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III

Om denne håndboken
Leksjonene i denne håndboken er organisert i enhe-
ter som tar opp grunnleggende læresetninger i Jesu 
Kristi gjengitte evangelium. Hver leksjon fokuserer 
på spørsmål som ungdom kan ha, og doktrinære 
prinsipper som kan hjelpe dem å finne svar. Lek-
sjonene er tilrettelagt for å hjelpe deg å forberede 
deg åndelig ved å tilegne deg læren selv og deretter 
planlegge hvordan du kan engasjere ungdommene i 
sterke læringsopplevelser.

Læringsoversikter
For hvert av de doktrinære emnene i innholdsforteg-
nelsen, er det flere læringsoversikter enn du vil være 
i stand til å undervise i løpet av måneden. La Åndens 
inspirasjon og ungdommenes spørsmål og interesser 
veilede deg når du bestemmer deg for hvilke over-
sikter du vil gjennomgå i denne enheten og hvor 
lang tid du vil bruke på et emne.

Oversiktene er ikke ment å foreskrive hva du skal 
si og gjøre i klassen. De har til hensikt å hjelpe deg 
å tilegne deg læren selv og forberede læringsopple-
velser som er tilpasset behovene til ungdommene du 
underviser.

Forbered deg åndelig
For å hjelpe ungdommene å forstå prinsippene i 
disse oversiktene, må du forstå og anvende dem 
selv. Studer Skriftene og andre ressurser, og se etter 
forklaringer, historier eller eksempler som kan 
være spesielt relevante eller inspirerende for ung-
dommene. Planlegg måter å hjelpe ungdommene å 
oppdage disse prinsippene for seg selv på, få et vit-
nesbyrd om dem og bruke dem i egne anstrengelser 
for å lære og undervise i evangeliet.

Rådfør dere med hverandre
Rådfør deg med andre lærere og ledere om ungdom-
mene i klassen. Hva lærer de i andre sammenhenger 
– hjemme, i Seminar, i andre klasser i Kirken? Hvilke 
muligheter kan de ha til å undervise? (Hvis sensitiv 
informasjon kommer frem i disse samtalene, må du 
holde den konfidensiell.)

Mer på Internett
Du kan finne flere ressurser og undervisningsforslag 
for hver av disse leksjonene på lds.org/youth/learn. 
Leksjonene på Internett inneholder:

• Koblinger til de nyeste læresetningene fra levende 
profeter, apostler og andre ledere i Kirken. Disse 
koblingene blir oppdatert jevnlig, så sjekk dem 
ofte.

• Koblinger til videoer, bilder og andre medier som 
du kan bruke til å forberede deg åndelig og under-
vise ungdommene.

• Videoer som viser effektiv undervisning for å 
forbedre din evne til å hjelpe ungdommene å bli 
omvendt.





V

1 Januar: Guddommen
3 Hvordan kan Den hellige ånd hjelpe meg å lære?

7 Hvordan kan studium av Skriftene hjelpe meg å lære om min himmelske Fader?

10 Hvordan kan jeg hjelpe andre å lære om vår himmelske Fader?

13 Hvordan kan jeg lære å se vår himmelske Faders hånd i alle ting?

17 Hvordan hjelper Den hellige ånd meg å undervise i evangeliet?

21 Februar: Frelsesplanen
23 Hvorfor er læring en viktig del av vår himmelske Faders plan?

27 Hvorfor er undervisning i evangeliet viktig i frelsesplanen?

30 Hvilken rolle spiller handlefrihet i å lære evangeliet?

34 Hvordan kan jeg hjelpe andre å delta i læring?

38 Hvordan kan jeg bruke Kirkens musikk til å lære om frelsesplanen?

41 Hvordan kan jeg hjelpe andre å forstå Kristi lære?

43 Mars: Jesu Kristi forsoning
45 Hvordan kan jeg bruke levende profeters og apostlers ord til å styrke min tro på Jesu Kristi 

forsoning?

49 Hva kan Skriftene lære meg om Jesu Kristi forsoning?

53 Hvordan kan Mormons bok hjelpe meg å styrke min tro på Jesu Kristi forsoning?

56 Hvordan kan jeg få hjelp til å bli en bedre lærer når jeg stoler på Frelserens nåde?

60 Hvordan kan jeg bruke sammenligninger for å undervise andre om forsoningen?

Innhold
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65 April: Frafallet og gjenopprettelsen
67 Påske: Hvordan kan jeg bære mitt vitnesbyrd om Jesu Kristi oppstandelse?

70 Hva lærer Joseph Smiths eksempel meg om å lære evangeliet?

75 Hvordan kan jeg se forskjell på sannhet og villfarelse?

79 Hvorfor er det viktig å undervise i ren lære?

81 Hvordan kan jeg sammenligne hendelsene forbundet med frafallet og gjenopprettelsen med 
mitt liv?

85 Hvordan kan jeg forklare frafallet og gjenopprettelsen for andre?

89 Mai: Profeter og åpenbaring
91 Hva kan jeg lære av levende profeter og apostler?

95 Hvordan kan jeg forbedre mitt skriftstudium?

99 Hvordan hjelper ærbødighet meg å motta åpenbaring?

102 Hva vil det si å bære vitnesbyrd?

106 Hva kan jeg lære av president Monson om å følge Ånden?

111 Juni: Prestedømmet og prestedømsnøkler
113 Hvordan kan jeg delta effektivt på rådsmøter i Kirken?

117 Hvordan samarbeider prestedømsbærere og kvinner om å bygge opp Guds rike?

121 Hvorfor er det viktig å følge de råd som gis av prestedømsledere?

123 Hvordan kan bruk av skriftstudieferdigheter hjelpe meg å lære mer om prestedømmet?

127 Hvordan kan jeg bruke historier til å lære andre om prestedømmet?

131 Juli: Ordinanser og pakter
133 Hvilke åndelige sannheter kan jeg lære av evangeliets ordinanser?

137 Hvordan kan jeg utdype min forståelse av pakter?

140 Hvordan kan jeg gjøre nadverden mer meningsfylt for meg?

144 Hvordan holder jeg min pakt om alltid å minnes Frelseren?

148 Hvordan kan jeg forberede meg til å motta templets ordinanser?
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153 August: Ekteskap og familie
155 Hvordan vil det velsigne meg og min familie å føre en personlig dagbok?

158 Hvorfor er det viktig å lære om min slektshistorie?

162 Hvordan kan jeg lære andre å gjøre slektshistorisk arbeid?

165 Hvordan kan jeg forklare viktigheten av ekteskap og familie for andre?

169 Hvilke muligheter er det til læring og undervisning i hjemmet?

173 September: Bud
175 Hvordan hjelper budene meg å lære å bli mer lik vår himmelske Fader?

179 Hvordan kan jeg hjelpe andre å forstå mine normer?

183 Hvordan påvirker det å holde budene min evne til å lære evangeliet?

187 Hvordan kan jeg inspirere andre til å adlyde budene?

191 Hvilke velsignelser lover min himmelske Fader hvis jeg adlyder budene?

195 Oktober: Bli mer lik Kristus
197 Hvordan kan jeg oppfordre andre til å bli mer lik Frelseren?

201 Hvordan kan jeg vise kjærlighet til dem jeg underviser?

205 Hvordan sammenlignet Frelseren evangeliets sannheter med kjente gjenstander og erfaringer?

210 Hvordan kan jeg bruke Skriftene til å hjelpe andre å bli mer lik Kristus?

214 Hvordan kan jeg effektivt bruke spørsmål når jeg underviser?

218 Hva kan Frelserens eksempel lære meg om læring av evangeliet?

223 November: Åndelig og timelig selvhjulpenhet
225 Hvordan kan jeg bli åndelig selvhjulpen?

229 Hvordan kan jeg finne svar på mine egne spørsmål om evangeliet?

233 Hvordan kan jeg overvinne tvil med tro?

237 Hvordan kan jeg lære å ta egne avgjørelser?

241 Hvordan kan jeg bli mer selvhjulpen ved å sette meg mål?

244 Hvordan kan jeg forberede meg til å bli økonomisk selvhjulpen?

248 Hvordan kan jeg stå som Guds vitne?
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251 Desember: Bygg opp Guds rike i de siste dager
253 Jul: Hvordan kan jeg bære vitnesbyrd om at Jesus Kristus er Guds sønn?

256 Hvordan kan jeg lære å tjene mer effektivt i Kirken?

260 Hvordan kan jeg bli en bedre leder?

264 Hvordan kan jeg bli en bedre lærer?

268 Hvordan kan vi effektivt dele evangeliet med andre?

272 Hvordan kan jeg forstå symbolene som brukes til å undervise om det annet komme?

275 Hva kan jeg lære av Skriftene som kan hjelpe meg å forberede meg til det annet komme?

279 TILLEGG
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“Vi tror på Gud den evige Fader og på hans Sønn Jesus Kristus og på Den Hellige Ånd“  
(1. trosartikkel).

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe ungdommene å lære å styrke sin tro på med-
lemmene av Guddommen mens de studerer Skriftene og deler sitt vitnesbyrd med 
andre. De vil få erfaring med å følge Den hellige ånds veiledning i sin innsats for å 
lære og undervise i evangeliet. Oppmuntre dem til å stille spørsmål om det de lærer, 
til å søke å lære mer og til å dele det de oppdager, med andre.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvordan hjelper Den hellige ånd meg å lære?
Hvordan kan skriftstudium hjelpe meg å lære om min himmelske Fader?
Hvordan kan jeg hjelpe andre å lære om vår himmelske Fader?
Hvordan kan jeg lære å se vår himmelske Faders hånd i alle ting?
Hvordan hjelper Den hellige ånd meg å undervise evangeliet?

Til læreren:

Gjennom hele denne enheten kan det være lurt å 
minne ungdommene på at Guddommens navn er hel-
lige (se L&p 63:61). Oppfordre dem til å bruke disse 
navnene med ærbødighet og respekt.

Januar: Guddommen
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JANUAR: GUDDOMMEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan Den hellige 
ånd hjelpe meg å lære?
Frelseren lovet at Den hellige ånd vil lære oss alle ting og minne oss om alt (se 
Johannes 14:26). Når vi lærer om evangeliet, er en del av vårt ansvar å søke 
å bli ledsaget av Den hellige ånd, slik at han inspirerer oss i vårt studim av 
evangeliet – i en klasse, i vårt personlige studium og i andre situasjoner som 
omhandler evangeliet. Å lære ved Ånden innebærer å be om hans innflytelse 
og lytte etter tilskyndelser til å opplyse vår forstand (se Alma 32:28).

Forbered deg åndelig

Les ydmykt disse skriftstedene og hjelpekildene. Hva føler du vil inspirere de unge til å 
søke å lære ved Ånden?

Johannes 16:13 (Den hellige ånd vi 
lede oss til sannhet)

1 Korinterbrev 2:9–14 (Det som er av 
Gud, blir bare forstått ved Den hellige 
ånd)

1 Nephi 10:19 (Hvis vi søker flittig, 
vil Den hellige ånd åpenbare Guds 
mysterier)

Alma 5:45–46; Moroni 10:3–5 (Gjen-
nom Den hellige ånd kan vi få et 
vitnesbyrd om sannheten)

L&p 11:12–14 (Ånden opplyser vårt 
sinn)

Donald L. Hallstrom, “Omvendt til 
evangeliet gjennom Hans kirke”, 
Ensign eller Liahona, mai 2012, 13–15

A. Roger Merrill, “Motta ved Ånden,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2006, 92–94

“Å lære ved Den hellige ånd”, Forkynn 
mitt evangelium (2005), 18

Hvordan har Den hellige 
ånd hjulpet deg å lære 
evangeliet? Hvilke erfa-
ringer kan du dele med de 
unge?

Kommer de unge til 
klassen åndelig forberedt 
til å lære? Hvordan vil de 
lære bedre hvis de søker 
Ånden?
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Se sammenhengen

I løpet av de første minuttene av hver klasse kan du hjelpe de unge å se sammenhengen 
mellom det de lærer i forskjellige situasjoner (som personlig studium, Seminar, andre 
klasser i Kirken eller sammen med sine venner). Hvordan kan du hjelpe dem å se hvor-
dan evangeliet er aktuelt i hverdagen? Forslagene nedenfor kan være nyttige:

• Be de unge fortelle om en erfaring i 
sin familie som har lært dem noe om 
Gud.

• Be de unge lese president Spen-
cer W. Kimballs svar på spørsmålet 
“Hva gjør du når du er på et kjedelig 
nadverdsmøte?” (i eldste Donald L. 
Hallstroms tale “Omvendt til hans 

evangelium gjennom hans kirke”). 
Hvorfor sa president Kimball at han 
aldri hadde vært på et kjedelig nad-
verdsmøte? Be de unge fortelle om 
erfaringer med å føle Ånden under et 
nadverdsmøte eller en annen klasse i 
Kirken. Hva gjorde de for å forberede 
seg åndelig til disse erfaringene? Be 
dem skrive sine svar på tavlen.

Lær sammen

Alle aktivitetene nedenfor vil hjelpe de unge å forstå hva det betyr å lære ved Ånden. Følg 
Den hellige ånds inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for din klasse:

• Be hvert klassemedlem lese ett av 
skriftstedene som blir foreslått i denne 
oversikten, og se etter hvilke roller 
Den hellige ånd har med hensyn til å 
hjelpe oss å lære om evangeliet. Hva 
er noen av de potensielle konsekven-
sene av å prøve å studere evangeliet 
uten Åndens innflytelse? Overvei å 
fortelle om en personlig erfaring med 
å ha følt Den hellige ånds innflytelse 
mens du lærte om evangeliet. Innby 
de unge til å fortelle om lignende 
erfaringer.

• Oppfordre de unge til å lese A. 
Roger Merrills liste over tre ting vi 
skulle gjøre for å motta ved Ånden 
(i hans tale “Motta ved Ånden”). Be 
hvert klassemedlem velge ett av de 
tre punktene og benytte et skriftsted 
eller en personlig erfaring som sam-
svarer med dette punktet. Oppfordre 

de unge til å fortelle om sine tanker 
om hvordan de kan anvende bror 
Merrills råd i sitt personlige studium, 
i Søndagsskolen og i andre situasjoner 
hvor de lærer om evangeliet.

• Oppfordre de unge til å lese “Å 
lære ved Den hellige ånd” i Forkynn 
mitt evangelium (side 18) og identifi-
sere velsignelser vi mottar når vi lærer 
ved Ånden. Med biskopens tillatelse 
kan du invitere heltidsmisjonærene 
(eller en nylig hjemvendt misjonær) 
til å fortelle klassen hvordan de har 
sett disse velsignelsene bli oppfylt 
når de søkte å lære ved Ånden. Be de 
unge nevne konkrete måter som det å 
lære ved Ånden kan være en velsig-
nelse for dem nå. Hva vil de gjøre for 
å innby Ånden når de skal lære om 
evangeliet?

Undervisningstips

“Ånden må være til-
stede for at et evangelisk 
budskap skal nå frem til 
elevene (se 2 Nephi 33:1; 
L&p 42:14). Derfor skulle 
du benytte teknikker som 
vil anslå en passende tone 
for leksjonen og innby 
Ånden” (Undervisning, 
intet større kall [2000], 91).
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Be de unge fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller inntrykk har de? Forstår 
de hva det betyr å lære ved Ånden? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å 
bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør de unge hva de føler seg inspirert til å gjøre etter det de har lært i dag. Oppmuntre 
dem til å handle ifølge disse følelsene. Søk Ånden når du med bønn overveier hvordan 
du kan følge opp dette.

Undervis på 
Frelserens måte

Frelseren hadde tillit til 
sine disipler og ga dem 
ansvar for å undervise, 
velsigne og tjene andre. 
Hvilke anledninger kan du 
gi de unge til å dele det de 
lærer med andre?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra A. Roger Merrill, “Motta ved Ånden,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2006, 92-94

På våre møter i Kirken, i vårt personlige- og fami-
liestudium av Skriftene, og også i dag mens vi 
lyt ter til Herrens profeter og apostler, vil noen av 
oss motta mer enn andre. Hvorfor? Jeg lærer at de 
som virkelig mottar, gjør minst tre ting som andre 
kanskje ikke gjør.

Først søker de. Vi lever i en underholdningsverden, 
iakttakerens verden. Uten å være klar over det, kan 
vi oppleve å komme til en konferanse eller gå i kir-
ken med holdningen: “Her er jeg, inspirer meg.” Vi 
blir åndelig passive.

Når vi isteden fokuserer på å søke og å motta 
Ånden, blir vi mindre opptatt av læreren eller tal-
eren som har vår oppmerksomhet, og mer opptatt 
av å vie oppmerksomhet til Ånden. Husk at å motta 
er et verb. Det er et handlingsprinsipp. Det er et 
grunnleggende uttrykk for tro.

For det annet, de som mottar, føler. Selv om åpenba-
ring kommer til sinn og hjerte, vil man som oftest 
føle den. Før vi lærer å vie oppmerksomhet til slike 
åndelige følelser, gjenkjenner vi vanligvis ikke 
Ånden engang.

I en samtale jeg nylig hadde med en av våre svi-
gerdøtre, hevdet hun at vi kan hjelpe selv små barn 
å bli klar over disse følelsene som kommer ved 
Ånden. Vi kan stille dem spørsmål som: “Hva føler 
du når vi leser dette skriftstedet sammen? Hva føler 
du at Ånden tilskynder deg til å gjøre?” Dette er 

gode spørsmål for oss alle. De viser ønsket om å 
motta.

For det tredje, de som mottar ved Ånden, har til hen-
sikt å handle. Som profeten Moroni instruerte oss, for 
å motta et vitnesbyrd om Mormons bok, må vi be 
med “ærlig hensikt” (Moroni 10:4). Ånden undervi-
ser når vi oppriktig har til hensikt å foreta oss noe 
med det vi lærer.

Utdrag fra “Å lære ved Den hellige ånd,” Forkynn mitt 
evangelium (2004), 18

Du får mest ut av ditt studium av evangeliet når du 
undervises av Den hellige ånd. Begynn alltid ditt 
studium av evangeliet med å be om at Den hellige 
ånd må hjelpe deg å lære. Han vil formidle kunn-
skap og overbevisning som vil velsigne deg og gjøre 
det mulig for deg å velsigne andre. Din tro på Jesus 
Kristus vil øke. Ditt ønske om å omvende deg og 
forbedre deg vil vokse.

Et slikt studium gjør deg beredt til å tjene, trøste og 
løse problemer, og du vil få styrke til å holde ut til 
enden. Et utbytterikt studium av evangeliet krever 
ønske og handling. “For den som søker flittig, skal 
finne, og Guds mysterier skal foldes ut for dem ved 
Den Hellige Ånds kraft, såvel i denne tid som i for-
dums tid” (1 Nephi 10:19). Når du i likhet med Enos 
hungrer etter å høre ordene om evig liv, og når du 
lar disse ordene “synke dypt i [ditt] hjerte” (Enos 
1:3), vil Den hellige ånd åpne ditt sinn og ditt hjerte 
for større lys og forståelse.
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JANUAR: GUDDOMMEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan studium av 
Skriftene hjelpe meg å lære 
om min himmelske Fader?
Gjennom tidene har profeter åpenbart sannheter om Guds natur. Når vi flittig stu-
derer deres vitnesbyrd i Skriftene, kan vi lære om vår himmelske Faders egenska-
per, og styrke vår tro og vårt vitnesbyrd. Jo bedre vi forstår vår himmelske Faders 
natur, desto bedre forstår vi vårt guddommelige mulighet som hans åndebarn.

Forbered deg åndelig

Når du ydmykt studerer Skriftene og disse andre hjelpekildene, kan du se etter avsnitt 
eller uttalelser som de unge kan bruke for å lære mer om vår himmelske Faders natur.

Omni 1:17; Mosiah 1:3–7; Alma 37:8–9 
(Skriftene hjelper oss å forstå Guds 
natur)

L&p 1:37–39; 18:34–36 (I Skriftene kan 
vi høre Guds røst)

Veiledning til Skriftene, “Gud, 
Guddommen”

D. Todd Christofferson, “Den vel-
signelse Skriftene er for oss”, Ensign 
eller Liahona, mai 2010, 32–35; se også 
videoen “Den velsignelse Skriftene er 
for oss”

Se sammenhengen

I løpet av de første minuttene av hver klasse kan du hjelpe de unge å se sammenhengen 
mellom det de lærer i forskjellige situasjoner (som personlig studium, Seminar, andre 
klasser i Kirken eller sammen med sine venner). Hvordan kan du hjelpe dem å se hvor-
dan evangeliet er aktuelt i hverdagen? Forslagene nedenfor kan være nyttige:

• Be en av de unge mennene i klas-
sen fortelle de unge kvinnene noe han 
har lært om Guddommen under et 
quorumsmøte for Det aronske preste-
dømme nylig. Deretter kan du be en 
ung kvinne fortelle de unge mennene 
noe hun har lært i sin klasse i Unge 
kvinner.

• Be de unge overveie spørsmålet 
“Hva hender med dem som ikke har 
eller ikke bruker Skriftene?” Be dem 
se etter svar på dette spørsmålet mens 
de leser ett av skriftstedene som fore-
slås i denne oversikten eller avsnittet 
“Skriftene utvider vår erindring” i 
eldste D. Todd Christoffersons tale 
“Den velsignelse Skriftene er for oss.” 
Be dem fortelle om det de finner ut.

Hvordan har ditt person-
lige skriftstudium styrket 
din tro på vår himmelske 
Fader og ditt vitnesbyrd 
om ham? Hvilke metoder 
har du brukt til å studere 
Skriftene som kan være 
nyttige for de unge?

Hvorfor er det viktig at de 
unge kjenner og forstår vår 
himmelske Faders natur? 
Hvilke skriftsteder mener 
du ville være mest nyttige 
for dem?
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Lær sammen

Alle aktivitetene nedenfor vil hjelpe de unge å forstå hvordan de kan bruke Skriftene 
til å få større forståelse av Guddommen. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere 
som fungerer best for din klasse:

• Oppfordre de unge til å skrive på 
tavlen noen sannheter de kjenner om 
Gud. Spør hvordan de lærte disse 
sannhetene. Vis dem hvordan man 
bruker Veiledning til Skriftene for 
å finne skriftsteder om sannhetene 
om Gud som de har skrevet opp (de 
kan for eksempel søke “Gud, Gud-
dommen” eller “Guds ord”). Opp-
fordre dem til å skrive på tavlen de 
henvisningene de finner. Oppmuntre 
de unge til å fortelle om ytterligere 
sannheter de lærer om vår himmelske 
Fader når de leser disse skriftstedene 
og skriver dem på tavlen. Hvorfor 
er Skriftene viktige når det gjelder å 
hjelpe oss å forstå Gud?

• Velg et kapittel eller noen vers i 
Skriftene, og vis de unge hva de kan 
lære om vår himmelske Fader av 
dette kapitlet. Eksempelvis kan du 
vise dem hvordan 1 Nephi 1 under-
viser om hans herlighet (se vers 8–9) 
og hans barmhjertighet (se verses 14, 
20). Gi de unge tid i klassen til å lese 

et kapittel eller noen vers i Skriftene 
og legge merke til alt de lærer om vår 
himmelske Fader mens de leser. Du 
kan godt foreslå følgende: Jesaja 55; 
2 Nephi 26:23–33; Mosiah 2:19–25; 
Lære og pakter 1:17–39. De kan gjøre 
dette hver for seg, i grupper eller som 
klasse. Be de unge fortelle hverandre 
hva de oppdager.

• Oppfordre de unge til å lese hver 
for seg det som står under “Gud, 
Guddommen” i Veiledning til Skrif-
tene, og skrive ned én ting de lærer 
om Gud Faderen av det de leser. 
Oppmuntre dem til å slå opp aktuelle 
skriftsteder som det henvises til. Når 
alle er ferdige, ber du alle klassemed-
lemmene finne en i klassen som har 
skrevet noe annet, og be dem fortelle 
hverandre hva de har lært (innbefattet 
skriftsteder de fant). Fortell hvordan 
du har lært vår himmelske Fader å 
kjenne ved å lese i Skriftene, og opp-
fordre noen av de unge til å fortelle 
om egne erfaringer.

Be de unge fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller inntrykk har de? Forstår 
de hvordan skriftstudium kan hjelpe dem å lære om vår himmelske Fader? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Oppmuntre de unge til å bruke det de har lært i dag til å forbedre sitt personlige skrift-
studium. I fremtidige leksjoner kan du oppfordre dem til å fortelle om hvilken forståelse 
de har fått om vår himmelske Fader fra sitt studium.

Undervisningstips

“Ofte inneholder en 
leksjon mer stoff enn du 
kan bruke på den tiden 
du har til rådighet. I slike 
tilfeller skulle du velge ut 
det som vil ha størst nytte 
for dem du underviser” 
(Undervisning, intet større 
kall [2000], 98).

Undervis på 
Frelserens måte

Frelseren brukte Skriftene 
for å undervise og vitne 
om sin misjon i Faderens 
plan. Hvordan kan du 
hjelpe de unge å lære 
å bruke Skriftene for å 
lære mer om sin Fader i 
himmelen?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra D. Todd Christofferson, “Den velsignelse 
Skriftene er for oss,” Ensign eller Liahona, mai 2010, 
32-35

Skriftene utvider vår erindring ved å hjelpe oss til 
alltid å minnes Herren og vårt forhold til ham og 
Faderen. De minner oss om det vi visste i vårt førjor-
diske liv. De utvider også vår erindring i en annen 
betydning ved å lære oss om tidsaldre, personer og 
hendelser vi ikke selv har opplevd. Ingen av oss var 
tilstede og så Rødehavet bli delt, og gikk over til den 
andre siden sammen med Moses mellom vegger 
av vann. Vi var ikke der og hørte Bergprekenen, så 
Lasarus bli oppvekket fra de døde eller så Frelserens 
lidelser i Getsemane og deretter på korset. Vi hørte 
ikke, sammen med Maria, de to englene som vitnet 
ved den tomme graven om at Jesus var oppstått fra 
de døde. Vi gikk ikke frem en etter en sammen med 
folkemengden i landet Overflod, etter invitasjon fra 
Frelseren, for å føle naglegapene og væte føttene 
hans med våre tårer. Vi knelte ikke ved siden av 
Joseph Smith i Den hellige lund og skuet Faderen 
og Sønnen. Likevel vet vi disse tingene og mye, mye 
mer fordi vi har Skriftenes opptegnelse som utvider 
vår erindring og lærer oss det vi ikke visste. Og når 

disse tingene trenger inn i vårt sinn og hjerte, slår 
vår tro på Gud og hans elskede Sønn, rot.

Skriftene utvider også vår erindring ved å hjelpe 
oss å ikke glemme det vi og tidligere generasjoner 
har lært. De som enten ikke har eller ignorerer Guds 
nedskrevne ord, slutter til slutt å tro på ham og 
glemmer hensikten med sin eksistens. Dere husker 
sikkert hvor viktig det var for Lehis folk å få med 
seg messingplatene da de forlot Jerusalem. Disse 
Skriftene var nøkkelen til deres kunnskap om Gud 
og Kristi kommende forløsning. Den andre grup-
pen som “kom ut fra Jerusalem” kort tid etter Lehi, 
hadde ingen skrifter, og da Lehis etterkommere 
møtte dem 300 eller 400 år senere, står det skrevet at 
“deres språk var blitt forvansket, . . . og de fornektet 
sin Skapers eksistens” (Omni 1:15, 17).

På Tyndales tid hersket stor uvitenhet om Skrif-
tene fordi folk ikke hadde tilgang til Bibelen, iallfall 
ikke på et språk de kunne forstå. I dag er Bibelen 
og andre skrifter lett tilgjengelig, men likevel til tar 
uvitenheten om Skriftene fordi folk ikke vil åpne 
bøkene. Dermed har de glemt ting som deres beste-
foreldre visste.
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JANUAR: GUDDOMMEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg hjelpe andre å 
lære om vår himmelske Fader?
Mange i dagens verden har enten ikke noen forestilling om Gud, eller en opp-
fatning av Guddommen som er svært forskjellig fra hans sanne natur. Fordi vi 
har evangeliets fylde, kan vi hjelpe andre å forstå vår himmelske Faders sanne 
natur og deres forhold til ham.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt disse skriftstedene og andre hjelpekilder. Hva mener du vil være mest 
nyttig for de unge du underviser?

Alma 18:24–40; 22:4–23 (Ammon og 
Aaron underviser lamanittenes kon-
ger om Gud)

Alma 30:12–15, 37–53 (Korihor strides 
med Alma om Guds eksistens)

“Gud er vår kjærlige himmelske 
Fader,” Forkynn mitt evangelium (2004), 
31–32

“Forstå dem du underviser”, Under-
visning, intet større kall (1999), 33–34

“Gud Faderen”, Tro mot pakten (2005), 
60–62

Se sammenhengen

I løpet av de første minuttene av hver klasse kan du hjelpe de unge å se sammenhengen 
mellom det de lærer i forskjellige situasjoner (som personlig studium, Seminar, andre 
klasser i Kirken eller sammen med sine venner).  Hvordan kan du hjelpe dem å se hvor-
dan evangeliet er aktuelt i hverdagen? Forslagene nedenfor kan være nyttige:

• Be de unge fortelle noe de nylig 
har lært om Guddommen. Hvilke 
spørsmål har de? Hvordan kan de 
hjelpe hverandre å finne svar på sine 
spørsmål?

• Oppfordre de unge til å bruke et 
minutt til å skrive ned det vi tror om 
vår himmelske Fader (hvis nød-
vendig kan du vise til “Gud er vår 

kjærlige himmelske Fader”, Forkynn 
mitt evangelium, 31–32; eller “Gud 
Faderen”, Tro mot pakten, 60–62). Be 
noen av dem lese det de har skrevet. 
Be de unge fortelle om erfaringer de 
har hatt med å drøfte sin oppfatning 
av Gud med noen som har en annen 
tro (eller du kan selv fortelle om en 
erfaring du har hatt). Hva lærte de av 
denne erfaringen?

Hvilken erfaring har du 
med å undervise andre 
eller med å bli undervist 
om Gud Faderen? Hvor-
for tror du det ville være 
nyttig å forstå hva de du 
underviser tror?

Hvilke anledning har de 
unge til å forklare andre 
hva de tror om Gud 
Faderen? Hvordan kan du 
hjelpe dem å forberede seg 
til disse anledningene?
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Lær sammen

Alle aktivitetene nedenfor vil hjelpe de unge å lære hvordan de kan forklare deres tro på 
Gud for andre. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for 
din klasse:

• Som klasse eller i små grupper kan 
dere analysere Alma 30:12–15, 37–53. 
Be noen av de unge finne grunner til 
at Korihor ikke trodde på Gud, og be 
de andre se etter grunner til at Alma 
trodde. Vet de unge om noen som har 
lignende oppfatninger som Korihor? 
Be de unge overveie hvordan de kan 
hjelpe en venn som er usikker på om 
Gud finnes. Bruk litt tid på å hjelpe de 
unge å planlegge hva de kunne gjøre 
i en slik situasjon. Hvilke opplevel-
ser kunne de fortelle om? Hvordan 
kunne de på passende måte bære 
vitnesbyrd?

• Be halve klassen lese Alma 
 18:24–40 og de andre Alma 22:4–23. 
Hva lærer de om å undervise av 
Ammons og Aarons eksempel? Hva 

gjorde Ammon og Aaron for å hjelpe 
Lamoni og hans far å forstå Guds 
natur? Hvorfor begynte både Ammon 
og Aaron med å spørre Lamoni og 
hans far om deres tro på Gud? Be de 
unge fortelle hva de lærer, og drøfte 
hvordan de kunne anvende det når de 
får anledninger til å forklare om sin 
tro på Gud for andre.

• Med biskopens tillatelse kan du 
invitere en eller flere konvertitter til 
klassen for å fortelle hva de trodde 
om Gud før de sluttet seg til Kirken, 
og hvordan deres tro ble forandret 
eller påvirket da de lærte om det gjen-
gitte evangelium. Be de unge se etter 
skriftsteder som underbygger den nye 
forståelsen som konvertittene fikk om 
sin himmelske Fader.

Be de unge fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller inntrykk har de? Forstår 
de hvordan de kan hjelpe andre å lære om vår himmelske Fader? Har de andre spørs-
mål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør de unge hva de føler seg inspirert til å gjøre etter det de har lært i dag. Oppmuntre 
dem til å handle ifølge disse følelsene. Søk Ånden når du med bønn overveier hvordan 
du kan følge opp dette.

Undervisningstips

“Motta gale svar med 
respekt og høflighet. 
Forviss deg om at ved-
kommende fortsatt føler 
seg fortrolig med å delta. 
Du kan velge å ta ansvaret 
selv ved å si noe sånt som: 
‘Unnskyld meg, jeg ordla 
meg visst ikke tydelig nok. 
La meg prøve en gang til’ ” 
(Undervisning, intet større 
kall[2000], 69).

Undervis på 
Frelserens måte

Frelseren kjente og forsto 
dem han underviste. Han 
fant unike måter å hjelpe 
dem å lære og vokse på. 
Hva vet du om de unge 
du underviser? Hvordan 
kan du komme til å forstå 
dem bedre? Hvordan vil 
det påvirke den måten du 
underviser dem på?
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Utvalgte ressurser

“Gud Faderen,” Tro mot pakten (2004), 60-62

Gud Faderen er Det høyeste vesen som vi tror på og 
som vi tilber. Han er den overordnede Skaper, Her-
sker og Bevarer av alle ting. Han er fullkommen, har 
all makt og vet alle ting. Han “har et legeme av kjøtt 
og ben like følbart som menneskets” (L&p 130:22).

Vår himmelske Fader er en Gud med dømmekraft, 
styrke, kunnskap og makt, men han er samtidig en 
Gud med fullkommen barmhjertighet, vennlighet 
og kjærlighet. Selv om vi “[ikke forstår] hva alle ting 
betyr”, kan vi finne fred i den sikre kunnskap om at 
han elsker oss (se 1 Nephi 11:17).

Våre ånders Fader

Ett av livets store spørsmål er “Hvem er jeg?” En 
kjær Primær-sang hjelper selv små barn å besvare 
dette spørsmålet. Vi synger: “Jeg er Guds kjære barn 
som han har sendt til jord.” Kunnskapen om at vi er 
Guds barn gir oss styrke, trygghet og håp.

Du er i bokstavelig forstand et Guds barn, ånde-
lig født i det førjordiske liv. Som hans barn kan du 
være sikker på at du har en guddommelig og evig 
mulighet og at han vil hjelpe deg når du oppriktig 
anstrenger deg for å nå dette potensialet.

Den suverene Skaper

Vår himmelske Fader er den Høyeste Skaper. Gjen-
nom Jesus Kristus skapte han himmelen og jorden 
og alt som finnes i og på dem (se Moses 2:1). Alma 
sa: “Alle ting bærer bud om at det finnes en Gud. Ja, 
til og med jorden og alle ting som er på dens over-
flate, 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).

Iblant skulle du stoppe opp og tenke over skaper-
verkets skjønnhet – trærne, blomstene, dyrene, 
fjel lene, havets bølger, et nyfødt barn. Ta deg tid til å 
se opp mot himmelen, hvor stjernenes og planetenes 
baner er bevis på at “Gud [beveger] seg i sin velde 
og kraft” (se L&p 88:41-47).

Opphavsmannen til frelsesplanen

Vår Fader i himmelen ønsker at vi skal bo sammen 
med ham i all evighet. Hans gjerning og herlighet er 
“å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv” 
(Moses 1:39). For å gjøre dette mulig utarbeidet han 
frelsesplanen. Han sendte sin elskede Sønn Jesus 
Kristus for å løse dødens bånd og sone for verdens 
synder: “For så har Gud elsket verden at han gav sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, 
ikke skal fortapes, men ha evig liv” (John 3:16). 
Dette offeret er det største uttrykk for vår Faders 
kjærlighet til oss.
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JANUAR: GUDDOMMEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg lære å 
se vår himmelske Faders 
hånd i alle ting?
Profeten Alma forkynte: “Alle ting bærer bud om at det finnes en Gud” (Alma 
30:44). Vår himmelske Fader elsker oss og velsigner oss daglig. Hvis vi er 
observante, kan vi se tegn på hans kraft og innflytelse i vårt liv og i verden 
rundt oss. Selv om vi ikke ser ham personlig, kan vårt vitnesbyrd om at han 
lever bli styrket når vi anerkjenner hans hånd i alle ting.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt disse skriftstedene og hjelpekildene. Hva vil hjelpe de unge å gjenkjenne 
Guds hånd i deres liv?

Salme 145:9; 1 Nephi 1:20 (Herrens 
milde barmhjertighet er over alle hans 
gjerninger)

Alma 30:44; Moses 6:63 (Alle ting 
vitner om at det er en Gud)

L&p 59:21 (Gud blir krenket når vi 
unnlater å anerkjenne hans hånd i alle 
ting)

Kim B. Clark, “Øyne til å se og ører til 
å høre med,” Ensign eller Liahona, nov. 
2015, 124–26

Henry B. Eyring, “Husk, husk,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2007, 66–69; 
se også videoen “Husk, husk”

David A. Bednar, “Herrens milde 
barmhjertighet,” Ensign eller Liahona, 
mai 2005, 99–102; se også videoen 
“Herrens milde barmhjertighet”

Videoer: “Gud er vår Fader,” “We 
Lived with God” “The Will of God”

“O store Gud”, Salmer, nr. 64

Se sammenhengen

I løpet av de første minuttene av hver klasse kan du hjelpe de unge å se sammenhengen 
mellom det de lærer i forskjellige situasjoner (som personlig studium, Seminar, andre 
klasser i Kirken eller sammen med sine venner).  Hvordan kan du hjelpe dem å se hvor-
dan evangeliet er aktuelt i hverdagen? Forslagene nedenfor kan være nyttige:

• Be de unge fortelle om erfaringer 
de har hatt i uken som har gått, som 
har styrket deres vitnesbyrd om 
evangeliet.

• Fortell om en erfaring da du så et 
tegn på at Gud veileder deg, beskytter 
deg eller velsigner deg. Bær vitnes-
byrd om vår himmelske Fader.

Når har du merket vår 
himmelske Faders innfly-
telse i ditt liv? Hva gjør 
du for å gjenkjenne hans 
milde barmhjertighet?

På hvilke måter har du 
sett vår himmelske Faders 
hånd i de unges liv? Hva 
kan hindre de unge i å 
gjenkjenne vår himmelske 
Faders innflytelse på dem? 
Hvordan vil det å lære å 
gjenkjenne hans innfly-
telse gagne dem nå og i 
fremtiden?
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Lær sammen

Alle aktivitetene nedenfor vil hjelpe de unge å forstå hvordan de kan gjenkjenne Guds 
hånd i sitt liv. Følg Åndens inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for 
din klasse:

• For å hjelpe ungdommene å se 
Guds hånd i sitt liv, kan du be dem 
lese eldste Kim B. Clarks tale “Øyne 
til å se og ører til å høre med.” Hva 
lærer de av denne talen om hvordan 
de kan se vår himmelske Faders hånd 
og lytte til hans røst? Som ledd i drøf-
tingen, kan du snakke om fordelene 
med fysisk syn og hørsel, samt utfor-
dringene ved å ikke kunne se eller 
høre. Hvordan kan du demonstrere 
viktigheten av å se og høre åndelig? 
Hvilke eksempler kan du og ungdom-
mene dele om å høre og se åndelig?

• Vis en av videoene som er fore-
slått i denne oversikten. Be de unge 
lytte etter grunner til at personene 
i videoen tror på Gud. Hvilket tegn 
på Hans hånd ser disse personene i 
verden rundt seg? Hvilke flere tegn 
ser de unge? Oppfordre de unge til å 
bære vitnesbyrd om vår himmelske 
Faders innflytelse på dem.

• Oppfordre de unge til å lese pre-
sident Henry B. Eyrings tale “Husk, 
husk” eller se på videoen som hører 
til. Hvilke velsignelser mottok presi-
dent Eyring fordi han så etter Guds 
hånd i sitt liv? Oppfordre de unge til å 
tenke over hvilke erfaringer de har, og 
besvare for seg selv spørsmålene som 
president Eyring foreslo: “Sendte Gud 
et budskap som var bare til meg? Så 
jeg hans hånd i mitt liv?” Oppmuntre 

dem til å fortelle om sine svar parvis 
eller i små grupper. Oppfordre de 
unge til å bestemme seg for hva de vil 
gjøre for å “finne måter å gjenkjenne 
og huske Guds godhet på”.

• Oppfordre de unge til å synge, lytte 
til eller lese salmen “O store Gud”. 
Be dem lage en liste eller tegne bilder 
på tavlen av noe i denne salmen som 
viser Guds storhet (de kan også lese 
skriftstedene som er oppgitt nedenfor 
salmen). Hvilke andre ting kan de 
unge tilføye på listen som vitner for 
dem om Guds makt og kjærlighet? 
Oppfordre de unge til å tenke ut krea-
tive måter de kan uttrykke sitt vit-
nesbyrd om vår himmelske Fader på. 
Eksempelvis kan de bruke listene sine 
til å skrive en kort salme selv, eller de 
kan ta bilder og lage en bildefremvis-
ning. Oppfordre dem til å vise det de 
har laget i en fremtidig klasse.

• Skriv følgende ufullstendige set-
ninger på tavlen. “Jeg ville definere 
mild barmhjertighet som _______. 
Ett eksempel på mild barmhjertighet 
er ________. Jeg legger kanskje ikke 
merke til et resultat av mild barm-
hjertighet hvis _______.” Oppfordre 
de unge til å tenke over hvordan de 
ville fullføre disse setningene når 
de leser avsnittet “Hva er Herrens 
milde barmhjertighet?” i eldste David 
A. Bednars tale “Herrens milde 

Undervisningstips

“Når en leser høyt, skulle 
du oppfordre de andre til 
å følge med i sine bøker. 
Oppfordre dem til å se 
etter spesielle prinsipper 
eller tanker. La dem få tid 
til å finne hvert skriftsted 
før det blir lest” (Undervis-
ning, intet større kall [2000], 
56).
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barmhjertighet” (eller ser på videoen 
med samme tittel). Be dem gi uttrykk 
for sine tanker. Hvilke eksempler 
på mild barmhjertighet har de unge 
lagt merke til i sitt eget liv? Hvordan 

har disse erfaringene styrket deres 
vitnesbyrd om vår himmelske Fader? 
Oppfordre dem til å tenke på en som 
de kan dele sine erfaringer med for å 
bidra til å styrke hans eller hennes tro.

Be de unge fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller inntrykk har de? Forstår 
de hvordan de kan gjenkjenne vår himmelske Faders hånd i sitt liv? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Oppfordre de unge til å prøve å gjenkjenne Guds hånd i deres liv gjennom kommende 
uke. I begynnelsen av neste ukes leksjon oppfordrer du dem til å fortelle om sine 
erfaringer.

Undervis på 
Frelserens måte

Frelseren fortalte enkle 
historier og eksempler fra 
det virkelige liv. Han hjalp 
sine tilhengere å oppdage 
leksjoner om evangeliet i 
sitt daglige liv og i verden 
rundt seg. Har du noen 
eksempler eller erfaringer 
i ditt liv som kan hjelpe 
de unge å se hvordan alt 
vitner om at det er en 
Gud? Har de unge noen 
erfaringer de kan meddele 
hverandre?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra David A. Bednar, “Herrens milde barmhjer-
tighet,” Ensign eller Liahona, mai 2005, 99-102

På en stavskonferanse nylig kom Herrens milde 
barmhjertighet til uttrykk i det gripende vitnesbyr-
det til en ung hustru og mor til fire hvis mann var 
blitt drept i Irak i desember 2003. Denne trofaste 
søsteren fortalte at hun, etter å ha blitt underrettet 
om mannens død, hadde fått julekort og hilsen fra 
ham. Midt oppe i denne harde virkeligheten med 
et plutselig forandret liv fikk denne gode søsteren 
i rett tid en god påminnelse om at familier virkelig 
kan være sammen for evig. Med tillatelse siterer jeg 
fra dette julekortet:

“Til verdens beste familie! Ha en fin tid sammen, og 
husk julens sanne betydning! Herren har gjort det 
mulig for oss å være sammen for evig. Så selv når 
vi er fra hverandre, vil vi likevel være sammen som 
familie.

Gud velsigne og bevare dere alle, og la denne julen 
være vår kjærlighetsgave fra oss til ham i det høye!!!

Kjærlig hilsen fra pappa og din hengivne 
ektemann.”

Mannens henvisning til at de var langt fra hveran-
dre, viste selvfølgelig til adskillelsen på grunn av 
hans militæroppdrag. Men for denne søsteren var 
det som en røst fra støvet fra en avdød evig ekte-
felle og far kom med sårt tiltrengt åndelig forsikring 
og vitnesbyrd. Som jeg har nevnt, viser ikke Her-
rens milde barmhjertighet seg tilfeldig eller bare ved 
et sammentreff. Trofasthet, lydighet og ydmykhet 
innbyr mild barmhjertighet, og ofte er det Herrens 
tidspunkt som gjør oss i stand til å gjenkjenne og 
verdsette disse viktige velsignelsene. . .

Vi skulle ikke undervurdere eller overse kraften i 
Herrens milde barmhjertighet. Enkelheten, godhe-
ten og det konstante i Herrens milde barmhjertighet 
vil gjøre mye for å styrke og beskytte oss i de uro-
lige tidene vi lever i nå og kommer til å leve i. Når 
ord ikke kan gi den lindring vi trenger eller uttrykke 
den glede vi føler, når det rett og slett er nytteløst å 
prøve å forklare det som er uforklarlig, når logikk 
og fornuft ikke strekker til med hensyn til å for-
klare livets urettferdighet, når jordisk erfaring og 
vurdering er utilstrekkelig til å fremkalle et ønsket 
resultat, og når det synes som vi kanskje er fullsten-
dig alene, da blir vi i sannhet velsignet ved Herrens 
milde barmhjertighet og gjort så mektige at vi har 
makt til befrielse (se 1 Nephi 1:20).
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JANUAR: GUDDOMMEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan hjelper Den hellige ånd 
meg å undervise i evangeliet?
Når vi underviser i evangeliet, skulle vi ydmykt erkjenne at Den hellige ånd er 
den egentlige læreren. Vi har privilegiet å være det instrument Den hellige ånd 
kan undervise, vitne, trøste og inspirere andre gjennom. Vi skulle leve verdig 
til å motta Ånden, be om hans veiledning når vi forbereder oss og underviser, 
og skape en atmosfære der de vi underviser kan føle hans innflytelse.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt disse skriftstedene og hjelpekildene. Hva føler du deg inspirert til å 
fortelle de unge?

Johannes 15:26; L&p 50:13–22; 52:9 
(Trøsteren blir sendt for å undervise i 
sannheten)

2 Nephi 33:1–2 (Den hellige ånd brin-
ger våre ord inn i menneskenes barns 
hjerte)

Alma 17:3 (Mosiahs sønner forbe-
redte seg til å forkynne med kraft og 
myndighet)

L&p 11:21; 84:85 (Ånden vil hjelpe 
oss å vite hva vi skal si hvis vi søker å 
erverve oss Guds ord)

L&p 42:11–17 (Hvis vi ikke har 
Ånden, skal vi ikke undervise)

Dallin H. Oaks, “Undervis og lær ved 
Ånden”, Liahona, mai 1999, 14–24

Matthew O. Richardson, “Undervis 
slik Ånden underviser”, Ensign eller 
Liahona, nov. 2011, 94–96

“Åndens kraft i omvendelse”, Forkynn 
mitt evangelium (2004), 92–93

“Undervis ved Ånden”, Undervisning, 
intet større kall (1999), 40–48

Hvordan vet du når du 
underviser ved Ånden? 
Har du hatt noen ånde-
lige opplevelser når du 
har undervist, som det 
er passende å fortelle de 
unge om?

Hvilke anledninger har de 
unge til å undervise andre 
om evangeliet? Forstår de 
hva det betyr å undervise 
ved Ånden? Hvordan kan 
du hjelpe dem å føle hvor 
viktig det er å følge Ånden 
når de underviser?
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Se sammenhengen

I løpet av de første minuttene av hver klasse kan du hjelpe de unge å se sammenhengen 
mellom det de lærer i forskjellige situasjoner (som personlig studium, Seminar, andre 
klasser i Kirken eller sammen med sine venner).  Hvordan kan du hjelpe dem å se hvor-
dan evangeliet er aktuelt i hverdagen? Forslagene nedenfor kan være nyttige:

• Be de unge tenke på en gang da 
de følte Ånden i en klasse i Kirken, i 
Seminar eller på familiens hjemme-
aften. Hva gjorde læreren for å innby 
Ånden?

• Oppfordre de unge til å lage en 
liste over anledningene de har til å 
undervise andre i evangeliet. Få dem 
til å ta med uformelle, ikke planlagte 

undervisningsøyeblikk, så vel som 
formelle undervisningsoppdrag. Skriv 
på tavlen: “Hva betyr å undervise 
ved Ånden?” Oppfordre de unge til å 
overveie gjennom leksjonen hvordan 
de ville besvare dette spørsmålet i 
forbindelse med anledningene til å 
undervise som de har på listen. I slut-
ten av leksjonen oppfordrer du dem 
til å dele sine tanker. 

Lær sammen

Alle aktivitetene nedenfor vil hjelpe de unge å forstå hva det betyr å undervise ved 
Ånden. Følg Den hellige ånds inspirasjon, og velg en eller flere som vil fungere best for 
din klasse:

• La de unge velge ett av følgende 
spørsmål: Hvorfor er det viktig å 
undervise ved Ånden? Hvordan 
velsigner Ånden oss som lærere? 
Hvordan velsigner Ånden dem vi 
underviser? Hva skulle vi gjøre for 
å innby Ånden i vår undervisning? 
Be hvert klassemedlem lese et skrift-
sted om å undervise ved Ånden (slik 
som disse som blir foreslått i denne 
oversikten) og finne et svar i skriftste-
det på det spørsmålet han eller hun 
valgte. Gi klassemedlemmene anled-
ning til å fortelle om skriftstedet og 
svarene de fant.

• Ved hjelp av bønn velger du noen 
avsnitt fra eldste Dallin H. Oaks’s tale 
“Undervis og lær ved Ånden” eller 
fra Undervisning, intet større kall,sidene 

40–48, som du føler vil hjelpe de 
unge å forstå hva det betyr å under-
vise ved Ånden. Del klassen inn i 
små grupper, be hver gruppe lese ett 
av disse avsnittene sammen og lage 
en liste over noe de kan gjøre for å 
undervise ved Ånden. Be gruppene 
fortelle hverandre hva de har lært, 
og oppfordre dem til å tilføye mer til 
listene sine mens de lytter til de andre 
gruppene. Be dem tenke over hvor-
dan de kan anvende det de har lært 
når de i fremtiden får anledning til å 
undervise noen.

• Oppfordre de unge til å lese Matt-
hew O. Richardsons tale “Undervis 
etter Åndens påvirkning,” og se 
etter svar på spørsmålene “Hvordan 
underviser Ånden?” og “Hvordan 

Undervisningstips

“Vær ikke redd for taus-
het. Folk trenger ofte tid 
til å tenke seg om og svare 
på spørsmål eller uttrykke 
hva de føler. Du kan 
stoppe opp etter å ha stilt 
et spørsmål, etter at noen 
har fortalt om en åndelig 
erfaring eller når en har 
vanskelig for å få uttrykt 
seg” (Undervisning, intet 
større kall[2000], 66- 67).
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etterligner vi ham i vår undervis-
ning?” Be dem fortelle hverandre 
hva de finner. Hvilke erfaringer har 
de hatt der en lærer underviste slik 
Ånden underviser? Hvordan kan de 
følge den lærerens eksempel neste 
gang de underviser?

• Sammen som klasse kan dere lese 
eldste Richard G. Scotts erfaringer 
på side 41 og 42 i Undervisning, intet 
større kall. Be de unge sammenligne 
de to erfaringene. Hvorfor var Den 
hellige ånd tilstede under den første 
leksjonen? Hva var annerledes med 
den andre leksjonen? Oppfordre de 
unge til å fortelle hvordan de planleg-
ger å anvende det de har lært av disse 
erfaringene neste gang de får anled-
ning til å undervise andre.

• Gi hvert klassemedlem en kopi 
av “Åndens kraft i omvendelse” fra 
Forkynn mitt evangelium (side 92–93). 
Be dem lese dette for seg selv og se 
etter svar på spørsmålet “Hva betyr 
det å undervise ved Ånden?” Be dem 
fortelle om det de finner ut. Spør de 
unge hvorfor de mener det er viktig å 
vite dette nå, før de reiser på heltids-
misjon. Oppmuntre dem til å fullføre 
aktivitetene “Personlig studium” og 
“Skriftstudium” på egen hånd (hvis 
mulig kan du gi dem anledning til å 
begynne i klasseperioden). Oppfordre 
dem til å notere alt som inspirerer 
dem mens de leser disse skriftstedene, 
og dele dem med klassen i en senere 
leksjon.

Be de unge fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller inntrykk har de? Forstår 
de hvordan man underviser ved Ånden? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å 
bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør de unge hva de føler seg inspirert til å gjøre etter det de har lært i dag. Oppmuntre 
dem til å handle ifølge disse følelsene. Søk Ånden når du med bønn overveier hvordan 
du kan følge opp dette.

Undervis på 
Frelserens måte

Frelseren stilte spørsmål 
som fikk dem han under-
viste til å tenke dypt og 
føle sterkt. Han ga dem 
anledning til å stille egne 
spørsmål og gi uttrykk for 
sin egen innsikt. Fordi han 
elsket dem, følte de at de 
kunne formidle sine tanker 
og personlige følelser. 
Hvordan kan du hjelpe de 
unge til å føle seg trygge 
nok til å formidle sine tan-
ker og personlige følelser?
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Utvalgte ressurser

“Åndens kraft i omvendelse,” Forkynn mitt evange-
lium (2004), 92-93

Den hellige ånds kraft er sentral i omvendelsen. 
Streb etter å forstå læren om omvendelse og også 
hvordan omvendelse finner sted. President Boyd 
K. Packer har forklart Åndens sentrale oppgave i 
omvendelsen:

“Når omvendelse finner sted, er det gjennom 
Åndens kraft. For å lykkes i misjonærarbeidet må 
disse tre tingene skje:

Vi må forstå hva en undersøker må føle for å kunne 
bli omvendt.

Vi må forstå hva en misjonær må føle for å under-
vise med Åndens kraft til omvendelse.

Og så må vi forstå hva et medlem må føle for å lyk-
kes i å delta i omvendelsesprosessen” (konferanse 
for misjonspresidenter, 3. april 1985).

• Bli oppbygget og få ditt sinn opplyst når du 
studerer Skriftene og underviser i læren.

• Skape en atmosfære når du underviser, hvor 
Den hellige ånd kan bære vitnesbyrd. Det gjør 
du ved å undervise og vitne om gjenopprettel-
sens budskap. Undervis slik Ånden veileder 

deg, og bær vitnesbyrd om at du vet ved Den 
hellige ånds kraft at det du forkynner, er sant.

• Følg Åndens veiledning når du tilpasser bud-
skapet til den enkeltes behov.

• Oppfordre mennesker til å handle. Deres 
tro vil vokse når de omvender seg, adlyder 
budene og inngår og holder pakter.

Eldste M. Russell Ballard talte om Åndens kraft: 
“Sann omvendelse kommer gjennom Åndens kraft. 
Når Ånden rører ved hjertet, blir hjerter forandret. 
Når enkeltpersoner . . . føler at Ånden arbeider med 
dem, eller når de ser tegn på Herrens kjærlighet og 
barmhjertighet i sitt eget liv, blir de oppbygget og 
styrket åndelig, og deres tro på ham vokser. Slike 
opplevelser med Ånden følger naturlig når en per-
son er villig til å prøve ordet. Det er slik vi får føle at 
evangeliet er sant” (“Nå er tiden inne,” Liahona, nov. 
2000, 75).

