon
Gi elevene en liste over alle de 25 Kjenn Skriftene- skriftstedene i Mormons bok og et halvt 
ark. Be elevene skrive tallene 1, 2 og 3 på arkene sine. Les så eksemplene nedenfor (eller 
forbered noen av dine egne som kan være mer relevante for elevenes behov og interesser). 
Ved siden av hvert tall på arket ber du elevene skrive det Kjenn Skriftene- skriftstedet de 
mener passer best for eksemplet du leser. Be dem så fortelle hva de har svart. Siden det 
kan være flere mulige svar, kan du be elevene forklare hvorfor de har valgt akkurat de 
skriftstedene.

 1. Du søker styrke til å overvinne en spesielt vanskelig fristelse. (Mulige svar: Helaman 5:12 
og 3 Nephi 18:15, 20- 21.)

 2. Mens du studerte Skriftene og tenkte på en utfordring i livet ditt, fikk du veiledning om 
hva du skulle gjøre. (Mulig svar: 2 Nephi 32:3.)

 3. Du har følt press fra noen venner om å delta i aktiviteter som strider mot Guds bud. De 
forteller deg at disse aktivitetene er en del av å være ung og ha det gøy. (Mulige svar: 
Mosiah 4:30; Alma 37:35; 41:10.)
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Innledning
Moroni nedtegnet Frelserens instruksjoner til nephit-
tene om forrettelse av nadverden, deriblant bønnene 

som prestedømsbærere skulle bruke til å velsigne 
brødet og vinen.

LEKSJON 153

Moroni 4- 5

Undervisningsforslag

Moroni 4- 5
Moroni forklarer hvordan nadverden skal forrettes
Hvis det er mulig, kan du vise brett som brukes til å dele ut nadverdens brød og vann. 
(Selv om det kan være hensiktsmessig å vise disse gjenstandene, skulle du på ingen måte 
forsøke å gjenskape nadverdens ordinans.) Gi elevene et ark og be dem om å skrive det de 
kan huske av en av nadverdsbønnene. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du forklare 
at som en del av sin opptegnelse, tok Moroni med disse bønnene som ble gitt av Herren 
for å forrette nadverden. Be dem slå opp Moroni 4:3 eller Moroni 5:2 og sjekke svarene 
sine. Spør deretter:

• Hvis en venn av en annen tro bestemte seg for å delta på nadverdsmøtet sammen med 
deg, hvordan ville du forklart nadverdens betydning og hvor viktig den er for deg?

For å hjelpe elevene å forstå en av hensiktene med nadverden, kan du be en elev lese 
Moroni 4:1- 3 høyt, og en annen elev lese Moroni 5:1- 2 høyt. Be elevene finne de utsagnene 
i Moroni 4:3 og Moroni 5:2 som forklarer hva nadverdens brød og vann symboliserer. Du 
kan gjerne foreslå at elevene markerer disse utsagnene i sine egne skrifter. (Det kan være 
lurt å minne klassen på at i dag bruker Kirken vann istedenfor vin til nadverden, noe som 
ble tillatt ved en åpenbaring gitt til Joseph Smith [se L&p 27:2].)

• Hva symboliserer brødet? (Jesu Kristi legeme. Se Matteus 26:26; 3 Nephi 18:6- 7.)

• Hva symboliserer vannet? (Jesu Kristi blod. Se Matteus 26:27- 28; 3 Nephi 18:8- 11.)

• Hvorfor er Frelserens legeme og blod viktig for oss? (Når elevene svarer på dette 
spørsmålet, bør de nevne Frelserens fysiske lidelse og død på korset. De bør nevne hans 
oppstandelse, da hans legeme ble gjenforent med hans ånd tre dager etter at han påtok 
seg døden. De bør også nevne hans intense åndelige lidelse og sjelekvaler da han påtok 
seg våre synder, noe som fikk ham til å blø fra hver pore. Fordi han påtok seg den fysiske 
død, vil alle mennesker oppstå. Fordi han led for våre synder, kan vi få tilgivelse for våre 
synder når vi omvender oss.)

Skriv følgende ufullstendige setning på tavlen: Nadverdens symboler hjelper oss å huske… 
Spør elevene hvordan de vil oppsummere denne viktige hensikten med nadverden. Fullfør 
så sannheten på tavlen som følger: Nadverdens symboler hjelper oss å minnes Jesu 
Kristi forsoning.
Be elevene grunne på følgende spørsmål som ble stilt av eldste David A. Haight i De tolv 
apostlers quorum:

“Hvor flinke er vi som medlemmer av Kirken, til å huske vår Herre og 
Frelser, hans offer og vår gjeld til ham?” (“Remembering the Savior’s 
Atonement,” Ensign, april 1988, 7).

• Hva kan vi gjøre for å minnes forsoningen under nadverden?

• Hva har du opplevd når du oppriktig har grunnet på Frelserens forson-
ing under nadverden?

Når elevene har uttrykt sine tanker, kan du be dem skrive i sine notatbøker eller skrift-
studiedagbøker om hvordan de kan konsentrere sine tanker om forsoningen ved neste 
anledning til å delta i nadverden. (Det kan være lurt å be noen elever fortelle klassen hva 
de har skrevet.)

Innby Den hellige 
ånd til å vitne 
om sannheten
Når du hjelper elevene 
å finne og forstå prin-
sipper og læresetninger 
i evangeliet, skulle du 
undervise på en måte 
som innbyr Den hellige 
ånd til å vitne om sann-
heten. Når elevene får 
et åndelig vitnesbyrd om 
en læresetning i evan-
geliet, vil de med større 
sannsynlighet gjøre noe 
og etterleve evangeliet 
mer fullstendig.
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For å hjelpe elevene å forstå ytterligere hensikter med nadverden, kan du tegne følgende 
oversikt på tavlen før leksjonen, men utelate svarene i parentes. Be elevene kopiere over-
sikten i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker.

Hva jeg inngår pakt om å gjøre Hva jeg tror det betyr å holde 
denne delen av min pakt

Hva jeg kan gjøre for å holde 
denne delen av min pakt

 1. (Være villig til å påta 
meg Herrens navn)

 2. (Alltid minnes ham)

 3. (Holde hans bud)

Minn elevene på at når vi tar del i nadverden, inngår vi pakter, eller hellige avtaler med 
Gud. Be elevene lese Moroni 4:3 stille. I den første kolonnen i oversikten ber du dem skrive 
de tre løftene de gir når de tar del i nadverden. Be dem sammenligne svarene sine med en 
annens som sitter i nærheten. Be dem så fylle ut den andre kolonnen hver for seg. Når de 
har fått tilstrekkelig tid, kan du be noen elever fortelle hva de har skrevet. Mens elevene 
forteller hva de har skrevet, kan du bruke en del eller hele det følgende materialet til å 
hjelpe dem å utdype sin forståelse av hver del av pakten.

For å hjelpe elevene å utdype sin forståelse av hva det betyr å påta seg Jesu Kristi navn, 
kan du be en elev lese følgende uttalelse av president Henry B. Eyring i Det første 
presidentskap:

“Vi lover å påta oss hans navn. Det betyr at vi må betrakte oss som hans. 
Vi vil sette ham først i livet. Vi vil ønske det han ønsker, istedenfor det vi 
ønsker eller det verden lærer oss å ønske” (“Så vi kan bli ett,” Lys over Norge, 
juli 1998, 67).

Forklar at når vi vitner om vår villighet til å påta oss Jesu Kristi navn, forplik-
ter vi oss til å leve som hans disipler. Vi lover at vi ikke skal bringe skam eller 

skjensel over hans navn. Vi lover å tjene ham og vår neste. Vi viser også at vi er villige til å 
bli identifisert med ham og hans Kirke.

• Hvordan har du prøvd å vise din villighet til å påta deg Herrens navn? Hvilken virkning 
har dette hatt på deg?

Be elevene sammenligne bønnen for brødet i Moroni 4:3 med bønnen for vinen i Moroni 
5:2. Spør dem hvilke forskjeller og likheter de legger merke til. Påpek at løftet om å “alltid 
minnes ham” finnes i begge bønnene.

• Hva tror du det betyr å “alltid minnes ham”?

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quo-
rum. Be klassen lytte og finne ut hva vi kan gjøre for å alltid minnes Frelseren.

“Vi skulle først få på plass det som gjør det mulig å alltid minnes ham 
– hyppig bønn og skriftstudium, ettertenksomt studium av apostlenes 
læresetninger, ukentlig forberedelse til verdig deltagelse i nadverden og 
søndagens møter, samt å skrive ned og minnes det Ånden og erfaring lærer 
oss om disippelskap.

Andre ting kan bli gitt deg i dine tanker som er spesielt tilpasset deg der du 
nå befinner deg i livet…

…Jeg kan vitne om at vårt ønske om og vår evne til alltid å minnes og følge Frelseren vil 
vokse med tiden. Vi skulle tålmodig arbeide mot dette målet og alltid be om den dømme-
kraft og guddommelige hjelp vi trenger” (“Alltid minnes ham,” Liahona, april 2011, 21).

• Hva har du gjort for å “alltid minnes ham”?

• Hvordan hjelper det å alltid minnes Frelseren, oss å holde de andre delene av vår pakt?

• Hvorfor tror du det er viktig for oss å ta del i nadverden hver uke?

For å understreke vårt løfte om å holde budene, kan du be en elev lese følgende uttalelse 
fra Til styrke for ungdom:
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“Din himmelske Fader har gitt deg handlefrihet, evnen til å velge mellom rett og galt, og til 
å handle for deg selv. Nest etter den gave selve livet er, er retten til å velge hvordan du vil 
leve en av Guds største gaver til deg. Mens du er på jorden, blir du prøvet for å se om du vil 
bruke din handlefrihet til å vise din kjærlighet til Gud ved å holde hans bud” (Til styrke for 
ungdom [2011], 2).

• Hva gjør du hver dag for å hjelpe deg å holde Guds bud?

Når elevene har drøftet de løftene vi fornyer gjennom nadverden hver uke, kan du be dem 
skrive i tredje kolonne i oversikten én ting de vil gjøre i løpet av uken for bedre å holde 
hver del av pakten. Be dem utveksle noen ideer (men pass på at de forstår at de ikke skulle 
fortelle noe som er for personlig eller privat).

Forklar at når vi holder de pakter vi inngår med Herren, lover han å velsigne oss (se L&p 
82:10). Be elevene granske Moroni 4:3 og Moroni 5:2, på jakt etter hva Herren lover oss 
hvis vi holder de løftene vi fornyer når vi tar del i nadverden. Skriv følgende ufullstendige 
setning på tavlen under oversikten: Når vi trofast holder nadverdens pakt… Be elevene full-
føre setningen på tavlen basert på det de har lært av Moroni 4:3 og Moroni 5:2. (En måte å 
fullføre setningen på kan være som følger: Når vi trofast holder nadverdens pakt, kan 
vi alltid ha Herrens ånd med oss.)
• Hvordan er dette løftet om at Ånden alltid kan være med oss, verdt vår innsats for å 

holde denne pakten?

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i De tolv 
apostlers quorum. Be klassen lytte etter hva Ånden kan gjøre for oss.

“Herrens ånd kan være vår veiviser og vil velsigne oss med rettledning, 
instruksjon og åndelig beskyttelse under vår jordiske reise” (“Så vi alltid 
kan ha hans Ånd hos oss,” Ensign eller Liahona, mai 2006, 31).

•  Når har du mottatt veiledning, rettledning, undervisning eller beskyttelse 
på grunn av Den hellige ånds veiledning? (I tillegg til å be elevene fortelle om sine erfa-
ringer, kan du gjerne fortelle om en av dine egne.)

• Hver uke under nadverden har vi anledning til å vurdere hvor godt vi holder pakten som 
er beskrevet i nadverdsbønnene. Hvordan kan dette hjelpe oss i vår innsats for alltid å ha 
Ånden med oss?

• Når du tenker over hva du har lært i dag om å ta del i nadverden, hvilken del av nad-
verdsbønnene er spesielt meningsfylt for deg? Hvorfor?

Oppfordre elevene til å grunne på Frelserens forsoning når de tar del i nadverden. 
Oppfordre dem til å gjennomgå sine oversikter og gjennomføre sine ideer for å holde 
nadverdens pakt mer fullstendig. Minn elevene på Herrens løfte til oss når vi holder denne 
pakten: Vi vil alltid ha Hans ånd med oss. Bær vitnesbyrd om velsignelsene vi mottar når vi 
husker og holder pakten vi inngår hver uke når vi tar del i nadverden.

Kjenn Skriftene- repetisjon
Det kan være lurt å planlegge en endelig Kjenn Skriftene- prøve eller repetisjonsaktivitet 
for å hjelpe elevene å stabilisere sin beherskelse av de utvalgte skriftstedene fra Mormons 
bok. Bestem deg for hvordan du vil teste kunnskapen deres, og planlegg en aktivitet som 
passer med det formålet. Du kan lage en “samsvars-  eller fyll ut det som mangler- prøve” 
med henvisninger og stikkord eller situasjoner, eller du kan teste elevene på hvor godt de 
har lært utenat bestemte skriftsteder. En annen tilnærming ville være å be hver elev om 
å undervise en kort leksjon eller holde en tale med Kjenn Skriftene- skriftstedene som 
den viktigste ressursen. Uansett hvordan du velger å utforme en avsluttende erfaring 
med Kjenn Skriftene- skriftstedene, skulle du gi elevene tid til å studere og forberede seg. 
Lengden på dagens leksjon kan gi tid til å begynne på denne forberedelsen.
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Innledning
Da Moroni nærmet seg ferdigstillelse av sine nedteg-
nelser på platene, forklarte han noen av kvalifikasjo-
nene for å bli døpt inn i Kirken. Han ga så en oversikt 
over det ansvar Kirkens medlemmer har for å ta vare på 

hverandre. Han forklarte også hensikten med Kirkens 
møter og understreket behovet for at Kirkens møter 
ledes ved hjelp av Den hellige ånds innflytelse.

LEKSJON 154

Moroni 6

Undervisningsforslag

Moroni 6:1- 3
Moroni fremsetter kravene til dåp
Be elevene forestille seg at de har en syv år gammel bror eller søster som blir åtte om noen 
måneder. Be dem også forestille seg at foreldrene har bedt dem om å undervise en leksjon 
på familiens hjemmeaften om hvordan man forbereder seg til dåp. Be noen elever fortelle 
hva de ville undervist for å hjelpe sin yngre bror eller søster å forberede seg til å bli døpt.

Forklar at Moroni 6 inneholder Moronis beskrivelse av vilkårene for dåp. Be elevene lese 
Moroni 6:1- 3 stille, på jakt etter kravene til dåp. Be så elevene fortelle hva de har kommet 
frem til. Vurder å stille følgende spørsmål:

• Hva tror du det betyr at de som ønsker å bli døpt, skal bære “frem frukter som [viser at 
de er] verdige til det”? (De skal leve i lydighet mot Guds bud og vise at de er klare til å 
inngå og holde dåpens pakt.)

• Hvorfor tror du det er viktig at man har “et sønderknust hjerte og en angrende ånd” 
før man blir døpt? (Du kan gjerne forklare at uttrykket “et sønderknust hjerte og en 
angrende ånd” sikter til en persons ydmykhet og villighet til å omvende seg og adlyde 
Herrens bud.)

Be en elev lese Moroni 6:3 høyt, og be klassen finne ut hva vi inngår pakt om å gjøre ved 
dåpen. Elevene skulle oppdage følgende sannhet: Gjennom dåpen inngår vi en pakt 
om å påta oss Jesu Kristi navn og tjene ham til enden. (Det kan være lurt å be elevene 
huske hva de lærte i forrige leksjon om hva det betyr å påta oss Jesu Kristi navn.)

• Hva sier din erfaring deg om hvorfor en person som ønsker å bli døpt, må være fast 
bestemt på å tjene Jesus Kristus til enden?

• Hva har du gjort for å opprettholde og styrke din beslutning om å tjene Herren?

Moroni 6:4
Moroni forklarer hvordan vi kan ta vare på og gi åndelig næring til medlemmer 
av Kirken
Fortell elevene at etter å ha beskrevet vilkårene for dåp, forklarte Moroni hva som ble 
gjort på hans tid for å hjelpe nylig døpte personer å holde seg trofaste mot sine pakter. Be 
elevene lese Moroni 6:4 stille, på jakt etter hva Kirkens medlemmer gjorde for å hjelpe nye 
konvertitter. Be elevene fortelle hva de finner ut. Skriv svarene på tavlen.

Be elevene sammenfatte hva Moroni 6:4 lærer oss om vårt ansvar overfor andre medlem-
mer av Kirken, spesielt nye medlemmer. (Elevene kan for eksempel svare som følger: Vi 
har ansvar for å huske andre medlemmer av Kirken og gi dem åndelig næring ved 
Guds ord. De kan også si at vi skulle hjelpe hverandre å stadig være våkne i bønn, 
og at vi skulle hjelpe hverandre å stole på Frelseren og hans forsoning.)
• Hvordan kan vi oppfylle vårt ansvar for å huske hverandre?

• Hvordan gir vi hverandre næring ved “Guds gode ord”?

• Hvilke velsignelser kommer ved å bli næret av Guds ord?
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Les følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“De fleste kommer ikke til Kirken bare for å søke noen nye kjensgjerninger i 
evangeliet eller for å treffe gamle venner, selv om begge deler er viktige. De 
kommer for å få en åndelig opplevelse. De ønsker fred. De ønsker at deres 
tro skal bli befestet og deres håp fornyet. De ønsker, kort sagt, å få næring i 
form av Guds gode ord, å bli styrket ved himmelens krefter. De av oss som 
blir kalt til å tale eller undervise eller lede, er forpliktet til å bidra til det så 

godt vi overhodet kan” (“En lærer kommet fra Gud,” Lys over Norge, juli 1998, 25).

Be elevene tenke på dem som gjør en innsats, eller som har gjort en innsats, for å huske 
dem og gi dem åndelig næring. Spør dem om de noen gang for eksempel har tenkt på alle 
dem som har bedt for dem, forberedt leksjoner for dem, oppmuntret dem i deres aktivitet 
i Kirken og hjulpet dem gjennom utfordringer. Be noen elever fortelle hvordan de har blitt 
velsignet fordi noen har husket dem og næret dem ved Guds ord. Du kan vurdere å gi 
elevene tid til å skrive brev for å takke folk hvis innsats har hjulpet dem.

Be elevene tenke på bestemte personer som Herren kanskje ønsker at de skal huske på 
eller gi næring til. Be elevene skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker hva de 
kan gjøre for bedre å ivareta det ansvaret de har overfor andre medlemmer av Kirken. 
Oppmuntre dem til å vie spesiell oppmerksomhet til nye medlemmers behov.

Moroni 6:5- 9
Moroni beskriver hensiktene med Kirkens møter og hvordan møtene skal 
gjennomføres
Be elevene forestille seg at hver av dem er mor eller far til en ung mann eller ung kvinne 
som de siste ukene har sagt at han eller hun ikke ønsker å gå i kirken fordi det virker 
meningsløst og kjedelig. Be elevene tenke over hva de kan si for å oppmuntre tenåringen 
til å gå i kirken, og hvordan de kan hjelpe ham eller henne å forstå de riktige grunnene til 
å gå i kirken regelmessig.

Skriv følgende ufullstendige setning på tavlen:

Som medlemmer av Kirken, skal vi møtes ofte for å…

Be en elev lese Moroni 6:5- 6 høyt. Be klassen følge med og se etter hvordan de kan fullføre 
setningen på tavlen. Etter hvert som elevene rapporterer hva de finner ut, kan du skrive 
svarene på tavlen. Svarene kan omfatte følgende sannheter:

Som medlemmer av Kirken, skal vi møtes ofte for å faste og be.
Som medlemmer av Kirken, skal vi møtes ofte for å styrke hverandre åndelig.
Som medlemmer av Kirken, skal vi møtes ofte for å ta del i nadverden til minne om 
Jesus Kristus.

Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum presenterte en del av et brev fra en venn 
som lærte å finne glede i å gå i Kirken:

“For mange år siden forandret jeg min innstilling til det å gå i Kirken. Jeg går 
ikke lenger i Kirken for min egen del, men for å tenke på andre. Jeg prøver å 
hilse på mennesker som sitter alene, ønske besøkende velkommen… melde 
meg frivillig til en oppgave…

Kort sagt går jeg i Kirken hver uke i den hensikt å være aktiv, ikke passiv, 
og utgjøre en positiv forskjell i menneskers liv. Dermed har også min delta-

kelse på Kirkens møter blitt så mye mer fornøyelig og tilfredsstillende” (sitert i “Uselvisk 
tjeneste,” Ensign eller Liahona, mai 2009, 96).

Når du tenker på behovene til elevene i klassen din, bør du vurdere å stille noen eller alle 
de følgende spørsmålene for å hjelpe dem analysere og anvende prinsippene de fant i 
Moroni 6:5- 6:

• Hvilke erfaringer har lært deg viktigheten av å be og faste sammen med medlemmer av 
menigheten eller grenen?

• Hva tror du det betyr at vi skal “tale med hverandre om [våre] sjelers velferd”? 
(Moroni 6:5). Hvordan gjør vi dette i Kirken?
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• Hvordan kan vår erfaring i Kirken bli påvirket hvis vi deltar med et ønske om å styrke 
andre åndelig?

• Hva kan vi huske om Frelseren når vi tar del i nadverden? Hvordan kan det å ta del i 
nadverden hjelpe oss å minnes ham gjennom hver uke?

• Hvordan kan det å gå i Kirken av de grunner vi har drøftet, hjelpe oss å “holde [oss] på 
den rette vei”? (Moroni 6:4). Hva kan du gjøre for å oppmuntre andre ungdommer til å 
delta på Kirkens møter?

Les høyt følgende uttalelse av president Joseph Fielding Smith:

“Det er ingen plass i Sion for den forsettlige synder. Det er plass for den 
angrende synder, for den som vender seg bort fra synd og søker etter evig 
liv og evangeliets lys” (i Conference Report, april 1915, 120). 

Be så elevene lese Moroni 6:7- 8 stille, på jakt etter hva Kirkens ledere på 
Moronis tid var “nøye med”. Be elevene fortelle hva de finner ut. Du kan 
gjerne forklare at i dette verset henspiller ordene “strøket ut” til utelukkelse. 

Hvis Kirkens medlemmer begår alvorlig synd og ikke omvender seg, kan de bli utelukket, 
eller miste sitt medlemskap i Kirken og velsignelsene ved sine pakter.

• Hva er noe av det Kirkens ledere i dag gjør for å hjelpe oss å unngå urettferdighet?

• Hva sier Moroni 6:8 om hvilket løfte som er gitt oss hvis vi oppriktig omvender oss fra 
våre synder? (Så ofte som vi omvender oss og ber om tilgivelse med ærlig hensikt, 
vil vi bli tilgitt.)

Be elevene overveie mulighetene de har til å føle Den hellige ånd under sine faste møter 
i Kirken på søndag (for eksempel under bønner, under nadverden, mens medlemmene 
holder taler eller underviser, mens de synger salmer, eller mens de grunner på et skriftsted 
under en leksjon). Be en elev lese Moroni 6:9 høyt. Be klassen følge med og finne ut hvil-
ken rolle Den hellige ånd skulle ha på våre møter.

• Hvilken sannhet lærer vi av Moroni 6:9 om hvordan Kirkens møter skulle ledes? (Kirkens 
møter skal ledes ved Den hellige ånds kraft.)

• Når har du følt at et møte i Kirken ble ledet ved Den hellige ånds kraft?

For å hjelpe elevene å forstå hvordan denne sannheten gjelder alle aspekter av våre møter 
i Kirken, kan du be dem om å sette seg i samme sted som personene i følgende situasjo-
ner. (Du kan gjerne skrive disse på tavlen før leksjonen eller forberede et utdelingsark.) 
Be elevene forklare hvordan prinsippet de fant i Moroni 6:9, kan anvendes i hver av disse 
situasjonene.

 1. Du har blitt bedt om å holde tale på nadverdsmøtet om Jesu Kristi forsoning.

 2. Du har blitt bedt om å planlegge et musikkinnslag til et kommende nadverdsmøte.

 3. Du sitter på et vitnesbyrdsmøte og føler deg tilskyndet til å bære ditt vitnesbyrd, men 
du er usikker på hva du skal si.

Minn elevene på at tidligere i leksjonen ba du dem tenke på hva foreldre kan si for å 
oppmuntre en ung mann eller ung kvinne til å gå i Kirken. For å avslutte leksjonen, kan 
du spørre elevene hva de har vurdert å snakke om. Bær så vitnesbyrd om velsignelsene 
ved å gå i Kirken og eventuelle andre prinsipper dere har drøftet i dag.
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Innledning
Moroni nedtegnet en tale som hans far Mormon hadde 
holdt mange år tidligere. Denne leksjonen dekker den 
første delen av talen, der Mormon underviste om å 

gjøre gode gjerninger med ærlig hensikt, og om hvor-
dan vi kan skjelne mellom godt og ondt. Leksjon 156 
dekker resten av talen.

LEKSJON 155

Moroni 7:1- 19

Undervisningsforslag

Moroni 7:1- 11
Mormon lærer Jesu Kristi etterfølgere å gjøre gode gjerninger med ærlig hensikt
Vis en frukt som ser god ut på utsiden.

• Har du noen gang oppdaget at en frukt ikke var like god på innsiden som den så ut 
på utsiden? (Be noen elever gi eksempler. Du kan godt fortelle om en erfaring du selv 
har hatt.)

• På hvilke måter kan en person være som en frukt som ser god ut på utsiden, men er 
råtten på innsiden?

Forklar at Moroni nedtegnet sin far Mormons ord om viktigheten av å være god i hjertet 
så vel som å gjøre gode gjerninger. Be en elev lese Moroni 7:2- 3 høyt, og be klassen finne 
ut hvilken gruppe Mormon talte til. (Han talte til medlemmer av Kirken.)

Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du be en elev lese Moroni 7:4- 5 høyt. 
Be klassen følge med og finne ut hvordan Mormon visste at disse menneskene var 
“Kristi fredelige etterfølgere” (Moroni 7:3).

Skriv ærlig hensikt på tavlen.

• Hva tror du dette uttrykket betyr?

Mens elevene drøfter dette spørsmålet, kan det være lurt å be en av dem lese følgende 
forklaring av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum:

“Vi må ikke bare gjøre det rette. Vi må handle av de rette årsakene. Det 
moderne uttrykket er godt motiv. Skriftene betegner ofte denne rette 
innstillingen med ordene av hele ditt hjerte eller med ærlig hensikt.
Skriftene gjør det klart at Gud forstår våre motiver og vil bedømme våre 
handlinger deretter” (Pure in Heart [1988], 15).

Be elevene granske Moroni 7:6- 10 stille, på jakt etter Herrens advarsler til 
dem som gjør gode gjerninger uten ærlig hensikt.