Den hellige ånd arbeider i menneskenes hjerter for å 
bevirke disse forandringene. Når mennesker velger 
å holde forpliktelser, vil de føle Den hellige ånds 
kraft sterkere og vil utvikle tro til å adlyde Kristus. 
Derfor skulle du hjelpe personene du arbeider med, 
til å vokse i tro ved å oppfordre dem til å omvende 
seg og inngå og holde forpliktelser.
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe ungdommene å forstå viktigheten av læring 
og undervisning i frelsesplanen. Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum 
har sagt at “lærdom ved tro og av erfaring er to sentrale punkter i Faderens plan for 
lykke” (“Søk lærdom ved tro,” Liahona, sep. 2007, 17). Du vil få anledning til å hjelpe 
ungdommene å få et sterkere vitnesbyrd om frelsesplanen og mer tillit til sin evne til å 
undervise andre i den. Oppmuntre dem til å stille spørsmål om det de lærer, til å søke 
å lære mer og til å undervise andre i det de oppdager.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvorfor er læring en viktig del av vår himmelske Faders plan?
Hvorfor er undervisning i evangeliet viktig i frelsesplanen?
Hvilken rolle spiller handlefrihet i å lære evangeliet?
Hvordan kan jeg hjelpe andre å delta i læring?
Hvordan kan jeg bruke Kirkens musikk til å lære om frelsesplanen?
Hvordan kan jeg hjelpe andre å forstå Kristi lære?

Februar: Frelsesplanen
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FEBRUAR: FRELSESPLANEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er læring en viktig del 
av vår himmelske Faders plan?
En av de viktigste grunnene til at vår himmelske Fader sendte oss til jorden, 
var å gi oss erfaringer som vil hjelpe oss å lære og bli mer lik ham. Hvis vi er 
lydige og lærevillige, vil han hjelpe oss å lære det vi trenger å vite, linje på linje, 
gjennom hele livet. Vår himmelske Fader forventer at vi bruker den kunnska-
pen vi tilegner oss, til å velsigne andre og bygge opp hans rike.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva inspirerer deg til å lære hele 
livet?

2 Nephi 28:27- 30; L&p 98:11- 12 (Her-
ren har lovet å lære oss “linje på linje” 
når vi studerer og etterlever det vi 
lærer)

Alma 12:9- 11; L&p 50:40 (Hvis vi er 
lydige og lærevillige, vil vi fortsette å 
lære gjennom hele livet)

L&p 88:77- 80 (Herren vil at vi skal 
lære så vi kan være forberedt til å 
foredle våre kall)

Dieter F. Uchtdorf, “Det er vel ikke 
meg, Herre?” Ensign eller Liahona, 
nov. 2014, 56- 59

Dallin H. Oaks og Kristen M. Oaks, 
“Lærdom og siste- dagers- hellige,” 
Ensign eller Liahona, april 2009, 22–27

“Utdannelse,” Til styrke for ungdom 
(2011), 9- 10

“Frelsesplanen,” Tro mot pakten (2004), 
54- 56

Video: “Du vet tilstrekkelig” (Eldste 
Neil L. Andersen forklarer at læring 
finner sted linje på linje)

Hvilke muligheter har 
du til å fortsette å lære? 
Hvordan har det vært til 
velsignelse for deg å gjøre 
dette?

Hvordan kan du hjelpe 
ungdommene å forstå 
viktigheten av å fortsette 
å lære gjennom hele livet? 
Hva kan du gjøre for å 
hjelpe dem å se verdien av 
å lære både verdslige ting 
og evangeliet?
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Finne sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig stu-
dium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Hva har ungdommene lært om 
aspekter ved frelsesplanen (som pak-
ter, lydighet, forsoningen eller livet 
etter døden)? Hva kan de dele med 
hverandre?

• Skriv på tavlen: “Hvorfor er det å 
lære en viktig del av vår himmelske 
Faders plan?” Gi ungdommene tid 
gjennom hele leksjonen til å tenke på 
dette spørsmålet og skrive ned noen 
mulige svar. På slutten av leksjonen 
ber du dem fortelle hva de skrev.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil bidra til å inspirere ungdommene til å fortsette å lære 
livet ut. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere av disse som vil fungere best for 
din klasse:

• Skriv på tavlen: Hvorfor er det å lære 
en viktig del av vår himmelske Faders 
plan? Be ungdommene tenke på dette 
spørsmålet mens de leser avsnittet 
“Det granskede liv” i president Dieter 
F. Uchtdorfs tale “Det er vel ikke meg, 
Herre?” Gi dem tid til å fortelle hva 
de lærte. Be dem fortelle om endrin-
ger de har gjort i livet på grunn av sitt 
studium av Skriftene eller levende 
profeters læresetninger.

• Be hver ungdom lese et av skrift-
stedene i denne oversikten og se etter 
prinsipper for læring. Be hver av dem 
om å tegne et bilde eller et diagram 
som representerer prinsippene i 
skriftstedet. Be ungdommene bruke 
bildene sine til å undervise hveran-
dre om det de leser. Hva lærer disse 
skriftstedene oss om betydningen av å 
lære i vår himmelske Faders plan?

• Be ungdommene lese kapitlet 
“Utdannelse” i Til styrke for ungdom, 
inkludert skriftstedhenvisningene. Be 
halve klassen se etter ting vår him-
melske Fader ønsker at vi skal gjøre, 
og be den andre halvparten finne 
velsignelser som han har lovet. Be 
dem fortelle hva de finner ut, og velge 
noe de føler de trenger å jobbe med. 
Diskuter som klasse hvordan de kan 
forbedre seg på disse områdene, og 
oppfordre ungdommene til å sette seg 
som mål å anvende Herrens råd.

• Vis videoen “Du vet tilstrekkelig”, 
og be ungdommene fortelle hva de 
lærer av eldste Neil L. Andersen om 
hvordan vi oppnår kunnskap. Hva 
ville de ha sagt til en venn som sliter 
fordi han eller hun ikke forstår alt om 
evangeliet? Hvordan ville de ha hjul-
pet sin venn å forstå den rollen læring 
spiller i vår himmelske Faders plan?

Undervisningstips

“Når én stiller et spørsmål, 
kan du vurdere å innby 
andre til å svare istedenfor 
å svare på det selv. Du kan 
for eksempel si: ‘Det er et 
interessant spørsmål. Hva 
mener dere andre?’ eller 
‘Kan noen hjelpe meg med 
det spørsmålet?’” (Under-
visning, intet større kall 
[1999], 64).
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Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren var det full-
komne eksempel på alt 
han underviste. Han lærte 
sine disipler å be ved å be 
sammen med dem. Han 
lærte dem å vise kjærlighet 
og yte tjeneste ved måten 
han elsket og betjente dem 
på. Hva kan du gjøre for å 
være et eksempel for ung-
dommene du underviser, 
på en som elsker lærdom?

• Be ungdommene lese “Frelses-
planen” i Tro mot pakten (side 54- 56), 
inkludert skriftstedene det er hen-
vist til, og finne noe de ikke allerede 

vet. Be dem fortelle hva de lærer, og 
snakke om hvorfor vår himmelske 
Fader ønsker at vi skal fortsette å lære.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de viktigheten av å lære i vår 
himmelske Faders plan? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørs-
mål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

• Oppfordre ungdommene til å tenke 
på en del av frelsesplanen de ønsker 
å undervise en venn eller et familie-
medlem om. Hva kan de gjøre for å 
lære om dette emnet?

• Bær vitnesbyrd om velsignelsene vi 
får når vi søker lærdom gjennom hele 
livet.
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Utvalgte ressurser

“Utdannelse,” Til styrke for ungdom (2011), 9-10

Utdannelse er en viktig del av vår himmelske 
Faders plan for å hjelpe deg å bli mer lik Ham. Han 
ønsker at du skal lære opp ditt sinn og forbedre dine 
ferdigheter og talenter, din evne til å utføre dine 
ansvarsoppgaver bra og til å verdsette livet. Utdan-
nelsen din vil være verdifull for deg i jordelivet og i 
livet heretter.

Utdannelse vil forberede deg til større tjeneste i ver-
den og i Kirken. Den vil hjelpe deg til bedre å kunne 
forsørge deg selv, din familie og mennesker i nød. 
Den vil også hjelpe deg å være en klok rådgiver og 
ledsager for din fremtidige ektefelle og en velorien-
tert og effektiv lærer for dine fremtidige barn.

Utdannelse er en investering som gir store avkast-
ninger og vil åpne dører til muligheter som ellers 
kunne være stengt for deg. Planlegg nå å skaffe deg 

en utdannelse. Vær villig til å arbeide flittig og ofre 
noe om nødvendig. Fortell din familie, dine venner 
og ledere om dine mål for utdannelse, slik at de kan 
støtte og oppmuntre deg.

Vær entusiastisk når det gjelder å lære gjennom hele 
livet. Finn glede i å fortsette å lære og i å utvide dine 
interesser. Velg å ta aktivt del i de læremulighetene 
som er tilgjengelige for deg.

Din utdannelse skulle innbefatte åndelig lærdom. 
Studer Skriftene og ordene fra profeter i de siste 
dager. Delta i Seminar og Institutt. Fortsett gjennom 
hele livet å lære om vår himmelske Faders plan. 
Denne åndelige lærdom vil hjelpe deg å finne svar 
på livets utfordringer og vil innby Den hellige ånd 
til å være din ledsager.

Alma 37:35; Lære og pakter 88:77-80
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FEBRUAR: FRELSESPLANEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er undervisning i 
evangeliet viktig i frelsesplanen?
For å oppfylle formålene med planen for lykke, trenger vår himmelske Faders 
barn å lære om evangeliet. Av denne grunn trenger Gud at hver enkelt av oss 
lærer bort evangeliet til vår familie, andre medlemmer av Kirken og dem som 
ikke har mottatt evangeliet.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva føler du deg tilskyndet til å dele 
med ungdommene?

Lukas 2:46- 52 (I ung alder undervi-
ste Frelseren andre om evangeliets 
sannheter)

2 Nephi 2:8 (Viktigheten av å gjøre 
disse tingene kjent, er stor)

L&p 43:8; 88:77- 80 (Herren befaler oss 
å undervise hverandre)

Undervisning, intet større kall (1999), 3- 4

Video: “Undervisning bidrar til å 
redde liv”

Finne sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig stu-
dium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Følg opp det ungdommene lærte i 
Søndagsskolen i forrige uke. På hvilke 
måter har de fortsatt sin læring i løpet 
av uken?

• Be ungdommene snakke om en 
opplevelse der noen lærte dem noe 
på en meningsfylt måte. Du kan også 
fortelle om noe du har opplevd selv.

• Be ungdommene fortelle om en 
gang da de underviste i evangeliet 
(for eksempel hjemme, sammen med 
en venn eller i kirken). Hvorfor er 
undervisning viktig i Guds plan for 
sine barn?

Hvordan har du blitt 
påvirket av en lærer i 
evangeliet? Hvilken inn-
flytelse har du på dem du 
underviser?

Hvem andre underviser 
ungdommene i klassen 
din? Hvordan har disse 
lærerne påvirket ungdom-
menes liv?

Når har ungdommene fått 
muligheter til å undervise? 
Hvordan har de hjulpet 
andre?
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Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å forstå viktigheten av å under-
vise i evangeliet i vår himmelske Faders plan. Følg Åndens veiledning, og velg en eller 
flere som vil fungere best for din klasse:

• Vis et bilde av Frelseren som 
underviser i templet (se Kunst inspi-
rert av evangeliet, 34), og be ungdom-
mene lese Lukas 2:46- 52. Hva mente 
Frelseren, til og med som ung gutt, 
om viktigheten av undervisning? 
Hva annet lærer denne historien oss 
om viktigheten av undervisning i vår 
himmelske Faders plan? Be ungdom-
mene tenke på og lage en liste over 
alle undervisningsanledningene de 
for tiden har (oppfordre dem til å ta 
med uformelle sammenhenger, for 
eksempel samtaler med venner). Be 
ungdommene velge noe fra listen og 
grunne på dette spørsmålet: “Hvor-
dan kan jeg bidra til å oppfylle vår 
himmelske Faders plan ved å benytte 
meg av denne undervisningsanled-
ningen?” Be dem uttrykke sine tanker.

• Vis videoen “Undervisning bidrar 
til å redde liv”, og be ungdommene 
tenke på effektive lærere i evangeliet 

som de har hatt, inkludert foreldre og 
andre familiemedlemmer. Del dem 
inn i par, og be dem fortelle hverandre 
om lærerne de tenkte på. Hva gjorde 
disse lærerne effektive? Hvordan har 
disse lærerne bidratt til å oppfylle 
vår himmelske Faders plan? Hva kan 
ungdommene gjøre for å følge deres 
eksempel?

• Be ungdommene lese side 3 og 4 i 
Undervisning, intet større kall og se etter 
en uttalelse som besvarer spørsmålet 
“Hvorfor er undervisning i evangeliet 
viktig i frelsesplanen?” Be dem skrive 
sine uttalelser på et lite kort, og samle 
så inn kortene. Les ett av kortene, og 
be klassemedlemmet som skrev dette 
svaret, komme frem foran klassen og 
forklare hvorfor han eller hun valgte 
denne uttalelsen. Be dem fortelle om 
en opplevelse de har hatt som illustre-
rer uttalelsen de valgte.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvilken rolle undervisning 
i evangeliet spiller i frelsesplanen? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de 
andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

• Spør ungdommene hvilke tilskyn-
delser de fikk i dag med hensyn til 
undervisning. Hva kan de gjøre for å 
følge disse tilskyndelsene?

• Bær ditt vitnesbyrd om viktigheten 
av undervisning.

Undervisningstips

“Din viktigste oppgave 
skulle være å hjelpe andre 
å lære evangeliet, ikke å 
gi en imponerende pre-
sentasjon. Dette omfatter 
å gi elevene anledninger 
til å undervise hverandre” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 64).

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren forberedte seg 
til å undervise andre i 
evangeliet. Han tilbragte 
tid alene i bønn og faste. I 
private øyeblikk søkte han 
sin himmelske Faders vei-
ledning. Hvordan kan du 
forberede deg åndelig til å 
undervise ungdommene?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Undervisning, intet større kall (1999), 3-4

Undervisningens rolle i vår himmelske Faders plan

For fullt ut å kunne utøve vår handlefrihet på en 
rettferdig måte, må vi lære av Frelseren og læreset-
ningene i hans evangelium. Derfor har undervisning 
alltid hatt en viktig rolle i vår himmelske Faders 
plan for hans barn.

I den førjordiske åndeverden “mottok [vi våre] før-
ste leksjoner . . . og ble forberedt til å komme frem 
i Herrens beleilige tid for å arbeide i hans vingård 
med å frelse menneskenes sjeler” (L&p 138:56). Etter 
at Adam og Eva var drevet ut av Edens hage, sendte 
Herren engler for å undervise dem om forløsnings-
planen (se Alma 12:27-32). Han befalte senere Adam 
og Eva å lære sine barn disse tingene (se Moses 
6:57-59).

I alle evangelieutdelinger har Herren befalt at det 
skal undervises om forløsningsplanen. Han har 
sent engler (se Mosiah 3:1-4, Moroni 7:29-32, Joseph 
Smith – Historie 1:30-47), kalt profeter (se Amos 
3:7), frembragt hellig skrift (se L&p 33:16) og hjul-
pet menneskene til å få kunnskap om sannheten ved 
Den hellige ånds kraft (se 1 Nephi 10:19; Moroni 
10:5). Han har befalt sine følgesvenner å under-
vise sine familier i evangeliet (se 5 Mosebok 6:5-7, 
Mosiah 4:14-15, L&p 68:25-28), undervise andre 
medlemmer av Kirken (se L&p 88:77-78, 122) og 
dem som ennå ikke har mottatt evangeliets fylde (se 
Matteus 28: 19-20, L&p 88:81) . . .

Ethvert medlem en lærer

Da den oppstandne Frelser underviste nephittene, 
sa han: “Løft dere lys opp så det kan skinne for 
verden. Se, jeg er det lys som dere skal løfte opp – 
det dere har sett meg gjøre” (3 Nephi 18:24). I denne 
instruksjonen gjorde ikke Herren noen forskjell 
blant dem som hørte hans røst. Alle ble befalt å 
undervise.

Det samme gjelder i dag. Ansvaret for å undervise i 
evangeliet er ikke begrenset til dem som formelt er 
kalt til lærere. Som medlem av Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige har du ansvar for å under vise 
i evangeliet. Som foreldre, sønn, datter, ektemann, 
hustru, bror, søster, leder i Kirken, lærer for en 
klasse, hjemmelærer, besøkende lærerinne, med-
arbeider, nabo eller venn har du anledninger til å 
undervise. Noen ganger kan du undervise åpent og 
direkte ved det du sier og det vitnesbyrd du bærer. 
Og du underviser alltid ved eksempel.

Herren sa: “Dette er min gjerning og min herlighet 
å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv” 
(Moses 1:39). Kan du, når du tenker på hvilken rolle 
det å undervise i evangeliet har i Guds barns frelse 
og opphøyelse, forestille deg en edlere eller mer hel-
lig plikt? Det krever flittig arbeid av deg å øke din 
forståelse og forbedre dine evner, samtidig som du 
vet at Herren vil forøke dine evner når du under-
viser på den måten han har befalt. Det er et kjær-
lighetsarbeid – en anledning til å hjelpe andre til å 
utøve sin handlefrihet på en rettferdig måte, komme 
til Kristus og motta det evige livs velsignelser.
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FEBRUAR: FRELSESPLANEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvilken rolle spiller handlefrihet 
i å lære evangeliet?
Vår himmelske Fader skapte oss til å handle på egenhånd, ikke til å bli påvirket 
(se 2 Nephi 2:26). Dette prinsippet gjelder alle aspekter av vårt liv på jorden, 
inkludert våre anstrengelser for å lære evangeliet. Vi må alle lære evangeliet for 
oss selv – ingen kan lære det for oss. Å lære evangeliet er ment å være en aktiv 
opplevelse, ikke en passiv en. Når vi utøver vår handlefrihet til flittig å søke 
sannheten, velsigner Herren oss med mer lys og kunnskap.

Forbered deg åndelig

Studer ressursene nedenfor. Hvilke skriftsteder eller eksempler kan du bruke til å hjelpe 
ungdommene å forstå hva det vil si å delta aktivt i å lære?

Johannes 7:17 (Vi må gjøre vår him-
melske Faders vilje for å kjenne hans 
lære)

Jakobs brev 1:22 (Vær ordets gjørere, 
ikke bare dets hørere)

1 Nephi 10:19 (Hvis vi flittig søker 
sannheten, vil vi finne den)

2 Nephi 2:26 (Vi skal handle, ikke bli 
påvirket)

L&p 50:24 (Når vi mottar sannhet og 
følger den, mottar vi mer sannhet)

L&p 88:118 (Vi søker lærdom ved 
studium og ved tro)

David A. Bednar, “Søk lærdom ved 
tro,” Liahona, sep. 2007, 16- 24

Tenk på noe du har lært 
nylig. Hva gjorde du for å 
lære det? Hva følte du?

Hva er noen forskjellige 
måter ungdom kan være 
involvert i å lære evange-
liet på?

Hvem i klassen synes å 
være aktivt involvert i 
læringen? Hvem er det 
ikke? Hvordan kan du 
samarbeide med andre 
lærere for å oppmuntre 
ungdommene til å delta 
aktivt i å lære, i klassen og 
på egen hånd?
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Finne sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig 
studium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvor-
dan kan du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan 
hjelpe:

• Be ungdommene lage en liste over 
ting de har lært i Seminar, på nad-
verdsmøtet, i sitt personlige studium 
eller i andre sammenhenger. Drøft 
som klasse hvordan alle disse tingene 
forholder seg til frelsesplanen.

• Be ungdommene fortelle om 
en favorittleksjon hvor de aktivt 
deltok (for eksempel en familiens 

hjemmeaften, et hjemmelærerbe-
søk, en Søndagsskole- klasse eller i 
Primær). Hva gjorde de for å delta? 
Hvordan hjalp deres deltagelse dem å 
lære bedre? Hva er noen andre måter 
å delta i læring på? (Du kan påpeke 
at det å komme med kommentarer 
i klassen ikke er den eneste måten å 
delta på.)

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil bidra til å inspirere ungdommene til å bli aktivt 
involvert i å lære evangeliet. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil 
fungere best for din klasse:

• Oppfordre ungdommene til å dele 
noen eksempler i Skriftene på men-
nesker som aktivt forsøkte å lære om 
evangeliet (se for eksempel 1 Nephi 
2:14- 16 [Nephi], Lære og pakter 138:1- 
11 [Joseph F. Smith] og Joseph Smith 
– Historie 1:10- 18 [Joseph Smith]). 
Hvilke prinsipper for å lære evange-
liet kan ungdommene oppdage når 
de leser om disse eksemplene? (For 
eksempel hørte Nephi hva hans far 
lærte, hadde et ønske om å få vite det 
selv og handlet i samsvar med disse 
ønskene.) Hva ønsker ungdommene å 
lære om frelsesplanen? Hvordan kan 
de anvende disse prinsippene til å 
veilede sin læring?

• Oppfordre ungdommene til å lese 
avsnittet “Lærdom ved tro – å virke 
uten å bli påvirket,” fra eldste David 
A. Bednars artikkel “Søk lærdom ved 
tro.” Be dem om å se etter ting eldste 
Bednar foreslår at de kan gjøre for å ta 
mer ansvar for sin læring av evange-
liet. Hva vil de gjøre for å anvende 
hans råd på sin egen innsats for å lære 
om frelsesplanen?

• Skriv skriftstedhenvisningene fra 
denne oversikten på tavlen. Be hvert 
klassemedlem om å velge en å lese, 
på jakt etter svar på dette spørsmå-
let: Hvilke velsignelser kommer av å 
delta aktivt i å lære? Be ungdommene 
fortelle hva de finner ut. Be dem om 

Undervisningstips

“Still spørsmål som krever 
at elevene må finne svaret 
i Skriftene og i læresetnin-
gene til profeter i de siste 
dager” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 62).
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individuelt å fullføre følgende set-
ning: “Jeg har tenkt å bli mer aktivt 
involvert i å lære evangeliet ved å …” 
Be noen ungdommer om å dele sine 
planer med klassen.

• Be ungdommene lese Lære og 
pakter 58:26- 28, på jakt etter måter 

Herrens råd kan anvendes på deres 
rolle i å lære evangeliet på. Be dem 
om å nevne noen valg de må gjøre 
som elever (for eksempel om de skal 
gi en kommentar i klassen eller hvor-
dan de skal forberede seg åndelig til 
klassen). Hva er noen konsekvenser 
av disse valgene?

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvilken rolle handlefrihet 
spiller i å lære evangeliet? Hvilke følelser eller tilskyndelser har de? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

• Hva kan ungdom gjøre for å bruke 
det de har lært mens de studerer 
frelsesplanen i sine andre klasser i 
Kirken? Hvordan kan du støtte dem 

i deres anstrengelser for å bli aktive 
elever?

• Bær vitnesbyrd om de velsignelser 
som kommer av flittig å søke lærdom.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren brukte enkle his-
torier, lignelser og eksem-
pler fra virkeligheten når 
han underviste. Han hjalp 
andre med å oppdage 
evangeliets lærdommer i 
sine egne erfaringer. Hvor-
dan vil du hjelpe ungdom-
mene å se eksempler på 
det du underviser, i sitt 
eget liv?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra David A. Bednar, “Søk lærdom ved tro,” Lia-
hona, sept. 2007, 17

Hva er sammenhengen mellom tro som prinsippet 
bak handling blant alle intelligente vesener, og det 
å lære evangeliet? Og hva betyr det å søke lærdom 
ved tro?

Ifølge den storslagne inndelingen av Guds skaper-
verk, er det ting som virker og ting som blir påvir-
ket (se 2 Nephi 2:13-14). Som sønner og døtre av 
vår himmelske Fader, har vi blitt velsignet med 
hand lefrihetens gave – evnen og kraften til å 
handle på egen hånd. Med denne handlefriheten er 
vi selvsten dige, og skal først og fremst virke og ikke 
bli påvirket – særlig når vi søker å tilegne oss og 
anvende åndelig kunnskap.

Lærdom ved tro og av erfaring er to sentrale punk-
ter i Faderens plan for lykke. Frelseren bevarte 
handlefriheten gjennom forsoningen og gjorde det 
mulig for oss å virke og lære ved tro. Lucifers opp-
rør mot planen hadde til hensikt å ødelegge menne-
skenes handlefrihet, og han ønsket at vi som elever 
bare skulle bli påvirket. . .

En elev som utøver sin handlefrihet ved å handle 
ifølge korrekte prinsipper, åpner sitt hjerte for Den 
hellige ånd og innbyr Hans undervisning og bekref-
tende vitnesbyrd. 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 himmel-
ske Fader og hans Sønn Jesus Kristus vår villighet 
til å lære og motta instruksjoner fra Den hellige ånd. 
Med andre ord innebærer lærdom ved tro at vi utø-
ver vår handlefrihet ved å handle på vissheten om 
ting vi håper på, og innbyr til bekreftelser på ting vi 
ikke ser fra den eneste sanne lærer, Herrens ånd.

Tenk over hvordan misjonærer hjelper undersøkere 
å lære ved tro. Det å inngå og holde åndelige for-
pliktelser, som å studere og be om Mormons bok, 
gå på Kirkens møter og holde budene, fordrer at 
en undersøker utøver tro og handler. En grunnleg-
gende rolle for en misjonær er å hjelpe en undersø-
ker å inngå og holde forpliktelser – å handle og lære 
ved tro. Undervisning, formaning og forklaring, 
så viktige som de enn er, kan aldri formidle til en 
undersøker et vitnesbyrd om sannheten av det 
gjen gitte evangelium. Først når en undersøkers tro 
fører til handling og åpner veien til hjertet, kan Den 
hel lige ånd gi et bekreftende vitnesbyrd. Misjonærer 
må naturligvis lære å undervise ved Åndens kraft. 
Men like viktig er det ansvaret misjonærene har for 
å hjelpe undersøkerne å lære ved tro. . .

Ansvaret for å lære ved tro og anvende åndelig 
sannhet, påhviler hver enkelt av oss. Dette blir et 
stadig mer alvorlig og viktig ansvar i det samfun-
net vi lever i og vil fortsette å leve i. Hva, hvordan 
og når vi lærer understøttes av – men er ikke avhen-
gig av – en lærer, en presentasjonsmetode eller et 
bestemt emne eller leksjonsformat.
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FEBRUAR: FRELSESPLANEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg hjelpe 
andre å delta i læring?
Vi er alle ansvarlige for å lære evangeliets læresetninger gjennom vår egen 
iherdige innsats. Som lærere i evangeliet, kan vi hjelpe dem vi underviser å ta 
ansvar for egen læring. Vi kan vekke et ønske i andre om å studere, forstå og 
etterleve evangeliet. Vi lykkes best som lærere når vi hjelper dem vi underviser 
å oppdage evangeliets prinsipper for seg selv, og hente styrke fra Gud.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt Skriftene og ressursene nedenfor. Hva føler du vil være mest nyttig for 
ungdommene du underviser?

Matteus 16:13- 16 (Frelseren oppfor-
drer Peter til å vitne)

Matteus 28:18- 19; Lukas 10:1- 9 (Frel-
seren gir sine disipler ansvar for å 
undervise og tjene andre)

Markus 10:17- 21 (Frelseren oppfor-
drer dem han underviser, til å handle 
i tro)

Lukas 7:36- 43 (Frelseren stiller spørs-
mål som oppfordrer dem han under-
viser, til å grunne på hans budskap)

Johannes 3:1- 13 (Frelseren svarer på 
spørsmål fra dem han underviser)

3 Nephi 11:13- 15 (Frelseren innbyr 
dem han underviser, til selv å bli kjent 
med ham)

3 Nephi 17:1- 3 (Frelseren oppfordrer 
dem han underviser, til å forberede 
seg til å lære mer)

L&p 88:122 (Elever blir oppbygget 
når de utveksler tanker og innsikt og 
lytter til hverandre)

David A. Bednar, “Vær årvåkne … 
med all utholdenhet,” Ensign eller 
Liahona, mai 2010, 40- 43

“Oppfordre til flid,” Undervisning, 
intet større kall (1999), 60- 74, 208- 12

Hvilke erfaringer har du 
hatt som klassemedlem 
der du deltok meningsfylt? 
Hvordan er opplevelsen 
annerledes når du ikke 
deltar?

Hva er noen måter man 
kan delta meningsfylt i 
læring på, i tillegg til å 
komme med kommen-
tarer? Hva gjør du for å 
oppmuntre til deltagelse?

Hvilke undervisningserfa-
ringer har ungdommene 
hatt? Hvordan har de opp-
fordret dem de har under-
vist, til å delta i læringen? 
Hvordan kan du bygge på 
deres erfaringer?
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Finne sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig stu-
dium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om en 
lærings-  eller undervisningsopple-
velse de nylig har hatt utenfor klas-
serommet. Hvordan ble de hjulpet av 
prinsippene som ble gjennomgått i 
tidligere uker?

• Be ungdommene diskutere ulem-
pene ved å være i en klasse der 

læreren står for all snakkingen og 
klassemedlemmene ikke oppfordres 
til å delta. Hjelp dem å lage en liste 
over ulike måter elevene kan delta i 
læringen på (inkludert i og utenfor 
klasserommet). Hvordan kan en lærer 
oppmuntre til den slags deltagelse? 

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å forstå hvordan de kan hjelpe 
dem de underviser, å delta i læringen. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere 
som vil fungere best for din klasse:

• Be ungdommene granske side 4- 5 
i Undervisning i evangeliet på Frelserens 
måte og lage en liste på tavlen over 
hvordan Frelseren oppfordret dem 
han underviste, til å være involvert 
i sin egen læring. Be ungdommene 
velge et punkt fra listen og arbeide 
i par for å finne et eksempel i Skrif-
tene på da Frelseren underviste på 
denne måten (for eksempel de som 
er foreslått i denne oversikten). Du 
kan også be dem tenke på en egen 
opplevelse hvor en lærer lærte dem 
noe på en lignende måte. Be hvert par 
fortelle klassen hva de finner ut. Drøft 
hvordan ungdommene kan etterligne 

Frelserens metoder når de underviser. 
Hvorfor er det viktig å involvere dem 
du underviser, på disse måtene?

• Før leksjonen gir du noen grup-
pemedlemmer ett prinsipp fra side 
63- 74 i Undervisning, intet større kall 
å studere. Be dem komme til klassen 
forberedt på å undervise resten av 
ungdommene i sitt prinsipp. Be dem 
om å forklare, som en del av sine 
presentasjoner, hvordan prinsippet de 
valgte oppfordrer elevene til å være 
aktivt involvert i sin egen læring. 
Oppmuntre dem også til å anvende 
prinsippet når de underviser.

Undervisningstips

“Å lytte er et uttrykk for 
kjærlighet og krever ofte at 
man ofrer. Hvis vi virkelig 
lytter til andre, gir vi ofte 
avkall på det vi selv ønsker 
å si, så de kan uttrykke 
seg” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 66).
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Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan hjelpe andre å 
delta i læring? Hvilke følelser eller tilskyndelser har de? Har de andre spørsmål? Ville 
det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Oppfordre ungdommene til å tenke på muligheter de har til å undervise andre om 
frelsesplanen. Oppfordre dem til å planlegge hvordan de kan hjelpe dem de underviser, 
å delta meningsfylt. I en fremtidig leksjon kan du be dem fortelle om hva de gjorde.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren brukte enkle his-
torier, lignelser og eksem-
pler fra virkeligheten for 
å hjelpe andre til å forstå 
hva han underviste om. 
Han hjalp dem å oppdage 
evangeliets lærdommer i 
sine egne erfaringer. Hvor-
dan kan ungdommene 
hjelpe andre å delta aktivt 
i å lære evangeliet?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra David A. Bednar, “Vær årvåkne . . . med all 
utholdenhet,” Ensign eller Liahona, mai 2010, 40-43

For å lære evangeliet skulle vi være “ordets gjørere, 
ikke bare dets hørere” (Jakobs brev 1:22). Vi åpner 
vårt hjerte for Den hellige ånds innflytelse når vi 
utøver vår handlefrihet riktig og handler i samsvar 
med korrekte prinsipper – og derved innbyr vi hans 
undervisning og bekreftelse. Foreldre har det hellige 
ansvar å hjelpe sine barn å handle og søke lærdom 
ved tro. Et barn er aldri for ungt til å delta i denne 
læringsmodellen.

Hvis vi gir en mann en fisk, har han ett måltid. 
Lærer vi ham å fiske, har han mat resten av livet. 
Som foreldre og lærere i evangeliet er det ikke 
meningen at vi skal dele ut fisk, men snarere hjelpe 
våre barn å lære seg å “fiske” og bli åndelig urokke-
lige. Dette viktige målet oppnås best ved å oppmun-
tre til og legge til rette for at våre barn kan handle 
ifølge korrekte prinsipper – idet vi hjelper dem å 
lære ved å gjøre. “Om noen vil gjøre hans vilje, da 
skal han kjenne om læren er av Gud” (Johannes 
7:17). Den slags lærdom krever åndelig, mental og 
fysisk anstrengelse og ikke bare passiv mottakelse.

Å oppfordre barna til å handle og ikke bare bli 
påvirket, bygger videre på å lese og snakke om Mor-
mons bok og spontant bære vitnesbyrd hjemme. 

Tenk dere for eksempel en familiens hjemmeaften 
hvor barna oppfordres til og forventes å komme for-
beredt på å stille spørsmål om det de leser og lærer 
i Mormons bok – eller om et emne som nylig er tatt 
opp i en samtale om evangeliet eller et spontant vit-
nesbyrd hjemme. Tenk dere også at barna stiller 
spørsmål til foreldre som ikke er tilstrekkelig forbe-
redt til å svare. Noen foreldre blir kanskje engste-
lige for å skulle ha familiens hjemmeaften på en så 
ustrukturert måte. Men de beste familiens hjemme-
aftener er ikke nødvendigvis resultat av forberedte, 
kjøpte eller nedlastede pakker med ferdig oppsett 
og visuelle hjelpemidler. For en strålende mulighet 
for familiemedlemmer til å granske Skriftene sam-
men og bli undervist av Den hellige ånd. “For for-
kynneren var ikke bedre enn tilhøreren, heller ikke 
var læreren noe bedre enn eleven. Og . . . de arbeidet 
alle, enhver ifølge sin styrke” (Alma 1:26).

Hjelper vi våre barn å bli selvstendige personer som 
virker og søker lærdom ved studium og ved tro, 
eller har vi lært våre barn å vente på å bli undervist 
og påvirket? Gir vi som foreldre først og fremst våre 
barn det åndelige motstykket til fisk å spise, eller 
hjelper vi dem stadig å handle, å lære på egenhånd 
og å stå standhaftige og urokkelige? Hjelper vi våre 
barn å bli ivrig opptatt av å be, lete og banke på? (Se 
3 Nephi 14:7.)



38

FEBRUAR: FRELSESPLANEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg bruke 
Kirkens musikk til å lære 
om frelsesplanen?
Det første presidentskap har uttalt: “Noen av de største prekener fremføres ved 
salmesang. Salmer beveger oss til omvendelse og gode gjerninger, bygger opp 
vitnesbyrd og tro, gir trøst til den trette og den sørgende og inspirerer oss til å 
holde ut inntil enden” (Salmer, ix). De fleste prinsipper i evangeliet, inkludert 
de som er knyttet til frelsesplanen, blir effektivt undervist gjennom salmer og 
annen kirkemusikk.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt disse skriftstedene og andre ressurser. Hva føler du deg inspirert til å 
dele med ungdommene?

Kolosserne 3:16 (Undervis hverandre 
gjennom salmer eller musikk)

L&p 25:12 (De rettferdiges sang er en 
bønn til Herren)

Dallin H. Oaks, “Tilbedelse gjennom 
musikk,” Lys over Norge, jan. 1995, 8

“Musikk og dans,” Til styrke for ung-
dom (2011), 22- 23

“Det første presidentskaps forord,” 
Salmer, ix- x

“Du kan høyne leksjoner ved hjelp av 
musikk,” Undervisning, intet større kall 
(1999), 172- 73

Finne sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig stu-
dium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene gi eksempler på 
noe de ønsker å fortelle en venn om 
frelsesplanen. Hva kan de gjøre for å 
hjelpe vennen å lære?

• Les som klasse “Det første presi-
dentskaps forord” i salmeboken (side 
ix- x). Be ungdommene skrive på 
tavlen ting Det første presidentskap 
ber oss om å gjøre, og velsignelsene 
de lover oss. 

Hvilke sannheter i evange-
liet har du lært av salmer 
og annen kirkemusikk? 
Hvordan har musikk 
påvirket ditt vitnesbyrd 
og din tro? Hvilke erfarin-
ger har lært deg kraften i 
musikk?

Hvordan påvirker musikk 
livet til ungdommene du 
underviser? Hvilke av 
ungdommene kan være 
i stand til å hjelpe deg å 
undervise de andre ung-
dommene om musikkens 
oppløftende kraft?
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Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å bruke Kirkens musikk til å lære 
mer om frelsesplanen. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil fungere 
best for din klasse:

• Vis ungdommene hvordan de 
bruker emneregisteret i salmebo-
ken eller Barnas sangbok til å finne 
musikk knyttet til frelsesplanen. Be 
hver ungdom velge en salme eller 
sang og studere teksten og tilhørende 
skriftsteder (finnes på slutten av hver 
sang). Hvilken innsikt får de om frel-
sesplanen av salmenes tekst?

• Be ungdommene fortelle om en 
åndelig opplevelse de har hatt med 
Kirkens musikk. Hva gjorde opple-
velsen meningsfylt for dem? Hvordan 
kan musikk hjelpe deg å undervise 
en annen om en sannhet i evangeliet? 
Be ungdommene slå opp kapitlet 
“Du kan høyne leksjoner ved hjelp av 
musikk” i Undervisning, intet større kall 
(side 172- 73), som foreslår fem måter 
å bruke musikk i undervisningen 
på. Be ungdommene velge et forslag 
som interesserer dem, og studere den 
delen enkeltvis eller i små grupper. 

Når de er ferdige, ber du dem for-
telle klassen hva de lærte og forklare 
hvordan de ville følge forslaget for 
å undervise andre om frelsesplanen. 
Hvilke salmer eller sanger ville de 
bruke?

• Skriv følgende overskrifter på 
tavlen: “Det førjordiske liv”, “Jor-
delivet” og “Livet etter døden”. Be 
ungdommene synge eller lytte til “O, 
min Fader” (Salmer, nr. 150). Be dem 
finne ut hva denne salmen lærer oss 
om disse tre fasene av frelsesplanen, 
og skrive det de finner under de 
riktige overskriftene på tavlen. Hva 
annet lærer de av denne salmen om 
vår himmelske Faders plan for oss? 
Hvilke andre salmer eller barnesan-
ger kommer de på som lærer oss om 
frelsesplanen? Oppfordre dem til å 
uttrykke sine tanker og følelser om 
hvordan Ånden kan undervise oss 
gjennom musikk.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan bruke Kirkens 
musikk til å undervise og lære om frelsesplanen? Hvilke følelser eller tilskyndelser har 
de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Be ungdommene grunne på hva de har lært i dag om undervisning og læring med 
musikk. Hva føler de seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært? Hvordan vil 
det påvirke deres studium av evangeliet? hva de tenker om musikk? deres fremtidige 
anledninger til å undervise?

Undervisningstips

“For å hjelpe elevene å 
forberede svar på spørs-
mål kan du, før du leser 
eller presenterer noe, 
fortelle dem at du vil 
be om svar. Du kan for 
eksempel si: ‘Lytt mens 
jeg leser dette avsnittet så 
dere kan fortelle meg hva 
som interesserer dere mest 
i det’ eller ‘Mens vi leser 
dette skriftstedet kan dere 
se om dere kan forstå hva 
Herren forteller oss om 
tro’” (Undervisning, intet 
større kall, 69).

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stolte på dem 
han underviste. Han 
forberedte dem og ga dem 
de viktige oppgavene å 
undervise, velsigne og 
tjene andre. Hvordan er 
ditt kall til å undervise 
ungdommen bevis på 
Frelserens tillit til deg? 
Hvordan kan du vise ung-
dommene at du stoler på 
deres evne til å undervise?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Du kan høyne leksjoner ved hjelp av 
musikk,” Undervisning, intet større kall (1999), 
170-172

Når du skal undervise i eller repetere et prinsipp i 
evangeliet

De fleste salmer kan hjelpe deg å undervise i prin-
sipper i evangeliet eller repetere prinsipper dere 
allerede har drøftet.

Når du bruker en sang til å undervise i et prin-
sipp, kan du stille elevene spørsmål for å få dem til 
å tenke på sangens budskap eller for å anspore til 
diskusjon. For eksempel kan du, før du lar ele vene 
synge “Hold alle budene” (Salmer, nr. 189 Bar nas 
sangbok, 68), spørre: “Hvorfor tror dere vi føler 
trygghet og fred når vi holder budene?” Du kan 
bruke “Før vi ble født” (Liahona, april 1999, B5) til å 
lære barn om frelsesplanen. Du kan bruke “Så sik-
ker en grunnvoll” (Salmer, nr. 42) for å hjelpe dem 
du underviser, til å forstå at Frelseren hjelper oss å 
møte motgang. For å undervise om den trøst vi kan 
få når en vi er glad i, dør, kan du bruke “Hvor kan 
jeg finne fred?” (Salmer, nr. 42).

Etter at du har undervist om et prinsipp i evan-
geliet, kan du spørre dem du underviser: “Hvil-
ken salme kan hjelpe oss å huske dette prinsippet?” 
Syng deretter en av salmene de foreslår. Hvis det er 
barn, kan du synge en sang og deretter spørre dem 
hvordan sangen angår leksjonen. Du kan oppfordre 
dem til å synge sangen sammen med deg.

Gir innsikt i Skriftene

Alle salmene i Kirkens salmebok har en eller flere 
skriftstedhenvisninger, som er oppført i en egen 
oversikt (se Salmer, side 264-67). De fleste sangene 
i Barnas sangbok har også skriftstedhenvisninger. 
Du kan slå opp på disse henvisningene for å finne 
san ger som passer godt til en spesiell leksjon. Hvis 

du f.eks. underviser om Johannes 13:34-35, kan du 
la elevene synge “Elsk du din neste” (Salmer, nr. 190; 
Barnas sangbok, 74), en av de salmene som korre-
sponderer med disse versene.

Hjelper elevene å bygge opp og uttrykke sine 
vitnesbyrd

Når elever synger salmer eller andre av Kirkens 
san ger, kan Ånden bære vitnesbyrd for dem om at 
det prinsippet som læres, er sant. I noen sanger er 
tek sten i seg selv et vitnesbyrd, så man ved å synge 
dem kan bære vitnesbyrd i fellesskap. Slike san-
ger er “Han lever, min Forløser stor” (Salmer, nr. 
66); “Jeg er Guds kjære barn” (Salmer, nr. 187; Barnas 
sangbok, 2); “Ha takk for profeten du sendte” (Sal-
mer, nr. 17) og “Sto Jesus opp til liv igjen?” (Barnas 
sangbok, 45). . .

Som konklusjon på en leksjon og for å oppfordre 
elevene til å anvende et prinsipp i evangeliet

Når en leksjon skal avsluttes, kan en salme eller 
sang oppsummere det prinsipp det er undervist om, 
og formidle et motiverende budskap. Som avslut-
ning på f.eks. en leksjon om å holde budene, kan du 
la elevene synge “Velg det rette” (Salmer, nr. 131); 
“Hold alle budene” (Salmer, nr. 189 Barnas sangbok, 
146-47); “Våg gjøre rett” (Barnas sangbok, 80) eller 
“Nephis mot” (Barnas sangbok, 64-65).

For å fremelske en ærbødig følelse

Du og din familie kan synge salmer og andre sanger 
på familiens hjemmeaften, ved familieråd og andre 
sammenkomster for å fremelske ærbødighet og 
berike familiens studium av evangeliet. I en klasse-
romssituasjon kan du spille opptak av musikk eller 
la en spille piano mens elevene kommer inn i rom-
met. Det vil bidra til å skape en ærbødig atmosfære 
og forberede elevene til leksjonen.
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FEBRUAR: FRELSESPLANEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg hjelpe 
andre å forstå Kristi lære?
“Kristi lære” er at alle mennesker overalt må ha tro på Jesus Kristus, omvende 
seg fra sine synder, bli døpt, motta Den hellige ånds gave og holde ut til enden. 
Kristi lære er den eneste måten å bli frelst i Guds rike på. Den er Kirkens 
grunnvoll og dens misjonærers sentrale budskap.

Forbered deg åndelig

Når du forbereder deg, skulle du ydmykt studere disse skriftstedene og ressursene. Hva 
føler du deg inspirert til å dele med ungdommene?

2 Nephi 25:26 (Vi underviser om 
Kristus)

2 Nephi 31 (Nephi beskriver Kristi 
lære)

3 Nephi 11:32- 41; 27:13- 21 (Kristus 
erklærer sin lære)

4. trosartikkel (Evangeliets første 
prinsipper og ordinanser)

“Jesu Kristi evangelium,” Forkynn mitt 
evangelium (2004), 59

D. Todd Christofferson, “Kristi lære,” 
Ensign eller Liahona, mai 2012, 86- 89

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel i personlig 
studium, i Seminar, i andre klasser i Kirken, eller sammen med venner). Hvordan kan 
du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene nedenfor 
kan være til hjelp:

• Be ungdommene fortelle om en 
opplevelse de nylig har hatt, som 
minnet dem om noe de har lært i sine 
klasser i Kirken.

• Skriv på tavlen: “Hva er Kristi 
lære?” Gi hvert klassemedlem en 
kopi av avsnittet i begynnelsen av 
denne leksjonen, og be dem lese den, 

på utkikk etter svar på spørsmålet på 
tavlen. Be dem fortelle resten av klas-
sen hva de har svart. Be halve klassen 
lese 3 Nephi 11:39- 41, og be den andre 
halvparten lese “Ditt formål” på side 
1 i Forkynn mitt evangelium. Hva sier 
disse kildene om hvorfor det er viktig 
at ungdommene forstår Kristi lære?

Hvilke tanker eller til-
skyndelser får du når du 
studerer Kristi lære i 2 
Nephi 31 og andre steder 
i Skriftene? Hvordan har 
hans lære veiledet og vel-
signet deg?

Hva trenger ungdommene 
å lære om Kristi lære? 
Hvordan kan denne forstå-
elsen bedre forberede dem 
til å dele dette sentrale 
budskapet i gjenopprettel-
sen med andre?
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Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe ungdommene å lære om Kristi lære, slik at de 
vil være bedre forberedt til å dele den med andre. Følg Åndens veiledning, og velg en 
eller flere som vil fungere for din klasse:

• Be hvert klassemedlem om å lese 
en av følgende deler av kapittel 3 i 
Forkynn mitt evangelium: “Tro på Jesus 
Kristus”, “Omvendelse”, “Dåp, vår 
første pakt”, “Den hellige ånds gave” 
og “Holde ut til enden”. Be dem 
undervise resten av klassen i det de 
lærer, ved hjelp av et skriftsted og et 
eksempel eller en personlig erfaring.

• Be hvert klassemedlem å lese 2 
Nephi 31 og se etter hva Nephi for-
kynte om Kristi lære (tro, omvendelse, 
dåp, å motta Den hellige ånd og å 
holde ut til enden). Del klassen i “led-
sagerpar” på to eller tre, og gi dem tid 

til å planlegge hvordan de kan under-
vise noen som ikke har hørt det før, i 
Kristi lære. Be hvert ledsagerpar øve 
på å undervise et annet ledsagerpar.

• Be ungdommene lese 2 Nephi 31 
og tegne et bilde eller en oversikt som 
de kan bruke til å undervise noen om 
Kristi lære. Be dem om å undervise 
hverandre i par, ved hjelp av teg-
ningene sine. Når alle har hatt fått 
anledning til å undervise om Kristi 
lære, kan du be dem fortelle om sine 
erfaringer.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Vet de hvordan de kan hjelpe andre å 
forstå Kristi lære? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de om ansvaret for å dele denne 
læren med andre? Har de andre spørsmål?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i dag. 
Oppfordre dem til å handle ut fra disse følelsene. Overvei hvordan du kan følge opp.

Undervisningstips

“Hvis vi vil påvirke 
elevene i varig positiv 
retning, skulle vi ikke bare 
glede oss over å undervise; 
vi skulle vise sann kjærlig-
het til hver enkelt person 
vi underviser” (Undervis-
ning, intet større kall [1999], 
31).

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren brukte Skriftene 
til å undervise og vitne 
om sin misjon. Han lærte 
folk å tenke over Skriftene 
på egen hånd og bruke 
dem til å finne svar på sine 
spørsmål. Hvordan kan du 
bruke Skriftene til å hjelpe 
ungdommene å forstå 
Kristi lære?
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“Se, jeg sier til dere at dere skal ha håp, gjennom Kristi forsoning” (Moroni 7:41).

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe ungdommene å lære å granske Skriftene og de 
levende profeters ord for å styrke sin tro på Jesus Kristus og hans forsoning. Du vil få 
anledning til å hjelpe ungdommene å få et sterkere vitnesbyrd om forsoningen og mer 
tillit til sin evne til å undervise andre om den. Oppmuntre dem til å stille spørsmål om 
det de lærer, til å søke å lære mer og til å dele det de oppdager, med andre.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvordan kan jeg bruke de levende profeter og apostlers ord til å styrke min tro på Jesu Kristi forsoning?
Hva kan Skriftene lære meg om Jesu Kristi forsoning?
Hvordan kan Mormons bok hjelpe meg å styrke min tro på Jesu Kristi forsoning?
Hvordan kan jeg få hjelp til å bli en bedre lærer når jeg stoler på Frelserens nåde?
Hvordan kan jeg bruke sammenligninger for å undervise andre om forsoningen?

Mars: Jesu Kristi forsoning
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MARS: JESU KRISTI FORSONING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg bruke 
levende profeters og apostlers 
ord til å styrke min tro på 
Jesu Kristi forsoning?
I likhet med oldtidens profeter vitner profeter og apostler i dag om Jesus 
Kristus og innbyr alle til å ta del i hans forsoning. De er kalt til “spesielle 
vitner” om Jesus Kristus. Den hellige ånd bærer vitnesbyrd når levende pro-
feter og apostler vitner om Kristus, og vi blir velsignet når vi etterlever deres 
læresetninger.

Forbered deg åndelig

Når du ydmykt studerer profeters og apostlers ord, hva føler du vil styrke troen til de 
unge som du underviser?

Jakobs bok 7:11–12; Mosiah 13:33–35; 
15:11–12 (Alle profeter vitner om Jesus 
Kristus)

L&p 27:12; 107:23 (Apostlene er spesi-
elle vitner om Jesus Kristus)

L&p 76:22–24 (Joseph Smiths vitnes-
byrd om Jesus Kristus)

Veiledning til Skriftene, “Apostel”

David A. Bednar, “Utvalgt til å bære 
vitnesbyrd om mitt navn,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2015, 128–31

Jeffrey R. Holland, “Der rettferd, 
kjærlighet og barmhjertighet møtes,” 
Ensign eller Liahona, mai 2015, 104–6.

Quentin L. Cook, “Vi følger Jesus 
Kristus,” Ensign eller Liahona, mai 
2010, 83–86

“Den levende Kristus – apostlenes 
vitnesbyrd”, Ensign eller Liahona, apr. 
2000, 2–3

Video: “Lett byrder”

Hvordan har levende 
profeters og apostlers ord 
styrket din tro på Jesus 
Kristus? Hvilke taler, 
bøker eller artikler av 
profetene og apostlene 
har hjulpet deg å bli bedre 
kjent med ham?

Hvilke konferansetaler 
i senere tid ville hjelpe 
de unge å styrke sin tro 
på Jesus Kristus? Hvor-
dan kan du oppmuntre 
de unge til å undersøke 
levende profeters ord og 
anvende dem?
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Se sammenhengen

I løpet av de første minuttene av hver klasse kan du hjelpe de unge å se sammenhengen 
mellom det de lærer i forskjellige situasjoner (som personlig studium, Seminar, andre 
klasser i Kirken eller sammen med sine venner). Hvordan kan du hjelpe dem å se hvor-
dan evangeliet er aktuelt i hverdagen? Forslagene nedenfor kan være nyttige for deg:

• Be de unge fortelle om lærings-  
eller undervisningserfaringer de nylig 
har hatt utenfor klasserommet.

• Oppfordre dem til å lese det som 
står under “Apostel” i Veiledning 
til Skriftene, og finne uttrykk som 

beskriver en apostels rolle. Som klasse 
kan dere finne og lese skriftsteder 
(som de som er foreslått i denne 
oversikten) som viser at profeter og 
apostler er spesielle vitner om Jesus 
Kristus. Hva gjør inntrykk på de unge 
når de leser disse skriftstedene?

Lær sammen

Alle aktivitetene nedenfor kan hjelpe de unge å forstå hvordan levende profeters og 
apostlers ord kan styrke deres tro på Jesus Kristus. Følg Åndens veiledning, og velg en 
eller flere som fungerer for din klasse:

• Gi klassemedlemmene kopier av 
avsnittet “En ytterligere lærdom” fra 
David A. Bednars tale “Utvalgt til å 
bære vitnesbyrd om mitt navn.” Be 
dem velge og dele et sitat fra en profet  
eller apostel fra vår tid som hjelper 
dem å forstå Frelserens forsoning. Når 
de deler sitatene de fant, oppmuntre 
dem til å planlegge måter de kan dele 
sine tanker med noen de kjenner, slik 
som gjennom et brev, i en tekstmel-
ding, eller på sosiale media.

• Som klasse kan dere se gjennom 
de nyeste generalkonferansetalene og 
lete etter steder der medlemmer av 
Det første presidentskap og De tolvs 
quorum underviser eller vitner om 
Jesus Kristus og hans forsoning (dere 
kan bruke emneregisteret i general-
konferansenummeret av Ensign eller 
Liahona). Hva gjør inntrykk på de 
unge i forbindelse med profetenes 

og apostlenes vitnesbyrd? Overvei å 
fortelle hvordan disse vitnesbyrdene 
styrker din egen tro på Frelseren.

• Skriv følgende på tavlen: “Jesu 
Kristi forsoning”. Gi hvert klassemed-
lem en kopi av enten eldste Jeffrey R. 
Hollands tale “Der rettferd, kjærlighet 
og barmhjertighet møtes” eller eldste 
Quintin L. Cooks tale “Vi følger Jesus 
Kristus.”  Be ungdommene lage en 
liste over ting de lærte om Jesu Kristi 
forsoning fra talene. Innby dem til å 
skrive i én setning på tavlen et sam-
mendrag av hva de fant, og spør hver 
av dem hvorfor han eller hun fant 
denne læresetningen meningsfylt. 

• Vis en eller flere av videoene som 
foreslås i denne oversikten, eller be 
klassens medlemmer etter tur lese 
deler av “Den levende Kristus – 
apostlenes vitnesbyrd.” Be de unge 
lytte etter eller se etter uttalelser som 

Undervisningstips

“Du kan gi elevene større 
tillit til sin egen evne til å 
delta i en diskusjon hvis 
du reagerer positivt på 
[deres kommentarer]. Du 
kan for eksempel si: ‘Takk 
for svaret. Det var svært 
tankevekkende’… eller 
‘Det er et godt eksempel’ 
eller ‘Jeg har satt pris på 
alt dere har sagt i dag’” 
(Undervisning, intet større 
kall [2000], 64).
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styrker deres tro på Jesus Kristus. 
Oppmuntre de unge til å fortelle 
hvordan disse budskapene kunne 
styrke deres venners og familiemed-
lemmers tro.

• Oppfordre dem til å lære utenat en 
setning som de finner meningsfylt i 

“Den levende Kristus – Apostlenes 
vitnesbyrd”. Be de unge skrive om 
hvordan deres tro på Jesus Kristus 
ville vært annerledes hvis de ikke 
hadde læresetningene fra levende 
profeter og apostler. Gi dem tid til å 
fortelle hva de har skrevet.

Be de unge fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan levende profeters ord kan 
styrke deres tro på forsoningen? Har de noen flere spørsmål? Ville det være verdifullt å 
bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

• Oppfordre de unge til å fortelle om 
noe som har gjort inntrykk på dem 
under leksjonen. Hvordan blir deres 
tro på Jesus Kristus styrket når de 
studerer levende profeters og apost-
lers ord? Hvordan kan du oppmuntre 

dem til å handle ifølge det de har 
lært?

• Bær vitnesbyrd om at de levende 
profeter og apostler er spesielle vitner 
om Kristus.

Undervis på 
Frelserens måte

Jesus kjente dem han 
underviste og visste hvem 
de kunne bli. Han fant 
unike måter å hjelpe dem 
å lære og vokse på. Hvilke 
erfaringer kan du hjelpe de 
unge å ha som vil inspi-
rere dem til å verdsette og 
minnes levende profeters 
og apostlers ord?
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Utvalgte ressurser

Idet vi minnes Jesu Kristi fødsel for to tusen år siden,
bærer vi vårt vitnesbyrd om realiteten av hans uforlig-
nelige liv og den uendelige kraft i hans store sonoffer.

Ingen annen har hatt så dyptgripende innflytelse på alle
som har levet og kommer til å leve på jorden.

Han var Det gamle testamentes store Jehova og Det
nye testamentes Messias. Under ledelse av sin Fader var
han jordens Skaper. “Alt er blitt til ved ham, og uten ham
er ikke noe blitt til av alt som er blitt til” (Johannes 1:3).
Selv om han var syndfri, ble han døpt for å fullbyrde all
rettferdighet. Han “gikk omkring og gjorde vel” (Ap.gj.
10:38), men likevel ble han foraktet for det. Hans evan-
gelium var et budskap om fred og velvilje. Han oppfor-
dret alle til å følge hans eksempel. Han vandret på
Palestinas veier, helbredet de syke, fikk de blinde til å se
og oppvekket de døde. Han forkynte evighetens sannhe-
ter, realiteten av vår førjordiske tilværelse, hensikten
med vårt liv på jorden og Guds sønners og døtres mulig-
heter i det kommende liv.

Han innstiftet nadverden som en påminnelse om sitt
store sonoffer. Han ble arrestert og fordømt på falske
anklager, erklært skyldig for å tilfredsstille en mobb og
dømt til døden på Golgatas kors. Han ga sitt liv for å sone
for hele menneskehetens synder. Hans offer var en stor
stedfortredende gave til beste for alle som noen gang vil ha
levet på jorden.

Vi vitner høytidelig om at hans liv, som er sentralt i hele
menneskehetens historie, hverken begynte i Betlehem
eller ble avsluttet på Golgata. Han var Faderens førstefød-
te, den enbårne Sønn i kjødet, verdens Forløser.

Han oppsto fra graven for å bli “førstegrøden av dem
som er sovnet inn” (1. Korinterbrev 15:20). Som den opp-
standne Herre besøkte han dem som han hadde kjær i
livet. Han betjente også de “andre får” (Johannes 10:16) i
oldtidens Amerika. I nyere tid viste han og hans Fader seg

for gutten Joseph Smith og innledet den lenge lovede
“husholdning i tidenes fylde” (Efeserbrevet 1:10).

Om den levende Kristus skrev profeten Joseph: “Hans
øyne var som ildslue, hans hår var hvitt som nyfallen sne,
hans ansikt skinte klarere enn solen, og hans stemme var
som lyden av mektige fossefall, ja, endog Jehovas røst,
sigende:

Jeg er den første og den siste, jeg er den som lever, jeg
er den som ble ihjelslått; jeg er eders talsmann hos
Faderen” (L&p 110:3–4).

Profeten erklærte også om ham: “Og nu, efter de mange
vitnesbyrd som er gitt om ham, er dette vitnesbyrd som vi
gir om ham, det siste av dem alle: At han lever!

For vi så ham, ja ved Guds høyre hånd, og vi hørte røs-
ten idet den vitnet om at han er Faderens Enbårne—

At ved ham, og gjennom ham, og av ham, er verdener
og var verdener skapt og deres innbyggere er født sønner
og døtre av Gud” (L&p 76:22–24).

Vi erklærer høytidelig at hans prestedømme er gjengitt
og hans kirke gjenopprettet på jorden—”bygd opp på
apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnestenen er
Kristus Jesus selv” (Efeserbrevet 2:20).

Vi vitner om at han en dag vil komme tilbake til jorden.
“Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det”
(Jesaja 40:5). Han vil regjere som kongers Konge og her-
rers Herre, og ethvert kne skal bøye seg, og hver tunge skal
prise ham. Enhver av oss skal stå for å bli dømt av ham
etter våre gjerninger og vårt hjertes ønsker.

Som hans rettmessig ordinerte apostler bærer vi vitnes-
byrd om at Jesus er den levende Kristus, Guds udødelige
Sønn. Han er den store kong Immanuel, som i dag står ved
sin Faders høyre hånd. Han er verdens lys, liv og håp. Hans
vei er den sti som fører til lykke i dette liv og evig liv i den
kommende verden. Gud være lovet for hans guddommeli-
ge Sønns uforlignelige gave.

DEN LEVENDE KRISTUS
APOSTLENES VITNESBYRD

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE

DET FØRSTE PRESIDENTSKAP DE TOLVS QUORUM

1. januar 2000
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MARS: JESU KRISTI FORSONING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva kan Skriftene lære meg 
om Jesu Kristi forsoning?
Hovedhensikten med Skriftene er å vitne om Jesus Kristus og hjelpe oss å 
komme til ham og ta del i hans forsoning. Når vi studerer Skriftene flittig, vil vi 
lære om Frelseren gjennom læresetninger, historier og symboler.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt og i bønn Skriftene og andre av Kirkens ressurser. Hva føler du deg 
tilskyndet til å dele med ungdommene?

1 Mosebok 22:1–14 (Abrahams offer 
av sin sønn Isak er et symbol på Guds 
Sønns offer; se Jakobs bok 4:5)

2 Nephi 11:4; Moses 6:63 (Alt som 
Gud gir oss, lærer oss om hans Sønn)

Mosiah 13:33–35 (Alle profeter vitner 
om Jesus Kristus)

Boyd K. Packer, “Grunnen til vårt 
håp,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 
6- 8

Se sammenhengen

I løpet av de første minuttene av hver klasse kan du hjelpe de unge å se sammenhengen 
mellom det de lærer i forskjellige situasjoner (som personlig studium, Seminar, andre 
klasser i Kirken eller sammen med sine venner).  Hvordan kan du hjelpe dem å se hvor-
dan evangeliet er aktuelt i hverdagen? Forslagene nedenfor kan være nyttige for deg:

• Følg opp og undersøk hva de unge 
lærte i Søndagsskolen forrige gang. 
Hvordan anvendte de det de lærte, 
gjennom uken?

• Oppfordre de unge til å fortelle om 
et skriftsted de leste nylig om Jesus 
Kristus og hans forsoning.

Hvilke skriftsteder om 
Jesus Kristus er betyd-
ningsfulle for deg? Hvilke 
symboler på Jesus Kristus 
har du funnet i Skriftene? 
Hvilke skriftsteder har 
hjulpet deg å forstå forson-
ingen bedre?

Hvordan har ungdom-
mene du underviser 
funnet Jesus Kristus i 
Skriftene? Hvilke symbo-
ler på Jesus Kristus kan du 
hjelpe dem å finne?
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Lær sammen

Alle aktivitetene nedenfor kan hjelpe ungdommene å lære hvordan de kan finne Jesus 
Kristus i Skriftene. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil fungere for 
din klasse:

• Les som klasse de første fem avsnit-
tene av president Boyd K. Packers tale 
“Grunnen til vårt håp.” Be klassens 
medlemmer se i Veiledning til Skrif-
tene på overskrifter med fet skrift som 
begynner med “Jesus Kristus”. Be 
dem lese noen skriftsteder som står 
under overskrifter som interesserer 
dem, og fortelle hva de kan lære om 
Frelserens roller og om hans forson-
ing. Som en del av denne aktiviteten 
kan de også studere skriftstedene om 
Jesus Kristus som president Packer 
henviser til i sin tale.

• Be hver ungdom ta med seg til 
klassen et favorittskriftsted om Jesus 
Kristus og hans forsoning. La dem 
skrive henvisningene på tavlen, og la 
klassen lese dem sammen. Be ung-
dommene fortelle hvorfor disse skrift-
stedene betyr mye for dem. Hjelp 
dem å lage en skriftstedkjede med 
disse henvisningene (se Undervisning, 
intet større kall [2000], 57).

• Studer sammen en historie eller 
hendelse i Skriftene som er et symbol 
på Frelseren og hans forsoning (se 
for eksempel Veiledning til Skriftene, 
under “Jesus Kristus, Forbilder og 
symboler på Kristus”). Vis om mulig 

bilder av historien (se boken Kunst 
inspirert av evangeliet). Be ungdom-
mene finne ut hvordan historien eller 
hendelsen er et symbol på Frelserens 
misjon. Gi ungdommene anledninger 
til å finne andre historier i Skriftene 
som underviser symbolsk om Jesu 
Kristi forsoning.

• Be ungdommene se gjennom boken 
Kunst inspirert av evangeliet og finne 
bilder av historier fra Skriftene som 
kan brukes til å undervise om for-
soningen. Historien om Noahs ark 
kan for eksempel symbolisere hvor-
dan forsoningen redder mennesker 
fra flommen av synd. Be dem lese 
skriftsteder som dreier seg om bildene 
de finner (det finnes henvisninger i 
begynnelsen av boken), og fortelle 
hva de lærer om forsoningen.

• Be ungdommene lese Moses 6:63 
og lage en liste over ting som er “i 
himmelen”, “på jorden” og “i jor-
den”, som bærer vitnesbyrd om Jesus 
Kristus. Hjelp dem å bruke Veiledning 
til Skriftene for å finne skriftsteder 
der Jesus Kristus sammenlignes med 
noen av disse tingene (eksempelvis 
sammenlignes han med en stein i 
Helaman 5:12).

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan lære om Jesus 
Kristus og hans forsoning fra Skriftene? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har 
de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Undervisningstips

“Vær ikke redd for stillhet. 
Folk trenger ofte tid til å 
tenke seg om og svare på 
spørsmål eller uttrykke 
hva de føler. Du kan 
stoppe opp etter å ha stilt 
et spørsmål, etter at noen 
har fortalt om en åndelig 
erfaring eller når en har 
vanskelig for å få uttrykt 
seg” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 67).
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Undervisning på 
Frelserens måte

Jesus brukte Skriftene til å 
undervise og vitne om sin 
misjon. Han lærte menne-
skene å tenke over Skrif-
tene selv. Hvordan kan du 
bruke Skriftene til å hjelpe 
ungdommene å forstå 
Frelseren og hans misjon 
bedre?

Oppfordre til å handle

• Fortell om noe du nylig har lært om 
Jesus Kristus av Skriftene.

• Oppfordre de unge til å fortelle om 
noe som har gjort inntrykk på dem 

under leksjonen. Hva vil de gjøre i sitt 
personlige studium for å fokusere mer 
på å lære om Jesus Kristus? Oppfor-
dre dem til å fortelle om hva de finner 
i fremtidige klasser.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Undervis fra Skriften,” Undervisning, intet 
større kall (1999), 54-58

Skriftstedkjeder

De fleste prinsipper i evangeliet uttrykkes i mange 
forskjellige skriftsteder og hvert skriftsted gir sin 
innsikt. Du vil få en mer fullstendig forståelse av et 
prinsipp når du studerer forskjellige skriftsteder om 
det. En måte er å lage en liste over skriftsteder om et 
emne og så skrive den i boken. Avhengig av emnet 
kan en liste være lang eller så kort som 2-3 vers. 
Denne metoden, som noen ganger blir kalt skrift-
stedkjeder, kan være et verdifullt redskap til å stu-
dere Skriftene og undervise fra dem. Du kan sette 
sammen en liste med skriftsteder på denne måten:

I margen ved siden av hvert skriftsted skriver du 
henvisningen til det neste på listen. Fortsett slik 
til du kommer til den siste henvisningen på listen. 
Utenfor det siste skriftstedet skriver du henvisnin-
gen til det første. Du kan da begynne på et hvilket 
som helst punkt på listen og fortsette gjennom hele 
kjeden til du har lest alle skriftstedene.

Du kan lage noen lister som må settes i en viss rek-
kefølge for å gi en mer fullstendig forståelse av  
emnene de omhandler. For at du til enhver tid skal 
vite hvor du skal begynne i en slik rekkefølge, kan 
du skrive henvisningen til første vers i parentes 
under hvert av de andre versene. Eller du kan skrive 
henvisningen til bare det første verset utenfor hvert 
av de andre versene, og på den siden det første ver-
set står, kan du skrive hele listen.
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MARS: JESU KRISTI FORSONING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan Mormons bok 
hjelpe meg å styrke min tro 
på Jesu Kristi forsoning?
Mormons boks primære hensikt er å overbevise alle mennesker om at Jesus er 
Kristus.  Den forkynner at vi “må komme til ham, ellers kan [vi] ikke bli frelst” 
(1 Nephi 13:40). Den inneholder mange eksempler på trofaste disipler som 
hadde tro på Jesus Kristus og mottok hans forsonings velsignelser. Profeter i 
Mormons bok bar mektige vitnesbyrd om Frelseren, så vi “kan vite hvilken 
kilde [vi] kan se hen til for å få forlatelse for [våre] synder” (2 Nephi 25:26).

Forbered deg åndelig

Når du ydmykt studerer Skriftene, spesielt Mormons bok, hva føler du da vil hjelpe de 
unge å styrke sin tro på Jesus Kristus?

Tittelsiden og innledningen til 
 Mormons bok

2 Nephi 25:26 (Nephittene forkynner 
og skriver om Kristus for å styrke sine 
barns tro)

3 Nephi 27:13–14 (Frelseren vitner 
for nephittene om sin guddommelige 
misjon)

Neil L. Andersen, “Mormons bok: 
Styrker vår tro på Jesus Kristus”, 
Ensign eller Liahona, okt. 2011, 39–45

Video: “Mormons bok: En apostels 
innledning”

Se sammenhengen

I løpet av de første minuttene av hver klasse kan du hjelpe de unge å se sammenhengen 
mellom det de lærer i forskjellige situasjoner (som personlig studium, Seminar, andre 
klasser i Kirken eller sammen med sine venner).  Hvordan kan du hjelpe dem å se hvor-
dan evangeliet er aktuelt i hverdagen? Forslagene nedenfor kan være nyttige for deg:

• Hvilke erfaringer har de hatt som 
synes å underbygge det de lærer om 
Jesus Kristus og forsoningen?

• Få de unge til å tenke seg at en 
venn spør dem om siste- dagers- 
hellige er kristne. Utfordre dem til å 

bruke skriftsteder fra Mormons bok 
(som skriftstedene som er foreslått i 
denne oversikten) til å besvare dette 
spørsmålet.

Hvordan har Mormons 
bok bragt deg nærmere 
Jesus Kristus? Hva er noen 
skriftsteder i Mormons 
bok som har styrket deres 
vitnesbyrd om Frelseren?

Hvordan har Mormons 
bok styrket troen til de 
unge du underviser? 
Hvordan kan de styrke 
hverandres tro på Jesus 
Kristus ved å bruke Mor-
mons bok?
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Lær sammen

Alle aktivitetene nedenfor kan hjelpe de unge å forstå hvordan Mormons bok kan styrke 
deres tro på Jesus Kristus. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil fun-
gere best for din klasse:

• Skriv følgende på tavlen: “Hvordan 
kan Mormons bok hjelpe meg å styrke 
min tro på Jesu Kristi forsoning?” 
Del klassen inn i små grupper, og gi 
hver gruppe i oppdrag å lese en del 
av eldste Neil L. Andersens artikkel 
“Mormons bok: Styrker vår tro på 
Jesus Kristus.” Be dem se etter svar 
på spørsmålet på tavlen. Oppmuntre 
hver gruppe til å fortelle klassen om 
sitt svar, sammen med en skriftsted-
henvisning som de fant meningsfylt i 
den delen de leste.

• Vis videoen “Mormons bok: En 
apostels innledning”. Be de unge 
arbeide parvis for å planlegge en kort 
video der de selv forteller hvordan 
Mormons bok har påvirket deres 
vitnesbyrd om Frelseren og hans for-
soning. Hvordan ville de forklare hva 
Mormons bok er? Hvilke vers eller 
historier ville de benytte? Oppfordre 
dem til å overveie hvordan de kunne 
dele videoen med andre.

• Med biskopens tillatelse kan du 
innby en ny konvertitt til å fortelle om 
sin erfaring med å få et vitnesbyrd 
om Mormons bok. Be ham eller henne 
komme forberedt til å dele noen favo-
rittskriftsteder fra Mormons bok om 
Jesu Kristi forsoning. Hvordan bragte 
Mormons bok ham eller henne nær-
mere Frelseren? Hvordan hjalp det 
ham eller henne å forstå hans misjon 
bedre? Oppfordre klassens medlem-
mer til å dele sitt eget vitnesbyrd og 
favorittskriftsteder om Jesus Kristus 
fra Mormons bok.

• Som klasse tenker dere på eksem-
pler på personer i Mormons bok som 
omvendte seg og mottok tilgivelse 
for sine synder (som Alma den yngre, 
Enos eller kong Lamoni). Les noen 
av deres historier i Mormons bok. 
Hva lærer disse erfaringene oss om 
forsoningen?

Be de unge fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan Mormons bok kan styrke 
deres tro på forsoningen? Hvilke følelser eller inntrykk har de? Har de noen flere spørs-
mål? Ville det være verdifullt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

• Oppfordre de unge til å bruke Mor-
mons bok til å styrke sin tro på Jesus 
Kristus. Gi dem anledning i fremti-
dige klasser til å dele skriftsteder de 
finner i Mormons bok som vitner om 
Jesus Kristus og hans forsoning. 

• Bær vitnesbyrd om Mormons bok 
som et annet testamente om Jesus 
Kristus.

Undervisningstips

“Bær alltid vitnesbyrd 
når Ånden tilskynder deg 
til å gjøre det, ikke bare 
ved avslutningen av hver 
leksjon. Gi klassemed-
lemmene anledninger til 
å bære sitt vitnesbyrd” 
(Undervisning, intet større 
kall,[2000] 45).

Undervis på 
Frelserens måte

I enhver situasjon var 
Jesus et eksempel og 
mentor for dem han 
underviste. Han lærte dem 
å be, undervise, elske og 
tjene ved den måten han 
levde på. Hvordan kan 
ditt eksempel inspirere 
de unge du underviser? 
Hvilke personlige erfarin-
ger kan du fortelle om som 
vil bidra til at de unge får 
vite hvordan Mormons 
bok har styrket din tro på 
Jesus Kristus?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Neil L. Andersen, “Mormons bok: Styrker vår 
tro på Jesus Kristus,” Ensign eller Liahona, okt. 2011, 
39-45

Vitnesbyrd om Jesus Kristus.

Sammen med Den hellige ånds kraft fører det å lese 
og grunne på Jesu Kristi store prekener i Mormons 
bok til et sikkert vitnesbyrd om deres sannhet. Jeg 
elsker å bevege meg gjennom Mormons bok og nyte 
Kristi kraftfulle læresetninger: Nephis syn av livets 
tre og engelen som spør: “Forstår du Guds nedlaten-
het?” (1 Nephi 11:16); Lehis vitnesbyrd om at “for-
løsningen [kommer] gjennom Den Hellige Messias, 
for han er full av nåde og sannhet” (2 Nephi 2:6); 
Jakobs tilføyelse om at Han er “portens vokter . . . 
og han holder ingen tjener der” (2 Nephi 9:41).

Deretter følger vi kong Benjamin, som lærer oss om 
en disippels egenskaper med sin urokkelige erklæ-
ring om at “det ikke skal gis noe annet navn, hel ler 
ingen annen vei eller noe annet middel hvorved 
frelse kan komme til menneskenes barn, enn i og 
gjennom . . . Kristi navn” (Mosiah 3:17).

Snart er vi hos Abinadi, som er i ferd med å gi sitt 
liv for det han tror på:

“Men det er en oppstandelse, derfor har ikke graven 
noen seier, og dødens brodd er oppslukt i Kristus.

Han er verdens lys og liv, ja, et lys som er uendelig 
som aldri kan fordunkles” (Mosiah 16:8-9).

Alma fremsetter de vakre læresetningene om forso-
ningen, rettferdighet og barmhjertighet: “Barmhjer-
tighetens plan [kunne ikke] tilveiebringes uten at  
en forsoning skulle bli utført. Derfor soner Gud selv 
for verdens synder for å tilveiebringe barmhjertig-
hetens plan og tilfredsstille rettferdighetens krav, så 
Gud kunne være en fullkommen og rettferdig Gud 
og også en barmhjertig Gud” (Alma 42:15).

Så kommer vi til Frelserens strålende besøk hos 
Lehis barn. Også vi føler hans kjærlighet, hans med-
følelse, hans læresetninger, hans eget vitnesbyrd:

“Dette er det evangelium som jeg har gitt dere – at 
jeg kom til verden for å gjøre min Faders vilje. . .

Og min Fader sendte meg så jeg kunne bli løftet opp 
på korset . . . så jeg kunne trekke alle mennesker til 
meg slik at likesom jeg er blitt løftet opp av menne-
sker, slik skulle mennesker løftes opp ved Faderen 
for å stå for meg for å bli dømt etter sine gjernin-
ger, enten de er gode eller de er onde” (3 Nephi 
27:13-14).

Til slutt Mormons og Moronis siste appeller: “Vit 
at dere må . . . omvende dere fra alle deres synder 
og misgjerninger og tro på Jesus Kristus – at han er 
Guds Sønn” (Mormon 7:5). “Ja, kom til Kristus og 
bli fullkommengjort i ham, og nekt dere all ugude-
lighet. Og hvis dere nekter dere all ugudelighet og 
elsker Gud av hele deres makt, sinn og styrke, da 
er hans nåde tilstrekkelig for dere, så dere ved hans 
nåde kan bli fullkomne i Kristus” (Moroni 10:32).
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MARS: JESU KRISTI FORSONING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg få hjelp til 
å bli en bedre lærer når jeg 
stoler på Frelserens nåde?
I vår innsats for å undervise i evangeliet kan vi noen ganger føle at vi ikke 
strekker til. Men vi kan fatte mot ved Herrens løfte om at hans “nåde er til-
strekkelig… [til å] la det svake bli til styrke” (Ether 12:27). Når vi ydmyker oss, 
innrømmer våre svakheter og viser tro på Jesus Kristus, vil han styrke oss så vi 
kan undervise i hans evangelium på en måte som behager ham.

Forbered deg åndelig

Jeremia 1:5–9; Moses 6:31–34 (Profeter følte seg utilstrekkelige, men mottok hjelp fra 
Herren)

1 Korinterbrev 1:27–31; L&p 1:19–23 
(Evangeliet blir forkynt av de svake 
og enfoldige)

Jakobs bok 4:7; Ether 12:23–29 (Frel-
serens nåde er tilstrekkelig til å styrke 
de ydmyke)

Alma 17:9–11; 29:9 (Vi kan bli red-
skaper i Herrens hender til å bringe 
andre til Kristus)

David A. Bednar, “I Herrens styrke”, 
Ensign eller Liahona, nov. 2004, 76–78

“Intet større kall”, Undervisning, intet 
større kall (2000), 3–4

David M. McConkie, “Læring og 
undervisning i evangeliet”, Ensign 
eller Liahona, nov. 2010, 13–15

Se sammenhengen

I løpet av de første minuttene av hver klasse kan du hjelpe de unge å se sammenhengen 
mellom det de lærer i forskjellige situasjoner (som personlig studium, Seminar, andre 
klasser i Kirken eller sammen med sine venner). Hvordan kan du hjelpe dem å se hvor-
dan evangeliet er aktuelt i hverdagen? Forslagene nedenfor kan være nyttige for deg:

• Be de unge fortelle hva de har lært 
om forsoningen og hvilke spørsmål 
de har om det de har lært.

• Be de unge lese avsnittet “Ethvert 
medlem en lærer” i Undervisning, intet 
større kall (side 3–4). Be dem fortelle 

hva de føler med hensyn til sitt ansvar 
for å undervise i evangeliet. Hvilke 
anledninger har de til å undervise 
andre i evangeliet? Hvordan hjelper 
Herren oss å oppfylle vårt ansvar for 
å undervise?

Hvordan har du funnet 
svar på dine spørsmål om 
evangeliet? Hvilke studie-
metoder har hjulpet deg?

Hvilke studiemetoder er 
de unge kjent med? Er det 
en studiemetode som en 
av de unge kunne lære 
klassen?
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Lær sammen

Alle aktivitetene nedenfor kan oppmuntre de unge til å stole på at Frelserens nåde 
hjelper dem å bli bedre lærere. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil 
fungere best for din klasse:

• Be de unge fortelle om en gang de 
mottok et oppdrag som de syntes var 
vanskelig eller overveldende. Hvilke 
fremtidige oppdrag kan de komme til 
å motta som kan få dem til å føle seg 
overveldet? Les sammen som klasse 
de første11 avsnittene av eldste David 
A. Bednars tale “I Herrens styrke,”, og 
be de unge rekke opp hånden når de 
hører eller leser noe som kan styrke 
eller oppmuntre dem når de mottar 
slike oppdrag, og fortelle klassen hva 
de har lært. Hvordan kan de anvende 
det de lærer på anledningene de får 
til å undervise andre i evangeliet? 
Overvei å fortelle om en personlig 
erfaring da du mottok styrke fra Her-
ren til å utføre et oppdrag som syntes 
vanskelig.

• På forhånd ber du en av de unge 
som spiller et musikkinstrument, 
om å ta med seg instrumentet sitt til 
klassen (eller vise et bilde av det). Be 
de unge drøfte hva han eller hun gjør 
for å forsikre seg om at musikkin-
strumentet fungerer som det skal. Be 
klassen lese Alma 17:9–11 og beskrive 
hvordan en som spiller et musikk-
instrument, kan sammenlignes med 
Herren som bruker oss som instru-
menter for å undervise i hans evan-
gelium. Hva gjorde Mosiahs sønner 

for å forberede seg til å være effektive 
redskaper eller instrumenter i Herrens 
hender? Hvordan kan de unge følge 
deres eksempel når de underviser?

• Be de unge lese David M. McCon-
kies tale, “Læring og undervisning 
i evangeliet”. Oppfordre dem til å 
skrive en liste på tavlen over ting 
bror McConkie sier er viktige når 
man underviser i evangeliet, og ting 
han sier ikke er viktige. Oppmuntre 
dem til å fortelle hvordan historiene 
bror McConkie bruker, illustrerer 
punktene de har skrevet på tavlen. 
Be de unge planlegge hvordan de 
kan bruke det de lærer av talen, til å 
benytte seg av Herrens styrke når de 
underviser andre.

• Be de unge tenke seg at en venn har 
mottatt et oppdrag fra biskopen om 
å undervise en klasse eller holde en 
tale, og vennen føler seg utilstrekkelig 
og ønsker ikke å ta imot oppdraget. 
Hvordan ville de oppmuntre vennen? 
Hvilke skriftsteder kunne de bruke 
for å hjelpe ham eller henne? (Se for 
eksempel skriftstedene som foreslås i 
denne oversikten.) Be dem rollespille 
at de hjelper en i denne situasjonen 
ved å bruke disse skriftstedene.

Be de unge fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan Frelserens nåde kan hjelpe 
dem å bli bedre lærere? Har de noen flere spørsmål? Ville det være verdifullt å bruke 
mer tid på dette emnet?

Undervisningstips

“Latterliggjør eller kriti-
ser aldri et spøramål eller 
en kommentar, men vis 
høflighet og kjærlighet når 
du gjør ditt beste for å gi 
respons. Når folk føler at 
deres kommentarer blir 
verdsatt, vil de være mer 
innstilt på å fortelle om 
egne erfaringer og følel-
ser og bære vitnesbyrd” 
(Undervisning, intet større 
kall [2000], 64).



58

Oppfordre til å handle

• Spør de unge hva de føler seg 
inspirert til å gjøre etter det de har 
lært i dag. Oppmuntre dem til å 
handle ifølge disse følelsene. Overvei 
måter du kan følge opp dette på.

• Bær vitnesbyrd om den styrke og 
hjelp Herren har gitt deg i din opp-
gave med å undervise.

Undervis på 
Frelserens måte

Frelseren forberedte seg til 
å undervise ved å tilbringe 
tid alene i bønn og faste, 
og ved å søke rettledning 
fra sin Fader. Hvordan kan 
du følge hans eksempel 
når du forbereder deg til å 
undervise de unge?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra David A. Bednar, “I Herrens styrke,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2004, 76-78

Brødre og søstre, mitt hjerte svulmer, det går rundt 
for meg, og jeg er svak og skjelven i knærne, og 
ordene strekker ikke til for effektivt å formidle 
følelsene og tankene jeg ønsker å dele med dere. 
Jeg ber om og innbyr Den hellige ånds veiledning 
for meg og dere mens jeg i taler kort til dere denne 
sabbatsmorgenen.

I timene siden president Hinckley ga meg dette 
nye kallet, har jeg fulgt Nephis formaning om å 
“[anvende] alle Skriftene på oss” (1 Nephi 19:23) 
med en sterkere følelse av mål, mening og intensitet 
enn jeg noensinne før har gjort. . .

Jeg har grunnet over Jakobs instruksjoner slik vi fin-
ner dem i Mormons bok:

“Derfor gransker vi profetene, og vi har mange 
åpenbaringer og profetiens ånd. Og når vi har alle 
disse vitnesbyrd, får vi et håp, og vår tro blir urok-
kelig, så vi i sannhet kan befale i Jesu navn, og selv 
trærne adlyder oss eller fjellene eller havets bølger.

Likevel viser Gud Herren oss vår svakhet så vi 
kan vite at det er ved hans nåde og hans store 

nedlatenhet mot menneskenes barn at vi har kraft til 
å gjøre disse ting” (Jakobs bok 4:6-7).

Brødre og søstre, vennligst legg spesielt merke til 
ordet nåde slik det brukes i verset jeg nettopp leste. 
I Bible Dictionary lærer vi at ordet nåde ofte brukes i 
Skriftene i betydningen styrkende kraft:

“Hovedbetydningen av ordet er en guddommelig 
hjelp eller styrke, gitt gjennom Jesu Kristi store nåde 
og kjærlighet.

. . . Det er på samme måte ved Herrens nåde at den 
enkelte gjennom tro på Jesu Kristi forsoning og 
omvendelse fra sine synder, mottar styrke og hjelp 
til å gjøre gode gjerninger som de ikke ville kunne 
ha gjort på egen hånd. Denne nåden er en kraft som 
lar menn og kvinner gjøre krav på evig liv og opp-
høyelse når de selv har gjort sitt aller beste” (s. 697).

Slik hjelper den styrkende delen av forsoningen oss 
å se og gjøre godt og bli gode på måter som vi aldri 
ville kunne erkjent eller oppnådd med våre begren-
sede jordiske evner. Jeg vitner om at den styrkende 
kraft i Frelserens forsoning er reell. Uten denne styr-
kende kraft kunne jeg ikke ha stått foran dere i dag.
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MARS: JESU KRISTI FORSONING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg bruke 
sammenligninger for 
å undervise andre om 
forsoningen?
For å hjelpe andre å forstå et abstrakt, åndelig begrep som forsoningen, er 
det nyttig å sammenligne det med noe håndgripelig og kjent. Herren og hans 
profeter viser ofte til kjente gjenstander eller opplevelser for å hjelpe dem de 
underviser til å forstå åndelige prinsipper. Når vi studerer disse sammenlignin-
gene, kan vi forstå forsoningen bedre selv, og vi kan bli mer effektive når det 
gjelder å undervise andre om den.

Forbered deg åndelig

Jesaja 1:18 (Jesaja viser til snø og ull 
for å undervise om omvendelse)

Matteus 11:28–30 (Frelseren sammen-
ligner hjelpen han gir oss med et åk)

Lukas 15:11–32 (Lignelsen om den 
fortapte sønn)

2 Nephi 1:15 (Lehi sammenligner 
forløsning med å bli omfavnet i Guds 
kjærlighets armer)

Jeffrey R. Holland, “Der rettferd, 
kjærlighet og barmhjertighet 
møtes,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 
104–6

Dallin H. Oaks, “Forsoningen og tro”, 
Liahona, apr. 2008, 8–13

“Sammenligninger og konkretise-
ring”, Undervisning, intet større kall 
(1999), 175

Video: “Mellommannen”; se også 
Book of Mormon Presentations

Hvilke sammenligninger 
eller konkretiseringer har 
hjulpet deg å forstå forson-
ingen bedre?

Hvilke anledninger har de 
unge til å undervise andre 
om forsoningen? Hvordan 
kan bruk av sammenlig-
ninger hjelpe de unge å 
undervise mer effektivt?
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Se sammenhengen

I løpet av de første minuttene av hver klasse kan du hjelpe de unge å se sammenhengen 
mellom det de lærer i forskjellige situasjoner (som personlig studium, Seminar, andre 
klasser i Kirken eller sammen med sine venner). Hvordan kan du hjelpe dem å se hvor-
dan evangeliet er aktuelt i hverdagen? Forslagene nedenfor kan være nyttige for deg:

• Spør de unge hva deres lærere, 
ledere og foreldre har gjort for å 
hjelpe dem å forstå forsoningen.

• Les sammen som klasse “Sammen-
ligninger” fra Undervisning, intet større 

kall (side 175). Hvorfor bruker lærere 
sammenligninger for å undervise i 
evangeliets sannheter? Be de unge 
nevne eksempler på sammenligninger 
som har hjulpet dem å forstå evange-
liet bedre.

Lær sammen

Alle aktivitetene nedenfor kan hjelpe de unge å lære hvordan de kan bruke sammenlig-
ninger til å undervise andre om forsoningen. Følg Åndens veiledning, og velg en eller 
flere som fungerer best for din klasse:

• Vis videoen “Mellommannen”. 
Oppfordre de unge til å arbeide hver 
for seg og lage en liste over de for-
skjellige komponentene i sammenlig-
ningen som president Boyd K. Packer 
bruker (f.eks. kreditoren, skyldneren, 
gjelden osv.) og skrive ned hva disse 
representerer. Del klassen inn i par, og 
be dem lære hverandre om forsonin-
gen ved å benytte president Packers 
sammenligning. Hvordan hjelper 
denne sammenligningen de unge å 
forstå forsoningen bedre?

• Be de unge tenke på og fortelle 
om eksempler på sammenligninger i 
Skriftene som kan brukes til å under-
vise om forsoningen (se for eksempel 
skriftstedene som er foreslått i denne 
oversikten). Hva lærer de om forso-
ningen av disse sammenligningene? 
Skriv på tavlen: “__________ er som 
__________.” Oppfordre de unge til å 

fylle ut den første blanke linjen med 
et prinsipp som angår forsoningen 
(som omvendelse, tilgivelse eller opp-
standelse) og den andre blanke linjen 
med noe kjent som de kan bruke for å 
lære andre om dette prinsippet. Gi de 
unge flere anledninger til å praktisere 
denne undervisningsmetoden.

• Del klassen i to grupper. Gi den ene 
gruppen i oppdrag å lese og diskutere 
eldste Jeffrey R. Hollands historie om 
brødrene som klatret opp fjellveggen 
(i sin tale “Der rettferd, kjærlighet og 
barmhjertighet møtes”). Be den andre 
gruppen lese og diskutere eldste 
Dalin H. Oaks eksempel om et tre 
som bøyer seg i vinden (i artikkelen 
“Forsoningen og tro”. Be hver gruppe 
fortelle den andre gruppen hva de 
lærte om forsoningen av sammenlig-
ningen de studerte.

Undervisningstips

“En dyktig lærer tenker 
ikke: ‘Hva skal jeg gjøre i 
klassen i dag?’, men heller 
‘Hva vil elevene mine 
gjøre i klassen i dag?’Ikke 
‘Hva skal jeg lære dem i 
dag?’, men ‘Hvordan skal 
jeg hjelpe elevene mine å 
oppdage det de trenger å 
vite?’” (Virginia H. Pearce, 
i Undervisning, intet større 
kall [2000], 61).
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Be de unge fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan bruke sammenlig-
ninger for å undervise andre om forsoningen? Har de noen flere spørsmål? Ville det 
være verdifullt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

• Be de unge tenke over hva de har 
lært i dag om å undervise. Hva føler 
de seg inspirert til å gjøre for å under-
vise andre om forsoningen? Hvis det 
er mulig, kan du la dem undervise 
hverandre i klassen, eller du kan gi 

dem anledning til å undervise i andre 
situasjoner.

• Bær vitnesbyrd om velsignelsene 
de unge kan muliggjøre for andre når 
de underviser om forsoningen.

Undervis på 
Frelserens måte

Frelseren fortalte enkle his-
torier, lignelser og eksem-
pler fra det virkelige liv 
som hjalp dem han under-
viste å oppdage evange-
liets leksjoner i verden 
rundt seg. Hvordan kan 
du hjelpe de unge å under-
vise på Frelserens måte? 
(Se Undervis i evangeliet på 
Frelserens måte, 4–5.)
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Dallin H. Oaks, “The Atonement and Faith,” 
Ensign, april 2010, 33- 34

Hvorfor er det nødvendig for oss å lide på veien til 
omvendelse for alvorlige overtredelser? Vi tenker 
gjerne på resultatene av omvendelse som ganske 
enkelt en renselse fra synd, men dette er et ufullsten-
dig perspektiv på saken. En person som synder, er 
som et tre som lett bøyer seg i vinden. På en storm-
full dag, bøyer treet seg så langt ned mot bakken at 
bladene blir tilgriset av søle, i likhet med synd. Hvis 
vi bare fokuserer på å rengjøre bladene, vil svakhe-
ten i treet som lot det bøye seg og tilgrise sine blader, 
fremdeles være like stor. På samme måte vil en 
person som bare beklager at han ble tilgriset av synd, 
synde igjen neste gang det stormer. Tilbøyeligheten 
til gjentagelse vedvarer til treet har blitt styrket.

Når et menneske har gjennomgått den prosessen 
som fører til det Skriftene kaller “et sønderknust 
hjerte og en angrende ånd”, gjør Frelseren mer enn 
å rense vedkommende for synd. Han gir ham eller 
henne fornyet styrke.

Utdrag fra D. Todd Christofferson, “Forløsning,” Ensign 
eller Liahona, mai 2013, 110- 11

Et eksempel fra Victor Hugos roman Les Misérables, 
om enn oppdiktet, har alltid rørt og inspirert meg. 
På begynnelsen av historien gir biskop Bienvenu 

kost og losji til den hjemløse Jean Valjean, som 
nettopp har blitt løslatt etter 19 år i fengsel for å ha 
stjålet et brød til sin søsters sultende barn. Her-
det og bitter belønner Valjean biskop Bienvenus 
godhet ved å stjele sølvtøyet hans. Når han senere 
blir anholdt av mistenksomme gendarmer, påstår 
Valjean at sølvet var en gave til ham. Når gendar-
mene bringer ham tilbake til biskopens hus, bekref-
ter biskop Bienvenu, til Valjeans store overraskelse, 
hans historie og for effektens skyld sier han: “ ‘Men! 
Jeg ga deg også lysestakene, som er i sølv som det 
andre, og er verdt to hundre franc. Hvorfor tok du 
ikke dem sammen med tallerkenene?’ …

Biskopen gikk bort til ham og sa med lav stemme:

‘Glem ikke at du har lovet meg å bruke dette sølvet 
til å bli en hederlig mann.’

Jean Valjean, som ikke kunne huske noe om dette 
løftet, sto målløs. Biskopen … fortsatte høytidelig:

‘Jean Valjean, min bror – du tilhører ikke lenger det 
onde, men det gode. Det er din sjel jeg kjøper for 
deg. Jeg trekker den bort fra mørke tanker og fra 
fortapelsens ånd, og jeg gir den til Gud!’”

Jean Valjean ble virkelig en ny mann, en ærlig mann 
og en velgjører for mange. Resten av livet beholdt 
han de to sølvlysestakene som en påminnelse om at 
hans sjel hadde blitt forløst for Gud [se Victor Hugo, 
Les Misérables (1992), 91–92].
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“Jeg har sendt ut mitt evangeliums fylde ved min tjener Joseph” (L&p 35:17).

Hendelsene forbundet med frafallet og gjenopprettelsen inneholder viktige lærdom-
mer som ungdommene kan anvende i sine anstrengelser for å lære og undervise i 
evangeliet. Oppmuntre ungdommene til å stille spørsmål om det de lærer, for å søke å 
lære mer, og for å undervise andre i det de oppdager.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Påske: Hvordan kan jeg bære mitt vitnesbyrd om Jesu Kristi oppstandelse?
Hva lærer Joseph Smiths eksempel meg om å lære evangeliet?
Hvordan kan jeg se forskjell på sannhet og villfarelse?
Hvorfor er det viktig å undervise i ren lære?
Hvordan kan jeg sammenligne hendelsene forbundet med frafallet og gjenopprettelsen med mitt liv?
Hvordan kan jeg forklare frafallet og gjenopprettelsen for andre?

April: Frafallet og gjenopprettelsen
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APRIL: FRAFALLET OG GJENOPPRETTELSEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Påske: Hvordan kan jeg 
bære mitt vitnesbyrd om 
Jesu Kristi oppstandelse?
Påskesøndag feirer vi, sammen med andre kristne, den viktigste hendelsen i 
verdens historie – Jesu Kristi oppstandelse. Han brøt “dødens bånd så graven 
ikke skal ha noen seier og at dødens brodd skulle bli oppslukt i herlighetens 
håp” (Alma 22:14). Hans oppstandelse var kronen på hans sonoffer, hvorved 
han overvant synd og død for hele menneskeheten. Når vi bærer vårt vitnes-
byrd om Frelserens oppstandelse, kan vi hjelpe andre å finne fred og håp.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt ressursene nedenfor. Hva føler du vil inspirere ungdommene til å bære 
vitnesbyrd om Frelserens oppstandelse?

Lukas 24; Johannes 20 (Jesus Kristus 
er oppstanden)

3 Nephi 11:1- 17 (Den oppstandne 
Frelser viser seg for nephittene)

L&p 76:22- 24; Joseph Smith – Historie 
1:16- 17 (Joseph Smiths vitnesbyrd om 
den oppstandne Frelser)

Thomas S. Monson, “Han er opp-
stått!” Ensign eller Liahona, mai 2010, 
87- 90

D. Todd Christofferson, “Jesu Kristi 
oppstandelse,” Ensign eller Liahona, 
mai 2014

“Den levende Kristus – Apostlenes 
vitnesbyrd,” Liahona, april 2000, 2

Videoer: “På grunn av ham”, “Han 
lever – vi feirer påske fordi Jesus 
Kristus lever”

Hvilke skriftsteder eller 
læresetninger fra profeter 
i de siste dager har styrket 
ditt vitnesbyrd om Jesu 
Kristi oppstandelse? Hvor-
dan har dette vitnesbyrdet 
påvirket deg? Når har du 
brukt disse skriftstedene 
eller læresetningene til å 
hjelpe andre å styrke sitt 
vitnesbyrd?

Når har du hørt ungdom-
mene vitne om Frelseren? 
Hva kan du gjøre for å 
inspirere dem til å dele sitt 
vitnesbyrd med andre?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel i personlig 
studium, i Seminar, i andre klasser i Kirken, eller sammen med venner). Hvordan kan 
du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene nedenfor 
kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle hvordan 
de har anvendt det de lærte i forrige 
ukes leksjon, i løpet av uken.

• Be ungdommene fortelle om en 
gang da de ble styrket av en annens 
vitnesbyrd om Jesus Kristus. 

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil bidra til å inspirere ungdommene til å dele sitt vit-
nesbyrd om oppstandelsen med andre. Ifølge Åndens inspirasjon velger du en eller flere 
som vil fungere best for din klasse:

• Vis videoene som er foreslått i 
denne oversikten, og be ungdommene 
fortelle hverandre om sine tanker 
og følelser med hensyn til Frelseren. 
Oppfordre ungdommene til å dele 
en av disse videoene med familie-
medlemmer, venner og andre. Under 
en fremtidig leksjon kan du be dem 
fortelle om sine erfaringer med å dele 
disse budskapene, herunder svarene 
de fikk.

• Be ungdommene finne og dele 
skriftsteder (for eksempel de som er 
nevnt i denne oversikten) som de ville 
brukt til å hjelpe andre å styrke sitt 
vitnesbyrd om Jesu Kristi oppstan-
delse. Be ungdommene lage en liste 
over skriftstedene som deles i klassen, 
slik at de kan se tilbake på dem.

• Be ungdommene lese “Den levende 
Kristus” eller en av generalkonfe-
ransetalene som er foreslått i denne 
oversikten,og se etter uttalelser som 

de føler bærer mektig vitnesbyrd om 
Frelserens oppstandelse. Be dem dele 
utsagnene de finner, med hverandre, 
og forklare hvorfor de er menings-
fylte. Be ungdommene snakke om 
hvorfor de føler det er viktig å ha 
levende profeter og apostler som 
bærer vitnesbyrd om oppstandelsen. 
Bær vitnesbyrd om oppstandelsen, og 
be ungdommene gjøre det samme.

• Gi ungdommene tid til å skrive 
ned tre eller flere måter Jesu Kristi 
oppstandelse påvirker deres liv på. 
Be dem fremlegge det de har skre-
vet. Gi dem kopier av eldste D. Todd 
Christoffersons tale “Jesu Kristi 
oppstandelse”, og be dem se etter 
andre ting de kan legge til på listene 
sine. Be dem tenke på noen som 
trenger å vite om Frelserens oppstan-
delse, og oppfordre dem til å finne ut 
hvordan de vil bære vitnesbyrd for 
vedkommende.

Undervisningstips

“Diskusjon i smågrupper 
kan f.eks. øyeblikkelig 
engasjere dem som synes å 
tape interesse eller kon-
sentrasjon” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 72).
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Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren brukte Skriftene 
til å undervise og vitne 
om sin misjon. Han lærte 
folk å tenke på Skriftene 
for seg selv og bruke dem 
til å finne svar på sine 
egne spørsmål. Hvordan 
kan du hjelpe ungdom-
mene å forstå de mektige 
vitnesbyrdene som finnes i 
Skriftene?

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Føler de seg inspirert til å dele sitt vit-
nesbyrd om oppstandelsen med andre? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de 
andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i dag. 
Oppfordre dem til å handle ut fra disse følelsene. Overvei hvordan du kan følge opp.
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APRIL: FRAFALLET OG GJENOPPRETTELSEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva lærer Joseph Smiths 
eksempel meg om å 
lære evangeliet?
Joseph Smith søkte åndelig kunnskap samtidig som han var Herrens redskap 
til å gjengi evangeliet. Han grunnet på Skriftene, stilte inspirerte spørsmål og 
handlet i samsvar med det han lærte. Når vi følger profetens eksempel, kan vi 
få svar på våre spørsmål og inspirasjon til å veilede vårt eget liv.

Forbered deg åndelig

Studer Joseph Smiths liv. Hva lærer hans eksempel deg om læring av evangeliet? Hva 
kan du dele med ungdommene?

L&p 76:15- 21 (Joseph Smith grunnet 
på Skriftene)

Joseph Smith – Historie (Joseph Smith 
anvendte Skriftene på seg selv, stilte 
inspirerte spørsmål og handlet i sam-
svar med det han lærte)

Jairo Mazzagardi, “Det hellige 
sted hvor gjenopprettelsen fant 
sted,”Ensign eller Liahona, mai 2016, 
56- 58

Craig C. Christensen, “Disse ting vet 
jeg selv,” Ensign eller Liahona, nov. 
2014, 50–52

“Få kunnskap om evige sannheter,” 
Læresetninger fra Kirkens presidenter – 
Joseph Smith (2007), 257

“Hvilken skjønn og yndig morgen,” 
Salmer, nr. 13

Video: “Opprinnelse”

Tenk på de erfaringene 
du har hatt med å stu-
dere evangeliet. Hvordan 
inspirerer Joseph Smiths 
eksempel deg med hensyn 
til å lære evangeliet?

Hvilken innfallsvinkel har 
ungdommene i din klasse 
til læring? Hvordan kan 
Joseph Smiths eksempel 
berike deres læring av 
evangeliet?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe de unge å finne sammen-
henger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med sine venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene neden-
for kan hjelpe:

• Oppfordre ungdommene til å 
stille spørsmål om en læresetning de 
studerer.

• Be hver ungdom lage en enkel 
tegning på tavlen som forestiller noe 
han eller hun vet om Joseph Smiths 
liv (eller vis og snakk om bilder 

av hendelser fra hans liv, se Kunst 
inspirert av evangeliet, 89- 97). Skriv 
på tavlen: “Hva lærer Joseph Smiths 
eksempel meg om å lære evangeliet?” 
Be ungdommene foreslå noen svar og 
fortsette å tenke på dette spørsmålet 
gjennom hele leksjonen.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe ungdommene å lære av Joseph Smiths eksem-
pel som en som studerte evangeliet. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere av 
disse som vil fungere best for din klasse:

• Be en av ungdommene gå gjen-
nom Joseph Smiths historie 1:5–17 i 
løpet av uken og komme forberedt 
til å dele hva Joseph Smith gjorde for 
å finne svar på sine spørsmål. Som 
en klasse kan dere gå gjennom eldste 
Jairo Mazzagardis tale “Det hellige 
sted hvor gjenopprettelsen fant sted,” 
og se hvordan eldste Mazzagardi 
søkte svar på sitt spørsmål. Hvordan 
er eldste Mazzagardis erfaring lik 
den Joseph Smith opplevde? Hvilke 
spørsmål om evangeliet har ungdom-
mene? Hvordan kan de ta imot eldste 
Mazzagardis utfordring om å  “følge 
Joseph Smiths eksempel” når de har 
spørsmål? 

• Be klassens medlemmer lese avsnit-
tet “Da må han be til Gud” i eldste 
Craig C. Christensens tale “Disse ting 
vet jeg selv.” Be dem skrive på tavlen 

mulige svar på eldste Christensens 
spørsmål: “Ser dere i Josephs erfaring 
et mønster dere kan anvende for å 
oppnå eller styrke deres eget vitnes-
byrd?” Oppfordre dem til å granske 
Joseph Smith – Historie 1:5–17 for å 
finne svar på dette spørsmålet.

• Hjelp ungdommene å lage en liste 
over prinsipper og egenskaper som 
hjelper oss å lære evangeliet (for 
eksempel ydmykhet, ettertanke, å 
anvende Skriftene på oss selv og å 
stille inspirerte spørsmål). Gi hver 
ungdom en av følgende deler av 
Joseph Smith – Historie: vers 10- 20, 
21- 26, 28- 33, 34- 47, 48- 54, 68- 75. Be 
ungdommene granske disse versene 
for å finne ytterligere prinsipper for 
læring og eksempler på at Joseph 
Smith anvendte disse prinsippene. 
Hvordan kan ungdommene anvende 

Studieteknikker

Søk etter prinsipper. Et prin-
sipp er en sannhet som 
veileder våre handlinger. 
Noen ganger fremgår prin-
sipper tydelig i Skriftene 
eller profetenes ord, og 
andre ganger er de under-
forstått i en historie. I den 
første aktiviteten i denne 
delen blir ungdommene 
bedt om å lage en liste 
over prinsipper for læring. 
Når de gransker Skriftene, 
kan følgende spørsmål 
hjelpe: Hvilke prinsipper 
lærer jeg av dette skriftste-
det? Er de forskjellige fra 
det jeg har trodd eller lært 
før? Inspirerer de meg til 
å forandre noe i livet mitt? 
Be dem merke seg prinsip-
per i sitt eget og familiens 
studium av evangeliet.
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Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren forberedte seg til 
å undervise ved å tilbringe 
tid alene i bønn og faste. 
Han søkte sin himmelske 
Faders veiledning. Hva 
kan du gjøre for å følge 
Frelserens eksempel på 
undervisning?

disse prinsippene i sin egen innsats 
for å lære evangeliet?

• Sammen kan dere lese teksten 
til  “Hvilken skjønn og yndig mor-
gen” (Salmer, nr. 13), og finn ord som 
beskriver Joseph Smiths holdning 
da han søkte etter sannhet. Hjelp 
ungdommene å definere eventuelle 
ukjente ord. Hvordan kan ungdom-
mene følge Joseph Smiths eksempel 
i sin søken etter sannhet? Som en del 

av denne aktiviteten kan du vurdere å 
vise videoen “Opprinnelse.”

• Del klassen i grupper, og gi hver 
gruppe en del av kapitlet “Få kunn-
skap om evige sannheter” i Læreset-
ninger fra Kirkens presidenter – Joseph 
Smith. Be ungdommene tegne noe 
som representerer Joseph Smiths 
læresetninger om hvordan de kan 
forbedre sitt studium av evangeliet.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hva Joseph Smiths erfaringer 
lærer oss om å lære evangeliet? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

        Be hver ungdom skrive ned en ting han eller hun vil gjøre for å bli bedre til å lære 
evangeliet basert på Joseph Smiths eksempel. Be ungdommene dele med hverandre hva 
de skrev.



73

Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Få kunnskap om evige sannheter”, Lære-
setninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith 
(2007), 261-70

“Når menneskene åpner sin munn mot [sannhe-
ten], skader de ikke meg, men seg selv. . . Mens de 
tingene som er av størst betydning blir forbigått 
av svake mennesker som ikke ofrer dem en eneste 
tanke, ønsker jeg å se den hele og fulle sannhet og 
trykke den til mitt bryst. Jeg tror alt som Gud noen-
sinne har åpenbart, og jeg har aldri hørt et menne-
ske som er blitt fordømt fordi det har trodd for mye, 
men de blir fordømt på grunn av vantro.” [History 
of the Church, 6:477; fra en tale holdt av Joseph Smith 
16. juni 1844 i Nauvoo, Illinois; referert av Thomas 
Bullock.]

“Når Gud tilbyr et menneske en velsignelse eller 
kunnskap, og vedkommende nekter å motta den, da 
vil han bli fordømt. Israelittene ba om at Gud ville 
tale til Moses og ikke til dem, og følgelig forbannet 
han dem med en kjødelig lov.” [History of the Church, 
5:555; fra en tale holdt av Joseph Smith 27. aug. 1843, 
i Nauvoo, Illinois; referert av Willard Richards og 
William Clayton.]

“Jeg har alltid hatt den tilfredsstillelse å se sann-
heten seire over feil, og mørke vike for lys.” [Brev 
fra Joseph Smith til Oliver Cowdery, 24. september 
1834, Kirtland, Ohio, utgitt i Evening and Morning 
Star, sep. 1834, s. 192.]

“Kunnskap fjerner mørke, uvisshet og tvil, for slike 
ting kan ikke eksistere der hvor kunnskap er. . . 
Kunnskap er makt. Gud har mer makt enn alle 
andre vesener fordi han har større kunnskap, og 
følgelig vet han hvordan han kan underlegge seg 
alle andre vesener. Han har makt over alle.” [History 
of the Church, 5:340; tegnsetting modernisert; avsnit-
tinndeling endret; fra en preken holdt av Joseph 

Smith den 8. april 1843, i Nauvoo, Illinois; referert 
av Willard Richards og William Clayton.]