• Hvilke advarsler ga Herren til dem som gjør gode gjerninger uten ærlig hensikt? (Han 
advarte og sa at deres gjerninger ikke ville gavne dem, og at deres gjerninger vil bli reg-
net som onde, ikke gode.)

• Hvilke prinsipper kan vi lære av disse versene? (Selv om elevene kan nevne en rekke 
sannheter, kan du hjelpe dem å utpeke følgende prinsipp: For å bli velsignet for våre 
gode gjerninger, må vi handle med ærlig hensikt.)

• Hvorfor tror du det er viktig å gjøre gode gjerninger med ærlig hensikt, i tillegg til å 
ønske velsignelser fra Herren?

• Hvilken forskjell har du lagt merke til når du har gjort gode gjerninger med riktig 
hensikt?

Følg Den hellige 
ånds tilskyndelser
Når du skal avgjøre 
hvilke prinsipper og 
læresetninger du vil 
vektlegge, må du konti-
nuerlig søke veiledning 
fra Den hellige ånd.
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Påpek at Mormon oppfordret oss til å be med ærlig hensikt (se  
Moroni 7:9). Be en elev lese følgende råd fra president Brigham Young:

“Det spiller ingen rolle om dere eller jeg har lyst til å be, når tiden 
er inne til å be, så be. Hvis vi ikke har lyst til det, skulle vi be til vi 
får lyst” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Brigham Young  
[1997], 45).

• Hvordan kan det å velge å be selv om vi ikke føler for det, hjelpe oss å be med ærlig 
hensikt til slutt?

• Hvordan kan president Brigham Youngs råd være relevant for å adlyde andre bud foruten 
bønn? (Hvis elevene har problemer med å svare på dette spørsmålet, kan du vurdere å 
presentere følgende eksempel: Noen går kanskje ikke i Kirken med ærlig hensikt. Men 
hvis de fortsetter å gå i Kirken og gjøre alt de kan for å delta og utøve sin religion, vil de 
få opplevelser som vil hjelpe dem å finne glede i å gå i Kirken. Deres grunner for å delta 
vil forandre seg. De vil gå fordi de ønsker å være der – de ønsker å tilbe Gud, fornye sine 
pakter og tjene andre.)

For å hjelpe elevene å anvende Mormons læresetninger om å gjøre gode gjerninger med 
ærlig hensikt, kan du forberede følgende aktivitet før leksjonen: Klargjør flere små papir-
lapper. På hver papirlapp skriver du et bud. Noen eksempler kan være å faste, betale 
tiende, tjene andre, studere Skriftene, hedre foreldre og alle andre bud du mener kan 
være nyttig for elevene å drøfte. Legg papirbitene i en beholder.

Be en elev komme frem foran klassen. Be ham eller henne ta en papirlapp fra beholderen 
og lese den for klassen. Be så klassen gjøre en eller begge disse oppgavene:

 1. Fortelle hvordan de har følt seg velsignet når de har adlydt dette budet med ærlig hensikt.

 2. Foreslå hvordan man kan adlyde dette budet med ærlig hensikt.

Du kan gjerne gjenta denne aktiviteten noen ganger.

Etter denne aktiviteten kan du vurdere å fortelle om en opplevelse du har hatt når du har 
adlydt en befaling fra Gud med ærlig hensikt.

Moroni 7:12- 19
Mormon underviser om hvordan vi kan skjelne mellom godt og ondt
Forklar at Jesaja profeterte at i de siste dager ville noen kalle det onde godt og det gode 
ondt (se Jesaja 5:20; 2 Nephi 15:20).

• Hva er noen eksempler på at folk kaller det onde godt og det gode ondt?

• Hvorfor tror du det er viktig å ikke forveksle godt og ondt?

Be noen elever etter tur lese høyt fra Moroni 7:12- 17. Be klassen følge med og finne prin-
sipper som kan hjelpe oss å skjelne mellom godt og ondt. Du kan gjerne oppfordre dem til 
å markere utsagn som er spesielt meningsfylte for dem. For å hjelpe elevene å fortelle hva 
de har funnet ut, kan du stille følgende spørsmål:

• Hvordan kan vi vite at noe kommer fra Gud? (Sørg for at elevene finner følgende sann-
het: Det som er av Gud, innbyr til å gjøre godt, tro på Jesus Kristus og elske og 
tjene Gud.)

• Hvordan kan vi vite at noe kommer fra djevelen? (Sørg for at elevene finner følgende 
sannhet: Alt som overtaler oss til å gjøre ondt, fornekte Jesus Kristus eller kjempe 
mot Gud, kommer fra djevelen.)

• Hvordan innbyr og lokker Gud oss til stadig å gjøre godt?

• Hvordan innbyr og lokker djevelen oss til å synde?

For å forberede elevene til å anvende Mormons læresetninger om å skjelne mellom godt 
og ondt, kan du be dem skrive en liste over de TV- serier, filmer, sanger, musikkgrupper, 
nettsteder, apper, videospill eller personlige eiendeler de liker best. (Det kan være lurt å til-
passe denne listen til elevenes behov og interesser.) Når elevene har fått tilstrekkelig tid til 
å skrive, kan du be dem legge bort listene sine. Fortell dem at de vil få anledning til å tenke 
mer på listene sine om noen minutter.
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• Hva sier Moroni 7:16 er gitt enhver for å hjelpe oss å vite forskjellen på godt og ondt?

Forklar at Kristi Ånd også kalles Kristi lys (se Moroni 7:18). For å hjelpe elevene å forstå 
Kristi lys, kan du lese følgende uttalelse av president Boyd K. Packer i De tolv apostlers 
quorum:

“Den hellige ånd og Kristi lys er forskjellige…

Enten dette indre lys, denne kunnskap om rett og galt, kalles Kristi lys, 
moralsk sans eller samvittighet, kan det få oss til å kontrollere våre hand-
linger – med mindre vi undertrykker det eller ignorerer det…

Enhver mann og kvinne og ethvert barn fra enhver nasjon, tro eller hudfarge 
– hver eneste en, uansett hvor de bor eller hva de tror eller hva de gjør – har 

i seg Kristi uforgjengelige lys” (“Kristi lys,” Liahona, april 2005, 8).

• Hvordan kan man undertrykke eller slå av Kristi lys i seg selv?

Be elevene lese Moroni 7:18- 19 stille, og finne Mormons råd om hvordan vi skulle reagere 
på Kristi lys i oss. Be elevene fortelle hva de finner ut.

• Hva tror du det innebærer å “søke flittig i Kristi lys”?

• Hvilke prinsipper kan vi lære av Moroni 7:19? (Elevene skulle finne følgende prinsipper: 
Når vi søker flittig i Kristi lys, kan vi skjelne mellom godt og ondt. Hvis vi griper 
alt som er godt, vil vi være Kristi barn. Hvis elevene trenger hjelp til å forstå uttrykket 
“Kristi barn”, kan du gjerne henvise til leksjon 55 i denne håndboken.)

• Når har du forsøkt å avgjøre om noe var bra eller riktig? Hva gjorde du for å “søke flittig” 
for å avgjøre om det var bra eller riktig?

Be elevene se på listene de laget tidligere. Vis eller les høyt følgende spørsmål, og be ele-
vene “søke flittig i Kristi lys” (Moroni 7:19) mens de skriver sine svar på disse spørsmålene. 
Ha ikke hastverk med denne aktiviteten. Gi elevene tilstrekkelig tid til å grunne og skrive. 
Informer elevene om at du ikke vil be dem om å dele det som de skriver, med andre.

• Hvor godt innbyr disse tingene deg til å gjøre godt, tro på Jesus Kristus og å elske Gud 
og tjene ham?

• Prøver noen av disse tingene å overtale deg til å gjøre ondt, til å tvile på Jesus Kristus 
eller slutte å tjene Gud?

• Føler du at du bør fjerne noen av disse tingene fra livet ditt? Hvordan vil du i så fall 
gjøre det?

Påpek at noen ganger kan det være vanskelig å gjøre det vi vet er riktig, når det innebæ-
rer å gi opp noe vi liker. For å hjelpe elevene å støtte hverandre i denne innsatsen, kan 
du spørre:

• Hvilke råd vil du gi for å hjelpe noen gi å opp ting som ikke er bra eller riktig?

Som avslutning kan du understreke at når vi følger Kristi lys, kan vi gjenkjenne det som 
er godt, unngå Satans bedrag og leve som Jesu Kristi etterfølgere.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Moroni 7:17. Djevelen overtaler ingen til å 
gjøre godt

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum 
har sagt:

“Satan, Lucifer, eller løgnens far – kall ham hva dere 
vil – finnes virkelig, selve ondskapen personliggjort. 

Hans motiver er i alle tilfeller ondsinnede …Han vil for 
evig motarbeide Guds kjærlighet, Jesu Kristi forson-
ing og arbeidet for fred og frelse. Han vil kjempe mot 
disse når som helst og hvor som helst han kan. Han vet 
han til slutt vil tape og bli kastet ut, men han er fast 
bestemt på å ta med seg så mange han kan” (“Vi er 
alle kalt,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 44).
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Innledning
Dagens leksjon understreker årsakene til og behovet for at hver 
enkelt av oss deltar på Kirkens møter. Den oppmuntrer også 
elevene i deres beslutning om å skjelne mellom godt og ondt 
og søke flittig i Kristi lys for å ta gode avgjørelser.

Undervisningsforslag

Ether 14- 15
Moroni skriver om slutten på den jaredittiske sivilisasjon
Skriv 2 000 000 på tavlen. Be elevene forestille seg hvor mange 
mennesker to millioner er i forhold til antall mennesker som bor 
i deres by. Be en elev lese Ether 15:1- 2 høyt mens klassen repe-
terer hva som skjedde med to millioner jareditter.

Spør om noen av elevene kan sammenfatte hendelsene som 
førte til jaredittenes ødeleggelse, slik de er nedtegnet i Ether 
14- 15. Hvis elevene har problemer med å svare, kan du be dem 
lese følgende skriftsteder: Ether 14:5- 10, 24; 15:1- 6, 19, 22.

Spør: Hva kan vi lære av jaredittenes ødeleggelse?

Disse to sannhetene ble fremhevet i elevenes leksjoner i løpet av 
uken: (1) Hvis vi forkaster Herrens advarsler om å omvende 
oss, vil hans Ånd trekke seg tilbake og Satan vil få makt 
over vårt hjerte. (2) Sinne og hevn får folk til å gjøre valg 
som skader dem selv og andre.

Spør: I hvilke situasjoner kan disse lærdommene gjelde i livet til 
en ung mann eller ung kvinne i dag?

Moroni 1- 3
Moroni vitner om at han ikke vil fornekte Kristus
Be en elev lese Moroni 1:1- 4 høyt. Still så klassen følgende 
spørsmål:

• Hvorfor ville lamanittene ha drept Moroni?
• Hva viser dette om Moronis tro og mot? Hvordan kan vi 

utvikle et så sikkert vitnesbyrd om Jesus Kristus?

Hjemmestudie- leksjon
Ether 13- Moroni 7:19 (Enhet 31)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prin-
sippene elevene lærte da de studerte Ether 13- Moroni 
7:19 (enhet 31), er ikke ment å bli undervist som en del av 
leksjonen. Leksjonen du underviser i, konsentrerer seg bare 
om et fåtall av disse læresetningene og prinsippene. Følg Den 
hellige ånds tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Ether 13- 15)
Jaredittene forkastet profeten Ether og fortsatte i ugude-
lighet og krig inntil de til slutt tilintetgjorde hverandre. Av 
denne beretningen lærte elevene at hvis vi forkaster Herrens 
advarsler om å omvende oss, trekker hans Ånd seg tilbake 
og Satan får makt over vårt hjerte. Elevene fikk også se at 
sinne og hevn leder oss til å gjøre valg som skader oss selv og 
andre. I sin beretning om jaredittenes ødeleggelse, ga Moroni 
sine lesere håp ved å erklære at det nye Jerusalem, eller Sion, 
skulle bygges i de siste dager.

Dag 2 (Moroni 1- 5)
Mens Moroni vandret rundt for å redde sitt liv, nedtegnet 
han ytterligere informasjon om prestedømmet og evange-
liets ordinanser. Han skrev at overdragelse av Den hellige 
ånds gave og ordinasjon til prestedømsembeder gjøres ved 
håndspåleggelse av dem som har myndighet. Moronis opp-
merksomhet til nadverden ga elevene anledning til å tenke 
over hvordan nadverdens symboler kan hjelpe dem å huske 
Jesu Kristi forsoning. De ble også minnet på at hvis de trofast 
holder paktene knyttet til nadverden, kan de alltid ha Herrens 
ånd med seg.

Dag 3 (Moroni 6)
Moroni understreket viktigheten av dåp, fellesskap i Kirken 
og å lede Kirkens møter ved Den hellige ånd. Elevene lærte 
at ved dåpen inngår vi pakt om å påta oss Jesu Kristi navn og 
tjene ham til enden. De lærte også om ansvaret de har for å 
gi åndelig næring til andre medlemmer av Kirken ved å møte 
sammen ofte for å faste og be, og for å ta del i nadverden til 
minne om Jesus Kristus. I tillegg lærte elevene at så ofte som 
vi omvender oss og ber om tilgivelse med ærlig hensikt, vil 
vi bli tilgitt.

Dag 4 (Moroni 7:1- 19)
Moroni nedtegnet en tale som hans far hadde holdt, som 
underviste at for å bli velsignet for våre gode gjerninger, må 
vi gjøre disse gjerningene med ærlig hensikt. I denne talen 
underviste Mormon også om hvordan vi kan dømme rettfer-
dig. Elevene oppdaget at alt som kommer fra Gud, innbyr 
oss til å gjøre godt og til å elske og tjene Gud, og at alt som 
overtaler oss til å gjøre ondt og kjempe mot Gud, kommer 

fra djevelen. Mormon bønnfalt sine tilhørere om å søke flittig 
i Kristi lys, noe som ville gi dem evnen til å skjelne mellom 
godt og ondt.
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Moroni 4- 6
Moroni nedtegner nadverdsbønnene, hva som kreves for å bli 
døpt og årsakene til at vi har møter i Kirken
Skriv følgende setning på tavlen: Hvorfor jeg skulle gå i Kirken 
på søndag. Be elevene granske Moroni 4- 6 og utarbeide et 
ett-  til to- minutters svar på denne uttalelsen ved å gjøre noen 
notater i sine skriftstudiedagbøker. Oppfordre dem til å inkludere 
minst to av følgende elementer i sine svar (du kan gjerne skrive 
dem på tavlen eller forberede dem på et utdelingsark):

 1. Et skriftsted fra Moroni 4- 6 som forklarer en grunn til å møtes 
i Kirken.

 2. En læresetning eller et prinsipp som forklarer hvorfor vi skulle 
delta på Kirkens møter.

 3. En personlig opplevelse som illustrerer hvorfor vi skulle delta 
på Kirkens møter.

 4. Et personlig vitnesbyrd om viktigheten av å være tilstede på 
Kirkens møter.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å forberede sine tanker, 
ber du noen av dem dele sin innsikt med resten av klassen.

Når elevene har fortalt hva de har lært, kan du tilføye ditt 
vitnesbyrd om de sannheter de identifiserte, og om viktigheten 
av regelmessig å komme sammen på Kirkens møter.

Moroni 7:1- 19
Mormon underviser om hvordan vi kan skjelne mellom godt 
og ondt
Før leksjonen fyller du en kopp med vann og en annen kopp 
med en blanding av vann og hvit eddik (eller salt). Koppene bør 
se identiske ut. Informer klassen om at du har to kopper vann 
som synes å være identiske, men en av dem smaker surt (eller 
salt). Be om en frivillig til å finne ut hvilken kopp som inneholder 
godt vann, og hvilken kopp som inneholder surt (eller salt) vann 
(de kan gjøre dette ved å smake eller lukte på det).

Spør: Hvordan kan vi vite at noe er ondt uten å faktisk prøve det?

Forklar at Moroni tok med i sin opptegnelse en tale av sin 
far, Mormon, som gir innsikt i dette spørsmålet. Be en elev lese 
Moroni 7:11- 13, 15- 16 høyt. Be klassen velge minst én setning 
som skiller seg ut for dem, som forklarer hvordan vi kan skjelne 
mellom godt og ondt. Gi noen elever anledning til å fortelle om 
en setning de valgte.

Be en elev lese Moroni 7:19 høyt, og be klassen prøve å merke 
seg hva Mormon sa vi skulle gjøre for å kunne skjelne godt 
fra ondt.

Spør: Hva rådet Mormon oss til å gjøre slik at vi kan skjelne 
mellom godt og ondt?

Elevene bør kunne oppdage følgende prinsipp: Når vi søker 
flittig i Kristi lys, kan vi skjelne mellom godt og ondt.

Still elevene følgende spørsmål:

• Hva har du forstått om Kristi lys etter dine studier denne 
uken?

• Når har Kristi lys hjulpet deg å skjelne mellom godt og ondt?

Gi elevene et minutt eller to til å skrive en liste over de TV- 
programmer, sanger, musikkgrupper, nettsteder, apper, videospill 
eller personlige eiendeler de liker best. Be dem bruke Moroni 
7:16- 19 til å finne ut om elementene i listen hjelper dem å 
komme nærmere Gud, eller fører dem lenger bort fra ham.

Minn elevene på oppfordringen de fikk i sitt studium denne 
uken om å kvitte seg med de tingene som ikke er bra, og å 
“gripe alt som er godt” (Moroni 7:19). Du kan gjerne fortelle 
om en erfaring du har hatt da du fulgte Kristi lys og var i stand 
til å skjelne mellom godt og ondt.

Neste enhet (Moroni 7:20- 10:34)
Be elevene overveie følgende spørsmål mens de studerer neste 
enhet: Hva er nestekjærlighet? Hvordan kan man få neste-
kjærlighet? Hvorfor skulle ikke små barn eller spedbarn døpes? 
Hvordan holdt Mormon og Moroni seg trofaste selv når de var 
omgitt av ondskap? Hva var Moronis siste ord? Hvorfor er de 
viktige?
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Innledning
Moroni nedtegnet slutten av talen som hans far, 
Mormon, hadde holdt i en synagoge mange år tidli-
gere. I talen lærte Mormon tilhørerne å “gripe alt som 
er godt” (Moroni 7:20, 25). Han forklarte forholdet 

mellom tro, håp og kjærlighet, og avsluttet med en 
appell til sitt folk om å be til Faderen med all hjertets 
iver om kjærlighetens gave, “Kristi rene kjærlighet” 
(Moroni 7:47).

LEKSJON 156

Moroni 7:20- 48

Undervisningsforslag

Moroni 7:20- 39
Mormon underviser at ved tro på Jesus Kristus kan vi gripe alt som er godt
Før leksjonen skriver du følgende spørsmål på tavlen:

Hva er noen gode ting din himmelske Fader har velsignet deg med?

I begynnelsen av leksjonen gir du elevene ett eller to minutter til å svare på dette spørsmå-
let i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker. Be dem så lese noe av det de har oppført.

Les Moroni 7:24 høyt. Be klassen følge med, på utkikk etter kilden til alt det gode som har 
kommet til dem.

• Hvem er kilden til alle de gode tingene du har mottatt? (Elevenes svar kan variere, 
men de skulle uttrykke følgende sannhet: Alle gode ting kommer på grunn av 
Jesus Kristus.)

For å hjelpe elevene å få ytterligere forståelse av læren i Moroni 7:24, kan du forklare at 
som etterkommere av Adam og Eva er vi “falne” og ute av stand til å motta velsignelser 
på egen hånd (se også Alma 22:14; Ether 3:2; 3. trosartikkel). Uten Jesus Kristus og hans 
forsoning, kunne “intet godt” komme til oss. Alt godt som vi noensinne har mottatt fra 
vår himmelske Fader, har kommet på grunn av Frelseren og hans forsoning.

Forklar at vår himmelske Fader har mange velsignelser i vente for oss. Han ønsker at 
vi skal “gripe alt som er godt” (Moroni 7:19), og han ønsker å gi oss alt han har (se 
L&p 84:38).

Be en elev lese høyt Mormons spørsmål i Moroni 7:20. Be så elevene lese Moroni 7:21- 24 
stille, på jakt etter hva disse versene lærer oss om hvordan vi kan gripe fast i alt som er 
godt.

• Basert på det du har lest i Moroni 7:21- 24, hvordan ville du svart på Mormons spørsmål 
i Moroni 7:20? Etter hvert som elevene svarer, kan du hjelpe dem å oppdage følgende 
prinsipp: Når vi utøver tro på Jesus Kristus, kan vi gripe fast i alt som er godt.)

For å hjelpe elevene å forstå hvordan de kan “gripe alt som er godt”, kan du be noen av 
dem bytte på å lese høyt fra Moroni 7:25- 26, 32- 38. Be halvparten av klassen finne måter å 
vise vår tro på Jesus Kristus på. Be den andre halvparten se etter gode ting som kommer til 
oss som et resultat. (Når en elev leser vers 33, kan det være lurt å forklare at “nødvendig” 
sikter til ting som er i harmoni med Herrens vilje.)

Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du vurdere å be dem skrive ned et mål 
som vil hjelpe dem å utøve større tro på Jesus Kristus og gripe alt det gode som vår him-
melske Fader ønsker å gi dem. Bær vitnesbyrd om at store velsignelser kommer gjen-
nom Frelseren, hans evangelium og hans forsoning. Oppfordre elevene til å utøve større 
tro på ham.



544

LEKSJON 156

Moroni 7:40- 43
Mormon forkynner at tro på Jesus Kristus gir oss håp om evig liv
Lag en tegning av en trebent krakk på tavlen (eller vis en trebent krakk).

Les følgende uttalelse av eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum:

“Tre guddommelige prinsipper utgjør en grunnvoll som vi kan bygge vår 
livsstruktur på…Sammen danner de et fundament på samme måte som 
benene på en trebent krakk” (“Gleden ved håp som oppfylles,” Lys over 
Norge, jan. 1993, 31).

Merk et av benene på krakken med ordene Tro på Jesus Kristus. Be elevene 
tenke på hva de andre to benene kan symbolisere. Be så elevene lese Moroni 

7:40 stille for å finne ut hva det andre benet symboliserer. (Det andre benet symboliserer håp.)

Les høyt følgende uttrykk for håp. Be elevene lytte etter forskjeller mellom disse to 
uttrykkene.

1. Jeg håper det blir regn i dag.

2. Jeg håper på Herrens løfte om at jeg kan føle fred gjennom omvendelse.

• På hvilke måter er disse utsagnene forskjellige? (Hjelp elevene å forstå at i det første 
eksemplet sikter ordet håper til et usikkert ønske. I det andre eksemplet er ordet håp 
et uttrykk for tillit. Det er en motivasjon for handling, og det er forankret i Jesu Kristi 
forsoning.)

For å hjelpe elevene å forstå ordet håp slik det brukes i Skriftene, kan du be en elev lese 
høyt følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første presidentskap:

“Håp er en av Åndens gaver…

Håp er ikke kunnskap, men snarere en varig tillit til at Herren vil oppfylle 
sine løfter til oss. Det er tillit til at om vi etterlever Guds lover og hans pro-
feters ord nå, vil vi motta ønskede velsignelser i fremtiden. Det er å tro og 
forvente at våre bønner vil bli besvart. Det kommer til uttrykk ved trygghet, 
optimisme, entusiasme og tålmodig utholdenhet” (“Håpets uendelige kraft,” 

Ensign eller Liahona, nov. 2008, 21-22).

Be en elev lese Moroni 7:41 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hva Mormon sa vi 
skulle håpe på. Etter hvert som elevene rapporterer det de finner, merker du det andre 
benet på krakken med ordene Håp om evig liv.
Påpek at Moroni 7:41 er et Kjenn Skriftene-skriftsted. Du kan gjerne foreslå at elevene 
markerer dette verset på en særegen måte slik at de lett vil kunne finne det igjen.

• Hva sier Moroni 7:41 om hvordan vi kan håpe å bli oppreist til evig liv? (Selv om elevene 
kan bruke ulike ord, bør de peke på følgende prinsipp: Hvis vi utøver tro på Jesus 
Kristus, kan vi på grunn av hans forsoning håpe å bli oppreist til evig liv.)

Be elevene lese Moroni 7:42- 43 på egen hånd, på jakt etter egenskaper vi trenger for å ha 
tro og håp. Be dem fortelle hva de har funnet ut. (Du kan gjerne forklare at å være saktmo-
dig og ydmyk av hjertet vil si å være ydmyk og mild, og rette seg etter Herrens vilje.)

• Hvorfor tror du saktmodighet og hjertets ydmykhet er nødvendig for å ha tro og håp 
om Jesu Kristi forsoning?

Be elevene svare på følgende spørsmål i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker:

• Hvordan gir din tro på Jesus Kristus og hans forsoning deg håp om at du vil få evig liv?

Moroni 7:41  
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Se undervis-
ningsforslaget på slutten 
av leksjonen for å hjelpe 
elevene med deres 
mestring av dette 
skriftstedet.
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MORONI  7 :20-  48

Moroni 7:44- 48
Mormon underviser om viktigheten av nestekjærlighet
Vis til den trebente krakken igjen. Be elevene lese Moroni 7:44 stille, og finne en merkelapp 
til det tredje benet på krakken. Mens elevene forteller hva de har funnet ut, merker du det 
tredje benet med ordet Nestekjærlighet. Be dem definere nestekjærlighet med egne ord.

Be en elev lese Moroni 7:45- 47 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hvordan Mormon 
beskrev og definerte nestekjærlighet.

• Hvordan definerer Mormon nestekjærlighet Moroni 7:47? (“Kristi rene kjærlighet.”)

• Hva tror du det betyr at kjærligheten aldri svikter?

• Hvorfor tror du vi er intet hvis vi ikke har kjærlighet?

Be elevene velge beskrivelser av nestekjærlighet i Moroni 7:45, og forklare hva de tror disse 
beskrivelsene betyr. Klargjør forklaringene deres etter behov. (“Kjærligheten er tålmodig” 
betyr for eksempel at noen utholder prøvelser med en positiv innstilling. “Misunner ikke” 
betyr at man ikke er sjalu på andre. “Blåser seg ikke opp” betyr at man er ydmyk. “Søker ikke 
sitt eget” beskriver egenskapen at man setter Gud og andre foran seg selv. “Blir ikke lett bit-
ter” betyr at man ikke har lett for å bli sint. “Tror alt” beskriver en som aksepterer all sannhet.)

Spør elevene hvordan de kanskje ville reagert i hver av følgende situasjoner hvis de mang-
let nestekjærlighet. Spør så hvordan de kanskje ville reagert hvis de var fylt med nestekjær-
lighet. (Du kan gjerne tilpasse disse situasjonene til elevenes behov og interesser.)

1. Folk gjør narr av deg eller andre på skolen.

2. Du har en bror eller søster som ofte irriterer deg.

3. En du kjenner har begått en alvorlig synd.

4. Du liker ikke en ny veileder for quorumet eller klassen like godt som du likte en tidligere 
veileder.

Be en elev lese Moroni 7:48 høyt. Be klassen følge med og finne ut hva vi må gjøre for å bli 
velsignet med kjærlighetens gave. Når elevene svarer, må du påse at følgende prinsipp er 
klart: Hvis vi ber til Faderen med all hjertets iver og lever som sanne etterfølgere av 
Jesus Kristus, kan vi bli fylt med kjærlighet.
Påpek at Moroni 7:45, 47-48 er et Kjenn Skriftene-skriftsted. Du kan gjerne foreslå at ele-
vene markerer disse versene på en særegen måte slik at de lett vil kunne finne dem igjen.

• Hvorfor tror du vi trenger å be om kjærlighetens gave med all hjertets iver?

• Når har du sett eksempler på nestekjærlighet? (Be noen elever fortelle om sine erfarin-
ger. Du kan også godt fortelle om en erfaring du selv har hatt.)

• Når har du følt at Herren har hjulpet deg å føle større kjærlighet til andre?

Be elevene lese Moroni 7:45 og velge en side av nestekjærlighet hvor de trenger å forbedre 
seg. Oppmuntre dem til å be om kjærlighetens gave samtidig som de gjør sitt beste for å bli 
bedre på dette området. Bær vitnesbyrd om den innflytelse som tro, håp og kjærlighet har 
hatt på deg.

Kjenn Skriftene – Moroni 7:41
Hjelp elevene å lære utenat Moroni 7:41. Vurder å bruke en av metodene som er forklart 
i tillegget på slutten av denne håndboken.

Kjenn Skriftene – Moroni 7:45, 47- 48
Be elevene velge fra følgende liste en person som de ønsker å føle større kjærlighet til: 
et familiemedlem, et medlem av quorumet eller klassen, en klassekamerat på skolen, en 
venn eller en nabo. Oppfordre dem til å tenke på den personen de har valgt, mens de 
leser Moroni 7:45, og overveie hvordan de kan vise vedkommende mer Kristus- lignende 
kjærlighet. Be dem skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker en eller to måter de 
vil vise nestekjærlighet til vedkommende de har valgt. Oppfordre dem til å gjøre denne 
innsatsen til gjenstand for sine bønner i uken som kommer. Du kan gjerne vurdere å gi 
elevene en mulighet til å fortelle om sine erfaringer de neste dagene.

Merk: På grunn av lengden på denne leksjonen, kan du gjerne bruke denne aktiviteten 
en annen dag når dere har tid til overs.

Moroni 7:45, 
47- 48 er et Kjenn 
Skriftene- skriftsted. Se 
undervisningsforslaget 
på slutten av leksjonen 
for å hjelpe elevene med 
deres mestring av dette 
skriftstedet.
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Innledning
Moroni fortsatte å gjøre tilføyelser til den hellige opp-
tegnelsen, og tok med et brev han hadde fått fra sin 
far, Mormon. I brevet nedtegnet Mormon en åpenba-
ring han hadde fått om hvorfor små barn ikke trenger 

dåp. Mormon underviste også om hvordan vi kan for-
berede oss til å bo hos Gud. Han avsluttet sitt brev med 
å uttrykke bekymring over nephittenes ugudelighet og 
deres forestående ødeleggelse.
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Moroni 8

Undervisningsforslag

Moroni 8:1- 24
Mormon forkynner at små barn er levende i Kristus
Før leksjonen viser du bildet Jente blir døpt (Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr. 104) eller 
et annet bilde av et åtte år gammelt barn som blir døpt. Skriv følgende spørsmål på tavlen:

Hvorfor blir ikke barn døpt før de er åtte år gamle?

Etter hvert som elevene kommer, kan du be dem se på bildet og tenke over spørsmålet på 
tavlen.

Når leksjonen begynner, kan du fortelle elevene at i et brev til sin sønn Moroni, undervi-
ste Mormon om små barns frelse. Be en elev lese Moroni 8:4- 6 høyt, og be klassen legge 
merke til hva Mormon var bekymret for. 

Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du be dem lese Moroni 8:7 stille og finne 
ut hva Mormon gjorde da han fikk høre om dette problemet.

• Hva kan vi lære av Mormons eksempel?

Be en elev lese Moroni 8:8- 9 høyt, og be klassen legge merke til svaret på Mormons bønn. 
Når elevene forteller hva de har funnet ut, må du kanskje forklare at uttrykket “Adams 
forbannelse” sikter til Adams adskillelse fra Guds nærhet som følge av fallet. Noen tror 
feilaktig at alle barn er født i en syndig tilstand på grunn av fallet. Med denne feiloppfat-
ningen tror de at små barn er uverdige til å være i Guds nærhet hvis de dør uten å ha blitt 
døpt. Når du forklarer dette, kan det være lurt å la elevene fremsi 2. trosartikkel. Du kan 
også foreslå at de krysshenviser Moroni 8:8- 9 med 2. trosartikkel.

Skriv følgende ufullstendige setning på tavlen: Omvendelse og dåp er nødvendig for alle 
som er…
Be elevene lese Moroni 8:10 stille, på jakt etter ord og setninger som fullfører setningen 
på tavlen. Når elevene har fortalt hva de har svart, fullfører du setningen som følger: 
Omvendelse og dåp er nødvendig for alle som er ansvarlige og i stand til å begå synd. 
Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere setninger i Moroni 8:10 som lærer oss 
denne sannheten.

Det kan bidra til å presisere at synd er “bevisst ulydighet mot Guds bud” (Veiledning til 
Skriftene, “Synd,” scriptures.lds.org). Les følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i 
De tolv apostlers quorum:

“Vi forstår av vår lære at før ansvarsalderen er et barn ‘ikke i stand til å begå 
synd’ (Moroni 8:8). I denne perioden kan barna begå feil, til og med svært 
alvorlige og skadelige feil som må rettes opp, men deres handlinger regnes 
ikke som synder” (“Sins and Mistakes,” Ensign, okt. 1996, 65).

Del klassen i to. Be halvparten av elevene lese Moroni 8:11- 18 stille, og den 
andre halvparten lese Moroni 8:11, 19- 24 stille. (Du kan gjerne skrive disse 

henvisningene på tavlen.) Før de leser, kan du be elevene i begge grupper om å finne ut 
hva Mormon underviste om dåp av små barn. Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å 

Undervis ved Ånden
Herren sa: “Ånden skal 
bli gitt dere ved troens 
bønn, og hvis dere ikke 
mottar Ånden, skal dere 
ikke undervise” (L&p 
42:14). Be om evnen til å 
bli ledet av Den hellige 
ånd, og vær spesielt 
oppmerksom på Den 
hellige ånds hvisken 
mens du underviser.
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lese, ber du noen fra hver gruppe fortelle hva de har funnet ut. Du kan bruke noen av de 
følgende spørsmålene til å hjelpe elevene å tenke dypere på Mormons læresetninger:

• Hva tror du det betyr at “små barn er levende i Kristus”? (Moroni 8:12, 22). (De er forløst 
på grunn av Jesu Kristi forsoning. De kan ikke synde, for Satan har ikke fått makt til å 
friste små barn. Se også Moroni 8:10; L&p 29:46- 47.) 

• Hva må vi gjøre for å bli levende i Kristus? (Se 2 Nephi 25:23- 26; Moroni 8:10.)

• Hva kan disse versene lære oss om hvordan små barn blir frelst? (Elevene kan bruke 
forskjellige ord, men de skulle finne frem til følgende sannhet: Små barn er frelst på 
grunn av Jesu Kristi forsoning. Elevene kan også påpeke at små barn er levende 
i Kristus, at Gud ikke er en partisk Gud, og at Gud er uforanderlig.)

Skriv følgende eksempler på tavlen, eller forbered et utdelingsark. Be hver elev om å velge 
ett av dem. Be så elevene velge ett eller to vers fra Moroni 8:8- 23, og forklare hvordan 
sannhetene i disse versene tar opp bekymringen som er uttrykt i eksemplet de har valgt.

Eksempel 1: Som misjonær møter du en mann og hustru som er fryktelig lei seg fordi deres 
to måneder gamle datter er død. Lederen av kirken deres har fortalt dem at små barn blir 
født syndige på grunn av Adams overtredelse. Han sier at fordi deres datter ikke ble døpt 
før hun døde, kan hun ikke bli frelst.

Eksempel 2: Du har en venn som har møtt misjonærene og gått i Kirken sammen med 
deg. Hun bestemmer seg for at hun ønsker å slutte seg til Kirken, men hun nøler med å 
bli døpt. “Jeg ble døpt da jeg var baby,” forklarer hun. “Er ikke det godt nok?”

Når elevene uttrykker sine tanker om det andre eksemplet, kan det hende at du må 
minne dem på at omvendelse og dåp er for “for dem som er ansvarlige og i stand til å 
begå synd” (Moroni 8:10). Herren har sagt at barn begynner å bli ansvarlige for ham når 
de er åtte år gamle. Åpenbaringer om denne sannheten finnes i Joseph Smiths oversettelse 
av 1 Mosebok 17:11 (i tillegget til Kirkens utgave av kong Jakobs versjon av Bibelen) og 
Lære og pakter 68:25- 27.

Moroni 8:25- 30
Mormon underviser om hva de som er ansvarlige, må gjøre for å bo hos Gud
Forklar at etter at Mormon underviste Moroni om hvorfor små barn ikke trenger dåp, 
underviste han om hvorfor dåpen er nødvendig for dem som er ansvarlige. Be en elev lese 
Moroni 8:25- 26 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter velsignelser som kommer til dem 
som utøver tro, omvender seg og blir døpt.

• Hvilke velsignelser ser du i disse versene? (Etter hvert som elevene rapporterer det de 
finner, kan du gjerne skrive svarene på tavlen. Svarene kan omfatte at tro, omvendelse 
og dåp fører til syndenes forlatelse, saktmodighet og hjertets ydmykhet, Den hellige 
ånds nærvær, håp, fullkommen kjærlighet, og til slutt velsignelsen ved å bo hos Gud.)

Når elevene nevner velsignelser de ser i Moroni 8:25- 26, kan det være lurt å stille disse 
oppfølgingsspørsmålene:

• Hvorfor tror du det å få forlatelse for våre synder fører til saktmodighet og hjertets 
ydmykhet?

• Hvordan kan det å være saktmodig og ydmyk av hjertet innby Den hellige ånd i vårt liv?

• Hvorfor hjelper Den hellige ånd oss å forberede oss til å bo hos Gud?

• Hvorfor tror du vi må være flittige og be ofte for at fullkommen kjærlighet skal vedvare i 
vårt liv?

Skriv følgende ufullstendige setning på tavlen: Gjennom trofast lydighet mot budene kan vi 
motta Den hellige ånd, som forbereder oss til …
Be elevene finne en setning fra Moroni 8:25- 26 som fullfører dette prinsippet: Gjennom 
trofast lydighet mot budene kan vi motta Den hellige ånd, som forbereder oss til å bo 
hos Gud.
Be en elev lese Moroni 8:27 høyt, og be klassen se etter resultatet av nephittenes stolthet. 
Be deretter elevene lese Moroni 8:26 og Moroni 8:27 stille, og sammenligne resultatene av 
saktmodighet og hjertets ydmykhet, med resultatet av stolthet.
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Be en annen elev lese Moroni 8:28 høyt. Påpek at etter at Mormon hadde uttrykt bekym-
ring for nephittene, sa han: “Be for dem, min sønn, at de må omvende seg.” Minn elevene 
på kraften som kan komme til noen når andre ber for dem.

For å avslutte leksjonen kan du be elevene fortelle hva de føler angående forsoningens 
kraft til å frelse små barn og til å frelse oss alle når vi gjør vårt beste for å være trofaste 
mot våre pakter.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Moroni 8:8. “Adams forbannelse [er] tatt bort 
fra dem ved meg”

Noen tror at på grunn av Adam og Evas fall kommer 
nyfødte barn til verden besmittet med synd. President 
Joseph Fielding Smith forklarte at denne læren er falsk:

“Alle de som tror at mennesker, ja, til og med nyfødte 
spedbarn, er besmittet med ‘arvesynd’ (med andre ord 
Adams overtredelse), fornekter den barmhjertighet 
som Jesu Kristi forsonende blod gir oss. Bibelen (så vel 
som vår tids skrifter) lærer oss at Jesus Kristus virkelig 
er den som forløser menneskene fra fallet. Han betalte 
gjelden som menneskeheten ble arving til på grunn 
av Adams overtredelse. Heftelsen på vår sjel ble betalt 
fullt ut. Det gjensto ingen reststraff som krevde noen 
handling fra, eller på vegne av noe levende vesen, for 
å frigjøre ham fra ‘arvesynden’. Læren om at spedbarn 
kommer inn i denne verden under arvesyndens forban-
nelse, er en avskyelig lære i Guds øyne, og den fornek-
ter forsoningens storhet og barmhjertighet. (Se Moroni 
kapittel 8.)” (Church History and Modern Revelation: 
A Course of Study for the Melchizedek Priesthood 
Quorums, 4 bind [1949], 4:99).

Moroni 8:8- 24. Barnedåp

Profeten Joseph Smith sa at små barn ikke trenger dåp:

“‘Tror [vi] på dåp av spedbarn?’ …Nei… for det er ikke 
nevnt i Bibelen… Dåp er til syndenes forlatelse. Barn 
har ingen synder… Barn er levendegjort i Kristus, og 
det er også de som er kommet i mer moden alder, gjen-
nom tro og omvendelse” (History of the Church, 5:499).

President Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum for-
talte om heltidsmisjonærer som var i stand til å trøste 
en mor som sørget over sin unge sønns død:

“To misjonærer arbeidet i fjellene i det sydlige USA. En 
dag, fra en bakketopp, så de folk samles i en lysning 
langt der nede. Misjonærene hadde ikke ofte mange 
å forkynne evangeliet for, så de fortet seg ned til 
lysningen.

En liten gutt hadde druknet, og det skulle være 
begravelse. Hans foreldre hadde tilkalt presten for å 
‘si ordene’ over sønnen deres. Misjonærene holdt seg 
i bakgrunnen da den omreisende presten henvendte 
seg til den sørgende faren og moren og begynte sin 
preken. Hvis foreldrene ventet å bli trøstet av denne 
presten, ble de skuffet.

Han irettesatte dem skarpt fordi de ikke hadde fått den 
lille gutten døpt. De hadde utsatt det på grunn av det 
ene og det andre, og nå var det for sent. Han fortalte 
dem uten omsvøp at deres lille gutt måtte gå til helvete. 
Det var deres feil. De var skyld i hans uendelig pine.

Da prekenen var over og graven var dekket, gikk 
eldstene bort til de sørgende foreldrene. ‘Vi er Herrens 
tjenere,’ sa de til moren, ‘og vi kommer med et bud-
skap til dere.’ Mens de hulkende foreldrene lyttet, leste 
de to eldstene fra åpenbaringene og bar sitt vitnesbyrd 
om gjengivelsen av nøklene til både levende og dødes 
forløsning.

Jeg har en viss sympati med denne predikanten. Han 
gjorde det beste han kunne med det lys og den kunn-
skap han hadde. Men det er mer som han skulle ha 
kunnet tilby. Det er evangeliets fylde.

Eldstene kom som trøstere, som lærere, som Herrens 
tjenere, som bemyndigede forkynnere av Jesu Kristi 
evangelium” (“En liten gutt skal gjete dem,” Ensign 
eller Liahona, mai 2012, 7).
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Innledning
I sitt siste nedtegnede brev til sin sønn Moroni sørget 
Mormon over nephittenes ugudelige tilstand. Han opp-
fordret Moroni til å arbeide flittig for å hjelpe nephit-
tene å omvende seg. Mormon fortalte også om folkets 

lidelser på grunn av deres ugudelighet. Til tross for 
folkets fordervede tilstand, oppmuntret han Moroni 
til å være trofast i Jesus Kristus og håpe på løftet om 
evig liv.
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Moroni 9

Undervisningsforslag

Moroni 9:1- 20
Mormon sørger over ugudeligheten blant nephittene og lamanittene
Be elevene grunne på om de noensinne har forsøkt å hjelpe noen, bare for å få sin innsats 
avvist.

• Hvordan kan noen mennesker reagere når deres gode intensjoner gjentatte ganger blir 
avvist av dem de prøver å hjelpe?

Forklar for klassen at Moroni 9 er et brev som profeten Mormon skrev til sin sønn Moroni. 
Be dem se etter hvordan Mormon oppmuntret sin sønn.

Be en elev lese Moroni 9:1 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter ordet Mormon brukte 
til å beskrive nephittenes situasjon. Når elevene svarer, må du kanskje forklare at ordet 
nedslående sikter til noe som er svært smertefullt, urovekkende eller sørgelig.

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen: Moroni 9:2- 5; Moroni 9:7- 10; Moroni 
9:16- 19. Del elevene i tre grupper. Be hver gruppe lese ett av skriftstedene som står på 
tavlen, på jakt etter de nedslående tingene Mormon beskrev. Be en elev fra hver gruppe 
fremlegge det de finner ut. (Dersom elevene som har fått tildelt Moroni 9:2- 5, ikke nevner 
sinne, kan det være lurt å nevne hvilken rolle sinne spilte i de forferdelige hendelsene 
Mormon beskrev.)

Be noen elever etter tur lese høyt fra Moroni 9:11- 15, 20. Be elevene se etter grunner til at 
Mormon var bedrøvet over sitt folks situasjon. Still følgende spørsmål for å hjelpe elevene 
å analysere disse versene:

• Hva tror du det vil si å være “usivilisert”? (Moroni 9:11). (Å handle uten raffinement 
eller selvbeherskelse, å ikke ha respekt for andre mennesker, å se bort fra lover som 
styrer samfunnet)

• Hva tror du det vil si å være “uten prinsipper”? (Moroni 9:20). (Å leve uten normer 
og uten å respektere og holde Guds bud.)

• Hva tror du det vil si å være “følelsesløs”? (Moroni 9:20). (Å være hardhjertet mot 
Herrens ånd og Kristi lys, og å ikke skille mellom rett og galt.)

• Hvilke tegn ser du i verden i dag på at noen mennesker er usivilisert, uten prinsipper 
og følelsesløse?

Du kan gjerne påpeke at Mormon sa at hans folk falt inn i denne ugudelige tilstanden 
i løpet av bare noen få år (se Moroni 9:12).

Forklar at omtrent som profeten Ether i den jaredittiske nasjon, var Mormon vitne til 
sinnet og ugudeligheten som hadde overvunnet hans folk. Be en elev lese Moroni 9:4 høyt. 
Be klassen følge med og lytte etter hva Mormon fryktet med hensyn til nephittene. (Han 
fryktet at “Herrens Ånd [hadde] sluttet å streve med dem”.)

• Mormon nevnte at han stadig arbeidet med sitt folk. Hvorfor tror du Mormon, eller en 
leder i Kirken i dag, ville fortsette å arbeide blant folk som blir sinte eller forherder sitt 
hjerte mot Guds ord?

Oppbyggende 
undervisning
Når du bestemmer deg 
for hva du skal undervise 
fra en skriftstedbolk og 
hvordan du skal under-
vise den, skulle du velge 
sannheter og undervis-
ningsmetoder som vil 
bygge elevene opp og 
hjelpe dem å bli oppløf-
tet av Den hellige ånd.
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Skriv følgende sannhet på tavlen: Vi skulle arbeide flittig i Guds tjeneste, selv om de 
vi betjener, ikke reagerer positivt. Forklar at dette gjelder selv om menneskene vi betje-
ner, er skyldig i alvorlig synd. Be en elev lese Moroni 9:6 høyt. Be elevene følge med, på 
jakt etter grunner til at vi skulle arbeide flittig i Guds tjeneste, selv om de vi betjener, ikke 
reagerer positivt. Når elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du presentere følgende 
situasjoner for dem (eller finne på noen selv) for å hjelpe dem å overveie hvordan denne 
sannheten kan gjelde i deres liv. Be en eller flere elever forklare hvordan de kan anvende 
sannheten på tavlen i hver situasjon du presenterer.

 1. Som president for din klasse i Unge kvinner er du ansvarlig for fem andre unge kvinner 
i menigheten. En av disse unge kvinnene har ikke kommet på Kirkens møter eller akti-
viteter på over et år. Etter at du personlig har invitert henne de tre siste månedene, har 
hun fortsatt ikke kommet til noen møter eller aktiviteter.

 2. Som hjemmelærer arbeider du flittig for å betjene hver av dine tildelte familier. De siste 
månedene har imidlertid en av familiene ikke svart på telefoner eller åpnet døren når 
du har vært innom.

 3. Du føler deg tilskyndet til å invitere en av dine gode venner til å møte misjonærene. Han 
avviser invitasjonen, men du fortsetter å føle tilskyndelser til å spørre ham igjen.

Les følgende uttalelse av president Henry B. Eyring i Det første presidentskap, som oppfor-
dret oss til å holde ut i vår innsats for å arbeide blant Guds barn. Be elevene lytte etter noe 
som motiverer dem til å arbeide flittig for å hjelpe andre.

“Det er en pakt vi inngår med Gud om å holde alle hans bud og utføre 
tjeneste slik han ville ha gjort det om han selv var her. Når vi lever opp til 
denne normen så godt vi kan, utvikler vi den styrke vi vil trenge for å holde 
ut til enden.

Gode prestedømsveiledere har vist meg hvordan jeg kan utvikle denne styr-
ken. Det gjelder å utvikle vanen med å fortsette på tross av den utmattelse og 

frykt som kan få oss til å vurdere å gi opp. Herrens store veiledere har vist meg at åndelig 
utholdenhet kommer av å arbeide forbi punktet hvor andre ville ha tatt en pause…

…Jeg lover at hvis dere gjør alt dere kan, vil Gud forøke deres styrke og deres visdom” 
(“Forberedelse i prestedømmet: ‘Jeg trenger din hjelp,’” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 
58- 59).

• Hva underviste president Eyring som motiverer deg til å arbeide flittig i din tjeneste for 
Herren, uansett hvordan din innsats blir mottatt?

Les følgende historie fra eldste Mervyn B. Arnold i De sytti om en prestedømsleder som 
arbeidet flittig med en ung mann, selv om han gjentatte ganger ble avvist. Be elevene lytte 
etter hva den unge mannen til slutt så i sin prestedømsleder.

“Som medlem av grenspresidentskapet i Fortaleza, Brasil, utarbeidet bror Marques og 
de andre prestedømslederne en plan for å reaktivere de mindre aktive i grenen. En av de 
mindre aktive var Fernando Araujo. Jeg snakket nylig med Fernando, og han fortalte om 
sin opplevelse:

‘Jeg begynte å delta i surfekonkurranser på søndager og sluttet å gå i Kirken. En søndag 
morgen banket bror Marques på døren og spurte min mor, som ikke var medlem, om han 
kunne snakke med meg. Da hun sa at jeg sov, ba han om tillatelse til å vekke meg. Han sa 
til meg: “Fernando, du kommer for sent til Kirken!” Uten å akseptere mine unnskyldnin-
ger, tok han meg med til Kirken.’

Neste søndag skjedde det samme, så den tredje søndagen bestemte jeg meg for å dra tidlig 
for å unngå ham. Da jeg åpnet porten så jeg at han satt på bilen sin og leste i Skriftene. Da 
han så meg, sa han: “Fint! Du er tidlig oppe. I dag går vi og finner en annen ung mann!” 
Jeg hevdet min handlefrihet, men han sa: “Vi kan snakke om det senere.”

Etter åtte søndager kunne jeg ikke bli kvitt ham, så jeg bestemte meg for å sove over hos 
en kamerat. Jeg var på stranden neste morgen da jeg så en mann i dress komme mot meg. 
Da jeg så at det var bror Marques, løp jeg ut i vannet. Plutselig kjente jeg en hånd på skul-
deren. Det var bror Marques, som sto i vannet opp til brystet! Han tok meg i hånden og sa: 
“Du er sent ute! Kom, så går vi.” Da jeg protesterte og sa at jeg ikke hadde noen klær å ha 
på meg, svarte han: “De er i bilen.”
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Da vi gikk opp av vannet den dagen, var jeg rørt over bror Marques’ oppriktige kjærlighet 
og omtanke for meg …Bror Marques ga meg ikke bare skyss til Kirken – quorumet sørget 
for at jeg holdt meg aktiv. De planla aktiviteter som fikk meg til å føle at det var behov for 
meg, jeg fikk et kall og quorumsmedlemmene ble mine venner’” (“Styrk dine brødre,” 
Ensign eller Liahona, mai 2004, 46- 47).

Forklar at som medlemmer av Kirken har vi alle et viktig arbeid å utføre i dette livet. 
Mormons, Moronis og bror Marques eksempel kan oppmuntre oss i dette arbeidet når 
vi er motløse eller opplever å bli avvist av dem vi skal tjene.

Moroni 9:21- 26
Mormon oppfordrer Moroni til å være trofast
Be elevene nevne noen hendelser i deres lokalsamfunn, i deres land eller i verden nylig 
som kan få folk til å føle seg motløse.

Be elevene lese Moroni 9:21- 22, 25- 26 stille. Be dem se etter de råd Mormon ga Moroni 
om hva han skulle gjøre i sine nedslående omstendigheter. For å hjelpe elevene å analysere 
disse versene, kan du stille følgende spørsmål:

• Hvilke ord og setninger i disse versene viser hva Mormon følte for sin sønn Moroni?

• Hva sa Mormon burde “hvile [Moronis] sinn” for evig? (Moroni 9:25). Hvordan kan det 
å minnes Frelseren og hans forsoning hjelpe oss når vi er motløse eller når vi er omgitt 
av ugudelighet?

• Hva kan vi lære av disse versene om hvordan vi kan reagere på vanskelighetene og 
ugudeligheten som kan omgi oss? (Selv om elevene kan bruke forskjellige ord, bør de 
uttrykke at hvis vi er trofaste mot Jesus Kristus, vil han løfte oss opp selv når van-
skeligheter og ugudelighet omgir oss. Du kan gjerne skrive dette prinsippet på tavlen 
og foreslå at elevene skriver det i Skriftene.)

• Hvilke erfaringer har du eller noen nær deg hatt som viser at dette prinsippet er sant?

Oppfordre elevene til å grunne på hvordan de kan være mer trofaste og mer oppmerk-
somme på Jesus Kristus, selv når de er motløse eller omgitt av ugudelighet. Bær vitnesbyrd 
om den styrke du har fått av å være trofast mot Jesus Kristus.
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Undervisningsforslag

Moroni 10:1- 7
Moroni formaner oss til å oppnå et vitnesbyrd om Mormons bok og Jesus Kristus
Før leksjonen lager du en tegning på tavlen av en bue med en sluttsten (det kan være lurt å 
se på illustrasjonen som er brukt i leksjon 4). Begynn leksjonen med å peke på tegningen.

• Hva er hensikten med sluttstenen i en bue?