“Når vi fjerner oss fra Gud, nærmer vi oss djevelen 
og mister kunnskap, og uten kunnskap kan vi ikke 
bli frelst, for mens våre hjerter er fylt med ondskap 
og vi studerer det onde, er det ingen plass i våre 
hjerter for det gode eller til å studere det gode. Er 
ikke Gud god? Så vær dere også gode, og hvis han 
er trofast, så vær dere også trofaste. Legg til deres 
tro dyd, og til dyden kunnskap og søk etter alt som 
er godt [se 2 Peter 1:5].” [History of the Church, 4:588; 
fra en preken holdt av Joseph Smith 10. april 1842, i 
Nauvoo, Illinois; referert av Wilford Woodruff.]

George A. Smith sa følgende mens han virket i Det første 
presidentskap: “Joseph Smith forkynte at alle menn 
og kvinner skulle gå til Herren for å få visdom, så 
de kan få kunnskap fra ham som er kilden til all 
kunnskap, og evangeliets løfter slik de er åpenbart, 
gjør det logisk å tro at vi ved å følge denne kurs vil 
oppnå det vi søker.” [George A. Smith, Deseret News: 
Semi-Weekly, 29. nov 1870, s. 2.]

“Det er ikke visdom i at vi får all kunnskap lagt 
frem på én gang, men at vi får litt om gangen, for da 
kan vi forstå den.” [History of the Church, 5:387; fra 
en tale holdt av Joseph Smith 14. mai 1843 i Yelrome, 
Illinois; referert av Wilford Woodruff.]

“Når du klatrer opp en stige, må du begynne 
nederst og gå oppover trinn for trinn inntil du kom-
mer til toppen. Og slik er det også med evangeliets 
prinsipper – du må begynne med det første og gå 
videre inntil du har lært alle opphøyelsens prinsip-
per. Men det vil gå svært lang tid etter at du har gått 
gjennom sløret før du vil ha lært dem. Ikke alt kan 
forstås i denne verden, for også på den andre siden 
av graven vil det bli et stort arbeide å lære om vår 
frelse og opphøyelse.” [History of the Church, 6:306-7; 
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Utvalgte ressurser

fra en tale holdt av Joseph Smith 7. april 1844 i Nau-
voo, Illinois; referert av Wilford Woodruff, Willard 
Richards, Thomas Bullock og William Clayton.]

“Gud har ikke åpenbart noe til Joseph som han ikke 
vil gjøre kjent for De tolv, og til og med den rin-
geste siste-dagers-hellig kan vite alle ting like raskt 

som han er i stand til å motta det, for den dag vil 
komme da intet menneske behøver å si til sin neste: 
Kjenn Herren. For alle skal kjenne ham . . . fra den 
minste til den største [se Jeremia 31:34].” [History of 
the Church, 3:380; fra en tale holdt av Joseph Smith 
27. juni 1839 i Commerce, Illinois; referert av Willard 
Richards.]
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APRIL: FRAFALLET OG GJENOPPRETTELSEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg se forskjell 
på sannhet og villfarelse?
Under det store frafallet var det mange sannheter i evangeliet som ble foran-
dret eller gikk tapt. Disse sannhetene ble gjengitt i vår tid gjennom profeten 
Joseph Smith. Å studere Guds ord og lytte til Den hellige ånd kan hjelpe oss å 
se forskjellen mellom sannhetene i det gjengitte evangelium og usannheter som 
verden lærer oss.

Forbered deg åndelig

Bruk ressursene nedenfor til å forstå hvordan du kan se forskjellen mellom sannhet og 
villfarelse. Dine egne erfaringer med å etterleve dette prinsippet vil hjelpe deg å under-
vise effektivt i det. Overvei så hvordan aktivitetene i resten av denne oversikten kan 
hjelpe deg å planlegge hvordan du kan engasjere ungdommene i læringen.

Johannes 8:31- 32; Joseph Smith – Mat-
teus 1:37 (Å studere Guds ord hjelper 
oss å gjenkjenne sannheten)

Jesaja 5:20; Moses 4:3- 4 (Satan forsø-
ker å bedra)

Moroni 7:12- 19 (Det som overtaler oss 
til å gjøre godt og tro på Kristus, er av 
Gud)

Moroni 10:5; L&p 46:7- 8 (Den hellige 
ånd vitner om sannheten)

Joseph Smith – Historie 1:8- 20 (Joseph 
Smith ber for å få vite sannheten)

Boyd K. Packer, “Disse tingene vet 
jeg,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 
6- 8

Neil L. Andersen, “Joseph Smith,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2014, 28–31

Marcos A. Aidukaitis, “Om dere 
mangler visdom,” Ensign eller 
 Liahona, mai 2014, 108–10

Video: “Du vil bli frigjort”

Hvordan skjelner du mel-
lom sannhet og villfarelse? 
Hvilke velsignelser har du 
fått fordi du var i stand til 
å skjelne mellom sannhet 
og villfarelse?

Hva er noen av de usann-
heter de unge blir utsatt 
for? Hvordan kan du opp-
muntre dem til å finne ut 
om den informasjonen de 
får, er sann? Hvorfor er det 
viktig at de vet hvordan de 
kan gjøre dette?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene til å finne 
sammenhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig stu-
dium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene neden-
for kan hjelpe:

• Snakk om spørsmål ungdommene 
har etter å ha lært om frafallet og 
gjenopprettelsen i sine andre klasser. 
Hvordan kan du hjelpe dem å finne 
svar?

• Vis ett minutt og 30 sekunder av 
videoen “Du vil bli frigjort.” I denne 
delen av videoen advarer eldste M. 
Russell Ballard mot Satans finurlige 
måter å prøve å bedra oss på. Be ung-
dommene gi uttrykk for hva de lærer 
om ikke å gi etter for Satans bedrag.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe ungdommene å lære hvordan de kan se for-
skjell på sannhet og villfarelse. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil 
fungere best for din klasse:

• Gi hvert klassemedlem en kopi av 
de ni siste avsnittene av president 
Boyd K. Packers tale “Disse tingene 
vet jeg.” Be ungdommene se etter 
nøkkelord som hjelper dem å se 
forskjell på sannhet og villfarelse. Be 
dem om å skrive ordene de finner på 
tavlen, og forklare hvorfor de valgte 
disse ordene.

• Del klassen i to grupper, og gi 
begge gruppene et eksemplar av 
eldste Neil L. Andersens tale “Joseph 
Smith”. Be én gruppe lese historien 
om det forfalskede brevet som ville-
det noen medlemmer av Kirken. Be 
den andre gruppen lese historien om 
bildet av eldste Russell M. Nelson. 
Be hver gruppe fortelle hva de lærer 
av sin historie om å skjelne mellom 
sannhet og villfarelse.

• Be ungdommene studere Joseph 
Smith – Historie 1:8- 20 og lage en liste 
over hva Joseph Smith gjorde for å 
skjelne sannhet fra villfarelse. Hvor-
dan kan ungdommene følge Josephs 
eksempel når de ønsker å vite om noe 
er sant?

• Be ungdommene granske Moroni 
7:12- 19 for å finne kriterier de kan 
bruke til å skjelne mellom godt og 
ondt. Be hver ungdom lage en liste 
over valg han eller hun står overfor, 
og anvende disse kriteriene som 
grunnlag for hver avgjørelse. Be dem 
fremlegge punkter fra listen, hvis de 
føler seg komfortable med å gjøre det.

• Be ungdommene forestille seg en 
situasjon der de får informasjon som 
kan få dem til å stille spørsmål ved 
sitt vitnesbyrd om evangeliet. Hva 
kan de gjøre for å skjelne mellom 

Studieteknikker

Å skjelne mellom sann og 
uriktig lære. Noen ganger, 
når vi oppdager eller blir 
kjent med ny informasjon, 
kan vi finne ut hvorvidt 
dette er riktig ved å svare 
på spørsmål som de føl-
gende: Undervises denne 
oppfatningen mer enn én 
gang i Skriftene? Under-
vises dette av levende 
profeter og apostler? Er 
det i harmoni med dagens 
praksis og godkjente ret-
ningslinjer i Kirken? Vitner 
Ånden for meg om at det 
er sant?
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sannhet og villfarelse i en slik situa-
sjon? For å hjelpe dem med å finne 
svar på dette spørsmålet, kan du be 
dem studere skriftstedene i denne 
oversikten eller de tre trinnene eldste 
Marcos A. Aidukaitis foreslår i sin 

tale “Om dere mangler visdom.” Be 
dem fortelle hva de finner ut. Be dem 
også fortelle om erfaringer de har hatt 
der de har vært i stand til å skjelne 
mellom sannhet og villfarelse.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan skille mellom 
sannhet og villfarelse? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørs-
mål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Be ungdommene fortelle om eventuelle tilskyndelser de har fått i løpet av leksjonen. 
Hva har de følt seg inspirert til å gjøre? Hva kan du gjøre for å oppmuntre dem til å 
etterleve det de har lært?

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren ga ikke opp når 
de han underviste, hadde 
vanskelig for å forstå. Han 
fortsatte å elske og betjene 
dem. Selv etter at Peter 
fornektet ham, fortsatte 
for eksempel Frelseren 
å betjene ham og hjelpe 
ham å bli verdig til å lede 
Kirken. På hvilke måter 
kan du yte tjeneste for 
dem du underviser, og 
som sliter med å etterleve 
evangeliet?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Boyd K. Packer, “Disse tingene vet jeg,” 
Ensign eller Liahona, mai 2013, 8

Handlefrihet omtales i Skriftene som “moralsk 
handlefrihet”, som betyr at vi kan velge mellom 
godt og ondt. Motstanderen prøver å friste oss til å 
misbruke vår handlefrihet.

Skriftene lærer oss at “ethvert menneske både i 
lære og prinsipp som angår fremtiden, kan handle 
i henhold til den moralske handlefrihet som jeg har 
gitt det, så ethvert menneske kan være ansvarlig for 
sine egne synder på dommens dag” [Lære og pakter 
101:78].

Alma sa at “Herren [ikke kan] se på synd og på 
noen måte samtykke i den” [Alma 45:16]. For å for-
stå dette, må vi skille synden fra synderen.

For eksempel, da de førte frem for Frelseren en 
kvinne som var grepet i hor, åpenbart skyldig, 
avviste han saken med seks ord: “Gå bort, og 
synd ikke mer!” [Johannes 8:11]. Slik var hans 
tjenestegjerning.

Toleranse er en dyd, men som alle dyder kan den 
overdrives og bli til en last. Vi må passe oss for 
“toleransefellen”, så vi ikke blir oppslukt av den. 
Den ettergivenhet som kommer som et resultat av 
landets svekkede lover, slik at de tolererer legalisert 
umoral, reduserer ikke de alvorlige åndelige konse-
kvensene av brudd på Guds kyskhetslov.

Alle er født med Kristi lys, en veiledende innflytelse 
som gjør at enhver kan vite forskjell på riktig og 
galt. Hva vi gjør med dette lyset og hvordan vi rea-
gerer på disse tilskyndelsene til å leve rettskaffent, 
er en del av jordelivets prøve.

“For se, Kristi Ånd er gitt til alle mennesker, så de kan 
skjelne godt fra ondt. Derfor forteller jeg dere hvor-
dan dere skal dømme, for alt som innbyr til å gjøre 
godt og tilskynder til å tro på Kristus, kommer ved 
Kristi kraft og gave. Derfor kan dere ha en fullkom-
men kunnskap om at det er av Gud” [Moroni 7:16].

Hver og en av oss må holde oss i stand til å følge 
inspirasjon og tilskyndelser fra Den hellige ånd. 
Herren har en måte han øser ren intelligens inn 
i vårt sinn for å gi oss tilskyndelser, veiledning, 
undervisning og advarsler. Enhver sønn eller datter 
av Gud kan vite det de trenger å vite, umiddel-
bart. Lær å motta og handle etter inspirasjon og 
åpenbaring.

Av alt det jeg har lest og undervist og lært, er den 
mest dyrebare og hellige sannhet som jeg har å tilby, 
mitt spesielle vitnesbyrd om Jesus Kristus. Han 
lever. Jeg vet at han lever. Jeg er hans vitne. Og om 
ham kan jeg vitne. Han er vår Frelser, vår Forløser. 
Det er jeg sikker på. Om dette bærer jeg vitnesbyrd, 
i Jesu Kristi navn. Amen.
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APRIL: FRAFALLET OG GJENOPPRETTELSEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er det viktig å 
undervise i ren lære?
I årene etter at de opprinnelige tolv apostler døde, begynte folk å stole på sin 
egen visdom til å tolke Skriftene. Som følge av dette ble falsk lære forkynt, 
og kirken ble oppløst i frafall. Som lærere i evangeliet har vi et ansvar for å 
undervise i sannhetene i det gjengitte evangelium i sin renhet, slik at vi ikke 
leder noen på villspor. Når de som vi underviser forstår den sanne lære, blir 
deres hjerte rørt, og de endrer sine holdninger og sin adferd (se Boyd K. Packer, 
“Frykt ikke,” Ensign eller Liahona, mai 2004, 79).

Forbered deg åndelig

Studer skriftstedene og ressursene nedenfor. Hva føler du deg tilskyndet å dele med 
ungdommene?

Lukas 24:32; Joseph Smith – Historie 
1:11- 12 (Undervisning fra Skriftene 
berører hjerter)

2 Timoteus 4:3- 4 (Paulus profeterer at 
falske læresetninger vil bli forkynt)

Mosiah 18:19 (Skriftene og profetenes 
ord er kilden til ren lære)

Alma 4:19; 31:5 (Guds ord er 
kraftfullt)

Moroni 10:5 (Den hellige ånd vitner 
om sannheten)

Undervisning, intet større kall (1999), 
52- 53, 203- 7

D. Todd Christofferson, “Kristi lære,” 
Ensign eller Liahona, mai 2012, 86- 90

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe de unge å finne sammen-
henger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med sine venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene neden-
for kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om en 
opplevelse der de følte Ånden mens 
de underviste noen om evangeliet.

• Ta med deg et glass rent vann og 
et glass skittent vann til klassen. Si at 

vannet kan symbolisere evangeliet 
som vi underviser andre i. Hvis rent 
vann symboliserer det rene evange-
liet, hva kan det skitne vannet sym-
bolisere? Kan du nevne noe av det 
som kan forurense evangeliets rene 

Hvordan kan du som lærer 
forvisse deg om at du 
underviser i ren lære? Når 
har du følt kraften som 
kommer av å undervise i 
ren lære?

Forstår ungdommene 
du underviser, kraften i 
ren lære? Hvordan kan 
du hjelpe dem å føle seg 
tryggere på sin evne til å 
undervise i ren lære?
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læresetninger? (se Undervisning, intet 
større kall,52- 53). Hvordan hjelper 

denne analogien ungdommene å forstå 
viktigheten av å undervise i ren lære?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe ungdommene å lære om viktigheten av å 
undervise i ren lære. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil fungere best 
for din klasse:

• Be ungdommene lage en liste over 
hvordan verden forsøker å endre 
folks adferd. Be dem så lese Alma 4:19 
og 31:5, på jakt etter hvordan Herren 
påvirker andre. Når de har presen-
tert det de har funnet ut, kan du be 
dem se i Skriftene etter eksempler 
på personer hvis hjerte ble forandret 
fordi de ble undervist i sann lære. Be 
ungdommene gi eksempler på prin-
sipper i evangeliet de har lært som 
har påvirket deres handlinger.

• Hjelp ungdommene å se i Skrif-
tene etter eksempler på personer som 
forkynte falsk lære (for eksempel 
Sherem [se Jakobs bok 7], Korihor [se 
Alma 30] eller zoramittene [se Alma 
31]). Hvilken virkning hadde deres 
læresetninger på folket? Hvilke lære-
setninger forkynte Herrens tjenere 
som svar på dette? Hvilke lignende 
falske læresetninger har ungdommen 
møtt i verden i dag? Hvordan kan 

ungdommene reagere og undervise i 
rene lære?

• Be ungdommene lese 2 Timoteus 
3:2- 4 og 2 Nephi 9:28- 29. Hvordan 
har disse skriftstedene blitt oppfylt 
i vår tid? Hva er noen konsekvenser 
av falsk lære som vi kan se i verden 
rundt oss? (Du finner noen eksempler 
i 2 Timoteus 3:1- 5). Hvilke prinsipper 
i det gjengitte evangelium kan bidra 
til å overvinne disse konsekvensene?

• Be halve klassen studere “Ditt 
ansvar som lærer” i Undervisning, 
intet større kall (side 52), og be den 
andre halvparten studere “Advarsler 
til lærere i evangeliet” (side 52- 53). Be 
hver gruppe tenke på en kreativ måte 
å undervise den andre gruppen i det 
de har lært. Be hver ungdom velge en 
av ideene som presenteres, og fortelle 
hvorfor denne ideen er viktig for å 
undervise i ren lære.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de viktigheten av å undervise 
i ren lære? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det 
være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Be ungdommene tenke på en kommende undervisningsanledning de har. Be dem over-
veie hva de kan gjøre for å sørge for at de underviser i ren lære.

Undervisningstips

“Vi skulle ikke tillegge 
Kirkens ledere uttalelser 
uten å få kilden til uttal-
elsen bekreftet. Når vi 
siterer Skriften, skulle vi 
passe på at vi bruker sita-
tene i sin sammenheng” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 53).

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren brukte Skriftene 
til å undervise og vitne 
om sin misjon. Gjentatte 
ganger understreket og 
underviste han i ren lære. 
Hvordan kan du hjelpe 
ungdommene å bruke 
Skriftene til å finne ren lære 
og undervise andre i den?
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APRIL: FRAFALLET OG GJENOPPRETTELSEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg sammenligne 
hendelsene forbundet med 
frafallet og gjenopprettelsen 
med mitt liv?
Vi skulle anvende “alle Skriftene på oss, så de [kan] være oss til gavn og lær-
dom” (1 Nephi 19:23). Å anvende Skriftene betyr å se hvordan hendelser og 
omstendigheter i Skriftene kan sammenlignes med hendelser og omstendighe-
ter i vårt liv. Selv om hendelsene i forbindelse med frafallet og gjenopprettelsen 
fant sted for lenge siden, kan vi lære av disse hendelsene og sette dem i sam-
menheng med oss selv i dag.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe ungdommene å sam-
menligne hendelsene forbundet med frafallet og gjenopprettelsen, med sitt eget liv?

1 Nephi 19:23- 24 (Vi skulle anvende 
Skriftene på oss selv)

L&p 61:36 (Det Herren sier til én, sier 
han til alle)

Joseph Smith – Historie 1:5- 20 (Joseph 
Smith anvender Jakobs brev 1:5 på 
seg selv)

“Frafall”, Tro mot pakten (2004), 48- 49

M. Russell Ballard, “Lær av fortiden,” 
Ensign eller Liahona, mai 2009, 31- 34

“Sammenligninger,” Undervisning, 
intet større kall (1999), 175

Video: “Hva gjenopprettelsen betyr 
for meg”

Hvordan har du blitt 
velsignet ved å anvende 
Skriftene i ditt liv? Hvilke 
fremgangsmåter har 
hjulpet deg å anvende 
Skriftene i ditt liv? Hvilke 
hendelser fra frafallet og 
gjenopprettelsen har vært 
spesielt relevant i ditt liv?

Hvordan vil ungdom-
mene bli velsignet ved 
å lære å anvende Skrif-
tene på seg selv? Hvilke 
sammenhenger kan du se 
mellom deres liv og det 
de lærer om frafallet og 
gjenopprettelsen?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe de unge å finne sammen-
henger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med sine venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene neden-
for kan hjelpe:

• Be de unge kvinnene fortelle de 
unge mennene om noe de nylig har 
lært om frafallet eller gjenopprettelsen 
i sine klasser i Unge kvinner. Be de 
unge mennene fortelle de unge kvin-
nene om noe de har lært om frafallet 
eller gjenopprettelsen i sine quorum i 
Det aronske prestedømme.

• Be ungdommene lese 1 Nephi 19:23 
og snakke om hva Nephi mente med 

å “[anvende] alle Skriftene på oss” 
(ved behov kan du dele avsnittet i 
begynnelsen av denne oversikten med 
ungdommene). Vis videoen “Hva 
gjenopprettelsen betyr for meg”, og 
be klassen legge merke til hvordan 
ungdommene i videoen setter hendel-
sene forbundet med gjenopprettelsen 
i sammenheng med sitt eget liv.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe ungdommene å forstå hvordan de kan anvende 
hendelsene forbundet med frafallet og gjenopprettelsen i sitt eget liv. Følg Åndens 
veiledning, og velg en eller flere som vil fungere best for din klasse:

• Be ungdommene lese Joseph Smith 
– Historie 1:5- 10 for å lære om hva 
som foregikk i Joseph Smiths liv da 
han var 14 år gammel. Be dem så lese 
vers 11 til 20 og finne ut hva Joseph 
gjorde for å anvende skriftstedet han 
leste, på sine erfaringer. Hvordan 
kan Joseph Smiths eksempel hjelpe 
ungdommene å forbedre sitt eget 
studium av Skriftene? Gi dem tid til å 
skrive ned hvordan de kan anvende 
Joseph Smiths erfaringer i sitt eget liv. 
Be ungdommene dele med et annet 
medlem av klassen hva de skrev.

• Be ungdommene lese Sammenlig-
ninger på side 175 i Undervisning, intet 
større kall og se etter fremgangsmåter 
de kan bruke for å anvende Skriftene 

på seg selv. Be dem dele det de lærer, 
med klassen. Be ungdommene velge 
ett av de skriftstedene som er nevnt 
i denne delen av Undervisning, intet 
større kall, og følge retningslinjene for 
å anvende det i sitt eget liv. Hvilke 
andre skriftsteder kan ungdommene 
anvende på seg selv ved hjelp av 
disse fremgangsmåtene?

• Skriv overskriftene “Det store fra-
fall” og “Personlig frafall” på tavlen. 
Be ungdommene lese “Frafall” i Tro 
mot pakten og skrive på tavlen de tin-
gene som førte til, eller kom som følge 
av det store frafallet. Hjelp dem å 
anvende det store frafallet på seg selv 
ved å snakke om hvordan punktene 
på listen kan føre til personlig frafall. I 

Undervisningstips

“Hvor mye stoff du dek-
ker, er mindre viktig enn 
hvor stor påvirkning det 
øver på dem du under-
viser. Fordi for mange 
begreper på en gang kan 
gjøre elevene forvirret eller 
trette, er det som regel best 
å konsentrere seg om ett 
eller to hovedprinsipper” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 99).
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likhet med dem som drepte apostlene 
etter Kristi død, står for eksempel en 
person i dag som avviser eller kritise-
rer de levende apostler, i fare for per-
sonlig frafall. Hva kan ungdommene 
gjøre for å unngå personlig frafall?

• Spør de unge hvordan de ville svart 
hvis en venn sa: “Jeg liker ikke å lese 

Skriftene. De handler om ting som 
skjedde for så lenge siden. Hva har de 
å gjøre med mitt liv nå?” Fordel eldste 
M. Russell Ballards tale “Lær av for-
tiden” på ungdommene, og be dem 
lese sine deler og se etter hvordan de 
kan svare sin venn.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan anvende 
hendelsene forbundet med frafallet og gjenopprettelsen på seg selv? Hvilke følelser eller 
tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på 
dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle i henhold til disse følelsene. Overvei hvordan du kan 
følge opp.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren lærte folk å tenke 
på Skriftene selv og bruke 
dem til å finne svar på sine 
egne spørsmål. Hvordan 
kan du hjelpe ungdom-
mene å forstå hvordan de 
kan anvende det de leser 
i Skriftene, på sine egne 
utfordringer?



84

Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Anvend Skriften på oss,” Undervisning, 
intet større kall (1999), 170-71

Vi skulle anvende “alle Skriftene på oss, så de [kan] 
være oss til gavn og lærdom” (1 Nephi 19:23). Å 
anvende Skriftene på oss selv vil si å se hvordan 
Skriftenes beretninger forteller om forhold som er 
lik dem vi har i dag, og vise hvordan de prinsippene 
som finnes der, er relevante for oss. For eksempel, 
i en leksjon om å stå frem for sannheten kan du 
anvende historien om Abinadi som ble ført frem 
for kong Noahs domstol, på elevenes situasjon (se 
Mosiah 11-17). For å undervise om åndelig blind-
het og Frelserens makt til å helbrede oss og gi oss 
større åndelig perspektiv, kan du anvende historien 
om Kristus som helbreder den blinde mannen (se 
Johannes 9).

Denne teknikken bruker du mest effektivt når du gir 
familiemedlemmer eller klassemedlemmer anled-
ning til å tenke over det de leser. Etter f.eks. å ha 
undervist om Joseph Smiths reaksjon da han nesten 
ble overveldet av den ondes makt i Den hellige lund 
(se Joseph Smith – Historie 1:15-16), kan du be dem 
du underviser om å tenke tilbake på og også skrive 
ned en erfaring med å ha blitt satt på prøve. Deret-
ter kan du oppfordre dem til å tenke på hvorfor det 

er viktig i prøvens stund å bruke “alle krefter” til å 
påkalle Gud (vers 16). . .

En annen måte å hjelpe andre å anvende Skriftene 
på seg selv er å be dem plassere seg selv i Skriftenes 
tekst. Hvis man f.eks. plasserer seg selv i Jakobs 
brev 1:5-6, blir læren om bønn like anvendelig for en 
selv som den var for Joseph Smith:

“Om [jeg] mangler visdom, da må [jeg] be til Gud, 
han som gir alle villig og uten bebreidelse – og så 
skal [jeg] få den. Men [jeg] må be i tro, uten å tvile.”

Mange ganger kan vi anvende skriftene på oss selv 
ved å spørre: “Hva ønsket profeten som skrev dette 
at vi skal lære av det? Hvorfor tok han med nettopp 
disse detaljene?” Når vi stiller disse spørsmålene 
angående f.eks. historien om Enos, kan vi oppdage 
at den har anvendelse for våre egne erfaringer med 
bønn. Vi kan lære at bønn noen ganger krever mye 
anstrengelse, og at vår himmelske Fader besvarer 
våre bønner. Vi kan også lære at foreldre påvirker 
sine barn, selv om det kan ta år før barna følger det 
foreldrene har lært dem.

Når vi anvender skriftene på oss selv og hjelper 
andre til å gjøre det samme, vil vi være i stand til 
å se hvilken kraft Guds ord har på alle områder av 
vårt liv.
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APRIL: FRAFALLET OG GJENOPPRETTELSEN

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg forklare 
frafallet og gjenopprettelsen 
for andre?
De fleste av oss vil få anledning til å dele evangeliets sannheter med andre. 
Fordi frafallet og gjenopprettelsen er vesentlige prinsipper i det gjengitte 
evangelium, er det viktig at vi vet hvordan vi kan forklare disse sannhetene for 
andre. Vi skulle vitne på en måte som ikke virker støtende, men som fremhever 
betydningen av evangeliets gjengivelse.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe ungdommene å lære å 
forklare frafallet og gjenopprettelsen for andre?

Amos 8:11- 12; Apostlenes gjerninger 
3:20- 21; 2 Tessalonikerbrev 2:1- 3 (Fra-
fallet og gjenopprettelsen forutsagt)

Efeserne 2:20 (Kirken er bygget på 
apostlenes og profetenes grunnvoll)

Dallin H. Oaks, “Den eneste sanne og 
levende kirke,” Liahona, aug. 2011, 49

“Bær ofte vitnesbyrd,” Forkynn mitt 
evangelium (2004), 203- 204

“Konkretiseringer,” Undervisning, intet 
større kall (1999), 175- 176

Hvis du vil lære mer om frafallet og 
gjenopprettelsen, kan du vurdere å 
studere “Det store frafall”, “Gjen-
givelsen av Jesu Kristi evangelium 
gjennom Joseph Smith”, Forkynn mitt 
evangelium (2004), 34- 37

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe de unge å finne sammenhen-
ger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, Seminar, 
andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med sine venner). Hvordan kan du hjelpe 
dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene snakke om spørs-
mål de har blitt stilt om Kirken eller 
sin tro. Hvordan besvarte de disse 
spørsmålene?

• Be ungdommene fortelle om opple-
velser der de har lært om frafallet og 
gjenopprettelsen. Hva gjorde de som 
underviste dem, for å hjelpe dem å 
forstå disse sannhetene i det gjengitte 
evangelium?

Hvilke muligheter har du 
hatt til å undervise andre 
om frafallet og gjenopp-
rettelsen? Hvilke effektive 
metoder har du sett andre 
bruke når de har undervist 
om disse begrepene?

Hva vet ungdommene 
allerede om frafallet og 
gjenopprettelsen? Hvilke 
muligheter har de til å lære 
andre om disse sannhetene 
nå og i fremtiden?
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Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe ungdommene å forstå hvordan de kan snakke 
med andre om frafallet og gjenopprettelsen. Følg Åndens veiledning, og velg en eller 
flere som vil fungere best for din klasse:

• Be ungdommene presentere skrift-
steder de kjenner til, som forutsier det 
store frafall og gjenopprettelsen. Hvis 
de trenger hjelp, kan du foreslå at de 
bruker Veiledning til Skriftene, eller 
henvise dem til skriftstedene i denne 
oversikten. La ungdommene øve på 
å bruke disse skriftstedene og andre 
de kan finne, til å forklare frafallet og 
gjenopprettelsen for hverandre.

• Les sammen som klasse de første 
seks avsnittene av Dallin H. Oaks’ 
artikkel “Den eneste sanne og levende 
kirke.” Spør ungdommene hvordan vi 
kan vitne om den eneste sanne kirke 
på en måte som unngår å fornærme 
andre. Fordel de gjenværende delene 
av talen på ungdommene, og be dem 
lese sine deler og se etter hva eldste 
Oaks gjør for å vitne kraftfullt om det 
gjengitte evangelium, samtidig som 
han viser respekt for andres tro. Del 
klassen inn i par, og be dem bytte på å 
bære vitnesbyrd om den sanne kirke 
ved hjelp av det de har lært.

• Be ungdommene lese avsnittet 
“Bær ofte vitnesbyrd” på side 203- 
204 i Forkynn mitt evangelium. Lag 
som klasse en liste over grunner til 
at det er viktig å bære vitnesbyrd når 

vi underviser, og retningslinjer for 
å bære vitnesbyrd. For å illustrere 
viktigheten av å bære vitnesbyrd når 
man underviser om gjenopprettelsen, 
kan du invitere en ny konvertitt til å 
dele med klassen hvordan han eller 
hun fikk et vitnesbyrd om Joseph 
Smiths første syn (få tillatelse fra 
biskopen på forhånd). Be konvertitten 
fortelle hvilken rolle andres vitnes-
byrd spilte i hans eller hennes omven-
delse. Vurder å bære vitnesbyrd om 
evangeliets gjengivelse og be ung-
dommene bære sitt vitnesbyrd.

• Be ungdommene studere avsnittet 
“Konkretiseringer” på side 175- 176 
i Undervisning, intet større kall. Be 
dem tenke på konkretiseringer som 
kan hjelpe dem å forklare aspekter 
av frafallet og gjenopprettelsen for 
andre. For å forklare frafallet kan de 
for eksempel bygge en kirke med 
byggeklosser og merke de nederste 
klossene “apostler og profeter”, for 
så å vise hvordan kirken ikke kan 
stå uten apostlenes og profetenes 
grunnvoll (se Efeserne 2:20). Be dem 
dele sine ideer til konkretiseringer 
med hverandre. Hvilke muligheter 
har de til å lære andre om frafallet og 
gjenopprettelsen?

Undervisningstips

“Når du bruker forskjellige 
læreaktiviteter, vil elevene 
bedre forstå evangeliets 
prinsipper og huske dem. 
En nøye valgt teknikk kan 
gjøre et prinsipp tydeligere, 
mer interessant og verd å 
huske” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 89).
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Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan forklare 
frafallet og gjenopprettelsen for andre? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de 
andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre ungdommene til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Søk Ånden idet du med bønnens 
hjelp vurderer hvordan du kan følge opp.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret dem 
han underviste, til å vitne, 
og når de gjorde det, rørte 
Ånden ved deres hjerter. 
Hvordan vil du hjelpe 
ungdommene å forstå 
hvordan de kan vitne 
for andre om frafallet og 
gjenopprettelsen?
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Utvalgte ressurser

“Bær ofte vitnesbyrd,” Forkynn mitt evangelium 
(2004), 203-204

Et vitnesbyrd er en åndelig bekreftelse og forsik-
ring fra Den hellige ånd. Å bære vitnesbyrd er å gi 
en enkel, direkte erklæring av sin tro – en følelse, 
en forsikring, en overbevisning om en sannhet i 
evangeliet. Det å bære ditt vitnesbyrd ofte er noe av 
det mest kraftfulle du kan gjøre for å innby Ånden 
og hjelpe andre til å føle Ånden. Det føyer et aktuelt, 
personlig vitnesbyrd til de sannheter du har under-
vist i fra Skriftene. En god misjonær underviser, 
bærer vitnesbyrd og innbyr andre til å gjøre noe som 
bygger opp deres tro på Jesus Kristus. Det innbefat-
ter å gi løfter om noe som vil følge etterlevelse av 
sanne prinsipper. En misjonær kan for eksempel si: 
“Jeg vet at hvis du helligholder sabbaten, vil du føle 
større fred i ditt hjerte.”

For at ditt vitnesbyrd skal ha kraft til å overbevise, 
må du være oppriktig. Et kraftfullt vitnesbyrd 
avhenger ikke av veltalenhet eller stemmevolum, 
men av din indre overbevisning. Anstreng deg hver 
dag for å styrke din forståelse av og overbevisning 
om de læresetninger og prinsipper du skal undervise 
om. Bær ofte vitnesbyrd for å besegle sannheten i 
de prinsipper eller læresetninger du underviser om. 
Så ofte som mulig bør du undervise, deretter bære 
vitnesbyrd, og bær vitnesbyrd mens du underviser.

Ditt vitnesbyrd kan være så enkelt som at “Jesus 
Kristus er Guds Sønn” eller “Jeg har selv fått vite 
at Mormons bok er sann”. Du kan også fortelle 
kort om hvordan du fikk denne kunnskapen. Bær 
vitnesbyrd flere ganger under leksjonen, ikke bare 
til avslutning. Bær vitnesbyrd om at det som du 

og din ledsager har undervist om, er fra Gud. Bær 
vitnesbyrd om at det prinsippet du skal undervise 
om, vil være til velsignelse for undersøkerne hvis 
de vil følge det. Snakk om hvordan det å etterleve et 
prinsipp har vært til velsignelse for deg.

Folk vil kanskje av og til rent intellektuelt stille 
spørsmål ved det du underviser, men det er van-
skelig å stille spørsmål ved et oppriktig, dypfølt 
vitnesbyrd. Når du bærer vitnesbyrd, be da om at de 
du underviser vil føle Den hellige ånds bekreftelse. 
Når du bærer vitnesbyrd, bidrar du til å skape en 
atmosfære hvor undersøkere kan føle at Den hellige 
ånd bekrefter at du vitner om sannheten. Dette for-
bereder dem til å akseptere innbydelser fra deg til å 
forplikte seg.

Brigham Young ble ikke døpt i Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige det første året han ble under-
vist om det gjengitte evangelium. Men han fortalte 
om sin omvendelse: “Om all verdens talent, takt, 
visdom og raffinement hadde blitt sendt til meg 
sammen med Mormons bok og erklært med den 
mest opphøyede veltalenhet på jord at den var 
sann, og gått inn for å bevise det ved lærdom og 
verdslig visdom, ville de for meg ha vært som røk 
som stiger opp bare for å fordufte. Men da jeg så en 
mann uten veltalenhet eller talent for å tale offentlig, 
som bare kunne si: ‘Jeg vet, ved Den hellige ånds 
kraft, at Mormons bok er sann, at Joseph Smith er 
en Herrens profet,’ da opplyste Den hellige ånd som 
strålte ut fra denne personen, min forstand, og lys, 
herlighet og udødelighet [ble] åpenbart for meg. 
Dette omga meg og fylte meg, og jeg visste med 
meg selv at mannens vitnesbyrd var sant” (i Journal 
of Discourses, 1:90).
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“Vi tror på alt som Gud har åpenbart, alt som han nå åpenbarer, og vi tror at han fortsatt vil 
åpenbare mange store og viktige ting angående Guds rike” (9. trosartikkel).

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe ungdommene å forbedre sin evne til å lære av 
og undervise om åpenbaringer fra Herren, for eksempel dem som finnes i Skriftene 
og levende profeters ord, i tillegg til dem som kommer til ungdommene som person-
lig åpenbaring gjennom Den hellige ånd. Oppmuntre ungdommene i klassen til å 
stille spørsmål om det de lærer, til å søke å lære mer og til å undervise andre i det de 
oppdager.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hva kan jeg lære av levende profeter og apostler?
Hvordan kan jeg forbedre mitt skriftstudium?
Hvordan hjelper ærbødighet meg å motta åpenbaring?
Hva vil det si å bære vitnesbyrd?
Hva kan jeg lære av president Monson om å følge Ånden?

Mai: Profeter og åpenbaring
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MAI: PROFETER OG ÅPENBARING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva kan jeg lære av levende 
profeter og apostler?
De levende profeter og apostler mottar åpenbaring for å lede Kirken, og deres 
råd gjenspeiler Herrens vilje, han som kjenner oss fullkomment og forstår våre 
utfordringer. Deres læresetninger kan hjelpe oss med de utfordringer vi står 
overfor i dag. Vi er velsignet med å bli ledet av levende profeter og apostler og 
å motta deres råd hvert halvår under generalkonferansen.

Forbered deg åndelig

Når du studerer disse ressursene, skulle du se etter sannheter som vil hjelpe ungdom-
mene å lære verdien av de levende profeters læresetninger i sitt eget liv.

Mosiah 8:16- 18 (En seer kan være til 
stor nytte for sine medmennesker)

L&p 1:38; 68:3- 4 (Når Herrens tjenere 
taler ved Ånden, er uttalelsene deres 
hellig skrift)

Henry B. Eyring, “Hvor to eller tre 
er samlet,” Ensign eller Liahona, mai 
2016, 19- 22

Ronald A. Rasband, “Jeg står helt 
forundret,” Ensign eller Liahona, nov. 
2015, 89

Gary E. Stevenson, “Tydelige og vik-
tige sannheter,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2015, 91- 92

Dale G. Renlund, “Med Guds øyne,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2015, 93- 94

Tidligere generalkonferansetaler fra 
medlemmer av Det første president-
skap og De tolv apostlers quorum

“Profeter,” Tro mot pakten (2004), 
132- 33

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig 
studium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvor-
dan kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene 
nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om en 
erfaring de har hatt nylig hvor noen 
stilte dem et spørsmål om evangeliet. 
Hvordan svarte de?

• Be ungdommene presentere en tale 
fra forrige generalkonferanse som gjør 
inntrykk på dem. Spør dem hvorfor 
den var meningsfylt for dem.

Hvordan har profetenes og 
apostlenes læresetninger 
hjulpet deg å overvinne 
utfordringer? Hvilke erfa-
ringer kan du fortelle om 
som vil styrke ungdom-
mene du underviser?

Hva er noen av utfor-
dringene ungdommene 
står overfor i dag? Hvor-
dan kan profetenes og 
apostlenes læresetninger 
hjelpe dem å takle disse 
utfordringene?
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Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å finne svar på sine utfordringer 
gjennom de levende profeters ord. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil 
fungere best for din klasse:

I sin tale “Hvor to eller tre er samlet” 
bruker president Henry B. Eyring 
lignelsen om såmannen for å forklare 
hvor viktig det er å forberede vårt 
hjerte til å motta Guds ord. Be ung-
dommene lese den delen av president 
Eyrings tale der han forteller lignel-
sen, og tegne et bilde som viser det 
de lærte. Hvilke “frø” fra den siste 
generalkonferansen kan de plante i 
sitt hjerte? Det kan være bra å ta med 
kopier av en tale som du føler er aktu-
ell for de ungdommene du undervi-
ser, be dem lese den og finne frø av 
sannhet som de kan anvende.

• Hjelp klassen å lage en liste over 
utfordringer som ungdom står over-
for i dag. Be hver av ungdommene 
om å velge en av disse utfordringene 
og granske de nyeste generalkon-
feransetalene for å finne råd som 
kan hjelpe noen å overvinne den 
utfordringen. Foreslå at de bruker 
“Emneoversikt” i det nyeste kon-
feransenummeret av Ensign eller 
Liahona.

• Vis en av de siste generalkonferan-
setalene av president Thomas S. Mon-
son. Be ungdommene lytte etter råd 
og veiledning som er spesielt viktig 
for deres aldersgruppe, og forberede 

en fem- minutters tale ved hjelp av 
rådene de fant. La dem øve seg på å 
holde talene for hverandre i klassen.

• Lytt til eller se som klasse en 
generalkonferansetale som kan være 
meningsfylt for ungdommene du 
underviser. Be ungdommene finne 
evige sannheter, skriftsteder, oppfor-
dringer til handling og velsignelser 
som loves i talen. (Hvis det er lite tid 
igjen, kan du vurdere å se bare visse 
deler av talen.)

• Be klassens medlemmer lese sam-
men “Profeter” fra Tro mot pakten. Be 
dem om å se etter profetenes roller 
som er beskrevet i det de leser, og 
skrive disse rollene på tavlen. Gi 
hver enkelt en av de følgende talene: 
“Jeg står helt forundret” av eldste 
Ronald A. Rasband, “Tydelige og 
viktige sannheter” av eldste Gary E. 
Stevenson, og “Med Guds øyne”, av 
eldste Dale G. Renlund. Be ungdom-
mene se etter og dele eksempler på at 
eldste Rasband, eldste Stevenson og 
eldste Renlund  fyller disse rollene, 
samt eventuelle andre oppgaver de 
finner som profeter har. Hvordan har 
ungdommene blitt velsignet ved at 
profeter gjennomfører sine oppgaver?

Studieteknikker

Studer generalkonferansen og 
andre taler. I denne lek-
sjonen blir ungdommene 
bedt om å granske general-
konferansetaler. Følgende 
forslag kan hjelpe dem å 
studere: Oppfordre dem 
til å sammenfatte hoved-
punktene med egne ord. 
De kan overveie: Hva 
ønsker Herren at jeg skal 
lære av denne talen? Hva 
vil han at jeg skal gjøre? Er 
det noe i denne talen som 
hjelper meg med en aktu-
ell utfordring i livet mitt? 
Minn ungdommene på at 
de kan bruke slike spørs-
mål når de studerer taler 
under sitt eget og famili-
ens studium av evangeliet.
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Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hva de kan lære av levende 
profeter og apostler? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? 
Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Oppfordre ungdommene til å studere de nyeste generalkonferansetalene som en del av 
sitt studium av evangeliet. Oppfordre dem til å dele det de lærer, med klassen.

Når neste generalkonferanse nærmer seg, kan du oppfordre ungdommene til å forbe-
rede seg ved å lage en liste med spørsmål de har, og be dem lytte ydmykt etter svar i 
konferansetalene.

Undervisning på 
Frelserens måte

Like før sin død og opp-
standelse, lærte Frelseren 
sine disipler at han ville 
sende Den hellige ånd 
for å vise dem veien “til 
hele sannheten… og de 
kommende ting skal han 
forkynne dere” (Johannes 
16:13). Den hellige ånd kan 
hjelpe deg å vite hvordan 
du best kan undervise og 
hjelpe ungdommene.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Henry B. Eyring, “Hvor to eller tre er sam-
let,” Ensign eller Liahona, mai 2016, 20–21

Under sitt jordiske virke ga Frelseren oss lignelsen 
om frøet og såmannen. Frøet var Guds ord. Såman-
nen var Herren. Frøets overlevelse og vekst var 
avhengig av jordsmonnets tilstand. Dere husker 
ordene hans:

“Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene 
kom og åt det opp.

Noe falt på steingrunn, hvor det ikke hadde mye 
jord. Det skjøt straks opp fordi det ikke hadde dyp 
jord.

Men da solen steg opp, ble det avsvidd, og fordi det 
ikke hadde rot, visnet det.

Noe falt blant torner, og tornene vokste opp og 
kvalte det.

Men noe falt i god jord og bar frukt: noe hundre foll, 
noe seksti foll, og noe tretti foll.

Den som har ører, han høre” (Matteus 13:4–9).

Som sagt er frøet Guds ord. Jordsmonnet er hjertet 
til den som mottar frøet…

Vi har alle fått frøet, eller Guds ord, sådd i vårt hjerte 
en gang. For noen var dette i barndommen, da våre 
foreldre inviterte oss til å bli døpt og bekreftet av 
dem som har myndighet. Andre av oss ble undervist 
av kalte Guds tjenere. Alle følte at frøet var godt, 

følte det til og med svulme i vårt hjerte, og opplevde 
glede da vårt hjerte og sinn syntes å vokse.

Vi har alle fått vår tro prøvet av dyrebare velsignel-
ser som har blitt forsinket, ondskapsfulle angrep 
fra dem som ønsket å ødelegge vår tro, fristelser til 
å synde og egoistiske interesser som reduserte vår 
innsats for å dyrke og bløtgjøre de åndelige dyp i 
vårt hjerte.

De som er bedrøvet over tapet av gleden de en gang 
hadde, er de velsignede. Noen ser ikke selv at troen 
visner. Satan er smart. Han forteller dem han ønsker 
skal være ulykkelige, at gleden de en gang følte, var 
barnslig selvbedrag.

Mitt budskap til oss alle i dag er at det vil bli en ver-
difull anledning i løpet av de kommende dagene til 
å velge å få vårt hjerte bløtgjort, og til å motta og gi 
frøet næring. Frøet er Guds ord, og det vil bli utøst 
over alle som lytter, ser og leser fra denne konfe-
ransen. Sang og musikk, talene og vitnesbyrdene 
har blitt forberedt av Guds tjenere som flittig har 
søkt Den hellige ånds veiledning i sin forberedelse. 
De har bedt lengre og mer ydmykt etter hvert som 
konferansen har nærmet seg.

De har bedt om å få kraft til å oppmuntre dere til å 
gjøre valg som vil skape i deres hjerte en enda bedre 
grobunn for Guds gode ord å vokse i, og å bære 
frukt. Hvis dere lytter med Ånden, vil deres hjerte 
bli bløtgjort, deres tro bli styrket og deres evne til å 
elske Herren vokse.



95

MAI: PROFETER OG ÅPENBARING

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg forbedre 
mitt skriftstudium?
Skriftenes befaling om å “nyt[e] Kristi ord” (2 Nephi 32:3) innebærer mye mer 
enn bare tilfeldig lesning i Skriftene. Vi skulle granske dem flittig, grunne på 
hva de lærer oss og anvende disse læresetningene på oss selv. Vi skulle be om 
forståelse og følge tilskyndelser vi mottar fra Den hellige ånd. Meningsfylt 
skriftstudium kan bygge opp vår tro, styrke oss mot fristelse og hjelpe oss å 
komme nærmere vår himmelske Fader.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva finner du som vil hjelpe ungdom-
mene å forbedre sitt skriftstudium?

1 Nephi 10:19; L&p 88:63, 118 (Hvis vi 
søker, skal vi finne)

1 Nephi 19:23 (Vi skulle anvende 
Skriftene på oss selv)

2 Nephi 4:15- 16; L&p 138:1- 11; Joseph 
Smith – Historie 1:11- 13 (Å grunne på 
Skriftene bringer åpenbaring)

2 Nephi 32:3 (Vi skulle nyte Kristi ord)

Devin G. Durrant, “Mitt hjerte for-
dyper seg stadig i dem,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2015, 112- 15

Henry B. Eyring, “En diskusjon om 
skriftstudium,” Liahona, juli 2005, 8

David A. Bednar, “Et reservoar av 
levende vann,” Kirkens skoleverks 
temakveld for Unge voksne, 4. feb. 
2007

Hvordan har Skriftene 
påvirket ditt liv? Hva 
har du gjort for at ditt 
skriftstudium skal bli mer 
meningsfylt?

Har ungdommene i klas-
sen meningsfylte opp-
levelser med Skriftene? 
Hvordan kan du hjelpe 
dem å forbedre sitt stu-
dium av Skriftene?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig 
studium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvor-
dan kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene 
nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om noe 
de har studert i Skriftene i sitt per-
sonlige studium denne uken. Hva er 
deres plan for skriftstudium? Hvor-
dan føler de at de kan forbedre sitt 
skriftstudium?

• Skriv på tavlen: “Fordypning i 
Skriftene er viktig for åndelig næring” 

(Quentin L. Cook, “Har dere denne 
følelsen nå?” Ensign eller Liahona, nov. 
2012). Spør ungdommene hva de tror 
det betyr å fordype seg i Skriftene. 
Hvordan er det forskjellig fra bare å 
lese dem? Oppfordre dem til å tenke 
på denne uttalelsen mens de lærer om 
skriftstudium i denne leksjonen.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å forbedre sitt skriftstudium. 
Ifølge Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil fungere best for din klasse:

• En måte å forbedre skriftstudiet 
på er å finne et vers i ditt personlige 
skriftstudium som du kan fokusere på 
gjennom uken (se Devin G. Durrants 
tale “Mitt hjerte fordyper seg stadig i 
dem.”) En uke før klassen ber du flere 
av elevene om å lese bror Durrants 
tale og “gå grundig inn i” et skrift-
sted. Når de kommer til klassen gir 
du dem tid til å dele sine erfaringer. 
Skriv “Hvordan kan vi forbedre vårt 
skriftstudium?” på tavlen, og be ung-
dommene dele forslag fra bror Dur-
rants tale og fra deres eget personlige 
studium og familiestudium.

• Skriv på tavlen ordene søk, overvei 
og be. Be hver ungdom om å lese et av 
skriftstedene som er foreslått i denne 

oversikten, og dele med klassen hva 
han eller hun lærer av skriftstedet. Be 
ungdommene skrive sine skriftsted-
henvisninger ved siden av det ordet 
på tavlen som beskriver prinsippene 
de lærer oss. Hvilke andre prinsip-
per for effektivt skriftstudium kan 
ungdommene komme på? Vet de 
om andre skriftsteder som illustrerer 
disse prinsippene?

• Skriv på tavlen noen av spørsmå-
lene fra president Henry B. Eyrings 
artikkel “En diskusjon om skrift-
studium” som er mest relevante for 
ungdommene du underviser. Be 
ungdommene fremlegge sine svar på 
disse spørsmålene, og gi dem så tid 
til å lese president Eyrings svar. Hva 

Undervisningstips

“Plasser stolene i rommet 
slik at du kan se ansiktet 
til alle, og alle kan se ditt” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 71).
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Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren brukte Skriftene 
til å undervise og bære 
vitnesbyrd. Han lærte folk 
å grunne på Skriftene og 
bruke dem til å finne svar. 
Hvordan kan du hjelpe 
ungdommene å bruke 
Skriftene til å finne svar på 
sine spørsmål?

lærer de av president Eyrings svar 
som kan hjelpe dem å forbedre sitt 
skriftstudium?

• Gi ungdommene en innføring i 
studiehjelpemidlene som finnes i Kir-
kens skrifter (for eksempel fotnoter, 
kapitteloverskrifter og Veiledning til 
Skriftene). Hjelp dem å forstå hvor-
dan disse studiehjelpemidlene kan 
hjelpe dem å forbedre sitt studium 
av Skriftene. (Se Undervisning, intet 
større kall,56- 59.) Med tillatelse fra 

biskopen kan du invitere medlemmer 
i menigheten til å komme til klassen 
for å bli intervjuet av ungdommene 
om hvordan de gjør sitt skriftstudium 
meningsfylt.

• Be ungdommene velge et kapittel i 
Skriftene og bruke noen minutter på å 
lese det ved hjelp av prinsippene for 
skriftstudium som de har lært i dag. 
Oppfordre dem til å fremlegge even-
tuell innsikt de fikk mens de studerte.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan forbedre sitt 
skriftstudium? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville 
det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Be ungdommene tenke gjennom sin plan for personlig skriftstudium. Hva har de lært i 
dag som kan hjelpe dem å forbedre planen sin?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Henry B. Eyring, “En diskusjon om skriftstu-
dium”, Liahona, juli 2005, 8

Hva har du gjort for at ditt skriftstudium skal bli 
meningsfylt?

Eldste Eyring: Da jeg ble medlem av De tolv apost-
lers quorum, foreslo eldste Richard G. Scott at jeg 
skulle kjøpe en rimelig utgave av Skriftene og merke 
innsikt og åpenbaringer jeg ville få i mitt nye kall. 
Og det gjorde jeg. Men jeg gjorde litt mer.

Jeg spurte min himmelske Fader hva han ville jeg 
skulle gjøre som apostel. Jeg skrev ned det jeg følte 
var hans svar. Jeg maskinskrev dem, kodet dem 
med farger og limte disse svarene inn foran i Skrif-
tene. Det første var eksempelvis: “Jeg skal være et 
vitne om at Kristus er Guds Sønn.” Deretter leste jeg 
i Skriftene og så etter begreper som lærte meg hvor-
dan jeg skulle vitne om at Kristus er Guds Sønn. 
Hver gang jeg fant noe, merket jeg det med blått. 
Snart utarbeidet jeg min egen emneoversikt over 
det jeg trodde Herren ønsket jeg skulle gjøre. Jeg har 
lært mye ved hjelp av denne prosessen.

Det er helt avgjørende å vende seg til Skriftene for 
å lære hva vi skal gjøre. Herren kan undervise oss. 
Når vi opplever en krise, som å miste et barn eller 
en ektefelle, skulle vi søke i Skriftene etter spesiell 
hjelp. Vi vil finne svar i Skriftene. Herren syntes å 
forutse alle våre problemer og behov, og han sørget 
for hjelp i Skriftene – hvis vi bare vil søke den.

Hvordan kan siste-dagers-hellige prioritere 
skriftstudium?

Eldste Eyring: Den eneste måten man kan sikre seg 
mot at en travel timeplan utelukker skriftstudium, 

er å fastsette regelmessig tid til å studere Skriftene. 
Jeg har funnet ut at for meg er dette når dagen 
begynner og ved dagens slutt. Dette er tidspunkter 
jeg vanligvis har kontroll over. Så helt siden jeg var 
ung gutt, har min rutine vært å lese i Skriftene mor-
gen og kveld. På grunn av denne rutinen leste jeg 
Mormons bok mange ganger før jeg var 18.

Når jeg er i en situasjon der jeg bryter denne ruti-
nen, er det vanskelig for meg. Når man først blir 
vant til regelmessig skriftstudium, savner man det 
hvis man ikke får det til. Det er som mat – man må 
ha det. Jeg vet at jeg trenger Skriftene på samme 
måte som jeg trenger mat. Jeg hopper ikke over et 
regelmessig måltid, og jeg hopper ikke over regel-
messig skriftstudium.

Hvilken rolle spiller faste og bønn for skriftstudium?

Eldste Eyring: Vi trenger å starte en faste med å be 
om å bli belært. Vi skulle være ydmyke og ivrige 
som et barn. Det er slik vi faster hvis vi vil gjøre det 
riktig. Hvis vi bare hopper over måltider, blir det 
ikke det samme.

På samme måte må vi vende oss til Skriftene i 
ydmykhet og med iver, slik vi gjør når vi faster. Når 
jeg leser i Skriftene og ber om å bli belært, hjelper 
det veldig å faste i tillegg. . .

Hvilken rolle spiller Den hellige ånd i skriftstudium?

Eldste Eyring: Den hellige ånd bekrefter Guds ord 
for oss når vi leser det. Når denne bekreftelsen 
gjentas ofte, styrker den vår tro. Og det er ved tro vi 
overvinner hindringer og motstår fristelse.
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan hjelper ærbødighet 
meg å motta åpenbaring?
Når vi er ærbødige, viser vi vår kjærlighet til Gud og er bedre i stand til å motta 
personlig åpenbaring. En ærbødig holdning bidrar til å gjøre oss mer følsomme 
for Åndens milde, lave røst. Hvis vi behandler hellige ting med ærbødighet, vil 
vår himmelske Fader stole på oss og åpenbare ytterligere sannheter til oss.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva finner du som vil hjelpe ungdom-
mene å utvikle en følelse av ærbødighet?