• Hvilken sammenheng er det mellom en sluttsten og Mormons bok? (Hvis elevene tren-
ger hjelp til å svare på dette spørsmålet, kan du gjerne foreslå at de leser uttalelsen av 
profeten Joseph Smith i sjette avsnitt i innledningen til Mormons bok.)

Be elevene stille lese det siste avsnittet av innledningen til Mormons bok. Før de leser, kan 
du be dem merke seg tre sannheter en person kan få kunnskap om ved å oppnå et vitnes-
byrd om Mormons bok.

• Akkurat som en bue holdes sammen av en sluttsten, hvilke andre deler av vårt vitnes-
byrd styrkes ved å oppnå et vitnesbyrd om Mormons bok?

• Hvorfor er det viktig for hver enkelt å ha sitt eget vitnesbyrd om Mormons bok?

Gi et sammendrag av Moroni 10:1- 2 ved å forklare at om lag 1400 år før profeten Joseph 
Smith mottok gullplatene, avsluttet Moroni farens opptegnelse ved å skrive sin siste for-
maning til dem som skulle få Mormons bok i de siste dager. (Det kan være nyttig å forklare 
at ordet formane betyr å oppfordre noen på det sterkeste.) Dette ordet forekommer åtte 
ganger i Moroni 10.)

Forklar at Moroni formante alle som mottar Mormons bok, til å søke et vitnesbyrd om dens 
sannhet og guddommelighet. Be elevene lese Moroni 10:3- 4 stille, på jakt etter setninger 
som beskriver hva som skal til for å få et vitnesbyrd om Mormons bok gjennom Den hel-
lige ånd. Du kan gjerne foreslå at de markerer disse setningene etter hvert som de finner 
dem. Etter hvert som elevene forteller hvilke setninger de har funnet, kan du skrive dem 
på tavlen. Svarene skulle omfatte følgende:

“Når dere leser dette”

“Minnes hvor barmhjertig Herren har vært”

“[Overvei] det i deres hjerter”

“Spør av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og har tro på Kristus”

For å hjelpe elevene bedre å forstå hva man må gjøre for å motta et vitnesbyrd fra Den 
hellige ånd om at Mormons bok er sann, kan du bruke følgende undervisningsforslag til 
å drøfte hvert av kravene Moroni underviste om.

1. “Når dere leser dette”
Moroni oppfordret oss til å lese Mormons bok. Be en elev lese høyt følgende historie som 
ble fortalt av eldste Tad R. Callister i De syttis quorum om hvordan en ung kvinne fikk nytte 
av å ha lest Mormons bok:

Bær vitnesbyrd
Benytt ofte anlednin-
ger til å vitne om Jesus 
Kristus, hans evangelium 
og Mormons bok. Opp-
fordre elevene til også å 
bære sitt vitnesbyrd. Å 
bære vitnesbyrd velsig-
ner ikke bare den som 
gjør det, men det kan 
også styrke andres tro 
og vitnesbyrd.

Innledning
Moroni formante lamanittene og alle andre som ville 
lese hans vitnesbyrd, til å be Gud om å bekrefte sann-
heten av hans ord. Han forkynte at Gud ville åpenbare 
sannheten av Mormons bok og at Jesus Kristus lever, 
ved Den hellige ånds kraft. Moroni erklærte også at 
han ville møte oss for Guds domstol, hvor Herren selv 

ville bekrefte sannheten av Moroni ord. (Merk: Det 
kan være lurt å sette av tid på slutten av leksjonen til at 
elevene kan bære sitt vitnesbyrd om Mormons bok. For 
å sikre at det er tilstrekkelig tid, tar du bønnen til hjelp 
og velger ut de delene av denne leksjonen som vil være 
mest nyttig for elevene.)

LEKSJON 159

Moroni 10:1- 7, 27- 29
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“En 14 år gammel jente… sa at hun hadde snakket med en av sine venninner på skolen 
om religion. Venninnen sa til henne: ‘Hvilken religion tilhører du?’

Hun svarte: ‘Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, eller mormonene.’

Venninnen svarte: ‘Jeg kjenner til den kirken, og jeg vet at den ikke er sann.’

‘Hvordan vet du det?’ var svaret.

‘Fordi,’ sa venninnen, ‘jeg har undersøkt den.’

‘Har du lest Mormons bok?’

‘Nei,’ var svaret. ‘Det har jeg ikke.’

Da svarte denne flotte unge kvinnen: ‘Da har du ikke undersøkt min kirke, for jeg har lest 
hver eneste side av Mormons bok, og jeg vet at den er sann’” (“Mormons bok – en bok fra 
Gud,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 76).

• Hvorfor er det å lese Mormons bok nøkkelen til å oppnå et vitnesbyrd om dens sannhet?

• Hvordan har det å lese Mormons bok i år styrket ditt vitnesbyrd om den og sannhetene 
den underviser?

2. “Minnes hvor barmhjertig Herren har vært”
Moroni sa at de som leser Mormons bok og ønsker å vite om den er sann, skulle “minnes 
hvor barmhjertig Herren har vært” (Moroni 10:3). Forklar at å gjenkjenne og minnes tilfel-
ler av Herrens barmhjertighet kan mildne vårt hjerte og forberede oss til å føle Den hellige 
ånds innflytelse. Be elevene grunne på når de har opplevd Herrens barmhjertighet eller 
medfølelse selv, eller sett at noen de kjenner har mottatt den.

Be elevene gi eksempler på Herrens barmhjertighet i Mormons bok, som har vært 
meningsfylte for dem.

• Hvordan tror du det å huske Herrens barmhjertighet kan hjelpe noen å være mottakelig 
for Den hellige ånd og motta et vitnesbyrd om Mormons bok?

• Hvilke tegn på Frelserens barmhjertighet har du sett i ditt liv?

• Hva føler du når du minnes Herrens barmhjertighet i ditt liv?

3. “Overveie [Herrens barmhjertighet] i deres hjerter”
Moroni sa at vi må overveie Herrens barmhjertighet i vårt hjerte. Forklar at det å overveie 
hvordan Herren har vært barmhjertig mot andre og oss selv, forbereder oss til å motta Den 
hellige ånds innflytelse. For å hjelpe elevene å forstå dette, kan du be en elev lese følgende 
forklaring av eldste Marvin J. Ashton i De tolv apostlers quorum:

“Ifølge ordboken betyr overveie å reflektere over, tenke dypere gjennom, 
grunne, meditere…

Ved å tenke over og overveie gir vi Ånden anledning til å påvirke og lede. 
Overveielse er en effektiv kobling mellom hjertet og sinnet. Når vi leser i 
Skriftene, blir vårt hjerte og vår forstand beveget. Hvis vi bruker evnen til å 
overveie, kan vi ta disse evige sannheter og forstå hvordan vi kan innlemme 

dem i våre daglige gjøremål…

Overveielse er en progressiv mental streben. Det er en fantastisk gave for dem som har 
lært å bruke den. Vi finner forståelse, innsikt og praktisk anvendelse hvis vi vil anvende 
gaven det er å overveie” (“Det er mange gaver,” Lys over Norge, jan. 1988, 17).

• Når har overveielse hjulpet deg å føle Den hellige ånds innflytelse når du har studert 
Mormons bok?

• Hva kan vi gjøre for å bli flinkere til å overveie og fordype oss når vi studerer Skriftene?

4. “Spør av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og [ha] tro på [Jesus] Kristus”
Moroni sa at hvis vi ønsker å få et vitnesbyrd om Mormons boks sannhet, må vi spørre 
Gud “av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og [ha] tro på [Jesus] Kristus”. Forklar at 
å be oppriktig og med ærlig hensikt betyr at vi har “til hensikt å handle ifølge svaret [vi] 
mottar fra Gud” (Forkynn mitt evangelium: En veiledning i misjonærarbeidet [2004], 111). 
Vurder å fortelle følgende historie, der en mann ba med ærlig hensikt om å få et vitnesbyrd 
om Mormons boks sannhet:
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“Av og til ba jeg om å få vite hva som var riktig, men det var mer en flyktig tanke enn et 
oppriktig spørsmål. Så en kveld besluttet jeg å be med ‘ærlig hensikt’.

Jeg fortalte min himmelske Fader at jeg ønsket å kjenne ham og være en del av hans 
sanne kirke. Jeg lovet: ‘Hvis du vil la meg vite om Joseph Smith er en virkelig profet og 
om Mormons bok er sann, vil jeg gjøre hva du enn vil jeg skal gjøre. Hvis Jesu Kristi Kirke 
av Siste Dagers Hellige er den sanne Kirke, vil jeg følge den og aldri gi avkall på den.’

Jeg fikk ingen spektakulær tilkjennegivelse, men jeg følte meg rolig og gikk til sengs. Noen 
timer senere våknet jeg med en klar tanke: ‘Joseph Smith er en sann profet, og Mormons 
bok er sann.’ Tanken ble ledsaget av en ubeskrivelig fred. Jeg sovnet igjen, bare for å våkne 
igjen senere med nøyaktig den samme tanke og følelse.

Siden da har jeg aldri tvilt på at Joseph Smith er en sann profet. Jeg vet at dette er 
Frelserens verk og at vår himmelske Fader vil besvare våre oppriktige bønner” (Rodolfo 
Armando Pérez Bonilla, “How I Know,” Ensign, okt. 2011, 64).

Be elevene granske Moroni 10:4 og finne ut hva Gud vil gjøre for dem som følger frem-
gangsmåten som Moroni forklarte.

• Hva lovet Moroni dem som søker et vitnesbyrd om Mormons bok på den måten han 
foreskrev?

• På hvilke måter kan Den hellige ånd vitne for oss om Mormons boks sannhet? (Sørg for 
at elevene forstår at de fleste åpenbaringer ikke kommer på en spektakulær måte. Selv 
om enkelte kan ha overveldende åndelige opplevelser, vil de fleste oppleve noe stille og 
diskré, for eksempel en varm, fredelig følelse eller en visshet. Du kan også gjerne forklare 
at når vi studerer Skriftene, kan Ånden vitne om sannheten av det vi leser. Så, når vi 
uttrykkelig ber om å få vite om Mormons bok er sann, vil Ånden bekrefte de vitnesbyrd 
vi allerede har mottatt.)

Be en elev lese Moroni 10:5- 7 høyt. Be klassen følge med og finne ut hva annet Moroni 
lovet at vi kan vite ved Den hellige ånd. Påpek at Moroni 10:4- 5 er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere dette skriftstedet på en særegen 
måte slik at de lett vil kunne finne det igjen.

• Hva kan vi lære av Moroni 10:3- 7? (Elevene kan bruke forskjellige ord, men de skulle 
finne følgende prinsipp: Hvis vi spør Gud i tro og med ærlig hensikt, kan vi få et 
vitnesbyrd om Mormons bok og Jesus Kristus ved Den hellige ånd.)

Be elevene skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker et mål med hensyn til hva 
de vil gjøre for å oppnå eller styrke sitt vitnesbyrd om Mormons bok. Oppfordre dem til 
å anvende prinsippet som undervises i Moroni 10:4.

Moroni 10:27- 29
Moroni vitner om at han vil møte oss ved Guds domstol
Be en elev lese Moroni 10:27- 29 høyt. Be klassen tenke på hvordan de kan svare på spørs-
målet i Moroni 10:27. Bær vitnesbyrd om at de som har mottatt Mormons bok, vil være 
ansvarlig overfor Gud for hvordan de reagerer på den.
Sett av tilstrekkelig med tid på slutten av denne leksjonen til å be elevene bære vitnesbyrd 
om Mormons bok. Vurder å bære ditt eget vitnesbyrd om Mormons bok. Forsikre elevene 
om at hvis de fortsetter å studere Mormons bok resten av sitt liv, vil deres tro på Jesus 
Kristus og hans evangelium vokse.

Kjenn Skriftene – Moroni 10:4- 5
Elever som lærer Moroni 10:4- 5 utenat, vil være bedre forberedt til å dele budskapet om 
Mormons bok med andre. Skriv skriftstedet på tavlen, og be elevene lese det høyt som 
klasse. Visk ut seks ord, og be så klassen lese det igjen og sette inn de manglende ordene 
mens de leser. Fortsett på denne måten til mesteparten eller hele skriftstedet er visket ut.

Moroni 10:4- 5 
er et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Vis til 
Kjenn Skriftene- 
undervisningsforslaget 
på slutten av leksjonen 
for å hjelpe elevene med 
deres mestring av dette 
skriftstedet.
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Innledning
Etter å ha undervist om hvordan man kan få et vitnes-
byrd om sannheten i alle ting gjennom Den hellige 
ånd, formante Moroni dem som ville lese hans ord, til å 
motta og anerkjenne åndelige gaver. Moroni avsluttet 

opptegnelsen til Mormons bok ved å formane alle men-
nesker til å komme til Jesus Kristus, gripe enhver god 
gave han tilbyr, og bli fullkommengjort gjennom ham.

LEKSJON 160

Moroni 10:8- 26, 30- 34

Undervisningsforslag

Moroni 10:8- 26
Moroni underviser om Åndens gaver og deres hensikt i Herrens verk
Be elevene tenke på en gang da vår himmelske Fader hjalp dem å gjøre noe som de ikke 
kunne ha klart på egen hånd. Be elevene lese Moroni 10:8 stille, på jakt etter det uttryk-
ket som beskriver de åndelige evner eller velsignelser Gud gir de trofaste (“Guds gaver”). 
Forklar at vi ofte omtaler disse gavene som Åndens gaver eller åndelige gaver.

• Hva sier Moroni 10:8 om hvorfor gir Gud Åndens gaver til sine barn? (Når elevene har 
svart, skriver du følgende sannhet på tavlen: Gud gir Åndens gaver til gavn for sine 
barn.

Be elevene lese Moroni 10:9- 16 stille, på jakt etter de av Guds gaver som Moroni beskrev 
i disse versene. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer det de finner.

• Hvilke av Åndens gaver fant du i disse versene? (Mens elevene svarer, kan du gjerne 
skrive svarene deres på tavlen.)

• Hvilke eksempler har du sett på disse gavene i Kirken?

• Når har du sett noen motta velsignelser fordi andre har utøvd sine åndelige gaver? 
(Det kan være lurt å være forberedt på å fortelle om et eksempel du har sett.)

• Hvordan kan Åndens gaver gavne den som mottar dem?

Be en elev lese Moroni 10:19, 24 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter en hindring for 
å kunne motta og gjenkjenne åndelige gaver.

• Hvilken hindring for å motta og gjenkjenne åndelige gaver fant du?

• Hvorfor tror du at mennesker i en tilstand av vantro ikke kan gjenkjenne eller motta 
kraft og gaver fra Gud?

Be elevene lese Moroni 10:25- 26 stille, på jakt etter hva som vil skje med dem som forkas-
ter Guds gaver og kraft. Be dem rapportere hva de finner ut.

Be noen elever etter tur lese høyt fra Moroni 10:20- 23. Be klassen følge med, på jakt etter 
velsignelsene ved å ha tro, håp og kjærlighet. (Før elevene leser, kan du gjerne forklare at 
“ting jeg anser for nødvendig” i Moroni 10:23, sikter til det som er i harmoni med Guds 
vilje.)

• Hvilke velsignelser sa Moroni ville komme til dem som har tro, håp og kjærlighet?

Når elevene svarer, kan du skrive følgende prinsipp på tavlen: Hvis vi har tro, vil vi 
være i stand til å gjøre det Frelseren ønsker at vi skal gjøre. Du kan gjerne foreslå at 
de markerer dette prinsippet i Moroni 10:23.

• Hvordan tror du de to prinsippene på tavlen kan være forbundet? (Hvis vi har tro, vil 
Gud gi oss gaver som vi trenger for å gjøre det arbeidet han ønsker at vi skal gjøre.)

• Hvordan kan det å kjenne disse to prinsippene hjelpe deg nå og i fremtiden?

Vær glad i dine elever
Når du viser kjærlighet 
og omsorg for elevene, 
gjenspeiler du den kjær-
lighet Gud har til dem. 
Når du runder av dette 
studiekurset, skulle du 
prøve å hjelpe elevene 
å vite at de er sønner 
og døtre av Gud.
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Skriv følgende ufullstendige utsagn på tavlen. For å hjelpe elevene å forstå hvordan løftet 
som finnes i Moroni 10:23, har blitt oppfylt eller kan bli oppfylt i deres liv, kan du gi dem 
noen minutter til å fullføre ett av utsagnene i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker:

Jeg satte løftet i Moroni 10:23 på prøve da…

Løftet som finnes i Moroni 10:23, kan hjelpe meg når…

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be dem fortelle en partner hva de har skrevet.

Moroni 10:30- 34
Moroni oppfordrer alle til å komme til Kristus og bli fullkommengjort i ham
Skriv ordet Fullkommenhet på tavlen. Under det skriver du Mulig eller umulig?
Be elevene fortelle hva de tenker om spørsmålet på tavlen. Etter en kort diskusjon ber du 
en elev lese 3 Nephi 12:48 høyt.

• Hva sa Frelseren er det endelige målet for hver enkelt av oss? (Å bli fullkommen.) 
Hvordan er dette mulig?

Når elevene har uttrykt sin innsikt, kan du be en elev lese følgende forklaring av president 
James E. Faust i Det første presidentskap:

“Fullkommenhet er et evig mål. Selv om vi ikke kan bli fullkomne i dette liv, 
er det å streve etter det et bud som vi til sist gjennom forsoningen kan 
holde” (“Dette er vår dag,” Liahona, juli 1999, 19).

Forklar at selv om fullkommenhet ikke er oppnåelig i dette liv, kan vi bli 
fullkommengjort til slutt. Moroni fortalte hva vi kan gjøre for å bli fullkom-
mengjort gjennom Jesu Kristi forsoning. Kopier følgende oversikt på tavlen, 

men ikke ta med svarene i parentes.

Hva jeg må gjøre… Hva Gud lover…

(Noen mulige svar kan være at vi må komme 
til Jesus Kristus, søke og motta gode gaver, 
unngå onde gaver og urene ting, fornekte oss 
all ugudelighet og elske Gud av all vår makt, 
sinn og styrke.)

(Noen mulige svar kan være at han vil oppfylle 
sine pakter, hans nåde vil være tilstrekkelig 
for oss, vi vil bli fullkomne i Jesus Kristus, vi 
vil motta Guds nåde, vi vil bli helliggjort og 
få tilgivelse for våre synder, og vi vil bli hellige 
og plettfrie.)

Be elevene granske Moroni 10:30- 33 for å finne setninger som beskriver hva vi må gjøre, 
og hva Gud lover å gjøre for å hjelpe oss å bli rene og fullkomne. Be en elev skrive elevenes 
svar i de aktuelle kolonnene i oversikten. Påpek at ordet nåde sikter til guddommelig hjelp 
og styrke vi får på grunn av Jesu Kristi forsoning.

• Hvilket utsagn vil du skrive under denne oversikten for å sammenfatte hva Moroni 
lærer oss om å bli rene og fullkomne? (Elevene kan bruke ulike ord, men svarene bør 
gjenspeile følgende sannhet: Når vi kommer til Jesus Kristus, kan vi bli renset og 
fullkommengjort gjennom hans forsoning.)

Gi om mulig elevene en kopi av følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv 
apostlers quorum. Be en elev lese uttalelsen høyt mens resten av klassen følger med. Før 
eleven leser, kan du oppfordre klassen til å lytte nøye, med tanke på hva de kan gjøre for 
å komme til Jesus Kristus som følge av å studere Mormons bok i år.

“Den endelige, siste, ensomme appell i sluttstenen i vår religion og den mest 
korrekte boken som noensinne er skrevet, er at vi ikke må røre ikke noe 
urent, at vi må være hellige og plettfrie, at vi må være rene. Og denne 
renheten kan bare komme gjennom blodet til det Lam som bar våre piner 
og sorger, det Lam som ble såret for våre overtredelser og knust for våre 
misgjerninger, det Lam som ble foraktet og ydmyket, men som vi aktet for 

intet (se Mosiah 14)…

Renhet gjennom Lammets blod. Det er det denne boken maner til” (“A Standard unto 
My People” [tale til lærere i Kirkens skoleverk, 9. aug. 1994], 13- 14, si. lds. org).
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Be elevene finne setninger i Moroni 10:32- 33 som understreker at vi bare kan bli fullkomne 
“i Kristus”, eller gjennom den rensende kraft og nåde av hans forsoning.

• Hvorfor trenger vi Jesu Kristi forsoning for å bli rene og fullkomne?

• Hvilke setninger i Moroni 10:32- 33 finner du oppmuntrende når du gjør ditt beste for 
å bli ren og for å nå det evige målet fullkommenhet?

Be elevene velge en eller to av setningene fra den første kolonnen i oversikten på tavlen. 
Gi dem noen minutter til å skrive i sine notatbøker eller skriftstudiedagbøker eventuelle 
tanker eller tilskyndelser de får om hvordan de kan forbedre seg på disse områdene.

Avslutt denne leksjonen med å lese Moroni 10:34 for klassen. Be elevene å følge med, på 
jakt etter tegn på at Moroni hadde tro og håp på Jesus Kristus. Når de har fortalt hva de 
har funnet ut, kan du be elevene skrive noen tanker eller tilskyndelser de får ved avslut-
ningen av dette årets studium av Mormons bok. Vurder å be elevene fortelle klassen hva de 
har skrevet. Bær vitnesbyrd om velsignelsene vår himmelske Fader har lovet dem hvis de 
vil komme til Jesus Kristus ved å følge hans læresetninger og utøve tro på hans forsoning. 
Oppfordre elevene til å gjøre sitt studium av Mormons bok til en livslang prosess.

Repetisjon av Moroni
Sett av litt tid til å hjelpe elevene å repetere Moronis bok. Be dem om å tenke over hva 
de har lært av denne boken, både i Seminar og i sitt personlige skriftstudium. Ved behov, 
kan du be dem kort repetere noen av kapittelsammendragene i Moroni for å hjelpe dem 
å huske. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be noen elever fortelle om noe 
fra Moroni som var inspirerende for dem eller som har hjulpet dem å få større tro på 
Jesus Kristus.

Kommentar og bakgrunnsinformasjon
Moroni 10:8- 19. Åndens gaver

Eldste Bruce R. McConkie forklarte hensiktene med 
og grunnene til å utvikle åndelige gaver:

“[Hensikten med åndelige gaver] er å opplyse, opp-
muntre og oppbygge de trofaste slik at de kan arve 
fred i dette liv og bli ledet til evig liv i den kommende 
verden. At de finnes er bevis på at dette er Herrens 
verk. Der de ikke finnes, der finnes heller ikke Guds 
kirke og rike. Løftet er at de aldri vil bli avskaffet så 
lenge jorden fortsetter i sin nåværende tilstand, unn-
tatt som følge av vantro (Moroni 10:19), men når den 
fullkomne dag kommer og de hellige mottar opp-
høyelse, vil det ikke lenger være behov for dem. Som 
Paulus uttrykte det: ‘Når det fullkomne kommer, da 
skal  det som er stykkevis, få ende.’ (1 Korinterbrev 13.)

De trofaste forventes å søke Åndens gaver av hele 
sitt hjerte. De skulle ‘streb[e] etter de beste nådegaver’ 
(1 Kor 12:31; L&p 46:8), søke ‘med iver å få de ånde-
lige gaver’ (1 Korinterbrev 14:1) og ‘be til Gud, som 
gir villig’. (L&p 46:7; Matteus 7:7- 8). Noen vil motta 
én gave, andre en annen, og ‘noen kan være gitt å ha 
alle disse gaver, så det kan være et overhode, slik at det 

kan gavne alle medlemmer’. (L&p 46:29.)” (Mormon 
Doctrine, 2. utg. [1966], 314).

Eldste Marvin J. Ashton i De tolv apostlers quorum sa:

“Jeg synes det er svært tragisk når mennesker sier om 
seg selv at de er fullstendig blottet for talenter og 
gaver…

I Lære og pakter 46:11- 12 finner vi denne sannhe-
ten: ‘For alle har ikke fått enhver gave, for det finnes 
mange gaver, og enhver er gitt en gave ved Guds Ånd.’

‘Til noen gis én og til andre en annen for at alle kan 
ha nytte av det.’

Gud har gitt hver og en av oss et eller flere spesielle 
talenter… Det er opp til oss å lete etter og bygge på 
de gaver som Gud har gitt oss…

Gud lever virkelig. Han velsigner oss virkelig med gaver. 
Når vi utvikler og deler våre gudgitte gaver med andre, 
og drar nytte av gavene til menneskene rundt oss, kan 
verden bli et bedre sted, og Guds verk vil gå videre i et 
raskere tempo” (“Det er mange gaver,” Lys over Norge, 
jan. 1988, 17).
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Hjemmestudie- leksjon
Moroni 7:20- 10:34 (Enhet 32)

Forberedelsesmateriale for 
hjemmestudielæreren
Sammendrag av daglige hjemmestudieleksjoner
Det følgende sammendraget av læresetningene og prin-
sippene elevene lærte da de studerte Moroni 7:20- 10:34 
(enhet 32), er ikke ment å bli undervist som en del av lek-
sjonen. Leksjonen du underviser i, konsentrerer seg bare om 
et fåtall av disse læresetningene og prinsippene. Følg Den 
hellige ånds tilskyndelser når du vurderer elevenes behov.

Dag 1 (Moroni 7:20- 48)
Da elevene fortsatte sitt studium av Mormons tale til folket i 
synagogen, lærte de viktige prinsipper om tro, håp og kjær-
lighet: Når vi utøver tro på Jesus Kristus, kan vi gripe alt som 
er godt. Hvis vi utøver tro på Jesus Kristus, kan vi på grunn 
av hans forsoning håpe å bli oppreist til evig liv. Hvis vi ber til 
Faderen med all hjertets iver og lever som sanne etterfølgere 
av Jesus Kristus, kan vi bli fylt med kjærlighet.

Dag 2 (Moroni 8- 9)
Ved å studere brevet fra Mormon til Moroni som er ned-
tegnet i Moroni 8, lærte elevene at omvendelse og dåp er 
nødvendig for alle som er ansvarlige og i stand til å begå 
synd. De studerte også læren om at små barn blir frelst gjen-
nom Jesu Kristi forsoning. Ved å studere brevet i Moroni 9, 
lærte elevene at vi skulle arbeide flittig i Guds tjeneste selv 
om de vi tjener, ikke reagerer positivt. I tillegg lærte elevene 
av Mormons og Moronis eksempel at hvis vi er trofaste mot 
Jesus Kristus, vil han løfte oss opp selv om vi er omgitt av 
vanskeligheter og ugudelighet.

Dag 3 (Moroni 10:1- 7, 27- 29)
Da elevene studerte Moronis avsluttende vitnesbyrd, ble de 
påminnet om at hvis vi spør Gud i tro og med ærlig hensikt, 
kan vi få et vitnesbyrd om Mormons bok og Jesus Kristus 
ved Den hellige ånd. De lærte også at de som har mottatt 
Mormons bok, vil være ansvarlig overfor Gud for hvordan 
de reagerer på den.