1 Kongebok 19:12; 3 Nephi 11:1- 7 
(Gud kommuniserer gjennom en stille 
hvisken)

Salmene 46:10 (“Hold opp, og kjenn 
at jeg er Gud!”)

L&p 63:64; 84:54- 57 (Behandle hellige 
ting med ærbødighet)

Boyd K. Packer, “Ærbødighet innbyr 
til åpenbaring,” Lys over Norge, jan. 
1992, 21- 23

Paul B. Pieper, “Å holde hellig,” 
Ensign eller Liahona, mai 2012, 109- 11

“Ærbødighet,” Tro mot pakten (2003), 
174

“Åpenbaring,” Tro mot pakten (2003), 
178- 182

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig 
studium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvor-
dan kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene 
nedenfor kan hjelpe:

• Oppfordre ungdommene til å dele 
med klassen eventuelle spørsmål 
de har om ting de har lært i andre 
klasser.

• Skriv på tavlen: “Ærbødighet er 
__________.” Be klassens medlemmer 

komme til tavlen og skrive sine 
definisjoner av ærbødighet. Be ung-
dommene gjøre tilføyelser til disse 
definisjonene etter hvert som de lærer 
om ærbødighet i dagens leksjon.

Hva betyr ærbødighet 
for deg? Hvordan har 
ærbødighet hjulpet deg å 
føle Ånden? Hvilke erfa-
ringer kan du dele med 
ungdommene?

Hva betyr ærbødighet for 
ungdommene i klassen? 
Hvordan kan du hjelpe 
dem å se sammenhengen 
mellom ærbødighet og 
åpenbaring?
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Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å forstå sammenhengen mellom 
ærbødighet og åpenbaring. Ifølge Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil 
fungere best for din klasse:

• Be ungdommene lese “Ærbødig-
het” i Tro mot pakten eller deler av 
eldste Paul B. Piepers tale “Å holde 
hellig”, på jakt etter svar på spørsmå-
let “Hvordan hjelper ærbødighet meg 
å motta åpenbaring?” Be ungdom-
mene fortelle hva de finner ut. Hva 
føler ungdommene at de kan gjøre for 
å bli mer ærbødige?

• Del klassen i små grupper, og be 
hver gruppe om å studere sammen 
ett eller to av skriftstedene som er 
foreslått i denne oversikten. Be grup-
pene diskutere hva de lærer av disse 
skriftstedene om forholdet mellom 

ærbødighet og åpenbaring. Be hver 
gruppe dele det de lærer med resten 
av klassen.

• Be ungdommene granske president 
Boyd K. Packers tale “Ærbødighet 
innbyr åpenbaring” og se etter ting vi 
skulle gjøre for å innby åpenbaring i 
våre møter i Kirken. Be dem fortelle 
hva de finner ut og foreslå hvordan 
vi kan anvende president Packers 
råd om ærbødighet i andre sammen-
henger eller på andre hellige ting (for 
eksempel templet, Skriftene og så 
videre).

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de sammenhengen mellom ærbø-
dighet og åpenbaring? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørs-
mål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør de unge hva de har lært i dag om betydningen av ærbødighet for å motta åpen-
baring. Hvordan kan de endre sin adferd eller sine omgivelser for bedre å kunne motta 
personlig åpenbaring?

Undervisningstips

“Når vi kommer sammen 
for å lære evangeliets 
læresetninger, skulle det 
skje i en ærbødig ånd… 
Uærbødighet tjener Satans 
formål ved å svekke åpen-
baringens fine kanaler som 
leder inn til både sinn og 
ånd… Ærbødighet innbyr 
åpenbaring” (Boyd K. 
Packer, i Undervisning, intet 
større kall [1999], 82).

Undervisning på 
Frelserens måte

I enhver sammenheng var 
Frelseren et eksempel og 
en mentor for sine disipler. 
Han forberedte seg til å 
undervise ved å tilbringe 
tid alene i bønn og faste. 
Fortell ungdommene hvor-
dan ærbødighet hjelper deg 
å forberede deg til å motta 
personlig åpenbaring. 
Hvordan kan du oppmun-
tre ungdommene til å vise 
respekt for hellige ting?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Boyd K. Packer, “Ærbødighet innbyr til åpen-
baring,” Lys over Norge, jan. 1992, 24-25

Våre nadverdsmøter og andre møter trenger fornyet 
oppmerksomhet for å sikre at de virkelig er gudstje-
nester der medlemmene kan motta åndelig næring 
og få sitt vitnesbyrd etterfylt, og hvor undersøkere 
kan føle den inspirasjon som er avgjørende for 
åndelig omvendelse. . .

Når vi kommer tilbake til søndagens møter, skulle 
musikk, påkledning og oppførsel være hensikts-
messig for tilbedelse. Foajeer er bygget inn i våre 
møtehus for å legge til rette for hilsener og småprat 
som er vanlig blant folk som er glad i hverandre. 
Men når vi går inn i kirkesalen, må vi! – Hver enkelt 
av oss må – være forsiktige så vi ikke forstyrrer 
når noen anstrenger seg for å føle dempet åndelig 
kommunikasjon. . .

Uærbødig opptreden i våre møtehus er verdig en 
påminnelse, om ikke irettesettelse. Ledere skulle 
forklare at ærbødighet innbyr åpenbaring. . .

Sang og musikk er av enorm betydning i våre guds-
tjenester. Jeg tror at de som velger, leder, presenterer 
og akkompagnerer musikken, kan bidra mer til en 
ærbødig ånd på våre møter enn en taler gjør. Gud 
velsigne dem.

Sang og musikk kan skape en ærbødig atmosfære 
som innbyr åpenbaringens og vitnesbyrdets ånd. . .

En organist som på følsomt vis spiller et dempet 
preludium fra salmeboken, roer våre følelser og 
leder våre tanker hen på teksten som lærer oss om 
rikets fredelige ting. Hvis vi lytter, vil teksten lære 
oss evangeliet, for gjenopprettelsens salmer er fak-
tisk et kurs i læren!

Jeg har lagt merke til at et økende antall av våre 
ledere og medlemmer ikke synger forsamlingens 
salmer. Kanskje de ikke kan dem eller det ikke er 
nok salmebøker. Vi skulle synge Sions sanger – de er 
en viktig del av vår tilbedelse. Vi må ikke glemme 
salmene eller gjenopprettelsens opphøyde lov-
sanger. Les Det første presidentskaps innledning 
i salmeboken. Herren sa: “For min sjel fryder seg 
ved hjertets sang, ja, de rettferdiges sang er en bønn 
til meg, og den skal bli besvart med en velsignelse 
på deres hoder.” (L&p 25:12.) La ikke vår hellige 
musikk bli borte for oss, og la heller ikke verdslig 
musikk erstatte den. . .

Lær barna å be til vår himmelske Fader på en ærbø-
dig måte.

Ingen av oss kan overleve i verden i dag, langt min-
dre i det den snart vil bli, uten personlig inspirasjon. 
En ærbødig ånd kan og skulle være tydelig i hver 
organisasjon i Kirken og i ethvert medlems liv.
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva vil det si å bære vitnesbyrd?
Et vitnesbyrd er en åndelig bekreftelse om evangeliets sannhet, gitt av Den hel-
lige ånd. Når vi bærer vitnesbyrd, erklærer vi for andre hva vi vet er sant ved 
Åndens kraft. Grunnlaget for et vitnesbyrd er kunnskapen om at vår himmel-
ske Fader lever og elsker oss, at Jesus Kristus er vår Frelser, at hans evangelium 
har blitt gjengitt gjennom profeten Joseph Smith og at Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige er Frelserens sanne kirke.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe ungdommene å forstå 
hva det betyr å bære vitnesbyrd?

Matteus 16:13- 19; Mosiah 3:17; Alma 
5:45- 48; 7:13; L&p 76:22- 24 (Eksempler 
på vitnesbyrd i Skriftene)

Alma 4:18- 20 (Kraften i å bære 
vitnesbyrd)

Alma 11:39- 41; 12:1; 15:12 (Amuleks 
vitnesbyrd har stor innflytelse på 
Zeezrom)

Henry B. Eyring, “Guds vitner,” Lys 
over Norge, jan. 1997, 29

Dieter F. Uchtdorf, “Styrken i et 
personlig vitnesbyrd,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2006, 37- 39

Dallin H. Oaks, “Vitnesbyrd,” Ensign 
eller Liahona, mai 2008, 26- 29

“Bær ofte vitnesbyrd,” Forkynn mitt 
evangelium (2004), 203- 204

“Undervisning og vitnesbyrd,” Under-
visning, intet større kall (1999), 43- 44

Video: “En som ikke var veltalende,” 
“Thomas S. Monsons vitnesbyrd”; se 
også Lære og pakter og Kirkens historie, 
visuelle ressurser (DVD)

Hvordan har du blitt 
påvirket av andres vitnes-
byrd? Hvordan har det 
styrket ditt vitnesbyrd å 
bære det – formelt eller 
uformelt? Hvilke erfa-
ringer kan du dele med 
ungdommene?

Når har du vært vitne til 
at ungdommene har båret 
sitt vitnesbyrd – formelt 
eller uformelt? Hvilke 
muligheter kan du gi 
ungdommene til å bære 
vitnesbyrd?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig 
studium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvor-
dan kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene 
nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om noe 
de har opplevd nylig, som har styrket 
deres vitnesbyrd.

• Be ungdommene forestille seg at 
de inviterer en venn med til kirken på 
fastesøndag, og at biskopen innbyr 

menighetens medlemmer til å bære 
sitt vitnesbyrd. Hvordan ville de svart 
hvis deres venn spurte: “Hva betyr 
det å bære vitnesbyrd?” La om nød-
vendig ungdommene slå opp “Hva 
er et vitnesbyrd?” i Undervisning, intet 
større kall, side 43- 44.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å forstå hva det vil si å bære 
vitnesbyrd. Med hjelp av Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil fungere 
best for din klasse:

• Be ungdommene lese avsnittet 
“Hva er et vitnesbyrd?” i president 
Dieter F. Uchtdorfs tale “Styrken i et 
personlig vitnesbyrd.” Be ungdom-
mene lage en liste over hva et vitnes-
byrd er og hva et vitnesbyrd ikke er, 
basert på det de leser. Be dem fortelle 
om erfaringer der de hørte noen vitne 
på en måte som styrket deres tro og 
vitnesbyrd.

• Be ungdommene lese del II av eld-
ste Dallin H. Oaks tale “Vitnesbyrd”, 
på jakt etter likheter og forskjeller 
mellom vitnesbyrd og andre typer 
kunnskap. Hva kan ungdommene 
gjøre for å styrke sin kunnskap om 
evangeliets sannhet?

• Be ungdommene finne eksempler 
i Skriftene på mennesker som bærer 

vitnesbyrd (for eksempel dem som 
er foreslått i denne oversikten). Når 
de fremlegger det de har funnet ut, 
kan du oppfordre dem til å drøfte 
de forskjellige måtene de kan bære 
vitnesbyrd på (inkludert formelle 
og uformelle måter). Se videoen 
 “Thomas S. Monsons vitnesbyrd.” Be 
ungdommene fortelle hva de lærer 
av president Monson om å bære 
vitnesbyrd.

• Be ungdommene lese “Bær ofte 
vitnesbyrd” og gjennomføre den 
tilhørende studieaktiviteten i Forkynn 
mitt evangelium, side 203- 4. Be dem 
dele sin innsikt med klassen. Hvor-
dan kan de anvende det de har lært, 
neste gang de bærer vitnesbyrd (for 
eksempel på et møte i Kirken eller en 
samtale med en venn)?

Undervisningstips

“Vitnesbyrd har ofte størst 
kraft når de er korte, kon-
sise og direkte” (Under-
visning, intet større kall 
[1999], 43).
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• Vis videoen “En som ikke var 
veltalende”. Be ungdommene fortelle 
om en opplevelse der de ble rørt av en 

annens enkle, dyptfølte vitnesbyrd. 
Hva var det ved nettopp dette vitnes-
byrdet som gjorde inntrykk på dem?

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan bære vitnes-
byrd? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Oppfordre ungdommene til å se etter anledninger til å bære vitnesbyrd – formelt og 
uformelt – i løpet av den kommende uken. Be dem fortelle om sine erfaringer i en frem-
tidig klasse.

Oppmuntre ungdommene til å skrive sitt vitnesbyrd i dagboken sin.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret dem 
han underviste til å vitne, 
og når de gjorde det, rørte 
Ånden ved deres hjerter. 
Hvordan kan du gi ung-
dommene anledning til å 
bære vitnesbyrd og føle 
Åndens bekreftelse?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Dieter F. Uchtdorf, “Styrken i et personlig 
vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, nov. 2006, 37-39

En definisjon av vitnesbyrd er “en høytidelig bekref-
telse på at en sak er sann”, og det engelske ordet 
testimony stammer fra det latinske ordet testimo-
nium og ordet testis, som betyr “vitne” (“Testimony,” 
http://www.reference.com/browse/wiki/Testi-
mony; Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11. 
utg. [2003], “testimony”, 1291).

For medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige er betegnelsen vitnesbyrd et varmt og kjent 
ord i vår religiøse uttrykksform. Det er kjært og 
godt. Det har alltid en viss hellighet ved seg. Når 
vi snakker om vitnesbyrd, snakker vi om følelser 
i hjerte og sinn mer enn en hel del logiske, sterile 
fakta. Det er en av Åndens gaver, et vitne fra Den 
hellige ånd om at visse begreper er sanne.

Et vitnesbyrd er den sikre kunnskap eller forsikring 
fra Den hellige ånd om at Herrens verk i disse siste 
dager er sant og guddommelig. Et vitnesbyrd er 
“den vedvarende, levende [og] bevegende overbevis-
ning om de sannheter som er åpenbart i Jesu Kristi 
evangelium” (MarionG. Romney, “How to Gain a 
Testimony,” New Era, mai 1976, 8; uthevelse tilføyd).

Når vi bærer vitnesbyrd, stadfester vi den abso-
lutte sannhet i et evangelisk budskap. I en tid da 
mange oppfatter sannhet som noe relativt, er det 
ikke særlig populært å erklære en absolutt sannhet, 
det synes heller ikke politisk korrekt eller passende. 

Vitnesbyrd om tingene som “de virkelig er” (Jakobs 
bok 4:13) er djerve, sanne og viktige fordi de har 
evige konsekvenser for menneskeheten. Satan ville 
ikke ha noe imot at vi erklærte at budskapet om vår 
tro og evangeliets lære kan endres for å tilpasses 
omstendighetene. Vår faste overbevisning om evan-
geliets sannhet er et anker i vårt liv, det er støtt og 
pålitelig som Polarstjernen. Et vitnesbyrd er svært 
personlig og kan være litt forskjellig for hver av oss, 
fordi vi alle er en unik person. Men et vitnesbyrd 
om Jesu Kristi gjengitte evangelium vil alltid inne-
holde disse klare og enkle sannheter:

• Gud lever. Han er vår kjærlige himmelske 
Fader, og vi er hans barn.

• Jesus Kristus er den levende Guds Sønn og 
verdens Frelser.

• Joseph Smith er den Guds profet som Jesu 
Kristi evangelium ble gjengitt gjennom i de 
siste dager.

• Mormons bok er Guds ord.

• President GordonB. Hinckley, hans rådgivere 
og medlemmene av De tolv apostlers quorum 
er profetene, seerne og åpenbarerne i vår tid.

Etter hvert som vi tilegner oss dypere kunnskap om 
disse sannheter og om frelsesplanen ved Den hellige 
ånds kraft og gave, kan vi få “vite sannheten i alle 
ting” (Moroni 10:5).
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva kan jeg lære av president 
Monson om å følge Ånden?
President Thomas S. Monson har sagt: “Det har ikke gått en dag uten at jeg 
har kommunisert med min himmelske Fader i bønn. Det er en forbindelse jeg 
setter høyt – en jeg bokstavelig talt ville vært fortapt uten. Hvis dere ikke har 
en slik forbindelse med deres himmelske Fader nå, ber jeg dere innstendig om 
å arbeide mot dette målet. Hvis dere gjør det, vil dere være berettiget til hans 
inspirasjon og veiledning – nødvendigheter for hver av oss om vi skal overleve 
åndelig under vårt opphold her på jorden. Den slags inspirasjon og veiledning 
er gaver han gir gladelig om vi bare søker dem. Tenk hvilke skatter de er! Jeg 
blir alltid ydmyk og takknemlig når min himmelske Fader kommuniserer med 
meg gjennom sin inspirasjon. Jeg har lært å gjenkjenne den, stole på den og 
følge den” (“Stå på hellige steder,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 84).

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe ungdommene å lære av 
president Monsons eksempel om å handle etter Den hellige ånds tilskyndelser?

Ordspråkene 3:5- 6 (Hvis vi stoler på 
Herren, vil han veilede oss)

1 Nephi 3:7 (Herren bereder en vei for 
oss så vi kan utføre det han befaler 
oss å gjøre)

2 Nephi 32:1- 5 (Den hellige ånd viser 
oss hva vi skulle gjøre)

L&p 8:2- 3 (Den hellige ånd taler til 
vårt sinn og vårt hjerte)

Thomas S. Monson, “Overvei velsig-
nelsene,” Ensign eller Liahona, nov. 
2012, 86- 89

Thomas S. Monson, “Stå på hellige 
steder,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 
82- 86 (historie om da han ledet innvi-
elsen av Frankfurt Tyskland tempel)

Thomas S. Monson, “Minner fra 
Tabernaklet,” Ensign eller Liahona, mai 
2007, 41- 42 (historie om en gang han 
følte seg tilskyndet til å rette en del av 
en konferansetale til en jente som satt 
på balkongen)

Videoer: “Følg Åndens tilskyndelser,” 
“Følg alltid Åndens tilskyndelser”

Hvordan har du blitt 
velsignet ved å følge Den 
hellige ånds tilskyndel-
ser? Hvordan har du blitt 
inspirert av president 
Monsons eksempel i denne 
forbindelse?

Vet ungdommene du 
underviser, hvordan de 
kan motta og følge ånde-
lige tilskyndelser? Hvor-
dan vil det å lære å følge 
tilskyndelsene fra Den hel-
lige ånd hjelpe ungdom-
mene nå og i fremtiden? 
Hvordan kan president 
Monsons eksempel inspi-
rere dem?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig 
studium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvor-
dan kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene 
nedenfor kan hjelpe:

• Be hver ungdom finne et skriftsted 
han eller hun har lest og markert 
nylig, og dele det med klassen. Be 
dem fortelle hva som gjorde inntrykk 
på dem ved verset.

• Del med ungdommene uttalelsen 
av president Thomas S. Monson i 

begynnelsen av denne oversikten. 
Hva som gjør inntrykk på dem ved 
uttalelsen hans? Hvilke historier 
kan ungdommene komme på hvor 
president Monson mottok og fulgte 
tilskyndelser fra Den hellige ånd?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å lære av president Monsons 
eksempel på å følge Åndens tilskyndelser. Etter inspirasjon fra Den hellige ånd, velger 
du en eller flere som vil fungere best for din klasse:

• Gi hver ungdom en historie hvor 
president Monson mottar og følger 
tilskyndelser fra Den hellige ånd (for 
eksempel de som er foreslått i denne 
oversikten). Be ungdommene lese og 
sammenfatte sin historie og det de har 
lært om å følge inspirasjon. Be ung-
dommene fortelle om erfaringer hvor 
de har handlet etter tilskyndelser og 
blitt velsignet.

• Be ungdommene lese skriftstedene 
som er oppført i denne oversikten og 
skrive et kort utsagn som sammen-
fatter hva hvert skriftsted lærer oss 
om å følge tilskyndelser. Les sammen 
en eller flere av historiene om presi-
dent Monson som er foreslått i denne 
oversikten, og be ungdommene lytte 

etter hvordan President Monson var 
et eksempel på det som står i skriftste-
dene de leste. Hva kan ungdommene 
gjøre for å være mer mottakelige for 
Åndens tilskyndelser?

• Be ungdommene grunne på 
følgende spørsmål mens de leser 
historiene om president Monson eller 
ser videoene som er foreslått i denne 
oversikten: Hvorfor er det noen gan-
ger vanskelig å handle etter tilskyn-
delser fra Den hellige ånd? Hvordan 
kan vi overvinne slike vanskeligheter? 
Hva er velsignelsene som kommer av 
å følge tilskyndelser? Be dem fortelle 
om eventuell innsikt de får av presi-
dent Monsons eksempel. Hva kan de 
gjøre for å følge dette eksemplet?

Studieteknikker

Å sammenfatte. I de første 
to aktivitetene i denne 
delen blir ungdommene 
bedt om å skrive korte 
sammendrag av det de 
lærer av en konferansetale 
eller et skriftsted. Du kan 
hjelpe dem ved å oppmun-
tre dem til å gjøre notater 
om sine inntrykk, læren 
som fremsettes, hendel-
sene som omtales, perso-
ner som var involvert og 
så videre. De kan overveie: 
“Hva er det Herren prøver 
å understreke, og hvor-
for? Er det noe i det jeg 
leser som gjelder for meg 
personlig?”
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Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? 
Forstår de hvorfor det er viktig å følge tilskyndelser fra Den hellige ånd? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Søk Ånden idet du med bønnens 
hjelp vurderer hvordan du kan følge opp.

Undervisning på 
Frelserens måte

Jesus sa: “Min lære er ikke 
min, men hans som har 
sendt meg. Om noen vil 
gjøre hans vilje, da skal 
han kjenne om læren er av 
Gud, eller om jeg taler av 
meg selv” (Johannes 7:16- 
17). Hvordan hjelper din 
grad av lydighet deg å vite 
at læren du underviser i, 
er sann?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Jeffrey R. Holland, “President Thomas S. 
Monson: I mesterens fotspor,” tillegg til Liahona, juni 
2008, 2-16

Dette minner oss om en annen form for lojalitet som 
er så karakteristisk for Thomas S. Monson – lojalitet 
til Åndens røst. Som ung biskop fikk han en telefon 
en kveld om at et eldre medlem i menigheten hadde 
blitt innlagt på veteransykehuset i Salt Lake City 
for behandling. Kunne han komme for å gi mannen 
en velsignelse?, var spørsmålet. Biskop Monson 
forklarte at han var på vei til et stavsmøte, men at 
han ville komme innom sykehuset så fort møtet var 
slutt. Under lederskapsmøtet følte han seg urolig 
til sinns. Han fikk en sterk tilskyndelse om å forlate 
møtet umiddelbart og dra rett til sykehuset. Men det 
ville da være uhøflig å gå ut mens stavspresidenten 
talte? Han ventet til stavspresidenten var ferdig 
med sin tale før han gikk, før avslutningsbønnen. 
På sykehuset løp han gjennom korridoren. Det lot 
til å være stor ståhei utenfor mannens rom, og en 
sykepleier stanset den nyankomne. “Er du biskop 
Monson?” spurte hun. “Ja,” var hans engstelige 
svar. “Jeg er lei meg,” sa sykepleieren. “Pasienten 
spurte etter deg like før han døde.”

Da den unge biskopen forlot sykehuset den kvel-
den, lovet han at han aldri igjen skulle la være å 
følge en tilskyndelse fra Herren. Ingen kunne ha 
vært mer trofast mot dette løftet. Livet hans har gått 
fra det ene miraklet til det neste fordi han har lyttet 
så trofast til Åndens tilskyndelser.

Kanskje denne opplevelsen på sykehuset lå i bak-
hodet hans da han flere år senere, som medlem av 
De tolv apostlers quorum, besøkte en stavskon-
feranse som skulle bli noe utenom det vanlige. I 
utgangspunktet skulle han ha besøkt en annen stav 
den helgen, men det oppsto et behov for å forandre 
oppdraget. Eldste Monson visste ikke om noe spe-
sielt med dette stedet da president Ezra Taft Benson 
(1899-1994), som da var president for De tolv apost-
lers quorum, sa: “Bror Monson, jeg føler meg tilskyn-
det til å sende deg til Shreveport Louisiana stav.”

Da han kom til Shreveport, fikk eldste Monson 
høre om 10 år gamle Christal Methvin som hadde 
uhelbredelig kreft. Hun ønsket å få en salvelse av en 
generalautoritet, og spesielt av ham. Han studerte 
konferansens møteplan og så at det ikke var tid til 
den 13 mil lange kjøreturen til Christals hjem. Han 
ba stavspresidenten sørge for at Christal ble nevnt 
i de offentlige bønnene under stavskonferansen. 
Familien Methvin forsto at reisen var et problem, 
men ba likevel om at deres datters ønske måtte bli 
oppfylt. Eldste Monson forberedte seg for å tale på 
lederskapsmøtet lørdag kveld, og han forteller selv 
følgende om det som skjedde: “Jeg hørte en røst som 
talte til min ånd. Budskapet var kort, ordene kjente: 
‘La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! 
For Guds rike hører slike til’ (Markus 10:14).” Med 
stavspresidentens hjelp ble det snart ordnet med et 
besøk til familien Methvins hjem neste morgen. Det 
var en høytidelig og hellig opplevelse for dem som 
var tilstede. Bare fire dager etter at hun fikk den 
etterlengtede velsignelsen, vendte Christal hjem til 
sin himmelske Fader.
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“Guds rikes nøkler er overgitt mennesket på jorden” (L&p 65:2).

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe ungdommene å forstå den rollen prestedøm-
met og prestedømsnøkler spiller i deres læring av evangeliet og deres tjeneste i Kir-
ken. Oppmuntre ungdommene i klassen til å stille spørsmål om det de lærer, til å søke 
å lære mer og til å undervise andre i det de oppdager.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvordan kan jeg delta effektivt på rådsmøter i Kirken?
Hvordan samarbeider prestedømsbærere og kvinner om å bygge opp Guds rike?
Hvorfor er det viktig å følge de råd som gis av prestedømsledere?
Hvordan kan bruk av skriftstudieferdigheter hjelpe meg å lære mer om prestedømmet?
Hvordan kan jeg bruke historier til å lære andre om prestedømmet?

Juni: Prestedømmet og 
prestedømsnøkler
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JUNI: PRESTEDØMMET OG PRESTEDØMSNØKLER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg delta effektivt 
på rådsmøter i Kirken?
Herrens kirke styres gjennom rådsforsamlinger. Under ledelse av sine preste-
dømsledere, rådfører ledere seg med hverandre til fordel for enkeltpersoner, 
familier og Kirken. Effektive rådsmøter innbyr alle rådsmedlemmene til å 
uttrykke seg fullt ut, idet disse søker å bli samstemt og veiledet av Den hellige 
ånd til å bygge opp Guds rike. Å lære hvordan åpenbaring mottas i råd kan 
hjelpe oss å delta effektivt på rådsmøter, inkludert presidentskapsmøter, møter 
i biskopsrådets ungdomskomité og familieråd.

Forbered deg åndelig

Bruk ressursene nedenfor til å forstå prinsippene for effektive rådsmøter i Kirken. 
Overvei så hvordan aktivitetene i resten av denne oversikten kan hjelpe deg å planlegge 
måter å engasjere ungdommene i læringen på. Dine egne erfaringer med å delta i råd 
vil også hjelpe deg å undervise effektivt.

Matteus 18:20 (Herren vil være midt 
iblant dem som er forsamlet i hans 
navn)

Moroni 6:4- 5 (Kirkens medlemmer 
møtes ofte for å snakke om sjelers 
velferd)

L&p 38:27 (Vi er befalt å stå sammen)

L&p 88:122 (Oppbyggelse finner sted 
når alle har anledning til å snakke og 
lytte)

Henry B. Eyring, “Lærdom i preste-
dømmet,” Ensign eller Liahona, mai 
2011, 62- 65

Dieter F. Uchtdorf, “Handle i samsvar 
med sannhetene i Jesu Kristi evange-
lium” verdensomspennende opplæ-
ringsmøte for ledere, feb. 2012

Video: “Delta på rådsmøter”

Når har du deltatt på et 
rådsmøte? Hvilke erfa-
ringer har hjulpet deg 
å forstå betydningen av 
rådsforsamlinger i Herrens 
arbeid?

Hvilke rådsforsamlinger 
har ungdommene deltatt 
i (for eksempel klasse-  og 
quorumspresidentska-
per eller biskopsrådets 
ungdomskomité)? Hvor 
godt forstår ungdom-
mene hensikten med 
rådsforsamlinger?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig 
studium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvor-
dan kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene 
nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om en 
opplevelse der de lærte noe om 
evangeliet på en meningsfylt måte. 
Det kan være opplevelser fra kirken, 
Seminar, familiens hjemmeaften, per-
sonlig skriftstudium eller hverdagen.

• Be ungdommene fortelle om sine 
erfaringer med å delta i rådsmøter 

i Kirken, for eksempel i klasse-  og 
quorumspresidentskaper eller møter 
i biskopsrådets ungdomskomité. 
Hva gjorde de for å forberede seg 
til møtet? Hva gjorde de for å delta? 
Hvordan bidro rådet til å utføre Her-
rens arbeid?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelp ungdommene å forstå prinsippene for effektive 
rådsmøter i Kirken. Ifølge Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil fungere 
best for din klasse. Sett av tid til at ungdommene kan delta i eksempelrådsmøtet på 
slutten av denne delen.

• Skriv skriftstedhenvisningene som 
er foreslått i denne oversikten, på 
tavlen. Be hvert klassemedlem velge 
et skriftsted å studere og så tenke på 
hvorfor Herren bruker rådsforsam-
linger til å utføre sitt verk. Hvorfor 
ville det være mindre effektivt om én 
person tok alle beslutninger uten å 
rådføre seg med andre? Hvordan kan 
ungdommene anvende disse prinsip-
pene i sine familieforhold?

• Del president Dieter F. Uchtdorfs 
tale “Handle i samsvar med sannhe-
tene i Jesu Kristi evangelium” i deler, 
og gi hver ungdom en del å lese. Be 
ungdommene skrive et spørsmål om 
deltagelse i råd som kan besvares 
av deres del. Be dem bytte spørsmå-
let og sin del av talen med et annet 

klassemedlem og se etter svar på 
hverandres spørsmål. Hva lærer de 
av president Uchtdorf som de kan 
anvende når de deltar i rådsforsam-
linger i Kirken og familien?

• Vis videoen “Delta på rådsmøter.” 
Be ungdommene se etter viktige ele-
menter for et vellykket rådsmøte og 
skrive dem ned (noen eksempler kan 
være å følge Ånden, lytte til hveran-
dre og gi og motta oppgaver). Be dem 
snakke om erfaringer der de har sett 
disse prinsippene anvendt i et råds-
møte eller i andre sammenhenger.

• Be noen av ungdommene lese om 
president Henry B. Eyrings opple-
velse som ungdom i sitt prestenes 
quorum (i hans tale “Lærdom i 

Undervisningstips

“Å skrive spørsmål på 
tavlen før klasseperioden 
vil få elevene til å begynne 
å tenke på et emne selv før 
undervisningen begynner” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 93).
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prestedømmet”), og be de andre lese 
om hans opplevelse 20 år senere som 
biskop (i samme tale). Be dem om å 
gjenfortelle historiene for hverandre. 
Hva lærer de av disse historiene om 

rådsforsamlinger? Hva gjør råds-
forsamlinger til en så effektiv måte 
å utføre Herrens arbeid på? Hva er 
noen muligheter ungdommene har til 
å rådføre seg med hverandre?

Følgende aktivitet gir ungdommene en mulighet til å oppleve å delta i et rådsmøte. 
Dette vil utdype deres forståelse og forberede dem til å bruke det de har lært, utenfor 
klasserommet.

• Etter å ha gjort en av de oven-
nevnte aktiviteter, kan du be ung-
dommene anvende prinsippene de 
lærte av å rollespille deltagelse i et 
rådsmøte. Gi hvert klassemedlem en 
rolle å spille, og be dem om å velge 

et tema som de kan rådføre seg med 
hverandre om, for eksempel hvordan 
de kan hjelpe menighetens medlem-
mer å forstå betydningen av ærbødig-
het eller sømmelighet.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan delta effektivt 
i rådsmøter i Kirken? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? 
Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Oppfordre ungdommene til å anvende det de har lært og øvd på i dag, når de deltar 
på rådsmøter (i forbindelse med sine kall, sin familie eller sine lederroller i Seminar). I 
begynnelsen av neste klasseperiode kan du be noen av dem fortelle om sine erfaringer.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren ga dem han 
underviste, anledning 
til å stille spørsmål og 
komme med kommentarer 
(se Lukas 10:25- 37). Han 
svarte på deres spørsmål 
og lyttet til deres erfarin-
ger. Hvordan kan du opp-
muntre ungdommene til å 
stille spørsmål og komme 
med kommentarer?
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Utvalgte ressurser

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

Mens jeg fremdeles var diakon, flyttet familien min 
til Utah. Der var tre storartede ting på plass for å få 
fart på min utvikling i prestedømmet. Det første var 
en president som kunne det å sitte i råd med sine 
quorumsmedlemmer. Det andre var stor tro på Jesus 
Kristus som førte til den store kjærlighet vi har hørt 
om – til hverandre. Det tredje var en felles over-
bevisning om at den overordnede hensikten med 
prestedømmet var å arbeide for menneskenes frelse.

Det var ikke den godt organiserte menigheten som 
gjorde utslaget. Det som fantes i denne menigheten, 
kan finnes overalt, uansett hvilken enhet av Kirken 
man befinner seg i.

Disse tre tingene kan være en så stor del av deres 
erfaring med prestedømmet at dere knapt legger 
merke til dem. Andre føler kanskje ikke noe behov 
for vekst, så disse hjelpemidlene er kanskje usynlige 
for dere. Uansett ber jeg om at Ånden vil hjelpe meg 
å gjøre dem tydelige og attraktive for dere. . .

Jeg fant det første da jeg ble ønsket velkommen til et 
prestenes quorum med biskopen som vår president. 
Dette virker kanskje ubetydelig for dere, men det ga 
meg en følelse av kraft i prestedømmet som foran-
dret min tjeneste i prestedømmet for all fremtid. Det 
begynte med måten han ledet oss på.

Så langt jeg kunne se, behandlet han de unge pres-
tenes synspunkter som om de var de klokeste menn 
i verden. Han ventet til alle som ønsket det, hadde 

uttalt seg. Han lyttet. Og når han tok en beslutning, 
syntes det for meg som om Ånden bekreftet beslut-
ningen for oss og for ham.

Jeg forstår nå at jeg følte det skriftstedet mener når 
det sier at presidenten skal sitte i råd med sine quo-
rumsmedlemmer. [Se Lære og pakter 107:87.] Mange 
år senere, da jeg var biskop sammen med mitt pres-
tenes quorum, ble de og jeg undervist på grunn av 
det jeg hadde lært som ung prest.

20 år senere, som biskop, fikk jeg anledning til å se 
hvor effektivt et råd kan være, ikke bare i møtehu-
set, men også på fjellet. På en lørdagsaktivitet hadde 
et medlem av vårt quorum vært savnet i skogen 
hele natten. Så vidt vi visste, var han alene og mang-
let varme klær, mat og ly. Vi lette etter ham uten å 
lykkes.

Jeg husker at vi ba sammen, prestenes quorum og 
jeg, og så ba jeg hver av dem om å uttale seg. Jeg 
lyttet omhyggelig, og det virket som om de også 
lyttet til hverandre. Etter en stund senket roen seg 
over oss. Jeg følte at vårt savnede quorumsmedlem 
var tørr og i sikkerhet.

Det ble klart for meg hva quorumet skulle og ikke 
skulle gjøre. Da de som fant ham, beskrev stedet i 
skogen hvor han hadde søkt sikkerhet, følte jeg at 
jeg gjenkjente det. Men det største miraklet for meg 
var å se hvordan et prestedømsråd forenet i tro på 
Jesus Kristus, bragte åpenbaring til ham som hadde 
prestedømsnøklene. Den dagen utviklet vi alle 
større kraft i prestedømmet.
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JUNI: PRESTEDØMMET OG PRESTEDØMSNØKLER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan samarbeider 
prestedømsbærere og kvinner 
om å bygge opp Guds rike?
I samarbeid med bærere av Guds prestedømme, er kvinner avgjørende for å 
hjelpe vår himmelske Fader å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig 
liv. Under ledelse av dem som innehar prestedømsnøkler, rådfører preste-
dømsbærere og kvinner seg med hverandre til velsignelse for Guds barn. 
Dette kan foregå på menighets-  og stavsrådsmøter, i familier og i mange andre 
sammenhenger.

Forbered deg åndelig

Når du forbereder deg, skulle du ydmykt studere disse skriftstedene og ressursene. Hva 
føler du vil være nyttig for ungdommene du underviser?

“Familien – En erklæring til verden,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129 
(Ektemenn og hustruer samarbeider 
som likeverdige partnere når det gjel-
der å sørge for sine familier; se avsnitt 
6 og 7)

Russell M. Nelson, “En oppfordring 
til mine søstre,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2015, 95–98

Quentin L. Cook, “Kirkens kvinner er 
fantastiske!” Ensign eller Liahona, mai 
2011, 18- 21

“Prestedømmets velsignelser for alle: 
Et uløselig bånd til prestedømmet,” 
Døtre i mitt rike: Hjelpeforeningens histo-
rie og arbeid (2011), 125- 43

Video: “The Errand of Angels,” “Støtt 
hverandre i hjemmet”

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig 
studium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvor-
dan kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene 
nedenfor kan hjelpe:

Når har du sett preste-
dømsbærere og søstre 
arbeide sammen for å 
bygge opp Guds rike? 
Hvilke erfaringer kan du 
dele med ungdommene?

Hvorfor er det viktig 
for ungdommene å vite 
hvordan kvinner og pres-
tedømsbærere arbeider 
sammen i Herrens kirke? 
Hvilke muligheter har 
unge menn og unge kvin-
ner nå til å tjene sammen? 
Hva trenger de å forstå 
når de tjener andre nå og 
forbereder seg for fremti-
dig tjeneste?
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• Be ungdommene fortelle om en 
erfaring de har hatt nylig, som bekref-
tet sannheten av noe de hadde studert 
i kirken eller på egen hånd.

• Skriv leksjonstittelen på tavlen. Be 
hvert klassemedlem om å skrive et 
svar på spørsmålet. Be dem så om å 
arbeide to og to sammen og sette sva-
rene sine sammen til én setning. Be 
dem dele setningene sine med resten 
av klassen.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å forstå hvordan kvinner og pres-
tedømsbærere samarbeider for å bygge opp Guds rike. Ifølge Åndens inspirasjon velger 
du en eller flere som vil fungere best for din klasse:

• Be ungdommene om å lese presi-
dent Russel M. Nelsons tale, fra det 
tiende avsnittet. Hvilke bevis har de 
sett på at president Kimballs profeti 
blir oppfylt? Hva kan ungdommene, 
både unge menn og unge kvinner,  
gjøre for å hjelpe til med å oppfylle 
denne profetien? Oppfordre ungdom-
mene til å lese resten av president 
Nelsons tale, og se etter måter som 
kvinner og prestedømsbærere arbei-
der sammen på. Vurder å be klasse-
medlemmene dele sine følelser om 
innflytelsen til rettferdige kvinner ved 
å skrive takkebrev til kvinner i sitt liv, 
eller skrive noe på sosiale medier. 

• Del kapittel 8 av Døtre i mitt rike i 
mindre deler som ungdommene kan 
lese i klassen, og gi hver av dem en 
del. Be dem se etter et sitat eller en 
historie som viser hvordan preste-
dømsbærere og kvinner samarbei-
der for å bygge opp Guds rike. Be 
ungdommene dele sitt sitat eller sin 
historie med klassen. Hvilke lignende 
historier kan ungdommene fortelle 
om egne erfaringer?

• Med tillatelse fra biskopen, kan du 
invitere noen søstre og prestedøms-
bærere som har kall i menigheten, til 
å fortelle klassen om sine erfaringer 
med å arbeide sammen i Kirken. 
Hvordan dro de nytte av hverand-
res erfaringer og perspektiver? Be 
ungdommene fortelle om erfaringer 
de har hatt.

• Be ungdommene lese avsnittet 
“Søstrenes rolle i Kirken” i eldste 
Quentin L. Cooks tale “Kirkens kvin-
ner er fantastiske!” Be dem dele det 
de lærer, med hverandre. Hvordan 
kan ungdommene bruke eldste Cooks 
budskap til å hjelpe andre å forstå 
kvinners betydning i Kirken?

• Vis videoen “The Errand of 
Angels” eller de første minuttene av 
“Menighetsrådet”, og be ungdom-
mene fortelle om innsikt de får om 
hvordan kvinner og prestedømsbæ-
rere samarbeider. Be ungdommene 
fortelle hvordan de har sett kvinner 
og menn i sine familier og menigheter 
bygge opp Guds rike. Hvordan kan 

Undervisningstips

“Din egen åndelige forbe-
redelse bidrar i stor grad 
til atmosfæren i hjemmet 
eller klasserommet. Når 
du er åndelig forberedt, 
bringer du med deg en fre-
dens ånd, en kjærlighetens 
ånd og en ærbødighetens 
ånd. De du underviser, 
føler seg tryggere på å 
fordype seg i og drøfte 
ting som har evig verdi” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 79).
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de unge mennene og kvinnene bruke 
det de lærer av disse videoene, når de 
tjener sammen i Kirken?

• Be hver ungdom om stille å lese 
avsnitt 6 og 7 av “Familien – En 
erklæring til verden” og finne måter 
menn og kvinner samarbeider på for 

å gjennomføre Guds evige plan. Be 
ungdommene fortelle hva de finner 
ut. Når har de sett eksempler på ekte-
menn og hustruer som følger prin-
sippene i familieerklæringen? Hva 
kan de gjøre nå for å forberede seg til 
å ha den slags familieforhold som er 
beskrevet i familieerklæringen?

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan menn og kvinner 
samarbeider i Kirken? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? 
Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Søk Ånden idet du med bønnens 
hjelp vurderer hvordan du kan følge opp.

Undervisning på 
Frelserens måte

Han oppfordret sine til-
hengere til å vitne, og når 
de gjorde det, rørte Ånden 
ved deres hjerter. Hvordan 
kan du oppmuntre ung-
dommene du underviser, 
til å vitne for hverandre 
om evangeliets sannhet?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Quentin L. Cook, “Kirkens kvinner er fantas-
tiske!” Ensign eller Liahona, mai 2011, 18-21

De siste tre årene har Det første presidentskap og De 
tolvs quorum søkt veiledning, inspirasjon og åpen-
baring, samtidig som vi har rådført oss med ledere 
i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene i arbeidet 
med Kirkens nye håndbøker. I denne prosessen 
har jeg følt en overveldende takknemlighet for den 
avgjørende rolle søstre, både gifte og enslige, histo-
risk sett har spilt og nå spiller både i familien og i 
Kirken. . .

For mange år siden deltok jeg på en stavskonferanse 
på Tonga. Søndag morgen var de tre forreste radene 
i kirkesalen fylt med menn i alderen 26 til 35 år. Jeg 
antok at det var et mannskor. Men da stavsanliggen-
dener ble behandlet, reiste hver av disse til sammen 
63 mennene seg da deres navn ble lest opp, og de 
ble oppholdt for ordinasjon til Det melkisedekske 
prestedømme. Jeg ble både glad og forundret.

Etter møtet spurte jeg president Mateaki, stavspre-
sidenten, hvordan de hadde fått til dette miraklet. 
Han sa at de hadde snakket om reaktivisering på 
et stavsrådsmøte. Hjelpeforeningens president på 
stavsplan, søster Leinata Va’enuku, ba om å få si 
noen ord. Mens hun snakket, bekreftet Ånden for 
presidenten at det hun sa, var sant. Hun forklarte 
at staven hadde et stort antall flotte unge menn 
i slutten av 20- og 30-årene som ikke hadde vært 
på misjon. Hun sa at mange av dem visste at de 
hadde skuffet sin biskop og sine prestedømsledere 
som hadde oppmuntret dem til å reise på misjon, 

og nå følte de seg som annenrangs medlemmer av 
Kirken. Hun understreket at disse unge mennene 
var for gamle til å reise på misjon. Hun uttrykte sin 
kjærlighet og omtanke for dem. Hun forklarte at alle 
de frelsende ordinanser fremdeles var tilgjengelige 
for dem, og at de burde fokusere på ordinasjon til 
prestedømmet og templets ordinanser. Hun bemer-
ket at selv om noen av disse unge mennene var 
enslige, hadde mesteparten av dem giftet seg med 
flotte kvinner – noen aktive, noen inaktive og noen 
ikke-medlemmer.

Etter en grundig drøfting i stavsrådet ble det 
bestemt at mennene i prestedømmet og kvinnene 
i Hjelpeforeningen skulle gjøre en anstrengelse for 
å nå ut til disse mennene og deres hustruer, mens 
biskopene tilbrakte mer tid med unge menn og 
unge kvinner i menighetene sine. De som deltok 
i redningsarbeidet, fokuserte hovedsakelig på å 
forberede dem for prestedømmet, evig ekteskap og 
templets frelsende ordinanser. I løpet av de neste to 
årene ble nesten alle de 63 mennene som hadde blitt 
oppholdt for ordinasjon til Det melkisedekske pres-
tedømme på denne konferansen, begavet i templet 
og beseglet til sin hustru. Dette er bare ett eksempel 
på hvor avgjørende våre søstre er for arbeidet med 
å frelse sjeler i våre menigheter og staver, og hvor-
dan de innbyr til åpenbaring, spesielt i familien og 
i Kirkens råd. [Fra samtaler med presidenten for 
Nuku’alofa Tonga Ha’akame stav, Lehonitai Mate-
aki (som senere virket som president for Papua Ny-
Guinea Port Moresby misjon) og Hjelpeforeningens 
president på stavsplan, Leinata Va’enuku.]
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JUNI: PRESTEDØMMET OG PRESTEDØMSNØKLER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er det viktig å 
følge de råd som gis av 
prestedømsledere?
Prestedømsledere mottar inspirasjon fra Den hellige ånd for å kunne gi råd til 
dem de er kalt til å lede. Å lære å lytte til og følge de råd som gis av våre pres-
tedømsledere, vil bidra til å beskytte oss mot åndelig og fysisk fare, og det vil 
hjelpe oss å gjøre kloke valg.

Forbered deg åndelig

Bruk ressursene nedenfor til å forstå hvorfor det er viktig å følge rådene fra prestedøms-
ledere. Overvei så hvordan aktivitetene i resten av denne oversikten kan hjelpe deg å 
planlegge måter å engasjere ungdommene i læringen på. Dine egne erfaringer med å 
følge råd vil hjelpe deg å undervise effektivt.

Efeserne 4:11- 14 (Velsignelser som 
kommer på grunn av Kirkens ledere)

L&p 1:38; L&p 21:4- 5 (Herren taler 
gjennom sine tjenere)

L&p 124:45- 46  (Lytt til Herrens 
tjenere)

Dallin H. Oaks, “To kommunikasjons-
linjer,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 
83- 86

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig 
studium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvor-
dan kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene 
nedenfor kan hjelpe:

• Oppfordre de unge mennene i klas-
sen til å lære de unge kvinnene noe 
de har lært om prestedømmet i sine 
quorum i Det aronske prestedømme. 
Oppfordre så de unge kvinnene til å 
undervise i det de har lært om preste-
dømmet i sine klasser.

• Be ungdommene lage en liste 
over råd de har fått av lokale 

prestedømsledere i det siste (for 
eksempel biskopen eller stavspre-
sidenten). Hvilke velsignelser har 
de mottatt fordi de har fulgt disse 
rådene? Når du føler deg inspirert 
i løpet av leksjonen, kan du bære 
vitnesbyrd om de velsignelser som 
kommer av å følge prestedømsledere.

Hvordan har det å følge 
råd fra prestedømsledere 
velsignet deg i ditt person-
lige liv? I dine kall? I din 
familie?

Hvilke muligheter har 
ungdommene til å søke 
prestedømsveiledning? 
Hvordan kan du oppmun-
tre ungdommene til å følge 
rådene fra prestedømsle-
dere, herunder menighe-
tens og stavens ledere?
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Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å forstå viktigheten av å følge råd 
fra prestedømsledere. Ifølge Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil fungere 
best for din klasse:

• Be ungdommene dele eksempler 
fra Skriftene på noen som har søkt og 
fulgt råd fra en prestedømsleder (for 
eksempel 2 Kongebok 5:1- 14, Mosiah 
28:1- 8 eller Alma 16:5- 8). Be ung-
dommene snakke om hva de lærer 
av disse eksemplene på å motta råd. 
Hvordan fikk lederne i disse histori-
ene inspirasjon til å veilede dem de 
tjente? Be ungdommene fortelle om 
erfaringer som har styrket deres vit-
nesbyrd om at våre prestedømsledere 
er inspirert.

• Be ungdommene lese Efeserne 
4:11- 14 og Lære og pakter 1:38; 21:4- 
5; 124:45- 46 og besvare følgende 
spørsmål: Hvorfor er det viktig å 
følge prestedømslederes råd? Be 

ungdommene fortelle om opplevelser 
der de fulgte en prestedømsleders råd 
og ble velsignet.

• Del ut kopier av eldste Dallin H. 
Oaks’ tale “To kommunikasjonslin-
jer.” Be halve klassen lese del 1, “Den 
personlige linjen” og samarbeide om 
å tegne en oversikt over det eldste 
Oaks lærer oss. Be den andre halv-
parten av klassen gjøre det samme 
med del 2, “Prestedømslinjen”. Når 
de to gruppene har vist hverandre 
oversiktene sine, leser dere sammen 
del 3, “Vi trenger begge linjer”. Spør 
så ungdommene hvordan de og 
deres familier har blitt velsignet ved 
personlig åpenbaring og åpenbaring 
gjennom prestedømsledere.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvorfor det er viktig å følge 
rådene fra prestedømsledere? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Hva har ungdommene lært i dag om å søke råd fra prestedømsledere? Oppfordre dem 
til å skrive i sine dagbøker om rådene de får, og om de velsignelser de mottar når de 
følger dem.

Undervisningstips

“Lærere som foreleser 
det meste av tiden eller 
besvarer alle spørsmål 
selv, har lett for å ta lysten 
fra elevene til å delta” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 64).

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren fortalte ofte 
historier og lignelser og ga 
eksempler fra virkelighe-
ten for å illustrere lære-
setninger og prinsipper. 
Hvilke historier om å følge 
prestedømsledere kan du 
dele med ungdommene?
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JUNI: PRESTEDØMMET OG PRESTEDØMSNØKLER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan bruk av 
skriftstudieferdigheter 
hjelpe meg å lære mer 
om prestedømmet?
En av de beste måtene å lære om prestedømmet på er å studere Skriftene. Å 
studere Skriftene innebærer mer enn bare å lese. For å forstå skriftsteder om 
prestedømmet, kan vi lære og anvende skriftstudieferdigheter slik som å defi-
nere vanskelige ord og bruke fotnoter og andre studiehjelpemidler.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva føler du deg inspirert til å dele 
med ungdommene du underviser?

L&p 20:46- 59 (Det aronske preste-
dømmes plikter)

L&p 121:34- 46 (Prestedømmets kraft 
er avhengig av rettferdighetens 
prinsipper)

L&p 84:33- 44 (Prestedømmets ed og 
pakt)

“Det melkisedekske prestedømme,” 
Veiledning til Skriftene

Boyd K. Packer, “Hva enhver eldste 
skulle vite – og også enhver søster,” 
Lys over Norge, nov. 1994, 20

“Undervis fra Skriften,” Undervisning, 
intet større kall (1999), 54- 59

“Prestedømmet,” Tro mot pakten 
(2004), 126- 130

Hvilke skriftsteder har 
hjulpet deg å forstå preste-
dømmet? Hvilke skriftstu-
dieferdigheter har hjulpet 
deg å forstå Skriftene 
bedre?

Hvilke spørsmål har 
ungdommene om pres-
tedømmet? Hvilke 
skriftstudieferdigheter 
vil hjelpe dem å bruke 
Skriftene til å lære mer om 
prestedømmet?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig 
studium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvor-
dan kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene 
nedenfor kan hjelpe:

• Oppfordre ungdommene 
til å stille ethvert spørsmål de 
måtte ha om prestedømmet eller 
prestedømsnøkler.

• Spør ungdommene hva de gjør når 
de kommer over et skriftsted som de 
ikke forstår. Hvilke skriftstudiehjel-
pemidler kan være til hjelp for dem? 
Hva annet gjør de for å utdype sin 
forståelse av Skriftene?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å forstå hvordan de kan bruke 
skriftstudieferdigheter til å lære mer om prestedømmet. Etter inspirasjon fra Den hel-
lige ånd, velger du en eller flere som vil fungere best for din klasse:

• Be ungdommene lese Lære og 
pakter 121:34- 46 og finne ord de ikke 
forstår, for eksempel herredømme, 
forfengelige ærgjerrighet, brodden og 
så videre. Be ungdommene slå opp i 
en ordbok og finne definisjonene av 
ordene de har funnet, og lese ver-
sene om igjen. Hvilken ytterligere 
klargjøring oppnår ungdommene 
etter å ha definert disse ordene? Be 
ungdommene velge et annet skrift-
sted om prestedømmet for å studere 
og definere ukjente ord (de kan for 
eksempel slå opp skriftstedene som er 
oppført under “Prestedømmet” i Tro 
mot pakten eller i president Boyd K. 
Packers artikkel “Hva enhver eldste 
skulle vite – og også enhver søster”). 
Be dem dele det de lærer med klassen.

• Be hver ungdom studere noen av 
versene i Lære og pakter 20:46- 59 eller 

84:33- 44. Be dem bruke fotnotene i 
disse versene til å finne ytterligere 
innsikt om prestedømmet. Be dem 
fortelle om det de lærer. Hvordan 
hjalp fotnotene dem å forstå skriftste-
dene bedre?

• Be ungdommene forestille seg at de 
forteller en venn at en slektning nylig 
mottok Det melkisedekske preste-
dømme. Hvordan ville de forklare 
Det melkisedekske prestedømme for 
sin venn om han eller hun ikke kjente 
til Kirken? Hvilke skriftsteder kunne 
de anvendt om deres venn hadde 
spørsmål? Be ungdommene lese 
“Det melkisedekske prestedømme” 
i Veiledning til Skriftene og finne 
skriftsteder de kunne anvendt mens 
de snakket med sin venn.

Undervisningstips

“Bruk øyekontakt som et 
middel til å trekke elevene 
med i leksjonen. Når du 
underviser med øyekon-
takt, er din oppmerksom-
het rettet mot dem du 
underviser, og ikke på 
leksjonsboken. Ved å ha 
øyekontakt mens du lytter 
til deres kommentarer og 
spørsmål, viser du dem 
at du er interessert i det 
de har å si” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 71).



125

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? 
Forstår de hvordan de kan bruke skriftstudieferdigheter til å lære mer om prestedøm-
met? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Oppfordre ungdommene til å bruke ferdighetene de har lært i dag, når de studerer om 
prestedømmet og prestedømmets nøkler og andre emner i evangeliet. I fremtidige leksjo-
ner kan du be dem fortelle om ting de lærer.

Fortell ungdommene om de velsignelser du har mottatt på grunn av ditt studium av 
evangeliet.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren underviste 
og forberedte disiplene 
og betrodde dem med 
oppgaven å dele hans 
evangelium med andre. 
Hvordan kan du inspirere 
ungdommene til å ønske 
å lære mer om prestedøm-
met og dele det de lærer, 
med andre?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Prestedømmet,” Gospel Library, LDS.org

Prestedømmet

Prestedømmet er Guds evige makt og myndighet. 
Ved prestedømmet skapte og styrer Gud himlene og 
jorden. Ved denne makt forløses og opphøyes hans 
barn, og derved “tilveiebringe[s] mennesket udø-
delighet og evig liv” (Moses 1:39). Gud gir preste-
dømsmyndighet til verdige mannlige medlemmer 
av Kirken så de kan handle i hans navn til frelse for 
hans barn. Prestedømsbærere kan bli bemyndiget til 
å forkynne evangeliet, forrette de frelsende ordinan-
ser og lede Guds rike på jorden.

Mannlige medlemmer av Kirken kan begynne sin 
prestedømstjeneste når de blir 12 år gamle. De får 
først Det aronske prestedømme, og de kan senere 
kvalifisere seg til å motta Det melkisedekske pres-
tedømme. På forskjellige stadier i deres liv og som 
forberedelse til å påta seg forskjellige ansvarsopp-
gaver, har de forskjellige embeder i prestedømmet, 
som diakon, lærer eller prest i Det aronske preste-
dømme, og eldste eller høyprest i Det melkisedek-
ske prestedømme.

For at et mannlig medlem av Kirken skal kunne ha 
prestedømmet, må en bemyndiget prestedømsbærer 
overdra det til ham og ordinere ham til et embede i 
dette prestedømmet (se Hebreerne 5:4; L&p 42:11; 5. 
trosartikkel).

Selv om prestedømmets myndighet bare gis ver-
dige mannlige medlemmer av Kirken, er preste-
dømmets velsignelser tilgjengelige for alle – menn, 
kvinner og barn. Vi nyter alle godt av rettferdig 

prestedømsledelse, og vi har alle det privilegium å 
kunne motta prestedømmets frelsende ordinanser. . .

Prestedømsnøkler

Utøvelsen av prestedømsmyndighet i Kirken styres 
av dem som har dets nøkler (se L&p 65:2; 124:123). 
De som innehar prestedømsnøkler, har rett til å 
presidere over og lede Kirken innenfor et myn-
dighetsområde. En biskop har for eksempel pres-
tedømsnøkler som gjør ham i stand til å presidere 
over sin menighet. Derfor er det slik at når et barn 
i menigheten skal døpes, må vedkommende som 
døper barnet, ha myndighet til det fra biskopen.

Jesus Kristus innehar alle prestedømsnøklene. Han 
har gitt sine apostler de nøkler som er nødvendige 
for å lede hans kirke. Kun seniorapostelen, Kirkens 
president, kan bruke (eller gi en annen fullmakt til å 
bruke) disse nøklene til å lede hele Kirken (se L&p 
43:1-4; 81:2; 132:7).

Kirkens president delegerer prestedømsnøkler til 
andre prestedømsledere så de kan presidere over 
sitt ansvarsområde. Prestedømsnøkler blir gitt til 
presidenter for templer, misjoner, staver og distrik-
ter, biskoper, grenspresidenter og quorumspresiden-
ter. En person som virker i en av disse stillingene, 
har nøklene til han blir avløst. Rådgivere mottar 
ikke nøkler, men de blir delegert myndighet og 
ansvar ved kall og oppgaver. . .

Skriftstedhenvisninger: Johannes 15:16; Apostlenes 
gjerninger 8:14-20; Jakobs brev 5:14-15; L&p 13; 20; 
84; 107; Joseph Smith – Historie 1:68-73
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JUNI: PRESTEDØMMET OG PRESTEDØMSNØKLER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg bruke 
historier til å lære andre 
om prestedømmet?
Historier kan berike vår undervisning og fange interessen til dem vi under-
viser. Historier gir oss gode eksempler og viser de velsignelser som kom-
mer av å følge Jesu Kristi læresetninger. Det er mange historier i Skriftene, i 
levende profeters ord og fra vårt eget liv som vi kan bruke til å lære andre om 
prestedømmet.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe ungdommene å forstå 
hvordan de kan bruke historier til å lære andre om prestedømmet?

Lukas 10:1 (Frelseren ordinerer de sytti)

Apostlenes gjerninger 3:1- 9 (Peter 
helbreder en lam mann)

Apostlenes gjerninger 8:14- 24 (Simon 
prøver å kjøpe prestedømmet for 
penger)

3 Nephi 18:1- 9 (Jesus forretter 
nadverden)

Dieter F. Uchtdorf, “Om å være 
ekte,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 
80–83

David A. Bednar, “Himmelens kref-
ter,” Ensign eller Liahona, mai 2012, 
48- 51

L. Tom Perry, “Arons prestedømme,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2010, 91- 94

“Historier,” Undervisning, intet større 
kall (1999), 227- 229

Videoer: “Hellige dere,” “Et mirakel i 
krigstid”

Hvilke erfaringer har 
styrket ditt vitnesbyrd om 
prestedømmet? Hvilke 
historier fra Skriftene og 
levende profeters ord har 
hjulpet deg å forstå preste-
dømmets kraft?

Hvilke erfaringer har 
ungdommene hatt med 
prestedømmet? Hvilke his-
torier om prestedømmet 
kan bidra til å styrke deres 
vitnesbyrd?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig 
studium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvor-
dan kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene 
nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle hvordan 
de anvender det de lærer i sitt person-
lige studium, i familiens studium, i 
Seminar eller andre klasser i Kirken.

• Be ungdommene fortelle om 
erfaringer som har styrket deres 

vitnesbyrd om prestedømmet. Vurder 
å fortelle om en av dine egne erfarin-
ger. Spør ungdommene hvorfor det å 
fortelle historier er en god måte å lære 
andre om prestedømmet på.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å forstå hvordan de kan bruke 
historier til å lære andre om prestedømmet. Etter inspirasjon fra Den hellige ånd velger 
du en eller flere som vil fungere best for din klasse:

• Be ungdommene forestille seg at de 
har blitt bedt om å holde en tale om 
prestedømmet på nadverdsmøtet. Be 
dem finne en historie i Skriftene som 
lærer oss om prestedømmet, som de 
kan ta med i sin tale (for eksempel 
eksempler på helbredelse eller forret-
telse av ordinanser). Om nødvendig 
kan de slå opp skriftstedene som er 
foreslått i denne oversikten. Be dem 
fortelle historien de finner for resten 
av klassen og forklare hva historien 
lærer oss om prestedømmet og hvor-
dan de kan bruke den i talen sin.

• Be hver ungdom lese en historie 
om prestedømmet fra generalkon-
feransen (for eksempel historien om 
Potemkinbyer i president Dieter F. 
Uchtdorfs tale “Om å være ekte,” 
historien om eldste David A. Bednars 
far i eldste Bednars tale “Himmelens 

krefter,” eller historiene fra vitnes-
byrdet til en veileder i Det aronske 
prestedømme i eldste L. Tom Per-
rys tale “Arons prestedømme”). Be 
ungdommene sammenfatte historien 
de leser, og forklare hva den lærer oss 
om prestedømmet. Hvilke muligheter 
kan ungdommene ha til å undervise 
andre om prestedømmet ved hjelp av 
disse historiene?

• Vis en eller begge videoene som er 
foreslått i denne oversikten. Spør ung-
dommene hva historiene lærer oss om 
prestedømmet. Oppfordre ungdom-
mene til å dele videoene med noen 
de kjenner som kan styrkes av deres 
budskap. Be dem foreslå hvordan de 
kan dele videoene med en venn eller 
et familiemedlem, og gi ungdommene 
anledning til å fortelle om sine erfa-
ringer i en fremtidig leksjon.

Evangelie- 
studieferdigheter

Finne prinsipper. Et prin-
sipp er en evig sannhet 
som veileder våre handlin-
ger. Noen ganger frem-
går prinsipper tydelig i 
Skriftene eller profetenes 
ord, og andre ganger er 
de underforstått i histo-
rier eller eksempler. I den 
første aktiviteten i denne 
delen oppfordres ungdom-
mene til å finne en historie 
som illustrerer prinsipper 
forbundet med preste-
dømmet. Hjelp dem å lære 
hvordan de kan finne disse 
prinsippene ved å stille 
spørsmål som: “Hva lærer 
jeg av disse skriftstedene 
som hjelper meg å forstå 
dette prinsippet? Er det 
noe her som lærer meg 
hvordan jeg kan bli mer lik 
Frelseren?” Be dem merke 
seg prinsipper i sitt eget 
og familiens studium av 
evangeliet.
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Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? 
Forstår de hvordan de kan bruke historier til å lære andre om prestedømmet? Har de 
andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Søk Ånden idet du med bønnens 
hjelp vurderer hvordan du kan følge opp.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren delte enkle 
fortellinger, lignelser og 
virkelige eksempler som 
ga mening, med dem han 
underviste. Hvilke histo-
rier kan du dele med ung-
dommene for å hjelpe dem 
å forstå prestedømmets 
kraft? Hvilke historier er 
ungdommene kjent med 
som vil hjelpe dem å lære 
andre om prestedømmet?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra L. Tom Perry, “Arons prestedømme,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2010, 91-94

Unge menn i Det aronske prestedømme, jeg vitner 
om at Herren er bundet ved en høytidelig pakt til å 
velsigne dere i forhold til deres trofasthet. Hvis dere 
vil gi akt på Den hellige ånds advarselsrøst og følge 
hans veiledning, vil dere bli velsignet med englers 
betjening. Denne velsignelsen vil gi dere visdom, 
kunnskap, kraft og heder. Dette er en sikker velsig-
nelse som er lovet dere av Herren.

For noen måneder siden fikk jeg anledning til å delta 
på et faste- og vitnesbyrdsmøte i en menighet. En av 
dem som bar sitt vitnesbyrd, var en veileder i Det 
aronske prestedømme. Hans vitnesbyrd ga meg ny 
forståelse av hva det vil si for en bærer av Det aron-
ske prestedømme å ha nøklene til englers betjening.

Veilederen beskrev noen av sine erfaringer med 
Det aronske prestedømme den morgenen. På vei til 
kirken la han merke til to unge diakoner med fas-
teofferkonvolutter som besøkte medlemmers hjem. 
Han ble imponert over at de var kledd i sine beste 
søndagsklær og utførte sitt oppdrag med verdighet. 
Han ledsaget så to prester for å forrette nadverden 
i et hjem for fysisk og psykisk utviklingshemmede 
menn. Dette var første gang disse to unge mennene 
hadde besøkt dette hjemmet, og deres veileder mer-
ket seg den respektfulle og omsorgsfulle måten de 
utførte sitt prestedømsoppdrag på.

Så fortalte veilederen om en opplevelse som rørte 
ham dypt, for en av prestene minnet ham på hva 

det egentlig vil si å være en sann Jesu Kristi tjener – 
bokstavelig talt en tjenende engel. Den unge presten 
som delte ut vannet til forsamlingen, kom til en 
mann som så ut til å ha Downs syndrom. Mannens 
tilstand hindret ham i å ta begeret fra brettet og 
drikke av det. Denne unge presten vurderte øye-
blikkelig situasjonen. Han la sin venstre hånd bak 
mannens hode slik at han var i posisjon til å drikke, 
og med høyre hånd tok han et beger fra brettet, og 
sakte og forsiktig løftet han det til mannens munn. 
Mannen utstrålte takknemlighet – slik en som har 
blitt betjent av en annen, gjør. Denne flotte unge 
presten fortsatte så med å dele ut det velsignede 
vannet til resten av forsamlingen.

Veilederen uttrykte i sitt vitnesbyrd det han følte i 
dette gripende øyeblikket. Han sa at han i stillhet 
gråt av glede, og han visste at Kirken var i gode 
hender med disse unge, omsorgsfulle og lydige 
bærerne av Det aronske prestedømme.

President Ezra Taft Benson sa en gang: “Gi meg en 
ung mann som har holdt seg moralsk ren og tro-
fast deltatt på sine møter i Kirken. Gi meg en ung 
mann som har foredlet sitt prestedømme og gjort 
seg fortjent til Plikt overfor Gud-belønningen og er 
ørnespeider. Gi meg en ung mann som har fullført 
Seminar og har et brennende vitnesbyrd om Mor-
mons bok. Gi meg en slik ung mann, og jeg vil gi 
deg en ung mann som kan utføre mirakler for Her-
ren på misjonsmarken og gjennom hele sitt liv” (“Til 
ungdom av den edle fødselsrett,’ ” Lys over Norge, 
nr. 6, 1986, 41).
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“I… ordinanser blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt” (L&p 84:20).

Vår himmelske Fader bruker evangeliets ordinanser og pakter til å undervise oss og 
forberede oss til å leve sammen med ham. I denne enheten vil du få anledning til å 
hjelpe ungdommene å forbedre sin innsats for å studere og undervise i evangeliet når 
de lærer om ordinanser og pakter. Oppmuntre ungdommene til å stille spørsmål om 
det de lærer, til å søke å lære mer og til å undervise andre i det de oppdager.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvilke åndelige sannheter kan jeg lære av evangeliets ordinanser?
Hvordan kan jeg utdype min forståelse av pakter?
Hvordan kan jeg gjøre nadverden mer meningsfylt for meg?
Hvordan holder jeg min pakt om alltid å minnes Frelseren?
Hvordan kan jeg forberede meg til å motta templets ordinanser?

Juli: Ordinanser og pakter
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JULI: ORDINANSER OG PAKTER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvilke åndelige sannheter 
kan jeg lære av evangeliets 
ordinanser?
Ordinanser er hellige, formelle handlinger utført ved prestedømsmyndighet. 
Ordinanser symboliserer evangeliets sannheter og lærer oss om vår himmelske 
Faders frelsesplan og Jesu Kristi forsoning. Ordinanser lærer oss også om hvem 
vi er og minner oss på vår plikt overfor Gud. Når vi lærer om symbolikken i 
ordinansene, hjelper det oss å forstå evangeliet mer fullstendig og styrker vår 
tro på Jesus Kristus.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva kan ungdommene lære av symbo-
likken i evangeliets ordinanser?

Lukas 22:19- 20; 3 Nephi 18:1- 11 
(Nadverden symboliserer Frelserens 
legeme og blod)

Romerne 6:3- 6; L&p 76:51 (Dåp ved 
nedsenkning symboliserer Kristi død 
og oppstandelse og vår egen åndelige 
gjenfødelse)

L&p 84:19- 22 (Guddommelighetens 
kraft blir tilkjennegitt gjennom preste-
dømmets ordinanser)

Boyd K. Packer, “Det hellige tempel,” 
Ensign eller Liahona, okt. 2010, 29- 35

Dennis B. Neuenschwander, “Ordinan-
ser og pakter,” Liahona, nov. 2001, 16

“Minnes Frelseren og hans forson-
ing,” Tro mot pakten (2004), 103- 04

“Ordinanser,” Tro mot pakten (2004), 
116- 17

“Sammenligninger og konkretisering” 
i Undervisning, intet større kall, 175- 76

Reflekter over de ordinan-
ser du og din familie har 
mottatt (for eksempel dåp, 
nadverden og tempelordi-
nanser). Hvilke sannheter 
i evangeliet lærer du av 
disse ordinansene?

Forstår ungdommene i 
klassen betydningen av 
evangeliets ordinanser? 
Forstår de symbolikken i 
dåpen og nadverden?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig stu-
dium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be en ungdom som har fått mulig-
het til å forklare en doktrinær sannhet 
for en venn, om å fortelle klassen om 
dette.

• Spør ungdommene om noen av 
dem eller deres familiemedlemmer 

har mottatt en ordinans nylig (for 
eksempel dåp, ordinasjon til pres-
tedømmet eller tempelordinanser). 
Oppfordre dem til å fortelle hva de 
opplevde. Hva gjorde inntrykk på 
dem ved ordinansen?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å finne åndelige sannheter i 
evangeliets ordinanser. Ifølge Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil fun-
gere best for din klasse:

• Del klassen i to grupper. Be én 
gruppe studere hva dåpen symbolise-
rer, og be den andre gruppen studere 
hva nadverden symboliserer, ved 
hjelp av Skriftene og andre ressurser 
(for eksempel de som er foreslått i 
denne oversikten). Hva lærer disse 
ordinansene dem om forsoningen? Be 
hver gruppe om å undervise resten av 
klassen i det de lærer. De kan bruke 
bilde 103- 4 og 107- 8 i Kunst inspirert av 
evangeliet. Spør ungdommene hvordan 
det vil påvirke deres tanker og følelser 
å forstå symbolikken i disse ordinan-
sene neste gang de deltar i dem.

• Be ungdommene lese det som står 
under “En måte å kjenne Gud på” i 
eldste Dennis B. Neuenschwanders 
tale “Ordinanser og pakter”, på jakt 
etter svar på spørsmålet “Hva lærer 

evangeliets ordinanser oss om Gud?” 
Be dem fortelle hva de finner ut. Opp-
fordre dem til å stille seg selv dette 
spørsmålet neste gang de er vitne til 
eller deltar i en ordinans, og skrive ned 
sine tanker og inntrykk for å presen-
tere dem under en fremtidig leksjon.

• Les som klasse “Sammenligninger 
og konkretisering” i Undervisning, 
intet større kall, 175- 76. Be ungdom-
mene lete etter grunner til at Herren 
underviser oss ved hjelp av symboler. 
Hva er noen av de evige sannheter 
eller prinsipper som Herren lærer oss 
gjennom ordinansene dåp og nadver-
den? Be ungdommene lete etter svar 
på dette spørsmålet i skriftstedene 
som er nevnt i denne oversikten eller i 
oppføringene om dåp og nadverden i 
Tro mot pakten.

Evangelie- 
studieferdigheter

Forstå symboler. For å forstå 
lignelser og symboler i 
Skriftene, må ungdom-
mene være i stand til å 
gjenkjenne symboler, skille 
ut deler av symboler og 
tolke dem. En måte å gjen-
kjenne et symbol på er å se 
etter ord som for eksempel 
som, lignes med, eller likt. 
Ungdommene kan så lage 
en liste over symbolets 
deler (for eksempel brød 
eller vann). For å tolke 
symbolene, kan de benytte 
andre av Kirkens ressurser 
(for eksempel Kirkens tids-
skrifter, konferansetaler og 
andre skrifter) og overveie 
hvordan symbolet hjelper 
dem å forstå et prinsipp 
i evangeliet. Oppfordre 
dem til å gjøre dette hver 
gang de kommer ut for en 
lignelse eller et symbol i 
sitt personlige studium av 
evangeliet.
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Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? 
Forstår de hvordan de kan finne åndelige sannheter i evangeliets ordinanser? Har de 
andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

• Foreslå at ungdommene er tilstede 
ved en kommende dåp og bekref-
telse. Hvordan vil det de lærte i dag, 
påvirke deres syn på dåp? På å ta 
verdig del i nadverden?

• Bær ditt vitnesbyrd om kraften i 
evangeliets ordinanser.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret alle til 
å handle i tro og etterleve 
de sannheter han forkynte. 
Han fant anledninger for 
sine tilhengere til å lære 
gjennom sterke opplevel-
ser. Hvordan kan du hjelpe 
ungdommene å lære om 
forsoningen av ordinan-
sene de har deltatt i?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Dennis B. Neuenschwander, “Ordinanser og 
pakter”, Liahona, nov. 2001, 16

Deltagelse i hellige ordinanser lærer oss mye om 
Guds rikes orden og om ham. Det virker for eksem-
pel underlig å tro at man kan gå inn i et tempel for 
å utføre noen av de helligste ordinanser før man har 
underkastet seg dåp, som er en av evangeliets første 
ordinanser. Det hersker orden i Guds rike, og vi 
lærer om dette i en viss orden. . .

Vi mottar ikke alt på en gang, men vi mottar kunn-
skap om hellige ting progressivt og trinnvis når vi 
er verdige til, og lydige overfor slik kunnskap. Fra 
rikets første ordinans – dåp – går vi videre gjennom 
andre ordinanser som bekreftelse og ordinasjon 
til prestedømmet. Alle disse fører til de helligste 
ordinanser, som utføres i templet. Vår deltagelse i 
evangeliets hellige ordinanser gir oss kunnskap om 
riket i riktig orden, og derved åpenbares Guds natur 
for oss.

Hellige ordinanser og kunnskap om Gud er nært 
forbundet. Hva er det så vi lærer om Gud ved å 
delta i de ordinanser han har forordnet? La oss ta 
dåp som et eksempel. Dåp ved nedsenkning er 
til syndenes forlatelse. En som har omvendt seg 
fullstendig fra sine synder og av et oppriktig hjerte 
mottar dåp, vet at Gud ikke bare har makt til å tilgi 
og ta bort den byrde av skyld som ledsager synd, 
men at han virkelig gjør det. Denne personen vet 

av egen erfaring noe om Gud og hans fantastiske 
makt og godhet. Den eneste måten vi virkelig kan 
vite dette på, er ved selv å delta verdig i dåpens 
ordinans.

Dåpen åpner døren til Guds rike, og man går nå 
gjennom den ikke bare ren, men med sikker kunn-
skap om at Gud tilgir. Det samme kan sies om alle 
andre hellige ordinanser i evangeliet. Med tiden, og 
ved lydighet går vi videre til templets ordinanser, 
hvor vår overbevisning om at våre mest dyrebare 
forhold ikke påvirkes av døden, blir styrket. Denne 
kunnskapen mottar vi ved å delta i de ordinansene 
som har til hensikt å undervise oss om dette. Det 
vil ikke og kan ikke bli gjort kjent på annen måte. 
Profeten Joseph Smith sa følgende knyttet til det å 
få kunnskap om nødvendig hellig sannhet ved selv 
å delta i hellige ordinanser: “Å lese hva andre har 
opplevd eller hvilke åpenbaringer som er gitt til 
dem, kan aldri gi oss noen inngående forståelse av 
vår tilstand og av vårt sanne forhold til Gud. Kunn-
skap om disse tingene kan bare fås ved erfaring og 
gjennom Guds ordinanser, som er innstiftet i dette 
øyemed.” [Profeten Joseph Smiths læresetninger, 245-
246; uthevelse i original.]

Etter hvert som hellige ordinanser åpenbarer Guds 
rikes orden på en progressiv måte, mottar vi ved å 
ta del i dem en kunnskap om Guds personlighet og 
karakter som ikke kan oppnås på noen annen måte.



137

JULI: ORDINANSER OG PAKTER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg utdype 
min forståelse av pakter?
Vi inngår pakter med vår himmelske Fader når vi deltar i evangeliets ordi-
nanser. Når vi inngår pakter, setter Gud bestemte betingelser, og han lover å 
velsigne oss når vi retter oss etter disse. Når vi forstår våre pakter bedre, vil vi 
være i stand til å overholde dem og motta de velsignelser som vår himmelske 
Fader lover oss. 

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt skriftstedene og ressursene nedenfor, og overvei hvordan du kan hjelpe 
ungdommene å forstå de paktene de har inngått og en dag vil inngå.

Mosiah 18:8- 10; L&p 20:37 (Pakter vi 
inngår når vi blir døpt)

L&p 20:77, 79 (Nadverdsbønnene)

L&p 84:33- 44 (Prestedømmets ed og 
pakt)

Abraham 2:8- 11 (Løftene gitt til 
Abraham som en del av pakten med 
Abraham)

Russell M. Nelson, “Pakter,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2011, 86- 89

“Den nye og evige ekteskapspakt,” 
Tro mot pakten (2004), 28- 29

Forkynn mitt evangelium (2004), 
62- 63, 84

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig stu-
dium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene nevne noen 
emner i evangeliet de nylig har disku-
tert hjemme eller med sine venner.

• Vis bilder av personer som inngår, 
holder eller bryter pakter (se Kunst 

inspirert av evangeliet). Be ungdom-
mene forklare hva en pakt er, hvorfor 
vi inngår dem og hvilke velsignelser 
vi mottar når vi holder dem. Hvis de 
trenger hjelp, kan du be dem slå opp 
“Pakt,” Tro mot pakten, 120- 21.

Hvordan har du lært å 
forstå de paktene du har 
inngått? Hvilke skriftste-
der og andre ressurser har 
hjulpet deg?

Hvor godt forstår ung-
dommene i klassen pakter 
– de som de allerede har 
inngått, og de som de vil 
inngå i fremtiden? Vet de 
hvordan de kan studere 
Skriftene og andre res-
surser for å lære om disse 
paktene?
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Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å lære å utdype sin forståelse av 
pakter. Ifølge Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil fungere best for din 
klasse:

• Be hvert klassemedlem om å 
lese (to og to eller hver for seg) et 
skriftsted som beskriver en pakt 
(for eksempel skriftstedene i denne 
oversikten). Mens de leser, kan du be 
dem lage en liste over løftene vi gir og 
løftene som Gud gir i forbindelse med 
pakten. Gi hver ungdom anledning 
til å undervise resten av klassen i det 
han eller hun lærer om denne pakten. 
Hvilke erfaringer kan ungdommene 
fortelle om som viser hvordan Guds 
løfter blir oppfylt?

• Be ungdommene velge en pakt (for 
eksempel dåp, nadverden eller evig 
ekteskap) og fortelle alt de vet om 
denne pakten. Be et klassemedlem 
skrive det de sier på tavlen. Oppfor-
dre dem til å utdype sin forståelse av 
denne pakten ved å granske Skriftene 
(for eksempel skriftstedene i denne 
oversikten), Tro mot pakten eller For-
kynn mitt evangelium.

• Les som klasse et av skriftstedene 
som er foreslått i denne oversikten, og 
be ungdommene nevne løftene som 
er beskrevet i skriftstedet. Be hvert 
klassemedlem om å velge et av disse 
løftene for å studere det nærmere. 
De kan finne andre skriftsteder som 
handler om dette løftet (ved hjelp av 
fotnotene eller Veiledning til Skrif-
tene), eller de kan lete etter infor-
masjon i Tro mot pakten eller andre 
ressurser. Be dem om å dele med 
klassen det de lærer og hvordan det 
vil påvirke måten de lever på.

• Inviter et medlem av biskopsrådet 
eller heltidsmisjonærene til å besøke 
klassen og forklare hva de gjør for å 
hjelpe folk å forberede seg til å inngå 
pakter. Hvordan hjelper misjonæ-
rene folk å forstå pakter? Hvordan 
oppmuntrer de folk til å holde sine 
pakter? Oppfordre ungdommene til å 
stille eventuelle spørsmål de måtte ha.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan utdype sin 
forståelse av pakter? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? 
Ville det være nyttig å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Oppfordre ungdommene til å være forberedt på å dele noe neste uke som de har lært om 
ordinanser og pakter i sitt personlige studium.

Bær ditt vitnesbyrd om de velsignelser som kommer av flittig studium av evangeliet.

Evangelie- 
studieferdigheter

Lage lister. I denne lek-
sjonen oppfordres ung-
dommene til å studere 
Skriftene og lage en liste 
over løftene de finner med 
tilknytning til evangeliets 
pakter. Å lage lister kan 
hjelpe ungdommene å 
finne frem til viktige poen-
ger, slik at de kan studere 
dem nærmere. Oppfordre 
dem til å lage lister mens 
de studerer Skriftene på 
egen hånd.

Undervisning på 
Frelserens måte

I enhver sammenheng 
var Jesus et eksempel og 
en mentor. Han lærte sine 
disipler å be, elske og tjene 
ved måten han levde. Hva 
kan du gjøre for å være et 
godt eksempel for ung-
dommene du underviser?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Den nye og evige ekteskapspakt”, Tro mot 
pakten (2004), 28

Den nye og evige ekteskapspakt

I vår himmelske Faders plan for lykke kan en mann 
og en kvinne bli beseglet til hverandre for tid og all 
evighet. De som blir beseglet i templet, har forsik-
ringen om at deres forhold vil fortsette for evig hvis 
de er tro mot sine pakter. De vet at ingenting, selv 
ikke døden, kan skille dem for godt.

Den evige ekteskapspakt er nødvendig for opphøy-
else. Herren åpenbarte følgende gjennom Joseph 
Smith: “I den celestiale herlighet er det tre himler 
eller grader. Og for å oppnå den høyeste, må et 
menneske inngå i dette prestedømmes orden (som 
betyr den nye og evige ekteskapspakt), og hvis det 

ikke gjør dette, kan det ikke oppnå den. Et menne-
ske kan gå inn i de andre, men dette er slutten på 
dets rike, det kan ikke få avkom” (L&p 131:1-4).

Etter å ha mottatt beseglingsordinansen og inngått 
hellige pakter i templet, må et ektepar fortsette å 
være trofaste for å motta det evige ekteskaps og 
opphøyelsens velsignelser. Herren sa:

“Hvis en mann ekter en hustru ved mitt ord som er 
min lov og ved den nye og evige pakt og den blir 
beseglet på dem ved forjettelsens Hellige Ånd av 
ham som er salvet og som jeg har gitt denne myn-
dighet og dette prestedømmes nøkler,… og hvis de 
holder fast ved min pakt,… skal de i tid og gjennom 
all evighet få del i alle ting min tjener har lovet dem, 
og skal være i full kraft når de ikke lenger er i ver-
den” (L&p 132:19).



140

JULI: ORDINANSER OG PAKTER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg 
gjøre nadverden mer 
meningsfylt for meg?
Under nadverden hver uke skulle vi granske vårt liv, grunne på Frelserens 
forsoning og overveie hva vi må gjøre for å omvende oss fra våre synder. Vi 
må ikke være fullkomne for å kunne ta del i nadverden, men vi skulle ha en 
ydmyk og angrende ånd. Nadverden kan bli en kilde til styrke og en mulighet 
til på nytt å vie oss til å etterleve evangeliet.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva kan du dele med ungdommene 
for å hjelpe dem å få en mer meningsfylt opplevelse av nadverden?

Matteus 26:26- 28; 3 Nephi 18:1- 13 
(Frelseren innstifter nadverden)

1 Korinterbrev 11:23- 29; 3 Nephi 9:20; 
L&p 20:37; 59:8- 12 (Forberedelse til 
verdig deltagelse i nadverden)

Dale G. Renlund, “Så jeg 
kunne trekke alle mennesker til 
meg,” Ensign eller Liahona, mai 2016, 
39- 42

Dallin H. Oaks, “Nadverdsmøtet og 
nadverden,” Ensign eller Liahona, nov. 
2008, 17- 20

Cheryl A. Esplin, “Nadverden – en 
fornyelse for sjelen,” Ensign eller Lia-
hona, nov. 2014, 12–14

“Nadverden,” Tro mot pakten (2004), 
103- 105

Video: “Nadverden hjelper oss å 
komme nærmere Jesus Kristus”

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med sine venner). Hvordan kan 
du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om en 
gang da en lærer effektivt underviste i 
et prinsipp i evangeliet.

• Be ungdommene fullføre set-
ningen “Jeg kan gjøre nadverden 

mer meningsfylt for meg selv ved 
å ___________.” Be dem notere sine 
svar på tavlen og legge mer til på 
listen gjennom hele leksjonen.

Hva gjør du for at nad-
verden skal bli mer 
meningsfylt? Har du hatt 
en opplevelse med nadver-
den som du kan dele med 
ungdommene?

Hvilke velsignelser kan 
ungdommene få hvis de 
forstår hvor hellig nad-
verden er? Hva er noen 
mulige distraksjoner for 
ungdommene før og under 
nadverden? Hvordan 
kan de overvinne disse 
distraksjonene?
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Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å lære hvordan de kan gjøre nad-
verden mer meningsfylt for dem. Ved Åndens inspirasjon velger du en eller flere som 
vil fungere best for din klasse:

• Be elevene tenke på en gang de 
opplevde at noen de kjente gjorde noe 
spesielt for dem. Hvordan føltes det? 
For å hjelpe ungdommene å forstå at 
Frelseren utførte forsoningen for hver 
og en av dem individuelt, kan du 
invitere dem til å sammen lese avsnit-
tet som starter med “Uansett hva vår 
nåværende retning” fra talen til eldste 
Dale G. Renlund “Så jeg kunne trekke 
alle mennesker til meg.” Hva var det 
kvinnen i talen lærte? Hva kan ung-
dommene gjøre for å gjøre nadverden 
til en mer hellig opplevelse? Du kan 
gi hvert medlem av klassen et lite 
kort. Be så klassemedlemmene skrive 
ned det de tenkte på forrige gang de 
tok nadverden.  De kan også skrive 
noe av det de ønsker å tenke på for 
å hjelpe dem å fokusere på Frelseren 
neste gang de tar del i nadverden. 

• Vis et bilde av Frelseren som for-
retter nadverden (se Kunst inspirert av 
evangeliet, 54). Mens du leser Matteus 
26:26- 28, kan du be ungdommene se 
på bildet og forestille seg hvordan 
det ville ha vært å være der. Fortell 
hvordan nadverden har styrket din 
kjærlighet til Frelseren og ditt vitnes-
byrd om forsoningen. Be ungdom-
mene bære vitnesbyrd. Oppfordre 
ungdommene til å tenke over hva de 
har snakket om i dag, neste gang de 
tar del i nadverden. Hvilke andre hen-
delser fra Frelserens liv kan de tenke 
på under nadverden?

• Spør ungdommene hvilken nad-
verdssalme de liker best (de kan om 
nødvendig se i emneregisteret bakerst 
i salmeboken), og be dem forklare 
hvorfor den er meningsfylt for dem. 
Syng, lytt til eller les en eller flere av 
disse salmene, og les skriftstedene 
som er oppført på slutten av hver 
salme. Hva lærer salmene oss om 
nadverden? Hvordan hjelper salmer 
oss å forberede oss til nadverden?

• Be hvert klassemedlem om å velge 
et av skriftstedene i denne oversikten 
og lese det, på jakt etter ting Herren 
ber oss om å gjøre for å forberede 
oss til nadverden. Be ungdommene 
fortelle hva de finner ut. Hvorfor vil 
Herren at vi skal forberede oss til nad-
verden på disse måtene? Be dem for-
telle om andre ting de gjør for å gjøre 
nadverden til en mer meningsfylt 
opplevelse. Be ungdommene velge 
noe de vil gjøre når de forbereder seg 
til å ta del i nadverden neste uke.

• Be ungdommene lese del II og III 
av eldste Dallin H. Oaks tale “Nad-
verdsmøtet og nadverden”, eller his-
torien om lederen for Unge kvinner i 
søster Cheryl A. Esplins tale “Nadver-
den – en fornyelse for sjelen.” Be dem 
lete etter svar på spørsmålet “Hvor-
dan kan jeg gjøre nadverden mer 
meningsfylt for meg?” Be dem skrive 
sine svar på tavlen og fortelle om noe 
de har tenkt å gjøre for å anvende 
rådene i talen de har lest.

Studieteknikker

Visualisere hendelser i 
Skriftene. I den første akti-
viteten i denne delen opp-
fordres ungdommene til å 
forestille seg hva de ville 
følt eller hva de ville gjort 
om de hadde vært tilstede 
da en hendelse i Skriftene 
fant sted. Å visualisere 
hendelser i Skriftene kan 
hjelpe ungdommene å 
anvende historiene på sitt 
eget liv. Oppfordre dem 
til å gjøre dette ofte i sitt 
personlige skriftstudium.
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• Hvis det er mulig, kan dere som 
klasse gå til nadverdsbordet og for-
beredelsesrommet. Be noen bærere 
av Det aronske prestedømme (lærere 
eller prester) eller biskopen forklare 
hvordan nadverden blir forberedt, og 

bære vitnesbyrd om hvor hellig denne 
ordinansen er. Oppfordre andre i 
klassen til å bære sitt vitnesbyrd og 
uttrykke sine tanker om hva de kan 
gjøre for å behandle nadverden med 
større ærbødighet.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? 
Forstår de hvordan de kan gjøre nadverden mer meningsfylt for seg selv? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Søk Ånden idet du med bønnens 
hjelp vurderer hvordan du kan følge opp.

Undervisning på 
Frelserens måte

Jesus Kristus hjalp dem 
han underviste å oppdage 
evangeliets lærdommer 
i sine egne erfaringer og 
i verden rundt seg. Han 
talte om fiske, fødsel og 
om å arbeide på markene. 
Hvordan kan du bruke 
kjente opplevelser til å 
hjelpe ungdommene å for-
stå evangeliets prinsipper?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Dallin H. Oaks, “Nadverdsmøtet og nadver-
den,” Ensign eller Liahona, nov. 2008, 17- 19

I.

Nadverdens ordinans gjør nadverdsmøtet til det hel-
ligste og viktigste møtet i Kirken. Det er det eneste 
sabbatsmøtet hele familien kan delta på sammen. 
Dets innhold i tillegg til nadverden skulle alltid plan-
legges og presenteres for å rette vår oppmerksomhet 
mot Herren Jesu Kristi forsoning og læresetninger …

II.

Jeg begynner med hvordan Kirkens medlemmer 
skulle forberede seg til å delta i nadverdens ordi-
nans …

Vi setter oss i god tid før møtet begynner. “I denne 
korte pausen spilles dempet preludium. Dette er 
ingen tid for å samtale eller overbringe beskjeder, 
men en stund med ydmyk meditasjon mens ledere 
og medlemmer forbereder seg åndelig til nadver-
den” [Russell M. Nelson, “Tilbedelse på nadverds-
møtet,” Liahona, aug. 2004, 13; Ensign, aug. 2004, 27)]

Da Frelseren viste seg for nephittene etter sin opp-
standelse, lærte han dem at de skulle slutte å ofre ved 
blodsutgytelse. Isteden “skal dere ofre et sønderknust 
hjerte og en angrende ånd” (3 Nephi 9:20). Denne 
befalingen, som ble gjentatt i den nyere åpenbaring 
som ber oss delta i nadverden hver uke, forteller oss 
hvordan vi skulle forberede oss. Som eldste Nelson 
sa: “Alle medlemmer av Kirken har ansvar for den 
åndelige berikelsen som kan komme av et nadverds-
møte” (Liahona, aug. 2004, 14; Ensign, aug. 2004, 28).

I boken Frelsende læresetninger sier president Joseph 
Fielding Smith at vi deltar i nadverden som vår del 
av å minnes Frelserens død og lidelser for verdens 
forløsning. Denne ordinansen ble innført slik at vi 
kunne fornye våre pakter om å tjene ham, adlyde 

ham og alltid minnes ham … (Frelsende læresetninger, 
red. Bruce R. McConkie, 3. bind (1954–56), 2:275.

III.

Vår påkledning er en viktig indikator for vår hold-
ning og forberedelse til enhver aktivitet vi deltar i … 
Det er som å dra til templet. Vår påkledning gjen-
speiler i hvilken grad vi forstår og respekterer den 
ordinans vi skal delta i.

Under nadverdsmøtet – og spesielt under selve 
nadverden – skulle vi konsentrere oss om gudsdyr-
kelse og avholde oss fra alle andre aktiviteter, ikke 
minst fra adferd som kan forstyrre andres gudsdyr-
kelse. Selv en person som dupper av litt i fred og ro, 
forstyrrer ikke andre. Nadverdsmøtet skulle ikke 
brukes til å lese bøker eller blader. Unge mennesker, 
det er ikke tid eller sted til å hviske i mobiltelefoner 
eller sende SMS til personer på andre steder. Når vi 
tar del i nadverden, inngår vi en hellig pakt om at vi 
alltid vil minnes Frelseren. Det er trist å se personer 
som åpenbart bryter denne pakten på selve møtet 
hvor de inngår den.

Musikken på nadverdsmøtet er en viktig del av vår 
gudsdyrkelse. Skriftene sier at de rettferdiges sang 
er en bønn til Herren (se L&p 25:12). Det første pre-
sidentskap har sagt at “noen av de største prekener 
fremføres ved salmesang” (Salmer, ix). Det er herlig 
når alle som er til stede, tar del i gudsdyrkelsen ved 
å synge – ikke minst den salmen som hjelper oss å 
forberede oss til å ta del i nadverden. All musikk 
på nadverdsmøtet fordrer omhyggelig planlegging, 
idet man alltid husker at denne musikken er til 
gudsdyrkelse, ikke en opptreden.

President Joseph Fielding Smith sa: “Dette er en 
anledning til å presentere evangeliet, hvor vi skulle 
utøve tro og reflektere over vår Forløsers misjon, og bruke 
tiden til å tenke på evangeliets frelsende prinsipper…” 
(Frelsende læresetninger, 2:275).
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JULI: ORDINANSER OG PAKTER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan holder jeg min pakt 
om alltid å minnes Frelseren?
Når vi tar del i nadverden, lover vi alltid å minnes Frelseren. Dette betyr at vi 
hele tiden ser hen til hans eksempel og læresetninger som veiledning for valgene 
vi gjør. Vi setter ham først i vårt liv og ønsker å kjenne ham og følge hans vilje. 
Når vi møter prøvelser, søker vi trøst og styrke hos ham. Vår himmelske Fader 
har lovet at hvis vi holder denne pakten, vil vi alltid ha hans Ånd med oss.

Forbered deg åndelig

Når du forbereder deg, skulle du ydmykt studere disse skriftstedene og ressursene. Hva 
føler du deg inspirert til å dele med ungdommene?

Johannes 8:29 (Jesus Kristus var et 
eksempel på alltid å minnes og strebe 
etter å være som sin Fader)

Johannes 14:26; 3 Nephi 11:32 (Den 
hellige ånd kan hjelpe oss å minnes 
Frelseren)

Alma 37:36- 37 (Vi skulle la alle våre 
tanker og handlinger være rettet mot 
Herren)

Helaman 12:1- 5 (Menneskene er ofte 
sene til å huske Herren)

L&p 6:36 (Se hen til Herren i enhver 
tanke)

L&p 20:77, 79 (Nadverdsbønnene)

Gerrit W. Gong, “Alltid minnes 
Ham,” Ensign eller Liahona, mai 2016, 
108–10

Claudio R. M. Costa, “At de alltid 
minnes ham,” Ensign eller Liahona, 
Nov. 2015, 101–3

D. Todd Christofferson, “Alltid min-
nes ham,” Liahona, april 2011, 21

Hva gjør du for alltid å 
minnes Frelseren? Hvor-
dan har du blitt velsignet 
ved å minnes ham?

Hvorfor må ungdommene 
lære å minnes Frelseren 
i alt de gjør? Hvordan 
kan det hjelpe dem å 
unngå fristelser og møte 
prøvelser?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig stu-
dium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om en 
opplevelse de har hatt nylig, som 
minnet dem på noe de lærer i sine 
klasser i Kirken.

• Vis et bilde av Frelseren som for-
retter nadverden (se Kunst inspirert av 

evangeliet,54). Be ungdommene lese 
nadverdsbønnene i Lære og pakter 
20:77, 79 og lage en liste på tavlen 
over løftene vi gir når vi tar del i nad-
verden. Hva gjør ungdommene for 
alltid å minnes Frelseren?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe ungdommene å lære å lykkes bedre med sin 
innsats for å minnes Frelseren i alt de gjør. Følg Åndens veiledning, og velg en eller 
flere som vil fungere for din klasse:

• Be hvert klassemedlem om å lese 
et av skriftstedene som er foreslått i 
denne oversikten og fortelle hva det 
lærer ham eller henne om alltid å min-
nes Frelseren. Hvorfor er det viktig at 
vi alltid minnes ham? Hvordan kan 
det å minnes ham påvirke vårt daglige 
liv (for eksempel i de valgene vi gjør 
eller prøvelsene vi møter)? Oppfordre 
ungdommene til å fortelle om opp-
levelser der de ble velsignet fordi de 
prøvde å minnes Jesus Kristus.

• Be ungdommene lese Helaman 
12:1- 5 og fortelle hvorfor det ofte 
er lett for folk å glemme Herren. 
Hvordan kan vi unngå fristelsen til 
å glemme Herren? Be ungdommene 
fortelle om ting de gjør for å sørge for 
at Frelseren er en del av hverdagen.

• Skriv på tavlen “Hvordan kan jeg 
alltid minnes Frelseren?” Be hvert klas-
semedlem lese hver sin del av D. Todd 

Christoffersons artikkel “Å alltid min-
nes Ham” eller eldste Gerrit W. Gongs 
tale “Alltid minnes Ham,” og lete etter 
svar på spørsmålet på tavlen. Be dem 
dele innsikter og fortellinger fra disse 
talene som lærer oss hvordan vi alltid 
kan minnes Jesus Kristus. Hva har de 
lært som kan hjelpe dem å bedre holde 
pakten de har inngått om å “alltid 
minnes Ham”? 

• Be ungdommene bruke et par 
minutter til å gjennomgå i tankene 
historier de kan om Frelseren fra 
Skriftene. (Du kan be som om å se 
på bildene 30–61 i Kunst inspirert av 
evangeliet eller lese begynnelsen av 
eldste Claudio R. M. Costa’s tale “At 
de alltid minnes ham” for å få ideer.) 
Be dem tenke på hvordan det å huske 
disse historiene kan hjelpe dem i 
hverdagen, og be dem uttrykke sine 
tanker. Gi ungdommene kopier av 
eldste Costas tale og be dem om å lese 

Evangelie- 
studieferdigheter

Se etter læresetninger om 
Kristus. Oppfordre ung-
dommene til å se etter 
læresetninger om Jesus 
Kristus hver gang de 
studerer Skriftene. Uansett 
hva de leser, kan de stille 
seg selv spørsmål som 
“Hva lærer dette skriftste-
det meg om Jesus Kristus, 
hans natur og karak-
ter, hans liv eller hans 
forsoning?”
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listen hans om måter vi kan huske 
Frelseren på (se listen på slutten av 
talen). Be dem fortelle hva som gjør 
inntrykk på dem, og forklare hvorfor 
de synes det er meningsfylt. Foreslå 

at ungdommene beholder sin kopi 
av talen for å hjelpe dem å tenke 
på Frelseren neste gang de tar del i 
nadverden. 

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan holde sin pakt 
om alltid å minnes Frelseren? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Søk Ånden idet du med bønnens 
hjelp vurderer hvordan du kan følge opp.

Undervisning på 
Frelserens måte

Reflekter et øyeblikk over 
hva du vet om Frelseren. 
Hvordan viste han at han 
alltid husket sin Fader? 
Hvordan kan du følge 
hans eksempel når du 
hjelper ungdom å lære å få 
den styrken som kom-
mer av alltid å minnes 
Frelseren?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra D. Todd Christofferson, “To Always Remem-
ber Him,” Ensign, april 2011, 50, 55

I juni 1828 lot Joseph [Smith] Martin Harris ta med 
seg de første 116 sidene av manuskriptet til Mor-
mons bok fra Harmony, Pennsylvania for å vise 
dem til familiemedlemmer i Palmyra, New York. 
Da Martin ikke kom tilbake som avtalt, reiste en 
engstelig Joseph med skyssvogn til sine foreldres 
hjem i bykommunen Manchester i New York. Profe-
ten sendte straks bud etter Martin. Da Martin kom, 
innrømmet han at han ikke hadde manuskriptet og 
heller ikke visste hvor det var.

Joseph utbrøt: “Å! Min Gud, min Gud … Alt er 
tapt, er tapt. Hva skal jeg gjøre? Jeg har syndet. Det 
er jeg som har vekket Guds vrede ved å be ham 
om det som jeg ikke hadde rett til å be ham om … 
Hvilken irettesettelse skulle jeg ikke få av Den aller 
høyestes engel?”

Dagen etter reiste profeten tilbake til Harmony. Da 
han kom dit, sa han: “Jeg begynte å ydmyke meg i 
kraftig bønn til Herren … om at jeg om mulig måtte 
få nåde ved hans hender og få tilgivelse for alt jeg 
hadde gjort som var i strid med hans vilje” [se Lære-
setninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith (2007), 
69, 71].

Etter å ha refset Joseph for å frykte mennesker mer 
enn Gud, sa Herren:

“Du er Joseph, og du var utvalgt til å utføre Herrens 
verk, men på grunn av overtredelse, hvis du ikke er 
påpasselig, vil du falle.

Men kom i hu, Gud er barmhjertig, omvend deg 
derfor fra det du har gjort som er i strid med det 
bud jeg ga deg, og du er fremdeles utvalgt og er 
igjen kalt til arbeidet” (L&p 3:9–10).

I en periode tok Herren urim og tummim og platene 
fra Joseph. Men disse tingene ble snart gitt tilbake 
til ham. ‘Engelen frydet seg da han ga meg tilbake 
urim og tummim,’ mintes profeten, ‘og sa at Gud 
var tilfreds med min trofasthet og ydmykhet, og 
elsket meg for min anger og flittige bønn, noe jeg 
hadde gjort så godt at jeg… kunne ta fatt på overset-
telsesarbeidet igjen.’ Da Joseph gikk videre med det 
store arbeidet som lå foran ham, var han nå styrket 
av de gode følelsene av å ha mottatt Herrens tilgi-
velse og en fornyet beslutning om å gjøre hans vilje” 
[Læresetninger – Joseph Smith, 71.]

Profetens beslutning om å stole på Gud og ikke 
frykte hva mennesker kunne gjøre, ble urokkelig 
etter denne opplevelsen. Hans liv deretter var et 
utmerket eksempel på hva det vil si å minnes Kristus 
ved å sette sin lit til hans makt og barmhjertighet …

Å “alltid minnes ham” innebærer kort sagt at vi ikke 
lever vårt liv i frykt. Vi vet at utfordringer, skuffel-
ser og sorg vil komme for å undervise oss alle på 
forskjellige måter, men vi vet også at alt til slutt vil 
tjene oss til det gode på grunn av vår guddomme-
lige talsmann (se L&p 90:24; 98:3) …

Du og jeg kan sette Kristus i sentrum i vårt liv og 
bli ett med ham slik han er ett med Faderen. Vi kan 
begynne med å ta bort alt i vårt liv og deretter sette 
det tilbake i prioritert rekkefølge med Frelseren i 
sentrum.
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JULI: ORDINANSER OG PAKTER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg forberede meg 
til å motta templets ordinanser?
Også før vi mottar tempelordinanser, kan vi forberede oss ved å leve verdig til 
å komme inn i templet, holde de pakter vi allerede har inngått og gjøre templet 
til en del av vårt liv. Vi kan også studere Skriftene og profetenes ord for å lære 
mer om templets ordinanser.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva tror du vil hjelpe ungdommene 
når de ser frem til å motta tempelordinanser?

Salmene 24:3- 4; L&p 97:15- 17 (Vi må 
være rene for å komme inn i Herrens 
hus)

Quentin L. Cook, “Se deg selv i tem-
plet,” Ensign eller Liahona, mai 2016, 
97- 101

Quentin L. Cook, “Strøken og rede 
for Bristol: Vær tempelverdig -  i gode 
og dårlige tider,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2015, 39–42

Russell M. Nelson, “Forbered deg til 
templets velsignelser,” Ensign eller 
Liahona, okt. 2010, 40- 51

Linda K. Burton, “Forberedt på en 
måte som aldri før hadde vært kjent,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2014, 111–14

“Gjør templet til en del av ditt liv,” 
Ensign eller Liahona, okt. 2010, 76- 78

“Vanlige spørsmål,” Ensign eller Lia-
hona, okt. 2010, 79- 80

“Budskap til de unge fra Det første 
presidentskap,” Til styrke for ungdom 
(2011), ii- iii

Video: “Alltid i sikte”

Hvis du har mottatt tem-
pelordinanser, hvordan 
forberedte du deg til å 
gjøre det?

Hva har du hørt eller sett 
av ungdommene som 
hjelper deg å forstå hva 
de føler med hensyn til 
templet? Hva gjør de for 
å forberede seg til å motta 
tempelordinanser?

Merk: Vurder å foreslå for 
biskopen at menigheten 
bør skaffe et antall eksem-
plarer av heftet Temples of 
The Church of Jesus Christ of 
Latter- day Saints (09339) til 
ungdommene for å hjelpe 
dem å forberede seg til å 
komme inn i templet.



149

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig stu-
dium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene dele innsikt de 
har fått nylig mens de har lært om 
ordinanser og pakter i sine andre klas-
ser eller i sitt personlige studium.

• Be ungdommene lese “Budskap til 
de unge fra Det første presidentskap”, 

i Til styrke for ungdom (ii- iii). Når de 
har lest budskapet, kan du be dem 
fortelle hvorfor de tror et bilde av 
templet ble valgt til omslaget til 
heftet.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å forberede seg til å delta i temp-
lets ordinanser. Ved Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil fungere best for 
din klasse:

• En av de viktigste måtene de unge 
kan forberede seg å komme til tempet 
på, er ved å leve verdig nå. Vis videoen 
av de tre første minuttene av eldste 
Quintin L. Cooks tale “Strøken og rede 
for Bristol: Vær tempelverdig -  i gode 
og dårlige tider.” Be ungdommene 
dele hvordan eldste Cooks sammenlig-
ning handler om å være tempelverdig. 
Del ungdommene i tre grupper og be 
hver gruppe lese ett av eldste Cooks 
tre prinsipper for å leve verdig. Be 
hver gruppe om å undervise resten av 
klassen i det de lærer. Gi de unge tid 
til å sette seg mål om å leve etter de 
prinsippene eldste Cook foreslår. 

• Vis videoen “Alltid i sikte”, og be 
hvert klassemedlem om å tenke på et 
skriftsted som han eller hun føler er 
relevant for budskapet i videoen (vis 
dem hvordan de kan finne skriftsteder 
i Veiledning til Skriftene eller emnere-
gisteret i trippelkombinasjonen).   Be 

ungdommene om å dele sine skrift-
steder med hverandre og forklare hva 
versene lærer oss om å forberede oss 
til å dra til templet. Hjelp ungdom-
mene å tenke på måter de kan “se seg 
selv i templet,” slik eldste Quentin L. 
Cook foreslår i sin tale “Se deg selv i 
templet.” De kan for eksempel lage 
pyntekort med skriftstedene de fant 
og plassere dem på et fremstående 
sted i huset for å minne dem på målet 
de har om å motta templets velsignel-
ser.  Hvilke løfter og invitasjoner kan 
ungdommene fine i eldste Cooks tale?

• Les Salmene 24:3- 4 som klasse, og 
spør ungdommene hva de tror det 
betyr å ha skyldfrie hender og et rent 
hjerte. Hvorfor er åndelig renhet et 
krav for å komme inn i templet? (se 
L&p 97:15- 17). Inviter et medlem av 
biskopsrådet til å besøke klassen for 
å drøfte hva man må gjøre for å være 
verdig til en tempelanbefaling. Hva 

Studieteknikker

Bruk Veiledning til Skriftene. 
Den første aktiviteten i 
denne delen oppfordrer 
ungdommene til å finne 
skriftsteder ved hjelp av 
Veiledning til Skriftene (se 
Undervisning, intet større 
kall, side 56). Hjelp dem å 
bli fortrolige med Veiled-
ning til Skriftene og andre 
studiehjelpemidler slik at 
de kan bruke dem ofte i 
sitt personlige studium av 
evangeliet.
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vil han anbefale at ungdommene gjør 
for å forberede seg til å motta temp-
lets ordinanser? Oppfordre ungdom-
mene til å stille spørsmål.

• Be hver ungdom om å lese en del 
av President Russell M. Nelsons artik-
kel “Forbered deg til templets velsig-
nelser.” Be ungdommene fortelle hva 
de lærer av sine deler om å forberede 
seg til å komme til templet. Hva annet 
gjør inntrykk på dem ved President 
Nelsons budskap? 

• Velg spørsmål fra artikkelen “Van-
lige spørsmål” som du føler er mest 
relevante for ungdommene i klassen, 
og skriv disse spørsmålene på tavlen. 
Forbered papirlapper med svarene 

fra artikkelen. La hver ungdom velge 
et spørsmål fra tavlen og finne svaret 
blant lappene du har forberedt. Be 
ungdommene dele eventuell ny inn-
sikt de har funnet.

• I sin tale med tittelen “Forberedt 
på en måte som aldri før hadde vært 
kjent,” oppfordrer søster Linda K. 
Burton oss til å forberede oss til temp-
let “dråpe for dråpe”. Hvorfor er det 
mer effektivt å forberede seg til tem-
plets ordinanser “dråpe for dråpe” 
enn alt på én gang? Be ungdommene 
skrive ned noen regelmessige hand-
linger som vil hjelpe dem å forberede 
seg til templet. De kan finne noen 
forslag ved å lese søster Burtons tale.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? 
Forstår de hvordan de kan forberede seg til templets ordinanser? Har de andre spørs-
mål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

• Oppfordre ungdommene til å tenke 
over det de hørte og følte i dag og 
velge noe de vil gjøre for å forberede 
seg til å motta templets ordinanser.