Dag 4 (Moroni 10:8- 26, 30- 34)
Elevene lærte at Gud gir Åndens gaver til gavn for sine 
barn. De lærte også at hvis vi har tro, vil vi være i stand til å 
gjøre det Frelseren ønsker at vi skal gjøre. De studerte også 
Moronis siste ord i Mormons bok, som lærer oss at når vi 
kommer til Jesus Kristus, kan vi bli renset og fullkommengjort 
gjennom hans forsoning.

Innledning
Denne leksjonen kan hjelpe elevene bedre å forstå hva det vil 
si å gripe det som er godt. Elevene vil få sjansen til å forklare 
hvordan man selv kan finne ut at Mormons bok er sann. De vil 
også kunne bære sitt vitnesbyrd om Mormons bok og snakke 
om hvordan deres vitnesbyrd har blitt styrket i år. Moroni 7- 9 
inneholder brev fra Mormon som Moroni tok med i boken sin.

Undervisningsforslag

Moroni 7:20- 48
Moroni nedtegner Mormons læresetninger om tro på Jesus 
Kristus, håp og kjærlighet
Skriv ordene røre og gripe på tavlen. Be en elev komme frem 
foran klassen og vise hva det vil si å røre Mormons bok. Be så 
eleven vise hva det vil si å gripe Mormons bok.

Be elevene lese Moroni 7:19 stille, på jakt etter hva Mormon 
sa vi skulle gripe. Still deretter følgende spørsmål:

• Hva sa Mormon vi skulle gripe?
• Hva tror du det innebærer å “gripe alt som er godt”? (Hjelp 

elevene å forstå at “alt som er godt”, kan innbefatte rettfer-
dige mål, handlinger, tanker, prinsipper og gjenstander.)

Forklar at Mormon så underviste hvordan vi kan “gripe alt 
som er godt”. Be noen elever etter tur lese høyt fra Moroni 
7:20- 22, 25. Be klassen se etter Mormons råd om hva vi må 
gjøre for å “gripe alt som er godt”.

Skriv følgende ufullstendige setning på tavlen: Når vi… kan vi 
gripe alt som er godt.

Spør: Hvordan vil du fullføre dette utsagnet etter å ha lest disse 
versene? (Ett svar elevene kan gi, er at når vi utøver tro på 
Jesus Kristus, kan vi gripe alt som er godt.)

Minn elevene på at i dette kapitlet forklarte Mormon også at 
ved tro på Jesus Kristus kan vi bli fylt med kjærlighetens gave 
(se Moroni 7:48). Be klassen prøve å fremsi Kjenn Skriftene- 
skriftstedet Moroni 7:45, 47- 48 etter hukommelsen. De kan 
også lese versene høyt.

Still følgende spørsmål:

• Hva er ditt favorittutsagn i Moroni 7:45, 47- 48? Hvorfor er 
dette utsagnet meningsfylt for deg?

• Når har du sett noen være nestekjærlig, eller når har du følt 
Herren hjelpe deg å være nestekjærlig? (Du kan gjerne pre-
sentere dine egne svar på disse spørsmålene.)
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Moroni 10
Moroni formaner oss til å oppnå et vitnesbyrd om Mormons bok 
og komme til Jesus Kristus
Gjennomgå for elevene hensikten med sluttstenen i en bue. 
Drøft hvilken sammenheng det er mellom en sluttsten og 
Mormons bok. (Du kan gjerne rette elevenes oppmerksomhet 
mot bildet i enhet 1, dag 3 i studieveiledningen.) Be elevene 
fortelle hvordan Mormons bok er sluttstenen i deres vitnesbyrd.

Be en elev lese Moroni 10:3- 5. Be elevene overveie hvorfor 
disse versene er viktige å dele med alle mennesker, uansett om 
de er medlem av vår Kirke eller ikke. Be noen elever uttrykke 
sine tanker, og spør så: Hva sier Moroni vi må gjøre for å få vite 
sannheten? (Mens elevene svarer, kan du gjerne skrive svarene 
deres på tavlen. Påpek at disse svarene forteller oss hvordan vi 
kan søke i tro for å få vite “sannheten i alle ting”.)

Be en elev lese Moroni 10:6- 7, og spør så: I tillegg til å vite at 
Mormons bok er sann, hva annet kan vi vite ved Den hellige 
ånds kraft? (Den hellige ånd vil bekrefte at Jesus er Kristus.)

Skriv følgende prinsipp på tavlen: Hvis vi spør Gud i tro og 
med ærlig hensikt, kan vi få et vitnesbyrd om Mormons 
bok og Jesus Kristus ved Den hellige ånd.

Minn elevene på at Moroni ga en siste oppfordring til alle som 
ville lese Mormons bok. Be en elev lese oppfordringen, som 
finnes i Moroni 10:30, 32- 33. Be klassen prøve å merke seg 
hvordan vi kan “komme til Kristus”. (Du kan gjerne foreslå at 
de markerer det de finner.) Still deretter følgende spørsmål:

• Hvilken oppfordring ga Moroni oss på slutten av denne hellige 
opptegnelsen?

• Hvilke setninger i disse versene hjelper deg å vite hvordan du 
kan “komme til Kristus”?

• Hvilke prinsipper kan du lære av disse versene? (Elevenes 
svar kan omfatte følgende prinsipp: Når vi kommer til Jesus 
Kristus, kan vi bli renset og fullkommengjort gjennom 
hans forsoning. Du kan gjerne skrive dette prinsippet på 
tavlen.)

• Hva betyr det for deg at du bare kan bli fullkommengjort 
gjennom Jesus Kristus?

Be hver elev velge ett av de følgende spørsmålene og tenke ut et 
svar på det. (Du kan gjerne vise disse spørsmålene på tavlen eller 
forberede dem ved hjelp av et utdelingsark før leksjonen.) Når 
de har fått tilstrekkelig tid, kan du be noen elever dele sine svar 
med klassen.

• Hvordan har du fått vite at Mormons bok er sann?
• Hvordan har Frelseren hjulpet deg å bli mer enn det som var 

mulig for deg på egen hånd?
• Når du ser tilbake på ditt studium av Mormons bok i år, hva 

ønsker du å gjøre for å forbedre ditt studium av Skriftene?

Når elevene har presentert sine svar, kan du gjerne bære vitnes-
byrd om Mormons bok og Jesu Kristi forsoning. I tillegg kan du 
fortelle elevene hvor takknemlig du er for dem og deres innsats 
for å studere og lære i Seminar i år. Oppmuntre dem til å fort-
sette å lese i Skriftene hver dag og gjøre sitt beste for å anvende 
det de lærer i sitt liv.
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Tillegg
Skriftlesnings- oversikter

Vi bidrar til å oppfylle formålet med 
Seminar og Institutt når vi oppfordrer 
elever til (1) å lese og studere Skriftene 
daglig og (2) å lese skriftstedene til stu-
diekurset. Det kan være lurt å gi elevene 

oversikter som vist nedenfor, for å hjelpe 
dem å holde oversikt over fremgangen 
sin. Hvis du ønsker å rapportere elevenes 
daglige lesning av Skriftene, skulle du 
følge instruksjonene i “Scripture Reading 

Reporting Instructions”. Søk etter disse 
instruksjonene på si.lds.org ved hjelp 
av ordene “scripture reading reporting 
instructions”.

Leseplan for Mormons bok

1 Nephi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 Nephi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Jakob 1 2 3 4 5 6 7

Enos 1

Jarom 1

Omni 1

Mormons ord 1

Mosiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Alma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63

Helaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

3 Nephi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

4 Nephi 1

Mormon 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ether 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

Moroni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plan for daglig skriftlesning

Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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Fremdriftsplan for lærere i daglig Seminar
Forslag til tidsplan for et 36- ukers skoleår

Uke Skriftstedbolk som skal undervises Lesebolk

1 Dag 1: Leksjon 1  Elevens rolle
Dag 2: Leksjon 2  Skriftstudium
Dag 3: Leksjon 3  Frelsesplanen
Dag 4: Leksjon 4  Tittelsiden, innled-

ningen og vitnenes 
vitnesbyrd

Dag 5: Leksjon 5  Oversikt over 
Mormons bok

Tittelsiden, Innledningen 
til Mormons bok, Vitnenes 
vitnesbyrd, Profeten 
Joseph Smiths vitnesbyrd, 
og En kort forklaring om 
Mormons bok

2 Dag 1: Leksjon 6  1 Nephi 1
Dag 2: Leksjon 7  1 Nephi 2
Dag 3: Leksjon 8  1 Nephi 3- 4
Dag 4: Fleksibel dag (se forslag for 

fleksible dager)
Dag 5: Leksjon 9  1 Nephi 5

1 Nephi 1- 5

3 Dag 1: Leksjon 10  1 Nephi 6 og 9
Dag 2: Leksjon 11  1 Nephi 7
Dag 3: Leksjon 12  1 Nephi 8
Dag 4: Leksjon 13  1 Nephi 10- 11
Dag 5: Leksjon 14  1 Nephi 12- 13

1 Nephi 6- 13

4 Dag 1: Leksjon 15  1 Nephi 14
Dag 2: Fleksibel dag (se forslag for 

fleksible dager)
Dag 3: Leksjon 16  1 Nephi 15
Dag 4: Leksjon 17  1 Nephi 16
Dag 5: Leksjon 18  1 Nephi 17

1 Nephi 14- 17

5 Dag 1: Leksjon 19  1 Nephi 18
Dag 2: Leksjon 20  1 Nephi 19
Dag 3: Leksjon 21  1 Nephi 20- 22
Dag 4: Fleksibel dag (se forslag for 

fleksible dager)
Dag 5: Leksjon 22  2 Nephi 1

1 Nephi 18- 2 Nephi 1

6 Dag 1: Leksjon 23  2 Nephi 2 (Del 1)
Dag 2: Leksjon 24  2 Nephi 2 (Del 2)
Dag 3: Leksjon 25  2 Nephi 3
Dag 4: Leksjon 26  2 Nephi 4
Dag 5: Leksjon 27  2 Nephi 5

2 Nephi 2- 5

7 Dag 1: Leksjon 28  2 Nephi 6- 8
Dag 2: Leksjon 29  2 Nephi 9:1- 26
Dag 3: Leksjon 30  2 Nephi 9:27- 54 og 

2 Nephi 10
Dag 4: Fleksibel dag (se forslag for 

fleksible dager)
Dag 5: Leksjon 31  2 Nephi 11 og 16

2 Nephi 6- 11; 16

8 Dag 1: Leksjon 32  2 Nephi 12- 15
Dag 2: Leksjon 33  2 Nephi 17- 20
Dag 3: Leksjon 34  2 Nephi 21- 24
Dag 4: Leksjon 35  2 Nephi 25
Dag 5: Fleksibel dag (se forslag for 

fleksible dager)

2 Nephi 12- 15; 17- 25

9 Dag 1: Leksjon 36  2 Nephi 26
Dag 2: Leksjon 37  2 Nephi 27
Dag 3: Leksjon 38  2 Nephi 28
Dag 4: Leksjon 39  2 Nephi 29- 30
Dag 5: Leksjon 40  2 Nephi 31

2 Nephi 26- 31

Uke Skriftstedbolk som skal undervises Lesebolk

10 Dag 1: Leksjon 41  2 Nephi 32
Dag 2: Leksjon 42  2 Nephi 33
Dag 3: Fleksibel dag (se forslag for 

fleksible dager)
Dag 4: Leksjon 43  Jakobs bok 1- 2:11
Dag 5: Leksjon 44  Jakobs bok 2:12- 35

2 Nephi 32- Jakobs bok 2

11 Dag 1: Leksjon 45  Jakobs bok 3- 4
Dag 2: Leksjon 46  Jakobs bok 5:1- 51
Dag 3: Leksjon 47  Jakobs bok 5:52- 77; 

Jakobs bok 6
Dag 4: Leksjon 48  Jakobs bok 7
Dag 5: Fleksibel dag (se forslag for 

fleksible dager)

Jakobs bok 3- 7

12 Dag 1: Leksjon 49  Enos
Dag 2: Leksjon 50  Jarom og Omni
Dag 3: Leksjon 51  Mormons ord- Mosiah 1
Dag 4: Leksjon 52  Mosiah 2
Dag 5: Leksjon 53  Mosiah 3

Enos- Mosiah 3

13 Dag 1: Leksjon 54  Mosiah 4
Dag 2: Leksjon 55  Mosiah 5- 6
Dag 3: Fleksibel dag (se forslag for 

fleksible dager)
Dag 4: Leksjon 56  Mosiah 7- 8
Dag 5: Leksjon 57  Mosiah 9- 10

Mosiah 4- 10

14 Dag 1: Leksjon 58  Mosiah 11- 12:17
Dag 2: Leksjon 59  Mosiah 12:18- 14:12
Dag 3: Leksjon 60  Mosiah 15- 17
Dag 4: Leksjon 61  Mosiah 18
Dag 5: Leksjon 62  Mosiah 19- 20

Mosiah 11- 20

15 Dag 1: Leksjon 63  Mosiah 21- 22
Dag 2: Leksjon 64  Mosiah 23- 24
Dag 3: Leksjon 65  Mosiah 25
Dag 4: Leksjon 66  Mosiah 26
Dag 5: Leksjon 67  Mosiah 27

Mosiah 21- 27

16 Dag 1: Leksjon 68  Mosiah 28- 29
Dag 2: Fleksibel dag (se forslag for 

fleksible dager)
Dag 3: Leksjon 69  Alma 1- 2
Dag 4: Leksjon 70  Alma 3- 4
Dag 5: Leksjon 71  Alma 5:1- 36

Mosiah 28- Alma 5:36

17 Dag 1: Leksjon 72  Alma 5:37- 62
Dag 2: Leksjon 73  Alma 6- 7
Dag 3: Leksjon 74  Alma 8
Dag 4: Leksjon 75  Alma 9- 10
Dag 5: Leksjon 76  Alma 11

Alma 5:37- 11:46

18 Dag 1: Leksjon 77  Alma 12
Dag 2: Leksjon 78  Alma 13
Dag 3: Leksjon 79  Alma 14
Dag 4: Leksjon 80  Alma 15- 16
Dag 5: Fleksibel dag (se forslag for 

fleksible dager)

Alma 12- 16
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19 Dag 1: Leksjon 81  Alma 17
Dag 2: Leksjon 82  Alma 18
Dag 3: Leksjon 83  Alma 19- 20
Dag 4: Leksjon 84  Alma 21- 22
Dag 5: Leksjon 85  Alma 23- 24

Alma 17- 24

20 Dag 1: Leksjon 86  Alma 25- 26
Dag 2: Leksjon 87  Alma 27- 29
Dag 3: Fleksibel dag (se forslag for 

fleksible dager)
Dag 4: Leksjon 88  Alma 30
Dag 5: Leksjon 89  Alma 31

Alma 25- 31

21 Dag 1: Leksjon 90  Alma 32
Dag 2: Leksjon 91  Alma 33
Dag 3: Leksjon 92  Alma 34- 35
Dag 4: Leksjon 93  Alma 36
Dag 5: Leksjon 94  Alma 37

Alma 32- 37

22 Dag 1: Leksjon 95  Alma 38
Dag 2: Leksjon 96  Alma 39
Dag 3: Leksjon 97  Alma 40
Dag 4: Leksjon 98  Alma 41
Dag 5: Leksjon 99  Alma 42

Alma 38- 42

23 Dag 1: Fleksibel dag (se forslag for 
fleksible dager)

Dag 2: Leksjon 100  Alma 43- 44
Dag 3: Leksjon 101  Alma 45- 48
Dag 4: Leksjon 102  Alma 49- 51
Dag 5: Leksjon 103  Alma 52- 55

Alma 43- 55

24 Dag 1: Leksjon 104  Alma 56- 58
Dag 2: Leksjon 105  Alma 59- 63
Dag 3: Fleksibel dag (se forslag for 

fleksible dager)
Dag 4: Leksjon 106  Helaman 1- 2
Dag 5: Leksjon 107  Helaman 3- 4

Alma 56- Helaman 4

25 Dag 1: Leksjon 108  Helaman 5
Dag 2: Leksjon 109  Helaman 6- 7
Dag 3: Leksjon 110  Helaman 8- 9
Dag 4: Leksjon 111  Helaman 10
Dag 5: Leksjon 112  Helaman 11- 12

Helaman 5- 12

26 Dag 1: Leksjon 113  Helaman 13
Dag 2: Leksjon 114  Helaman 14
Dag 3: Leksjon 115  Helaman 15- 16
Dag 4: Fleksibel dag (se forslag for 

fleksible dager)
Dag 5: Leksjon 116  3 Nephi 1

Helaman 13- 3 Nephi 1

27 Dag 1: Leksjon 117  3 Nephi 2- 5
Dag 2: Leksjon 118  3 Nephi 6- 7
Dag 3: Leksjon 119  3 Nephi 8- 10
Dag 4: Leksjon 120  3 Nephi 11:1- 17
Dag 5: Leksjon 121  3 Nephi 11:18- 41

3 Nephi 2- 11

Uke Skriftstedbolk som skal undervises Lesebolk

28 Dag 1: Leksjon 122  3 Nephi 12
Dag 2: Leksjon 123  3 Nephi 13
Dag 3: Leksjon 124  3 Nephi 14
Dag 4: Leksjon 125  3 Nephi 15- 16
Dag 5: Leksjon 126  3 Nephi 17

3 Nephi 12- 17

29 Dag 1: Leksjon 127  3 Nephi 18
Dag 2: Fleksibel dag (se forslag for 

fleksible dager)
Dag 3: Leksjon 128  3 Nephi 19
Dag 4: Leksjon 129  3 Nephi 20
Dag 5: Leksjon 130  3 Nephi 21- 22

3 Nephi 18- 22

30 Dag 1: Leksjon 131  3 Nephi 23
Dag 2: Leksjon 132  3 Nephi 24- 26
Dag 3: Leksjon 133  3 Nephi 27
Dag 4: Leksjon 134  3 Nephi 28
Dag 5: Leksjon 135  3 Nephi 29- 30

3 Nephi 23- 30

31 Dag 1: Fleksibel dag (se forslag for 
fleksible dager)

Dag 2: Leksjon 136  4 Nephi
Dag 3: Leksjon 137  Mormon 1- 2
Dag 4: Leksjon 138  Mormon 3- 4
Dag 5: Leksjon 139  Mormon 5- 6

4 Nephi- Mormon 6

32 Dag 1: Leksjon 140  Mormon 7- 8:11
Dag 2: Leksjon 141  Mormon 8:12- 41
Dag 3: Leksjon 142  Mormon 9
Dag 4: Fleksibel dag (se forslag for 

fleksible dager)
Dag 5: Leksjon 143  Ether 1

Mormon 7- Ether 1

33 Dag 1: Leksjon 144  Ether 2
Dag 2: Leksjon 145  Ether 3
Dag 3: Leksjon 146  Ether 4- 5
Dag 4: Leksjon 147  Ether 6
Dag 5: Leksjon 148  Ether 7- 11

Ether 2- 11

34 Dag 1: Fleksibel dag (se forslag for 
 fleksible dager)

Dag 2: Leksjon 149  Ether 12:1- 22
Dag 3: Leksjon 150  Ether 12:23- 41
Dag 4: Leksjon 151  Ether 13- 15
Dag 5: Leksjon 152  Moroni 1- 3

Ether 12- Moroni 3

35 Dag 1: Leksjon 153  Moroni 4- 5
Dag 2: Leksjon 154  Moroni 6
Dag 3: Fleksibel dag (se forslag for 

 fleksible dager)
Dag 4: Leksjon 155  Moroni 7:1- 19
Dag 5: Leksjon 156  Moroni 7:20- 48

Moroni 4- 7

36 Dag 1: Leksjon 157  Moroni 8
Dag 2: Leksjon 158  Moroni 9
Dag 3: Leksjon 159  Moroni 10:1- 7, 27- 29
Dag 4: Leksjon 160  Moroni 10:8- 26, 30- 34
Dag 5: Fleksibel dag (se forslag for 

fleksible dager)

Moroni 8- 10
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Forslag til fleksible dager

Fremdriftsplanen for lærere i daglig 
Seminar er basert på et skoleår på enten 
36 uker eller 180 dager. Denne hånd-
boken inneholder 160 daglige leksjoner, 
slik at det er 20 dager igjen som det ikke 
er undervisningsmateriell for. Disse 20 
“fleksible dagene” bør brukes med omhu 
til verdige mål og aktiviteter, som for 
eksempel følgende:

 1. Tilpasse daglige leksjoner. Det 
kan være lurt å bruke ekstra tid på en 
leksjon som tar lengre tid å undervise 
effektivt. Du kan også gjerne bruke 
flere undervisningsforslag som finnes 
på slutten av noen leksjoner, eller ta 
deg tid til å svare på elevenes spørsmål 
om et bestemt skriftsted eller emne 
i evangeliet. Fleksible dager gjør det 
mulig å benytte deg av disse mulighe-
tene og samtidig holde fremdriftspla-
nen og utføre ditt oppdrag å undervise 
fortløpende i Skriftene.

 2. Beherske viktige skriftsteder og 
grunnleggende læresetninger. Det 
kan være lurt å bruke repetisjonsaktivi-
tetene for Kjenn Skriftene- skriftsteder 
som finnes i hele håndboken og i 
tillegget. Du kan lage flere aktiviteter 
for Kjenn Skriftene- repetisjon som iva-
retar elevenes behov og interesser. Du 
kan også bruke en del av en fleksibel 
dag til aktiviteter som hjelper elevene 
å repetere og utdype sin forståelse av 
de grunnleggende læresetningene. 
Tidlig på året kan du bruke en fleksibel 
dag til å gjennomføre en “Grunnleg-
gende læresetninger- evaluering” som 
er utviklet for å hjelpe lærere å vurdere 
i hvilken grad elevene forstår, tror på, 
kan anvende og er i stand til å forklare 
noen av Kirkens grunnleggende 
læresetninger. For å finne “Grunn-
leggende læresetninger- evaluering” 
på S&Is nettsted (si. lds. org), søker du 
med nøkkelordet assessment. Disse 

rapportene hjelper lærere som har 
gjennomført evalueringen, å analysere 
elevenes behov og tilpasse undervisnin-
gen for bedre å dekke disse behovene.

 3. Gjennomgå tidligere materiale. Det 
er nyttig for elevene med jevne mel-
lomrom å se tilbake på det de har lært 
i tidligere leksjoner, eller fra en bestemt 
bok med hellig skrift. Du kan gi elevene 
anledning til å forklare en sannhet fra 
en tidligere leksjon og fortelle hvordan 
denne sannheten har påvirket deres 
liv. Du kan også lage og gjennomføre 
en prøve eller læringsaktiviteter som 
repeterer tidligere materiale.

 4.  Regn med avbrudd i tidsplanen. 
Skoleaktiviteter eller - samlinger, sam-
funnsarrangementer, vær og andre 
forstyrrelser kan kreve at du avlyser 
eller forkorter klassen fra tid til annen. 
Fleksible dager kan brukes til å gi rom 
for slike avbrudd.
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Fremdriftsplan for hjemmestudie- lærere

Denne håndboken inneholder 32 hjemmestudie- leksjoner som tilsvarer 32 enheter i Mormons bok – studieveiledning for elever 
i Hjemmestudieseminar. Du kan tilpasse leksjonene og fremdriften i forhold til antall uker du har til å undervise dette kurset.