• Bær ditt vitnesbyrd om viktigheten 
av tempelordinanser.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren så potensialet i 
sine disipler. Han stolte 
på dem og forberedte 
dem til å tjene og velsigne 
andre. Hva kan du gjøre 
for å hjelpe ungdommene 
i klassen å forberede seg til 
fremtidige velsignelser og 
muligheter?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Russell M. Nelson, “Forbered deg for templets 
velsignelser”, Ensign eller Liahona, okt. 2010, 41-51

Fordi et tempel er hellig, ber Herren om at det må 
beskyttes mot å bli vanhelliget. Enhver som er 
villig til å forberede seg godt til dette privilegium, 
kan komme inn. Begrepet forberedelse finnes også 
innenfor andre områder. Jeg husker at mens jeg 
ennå bare var en unggutt, fortalte jeg mine foreldre 
at jeg ønsket å studere ved universitetet. De sa at 
det kunne jeg, men bare hvis jeg arbeidet hardt på 
videregående skole og oppfylte alle opptakskravene 
til universitetet. På lignende måte må vi kvalifisere 
oss for å komme i templet. Vi forbereder oss fysisk, 
intellektuelt og åndelig. Enhver som ønsker en 
anbefaling, blir vurdert individuelt for å avgjøre om 
han eller hun er kvalifisert.

De som har nøklene til prestedømmets myndighet 
og ansvar, hjelper oss å forberede oss ved å intervjue 
oss for tempelanbefaling. Disse lederne bryr seg om 
oss og hjelper oss å avgjøre om vi er klare til å gå i 
templet. De elsker også Herren, og påser at “intet 
urent skal tillates å komme inn i [Hans] hus”. [Lære 
og pakter 109:20.] Derfor innebærer disse intervjuene 
at hver enkelt stilles til ansvar for sin egen verdighet.

Hvordan kan du forberede deg til å motta tempel-
anbefaling? Du kan søke råd hos biskopsrådet, dine 
foreldre, din familie, ditt stavspresidentskap, dine 
lærere eller quorumsveiledere. Kravene er enkle. 
Kort sagt må man holde de bud som husets eier 
har gitt. Han har fastsatt normene. Vi kommer inn i 
templet som hans gjester. . .

Fordi templets ordinanser og pakter er hellige, er 
vi høytidelig forpliktet til ikke å snakke utenfor 

templet om det som foregår i templet. Det som er 
hellig, fortjener hellig overveielse.

I dette lærdommens hus blir vi undervist på Herrens 
måte. Hans veier er ikke våre veier. [Se Jesaja 55:8-9.] 
Vi skulle ikke bli overrasket om undervisningstek-
nikkene er annerledes enn dem som brukes i for oss 
mer velkjente undervisningsformer. Tempelordinan-
ser og -pakter har vært en vesentlig del av evangeliet 
siden Adam og Evas tid. I gammel tid ble symboler 
benyttet til å forklare dype sannheter, og denne 
undervisningsmetoden brukes i templet i dag.

Det er derfor nødvendig at vi grunner på symbolene 
som presenteres i templet og ser de mektige realite-
ter disse symboliserer. [Se John A. Widtsoe, “Temple 
Worship,” Utah Genealogical and Historical Magazine, 
april 1921, 62.] “Tempelordinansene er så fylt av sym-
bolsk betydning at de gir oss utbytterik overveielse 
og lærdom hele livet.” [Richard G. Scott, i Confe-
rence Report, april 1999, 33, eller Liahona, juli 1999, 
29.] Ordinansene og seremoniene i templet er meget 
enkle og meget vakre. De blir forstått av dem som har 
hatt liten mulighet til utdannelse, samtidig som de 
kan stimulere selv den mest velutdannedes intellekt.

Jeg anbefaler at medlemmer som skal til templet for 
første gang, leser oppføringer i Veiledning til Skrif-
tene som angår templet, som for eksempel “Salve”, 
“Pakt”, “Offer” og “Tempel”. Det kan også være 
nyttig å lese 2 Mosebok kapittel 26-29 og 3 Mosebok 
kapittel 8. Det gamle testamente, så vel som bøkene 
Moses og Abraham i Den kostelige perle, viser hvor 
gammelt tempelarbeidet er og hvor varige dets 
ordinanser er.
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe ungdommene å forstå viktigheten av læring 
og undervisning i familien. De vil forberede seg til å dele med sin familie og andre 
de evige sannheter de lærer om viktigheten av ekteskap og familie i vår himmelske 
Faders plan. De vil også få anledninger til å lære mer om sin egen familie, herunder 
sin slektshistorie.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvordan vil det velsigne meg og min familie å føre en personlig dagbok?
Hvorfor er det viktig å lære om min slektshistorie?
Hvordan kan jeg lære andre å gjøre slektshistorisk arbeid?
Hvordan kan jeg forklare viktigheten av ekteskap og familie for andre?
Hvilke muligheter er det til læring og undervisning i hjemmet?

August: Ekteskap og familie





155

AUGUST: EKTESKAP OG FAMILIE

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan vil det velsigne 
meg og min familie å føre 
en personlig dagbok?
Herren og hans profeter har understreket viktigheten av å føre opptegnelser. 
Å skrive i en personlig dagbok gir oss en mulighet til å reflektere over vårt liv 
og se de mange velsignelser Gud har gitt oss. Våre dagbøker kan også være en 
kilde til inspirasjon og styrke for fremtidige generasjoner av vår familie.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva vil inspirere ungdommene du 
underviser?

1 Nephi 1:1- 3; Alma 37:8- 9; Moses 6:5, 
45- 46 (Eksempler i Skriftene på føring 
av opptegnelser)

1 Nephi 6:3- 6 (Hva som skulle tas 
med i en personlig opptegnelse)

3 Nephi 23:6- 13 (Frelseren refser 
nephittene fordi deres opptegnelser 
ikke er fullstendige)

Henry B. Eyring, “Husk, husk,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2007, 66- 69; 
se også videoen “Husk, husk”

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig stu-
dium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om erfa-
ringer de har hatt nylig med å vitne 
om en sannhet i evangeliet.

• Hvis det er mulig, kan du presentere 
en oppføring fra din egen dagbok eller 

en av dine forfedres dagbøker (eller be 
et klassemedlem eller et medlem av 
menigheten om å gjøre dette). Hvorfor 
var det viktig å skrive om denne opp-
levelsen? Hvordan blir andre velsignet 
fordi noen skrev dagbok?

Hvilke erfaringer har 
lært deg viktigheten av 
å skrive dagbok? Er det 
noen oppføringer i din 
dagbok eller en av dine 
forfedres dagbøker som 
kan være inspirerende for 
ungdommene?

Hvordan vil ungdommene 
bli velsignet ved å skrive 
en personlig dagbok? 
Hvilke grunner kan de ha 
for ikke å skrive dagbok? 
Hvordan kan du hjelpe 
dem å forstå de ånde-
lige grunnene til å føre 
opptegnelser?
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Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å forstå viktigheten av å skrive 
dagbok. Ifølge Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil fungere best for din 
klasse:

• Be ungdommene lese de åtte første 
avsnittene av president Henry B. 
Eyrings tale “Husk, husk” (eller vis 
videoen basert på talen), og be dem se 
etter velsignelser som kom fordi presi-
dent Eyring skrev om sine opplevelser 
daglig. Hva annet lærer de av presi-
dent Eyrings budskap om å skrive en 
personlig dagbok? Les sammen det 
siste avsnittet av talen hans, og fortell 
om en fersk erfaring fra ditt liv hvor 
du så Guds hånd eller han syntes å ha 
et budskap til deg. Be ungdommene 
grunne på sine egne svar på spørs-
målene som er foreslått av president 
Eyring, og skrive ned sine tanker.

• Be hver ungdom om å lese et av 
følgende skriftsteder: 1 Nephi 1:1- 3; 
Alma 37:8- 9; Moses 6:5, 45- 46. Be 
ungdommene tenke på og fortelle 
om noen av de velsignelsene som 
har kommet fordi personene i disse 
skriftstedene førte en opptegnelse. 
Hva er noen grunner til at mange ikke 
skriver personlig dagbok? Hva lærer 
ungdommene av disse versene som 
hjelper dem å forstå viktigheten av 
å skrive dagbok? Oppfordre dem til 

å lese en av sine forfedres dagbøker 
(om mulig) eller intervjue mor, far 
eller besteforeldre og skrive ned deres 
vitnesbyrd, historier om omvend-
else, meningsfylte livserfaringer og 
favorittminner.

• Be ungdommene lage en liste 
over ting å skrive om i en personlig 
dagbok. Les 1 Nephi 6:3- 6 som klasse. 
Be ungdommene finne ut hva Nephi 
ønsket å ta med i opptegnelsen sin, 
og legge til disse tingene på listen. Be 
ungdommene tenke over hva de føler 
at de burde skrive om i dagboken sin, 
og gi dem tid til å skrive et par avsnitt 
av en dagbokoppføring.

• Be ungdommene lese 3 Nephi 
23:6- 13. Hvordan kan dette skrift-
stedet anvendes på vår innsats for 
å skrive en personlig dagbok? Be 
ungdommene tenke på en åndelig 
eller meningsfylt opplevelse de har 
hatt, som de føler at de burde skrive 
om. Hvordan vil de selv eller andre 
bli velsignet ved å lese om denne 
opplevelsen? Gi dem tid i klassen til å 
skrive om disse opplevelsene.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de velsignelsene ved å skrive 
dagbok? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det 
være nyttig å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Overvei hvordan du kan følge opp.

Evangelie- 
studieferdigheter

Grunne. I denne leksjonen 
blir ungdommene oppfor-
dret til å grunne på opp-
levelser de har og skrive 
om dem i sine dagbøker. Å 
grunne betyr å reflektere 
over og tenke nøye gjen-
nom noe. Oppfordre ung-
dommene til å stille seg 
selv spørsmål som “Hva 
vil Gud at jeg skal lære av 
erfaringene mine?” Etter-
tanke innbyr åpenbaring. 
Oppfordre ungdommene 
til å gjøre det å grunne til 
en regelmessig del av sitt 
personlige studium av 
evangeliet.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stilte dem han 
underviste, spørsmål som 
fikk dem til å tenke og føle 
dypt. På grunn av hans 
kjærlighet, følte de seg 
trygge på å uttrykke sine 
tanker og personlige følel-
ser. Hvordan kan du skape 
en atmosfære i klassen 
hvor ungdommene vil føle 
seg trygge på å svare på 
spørsmål?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Henry B. Eyring, “Husk, husk”, Ensign eller 
Liahona, nov. 2007, 66-69

Da våre barn var små, begynte jeg å skrive ned noe 
av det som hendte hver dag. La meg fortelle dere 
hvordan det begynte. Jeg kom hjem sent fra et opp-
drag 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 skulde-
ren, gikk svært fort og var kledd i arbeidstøyet sitt. 
Jeg visste at han hadde holdt på å bygge et pumpe-
system 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 familie i dag?” Idet jeg fortsatte 
slik, begynte noe å skje. Når jeg overveide 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 sikrere 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 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. . .

Mitt poeng er å oppfordre dere til å finne ut hvor-
dan dere kan gjenkjenne og minnes Guds godhet. 
Det vil styrke vårt vitnesbyrd. Du fører kanskje ikke 
dagbok. Du deler kanskje ikke det du skriver med 
dem du er glad i og betjener. Men du og de vil bli 
velsignet når du minnes det Herren har gjort. Dere 
husker den sangen vi synger av og til: “Tell da Her-
rens gaver, nevn dem hver især, og det vil forundre 
deg hvor rik du er.”
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AUGUST: EKTESKAP OG FAMILIE

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvorfor er det viktig å lære 
om min slektshistorie?
Vår himmelske Faders plan for lykke muliggjør at familieforhold kan fortsette 
i all evighet. Gjennom slektshistorisk arbeid kan vi lære mer om våre forfedre, 
finne frem til og klargjøre navnene på dem som trenger evangeliets ordinanser, 
og utføre ordinansarbeid for dem i hellige templer. Kirken har mange ressurser 
for å hjelpe oss å lære om vår slektshistorie og delta i tempelarbeid for de døde.

Forbered deg åndelig

Bruk ressursene nedenfor til å forstå mer om slektshistorisk arbeid. Dine egne erfarin-
ger med slektshistorisk arbeid, herunder aktivitetene i denne oversikten, vil hjelpe deg 
å undervise effektivt. Overvei hvordan aktivitetene i denne oversikten kan hjelpe deg 
å planlegge måter å engasjere ungdommene i slektshistorisk arbeid på. Hva vil hjelpe 
ungdommene å forstå viktigheten av å lære om sin slektshistorie?

1 Korinterbrev 15:29 (Medlemmer i 
oldtiden utførte dåp for de døde)

1 Peter 3:18- 20; 4:6 (Evangeliet blir 
forkynt i åndeverdenen)

Malaki 4:5- 6; L&p 2:1- 3 (Barnas hjerter 
skal vendes til deres fedre)

L&p 110:13- 16 (Elijah gjengir 
beseglingsnøklene)

L&p 128:16- 18 (Ordinanser for de 
døde danner et sammenføyende ledd 
mellom generasjoner)

Richard G. Scott, “Gleden ved å 
forløse de døde,” Ensign eller Liahona, 
nov. 2012, 93- 95

David A. Bednar, “Barnas hjerter skal 
vendes,” Ensign eller Liahona, nov. 
2011, 24- 27

Allan F. Packer, “Boken,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2014, 99–101

“Slektshistorisk arbeid og genealogi,” 
Tro mot pakten (2004), 143- 46

Videoer: “Eldste Bednar taler til 
ungdom,” “Elijahs ånd”

Hvordan har du lært om 
din egen slektshistorie? 
Hvilke opplevelser har du 
hatt som har styrket ditt 
vitnesbyrd om slektshisto-
risk arbeid?

Hvordan kan du opp-
muntre de unge til å delta 
i slektshistorisk arbeid? 
Hvilke ressurser er til-
gjengelig i ditt område 
for å hjelpe dem å lære 
om sine forfedre og utføre 
ordinanser for avdøde 
familiemedlemmer?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel i personlig 
studium, i Seminar, i andre klasser i Kirken eller sammen med venner). Hvordan kan 
du hjelpe dem å forstå hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene nedenfor 
kan være til hjelp:

• Be noen ungdommer fortelle om 
et prinsipp i evangeliet som de nylig 
lærte av mor eller far, søsken eller 
andre familiemedlemmer.

• Be ungdommene fortelle om 
erfaringer de har hatt med å gjøre 

slektshistorisk arbeid (for eksempel å 
bli døpt for en av sine forfedre, delta 
i kartotekføring eller klargjøre en av 
sine forfedres navn for tempelordi-
nanser). Diskuter som klasse hvorfor 
vår himmelske Fader ønsker at vi skal 
gjøre slektshistorisk arbeid.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å lære å delta i slektshistorisk 
arbeid. Ved å søke Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil fungere best for 
din klasse:

• Les som klasse “En oppfordring 
til den oppvoksende generasjon” fra 
eldste David A. Bednars tale “Barnas 
hjerter skal vendes.” Be ungdommene 
finne ting de kan gjøre for å delta i 
slektshistorisk arbeid. Hvis mulig, 
kan du vise dem hvordan de kan 
bruke FamilySearch.org til å finne 
forfedre som trenger ordinanser. 
Oppmuntre dem til å dra til templet 
og bli døpt og bekreftet for forfedrene 
de finner. Med tillatelse fra biskopen, 
kan det være lurt å invitere menig-
hetens slektshistoriske konsulent 
(eller en annen som har erfaring med 
slektshistorisk arbeid) til å hjelpe med 
denne aktiviteten.

• Be de unge lese de tre avsnittene av 
eldste Richard G. Scotts tale “Gleden 
ved å forløse de døde” som begyn-
ner med ordene “Ethvert arbeid dere 

gjør i templet”. Be dem se etter og 
formidle grunner til at det er viktig å 
gjøre slektshistorisk arbeid. Be dem 
lese de to siste avsnittene av talen og 
ta opp ting de kan “sette til side” for å 
kunne forske frem sine forfedre.

• Be halvparten av ungdommene lese 
det som står under “Forløse de døde” 
(side 144- 45) i “Slektshistorisk arbeid 
og genealogi” i Tro mot pakten, og 
be den andre halvparten om å lese 
den delen som heter “Ditt ansvar for 
slektshistorisk arbeid” (side 145- 46). 
Be dem om å dele det de lærte med 
hverandre. Hjelp ungdommene å 
begynne å fylle ut en anetavle. Opp-
muntre dem til å fortsette å arbeide på 
sin anetavle hjemme. Oppfordre dem 
til å be foreldre eller andre familie-
medlemmer om hjelp.

Undervisningstips

“Vær ikke redd for stillhet. 
Folk trenger ofte tid til å 
tenke seg om og svare på 
spørsmål eller uttrykke 
hva de føler. Du kan 
stoppe opp etter å ha stilt 
et spørsmål, etter at noen 
har fortalt om en åndelig 
erfaring eller når en har 
vanskelig for å få uttrykt 
seg” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 67).
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• Be ungdommene lese skriftstedene 
som er foreslått i denne oversikten, 
og grunne på spørsmålet “Hvorfor 
gjør vi slektshistorisk arbeid?” Be 
dem uttrykke sine tanker. Be dem 
nevne forskjellige måter de kan delta 

i slektshistorisk arbeid på. Be dem 
velge noe fra listen som de ønsker å 
jobbe med i løpet av den kommende 
uken. Oppfordre dem til å fortelle om 
sine erfaringer under en fremtidig 
leksjon.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de viktigheten av å lære om sin 
slektshistorie? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville 
det være nyttig å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Overvei hvordan du kan følge opp.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stolte på sine 
disipler. Han forberedte 
dem og ga dem så de 
viktige oppgavene å 
undervise, velsigne og 
tjene andre. Hvordan kan 
du forberede de unge til å 
oppfylle sitt ansvar for å 
lære sin slektshistorie og få 
ordinansarbeidet utført for 
sine forfedre?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Richard G. Scott, “Gleden ved å forløse de 
døde”, Ensign eller Liahona, nov. 2012, 93-95

Ethvert arbeid dere gjør i templet er vel anvendt 
tid, men å motta ordinanser stedfortredende for en 
av deres egne forfedre vil gjøre tiden i templet mer 
hellig, og dere vil motta enda større velsignelser. 
Det første presidentskap har erklært: “Vår frem-
ste forpliktelse er å finne og identifisere våre egne 
forfedre.” [Brev fra Det første presidentskap, 29. feb. 
2012; uthevelse tilføyd.]

Ønsker dere unge en sikker måte å eliminere djeve-
lens innflytelse i deres liv på? Fordyp dere i å søke 
etter deres forfedre, klargjøre navnene deres for de 
hellige stedfortredende ordinanser som er tilgjen-
gelige i templet, og dra så til templet for å stå som 
stedfortreder for dem for å motta ordinansene dåp 

og Den hellige ånds gave. Når dere blir eldre, vil 
dere være i stand til å delta i å motta de andre ordi-
nansene også. Jeg kan ikke tenke meg noen bedre 
beskyttelse mot djevelens innflytelse i deres liv.

I Russland Rostov-na-Donu misjon ble ungdom-
mene oppfordret til å kartotekføre 2000 navn hver, 
og deretter klargjøre minst ett navn fra sin egen 
familie for tempelordinanser. De som nådde dette 
målet, ble invitert med på en lang reise til det nye 
Kiev Ukraina tempel. En ung mann fortalte om sin 
erfaring: “Jeg brukte mye tid på å spille dataspill. 
Da jeg begynte med kartotekføring, hadde jeg ikke 
tid til å spille spill. Først tenkte jeg: ‘Å nei! Hvordan 
er det mulig?’ Da dette prosjektet var over, mistet 
jeg til og med interessen for spill. . . Genealogisk 
arbeid er noe vi kan gjøre her på jorden, og det vil 
bestå i himmelen.”
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AUGUST: EKTESKAP OG FAMILIE

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg lære andre å 
gjøre slektshistorisk arbeid?
Herren har utarbeidet bemerkelsesverdig teknologi i vår tid for å gjøre oss i 
stand til å lære om våre forfedre og utføre ordinanser for dem i templet. På 
lignende vis har han forberedt ungdommene i denne generasjonen med evnen til 
å lære å bruke denne teknologien, slik at de kan bidra til dette viktige arbeidet. I 
tillegg til å forske frem vår egen slektshistorie, kan vi hjelpe andre som er mindre 
kjent med slektshistorieressurser. På denne måten hjelper vi dem å føle ånden av 
dette viktige arbeidet, og vi er med på å bringe frelse til deres avdøde forfedre.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt ressursene nedenfor. Hva føler du vil inspirere ungdommene til å hjelpe 
andre å lære om sin slektshistorie?

L&p 128:16- 18 (Ordinanser for de 
døde danner et sammenføyende ledd 
mellom generasjoner)

L&p 138:46- 48 (Et stort arbeid skal 
utføres i templene i vår tid)

Russell M. Nelson, “Generasjoner 
sammenføyet i kjærlighet,” Ensign 
eller Liahona, mai 2010, 91- 94

David A. Bednar, “Barnas hjerter skal 
vendes,” Ensign eller Liahona, nov. 
2011, 24- 27

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig stu-
dium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om erfa-
ringer de har hatt med å anvende noe 
de har lært i en tidligere leksjon.

• Be ungdommene fortelle om 
erfaringer der de har hjulpet noen å 
lære å bruke teknologi (for eksempel 
en datamaskin, en mobiltelefon eller 
noe lignende). Presenter følgende 
uttalelse av eldste David A. Bednar: 

“Deres fingre er trent til å tekste og 
twitre for å fremskynde og videreføre 
Herrens verk – ikke bare for å kom-
munisere raskt med deres venner” 
(“Barnas hjerter skal vendes,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2011, 26). Hvordan 
kan ungdom bruke sin kjennskap til 
teknologi til å hjelpe andre å gjøre 
slektshistorisk arbeid?

Hvilke muligheter har du 
hatt til å hjelpe andre til 
å lære om slektshistorie? 
Hvilke erfaringer har du 
hatt der noen lærte deg 
hvordan du gjør slektshi-
storisk arbeid?

Hvilke ferdigheter og 
evner har du sett i ung-
dommene som de kan 
bruke til å hjelpe andre å 
lære å gjøre slektshistorisk 
arbeid? Hvilke tegn har du 
sett på at Herren har for-
beredt dem til dette viktige 
arbeidet?
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Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å lære å hjelpe andre å delta i 
slektshistorisk arbeid. Ifølge Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil fungere 
best for din klasse:

• Be ungdommene lese det som står 
under “En oppfordring til den opp-
voksende generasjon” i eldste David 
A. Bednars tale “Barnas hjerter skal 
vendes.” Be dem finne steder i talen 
der eldste Bednar oppfordrer ungdom 
til å hjelpe andre med slektshistorisk 
arbeid. Hva gjør inntrykk på ungdom-
mene ved disse oppfordringene? Lag 
en liste som klasse over hvordan ung-
dommene kan følge eldste Bednars 
oppfordringer, og be dem velge noe 
fra listen som de kan gjøre som klasse.

• Be ungdommene forestille seg at 
de hjelper noen som aldri har gjort 
slektshistorisk arbeid før. Fordel 
eldste Russell M. Nelsons tale “Gene-
rasjoner sammenføyet i kjærlighet” 
på ungdommene, og be dem lese 
sin del, på jakt etter ting de kan dele 
med vedkommende de hjelper å lære 
om slektshistorisk arbeid. Hvilke 
skriftsteder kan de anvende? (Du 
finner eksempler i skriftstedene som 
er nevnt i denne oversikten.) Be dem 
fortelle hva de finner ut og tenke på 
noen de kan hjelpe å komme i gang 
med slektshistorie.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan hjelpe andre 
å gjøre slektshistorisk arbeid? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre 
spørsmål? Ville det være nyttig å bruke mer tid på denne læresetningen?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Overvei hvordan du kan følge opp.

Undervisningstips

“Vær ikke redd for stillhet. 
Folk trenger ofte tid til å 
tenke seg om og svare på 
spørsmål eller uttrykke 
hva de føler. Du kan 
stoppe opp etter å ha stilt 
et spørsmål, etter at noen 
har fortalt om en åndelig 
erfaring eller når en har 
vanskelig for å få uttrykt 
seg” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 67).

Undervisning på 
Frelserens måte

I enhver sammenheng var 
Frelseren vårt fullkomne 
eksempel og vår mentor. 
Han lærte sine disipler 
å undervise ved måten 
han underviste dem på. 
Hvordan kan ditt eksem-
pel bidra til å forberede 
ungdommene til å under-
vise andre?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra David A. Bednar, “Barnas hjerter skal ven-
des”, Ensign eller Liahona, nov. 2011, 24-27

Jeg vil nå be unge kvinner, unge menn og barn i 
den oppvoksende generasjon følge med når jeg 
understreker hvor viktig Elijahs ånd er i deres liv i 
dag. Mitt budskap er til hele Kirken generelt – men 
spesielt til dere.

Mange av dere tror kanskje at slektshistorisk arbeid 
først og fremst er for de eldre. Men jeg kjenner ikke 
til noen aldersgrense i Skriftene eller retningslinjene 
fra Kirkens ledere, som begrenser denne viktige 
tjenesten til eldre voksne. Dere er Guds sønner og 
døtre, paktens barn og rikets byggere. Dere trenger 
ikke vente til dere når en vilkårlig alder med å opp-
fylle deres ansvar for å delta i arbeidet med å frelse 
den menneskelige familie.

Herren har i vår tid gitt oss bemerkelsesverdige 
ressurser som gjør dere i stand til å lære om og 
elske dette arbeidet som motiveres av Elijahs ånd. 
FamilySearch er for eksempel en samling oppteg-
nelser, ressurser og tjenester som er lett tilgjengelige 
ved hjelp av PC og en rekke håndholdte enheter, 
som hjelper folk å finne frem til og dokumentere sin 
slektshistorie. Disse ressursene er også tilgjengelige i 
slektshistoriske sentre i mange av våre kirkebygnin-
ger over hele verden.

Det er ingen tilfeldighet at FamilySearch og andre 
redskaper har kommet frem i en tid hvor unge men-
nesker er så kjent med et vidt spekter av informa-
sjons- og kommunikasjonsteknologi. Deres fingre er 
trent til å tekste og twitre for å fremskynde og vide-
reføre Herrens verk – ikke bare for å kommunisere 
raskt med deres venner. Ferdighetene og evnene 
som mange unge i dag er i besittelse av, er en forbe-
redelse til å bidra til arbeidet med å frelse sjeler.

Jeg vil be Kirkens unge lære om, og oppleve Elijahs 
ånd. Jeg oppfordrer dere til å studere, finne deres 
forfedre og forberede dere til å utføre stedfortre-
dende dåp i Herrens hus for deres avdøde slektnin-
ger (se L&p 124:28-36). Jeg oppfordrer dere også til å 
hjelpe andre med sin slektshistorie.

Hvis dere tar imot denne oppfordringen med tro, 
vil deres hjerter vendes til fedrene. Løftene som ble 
gitt Abraham, Isak og Jakob, vil være innpodet i 
deres hjerter. Deres patriarkalske velsignelse, med 
sin angivelse av slektslinje, vil knytte dere til disse 
forfedrene og bli mer meningsfylt for dere. Deres 
kjærlighet og takknemlighet til deres forfedre vil 
vokse. Deres vitnesbyrd om og omvendelse til Frel-
seren 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.
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AUGUST: EKTESKAP OG FAMILIE

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg forklare 
viktigheten av ekteskap 
og familie for andre?
De fleste vil få anledning til å dele evangeliets sannheter med andre. Fordi det 
er mange motstridende syn på ekteskap og familie i verden i dag, er det spesi-
elt viktig at vi vet hvordan vi skal forklare viktigheten av ekteskap og familie 
i vår himmelske Faders plan. Når vi gjør det, skulle vi sørge for å forklare vår 
tro kort og enkelt, med Åndens veiledning, slik at andre mennesker kan forstå 
evangeliets sannheter.

Forbered deg åndelig

Bruk ressursene nedenfor til å forstå mer om hvordan du kan forklare viktigheten av 
ekteskap og familie. Dine egne erfaringer med å forklare læren for andre, vil hjelpe deg å 
undervise effektivt. Overvei hvordan aktivitetene i denne oversikten kan hjelpe ung-
dommene å lære å undervise.

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

Neil L. Andersen, “Åndelige virvel-
vinder,” Ensign eller Liahona, mai 
2014, 18- 21

D. Todd Christofferson, “Hvorfor 
ekteskap, hvorfor familie,” Ensign 
eller Liahona, mai 2015, 50–53

“Ekteskap,” Tro mot pakten (2004), 
27- 31

“Evig ekteskap” og “Templer og 
slektshistorie”, Forkynn mitt evange-
lium (2004), 84- 85

Hvordan har du hjulpet 
andre å forstå din tro med 
hensyn til ekteskap og 
familie? På hvilke måter 
har du forklart begreper 
som evig ekteskap, for 
venner som ikke er med-
lem av Kirken?

Hvilke erfaringer og 
oppfatninger påvirker 
ungdommenes syn på 
ekteskap og familie? 
Hvordan kan du forberede 
dem til å forklare sann-
hetene om ekteskap og 
familie for andre?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig stu-
dium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Oppfordre ungdommene til å 
fortelle hvordan et familiemedlem 
har vært et eksempel på et prinsipp i 
evangeliet for dem.

• Inviter en som snakker et annet 
språk (om mulig et klassemedlem) 
til å komme til klassen og snakke på 

det språket. Be ungdommene for-
klare hvordan det å lytte til et språk 
de ikke forstår, kan være som å høre 
Kirkens medlemmer forklare evange-
liets sannheter for andre ved hjelp av 
potensielt ukjente ord, for eksempel 
evig ekteskap, besegling eller det celesti-
ale rike.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å lære å forklare for andre vik-
tigheten av ekteskap og familie. Ved hjelp av Åndens inspirasjon velger du en eller flere 
som vil fungere best for din klasse:

• Spør ungdommene om de har 
blitt bedt om å forklare Kirkens syn 
på likekjønnede ekteskap. Hvor-
dan svarte de? Be dem lese utvalgte 
avsnitt av eldste D. Todd Christoffer-
sons tale “Hvorfor ekteskap, hvorfor 
familie” eller deler av eldste Neil 
L. Andersens tale “Åndelige virvel-
vinder.” Hva lærer ungdommene 
om viktigheten av ekteskap mellom 
en mann og en kvinne? Oppfordre 
ungdommene til å planlegge eller 
rollespille hva de kan si neste gang 
de får anledning til å uttrykke sine 
oppfatninger om ekteskap.

• Be ungdommene tenke ut og skrive 
på tavlen spørsmål som andre som 
ikke deler vår tro, kan ha om ekteskap 
og familie, som “Hvorfor skal jeg 
gifte meg og få barn?” eller “Hvorfor 
skulle ekteskapet være mellom en 

mann og en kvinne?” Be ungdom-
mene velge noen av spørsmålene som 
er oppført, og finne svar i Skriftene 
(bruk for eksempel skriftstedene 
som er oppført under “Ekteskap” 
og “Familie” i Tro mot pakten og i 
“Familien – En erklæring til verden”). 
Be ungdommene forberede et svar på 
ett minutt på spørsmålene de valgte, 
og unngå ord og uttrykk som kan-
skje ikke er så lette å forstå for andre, 
for eksempel celestialt ekteskap eller 
besegling. Gi dem tid til å presentere 
sine svar.

• Be ungdommene skrive en nyhets-
artikkel om viktigheten av ekteskap 
og familie. Dette kan være en kort 
artikkel som kunne ha stått i en skole-
avis eller i en blogg. Be ungdommene 
presentere for klassen det de har 
skrevet.

Undervisningstips

“Diskusjon i smågrupper 
kan f.eks. øyeblikkelig 
engasjere dem som synes å 
tape interesse eller kon-
sentrasjon” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 72).
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• Les som klasse det som står under 
“Familie” i Til styrke for ungdom. Be 
ungdommene forberede seg til å 
undervise Primær- barn om noe av det 
de har lært om familier. De kan for 
eksempel undervise barna ved hjelp 
av spørsmålet “Hvorfor er familien 
viktig?” Be dem lage et utkast som 
hjelper dem å forklare dette enkelt 
og kort. Med tillatelse fra biskopen 
og Primærs presidentskap, gjør du så 
avtaler så ungdommene kan holde 
leksjonene sine. Når de har fått anled-
ning til å undervise, kan du be dem 
snakke om hvordan de underviste i 
dette prinsippet i evangeliet.

• Med tillatelse fra biskopen, kan 
du invitere heltidsmisjonærene til å 
fortelle klassen hvordan de forkla-
rer læresetningene om ekteskap og 
familie for andre. Del klassen i to 
grupper, og be én gruppe forberede 
seg til å undervise om evig ekteskap 
og den andre gruppen forberede seg 
til å undervise om templer og slekts-
historie, ved hjelp av ressursene som 
er foreslått i denne oversikten (eller 
andre de kan finne). Når de har for-
beredt enkle og korte forklaringer om 
sine temaer, kan du be ungdommene 
undervise noen fra den andre grup-
pen i læresetningen de studerte.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan forklare vik-
tigheten av ekteskap og familie for andre? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har 
de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Overvei hvordan du kan følge opp.

Undervisning på 
Frelserens måte

Jesus Kristus oppfordret 
dem han underviste, til å 
handle i tro og etterleve de 
sannheter han forkynte. 
I all sin undervisning 
fokuserte han på å hjelpe 
sine tilhengere å etterleve 
evangeliet av hele sitt 
hjerte. Hvordan kan du 
hjelpe ungdommene å 
handle i tro i samsvar med 
det de lærer?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Tempelekteskap” (artikkel på MormonNews-
room.org)

Medlemmer av Kirken tror at ekteskap utført i tem-
pler er “beseglet”, eller velsignet til å vare i all evig-
het. Konseptet at familieenheten kan fortsette utover 
graven som en bevisst, kjærlig enhet, med ekteska-
pets partnerskap og foreldre-barn-relasjoner intakte, 
er en grunnleggende trosoppfatning for medlemmer 
av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Når et par er gift og beseglet i et tempel, blir alle 
barn som deretter blir født til dem, automatisk 
beseglet til dem ved fødselen. Dersom barn blir født 
før ekteparet er beseglet, kan disse barna senere 
delta i en tempelbesegling sammen med sine forel-
dre. Barn som er adoptert, har også anledning til å 
bli beseglet til adoptivforeldrene.

Konseptet evige familier kommer fra Skriftene og 
nyere tids åpenbaring. I Matteus 16:19 i Det nye 
testamente forteller for eksempel Jesus Kristus 
apostelen Peter: “Jeg vil gi deg nøklene til himlenes 
rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i 
himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst 
i himmelen.” Kirken sidestiller ordene “binde” og 
“besegle”.

Ifølge forskning sitert i en artikkel i Los Angeles 
Times i 2000: “I en tid preget av skilsmisse, er mor-
monenes tempelbryllup bygget for å vare,” med en 
skilsmisserate på bare 6 prosent. En annen studie, 
publisert i 1993 i Demografi Magazine, konkluderte 
med at medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige som gifter seg i et av Kirkens tem-
pler, har minst sannsynlighet av alle amerikanere 
for å skille seg.
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AUGUST: EKTESKAP OG FAMILIE

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvilke muligheter er det 
til læring og undervisning 
i hjemmet?
Hjemmet er et ideelt sted for å lære, undervise i og anvende evangeliets prin-
sipper. Profeter i de siste dager har oppfordret familier til å gi høyeste prioritet 
til familiebønn, familiens hjemmeaften, studium av og opplæring i evangeliet 
og sunne familieaktiviteter.

Forbered deg åndelig

Bruk ressursene nedenfor til å forberede ungdommene til å undervise i og lære evan-
geliets sannheter i sine hjem. Dine egne erfaringer vil hjelpe deg å undervise ung-
dommene effektivt. Overvei hvordan aktivitetene i denne oversikten kan hjelpe deg å 
planlegge måter å oppmuntre ungdommene på.

Mosiah 4:14- 15; L&p 68:25- 28 (Forel-
dre har ansvar for å undervise sine 
barn i evangeliet)

M. Russell Ballard, “Familieråd,” 
Ensign eller Liahona, mai 2016, 63- 65

Quentin L. Cook, “Min Gud er mitt 
lys,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 
62–66

Tad R. Callister, “Foreldre: Barnas 
viktigste lærere i evangeliet,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2014, 32–34

“Familiens hjemmeaften,” Tro mot 
pakten (2004), 43- 45

“Familiebønn,” Tro mot pakten, 10- 11

“Viktigheten av daglig skriftstu-
dium,” Tro mot pakten, 140- 41

“Hjemmet og Kirken” Håndbok 2: 
Kirkens administrasjon (2010), 1.4

Video: “Et himmel- inspirert program”

Hvilke erfaringer har du 
hatt med å lære og under-
vise i evangeliet i ditt 
hjem? Hva kan du dele 
med ungdommene?

Hvordan kan du inspi-
rere ungdommene til å 
oppmuntre til læring av 
evangeliet i sitt hjem? 
Hvilke lovede velsignelser 
kan inspirere dem?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig stu-
dium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle hvordan 
de har anvendt det de lærte i forrige 
ukes leksjon, i løpet av uken.

• Be ungdommene forestille seg at 
de er foreldre. Hvilket ansvar har de 
overfor sine barn? Be et klassemedlem 

skrive dem på tavlen, og be ung-
dommene se etter eventuelle andre 
ansvar i Mosiah 4:14- 15 og Lære og 
pakter 68:25- 28. Hvilke muligheter 
har foreldre til å ivareta ansvaret som 
er beskrevet i disse versene? Hva kan 
ungdommene gjøre for å hjelpe?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å forberede seg til og søke mulig-
heter til læring og undervisning i evangeliet i sitt hjem. Ved Åndens inspirasjon velger 
du en eller flere som vil fungere best for din klasse:

• Be klassemedlemmene lese eldste 
M. Russel Ballards tale “Familieråd,” 
og se etter og markere råd som kan 
anvendes på dem som barn i familien. 
Be ungdommene fortelle hva som 
gjorde mest inntrykk på dem når de 
leste. Hvilke råd gir eldste Ballard 
angående teknologi? Hvordan kan 
ungdommer støtte sine foreldre og 
søsken i familieråd? Du kan be ung-
dommene rollespille et familieråd for 
å vise hvordan familieråd kan være.

• Be ungdommene lese det som står 
under “Rett tid i hjemmet” i eldste 
Quentin L. Cooks tale “Min Gud er 
mitt lys”. Hva lærer ungdommene 
av Vaughn Kimball og hans fami-
lies eksempel i historien? Hva har 
ungdommene lært av sine foreldre? 
Hvordan vil de bidra til læring og 
undervisning i sitt hjem?

• Be ungdommene lese historiene 
bror Tad R. Callister forteller om 
ting han har lært av sine foreldre (se 
“Foreldre: Barnas viktigste lærere i 
evangeliet,” Ensign eller Liahona, nov. 
2014, 32–34). Vurder å fortelle dine 
egne historier og å be ungdommene 
fortelle hva de har lært av sine forel-
dre. Hvorfor anses foreldre som de 
“viktigste lærere i evangeliet” for sine 
barn?

• Vis videoen “Et himmel- inspirert 
program”, og be ungdommene se 
etter hvilke farer i verden de kan bli 
beskyttet mot, og hvilken styrke som 
kan komme til enkeltpersoner og 
familier som studerer evangeliet sam-
men. Be ungdommene lese “Familiens 
hjemmeaften” i Tro mot pakten og lage 
et enkelt utkast til en leksjon på fami-
liens hjemmeaften om et selvvalgt 

Studieteknikker

Studium av Skriftene 
kommer ikke naturlig for 
folk flest, akkurat som 
det å spille piano eller 
kunstmaling heller ikke 
gjør det. Å lære å studere 
Skriftene effektivt krever 
vanligvis at man utvikler 
ferdigheter. Evangelie- 
studieferdighetene som er 
beskrevet i disse lærings-
oversiktene, kan hjelpe 
ungdommene å bli flittige 
med hensyn til å studere 
evangeliet. Påpek disse 
ferdighetene for ung-
dommene, og oppmuntre 
dem til å bruke dem når 
de studerer evangeliet på 
egenhånd.
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emne. Be ungdommene holde leksjo-
nene de forbereder, for hverandre i en 
kommende klasse.

• Les som klasse syvende avsnitt av 
“Familien – En erklæring til verden.” 
Be ungdommene lage en liste på 
tavlen over prinsippene som gode 
familier bygger på. Be ungdommene 
fortelle om noen fritidsaktiviteter de 
liker å gjøre sammen med familien. 
Be dem fortelle hvilke sannheter eller 
prinsipper i evangeliet de har lært når 
de har deltatt i disse aktivitetene. For 
eksempel kan det å tilberede et måltid 
sammen lære dem tjeneste og kjær-
lighet, eller å drive en idrett sammen 
kan lære dem tålmodighet og uthol-
denhet. Oppfordre ungdommene til 
å planlegge fritidsaktiviteter for sin 

familie og snakke med dem om hvil-
ken sammenheng det er mellom disse 
aktivitetene og evangeliet.

• Be ungdommene tenke ut ideer 
som kan brukes til å oppmuntre 
familien til å delta i familiebønn og 
familiens skriftstudium. Snakk om 
velsignelsene som kommer til familier 
på grunn av disse aktivitetene. Ung-
dommene kan lese “Familiebønn” og 
“Viktigheten av daglig skriftstudium” 
i Tro mot pakten for å finne forslag. 
Rollespill hvordan en ungdom kan 
snakke med sin mor eller far og opp-
muntre til regelmessig familiebønn 
og skriftstudium. Be ungdommene 
fortelle om erfaringer de har hatt med 
familiebønn og skriftstudium.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan forberede seg 
og søke muligheter til læring og undervisning hjemme? Hvilke følelser eller tilskyndel-
ser får de? Har de flere spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Be klassens medlemmer se etter de velsignelser som kommer av å delta i læring av 
evangeliet sammen med sin familie gjennom bønn, skriftstudium, familiens hjemmeaf-
ten eller fritidsaktiviteter. 

Undervisning på 
Frelserens måte

Jesus Kristus oppfordret 
dem han underviste, til å 
handle i tro og etterleve de 
sannheter han forkynte. 
Hvordan kan du inspirere 
ungdommene til å ønske 
å delta i læring av evan-
geliet i sin familie nå og i 
fremtiden?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Tad R. Callister, “Foreldre: Barnas viktigste 
lærere i evangeliet,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 32

Ben Carson sa om seg selv: “Jeg var den verste 
eleven i hele femteklassen min.” En dag tok Ben en 
matteprøve med 30 oppgaver. Eleven bak ham rettet 
den og ga den tilbake. Læreren, Mrs. Williamson, 
begynte å spørre hver elev om resultatet. Til slutt 
kom hun til Ben. Av forlegenhet mumlet han svaret. 
Mrs. Williamson syntes han hadde sagt “9”, og 
svarte at Bens resultat på 9 av 30 var en fantastisk 
forbedring. Eleven bak Ben ropte da: “Ikke ni! Han 
fikk ingen… rette.” Ben sa at han ønsket å synke 
gjennom gulvet.

Samtidig sto Bens mor Sonya overfor sine egne hin-
dringer. Hun var et av 24 barn, hadde bare gått tred-
jeklasse, og kunne ikke lese. Hun hadde giftet seg 
som 13- åring, var skilt, hadde to sønner og oppdro 
dem i Detroits getto. Likevel var hun enormt selv-
hjulpen og hadde en fast tro på at Gud ville hjelpe 
henne og hennes sønner hvis de gjorde sin del.

En dag kom et vendepunkt i hennes og hennes 
sønners liv. Det gikk opp for henne at fremgangsrike 

mennesker som hun vasket hos, hadde biblioteker 
– de leste. Etter jobb dro hun hjem og slo av TV- en 
som Ben og hans bror så på. Hun sa noe sånt som: 
Dere gutter ser for mye på TV. Fra nå av kan dere 
se tre programmer i uken. I fritiden skal dere gå 
på biblioteket – lese to bøker i uken og gi meg en 
rapport.

Guttene ble sjokkert. Ben sa at han aldri hadde lest 
en bok i hele sitt liv unntatt når han var tvunget til 
å gjøre det på skolen. De protesterte, de klaget, de 
kranglet, men det var til ingen nytte. Så fortalte Ben: 
“Hun ga klar beskjed. Jeg likte ikke regelen, men 
hennes beslutning om å se oss forbedre oss, foran-
dret livet mitt.”

Og for et utslag det gjorde. I syvendeklasse var 
han best i klassen. Han studerte senere ved Yale 
University på stipend og deretter John Hopkins 
Medical School, der han i en alder av 33 ble leder for 
pediatrisk nevrokirurgi og en verdenskjent kirurg. 
Hvordan var det mulig? I stor grad på grunn av en 
mor som, uten mange fordeler i livet, foredlet sitt 
kall som mor [se Ben Carson, Gifted Hands: The Ben 
Carson Story (1990)].
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“[Tenk] på hvor velsignet og lykkelige de er som holder Guds befalinger” (Mosiah 2:41).

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe ungdommene å forstå hvordan lydighet mot 
vår himmelske Faders bud påvirker deres lykke i dette liv og deres utvikling mot evig 
liv i den kommende verden. I denne enheten vil også ungdommene lære hvordan de 
kan oppmuntre andre til å forstå og adlyde budene.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvordan hjelper budene meg å lære å bli mer lik vår himmelske Fader?
Hvordan kan jeg hjelpe andre å forstå mine normer?
Hvordan påvirker det å holde budene min evne til å lære evangeliet?
Hvordan kan jeg inspirere andre til å adlyde budene?
Hvilke velsignelser lover min himmelske Fader hvis jeg adlyder budene?

September: Bud
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SEPTEMBER: BUD

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan hjelper budene 
meg å lære å bli mer lik 
vår himmelske Fader?
Budene er instruksjoner fra en kjærlig himmelsk Fader for å hjelpe oss å bli mer 
lik ham. Gjennom budene lærer vår himmelske Fader oss sin vilje for oss og 
viser oss hvordan vi skulle elske hverandre og overvinne det naturlige menne-
ske. Lydighet mot budene forbereder oss til å vende tilbake til Guds nærhet og 
oppnå evig liv. Når vi forstår dette, ser vi budene som en velsignelse og ikke en 
byrde.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe ungdommene å forstå 
hensiktene med Guds bud?

5 Mosebok 10:12- 13; L&p 82:8- 10 
(Budene kan hjelpe oss å forstå Guds 
vilje for oss)

Matteus 22:34- 40 (Vi er befalt å elske)

Johannes 14:15; 1 Johannes 5:1- 3 (Vi 
adlyder budene fordi vi elsker Gud)

L&p 88:22 (For å motta celestial herlig-
het, må vi etterleve den celestiale lov)

L&p 93:20 (Hvis vi holder budene, vil 
vi til slutt motta Guds fylde)

Dieter F. Uchtdorf, “Forglem meg ei,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2011, 120- 23

D. Todd Christofferson, “ ‘Alle dem 
jeg elsker, dem refser og tukter jeg,’” 
Ensign eller Liahona, mai 2011, 97- 100

“Lydighet,” Tro mot pakten (2004), 
96- 97

Hvordan har din forståelse 
av budene vokst gjennom 
hele livet? Hvilke endrin-
ger har du lagt merke til i 
deg selv når du har forsøkt 
å etterleve budene?

Hvilke utfordringer står 
ungdommene overfor når 
de streber etter å holde 
budene? Hvordan vil de 
bli velsignet ved å forstå 
hensiktene med Guds 
bud? Hva kan de lære om 
vår himmelske Fader når 
de studerer hans bud?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med sine venner). Hvordan kan 
du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene lete etter en salme 
forbundet med noe de har lært om 
nylig (foreslå at de bruker emneover-
sikten bak i salmeboken). Be dem pre-
sentere en linje fra salmen og forklare 
hvordan den hjelper dem å forstå et 
prinsipp i evangeliet.

• Be ungdommene forestille seg at 
de rir langs en fjellvei i nærheten av 
en bratt skrent, med et rekkverk langs 
veikanten. Be dem om å diskutere 
følgende spørsmål med et annet klas-
semedlem: Hvordan er Herrens bud 
som rekkverket? Hvordan er de som 
veien? Be dem dele sine tanker med 
klassen.

Lær sammen

Hver av de følgende aktivitetene vil hjelpe ungdommene å forstå hvordan budene hjel-
per oss å bli mer lik vår himmelske Fader. Ifølge Åndens inspirasjon velger du en eller 
flere som vil fungere best for din klasse:

• Skriv på tavlen noen skriftsted-
henvisninger som bidrar til å forklare 
hvorfor vi har bud (du kan bruke dem 
som er foreslått i denne oversikten og 
andre du kan komme på). Les skrift-
stedene som klasse, og snakk om hva 
vår himmelske Fader ønsker at vi skal 
lære av budene. Oppfordre ungdom-
mene til å markere disse versene i 
Skriftene og skrive et sammendrag i 
margen av hva verset lærer dem. Vis 
ungdommene hvordan de kan for-
binde versene i Skriftene (se Undervis-
ning, intet større kall, 57).

• Skriv på tavlen “Hvorfor har Gud 
gitt oss bud?” Be ungdommene 
lese Lære og pakter 82:8- 10 og gi 
mulige svar på spørsmålet. Spør 
ungdommene hvorfor de tror det er 
viktig å kjenne til hensikten med vår 

himmelske Faders bud. Som en del av 
denne diskusjonen, kan du presentere 
avsnittet i begynnelsen av denne over-
sikten eller lese det som står under 
“For det fjerde: Glem ikke evangeliets 
‘hvorfor’” i president Dieter F. Uchtd-
orfs tale “Forglem meg ei.”

• Be halve klassen lese første avsnitt 
av eldste D. Todd Christoffersons 
tale“ ‘Alle dem jeg elsker, dem ref-
ser og tukter jeg,’” og be den andre 
halvparten om å lese andre avsnitt. 
Be dem se etter svar på spørsmålet 
“Hvorfor har Gud gitt oss bud?” 
Snakk om det de finner ut. Be ung-
dommene lage en liste over egenska-
per Gud har. Be dem så om å tenke 
på bud som kan hjelpe dem å utvikle 
disse egenskapene og bli mer lik vår 
himmelske Fader.

Evangelie- 
studieferdigheter

Forbinde vers. I den før-
ste aktiviteten i denne 
delen blir ungdommene 
bedt om å forbinde vers 
i Skriftene, eller skrive i 
margen i Skriftene henvis-
ninger til andre vers som 
lærer oss lignende prin-
sipper. Denne evangelie- 
studieferdigheten kan 
hjelpe dem å se sammen-
henger mellom forskjellige 
skriftsteder. Oppfordre 
ungdommene til å gjøre 
dette i sitt personlige 
skriftstudium for å utdype 
sin forståelse av andre 
emner i evangeliet.
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• Be klassen skrive på tavlen de ti 
bud (se 2 Mosebok 20:3- 17) og andre 
bud de kan komme på. Be ungdom-
mene gå sammen to og to eller i små 
grupper og snakke om hvorfor de tror 
vår himmelske Fader ga oss hvert av 

disse budene. Be dem så lese Matteus 
22:34- 40 og snakke om hvordan hvert 
av budene som står på tavlen, kan 
hjelpe oss å utvikle vår kjærlighet til 
Gud og kjærlighet til vår neste.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan det å holde budene 
hjelper oss å bli mer lik vår himmelske Fader? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? 
Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Be ungdommene grunne på det de har lært i dag. Hvordan påvirker det deres syn på 
Guds bud? Hvordan kan det påvirke deres holdninger til lydighet mot budene? Hvor-
dan kan det påvirke valgene de gjør? Oppfordre dem til å skrive ned sine tanker i en 
dagbok.

Undervisning på 
Frelserens måte

Da Frelseren oppfordret 
sine disipler til å holde 
budene, gjorde han det 
med oppriktig kjærlighet. 
På hvilke måter kan du 
lære ungdommene, med 
kjærlighet, om å holde 
budene?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra D. Todd Christofferson, “‘Alle dem jeg elsker, 
dem refser og tukter jeg’”, Ensign eller Liahona, mai 
2011, 97-100

Vår himmelske Fader er en Gud med høye forvent-
ninger. Hans forventninger til oss ble uttrykt av 
hans Sønn Jesus Kristus med følgende ord: “Måtte 
dere være fullkomne som jeg er, eller likesom deres 
Fader i himmelen er fullkommen” (3 Nephi 12:48). 
Han ønsker å gjøre oss hellige så vi kan “tåle en 
celestial herlighet” (L&p 88:22) og “være i hans nær-
het” (Moses 6:57). Han vet hva som skal til, og for å 
muliggjøre vår forvandling gir han oss sine bud og 
sine pakter, Den hellige ånds gave, og viktigst av alt 
sin elskede Sønns forsoning og oppstandelse.

I alt dette er Guds hensikt at vi, hans barn, skal få 
oppleve den største glede, nemlig å være hos ham 
for evig og bli slik han er. For noen år siden forklarte 
eldste Dallin H. Oaks: “Den endelige dom er ikke 
bare en evaluering av alle gode og onde handlin-
ger – hva vi har gjort. Den er en erkjennelse av den 
endelige følge av våre handlinger og tanker – hva 
vi har blitt. Det er ikke nok for noen bare å utføre de 
ytre handlinger. Budene, ordinansene og paktene i 
evangeliet er ikke en liste over innskudd som kreves 
på en konto i himmelen. Jesu Kristi evangelium er 
en plan som viser oss hvordan vi kan bli det vår 
himmelske Fader ønsker at vi skal bli.” [Dallin H. 
Oaks, “Utfordringen å bli”, Liahona, jan. 2011, 40; 
Ensign, nov. 2000, 32.]

Utdrag fra Robert D. Hales, “Vil du gå inn til livet, så 
hold budene”, Lys over Norge, juli 1996, 37

Noen spør kanskje: “Hvorfor ga Herren oss bud?” 
I førjordiske råd bestemte han at vi, hans åndebarn, 

skulle gis bud å leve etter i vårt jordiske liv. Jehova, 
det førstefødte åndebarn av vår himmelske Fader, 
sa: “Vi vil gå ned,. . . og vi vil skape en jord hvorpå 
disse [Guds andre åndebarn] kan bo,

og vi vil prøve dem ved dette for å se om de vil 
gjøre alt hva Herren deres Gud befaler dem,

og de som holder sin første prøvestand skal forø-
kes” (Abraham 3:24-26).

Disse budene er kjærlige instruksjoner gitt oss av 
Gud vår Fader for vårt fysiske og åndelige velvære 
og lykke mens vi er i jordelivet. Bud lar oss kjenne 
Guds sinn og vilje med hensyn til vår evige frem-
gang. I tillegg prøver de vår villighet til å være 
lydige mot hans vilje.

Budene er ikke en byrde eller en begrensning. 
Ethvert bud fra Herren er gitt for at vi skal utvikle 
oss, ha fremgang og vekst. Profeten Joseph Smith sa: 
“Gud har planlagt at vi skal være lykkelige. . . Han 
vil aldri innstifte en ordinans eller gi et bud til sitt 
folk som i sin natur ikke er beregnet på å skape den 
lykke som han har planlagt” (Profeten Joseph Smiths 
læresetninger, red. Joseph Fielding Smith [1976], 193).