Enhet Hjemmestudie- leksjon

Enhet 1 Dag 1: Skriftstudium
Dag 2: Frelsesplanen
Dag 3: Tittelsiden, innledningen 

og vitnenes vitnesbyrd
Dag 4: Oversikt over Mormons bok
Lærerleksjon: Studer Skriftene- Oversikt 
over Mormons bok

Enhet 2 Dag 1: 1 Nephi 1
Dag 2: 1 Nephi 2
Dag 3: 1 Nephi 3- 4
Dag 4: 1 Nephi 5- 6; 9
Lærerleksjon: 1 Nephi 1- 6; 9

Enhet 3 Dag 1: 1 Nephi 7
Dag 2: 1 Nephi 8
Dag 3: 1 Nephi 10- 11
Dag 4: 1 Nephi 12- 14
Lærerleksjon: 1 Nephi 7- 8; 10- 14

Enhet 4 Dag 1: 1 Nephi 15
Dag 2: 1 Nephi 16
Dag 3: 1 Nephi 17
Dag 4: 1 Nephi 18- 19
Lærerleksjon: 1 Nephi 15- 19

Enhet 5 Dag 1: 1 Nephi 20- 22
Dag 2: 2 Nephi 1
Dag 3: 2 Nephi 2
Dag 4: 2 Nephi 3
Lærerleksjon: 1 Nephi 20- 2 Nephi 3

Enhet 6 Dag 1: 2 Nephi 4- 5
Dag 2: 2 Nephi 6- 8
Dag 3: 2 Nephi 9
Dag 4: 2 Nephi 9- 10
Lærerleksjon: 2 Nephi 4- 10

Enhet 7 Dag 1: 2 Nephi 11- 16
Dag 2: 2 Nephi 17- 20
Dag 3: 2 Nephi 21- 24
Dag 4: 2 Nephi 25
Lærerleksjon: 2 Nephi 11- 25

Enhet 8 Dag 1: 2 Nephi 26- 27
Dag 2: 2 Nephi 28
Dag 3: 2 Nephi 29- 30
Dag 4: 2 Nephi 31
Lærerleksjon: 2 Nephi 26- 31

Enhet 9 Dag 1: 2 Nephi 32
Dag 2: 2 Nephi 33
Dag 3: Jakobs bok 1- 2
Dag 4: Jakobs bok 3- 4
Lærerleksjon: 2 Nephi 32- Jakobs bok 4

Enhet 
10

Dag 1: Jakobs bok 5- 6
Dag 2: Jakobs bok 7
Dag 3: Enos
Dag 4: Jarom og Omni
Lærerleksjon: Jakobs bok 5- Omni

Enhet Hjemmestudie- leksjon

Enhet 
11

Dag 1: Mormons ord- Mosiah 2
Dag 2: Mosiah 3
Dag 3: Mosiah 4
Dag 4: Mosiah 5- 6
Lærerleksjon: Mormons ord- Mosiah 6

Enhet 
12

Dag 1: Mosiah 7- 8
Dag 2: Mosiah 9- 10
Dag 3: Mosiah 11- 14
Dag 4: Mosiah 15- 17
Lærerleksjon: Mosiah 7- 17

Enhet 
13

Dag 1: Mosiah 18
Dag 2: Mosiah 19- 20
Dag 3: Mosiah 21- 24
Dag 4: Mosiah 25
Lærerleksjon: Mosiah 18- 25

Enhet 
14

Dag 1: Mosiah 26
Dag 2: Mosiah 27
Dag 3: Mosiah 28- 29
Dag 4: Alma 1- 4
Lærerleksjon: Mosiah 26- Alma 4

Enhet 
15

Dag 1: Alma 5:1- 36
Dag 2: Alma 5:37- 62
Dag 3: Alma 6- 7
Dag 4: Alma 8- 10
Lærerleksjon: Alma 5- 10

Enhet 
16

Dag 1: Alma 11
Dag 2: Alma 12
Dag 3: Alma 13
Dag 4: Alma 14- 16
Lærerleksjon: Alma 11- 16

Enhet 
17

Dag 1: Alma 17- 18
Dag 2: Alma 19- 20
Dag 3: Alma 21- 22
Dag 4: Alma 23- 24
Lærerleksjon: Alma 17- 24

Enhet 
18

Dag 1: Alma 25- 29
Dag 2: Alma 30
Dag 3: Alma 31
Dag 4: Alma 32
Lærerleksjon: Alma 25- 32

Enhet 
19

Dag 1: Alma 33- 35
Dag 2: Alma 36
Dag 3: Alma 37
Dag 4: Alma 38
Lærerleksjon: Alma 33- 38

Enhet 
20

Dag 1: Alma 39
Dag 2: Alma 40- 41
Dag 3: Alma 42
Dag 4: Alma 43- 44
Lærerleksjon: Alma 39- 44

Enhet 
21

Dag 1: Alma 45- 49
Dag 2: Alma 50- 52; 54- 55
Dag 3: Alma 53; 56- 58
Dag 4: Alma 59- 63
Lærerleksjon: Alma 45- 63

Enhet Hjemmestudie- leksjon

Enhet 
22

Dag 1: Helaman 1- 2
Dag 2: Helaman 3- 4
Dag 3: Helaman 5
Dag 4: Helaman 6- 9
Lærerleksjon: Helaman 1- 9

Enhet 
23

Dag 1: Helaman 10
Dag 2: Helaman 11- 12
Dag 3: Helaman 13- 14
Dag 4: Helaman 15- 16
Lærerleksjon: Helaman 10- 16

Enhet 
24

Dag 1: 3 Nephi 1
Dag 2: 3 Nephi 2- 5
Dag 3: 3 Nephi 6- 10
Dag 4: 3 Nephi 11:1- 17
Lærerleksjon: 3 Nephi 1- 11:17

Enhet 
25

Dag 1: 3 Nephi 11:18- 12:48
Dag 2: 3 Nephi 13
Dag 3: 3 Nephi 14
Dag 4: 3 Nephi 15- 16
Lærerleksjon: 3 Nephi 11:18- 16:20

Enhet 
26

Dag 1: 3 Nephi 17
Dag 2: 3 Nephi 18
Dag 3: 3 Nephi 19
Dag 4: 3 Nephi 20- 22
Lærerleksjon: 3 Nephi 17- 22

Enhet 
27

Dag 1: 3 Nephi 23
Dag 2: 3 Nephi 24- 26
Dag 3: 3 Nephi 27
Dag 4: 3 Nephi 28- 30
Lærerleksjon: 3 Nephi 23- 30

Enhet 
28

Dag 1: 4 Nephi 1
Dag 2: Mormon 1- 2
Dag 3: Mormon 3- 6
Dag 4: Mormon 7:1- 8:11
Lærerleksjon: 4 Nephi 1 - Mormon 8:11

Enhet 
29

Dag 1: Mormon 8:12- 41
Dag 2: Mormon 9
Dag 3: Ether 1- 2
Dag 4: Ether 3
Lærerleksjon: Mormon 8:12- Ether 3

Enhet 
30

Dag 1: Ether 4- 5
Dag 2: Ether 6
Dag 3: Ether 7- 11
Dag 4: Ether 12
Lærerleksjon: Ether 4- 12

Enhet 
31

Dag 1: Ether 13- 15
Dag 2: Moroni 1- 5
Dag 3: Moroni 6
Dag 4: Moroni 7:1- 19
Lærerleksjon: Ether 13- Moroni 7:19

Enhet 
32

Dag 1: Moroni 7:20- 48
Dag 2: Moroni 8- 9
Dag 3: Moroni 10:1- 7, 27- 29
Dag 4: Moroni 10:8- 26, 30- 34
Lærerleksjon: Moroni 7:20- 10:34
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Introduksjon til Kjenn Skriftene

Seminar og Institutt har valgt ut 25 Kjenn 
Skriftene- skriftsteder for hvert av de fire 
Seminar- kursene. Disse skriftstedene gir 
et viktig grunnlag i Skriftene for å forstå 
og forkynne evangeliet og for å styrke 
troen. Kjenn Skriftene- skriftstedene for 
 Mormons bok er følgende:

1 Nephi 3:7
2 Nephi 2:25
2 Nephi 2:27
2 Nephi 9:28- 29
2 Nephi 25:23, 26
2 Nephi 28:7- 9
2 Nephi 31:19- 20
2 Nephi 32:3
2 Nephi 32:8- 9
Mosiah 2:17
Mosiah 3:19
Mosiah 4:30
Alma 7:11- 13
Alma 32:21
Alma 37:35
Alma 39:9
Alma 41:10
Helaman 5:12
3 Nephi 12:48
3 Nephi 18:15, 20- 21
Ether 12:6
Ether 12:27
Moroni 7:41
Moroni 7:45, 47- 48
Moroni 10:4- 5

Seminar- elever oppfordres til å utvikle en 
“mestring” av disse skriftstedene. Du vil 
være bedre i stand til å hjelpe elevene hvis 
du mestrer disse skriftstedene selv. Mest-
ring av skriftsteder innbefatter følgende:

• Finne versene ved å kjenne de tilknyt-
tede skriftstedhenvisningene.

• Forstå skriftstedenes sammenheng og 
innhold.

• Anvende evangeliets prinsipper 
og læresetninger som fremsettes i 
skriftstedene.

• Lære skriftstedene utenat.

Jevnhet, forventninger 
og metoder
Når du planlegger å hjelpe elevene å 
mestre skriftsteder, vil du lykkes bedre 
hvis du jevnlig henviser til Kjenn Skriftene- 
skriftsteder, har passende forventninger 
og bruker metoder som appellerer til 
forskjellige læringsstiler.

Jevnhet og repetisjon i undervisningen 
av Kjenn Skriftene vil hjelpe elevene å 
lagre sannheter i sin langtidshukommelse 
for fremtidig bruk. Det kan være nyttig 
å lage en oversikt over studiekurset for 
året, samt en plan for jevnlig å gi elevene 
anledninger i klasserommet til å mes-
tre skriftsteder. Vær forstandig når det 
gjelder å bestemme hvor ofte og hvor 
mye tid du skal bruke til å hjelpe elevene 
å lære Kjenn Skriftene- skriftstedene. Sørg 
for at Kjenn Skriftene- aktiviteter ikke 
overskygger det daglige, fortløpende 
studiet av Skriftene. Du kan velge å bruke 
noen minutter hver dag til å gjennomgå 
Kjenn Skriftene- skriftsteder med elevene. 
Alternativt kan du velge å ha en kort 
mestringsaktivitet en eller to ganger i 
uken i 10 til 15 minutter. Uansett hvordan 
du har tenkt å hjelpe elevene å lære Kjenn 
Skriftene- skriftsteder, må det du gjør, 
være konsekvent og hensiktsmessig.

Baser dine forventninger til Kjenn Skriftene 
på hver elevs evner. Å mestre skriftsteder 
krever innsats fra elevens side. Gjør ele-
vene oppmerksom på at deres fremgang 
med Kjenn Skriftene i stor grad avhenger 
deres holdning og innsatsvilje. Oppfordre 
dem til å sette seg mål som presser deres 
evner til høyere nivåer. Vær fintfølende 
overfor elever som kan ha problemer med 
å lære utenat, og vær villig til å justere 
dine forventninger og undervisningsmeto-
der i henhold til elevenes behov.

For å appellere til et bredere spekter av 
personlighets-  og læringsstiler, kan du vari-
ere metodene du bruker til å hjelpe elevene 
å mestre skriftsteder. Som ved all læring og 
undervisning i evangeliet, må du være for-
standig ved valg av aktiviteter, slik at Den 
hellige ånd kan støtte elevenes mestring av 
Skriftene og læren. Du vil finne en rekke 
egnede undervisningsmetoder for Kjenn 
Skriftene i leksjonene i denne håndboken. 
Du finner ytterligere undervisningsmeto-
der for Kjenn Skriftene i Kjenn Skriftene- 
aktivitetene som er oppført nedenfor.

Kjenn Skriftene i 
undervisningsmateriellet
Kjenn Skriftene er skrevet inn i undervis-
ningsmateriellet på en rekke måter. Et 
kjenn Skriftene- ikon  identifiserer 
behandling av Kjenn Skriftene- skriftsteder 
i leksjonsmaterialet. Kjenn Skriftene- 
skriftsteder blir introdusert og drøftet i 
sammenheng med kapittelet hvor de 
befinner seg. Andre undervisningsforslag 
for Kjenn Skriftene- skriftsteder vises på 
slutten av leksjonene der de befinner seg. 
Disse ytterligere undervisningsforslagene 
bidrar til å balansere de fire elementene i 
Kjenn Skriftene (finne, forstå, anvende, 
lære utenat) med hensyn til hvert 
skriftsted. Hvis for eksempel leksjonen 
hjelper elevene å forstå og anvende Kjenn 
Skriftene- skriftstedet, vil det ytterligere 
undervisningsforslaget hjelpe dem å finne 
eller lære skriftstedet utenat.

Undervisningsmateriellet gir også regel-
messige aktiviteter for Kjenn Skriftene- 
repetisjon som kan brukes slik tiden 
tillater, og i harmoni med Kjenn Skriftene- 
målene for din klasse. Disse repetisjonene 
kan suppleres med Kjenn Skriftene- 
aktiviteter som er oppført nedenfor. Du 
kan bruke ekstra tid på begynnelsen eller 
slutten av en kortere leksjon til å gjøre en 
av disse repetisjonsaktivitetene.

Forslag til fremgangsmåte 
for Kjenn Skriftene
For å hjelpe elevene å lære å finne, kan 
du planlegge å introdusere de 25 Kjenn 
Skriftene- skriftstedene nær begynnelsen 
av kurset og deretter arbeide med dypere 
mestring gjennom hele kurset. Du kan 
også introdusere noen skriftsteder hver 
måned og fokusere på å mestre disse 
skriftstedene i løpet av den måneden. 
Slike introduksjoner kan omfatte å foreslå 
at elevene markerer Kjenn Skriftene- 
skriftsteder i Skriftene, å hjelpe elevene å 
finne måter å huske viktige ord og hen-
visninger på, og å forklare læresetninger 
og prinsipper som inngår i hvert skriftsted. 
Du kan også involvere elevene i å presen-
tere Kjenn Skriftene- skriftsteder ved å gi 
dem i oppdrag å bruke skriftsteder i sine 
andakter eller ved å be dem lære hver-
andre hvordan man kan huske og finne 
skriftstedene. Følg opp læring av Kjenn 
Skriftene- skriftsteder ved fra tid til annen 
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å ha prøver og aktiviteter for å finne 
skriftsteder (du finner eksempler i Kjenn 
Skriftene- aktivitetene nedenfor). En liste 
over de 25 Kjenn Skriftene- skriftstedene 
for dette studiet finnes på elevenes bok-
merker og Kjenn Skriftene- kort.

For å hjelpe elevene å forstå Kjenn 
Skriftene- skriftsteder, kan du legge vekt 
på disse skriftstedene etter hvert som de 
dukker opp i den daglige undervisningen. 
Du kan også bruke Kjenn Skriftene- 
aktivitetene nedenfor for å øke eleve-
nes kunnskap om og evne til å forklare 
sannhetene som finnes i skriftstedene. Gi 
elevene anledninger i andakter eller under 
leksjonen til å forklare hvordan sannhet-
ene i Kjenn Skriftene- skriftstedene hjelper 
dem å forstå de grunnleggende læreset-
ningene bedre.

For å støtte elevene i deres anven-
delse av sannhetene i Kjenn 

Skriftene- skriftstedene, kan du oppmuntre 
dem til å følge tilskyndelser fra Den hellige 
ånd for å forstå hvordan sannhetene i 
skriftstedene angår deres liv. For å hjelpe 
elevene å handle i samsvar med sannhe-
tene de lærer, kan du av og til henge en 
utfordring knyttet til et Kjenn Skriftene- 
skriftsted på en oppslagstavle i klassen. 
Du kan også gi elevene anledninger i 
klassen til å øve på å undervise læreset-
ninger og prinsipper i evangeliet ved hjelp 
av Kjenn Skriftene- skriftstedene (du finner 
ideer i Kjenn Skriftene- aktivitetene neden-
for). Du kan også oppfordre elevene til å 
anvende prinsippene de lærer i leksjonene 
hvor Kjenn Skriftene- skriftsteder forekom-
mer. Gi elevene anledninger, i andakter 
eller ved andre tilfeller, til å fortelle om 
sine erfaringer. Dette vil hjelpe dem å 
styrke sitt vitnesbyrd om de sannheter de 
har lært av Kjenn Skriftene- skriftstedene.

For å hjelpe elevene å huske de 25 Kjenn 
Skriftene- skriftstedene, kan du planlegge 
å lære to eller tre skriftsteder utenat hver 
måned i klassen. Du kan også utfordre 
elevene til å lære bestemte skriftsteder 
utenat hjemme (de kan gjøre dette sam-
men med familien eller fremsi skriftsteder 
for mor eller far eller et familiemedlem). 
Du kan gjøre utenatlæring til en del av de 
daglige andaktene ved å be klassen fremsi 
et skriftsted eller ved å gi elevene tid til å 
lære utenat i par. Å gi elevene anledninger 
til å fremsi Kjenn Skriftene- skriftsteder i 
par eller små grupper eller foran klassen, 
kan hjelpe dem å ta ansvar for sin innsats. 
Kjenn Skriftene- aktivitetene nedenfor 
inneholder en rekke metoder for uten-
atlæring. Vær nøye med å tilpasse dine 
forventninger til hver elevs evner og 
forutsetninger. Elever skulle ikke behøve 
å føle seg flaue eller overveldet hvis de 
ikke klarer å huske.

Kjenn Skriftene- aktiviteter

Innledning
Denne delen gir noen forslag du kan 
bruke til å hjelpe elevene å mestre viktige 
skriftsteder. Når du hjelper og oppmuntrer 
elevene til å utvikle disse ferdighetene, 
hjelper du dem til å bli selvhjulpne i sitt 
studium av Skriftene. Elevene kan bruke 
disse mestringsferdighetene gjennom hele 
livet for bedre å finne, forstå, anvende og 
lære skriftsteder utenat. Du finner under-
visningsforslag for hvert element av Kjenn 
Skriftene nedenfor. Ved å bruke en rekke 
slike aktiviteter, kan du hjelpe elevene å 
mestre skriftsteder bedre.

Aktiviteter som hjelper 
elevene å finne Kjenn 
Skriftene- skriftsteder

Markering av skriftsteder
Markering av Kjenn Skriftene- skriftsteder 
kan hjelpe elevene å huske disse skriftste-
dene og finne dem raskere. Vurder å opp-
fordre elevene til å markere disse viktige 
skriftstedene i Skriftene sine på en måte 
som skiller dem ut fra andre skriftsteder 
de markerer.

Vær kjent med bøkene
Å lære navnene og rekkefølgen av bøkene 
i Mormons bok kan hjelpe elevene finne 

Kjenn Skriftene- skriftsteder raskere. Det 
følgende er eksempler på aktiviteter som 
kan hjelpe elevene å bli kjent med bøkene 
i Mormons bok:

• Finn innholdsfortegnelsen – Hjelp 
elevene å finne innholdsfortegnelsen i 
Mormons bok, som har tittelen “Bøke-
nes navn og rekkefølge i Mormons 
bok”.

• Syng en sang – Lær elevene sangen 
“Bøkene i Mormons bok” (Barnas sang-
bok, 63). La dem synge den med jevne 
mellomrom gjennom året for å hjelpe 
dem å huske navnene og rekkefølgen 
på bøkene i Mormons bok.

• Bruk forbokstaver – Skriv forbok-
stavene i bøkene i Mormons bok på 
tavlen (1N, 2N, J, E og så videre). 
La elevene øve ved å si navnene på 
bøkene som korresponderer med hver 
bokstav. Gjenta denne aktiviteten til 
de kan fremsi navnene på bøkene fra 
hukommelsen.

• Bokjakt – Si en av bøkene hvor et Kjenn 
Skriftene- skriftsted finnes, og be elevene 
åpne Skriftene på en hvilken som helst 
side i den boken. Mål hvor lang tid 
hele klassen bruker på å finne hver av 
bøkene. Denne aktiviteten kan gjentas 
for å la elevene bli dyktigere på å huske 
og finne bøkene i Mormons bok.

Husk henvisninger og innhold
Etter hvert som elevene lærer plasserin-
gen av og innholdet i Kjenn Skriftene- 
skriftsteder, kan Den hellige ånd hjelpe 
dem å huske skriftsteder etter behov (se 
Johannes 14:26). Viktige ord eller uttrykk 
som “Jeg vil gå og gjøre” (1 Nephi 3:7) og 
“fri til å velge” (2 Nephi 2:27), kan hjelpe 
elevene å huske innholdet og doktrinære 
læresetninger i hvert skriftsted. Følgende 
metoder kan hjelpe elevene å forbinde 
skriftstedhenvisninger med deres innhold 
eller nøkkelord. (Det kan være lurt å spare 
aktiviteter som involverer konkurranse 
eller tidtagning til senere i år, etter at 
elevene har vist at de vet hvor de kan 
finne Kjenn Skriftene- skriftstedene. Slike 
aktiviteter vil da bidra til å forsterke det 
de har lært.)

• Henvisninger og nøkkelord – Opp-
fordre elevene til å lære utenat hen-
visningene og nøkkelordene til hvert 
Kjenn Skriftene- skriftsted på Kjenn 
Skriftene- kortene. (Kjenn Skriftene- kort 
kan bestilles på Internett på store. lds. 
org. Du kan også be elevene lage sine 
egne Kjenn Skriftene- kort.) Gi elevene 
tid til å studere kortene sammen med 
en partner og deretter spørre hver-
andre. Oppfordre elevene til å være 
kreative i måten de studerer sammen 
og spør hverandre på. Etter hvert som 
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de blir tryggere på Kjenn Skriftene- 
skriftstedene, kan du oppfordre dem til 
å bruke ledetråder som involverer sam-
menheng eller anvendelse av læreset-
ninger og prinsipper fra skriftstedene. 
Vedkommende som blir spurt, kan 
svare muntlig eller skriftlig.

• Kjenn Skriftene- kort – Denne aktivi-
teten kan brukes til å presentere eller 
repetere et sett med Kjenn Skriftene- 
skriftsteder. Velg ut noen av Kjenn 
Skriftene- kortene, og forbered deg til 
å dele dem ut til elevene. (Pass på å 
ha flere eksemplarer av hvert kort slik 
at mer enn én elev får samme Kjenn 
Skriftene- skriftsted. Det kan være lurt å 
ha nok kort til at hver elev har to eller 
tre forskjellige skriftsteder.) Del dem ut 
til elevene. Gi elevene tid til å studere 
Kjenn Skriftene- skriftstedet, henvis-
ningen, nøkkelordene, uttalelsen om 
sammenhengen, læresetningen eller 
prinsippet, og forslagene til anvendelse 
på hvert kort. Gi noen ledetråder fra 
kortene (for eksempel ord fra Kjenn 
Skriftene- skriftstedet eller nøkkelor-
dene, sammenhengen, læresetningen 
eller prinsippet, eller en anvendelse). 
Elever som har det tilhørende kortet, 
skulle reise seg og si Kjenn Skriftene- 
henvisningen høyt.

• Skriftstedjakt – Bruk ledetråder til å 
hjelpe elevene å øve på raskt å finne 
skriftsteder i Skriftene. Som ledetråder 
kan du bruke nøkkelord, uttalelser om 
sammenheng, læresetninger og prinsip-
per og forslag til anvendelse på Kjenn 
Skriftene- kortene. Du kan også finne 
på dine egne ledetråder. Skriftstedjakt- 
aktiviteter der elevene konkurrerer om 
å finne skriftsteder, kan hjelpe dem 
å engasjere seg aktivt i å lære Kjenn 
Skriftene- skriftsteder. Når du bruker 
skriftstedjakt- aktiviteter til å lære Kjenn 
Skriftene- skriftsteder, må du gjøre det 
på en måte som ikke skaper såre følel-
ser eller krenker Ånden. Hjelp elevene å 
unngå å behandle Skriftene uærbødig 
eller være altfor kappelystne. Du kan 
også vurdere å la elevene konkurrere 
mot en norm istedenfor mot hverandre. 
Elevene kan for eksempel konkurrere 
mot læreren, eller du kan få dem til å 
skynde seg for å se om en bestemt pro-
sentandel av klassen finner et bestemt 
skriftsted på en bestemt tid.

• Historiejakt – Gi ledetråder ved å finne 
på situasjoner som viser hvordan Kjenn 

Skriftene- skriftstedene er relevante 
i hverdagen. Som en ledetråd for 
1 Nephi 3:7, kan du for eksempel si: 
“John vet at Herren befaler alle verdige 
unge menn å reise på misjon, men 
han er bekymret for at hans sjenerthet 
vil hindre ham i å tjene effektivt. Så 
husker han hvordan Nephi reagerte på 
den vanskelige oppgaven med å hente 
messingplatene. John fatter mot i viss-
het om at Herren vil gjøre det mulig for 
ham å bli en dyktig misjonær.” Mens 
elevene lytter til situasjonene, ber du 
dem finne relevante Kjenn Skriftene- 
skriftsteder i Skriftene.

• Spørsmål og prøver – Gi elevene 
anledninger til å prøve hvor mye de 
husker av Kjenn Skriftene- skriftstedene. 
Ledetråder kan omfatte nøkkelord eller 
skriftstedhenvisninger, sitater fra skrift-
steder eller situasjoner som illustrerer 
sannheter i skriftstedene. Spørsmål 
og prøver kan gis muntlig, på tavlen 
eller på papir. Når elevene har svart på 
spørsmål eller gjort en prøve, kan du 
du vurdere å sette elever med gode 
resultater, sammen med elever med 
dårligere resultater. Eleven med bedre 
resultater kan fungere som lærer, for å 
hjelpe eleven med dårligere resultater 
å studere og forbedre seg. Som en del 
av dette arbeidet, kan paret også sette 
seg som mål å oppnå en høyere samlet 
poengsum på neste prøve. Vurder å 
lage en oversikt eller en oppslagstavle 
for å vise elevenes mål og anerkjenne 
deres fremgang.

Aktiviteter som hjelper 
elevene å forstå Kjenn 
Skriftene- skriftsteder

Definere ord og uttrykk
Å definere ord og uttrykk i Kjenn 
Skriftene- skriftsteder (eller å hjelpe 
elevene å definere dem) vil hjelpe elevene 
å forstå betydningen av hele skriftstedet. 
Når slike definisjoner er avgjørende for å 
forstå læresetningene og prinsippene i et 
skriftsted, kan det være lurt å oppfordre 
elevene til å skrive disse definisjonene 
i Skriftene. Repeter betydningen av 
ord og uttrykk når du repeterer Kjenn 
Skriftene- skriftsteder.

Finn bakgrunnen
Å finne bakgrunnen for et skriftsted 
kan hjelpe elevene å forstå skriftstedets 

betydning bedre. Bakgrunn omfatter 
informasjon om hvem som snakker til 
hvem og hvorfor, rammen rundt skriftste-
det (historisk, kulturell og geografisk) og 
spørsmålet eller situasjonen som ligger til 
grunn for innholdet i skriftstedet. Eksem-
pelvis omfatter bakgrunnen for 1 Nephi 
3:7 den kjensgjerning at Nephi hadde blitt 
bedt av sin far, Lehi, som var en profet, 
om å vende tilbake til Jerusalem for å sikre 
seg messingplatene. Kjennskap til denne 
informasjonen kan hjelpe elevene å forstå 
klarere hvorfor Nephi sier: “Jeg vil gå og 
gjøre det som Herren har befalt.” Når du 
underviser leksjoner som omfatter Kjenn 
Skriftene- skriftsteder, skulle du under-
streke bakgrunnen for disse skriftstedene. 
Andre aktiviteter som den nedenfor, kan 
også hjelpe elevene å forstå disse viktige 
skriftstedene.

• Finn bakgrunnen – Skriv følgende 
overskrifter øverst på tavlen: Taler, 
målgruppe, hensikt, annen nyttig inn-
sikt. Del elevene i grupper, og gi hver 
gruppe et Kjenn Skriftene- skriftsted. Be 
dem finne bakgrunnen for sine tildelte 
skriftsteder ved å finne informasjonen 
som svarer til overskriftene på tavlen. 
Be dem skrive funnene sine på tavlen. 
Be så hver gruppe forklare bakgrunnen 
for sine tildelte skriftsteder og hvordan 
denne informasjonen påvirker deres 
forståelse av sannhetene i hvert skrift-
sted. For å gi denne aktiviteten en ny 
dimensjon, kan det være lurt å utfordre 
klassen til å gjette Kjenn Skriftene- 
henvisningene basert på beskrivelsene 
på tavlen før hver gruppe forklarer hva 
de har skrevet.

Analyse
Analyse innebærer å finne frem til 
læresetninger og prinsipper som finnes i 
skriftsteder. Det innebærer også å hjelpe 
elevene å forstå hvordan disse sannhetene 
er relevante for dem. Dette kan føre til 
dypere anvendelse av læresetningene og 
prinsippene i deres liv. Følgende aktivitet 
kan hjelpe elevene å analysere Kjenn 
Skriftene- skriftsteder:

• Skrive ledetråder – Etter hvert som 
elevene blir mer kjent med Kjenn 
Skriftene- skriftsteder, kan du be dem 
lage spørsmål, situasjoner eller andre 
ledetråder som illustrerer læresetnin-
gene og prinsippene i skriftstedene. 
Disse kan brukes til å gi klassen spørs-
mål eller prøver.
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Forklare
Å be elevene forklare skriftsteder, utdyper 
deres forståelse og forbedrer deres evne 
til å undervise læresetninger og prinsipper 
fra Skriftene. Det følgende er to metoder 
som kan hjelpe elevene å lære å forklare 
Kjenn Skriftene- skriftsteder:

• Viktige ord og uttrykk – Be elevene 
lese det samme Kjenn Skriftene- 
skriftstedet på egen hånd, og finne et 
ord eller uttrykk de mener er spesielt 
viktig for betydningen av skriftste-
det. Be så en elev lese skriftstedet 
for klassen og vektlegge ordet eller 
uttrykket han eller hun har valgt. Be 
eleven forklare hvorfor dette ordet eller 
uttrykket er viktig for å forstå skrift-
stedet. Be noen andre elever gjøre det 
samme. Elevene kan velge forskjellige 
ord eller uttrykk for samme skriftsted. 
Når klassen får høre disse ulike synsvin-
klene, kan de få en dypere forståelse 
av skriftstedet.

• Forbered en andakt – Gi elevene 
anledninger til å bruke Kjenn Skriftene- 
skriftsteder når de forbereder og leder 
andakter i begynnelsen av leksjonen. 
Hjelp dem å forberede seg til å gi et 
sammendrag av bakgrunnen, forklare 
læresetninger og prinsipper, fortelle om 
meningsfylte opplevelser eller eksem-
pler, og vitne om læresetningene og 
prinsippene i skriftstedene. Du kan også 
foreslå at elevene vurderer å bruke en 
konkretisering til å forklare hva skrift-
stedene handler om.

Føl betydningen av læresetninger 
og prinsipper
Hjelp elevene å forstå og få et åndelig 
vitnesbyrd om læresetningene og prin-
sippene i Kjenn Skriftene- skriftstedene. 
Eldste Robert D. Hales forklarte: “En sann 
lærer som har undervist i [evangeliets] 
fakta … , tar [elevene] et skritt videre 
for å få det åndelige vitnesbyrd og den 
forståelse i sitt hjerte som fører til handlin-
ger” (“Undervis ved tro” [tale til lærere i 
Kirkens skoleverk, 1. feb. 2002], 5, si.lds.
org). Når elevene føler læresetningen eller 
prinsippets sannhet, viktighet og betyd-
ning ved Den hellige ånds innflytelse, vok-
ser deres ønske om å anvende sannheten 
i sitt eget liv. Lærere kan hjelpe elevene å 
invitere og gi næring til disse følelsene fra 
Den hellige ånd ved å gi dem anledninger 
til å dele erfaringer de har hatt med å 
etterleve evangeliets prinsipper slik de fin-
nes i Kjenn Skriftene- skriftstedene. Dette 

vil hjelpe elevene å forstå sannhetene i 
Kjenn Skriftene- skriftstedene bedre, og 
sørge for at disse sannhetene blir skrevet 
i elevenes hjerte. Følgende aktivitet kan 
hjelpe elevene å føle viktigheten av lære-
setningene og prinsippene som undervises 
i Kjenn Skriftene- skriftstedene:

• Lytt etter skriftsteder – Be elevene 
lytte etter Kjenn Skriftene- skriftsteder i 
taler og leksjoner i Kirken, i generalkon-
feransetaler og i samtaler med familie 
og venner. Med jevne mellomrom 
kan du så be elevene rapportere om 
hvilke skriftsteder de har hørt, hvordan 
skriftstedene ble brukt, hvilke sannheter 
som ble undervist, og hvilke erfarin-
ger de selv eller andre har hatt med 
sannhetene som ble undervist. Se etter 
anledninger til å vitne (og be elevene 
vitne) om sannhetene som undervises 
av Kjenn Skriftene- skriftsteder.

Aktiviteter som hjelper 
elevene å anvende Kjenn 
Skriftene- skriftsteder

Undervisning
Kjenn Skriftene- skriftstedene og de 
grunnleggende læresetningene ble 
utviklet sammen og med hensikt tilpasset 
hverandre til fordel for elevene. (Kjenn 
Skriftene- skriftsteder forekommer gjen-
nom hele dokumentet “Grunnleggende 
læresetninger”.) Når elevene lærer og 
uttrykker læresetningene og prinsippene 
i Kjenn Skriftene- skriftsteder, vil de også 
lære og uttrykke de grunnleggende 
læresetningene. Og når elevene lærer 
å uttrykke de grunnleggende læreset-
ningene med egne ord, kan de benytte 
seg av Kjenn Skriftene- skriftsteder til å 
gjøre det. Å gi elevene anledninger til å 
undervise læresetninger og prinsipper 
i evangeliet ved hjelp Kjenn Skriftene- 
skriftsteder, kan styrke deres tro på seg 
selv på sin kunnskap om Skriftene. Når 
elevene underviser og vitner om lære-
setningene og prinsippene som finnes i 
Kjenn Skriftene- skriftsteder, kan de også 
styrke sitt vitnesbyrd. Oppfordre elevene 
til å bruke Kjenn Skriftene- skriftsteder 
til å undervise og forklare evangeliet i 
klassen og i samtaler med venner, familie 
og andre.

• Fremfør et budskap – Gi elevene i 
oppdrag å forberede taler eller leksjo-
ner på 3 til 5 minutter basert på Kjenn 
Skriftene- skriftsteder. La dem forberede 

seg i klassen eller hjemme. I tillegg til 
Kjenn Skriftene- skriftstedene, kan de 
bruke andre ressurser når de forbereder 
seg, for eksempel Kjenn Skriftene- kort, 
Veiledning til Skriftene eller Tro mot 
pakten: En oppslagsbok i evangeliet. 
Hver tale eller leksjon bør inneholde en 
innledning, Kjenn Skriftene- skriftstedet, 
en historie om eller et eksempel på 
prinsippet som blir undervist, og ele-
vens vitnesbyrd. Elevene kan melde seg 
frivillig til å fremføre sitt budskap for 
klassen, på en familiens hjemmeaften 
eller for sitt quorum eller sin klasse som 
ledd i sitt arbeid med Plikt overfor Gud 
eller Personlig fremgang. Hvis elevene 
fremfører sine taler eller leksjoner uten-
for klassen, kan du vurdere å be dem 
rapportere om sine erfaringer.

• Misjonær- rollespill – Forbered noen 
kort med spørsmål en undersøker 
kan stille, som kan besvares ved hjelp 
av Kjenn Skriftene- skriftsteder (for 
eksempel: “Hva tror medlemmer av 
deres kirke om Jesus Kristus?”). Be to 
og to elever komme frem foran klassen 
for å svare på et spørsmål som du 
velger fra kortene. For å hjelpe elevene 
å forstå hvordan misjonærer kan svare 
på lignende spørsmål, kan du foreslå 
noen effektive undervisningsmetoder, 
for eksempel (1) forklare skriftstedets 
bakgrunn, (2) forklare en læresetning 
eller et prinsipp, (3) stille spørsmål for 
å finne ut om de som de underviser, 
forstår eller tror på det som har blitt 
undervist, (4) fortelle om erfaringer og 
bære vitnesbyrd, og (5) oppfordre dem 
de underviser, til å handle i samsvar 
med sannheten som ble undervist. Be 
klassen gi tilbakemelding om hva de 
likte ved hvordan hvert par besvarte 
sitt spørsmål.

• Bær vitnesbyrd – Be elevene se gjen-
nom Kjenn Skriftene- skriftstedene og 
velge ett som inneholder en læreset-
ning eller et prinsipp som de kan bære 
vitnesbyrd om. Oppfordre dem til å 
bære vitnesbyrd om sannheten de har 
valgt, og fortelle om erfaringer som 
gjorde dem i stand til å vitne om den. 
Når elevene bærer sitt vitnesbyrd, vil 
Den hellige ånd bekrefte sannheten av 
læresetningene eller prinsippene som 
de vitner om. Deres vitnesbyrd kan også 
inspirere andre til å handle i tro.

Merk: Det skulle være frivillig for 
elevene å bære sitt vitnesbyrd. Ele-
vene skulle aldri bli tvunget til å bære 



569

TILLEGG

vitnesbyrd eller føle at de må påstå at 
de har kunnskap som de ikke føler de 
har. I tillegg er noen elever motvillige til 
å bære vitnesbyrd fordi de feilaktig tror 
at de må innlede med “Jeg ønsker å 
bære mitt vitnesbyrd …” eller at deres 
uttrykk for vitnesbyrd må ledsages av å 
vise følelser. Hjelp elevene å forstå at når 
de vitner, kan de ganske enkelt snakke 
om læresetninger eller prinsipper de vet 
er sanne. Å bære vitnesbyrd kan være 
så enkelt som å si “Jeg tror at dette er 
sant” eller “Jeg vet at dette er sant” 
eller “Jeg tror dette av hele mitt hjerte”.

Etterleve
Å foreslå hvordan elevene kan anvende 
læresetningene og prinsippene i skriftste-
dene (eller be elevene foreslå hvordan) gir 
dem anledning til å lære ved å utøve tro. 
Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers 
quorum sa:

“En elev som utøver sin handlefrihet ved 
å handle ifølge korrekte prinsipper, åpner 
sitt hjerte for Den hellige ånd og innbyr 
Hans undervisning og bekreftende vit-
nesbyrd. Lærdom ved tro krever åndelig, 
mental og fysisk anstrengelse og ikke 
bare passiv mottakelse. Det er ved våre 
oppriktige, konsekvente og trosinspirerte 
handlinger vi viser vår himmelske Fader og 
hans Sønn Jesus Kristus vår villighet til å 
lære og motta instruksjoner fra Den hel-
lige ånd” (“Søk lærdom ved tro,” Liahona, 
sept. 2007, 16).

Gi elevene anledninger til å fortelle og 
bære vitnesbyrd om erfaringer de har hatt 
med å anvende læresetninger og prinsip-
per. Det følgende er én måte å oppmuntre 
elevene til å anvende Kjenn Skriftene- 
skriftsteder i sitt eget liv på:

• Sett mål – Basert på anvendelse- delen 
av Kjenn Skriftene- kortene, kan du 

be elevene sette seg konkrete mål 
for bedre å etterleve prinsippene som 
finnes i Kjenn Skriftene- skriftsteder. Be 
dem skrive målene sine på en papir-
lapp som de kan ha med seg som en 
påminnelse. Når det er hensiktsmessig, 
kan du be elevene rapportere om sin 
fremgang.

Aktiviteter som hjelper 
elevene å huske Kjenn 
Skriftene- skriftsteder

Utenatlæring
Utenatlæring av skriftsteder kan fordype 
forståelsen og styrke elevens evne til å 
undervise i evangeliet. Når elevene lærer 
skriftsteder utenat, kan Den hellige ånd 
bringe setninger og oppfatninger tilbake 
til deres hukommelse når de trenger det 
(se Johannes 14:26; L&p 11:21). Husk å 
tilpasse utenatlærings- aktiviteter til eleve-
nes evner. Eldste Richard G. Scott i De tolv 
apostlers quorum oppfordret til utenatlæ-
ring av skriftsteder da han sa:

“Stor kraft kan komme av å lære skrift-
steder utenat. Å lære skriftsteder utenat 
er som å utvikle et nytt vennskap. Det er 
som å oppdage en ny person som kan 
hjelpe i nødens stund, gi inspirasjon og 
trøst og være en kilde til motivasjon til 
nødvendig forandring” (“Skriftenes kraft,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2011, 6).

Hver av følgende aktiviteter kan gjentas 
flere dager på rad i begynnelsen eller 
slutten av klassen for å hjelpe elevene 
å oppnå langsiktig utenatlæring:

• Ett og ett ord – Utfordre klassen til 
å fremsi et Kjenn Skriftene- skriftsted 
ved at hver elev sier ett ord om gangen. 
Når du for eksempel hjelper elevene å 
lære utenat Alma 39:9, sier den første 

eleven ordet og, den andre eleven sier 
nå, den tredje eleven sier min, og så 
videre helt til hele verset er ferdig. Ta 
tiden på klassen, og gi dem flere forsøk 
på å oppnå en bestemt tid. Når du 
gjentar denne aktiviteten, kan du vur-
dere å forandre rekkefølgen på elevene 
slik at de må si andre ord.

• Forbokstaver – Skriv på tavlen forbok-
staven av hvert ord i et Kjenn Skriftene- 
skriftsted. Pek på bokstavene mens 
klassen gjentar skriftstedet sammen 
med deg, og la dem bruke Skriftene 
etter behov. Gjenta denne aktiviteten til 
elevene føler seg trygge på sin evne til 
å fremsi et skriftsted bare ved hjelp av 
forbokstavene. Du kan gjerne viske ut 
noen av bokstavene hver gang elevene 
fremsier skriftstedet. Dette vil gradvis 
øke utfordringen til elevene kan gjenta 
skriftstedet uten å bruke forbokstavene.

• Ordstrimmel- puslespill – Skriv, eller 
be elevene skrive, et Kjenn Skriftene- 
skriftsted på et linjert ark. Klipp arket 
i strimler, slik at linjer av skriftstedet 
er intakte. Klipp noen av strimlene 
kortere, slik at de bare omfatter noen 
få ord av skriftstedet på hver. Bland 
papirstrimlene og gi dem til par eller 
små grupper av elever. Utfordre elevene 
til å ordne papirstrimlene i rekkefølge 
med Skriftene som rettesnor. Be dem 
øve til de ikke lenger trenger å bruke 
Skriftene. Når de er ferdige, kan du 
be dem fremsi skriftstedet høyt. Du 
kan også ta tiden på elevene for å se 
hvilken gruppe som raskest kan sette 
strimlene i riktig rekkefølge. Alternativt 
kan du ta tiden på hele klassen for å se 
hvor lang tid det tar før alle gruppene 
har fullført puslespillet (når de første 
gruppene er ferdige, kan du la dem 
hjelpe grupper som bruker lenger tid).
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100 Kjenn Skriftene- skriftsteder

Det gamle testamente Det nye testamente Mormons bok Lære og pakter

Moses 1:39 Matteus 5:14- 16 1 Nephi 3:7 L&p 1:37- 38

Moses 7:18 Matteus 11:28- 30 2 Nephi 2:25 L&p 6:36

Abraham 3:22- 23 Matteus 16:15- 19 2 Nephi 2:27 L&p 8:2- 3

26 Mosebok 1:1- 27 Matteus 22:36- 39 2 Nephi 9:28- 29 L&p 10:5

1 Mosebok 2:24 Matteus 28:19- 20 2 Nephi 25:23, 26 L&p 13:1

1 Mosebok 39:9 Lukas 24:36- 39 2 Nephi 28:7- 9 L&p 18:10- 11

2 Mosebok 19:5- 6 Johannes 3:5 2 Nephi 31:19- 20 L&p 18:15- 16

2 Mosebok 20:3- 17 Johannes 14:6 2 Nephi 32:3 L&p 19:16- 19

Josva 24:15 Johannes 14:15 2 Nephi 32:8- 9 L&p 19:23

1 Samuelsbok 16:7 Johannes 17:3 Mosiah 2:17 L&p 25:13

Salmene 24:3- 4 Apostlenes gjerninger 
2:36- 38

Mosiah 3:19 L&p 46:33

Salmene 119:105 Apostlenes gjerninger 
3:19- 21

Mosiah 4:30 L&p 58:27

Salmene 127:3 1 Korinterbrev 6:19- 20 Alma 7:11- 13 L&p 58:42- 43

Ordspråkene 3:5- 6 1 Korinterbrev 15:20- 22 Alma 32:21 L&p 64:9- 11

Jesaja 1:18 1 Korinterbrev 15:40- 42 Alma 37:35 L&p 76:22- 24

Jesaja 5:20 Galaterne 5:22- 23 Alma 39:9 L&p 76:40- 41

Jesaja 29:13- 14 Efeserne 4:11- 14 Alma 41:10 L&p 78:19

Jesaja 53:3- 5 Filipperne 4:13 Helaman 5:12 L&p 82:10

Jesaja 58:6- 7 2 Tessalonikerbrev 2:1- 3 3 Nephi 12:48 L&p 88:124

Jesaja 58:13- 14 2 Timoteus 3:15- 17 3 Nephi 18:15, 20- 21 L&p 89:18- 21

Jeremia 1:4- 5 Hebreerne 12:9 Ether 12:6 L&p 107:8

Esekiel 37:15- 17 Jakobs brev 1:5- 6 Ether 12:27 L&p 121:36, 41- 42

Amos 3:7 Jakobs brev 2:17- 18 Moroni 7:41 L&p 130:22- 23

Malaki 3:8- 10 1 Peter 4:6 Moroni 7:45, 47- 48 L&p 131:1- 4

Malaki 4:5- 6 Johannes’ åpenbaring 20:12 Moroni 10:4- 5 JS – H 1:15- 20
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Innføring i grunnleggende læresetninger

Følgende grunnleggende læresetninger 
skulle fremheves i Seminar:

• Guddommen

• Frelsesplanen

• Jesu Kristi forsoning

• Evangelieutdeling, frafall og 
gjenopprettelse

• Profeter og åpenbaring

• Prestedømmet og prestedømsnøkler

• Ordinanser og pakter

• Ekteskap og familie

• Bud

Lærere skulle hjelpe elevene å finne frem 
til, forstå, tro, forklare og anvende disse 
grunnleggende læresetningene i evan-
geliet når de studerer Skriftene. Dette vil 
hjelpe elevene å styrke sitt vitnesbyrd og 
sette større pris på Jesu Kristi gjengitte 
evangelium. Å lære de grunnleggende 
læresetningene vil også gjøre elevene 
bedre forberedt på å etterleve evangeliet 
og undervise andre i disse viktige sannhe-
tene. Leksjonene i denne håndboken ble 
tilrettelagt med de grunnleggende lære-
setningene i tankene. Det er viktig å være 
klar over at andre viktige læresetninger 
i evangeliet også vil bli vektlagt i denne 
håndboken, selv om de ikke er oppført 
blant de grunnleggende læresetningene.

Undervisningen av grunnleggende 
læresetninger i evangeliet finner sted 
når du studerer Skriftene daglig sammen 
med elevene, og når du hjelper dem å 
mestre viktige skriftsteder. Du skulle ikke 
avvike fra fortløpende skriftstudium for 
å fokusere på disse læresetningene. I 
stedet skulle du gi dem oppmerksomhet 
etter hvert som de naturlig forekom-
mer i løpet av studiet, og når du hjelper 
elevene å mestre viktige skriftsteder. 
For eksempel, når du underviser sann-
heten at “profeter advarer mot synd og 
forkynner frelse gjennom Jesus Kristus” 
i 1 Nephi 1, kan det være lurt å påpeke 
for elevene at denne sannheten kan 
hjelpe dem å forstå den grunnleggende 
læren om “profeter og åpenbaring”. Du 
kan gjerne be elevene forklare hva annet 
de vet om profeter og åpenbaring. Når 
elevene lærer Kjenn Skriftene- skriftstedet 
2 Nephi 25:23, 26, kan du hjelpe dem å 
forstå at skriftstedet viser én måte som 
profeter oppfyller sin plikt til å forkynner 
frelse gjennom Jesus Kristus på. Vekst 
i forståelse, tro og etterlevelse av de 
grunnleggende læresetningene, er en 
prosess som foregår gjennom alle de fire 
årene av Seminar, og fortsetter resten av 
en elevs liv.

Det kan være lurt å gi elevene en liste 
over de grunnleggende læresetningene.

Evaluering av grunnleggende 
læresetninger
En evaluering av grunnleggende læreset-
ninger er utformet for å gi lærere infor-
masjon de kan bruke for å kunne være 
til større velsignelse for sine elever. Vi 
anbefaler at lærere gjennomfører denne 
evalueringen i løpet av den første uken 
av kurset og igjen mot slutten av året. For 
å finne evalueringen av grunnleggende 
læresetninger og andre evalueringer på 
S&Is nettsted (si. lds. org), kan du søke ved 
hjelp av søkeordet assessment.

Lærere som sender elevenes evaluerings-
resultater til S&I Office of Research, vil 
motta en rapport som vil hjelpe dem å 
tilpasse undervisningen for bedre å dekke 
elevenes behov. Hvis for eksempel resulta-
tene tyder på at elevene ikke forsto læren 
om omvendelse, vil flere leksjoner i det 
årlige undervisningsmateriellet bli utpekt 
som kan hjelpe elevene å forstå denne 
læren bedre. Når lærere ydmykt anvender 
denne informasjonen i sin fortløpende 
undervisning i Skriftene, vil våre ungdom-
mer og unge voksne bli bedre forberedt til 
å nå målet for Seminar og Institutt.
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Grunnleggende læresetninger

De grunnleggende læresetningene skulle 
fremheves i både Seminar-  og Institutt- 
klasser. Lærere skulle hjelpe elevene å 
finne frem til, forstå, tro, forklare og 
anvende disse læresetningene i evangeliet. 
Dette vil hjelpe elevene å styrke sitt vit-
nesbyrd og sette større pris på Jesu Kristi 
gjengitte evangelium. Et studium av disse 
læresetningene vil også gjøre elevene 
bedre forberedt på å undervise andre i 
disse viktige sannhetene.

De 100 Kjenn Skriftene- skriftstedene som 
er utvalgt av Seminar og Institutt, ble valgt 
for å understøtte elevenes forståelse av 
de grunnleggende læresetningene. De 
fleste av skriftstedhenvisningene nedenfor 
refererer til Kjenn Skriftene- skriftsteder. 
De er tatt med for å vise hvilken sam-
menheng de har med de grunnleggende 
læresetningene.

1. Guddommen
Det er tre adskilte personer i Gud-
dommen: Gud den evige Fader, hans 
Sønn Jesus Kristus og Den hellige ånd 
(se Joseph Smith – Historie 1:15- 20). 
Faderen og Sønnen har begge et fysisk 
legeme av kjøtt og ben, og Den hellige 
ånd er en ånd i persons skikkelse (se L&p 
130:22- 23). De er ett i hensikt og lære. 
De er fullkomment forenet når det gjelder 
å tilveiebringe vår himmelske Faders 
guddommelige frelsesplan.

Gud Faderen
Gud Faderen er den øverste hersker 
over universet. Han er våre ånders Far (se 
Hebreerne 12:9). Han er fullkommen, har 
all makt og vet alle ting. Han er også en 
Gud med fullkommen barmhjertighet, 
vennlighet og kjærlighet.

Jesus Kristus
Jesus Kristus er Faderens førstefødte i 
ånden og hans enbårne Sønn i kjødet. 
Han er Det gamle testamentes Jehova 
og Det nye testamentes Messias.

Jesus Kristus levde et liv uten synd og 
utførte en fullkommen forsoning for alle 
menneskers synder (se Alma 7:11- 13). 
Hans liv er det fullkomne eksempel på 
hvordan alle mennesker skulle leve (se 
Johannes 14:6; 3 Nephi 12:48). Han var 
den første person på denne jorden som 
oppsto (se 1 Korinterbrev 15:20- 22). Han 

vil komme igjen i kraft og herlighet, og vil 
regjere på jorden i tusenårsriket.

Alle bønner, velsignelser og prestedøms-
ordinanser skulle utføres i Jesu Kristi navn 
(se 3 Nephi 18:15, 20- 21).

Beslektede henvisninger: Helaman 5:12; 
L&p 19:23; L&p 76:22- 24

Den hellige ånd
Den hellige ånd er det tredje medlem av 
Guddommen. Han er en ånd i persons 
skikkelse, uten et legeme av kjøtt og ben. 
Han kalles ofte Ånden, Den hellige ånd, 
Guds ånd, Herrens ånd og Trøsteren.

Den hellige ånd bærer vitnesbyrd om 
Faderen og Sønnen, åpenbarer sannheten 
i alle ting og helliggjør dem som omven-
der seg og blir døpt (se Moroni 10:4- 5).

Beslektede henvisninger: Galaterne 
5:22- 23; L&p 8:2- 3

2. Frelsesplanen
I den førjordiske tilværelse presenterte vår 
himmelske Fader en plan for hvordan vi 
kunne bli som ham og oppnå udødelighet 
og evig liv (se Moses 1:39). I Skriftene 
kalles denne planen for frelsesplanen, 
lykkens store plan, forløsningsplanen 
og barmhjertighetens plan.

Frelsesplanen omfatter skapelsen, fallet, 
Jesu Kristi forsoning og alle lovene, ordi-
nansene og læresetningene som henhører 
til evangeliet. Handlefrihet – evnen til å 
velge og handle for oss selv – er også 
avgjørende i vår himmelske Faders plan 
(se 2 Nephi 2:27). På grunn av denne 
planen kan vi bli fullkommengjort gjen-
nom forsoningen, motta en fylde av glede 
og leve evig i Guds nærhet (se 3 Nephi 
12:48). Våre familieforhold kan vedvare 
i all evighet.

Beslektede henvisninger: Johannes 17:3; 
L&p 58:27

Det førjordiske liv
Før vi ble født på jorden, levde vi sammen 
med vår himmelske Fader som hans 
åndebarn (se Abraham 3:22- 23). I denne 
førjordiske tilværelsen deltok vi i et råd 
sammen med vår himmelske Faders andre 
åndebarn. Under dette rådet presenterte 
vår himmelske Fader sin plan, og den 

førjordiske Jesus Kristus sluttet en pakt 
om å bli Frelseren.

Vi brukte vår handlefrihet til å følge vår 
himmelske Faders plan. Vi forberedte 
oss til å komme til jorden, hvor vi kunne 
fortsette vår fremgang.

De som fulgte vår himmelske Fader og 
Jesus Kristus, fikk lov til å komme til 
jorden for å gjøre erfaringer i sin jordiske, 
dødelige tilværelse og utvikle seg mot evig 
liv. Lucifer, en annen av Guds åndesønner, 
gjorde opprør mot planen. Han ble Satan, 
og han og hans tilhengere ble kastet ut 
fra himmelen og nektet privilegiene ved å 
få et fysisk legeme og gjennomgå jordeli-
vets erfaringer.

Beslektet henvisning: Jeremia 1:4- 5

Skapelsen
Jesus Kristus skapte himlene og jorden 
under Faderens ledelse. Jorden ble ikke 
skapt av ingenting. Den ble organisert 
ved hjelp av eksisterende materie. Jesus 
Kristus har skapt utallige verdener (se 
L&p 76:22- 24).

Jordens skapelse var helt avgjørende for 
Guds plan. Den ga oss et sted hvor vi 
kunne motta et fysisk legeme, bli prøvet 
og utvikle guddommelige egenskaper.

Vi skulle bruke jordens ressurser med 
visdom, dømmekraft og takknemlighet 
(se L&p 78:19).

Adam var det første mennesket som ble 
skapt på jorden. Gud skapte Adam og 
Eva i sitt eget bilde. Alle mennesker – 
menn og kvinner – er skapt i Guds bilde 
(se 1 Mosebok 1:26- 27).

Fallet
I Edens hage befalte Gud Adam og Eva 
at de ikke skulle spise av frukten på treet 
til kunnskap om godt og ondt. Hvis de 
gjorde dette, ville konsekvensen bli ånde-
lig og fysisk død. Åndelig død er adskil-
lelse fra Gud. Fysisk død er adskillelse 
av ånden fra det jordiske legemet. Fordi 
Adam og Eva overtrådte Guds befaling, 
ble de kastet ut fra hans nærhet og ble 
dødelige. Adam og Evas overtredelse og 
forandringene de gjennomgikk på grunn 
av den, herunder åndelig og fysisk død, 
kalles fallet.

Som følge av fallet kunne Adam og Eva 
og deres etterkommere oppleve glede 
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og sorg, kjenne godt og ondt og få barn 
(se 2 Nephi 2:25). Som etterkommere av 
Adam og Eva, arver vi en fallen tilstand i 
jordelivet. Vi er adskilt fra Herrens nærhet 
og underlagt den fysiske død. Vi blir også 
prøvet på grunn av livets vanskeligheter 
og Satans fristelser. (Se Mosiah 3:19.)

Fallet er en nødvendig del av vår himmel-
ske Faders frelsesplan. Det går i to retnin-
ger – ned, men likevel fremover. I tillegg til 
å introdusere fysisk og åndelig død ga det 
oss muligheten til å bli født på jorden, og 
til å lære og utvikle oss.

Jordelivet
Jordelivet er en tid for å lære, hvor vi kan 
forberede oss til evig liv og bevise at vi vil 
bruke vår handlefrihet til å gjøre alt som 
Herren har befalt. I dette jordiske liv skulle 
vi elske og tjene andre (se Mosiah 2:17; 
Moroni 7:45, 47- 48).

I jordelivet er vår ånd forenet med vårt 
fysiske legeme, noe som gir oss mulighe-
ter til å vokse og utvikle oss på måter som 
ikke var mulig i det førjordiske liv. Vårt 
legeme er en viktig del av frelsesplanen 
og skulle respekteres som en gave fra 
vår himmelske Fader (se 1 Korinterbrev 
6:19- 20).

Beslektede henvisninger: Josva 24:15; 
Matteus 22:36- 39; 2 Nephi 28:7- 9; 
Alma 41:10; L&p 58:27

Livet etter døden
Når vi dør, går vår ånd inn i åndeverde-
nen for å vente på oppstandelsen. De 
rettferdiges ånder blir mottatt i en tilstand 
av lykke som kalles paradis. Mange av de 
trofaste vil forkynne evangeliet for dem 
som er i åndenes fengsel.

Åndenes fengsel er et midlertidig sted i 
den etterjordiske verden for dem som dør 
uten kunnskap om sannheten, og dem 
som er ulydige i jordelivet. Der blir ånder 
undervist i evangeliet og får mulighet til 
å omvende seg og ta imot frelsens ordi-
nanser som utføres for dem i templene 
(se 1 Peter 4:6). De som tar imot evan-
geliet, får oppholde seg i paradis frem 
til oppstandelsen.

Oppstandelsen er gjenforeningen av vår 
ånd med vårt fullkommengjorte fysiske 
legeme av kjøtt og ben (se Lukas 24:36- 
39). Etter oppstandelsen vil ånden og 
legemet aldri mer bli adskilt, og vi vil være 
udødelige. Alle mennesker som er født på 
jorden, vil stå opp fra de døde fordi Jesus 

Kristus overvant døden (se 1 Korinterbrev 
15:20- 22). De rettferdige vil stå opp fra de 
døde før de ugudelige, og vil komme frem 
i den første oppstandelse.

Den endelige dom vil finne sted etter 
oppstandelsen. Jesus Kristus vil dømme 
hver enkelt for å bestemme hvilken herlig-
het han eller hun skal motta i evigheten. 
Denne dommen vil bygge på den enkeltes 
lydighet mot Guds bud (se Johannes’ 
åpenbaring 20:12; Mosiah 4:30).

Det er tre herlighetsriker (se 1 Korin-
terbrev 15:40- 42). Det høyeste av disse 
er det celestiale rike. De som er tapre i 
vitnesbyrdet om Jesus og lydige mot evan-
geliets prinsipper, vil bo i det celestiale rike 
i Gud Faderens og hans Sønn Jesu Kristi 
nærhet (se L&p 131:1- 4).

Det andre av de tre herlighetsrikene er 
det terrestriale rike. De som bor i dette 
riket, vil være jordens hederlige menn og 
kvinner som ikke var tapre i vitnesbyrdet 
om Jesus.

Det telestiale rike er det laveste av de 
tre herlighetsrikene. De som arver dette 
riket, vil være de som valgte ugudelighet 
fremfor rettferdighet i jordelivet. Disse vil 
motta sin herlighet etter at de har blitt 
forløst fra åndenes fengsel.

Beslektet henvisning: Johannes 17:3

3. Jesu Kristi forsoning
Å sone vil si å lide straffen for synd og 
derved fjerne virkningene av synd for syn-
dere som har omvendt seg, slik at de kan 
bli forsonet med Gud. Jesus Kristus var 
den eneste som var i stand til å gjennom-
føre en fullkommen forsoning for hele 
menneskeheten. Hans forsoning omfattet 
hans lidelse for alle menneskers synder i 
Getsemane, utgytelsen av hans blod, hans 
lidelse og død på korset og hans oppstan-
delse fra graven (se Lukas 24:36- 39; L&p 
19:16- 19). Frelseren var i stand til å gjen-
nomføre forsoningen fordi han holdt seg 
fri fra synd og hadde makt over døden. Av 
sin jordiske mor arvet han evnen til å dø. 
Av sin udødelige Fader arvet han makten 
til å ta sitt liv opp igjen.

Men ved nåden, som gjøres tilgjengelig 
ved Frelserens sonoffer, vil alle mennesker 
stå opp fra de døde og motta udødelig-
het. Jesu Kristi forsoning gjør det også 
mulig for oss å få evig liv (se Moroni 
7:41). For å motta denne gaven, må vi 
etterleve Jesu Kristi evangelium, noe 

som innebærer å ha tro på ham, omvende 
oss fra våre synder, bli døpt, motta Den 
hellige ånd og holde trofast ut til enden 
(se Johannes 3:5).

Som en del av sin forsoning, led ikke 
Jesus Kristus bare for våre synder, men 
han påtok seg også alle menneskers 
smerter, sykdommer og skrøpeligheter 
(se Alma 7:11- 13). Han forstår vår lidelse 
fordi han har opplevd den. Hans nåde, 
eller styrkende kraft, styrker oss til å bære 
byrder og utføre oppgaver som vi ikke 
kunne klart på egen hånd (se Matteus 
11:28- 30; Filipperne 4:13; Ether 12:27).

Beslektede henvisninger: Johannes 3:5; 
Apostlenes gjerninger 3:19- 21 

Tro på Jesus Kristus
Tro er å håpe “på noe som ikke er sett, 
som er sant” (Alma 32:21; se også Ether 
12:6). Det er en gave fra Gud.

Troen må konsentreres om Jesus Kristus 
hvis den skal kunne lede en person til 
frelse. Når du har tro på Jesus Kristus, sto-
ler du fullstendig på ham og hans altom-
fattende forsoning, makt, og kjærlighet. 
Det innebærer å tro på hans læresetnin-
ger og tro at selv om vi ikke forstår alle 
ting, gjør han det (se Ordspråkene 3:5- 6; 
L&p 6:36).

Tro er noe mer enn passiv overbevisning, 
og den uttrykkes ved måten vi lever (se 
Jakobs brev 2:17- 18). Troen kan vokse 
når vi ber, studerer Skriftene og adlyder 
Guds bud.

Siste- dagers- hellige tror også på Gud 
Faderen, Den hellige ånd, prestedømmets 
kraft og andre viktige aspekter ved det 
gjengitte evangelium. Tro legger til rette 
for åndelig og fysisk helbredelse, og gir 
oss styrke til å streve fremover, møte våre 
vanskeligheter og overvinne fristelser (se 
2 Nephi 31:19- 20). Herren vil utføre mek-
tige mirakler i vårt liv i forhold til vår tro.

Gjennom tro på Jesus Kristus kan man få 
tilgivelse for synd og til slutt bli i stand til 
å bo i Guds nærhet.

Beslektet henvisning: Matteus 11:28- 30

Omvendelse
Omvendelse er en forandring i sinn og 
hjerte som gir oss et nytt syn på Gud, på 
oss selv og på verden. Det innebærer å 
vende seg bort fra synd og å be Gud om 
tilgivelse. Motivet er kjærlighet til Gud og 
et oppriktig ønske om å adlyde hans bud.
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Våre synder gjør oss urene – uverdige 
til å vende tilbake og bo i vår himmelske 
Faders nærhet. Gjennom Jesu Kristi forso-
ning har vår himmelske Fader gitt oss den 
eneste muligheten til å få tilgivelse for 
våre synder (se Jesaja 1:18).

Omvendelse innebærer også at man 
føler sorg for de syndene man har begått, 
bekjenner dem til sin himmelske Fader og 
til andre om nødvendig, avstår fra synden, 
gjør sitt beste for å rette opp den skade 
som er forvoldt og lever et liv i lydighet til 
Guds bud (se L&p 58:42- 43).

Beslektede henvisninger: Jesaja 53:3- 5; 
Johannes 14:6; 2 Nephi 25:23, 26; L&p 
18:10- 11; L&p 19:23; L&p 76:40- 41

4. Evangelieutdeling, frafall 
og gjenopprettelse

Evangelieutdeling
En evangelieutdeling er en tidsperiode 
hvor Herren åpenbarer sine læresetninger, 
sine ordinanser og sitt prestedømme. Det 
er en tidsperiode da Herren har minst én 
bemyndiget tjener på jorden som bærer 
det hellige prestedømme, og som har 
guddommelig myndighet til å forkynne 
evangeliet og forrette dets ordinanser. I 
dag lever vi i den siste evangelieutdeling 
– evangelieutdelingen i tidenes fylde, som 
begynte da evangeliet ble åpenbart for 
Joseph Smith.

Tidligere evangelieutdelinger assosie-
res med Adam, Enok, Noah, Abraham, 
Moses og Jesus Kristus. Det har i tillegg 
også vært andre evangelieutdelinger, for 
eksempel blant nephittene og jaredittene. 
Frelsesplanen og Jesu Kristi evangelium 
har blitt åpenbart og forkynt i hver 
evangelieutdeling.

Frafall
Når enkeltpersoner eller grupper vender 
seg bort fra evangeliets prinsipper og ikke 
innehar prestedømsnøkler, er de i en til-
stand av frafall.

Perioder med generelt frafall har fore-
kommet gjennom hele verdenshistorien. 
Ett eksempel er det store frafall som fant 
sted etter at Frelseren hadde grunnlagt 
sin Kirke (se 2 Tessalonikerbrev 2:1- 3). Da 
Frelserens apostler var døde, forvrengte 
menneskene evangeliets prinsipper 
og foretok uautoriserte forandringer i 
Kirkens organisasjon og i prestedømmets 
ordinanser. På grunn av denne utbredte 

ugudeligheten tok Herren prestedømmets 
myndighet og nøkler bort fra jorden.

Under det store frafallet var menneskene 
uten guddommelig veiledning fra levende 
profeter. Mange kirker ble opprettet, men 
de hadde ingen myndighet til å meddele 
Den hellige ånds gave eller utføre andre 
prestedømsordinanser. Deler av de hellige 
skrifter ble forvrengt eller gikk tapt, og 
menneskene hadde ikke lenger den rette 
forståelsen av Gud.

Frafallet varte til vår himmelske Fader og 
hans elskede Sønn viste seg for Joseph 
Smith og innledet gjengivelsen av evange-
liet i dets fylde.

Gjenopprettelsen
Gjenopprettelsen er Guds gjengivelse av 
sannhetene og ordinansene i hans evan-
gelium blant menneskene på jorden (se 
Apostlenes gjerninger 3:19- 21).

Som forberedelse til gjenopprettelsen 
oppreiste Herren edle menn under det 
som kalles reformasjonen. De forsøkte å 
komme tilbake til den religiøse lære, prak-
sis og organisasjon som Frelseren hadde 
opprettet. Imidlertid hadde de hverken 
prestedømmet eller evangeliets fylde.

Gjenopprettelsen begynte i 1820 da Gud 
Faderen og hans Sønn Jesus Kristus viste 
seg for Joseph Smith som svar på hans 
bønn (se Joseph Smith – Historie 1:15- 20). 
Noen av gjenopprettelsens viktigste begi-
venheter var oversettelsen av Mormons 
bok, gjengivelsen av Det aronske og Det 
melkisedekske prestedømme, samt orga-
niseringen av Kirken 6. april 1830.

Døperen Johannes gjenga Det aronske 
prestedømme til Joseph Smith og Oliver 
Cowdery 15. mai 1829. Det melkisedek-
ske prestedømme og rikets nøkler ble 
også gjengitt i 1829, da apostlene Peter, 
Jakob og Johannes overdro dem til Joseph 
Smith og Oliver Cowdery.

Evangeliets fylde er gjengitt, og Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige er “den ene-
ste sanne og levende kirke på hele jordens 
overflate” (L&p 1:30). Kirken vil til slutt 
fylle hele jorden og bli stående til evig tid.

Beslektede henvisninger: Jesaja 29:13- 
14; Esekiel 37:15- 17; Efeserne 4:11- 14; 
Jakobs brev 1:5- 6

5. Profeter og åpenbaring
En profet er en person som er kalt av Gud 
til å tale for ham (se Amos 3:7). Profeter 

vitner om Jesus Kristus og forkynner 
hans evangelium. De tilkjennegir Guds 
vilje og sanne karakter. De fordømmer 
synd og advarer mot dens konsekvenser. 
Noen ganger profeterer de om fremtidige 
hendelser (se L&p 1:37- 38). Mange av 
profetenes læresetninger finnes i Skrif-
tene. Når vi studerer profetenes ord, kan 
vi lære sannheten og motta veiledning (se 
2 Nephi 32:3).

Vi oppholder Kirkens president som pro-
fet, seer og åpenbarer, og den eneste per-
son på jorden som mottar åpenbaring på 
vegne av hele Kirken. Vi oppholder også 
rådgiverne i Det første presidentskap og 
medlemmene i De tolv apostlers quorum 
som profeter, seere og åpenbarere.

Åpenbaring er kommunikasjon fra Gud til 
sine barn. Når Herren åpenbarer sin vilje 
til Kirken, taler han gjennom sin profet. 
Skriftene – Bibelen, Mormons bok, Lære 
og pakter og Den kostelige perle – inne-
holder åpenbaringer gitt gjennom oldti-
dens og siste- dagers profeter. Presidenten 
for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 
er Guds profet på jorden i dag.

Enkeltpersoner kan motta åpenbaring for 
å hjelpe dem med deres konkrete behov, 
ansvar og spørsmål og bidra til å styrke 
deres vitnesbyrd. De fleste åpenbaringer til 
ledere og medlemmer av Kirken kom-
mer gjennom inntrykk og tanker fra Den 
hellige ånd. Den hellige ånd taler til sinnet 
og hjertet i en stille hvisken (se L&p 8:2- 3). 
Åpenbaring kan også komme gjennom 
syner, drømmer og besøk av engler.

Beslektede henvisninger: Salmene 
119:105; Efeserne 4:11- 14; 2 Timoteus 
3:15- 17; Jakobs brev 1:5- 6; Moroni 10:4- 5

6. Prestedømmet og 
prestedømsnøkler
Prestedømmet er Guds evige kraft og 
myndighet. Ved prestedømmet skapte 
og styrer Gud himlene og jorden. Ved sin 
makt forløser og opphøyer han sine barn 
og tilveiebringer “mennesket udødelighet 
og evig liv” (Moses 1:39).

Gud gir prestedømsmyndighet til verdige 
mannlige medlemmer av Kirken så de 
kan handle i hans navn til frelse for hans 
barn. Prestedømmets nøkler er retten til 
å presidere, eller det er den fullmakt som 
er gitt menneskene av Gud, til å styre og 
lede Guds prestedømme på jorden (se 
Matteus 16:15- 19). Gjennom disse nøk-
lene kan prestedømsbærere gis fullmakt til 
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å forkynne evangeliet og forrette frelsens 
ordinanser. Alle som tjener i Kirken, kalles 
under ledelse av en som har prestedøms-
nøkler. Dermed har de rett til kraften som 
trengs for å tjene og oppfylle de ansvars-
oppgaver som sorterer under deres kall.

Beslektet henvisning: L&p 121:36, 41- 42

Det aronske prestedømme
Det aronske prestedømme kalles ofte det 
forberedende prestedømme. Embedene 
i Det aronske prestedømme er diakon, 
lærer, prest og biskop. I Kirken idag kan 
verdige mannlige medlemmer motta Det 
aronske prestedømme når de er minst 
12 år gamle.

Det aronske prestedømme “har nøklene 
til englers betjening, omvendelsens evan-
gelium og dåp” (L&p 13:1).

Det melkisedekske prestedømme
Det melkisedekske prestedømme er det 
høyere eller større prestedømme, og 
forretter i åndelige ting (se L&p 107:8). 
Dette større prestedømmet ble gitt Adam 
og har vært på jorden hver gang Herren 
har åpenbart sitt evangelium.

Det ble først kalt “Det hellige preste-
dømme etter Guds Sønns orden” (L&p 
107:3). Det ble senere kjent som Det mel-
kisedekske prestedømme, oppkalt etter 
en stor høyprest som levde på profeten 
Abrahams tid.

Embedene i Det melkisedekske preste-
dømme er eldste, høyprest, patriark, sytti 
og apostel. Presidenten for Det melkise-
dekske prestedømme er Kirkens president.

Beslektet henvisning: Efeserne 4:11- 14

7. Ordinanser og pakter

Ordinanser
I Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 
er en ordinans en hellig, formell handling 
som har åndelig betydning. Hver ordinans 
ble tilrettelagt av Gud for at vi skulle lære 
åndelige sannheter. De frelsende ordinan-
ser utføres ved prestedømmets myndighet 
og under ledelse av dem som innehar 
prestedømmets nøkler. Noen ordinanser 
er avgjørende for vår frelse, og kalles 
derfor frelsende ordinanser.

Den første frelsende ordinans i evangeliet 
er dåp ved nedsenkning i vann ved en 
som har myndighet. Dåpen er nødven-
dig for å bli medlem av Kirken og for 

å komme inn i det celestiale rike (se 
Johannes 3:5).

Ordet dåp kommer av det greske ordet 
som betyr å dyppe eller senke ned. 
Nedsenkning er et symbol på at vedkom-
mendes syndige liv dør og at han eller hun 
gjenfødes til et åndelig liv, viet til å tjene 
Gud og hans barn. Det er også et symbol 
på død og oppstandelse.

Etter at en person har blitt døpt, legger 
en eller flere bærere av Det melkisedekske 
prestedømme sine hender på vedkom-
mendes hode og bekrefter ham eller 
henne som medlem av Kirken. Som en del 
av denne ordinansen, kalt bekreftelse, ble 
vedkommende gitt Den hellige ånds gave.

Den hellige ånds gave er forskjellig fra 
Den hellige ånds innflytelse. Før dåpen 
kan man føle Den hellige ånds innflytelse 
fra tid til annen, og gjennom denne 
innflytelsen kan man få et vitnesbyrd om 
sannheten (se Moroni 10:4- 5). Etter å ha 
mottatt Den hellige ånds gave, har man 
imidlertid rett til konstant veiledning hvis 
man holder budene.

Andre frelsende ordinanser er ordinasjon 
til Det melkisedekske prestedømme (for 
menn), tempelbegavelsen og ekteskapets 
besegling (se L&p 131:1- 4). Alle preste-
dømmets frelsende ordinanser ledsages 
av pakter. I templet kan disse frelsende 
ordinanser også utføres stedfortredende 
for de døde. Stedfortredende ordinanser 
trer først i kraft når de avdøde personene 
mottar dem i åndeverdenen og overholder 
de tilhørende paktene.

Andre ordinanser, som salving av syke 
og navngivning og velsignelse av barn, 
er også viktige for vår åndelige utvikling.

Beslektet henvisning: Apostlenes gjernin-
ger 2:36- 38

Pakter
En pakt er en hellig avtale mellom Gud 
og mennesker. Gud stiller paktens betin-
gelser, og vi går med på å gjøre det han 
ber oss om. Deretter lover Gud å gi oss 
bestemte velsignelser som følge av vår 
lydighet (se L&p 82:10).

Alle prestedømmets frelsende ordinanser 
ledsages av pakter. Vi inngår en pakt med 
Herren i dåpen, og denne pakten blir for-
nyet når vi tar del i nadverden. Brødre som 
mottar Det melkisedekske prestedømme, 
inngår i prestedømmets ed og pakt. Vi 
inngår også pakter i templet.

Beslektede henvisninger: 2 Mose-
bok 19:5- 6; Salmene 24:3- 4; 2 Nephi 
31:19- 20; L&p 25:13

8. Ekteskap og familie
Ekteskap mellom mann og kvinne er inn-
stiftet av Gud, og familien står sentralt i 
hans plan for frelse og for vår lykke. Lykke 
i familien oppnås med størst sannsynlighet 
når den er grunnlagt på vår Herre Jesu 
Kristi læresetninger.

Formeringsevnens hellige kraft skal ute-
lukkende brukes mellom en mann og en 
kvinne som er lovlig viet som ektemann 
og hustru. Foreldre skulle bli mange og 
fylle jorden, oppdra sine barn i kjærlighet 
og rettferdighet og dekke deres fysiske 
og åndelige behov.

Mann og hustru har et høytidelig ansvar 
for å elske og ha omsorg for hverandre. 
Fedre skal presidere over sin familie i kjær-
lighet og rettferdighet og sørge for livets 
nødvendigheter. En mor er først og fremst 
ansvarlig for å ha omsorg for sine barn. 
I disse hellige ansvarsoppgaver er fedre 
og mødre forpliktet til å hjelpe hverandre 
som likeverdige partnere.

Den guddommelige plan for lykke 
muliggjør en fortsettelse av familiefor-
holdet på den andre siden av graven. 
Jorden ble skapt og evangeliet åpenbart 
for at familier kunne bli dannet, beseg-
let og opphøyet i all evighet. (Tilpasset 
fra “Familien – En erklæring til verden”, 
Liahona, nov. 2010, 129.)

Beslektede henvisninger: 1 Mosebok 
2:24; Salmene 127:3; Malaki 4:5- 6; 
L&p 131:1- 4

9. Bud
Bud er de lover og betingelser Gud har 
gitt menneskene. Vi tilkjennegir vår kjær-
lighet til ham ved å holde hans bud (se 
Johannes 14:15). Når vi holder budene, 
medfører det velsignelser fra Herren (se 
L&p 82:10).

De to mest grunnleggende budene er: 
“Du skal elske Herren din Gud av hele 
ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din 
forstand [og] du skal elske din neste som 
deg selv” (Matteus 22:36- 39).

De ti bud er en viktig del av evangeliet, 
og er evige prinsipper som er nødven-
dige for vår opphøyelse (se 2 Mosebok 
20:3- 17). Herren åpenbarte dem for 
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Moses i oldtiden, og han har gjentatt dem 
i åpenbaringer i de siste dager.

Noen andre bud er å be daglig (se 2 Nephi 
32:8- 9), undervise andre i evangeliet (se 
Matteus 28:19- 20), holde kyskhetsloven 
(se L&p 46:33), betale full tiende (se 

Malaki 3:8- 10), faste (se Jesaja 58:6- 7), 
tilgi andre (se L&p 64:9- 11), ha en takk-
nemlig innstilling (se L&p 78:19) og adlyde 
Visdomsordet (se L&p 89:18- 21).

Beslektede henvisninger: 1 Mosebok 
39:9; Jesaja 58:13- 14; 1 Nephi 3:7; 

Mosiah 4:30; Alma 37:35; Alma 39:9; 
L&p 18:15- 16; L&p 88:124

For mer informasjon om disse emnene, 
kan du gå til LDS. org, Teachings, Gospel 
Topics eller se Tro mot pakten: En opp-
slagsbok i evangeliet (2004).
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1  Noen nephitter søker å gjenvinne Nephis land. De slåss seg 
imellom, og de overlevende vender tilbake til Zarahemla. Zeniff 
tilhører denne gruppen. (Se Omni 1:27- 28; Mosiah 9:1- 2.)

2  Nephittisk gruppe ledet av Zeniff bosetter seg blant lamanit-
tene i Nephis land (se Omni 1:29- 30; Mosiah 9:3- 5).

Etter at Zeniff døde, regjerte hans sønn Noah i ugudelighet. 
Abinadi advarte folket og ba dem omvende seg. Alma adlød 
Abinadis budskap og underviste andre i nærheten av Mormons 
vann. (Se Mosiah 11- 18.)

3  Alma og hans folk forlater kong Noah og reiser til Helams land 
(se Mosiah 18:4- 5, 32- 35; 23:1- 5, 19- 20).

Lamanittene angrep Noahs folk i Nephis land. Noahs sønn 
Limhi regjerte mens folket levde i trelldom under lamanittene. 
(Se Mosiah 19- 20.)

4  Forsøk på å finne Zarahemla: Limhi sender en gruppe for å 
finne Zarahemla og få hjelp. Gruppen oppdager ruinene av en 
ødelagt nasjon og 24 gullplater. (Se Mosiah 8:7- 9; 21:25- 27.)

5  Leteaksjon ledet av Ammon reiser fra Zarahemla for å finne 
etterkommerne av dem som hadde dratt til Nephis land (se 
Mosiah 7:1- 6; 21:22- 24).

6  Limhis folk flykter fra trelldom og blir ledet av Ammon tilbake 
til Zarahemla (se Mosiah 22:10- 13).

Lamanittene sendte en hærstyrke etter Limhi og hans folk. Etter 
å ha gått seg vill i ødemarken, oppdaget hærstyrken Alma og 
hans folk i landet Helam. Lamanittene førte dem i trelldom. 
(Se Mosiah 22- 24.)

7  Almas folk flykter fra trelldom og reiser til Zarahemla (se 
Mosiah 24:20- 25).

Zarahem-
las land

Nephis land 
(Lehi- Nephi)

Mormons vann

Almas folk flykter

Forsøk på å finne 
Zarahemla

Limhis folk 
flykter

Leteaksjon ledet 
av Ammon

Nephitt- gruppe 
ledet av Zeniff

Noen nephitter søker å 
gjenvinne Nephis land Helams land

1

2

5

6

4

3

7

Alma og hans folk 
drar avsted

Oversikt over reiser i Mosiah 7- 24

Ruinene av jaredittenes 
nasjon i landet i nord

24 gullplater 
(Ethers bok)
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Mulig steder i Mormons bok (i forhold til hverandre)  *

Elven Sidon

Villmarken 
Hermounts

Villmarken i syd

Villmarken i øst

En smal stripe villmark

Landet i nord

Overflod

Zarahemla

Havet i nord

Den smale landtungen

Ødemark
Havet i nord

Mulek
Omner

Gid
Morianton

Lehi
Jershon

Moroni

Gideon

Ammonihah

Høyden Manti
Noah

Sidom Høyden Amnihu
Judea

Antiparah Minon Aaron

Cumeni Zeezrom

Melek
Manti

Antionum

Nephihah

Det første arveland

Nephi (Lehi- Nephi)

Amulon

Helam

Shilom
Middoni

Mormon

Havet i vest Havet i øst

Midian
Jerusalem

Shemlon
Ismael

Lemuel

Shimnilon

Høyden Riplah

* Mulige forhold mellom steder i 
Mormons bok, basert på internt 
materiale. Det skulle ikke gjøres 
forsøk på å identifisere punkter 
på dette kartet med henblikk på 
eksisterende geografisk plassering.
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