Jeg elsker Herrens bud! De veileder og beskytter 
oss og lar oss vende tilbake til vår himmelske Fader. 
Hvis vi trofast adlyder budene, er vi lovet det evige 
livs velsignelser. Evig liv, “den største av alle Guds 
gaver” (L&p 14:7), er å bli opphøyet og å leve sam-
men med vår himmelske Fader og hans Sønn Jesus 
Kristus i all evighet. Han ønsker inderlig at vi skal 
vende tilbake til ham.
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SEPTEMBER: BUD

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg hjelpe andre 
å forstå mine normer?
Andre vil ofte spørre oss om våre normer. Vi kan være forberedt på å svare på 
deres spørsmål og vitne om velsignelsene som kommer av å adlyde Guds bud. 
På denne måten kan vi være et lys for verden.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe ungdommene å forstå 
hvordan de kan svare på spørsmål om Kirkens normer?

Romerne 1:16; 2 Timoteus 1:7- 8; 2 
Nephi 8:7 (Skam deg ikke over Jesu 
Kristi evangelium)

1 Timoteus 4:12 (Vær et forbilde for 
de troende)

3 Nephi 11:29 (Stridighetens ånd er av 
djevelen)

L&p 11:21; 84:85; 100:5- 8 (Herren vil 
hjelpe oss å vite hva vi skal si)

Thomas S. Monson, “Forberedelse gir 
velsignelser,” Ensign eller Liahona, mai 
2010, 64- 67

“Lydighet,” Tro mot pakten (2004), 
96- 97

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med sine venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan 
hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om en 
erfaring de har hatt nylig, som under-
bygget noe de lærer om evangeliet.

• Be ungdommene lage en liste 
over spørsmål som venner eller 

familiemedlemmer har stilt dem om 
Herrens normer eller bud. Hvordan 
forklarte ungdommene sine normer? 
Hva skulle de ønske at de hadde gjort 
annerledes?

Hvilke spørsmål har andre 
stilt deg om dine normer? 
Hvordan har du hjulpet 
dem å forstå hvorfor du 
følger disse normene?

Hvilke situasjoner kan 
ungdommene komme ut 
for der de må forklare sine 
normer for andre? Hvor-
for kan dette noen ganger 
være vanskelig for dem? 
Hva kan du gjøre for å 
hjelpe dem å forberede seg 
til disse situasjonene?
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Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å lære å forklare sine normer for 
andre. Ifølge Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil fungere best for din 
klasse. Gi ungdommene tid til å øve på å forklare sine normer for hverandre.

• Ta med noen eksemplarer av 
New Era eller Liahona til klassen. Be 
ungdommen lete i disse bladene etter 
historier som forteller om personer 
som måtte forsvare eller forklare sine 
normer for andre. Be dem fortelle hva 
de lærer av disse historiene. (I løpet 
av uken før leksjonen kan det være 
lurt å se gjennom noen av Kirkens 
tidsskrifter for å finne numre som har 
artikler som synes særlig relevante 
for ungdommene du underviser.) Har 
ungdommene noen lignende erfarin-
ger fra sitt eget liv som de kan fortelle 
om? Hva lærer de av disse erfarin-
gene som kan hjelpe dem å forklare 
sine normer for andre?

• Gi hver ungdom et eksemplar av 
president Thomas S. Monsons tale 
“Forberedelse gir velsignelser.” Be 
klassens medlemmer raskt skumlese 
talen, på jakt etter Kirkens normer 
som han forklarer (for eksempel søm-
melighet, ærlighet og Visdomsordet). 
Be hver ungdom velge en av disse 
normene, lese hva president Mon-
son sier om den og fortelle klassen 
hvordan president Monson forklarer 

normen og alt de finner som de kan 
bruke til å hjelpe andre å forstå denne 
normen bedre.

• Be hvert klassemedlem lese et av 
skriftstedene som er foreslått i denne 
oversikten. Be ungdommene finne 
ord og uttrykk som angir hva vår 
holdning skulle være når vi forklarer 
våre normer for andre. Sørg for at 
hver ungdom har et eksemplar av Til 
styrke for ungdom. Be dem velge en av 
normene i heftet, lese om den og plan-
legge hva de kan si hvis en venn ber 
dem om å gjøre noe som bryter denne 
normen. Hvordan ville ungdommene 
hjelpe sine venner å forstå hvorfor de 
velger å leve etter Herrens normer?

• Be ungdommene lese det andre 
avsnittet av “Lydighet” i Tro mot 
pakten (side 96- 97). Hvordan ville de 
bruke informasjonen i dette avsnittet 
til å svare en venn som sier at budene 
er for restriktive? Hvilke skriftsteder, 
eksempler eller personlige erfaringer 
kan de dele med sin venn for å hjelpe 
ham eller henne å forstå hensiktene 
med Guds bud?

Når ungdommene har deltatt i en eller flere av disse aktivitetene, kan du gi dem tid til å 
øve på å forklare sine normer. De kan for eksempel rollespille situasjoner de kan komme 
ut for, eller de kan skrive ned hvordan de ville hjelpe sine venner å forstå hvorfor de 
velger å etterleve Herrens normer.

Undervisningstips

“Din viktigste oppgave 
skulle være å hjelpe andre 
å lære evangeliet, ikke å 
gi en imponerende pre-
sentasjon. Dette omfatter 
å gi elevene anledninger 
til å undervise hverandre” 
(Undervisning, intet større 
kall [1999], 64).
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Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Vet de hvordan de kan hjelpe andre å 
forstå deres normer? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? 
Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Be ungdommene tenke på en situasjon de vil komme ut for, der de vil få anledning til 
å forklare sine normer for andre. Hvordan vil deres opplevelser i dagens leksjon hjelpe 
dem å gjøre dette effektivt?

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren kjente sine 
tilhengere, deres interesser 
og deres håp og ønsker. 
Hvordan kan du bli kjent 
med ungdommene du 
underviser? Hvordan 
vil dette påvirke din 
undervisning?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Thomas S. Monson, “Forberedelse gir velsig-
nelser”, Ensign eller Liahona, mai 2010, 64-67

Begynn å forberede dere til tempelekteskap, så vel 
som til misjon. Riktige stevnemøter er en del av en 
slik forberedelse. I kulturer hvor stevnemøter passer 
seg, skulle dere ikke gå på stevnemøter før dere er 
16 år gamle. Ikke alle tenåringer trenger eller ønsker 
å ha stevnemøter. . . Når dere begynner å ha stevne-
møter, så gå som en gruppe eller to par sammen. . . 
Sørg for at deres foreldre møter og blir kjent med 
dem dere går ut med.” Fordi stevnemøter er en for-
beredelse til ekteskap, bør dere bare gå ut med dem 
som har høye normer. [Til styrke for ungdom (hefte, 
2001), 24, 25.]

Sørg for at dere går til steder som har et godt miljø, 
og hvor dere ikke utsettes for fristelser.

En klok far sa til sin sønn: “Hvis du noen gang 
befinner deg på et sted hvor du ikke burde være, så 
kom deg ut!” Et godt råd til oss alle.

Herrens tjenere har alltid rådet oss til å kle oss 
passende av respekt for vår himmelske Fader og oss 
selv. Måten dere kler dere på, er et budskap om dere 
selv til andre og har ofte innvirkning på hvordan 
dere og andre oppfører dere. Kle dere slik at det får 
frem det beste i dere selv og deres omgangsfeller. 
Unngå ytterligheter innen påkledning og utseende, 
som tatovering og piercing.

Alle trenger gode venner. Deres vennekrets vil ha 
stor innflytelse på deres tanker og oppførsel, slik 
også dere vil på deres. Når dere har samme normer 
som deres venner, kan dere styrke og oppmuntre 
hverandre. Behandle alle med vennlighet og ver-
dighet. Mange som ikke har vært medlemmer, har 
kommet inn i Kirken på grunn av venner som har 
tatt dem med på aktiviteter i kirken. . .

Hvordan dere snakker og hvilke ord dere bruker, 
sier mye om hva slags inntrykk dere ønsker å gi. 
Bruk språk til å styrke og oppmuntre menneskene 
rundt dere. Blasfemisk, vulgært eller grovt språk og 
upassende eller smakløse vitser virker støtende på 
Herren. Misbruk aldri Guds eller Jesu Kristi navn. 
Herren sa: “Du skal ikke misbruke Herren din Guds 
navn.” [2 Mosebok 20:7.]

Vår himmelske Fader har rådet oss til å trakte etter 
“alt som er dydig, skjønt, prisverdig og godt”. [13. 
trosartikkel.] Alt du leser, lytter til eller ser på, vil ha 
påvirkning på deg.

Pornografi er spesielt farlig og vanedannende. Nys-
gjerrig utforskning av pornografi kan bli en domine-
rende vane og føre til grovere materiale og seksuell 
overtredelse. Unngå pornografi for enhver pris.

Vær ikke redde for å forlate en kino, skru av fjern-
synet eller skifte radiokanal hvis det som presen-
teres, ikke harmonerer med vår himmelske Faders 
normer. Kort sagt, om dere er det minste i tvil om 
en film, bok eller annen form for underholdning er 
passende, ikke se den, ikke les den, ikke delta. . .

Narkotika, misbruk av reseptbelagte medisiner, 
alkohol, kaffe, te og tobakksprodukter ødelegger 
deres fysiske, psykiske og åndelige velbefinnende. 
Enhver form for alkohol er skadelig for både ånd og 
kropp. Tobakk kan slavebinde dere, svekke lungene 
deres og forkorte livet deres.

Musikk kan bidra til at dere kommer nærmere deres 
himmelske Fader. Den kan brukes til å undervise, 
berike, inspirere og forene. Men musikk kan også 
ved hjelp av tempo, rytme, intensitet og tekst sløve 
deres åndelige følsomhet. Dere har ikke råd til å 
fylle deres sinn med uverdig musikk.
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SEPTEMBER: BUD

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan påvirker det å 
holde budene min evne 
til å lære evangeliet?
Å lære evangeliet krever Den hellige ånds inspirasjon. Den hellige ånd kan 
opplyse vår forstand og vitne om evangeliets sannheter. For å være verdig til 
hans innflytelse, må vi være lydige mot budene. Hvis vi er lydige mot prinsip-
pene vi lærer, forbereder vi oss til å motta ytterligere sannhet fra Herren.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe ungdommene å forstå 
hvordan det å holde budene påvirker deres evne til å lære evangeliet?

Daniel 1 (På grunn av sin lydighet blir 
Daniel og hans følgesvenner velsignet 
med visdom og forstand); se også 
videoen “Gud ga dem kunnskap”

Johannes 7:17 (Hvis vi gjør Guds vilje, 
vil vi vite om læren er sann)

2 Nephi 28:30; L&p 42:61; 50:24 (Hvis 
vi lytter til Herren, vil vi få mer lys og 
kunnskap)

L&p 76:5- 10 (Herren hedrer dem som 
tjener ham)

Thomas S. Monson, “Lydighet gir 
velsignelser,” Ensign eller Liahona, mai 
2013

Henry B. Eyring, “Et levende vitnes-
byrd,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 
125- 28

Richard G. Scott, “Slik kan du få 
åpenbaring og inspirasjon for ditt eget 
liv,” Ensign eller Liahona, mai 2012, 
45- 47

Hvordan har det å holde 
budene hjulpet deg å lære 
evangeliet? Hvilke erfarin-
ger har du hatt med lydig-
het som du kan dele med 
ungdommene i klassen?

Hvordan kan du hjelpe 
ungdommene å se sam-
menhengen mellom lydig-
het og Åndens inspirasjon?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med sine venner). Hvordan kan 
du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Spør ungdommen om de har noen 
spørsmål eller kommentarer til det de 
lærer i sin andre klasser. Oppfordre 
dem til å fortelle om personlige erfa-
ringer eller inntrykk de har mottatt 
som følge av sin læring.

• Skriv på tavlen: “Hvordan påvirker 
lydighet min evne til å lære evange-
liet?” Gi ungdommene en liten stund 
å tenke på dette spørsmålet, og be 
dem så om å uttrykke sine tanker. 
Oppfordre dem til å fortsette å tenke 
på dette spørsmålet gjennom hele 
leksjonen.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å forstå hvordan deres lydighet 
mot budene påvirker deres evne til å lære evangeliet. Ifølge Åndens inspirasjon velger 
du en eller flere som vil fungere best for din klasse:

• Gi klassen kopier av de første 
11 avsnittene av president Thomas 
S. Monsons tale “Lydighet gir vel-
signelser”, og be dem skrive et par 
setninger som sammenfatter presi-
dent Monsons hovedbudskap. Når 
klassens medlemmer presenterer sine 
setninger, kan du oppfordre dem til 
å fortelle hvorfor de mener at dette 
budskapet er viktig for ungdom i dag.

• Les som klasse Daniel 1 eller se 
videoen “Gud ga dem kunnskap.” 
Hvordan viste Daniel og vennene 
hans lydighet? Hvordan ble de velsig-
net? Hvilke situasjoner opplever ung-
dommene som kan ligne på Daniels? 
Be hver ungdom lese om en annen 
person i Skriftene som ble velsignet 
med kunnskap og forståelse på grunn 
av sin lydighet (for eksempel Nephi i 
1 Nephi 4 eller Joseph Smith i Joseph 

Smith – Historie 1:11- 17). Be dem 
skrive et kort sammendrag av hva de 
leser og undervise resten av klassen 
om hvordan vedkommende de valgte, 
ble velsignet med kunnskap på grunn 
av lydighet.

• Be hver ungdom velge et av føl-
gende skriftsteder: Johannes 7:17; 2 
Nephi 28:30; L&p 50:24. Be ungdom-
mene lese sitt skriftsted og tenke over 
hva det lærer dem om lydighet og 
læring av evangeliet. Be dem så finne 
en i klassen som har valgt et annet 
skriftsted, og fortelle hverandre hva 
de har lært.

• Gi ungdommene en lommelykt 
som ikke virker, og be dem undersøke 
den for å finne ut hvorfor den ikke 
gir lys. Presenter følgende uttalelse 
fra eldste Richard G. Scotts tale “Slik 
kan du få åpenbaring og inspirasjon 

Evangelie- 
studieferdigheter

Sammenfatte. I den første 
aktiviteten i denne delen 
blir ungdommene bedt om 
å skrive et sammendrag 
av en historie i Skriftene 
som de leser. Oppfordre 
ungdommene til også 
å gjøre dette i sitt per-
sonlige skriftstudium. 
De kan gjøre notater om 
sine inntrykk, læren som 
fremsettes, hendelsene 
som omtales, personer 
som var involvert og så 
videre. De kan spørre seg 
selv: “Hva er det Herren 
prøver å understreke, og 
hvorfor? Er det noe i disse 
versene som gjelder for 
meg personlig?”
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for ditt eget liv”: “Man må alltid være 
psykisk og fysisk ren og ha en ren 
hensikt slik at Herren kan inspirere. 
En som er lydig mot hans bud, har 
Herrens tillit. Denne personen har 
tilgang til hans inspirasjon til å vite 
hva han eller hun skal gjøre og, etter 
behov, den guddommelige kraft til å 
gjøre det… Vår lydighet sikrer at når 
det er påkrevd, kan vi kvalifisere oss 
for guddommelig kraft til å oppnå 
et inspirert mål” (side 47). Hvordan 
illustrerer den ødelagte lommelykten 
de prinsipper eldste Scott lærer oss i 
denne uttalelsen? Be ungdommene 

tenke over hva de må gjøre for å ha 
“Herrens tillit” og motta åpenbaring 
fra ham. Be noen av dem dele sine 
tanker med de andre.

• Be ungdommene lese en del av 
president Henry B. Eyrings tale “Et 
levende vitnesbyrd,” fra avsnittet som 
begynner med “Et troens frø er altså 
allerede sådd…” til avsnittet som 
begynner med “Jeg fikk føle noe av 
deres glede…” Hvordan bidro presi-
dent Eyrings lydighet til å styrke hans 
vitnesbyrd? Hvilke konkrete ting kan 
ungdommene gjøre for å følge presi-
dent Eyrings eksempel?

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan det å holde budene 
påvirker deres evne til å lære evangeliet? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har 
de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Be noen av ungdommene om å oppsummere hva de har lært i dag om forholdet mel-
lom å holde budene og å lære evangeliet. Be dem overveie hva de kan gjøre eller slutte 
å gjøre som kan bidra til å forbedre deres evne til å bli undervist av Den hellige ånd. 
Oppfordre dem til å skrive sine tanker i sine personlige dagbøker.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren delte enkle for-
tellinger, lignelser og vir-
kelige eksempler som ga 
mening for hans disipler. 
Hvilke historier fra Skrif-
tene, fra Kirkens historie 
eller fra ditt eget liv kan 
du dele med ungdommene 
for å illustrere hvordan 
lydighet mot budene kan 
hjelpe dem å forbedre sin 
forståelse av evangeliet?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Henry B. Eyring, “Et levende vitnesbyrd”, 
Ensign eller Liahona, mai 2011, 125-28

Et troens frø er altså allerede sådd i deres hjerte. 
Dere kan til og med ha følt noe av den svulmende 
bevegelse i deres hjerte som Alma lovet. Det har jeg.

Men i likhet med en voksende plante trenger den 
næring, ellers vil den visne. Hyppige og inderlige 
bønner i tro er viktige og nødvendige næringsstof-
fer. Lydighet mot den sannhet dere har mottatt, vil 
holde liv i vitnesbyrdet og styrke det. Lydighet mot 
budene er en del av den næring dere må gi deres 
vitnesbyrd.

Dere husker sikkert Frelserens løfte: ”Om noen vil 
gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av 
Gud, eller om jeg taler av meg selv.” [Johannes 7:17.]

Dette har fungert for meg, og det vil det for dere. En 
av evangeliets læresetninger som jeg lærte da jeg var 
ung, er at den største av alle Guds gaver er evig liv. 
[Se Lære og pakter 14:7.] Jeg lærte at en del av det 
evige liv er å leve evig som familie i kjærlighet.

Siden første gang jeg hørte disse sannhetene og de 
ble bekreftet i mitt hjerte, har jeg følt meg forpliktet 
til å ta ethvert valg jeg har kunnet for å unngå strid 
og søke fred i min familie og mitt hjem.

Først etter dette liv kan jeg nyte fylden av denne 
største av alle velsignelser, evig liv. Men midt i 

mine utfordringer i dette liv har jeg i det minste fått 
glimt av hvordan min familie i himmelen kan bli. På 
grunn av disse erfaringene har mitt vitnesbyrd om 
den beseglingsmyndighet som utøves i templene, 
vokst og blitt styrket.

Å se mine to døtre bli døpt i templet for sine for-
fedre har ført meg nærmere dem og de forfedre 
som vi har funnet navnene på. Elijahs løfte om at 
hjertene ville bli vendt mot hverandre i familier har 
blitt oppfylt for oss. [Se Malaki 4:5-6; Joseph Smith 
– Historie 1:38-39.] Troen har derfor for min del blitt 
til sikker kunnskap, slik vi blir lovet i Almas bok.

Jeg har opplevd i det minste noe av gleden som 
mine forfedre følte da Frelseren kom inn i åndever-
denen etter sitt jordiske virke. Her er beskrivelsen i 
Lære og pakter:

“Og de hellige frydet seg over sin forløsning og 
bøyde kne og anerkjente Guds Sønn som sin Forlø-
ser og Befrier fra døden og fra helvetes lenker.

Deres ansikter skinte, og utstrålingen fra Herrens 
nærvær hvilte over dem, og de lovpriste hans hel-
lige navn med sang.” [Lære og pakter 138:23-24.]

Jeg fikk føle noe av deres glede fordi jeg handlet i 
tråd med mitt vitnesbyrd om at Herrens løfte om 
evig liv er sant. Dette vitnesbyrdet ble styrket av 
at jeg valgte å handle i tråd med det, slik Frelseren 
lovet at det ville bli.
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SEPTEMBER: BUD

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg inspirere 
andre til å adlyde budene?
Som siste- dagers- hellige – og som lærere i evangeliet – skulle vi være eksem-
pler på etterlevelse av evangeliet. Våre eksempler kan inspirere andre til å 
adlyde budene. Frelseren fortalte sine disipler: “Dere er verdens lys” (Matteus 
5:14). Den fred og lykke vi føler ved å etterleve evangeliet, vil vise seg i våre 
handlinger, i våre ord og i kraften av vårt vitnesbyrd.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe ungdommene å forstå 
hvordan deres eksempel og vitnesbyrd kan inspirere andre til å adlyde budene?

Matteus 5:14- 16; 1 Timoteus 4:12; 
Alma 17:11; 39:11 (Viktigheten av å 
være et godt eksempel)

Alma 4:19 (Den kraft som er i rene 
vitnesbyrd)

President Thomas S. Monson, “Vær 
et forbilde og et lys,”  Ensign eller Lia-
hona, nov. 2015, 86–88

L. Tom Perry, “Den fullkomne kjær-
lighet driver frykten ut,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2011, 41- 44

Ann M. Dibb, “Stå opp og la deres 
lys skinne,” Ensign eller Liahona, mai 
2012, 117- 19

“Lev i samsvar med hva du lærer,” 
Undervisning, intet større kall (1999), 
18- 19

Videoer: “La deres lys skinne,” 
“Forlat festen”

Hvordan har du blitt 
påvirket av andres eksem-
pler på å være lydig mot 
budene? Hvordan har 
din innsats for å etterleve 
budene hjulpet deg å bli 
en mer effektiv lærer i 
evangeliet?

Hvilke muligheter har 
ungdommene til å være et 
eksempel for andre? Hva 
kan du gjøre for å hjelpe 
dem å benytte disse mulig-
hetene til å inspirere andre 
til å adlyde budene?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med sine venner). Hvordan kan 
du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Spør ungdommene hvilke bud 
de ofte hører om i Kirkens klasser 
eller møter. Hvorfor tror de at disse 
budene blir vektlagt? Hva lærer de? 
Hvilke spørsmål har de?

• Be ungdommene tenke på (men 
ikke avsløre identiteten til) en de 

kjenner som de skulle ønske de kunne 
inspirere til å adlyde budene. Drøft 
som klasse hva som inspirerer menne-
sker til å etterleve evangeliet. Hvordan 
kan ungdommenes eksempel, erfarin-
ger og vitnesbyrd hjelpe dem å gjøre 
inntrykk på menneskene de er glad i?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å forstå hvordan de kan inspirere 
andre til å adlyde budene. Ifølge Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil 
fungere best for din klasse:

• Be de unge om å lese Matteus 
5:16 og 1 Timoteus 4:12, skriftstedene 
som inspirerte President Thomas S. 
Monsons tale “Vær et forbilde og et 
lys.” Hva lærer disse versene dem om 
kraften i deres eksempel? Be de unge 
granske President Monsons tale og 
finne en positiv ting som han ber oss 
være et eksempel på. Be dem dele en 
opplevelse da noen var et eksempel 
på dette for dem, og diskuter innfly-
telsen denne opplevelsen hadde på 
dem. Hva kan de unge gjøre for å bli 
bedre eksempler hjemme, på Inter-
nett, på skolen, og i samfunnet? 

• Be hver ungdom om å lese et av 
skriftstedene om eksemplets makt i 
denne oversikten, og deretter finne en 
i klassen som leste et annet vers, og 
snakke med hverandre om hva de har 
lært. Fortsett med denne aktiviteten 
til ungdommene har hørt om hvert av 

skriftstedene. Hvorfor er det å være et 
eksempel så viktig for undervisning 
i evangeliet? Be ungdommene skrive 
på tavlen noen undervisningsanled-
ninger de har – både formelle og ufor-
melle. Slå deretter opp på side 18- 19 
i Undervisning, intet større kall, og les 
sammen listen over velsignelser som 
kommer til lærere som streber etter å 
være lydige mot evangeliet. Hvordan 
kan disse velsignelsene hjelpe ung-
dommene å være mer effektive i de 
undervisningsanledningene de skrev 
på tavlen?

• Presenter følgende uttalelse fra eld-
ste L. Tom Perrys tale “Den fullkomne 
kjærlighet driver frykten ut”: “Vårt 
liv skulle være et eksempel på godhet 
og dyd, idet vi prøver å følge hans 
eksempel for verden. Gode gjerninger 
av hver av oss kan bringe anerkjen-
nelse både til Frelseren og hans kirke. 

Undervisningstips

“Anstreng deg for å lytte 
oppmerksomt til elevenes 
kommentarer. Ditt eksem-
pel vil anspore dem til å 
lytte nøye til hverandre. 
Hvis du ikke forstår en 
kommentar, kan du stille 
et spørsmål. Du kan si: ‘Jeg 
er ikke sikker på om jeg 
forstår, kan du forklare det 
en gang til?’ eller ‘Kan du 
gi meg et eksempel på hva 
du mener?’” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 64).
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Hvis dere er opptatt med å gjøre godt, 
være hederlige og rettskafne menn 
og kvinner, vil Kristi lys gjenspeiles i 
deres liv.” Be ungdommene fortelle om 
erfaringer der noens gode eksempel 
inspirerte dem til å etterleve evan-
geliet, eller vis videoen “La deres lys 
skinne”. Be dem grunne på den innfly-
telse deres eksempel kan ha på andre, 
og oppmuntre dem til å sette seg 
som mål å inspirere andre til å holde 
budene ved å være et godt eksempel.

• Fortell om en personlig opplevelse 
en gang da du valgte å adlyde et av 
Guds bud. Når du forteller, skulle du 
følge retningslinjene under “Person-
lige erfaringer” på side 167 i Under-
visning intet større kall. Drøft disse 
retningslinjene med ungdommene, og 
oppfordre dem til å følge retningslin-
jene når de forteller om egne person-
lige erfaringer med å holde budene. 
Spør ungdommene hvorfor de tror 
personlige erfaringer er en effektiv 
måte å lære andre om budene på.

• Be klassen sammenfatte bakgrun-
nen for Alma 4:19 (hvis de trenger 
hjelp, kan du foreslå at de leser 
overskriften til kapittel 4). Les vers 
19 sammen, og spør ungdommene 
hva de tror “gå ut… med sitt rene 

vitnesbyrd” kan bety og hvordan 
det kan inspirere Kirkens medlem-
mer til å adlyde budene. Hvordan 
har ungdommene blitt påvirket av 
andres vitnesbyrd (for eksempel 
foreldre, lærere, ledere eller andre 
ungdommer)? Be ungdommene tenke 
på eksempler på vitnesbyrd i Skrif-
tene (for eksempel Matteus 16:13- 19; 
Mosiah 3:17; Alma 5:45- 48; 7:13; L&p 
76:22- 24). Les dem sammen, og be 
ungdommene fortelle hvorfor de fin-
ner disse vitnesbyrdene inspirerende. 
(Merk: Denne aktiviteten er en mulig-
het til å lære ungdommene hvordan 
de kan bære vitnesbyrd når de under-
viser andre i evangeliet. Du finner 
mer om dette emnet under “Under-
visning og vitnesbyrd” i Undervisning, 
intet større kall, 43- 44.)

• Vis videoen “Forlat festen” eller be 
ungdommene lese en av historiene i 
søster Ann M. Dibbs tale “Stå opp og 
la deres lys skinne” (historiene om 
Samson, Daniel, Joanna eller Karen). 
Be dem snakke om hva de lærer om 
eksemplets makt til å påvirke andre 
til å adlyde eller være ulydige mot 
budene. Hvilke erfaringer har ung-
dommene hatt der de påvirket noen 
eller ble påvirket av en annen til å 
være lydig?

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan inspirere 
andre til å adlyde budene? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørs-
mål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre ungdommene til å handle

Oppfordre ungdommene til å tenke på noe de kan gjøre for å inspirere noen de kjenner 
til å adlyde budene. Hvis det passer, kan du be dem fortelle om sine erfaringer under en 
fremtidig leksjon.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret 
dem han underviste, til å 
handle i tro og etterleve de 
sannheter han forkynte. 
Hvilke muligheter kan 
du gi i undervisningen 
for å hjelpe ungdommene 
å forstå at det å etterleve 
evangeliet er en effektiv 
måte å undervise i evange-
liet på?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Ann M. Dibb, “Stå opp og la deres lys 
skinne”, Ensign eller Liahona, mai 2012, 117-19

Skriftene gir mange flotte eksempler som illustre-
rer dette prinsippet. I Dommernes bok i Det gamle 
testamente lærer vi om Samson. Samson ble født 
med stort potensial. Hans mor ble lovet: “Han skal 
begynne å frelse Israel fra filistrenes hånd.” [Dom-
merne 13:5.] Men etter hvert som Samson vokste, 
så han mer hen til verdens fristelser enn til Guds 
rettledning. Han gjorde valg fordi han “syntes om” 
dem [Dommerne 14:3], ikke fordi disse valgene var 
riktige. Gjentatte ganger bruker Skriftene uttrykket 
“så gikk han ned” [Dommerne 14:7] når de forteller 
om Samsons reiser, handlinger og valg. Istedenfor å 
stå opp og la sitt lys skinne for å oppfylle sitt store 
potensial, ble Samson overvunnet av verden, mistet 
sin gudgitte kraft og døde en tragisk, tidlig død.

På den annen side gir Skriftene Daniels eksempel. 
Daniel ble også født med stort potensial. I Daniels 
bok kapittel 6 leser vi: “Daniel utmerket seg framfor 
riksrådene og satrapene, fordi det var en høy ånd i 
ham.” [Daniel 6:3.] Når verdslige utfordringer kom 
til Daniel, så han ikke ned på verden – han reiste seg 
og så opp mot himmelen. Istedenfor å følge kongens 
verdslige dekret om at ingen skulle be til andre enn 
kongen i 30 dager, gikk Daniel “inn i sitt hus. Der 
hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot 
Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine 
knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, 
aldeles som han før hadde gjort”. [Daniel 6:10.]

Daniel var ikke redd for å stå opp og la sitt lys 
skinne ifølge Guds bud. Selv om han tilbragte en 
ubehagelig natt i løvehulen fordi han sto for det 
som var rett, ble han beskyttet og velsignet for 

sin lydighet. Da kong Darius slapp Daniel ut fra 
løvehulen neste morgen, bestemte han at alle skulle 
frykte Daniels Gud og følge Daniels eksempel på 
trofasthet. Daniel viser oss virkelig hva det vil si å 
være et banner for nasjonene og aldri senke våre 
normer i møte med verdslige fristelser.

Jeg har blitt velsignet ved å høre mange eksempler 
fra vår tid på ungdom, akkurat som dere, som ikke 
er redde for å stå opp og la sitt lys skinne og la sitt 
lys være et banner blant sine jevnaldrende. Joanna 
var et av bare tre medlemmer av Kirken på skolen 
hun gikk på, og den eneste unge kvinnen i menig-
heten. Hun lovet seg selv og Herren at hun aldri 
ville bruke stygt språk. Da hun i forbindelse med 
et skoleprosjekt ble plassert sammen med en ung 
mann som ikke hadde gitt det samme løftet, senket 
hun ikke sine normer. Hun ba ham om å respektere 
hennes verdinormer. Over tid, med mange milde 
og noen ikke fullt så milde påminnelser, utviklet 
vennen nye vaner og brukte renere språk. Mange la 
merke forskjellen, inkludert denne unge mannens 
mor, som takket Joanna for å ha hatt god innflytelse 
på hennes sønns liv.

På et oppdrag på Filippinene nylig møtte jeg Karen, 
som fortalte om en opplevelse hun hadde som Laur-
bærpike mens hun studerte til en bachelorgrad i 
hotell- og restaurantledelse. En lærer krevde at hver 
student lærte å lage og smake på de mange forskjel-
lige drinkene som ville bli servert i deres restauran-
ter. Noen av drinkene inneholdt alkohol, og Karen 
visste det var i strid med Herrens bud for henne å 
smake på dem. I møte med alvorlige konsekvenser 
fant Karen mot til å stå opp og la sitt lys skinne, og 
hun smakte ikke på drinkene.
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SEPTEMBER: BUD

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvilke velsignelser lover 
min himmelske Fader hvis 
jeg adlyder budene?
Nesten samtlige bud vi får av vår himmelske Fader er forbundet med en lovet 
velsignelse. Lydighet mot budene bringer frihet, personlig vekst, beskyttelse 
mot fare og mange andre timelige og åndelige velsignelser. Til syvende og sist 
kan vår lydighet føre til evig liv i vår himmelske Faders nærhet. Å bli klar over 
disse velsignelsene kan inspirere oss og andre til å adlyde budene.

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder og taler vil hjelpe ungdommene å lære å finne frem til de velsignel-
ser som Gud har lovet de lydige?

Jesaja 58:6- 11 (Velsignelsene som loves 
oss ved å adlyde fasteloven)

Jeremia 7:23- 24; L&p 1:14- 15; 58:29- 33 
(Konsekvenser av ulydighet)

Malaki 3:10- 12 (Velsignelsene som 
loves oss ved å betale tiende)

L&p 14:7; 82:10; 130:20- 21 (Velsignel-
ser av lydighet)

L&p 20:77, 79 (Nadverdsbønnene)

L&p 59:9- 20 (Velsignelsene som loves 
oss ved å holde sabbaten hellig)

L&p 89:18- 21 (Velsignelsene som 
loves oss ved å adlyde Visdomsordet)

Jeffrey R. Holland, “I morgen vil 
Herren gjøre underfulle ting blant 
dere,”Ensign eller Liahona, mai 2016, 
124- 127

Von G. Keetch, “Velsignet og lyk-
kelige er de som holder Guds 
bud,” Ensign eller Liahona, nov. 2015, 
115–17

Robert D. Hales, “Dersom dere elsker 
meg, da holder dere mine bud,” 
Ensign eller Liahona, mai 2014

“Lydighet,” Tro mot pakten (2004), 
96- 97

“Lov velsignelser,” Forkynn mitt evan-
gelium (2004), 202

Video: “Et sikkert anker”

Hvorfor er det viktig å 
identifisere lovede vel-
signelser – som elev og 
som lærer i evangeliet? 
Hvordan blir ditt ønske 
om å etterleve evangeliet 
påvirket av de velsignelser 
vår himmelske Fader har 
lovet deg?

Hvordan vil ungdommene 
bli velsignet ved å lære å 
finne frem til Guds løfter 
i Skriftene og profetenes 
ord?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med sine venner). Hvordan kan 
du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om noen 
erfaringer de hadde den siste uken 
som hjalp dem å forstå viktigheten av 
å adlyde budene.

• Hjelp ungdommene å forstå at 
bud i Skriftene og levende profeters 
ord ofte ledsages av lovede velsig-
nelser eller advarsler. Å være i stand 
til å identifisere dem for oss selv og 
for dem vi underviser, vil inspirere 

oss og andre til å holde budene. Vis 
ungdommene hvordan de kan finne 
frem til lovede velsignelser ved å lese 
sammen med klassen “Budskap til 
de unge fra Det første presidentskap” 
i Til styrke for ungdom (side ii- iii). Be 
ungdommene rekke opp hånden hver 
gang de hører en lovet velsignelse. 
Hvorfor er disse løftene viktige for 
ungdommene?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe de unge å identifisere velsignelsene ved lydig-
het. Ved å søke Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil fungere best for din 
klasse:

• Be ungdommene tenke på en 
venn som strever med å føle at han 
eller hun “holder mål”. Vennen føler 
kanskje at evangeliets normer virker 
for høye, eller at han eller hun aldri 
vil nå fullkommenhet. Hva slags råd 
gir eldste Holland i sin tale “I morgen 
vil Herren gjøre underfulle ting blant 
dere” som de kunne dele med sin 
venn? Hvilke velsignelser lover eldste 
Holland til dem som gjør sitt beste for 
å holde budene? Be klassens medlem-
mer om å dele det de har funnet med 
hverandre. De kan også dele råd fra 
talen med en venn eller poste det på 
sosiale medier. 

• Vis en av videoene som er foreslått 
i denne oversikten. Be ungdommene 
oppsummere i en setning hva de 

lærte om lydighetens velsignelser fra 
denne videoen. Be de unge dele sin 
setning med klassen, og snakke om 
ting fra videoen som inspirerer dem 
til å holde budene. Oppfordre dem til 
å tenke på noen de kan dele videoen 
med, og sette seg som mål å gjøre det. 

• Be noen få klassemedlemmer om å 
tegne en barriere eller hindring som 
beskytter oss fra fare på tavlen, og 
be de andre klassemedlemmene om 
å gjette hva tegningen represente-
rer. Hvordan er disse barrierene lik 
budene? Be et klassemedlem om å 
komme forberedt til å dele med klas-
sen historien om barrieren på stranden 
som fortalt i eldste Von G. Keetchs tale 
“Velsignet og lykkelige er de som hol-
der Guds bud” (eller vis delen av talen 

Studieteknikker

Bruk Veiledning til Skriftene. 
I den første aktiviteten i 
denne delen oppfordres 
de unge til å bruke Vei-
ledning til Skriftene til å 
finne skriftsteder om et 
bud. Hjelp ungdommene 
å bli kjent med Veiled-
ning til Skriftene slik at 
de vil føle seg trygge på å 
bruke den i sitt personlige 
studium. Vis dem hvordan 
de kan finne et emne i 
den alfabetiske listen over 
oppføringer og skumlese 
oppføringene under hvert 
emne for å finne relevante 
skriftsteder. Be dem slå 
opp og studere henvis-
ningene for å få en mer 
fullstendig forståelse.
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Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren var et eksempel 
og en mentor for dem 
han underviste i enhver 
sammenheng. Han lærte 
dem å be ved å be sam-
men med dem. Han lærte 
dem å elske og yte tjeneste 
for andre ved måten han 
elsket og betjente dem 
på. Hvordan kan ditt 
eksempel på kjærlighet og 
lydighet mot Guds bud 
påvirke ungdommene du 
underviser?

der eldste Keetch forteller historien). 
Be de unge om å arbeide sammen i 
par for å finne andre sammenligninger 
som kan hjelpe dem å forstå hvordan 
budene gir oss trygghet. Hvordan har 
de blitt velsignet og beskyttet ved å 
holde budene?  

• På den ene siden av tavlen skriver 
du “Bud”, og på den andre siden 
skriver du “Lovede velsignelser”. Be 
de unge se etter steder i Skriftene der 
Herren lover velsignelser til dem som 
adlyder hans bud. De kan for eksem-
pel se i skriftstedene som er foreslått 
i denne oversikten. Du kan også om 
nødvendig vise dem hvordan de kan 
bruke Veiledning til Skriftene til å finne 
skriftsteder om et bud. Be dem skrive 
på tavlen hvilket bud de leser om, og 
de lovede velsignelser de har funnet. 
Hva føler de med hensyn til budene 
når de leser om disse velsignelsene?

• Be de unge om tilfeldig å velge 
en nyere generalkonferansetale (for 
eksempel de som er foreslått i denne 
oversikten) eller en del av Til styrke for 
ungdom og lese den for å finne velsig-
nelser som Herrens tjenere lover oss 
hvis vi adlyder budene. Gi hver ung-
dom anledning til å fortelle hva han 
eller hun finner ut. Oppfordre dem til 
å fortelle om erfaringer der de fikk en 
av disse lovede velsignelsene.

• Les som klasse “Lov velsignelser” i 
Forkynn mitt evangelium (side 202). Be 
de unge tenke på et bud som de kan 
få behov for å undervise andre om, 
og be dem øve på å undervise noen 
i klassen om dette budet ved å følge 
retningslinjene i “Lov velsignelser”. 
Be noen av ungdommene snakke om 
sine erfaringer.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Vet de hvordan de kan identifisere de 
velsignelser vår himmelske Fader har lovet de lydige? Hvilke følelser eller tilskyndelser 
får de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Oppfordre ungdommene til å se etter lovede velsignelser i sitt personlige studium av 
evangeliet. Oppfordre dem til å fortelle hva de finner ut under en fremtidig leksjon.
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Utvalgte ressurser

“Lov velsignelser”, Forkynn mitt evangelium (2004), 
202

Folk trenger å ha en grunn til å forandre sine tanker 
og handlinger. Løfter om velsignelser er ofte en sterk 
motivasjon til å vise lydighet mot Gud. Når Herren 
gir et bud, gir han ofte løfter om velsignelser for å 
holde budet (se (L&p 130:20-21). Når du forbereder 
noen til å adlyde et spesielt bud, så lær dem at:

• Å etterleve budene viser at de har kjærlighet til 
Gud og hans Sønn.

• De viser at de har tillit til Gud når de adlyder 
hans bud.

• Til gjengjeld vil de motta velsignelser som han 
har lovet.

Når du bærer vitnesbyrd om et bud, fortell da også 
om de velsignelser du selv har fått ved å etter-
leve det. Lov at de du underviser, kan få lignende 
velsignelser.

Etter hvert som folk anstrenger seg for å holde et 
bud, ber du dem snakke om de velsignelsene vår 
himmelske Fader har gitt dem. Forsikre dem om at 
selv om livet vil by på vanskeligheter, vil hans vel-
signelser fortsette når de adlyder hans vilje.
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet” (Johannes 14:6).

Oversiktene i denne enheten vil hjelpe ungdommene å forstå hvordan de kan lære 
og undervise i evangeliet slik Frelseren gjorde. Ungdommene vil bli bedre til å lære 
evangeliet når de prøver å utvikle Kristus- lignende egenskaper som lydighet og 
ydmykhet. De vil bli bedre lærere når de lærer om hvordan Jesus Kristus underviste 
andre og prøver å følge hans eksempel.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvordan kan jeg oppfordre andre til å bli mer lik Frelseren?
Hvordan kan jeg vise kjærlighet til dem jeg underviser?
Hvordan sammenlignet Frelseren evangeliets sannheter med kjente gjenstander og erfaringer?
Hvordan kan jeg bruke Skriftene til å hjelpe andre å bli mer lik Kristus?
Hvordan kan jeg effektivt bruke spørsmål når jeg underviser?
Hva kan Frelserens eksempel lære meg om læring av evangeliet?

Oktober: Bli mer lik Kristus
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OKTOBER: BLI MER LIK KRISTUS

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg oppfordre 
andre til å bli mer lik Frelseren?
Jesus Kristus oppfordret sine disipler til å følge ham, holde hans bud og bli 
som ham. Som medlemmer av Kirken, har vi ansvar for å følge hans eksempel 
og oppfordre andre til å lære om ham. Vi kan alle forbedre vår evne til å innby 
andre til å komme til Kristus og bli fullkommengjort i ham.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe ungdommene å forstå 
hvordan de kan innby andre til å komme til Kristus?

Markus 10:17- 22; Lukas 10:25- 37; 
(Eksempler på at Jesus oppfordret 
andre til å etterleve evangeliets 
prinsipper)

Matteus 11:28- 30; Moroni 10:32 (Opp-
fordringer om å komme til Kristus)

Bradley D. Foster, “Det er aldri 
for tidlig, og det er aldri for 
sent,” Ensign eller Liahona, nov. 2015, 
50–52

Henry B. Eyring, “Kom til Kristus,” 
Ensign eller Liahona, mars 2008, 49- 52

Henry B. Eyring, “La oss heve vår 
advarselsrøst,” Ensign, jan. 2009, 4–9; 
Liahona, jan. 2009, 2–7

“Hvordan kan jeg hjelpe folk å inngå 
forpliktelser og holde dem?” Forkynn 
mitt evangelium (2005), 195- 201

Video: “Innby alle til å komme til 
Kristus: Del evangeliet med andre,” 
“Eksempler på tjeneste,” “Sammen 
som medlemmer og misjonærer”

Hvilke oppfordringer fra 
andre har hjulpet deg å bli 
mer lik Kristus? Hvordan 
har du oppfordret andre 
til å gjøre endringer i livet 
som vil hjelpe dem å bli 
mer lik Frelseren?

Hvilke muligheter har 
ungdommene til å opp-
fordre andre til å gjøre 
endringer i sitt liv? Hvor-
dan kan du hjelpe dem å 
utvikle evnen til å oppfor-
dre andre til å bli mer lik 
Kristus?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med sine venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene neden-
for kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om en 
erfaring de har hatt nylig, hvor noen 
oppfordret dem til å etterleve et prin-
sipp i evangeliet. Hvordan hjalp disse 
oppfordringene dem å forbedre sitt 
liv og bli mer lik Frelseren?

• Be ungdommene lese i Skriftene 
om eksempler på at Frelseren oppfor-
dret andre til å etterleve et prinsipp i 
evangeliet (du finner noen eksempler 
i skriftstedene i denne oversikten). 
Hva kan vi lære av Frelserens eksem-
pel om å oppfordre andre til å etter-
leve evangeliet?

Lær sammen

Hver av de følgende aktiviteter vil hjelpe ungdom å forstå hvordan de kan innby andre 
til å komme til Kristus og bli trygge på å gjøre det. Ifølge Åndens inspirasjon velger du 
en eller flere som vil fungere best for din klasse:

• Be klassens medlemmer om å 
lese historien om Pablo og hans far 
i eldste Bradley D. Fosters tale, “Det 
er aldri for tidlig, og det er aldri for 
sent.” Hvordan hjalp Pablos far ham 
å bli mer lik Kristus? Hvordan kan de 
unge anvende det de lærer av denne 
historien når de skal invitere andre 
til å bli mer lik Kristus? Du kan for 
eksempel be de unge rollespille hvor-
dan de kan følge det møsteret Pablos 
far brukte, for å hjelpe en venn eller 
et familiemedlem med å etterleve et 
prinsipp i evangeliet vedkommende 
har hatt vanskeligheter med.

• Les som klasse det som står under 
“Still direkte spørsmål” i Forkynn mitt 
evangelium, side 201. Be ungdommene 
tenke på situasjoner hvor de kan 
bruke spørsmål for å hjelpe en venn 

eller et familiemedlem å gjøre posi-
tive forandringer (noen eksempler 
kan være å hjelpe en venn å slutte å 
banne, eller oppmuntre et familie-
medlem til å gå i Kirken). Hva er noen 
direkte spørsmål de kan stille i slike 
situasjoner? Hvordan kan de stille 
disse spørsmålene? Når kan de stille 
dem? Vurder å snakke om andre deler 
av kapitlet “Hvordan kan jeg hjelpe 
folk å inngå forpliktelser og holde 
dem?” på side 199- 206 i Forkynn mitt 
evangelium.

• Be ungdommene tenke på noen de 
ønsker å oppfordre til å etterleve et 
prinsipp i evangeliet. Be dem lese det 
som står under “Kjærlighet kommer 
først” i president Henry B. Eyrings 
artikkel “La oss heve vår advarsels-
røst”, eller se videoen “Eksempler 

Undervisningstips

“Hvis vi ønsker å påvirke 
dem som skal lære i 
positiv retning, skulle vi 
ikke bare like å undervise. 
Vi skulle ha kjærlighet til 
hver av dem vi undervi-
ser” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 31).



199

Undervisning på 
Frelserens måte

Da Jesus Kristus viste seg 
for nephittene, inviterte 
han dem til å komme til 
ham en etter en, så de selv 
kunne se, føle og kjenne 
ham (se 3 Nephi 11:13- 17). 
På hvilke måter kan du 
oppfordre ungdommene 
til å bli kjent med Jesus 
Kristus?

på tjeneste”. Be dem skrive på tavlen 
prinsipper de lærer som vil hjelpe 
dem å gi en oppfordring til vedkom-
mende de tenker på. Hvordan vil de 
gi oppfordringen? Hva vil de si?

• Be ungdommene lese skriftstedene 
i denne oversikten som  inneholder 
oppfordringer om å komme til 
 Kristus. Hvilke velsignelser loves 
i disse skriftstedene til dem som 

kommer til Kristus? Vis en av vide-
oene som er foreslått i denne over-
sikten, og be ungdommene fortelle 
hvordan personene i videoen ble 
velsignet ved enkle oppfordringer 
fra sine venner og familiemedlem-
mer. Hvilke enkle oppfordringer kan 
ungdommene gi sine venner og fami-
liemedlemmer? Hvordan vil deres 
venner og familie bli velsignet ved å 
følge oppfordringene?

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan oppfordre 
andre til å bli mer lik Frelseren? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Overvei hvordan du kan følge opp.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Henry B. Eyring, “La oss heve vår advarsels-
røst,” Ensign, jan. 2009, 5-9, eller Liahona, jan. 2009, 2-7

Kjærlighet kommer først

Kjærligheten kommer alltid først. En enkelt vel-
gjerning vil sjelden være nok. Herren beskrev den 
kjærlighet vi må ha, og som de vi innbyr må gjen-
kjenne hos oss, med disse ordene: “Kjærligheten er 
tålmodig,” og den “utholder alt, tror alt, håper alt, 
tåler alt” (1 Korinterbrev 13:4, 7).

Jeg har sett hva tålmodighet og utholdenhet betyr. 
En familie flyttet inn i et hus i nærheten av oss. 
Huset var nytt, så jeg deltok sammen med de 
siste-dagers-hellige som tilbrakte noen sommer-
kvelder med å få orden på hagen. Jeg husker den 
siste kvelden. Jeg sto ved siden av familiefaren da 
vi hadde gjort oss ferdige. Han så på det vi hadde 
utrettet og sa til oss som sto der: “Dette er den tredje 
hagen dere siste-dagers-hellige har anlagt for oss, og 
jeg synes dette er den fineste.” Så fortalte han rolig, 
men bestemt hvor tilfreds han var med å være med-
lem i sin egen kirke, noe vi ofte snakket sammen om 
i de årene han bodde der.

Hele denne tiden opphørte aldri velgjerningene 
overfor ham og hans familie, for nabolaget ble vir-
kelig glad i dem. . .

For det annet må vi være bedre eksempler på det vi 
innbyr andre til å gjøre. I en stadig mørkere verden 
vil denne befalingen fra Frelseren bli enda viktigere: 
“La deres lys skinne for menneskene, så de kan se 

de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i 
himmelen” (Matteus 5:16).

De fleste av oss er beskjedne nok til å tenke at vårt 
lille lys av et eksempel vil være for svakt til å bli lagt 
merke til. Men du og din familie blir iakttatt i større 
grad enn du kanskje tror. For en tid siden hadde 
jeg gleden av å være tilstede og tale på møter med 
nær 300 prester og ledere i andre trossamfunn. Jeg 
snakket på tomannshånd med så mange jeg kunne. 
Jeg spurte dem hvorfor de hadde lyttet så opp-
merksomt til mitt budskap, som var å fortelle om 
Kirkens opprinnelse, å fortelle om den unge Joseph 
Smiths første syn og om levende profeter. I hvert 
enkelt tilfelle ga de i hovedsak det samme svaret. De 
fortalte om en person eller en familie – medlemmer 
av Kirken som de kjente. Jeg hørte ofte: “De var den 
fineste familien jeg har kjent.” Ofte fortalte de om 
et eller annet samfunnstiltak eller en hjelpeinnsats i 
forbindelse med en katastrofe, hvor medlemmer av 
Kirken arbeidet på bemerkelsesverdig vis. . .

Det tredje vi må gjøre bedre, er å invitere med 
vitnesbyrd. Kjærlighet og eksempel vil åpne veien, 
men vi må fremdeles åpne vår munn og bære vit-
nesbyrd. Vi får hjelp ved et enkelt faktum: Sannhet 
og valg er uadskillelig forbundet. Det er visse valg 
alle barn av vår himmelske Fader må gjøre for å 
kvalifisere seg til et vitnesbyrd om åndelige sann-
heter, og så snart vi kjenner åndelig sannhet, må 
vi velge om vi vil innrette vårt liv etter den. Når 
vi bærer vitnesbyrd om sannheten for familie eller 
venner, må vi formidle til dem de valg de må treffe 
så snart de kjenner denne sannheten.
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OKTOBER: BLI MER LIK KRISTUS

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg vise kjærlighet 
til dem jeg underviser?
Jesus Kristus elsket dem han underviste. Han ba for dem og fant muligheter 
til å uttrykke sin kjærlighet. Vi kan utvikle kjærlighet til dem vi underviser 
ved å be for dem og uselvisk tjene dem. Når våre elever kan fornemme at vi 
er oppriktig glad i dem, blir deres hjerte bløtgjort, og de blir mer åpne for de 
sannheter vi underviser.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe ungdommene å forstå 
viktigheten av å elske dem de underviser?

Johannes 13:34 (Vi skulle elske andre 
slik Jesus Kristus elsker oss)

Mosiah 28:1- 3; Alma 17:21- 39; 20:21- 27 
(Ammon viser kjærlighet til lamanit-
tene han underviser)

Moroni 7:45- 46 (Uten nestekjærlighet 
er vi ingenting)

Thomas S. Monson, “Eksempler på 
store lærere,” Ensign eller Liahona, juni 
2007, 74- 80

“Ha kjærlighet til dem du under-
viser,” Undervisning, intet større kall 
(1999), 31- 39

Video: “Ha kjærlighet til dem du 
underviser”

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med sine venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene neden-
for kan hjelpe:

• Be ungdommene dele med et annet 
klassemedlem et skriftsted som de 
nylig har lest i sitt personlige studium. 
Har de spørsmål om ting de lærer?

• Spør ungdommene hvordan de 
kan vite om en lærer er glad i dem. 

Hvorfor er det viktig at en lærer viser 
kjærlighet? Har ungdommene noen 
gang vist kjærlighet til noen de har 
undervist? Les Johannes 13:34, og 
snakk om hvordan Frelseren viste 
kjærlighet til dem han underviste.

Hvordan har du blitt 
påvirket av en lærer som 
viste deg kjærlighet? 
Hvordan har du utvik-
let kjærlighet til dem du 
underviser?

Ved hvilke anledninger i 
kirken har ungdommene 
anledning til å undervise? 
Hvilke andre undervis-
ningsøyeblikk har de i sitt 
liv? Hvordan kan ung-
dommene bli bedre lærere 
ved å lære å elske dem de 
underviser?
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Lær sammen

Hver av de følgende aktiviteter vil hjelpe ungdommene å forstå hvordan de kan elske 
dem de underviser på en Kristus- lignende måte. Ifølge Åndens inspirasjon velger du en 
eller flere som vil fungere best for din klasse:

• Be ungdommene lese Moroni 7:45, 
finne ord og uttrykk som brukes for å 
beskrive en person som har nestekjær-
lighet og beskrive disse egenskapene 
med egne ord (hjelp dem om nødven-
dig å definere eventuelle ukjente ord). 
Be hver ungdom velge et av disse 
ordene eller uttrykkene og forklare 
hvordan det kan være relevant for 
undervisning. Be dem tenke på situa-
sjoner der de underviser andre – både 
i kirken og i andre undervisningsøye-
blikk (hjemme, på skolen og i hverda-
gen). Hvilke av egenskapene i Moroni 
7:45 ønsker de å utvikle for å bli bedre 
lærere? Be noen av ungdommene dele 
sine tanker med de andre.

• Be ungdommene lese det som står 
under “Det er saligere å gi enn å ta 
imot” i president Thomas S. Monsons 
tale “Eksempler på store lærere,” eller 
vis videoen “Ha kjærlighet til dem du 
underviser.” Spør ungdommene: Hva 
gjorde lærerne i disse eksemplene for å 
vise kjærlighet til dem de underviste? 
Hvilke anledninger har ungdommene 
til å undervise (i kirkesammenheng 
og i andre undervisningsøyeblikk)? 
Be ungdommene planlegge hvordan 
de kan vise kjærlighet som lærere. 
Be noen ungdommer om å dele sine 
planer med klassen.

• Presenter for ungdommene eldste 
Dallas N. Archibalds analogi på side 
31 i Undervisning, intet større kall (du 
kan gjerne ha med deg et tomt glass 
og en bøtte med vann som hjelpemid-
ler i denne diskusjonen). Hva lærer 
ungdommene om undervisning av 
denne analogien? Del klassen i tre 
grupper, og gi hver gruppe et av de 
tre første kapitlene av “Ha kjærlighet 
til dem du underviser” i Undervis-
ning, intet større kall. Be hver gruppe 
undervise resten av klassen i det de 
lærer av sitt kapittel. Oppfordre dem 
til å bruke en historie som illustrerer 
prinsippet, et diskusjonsspørsmål og 
et personlig vitnesbyrd.

• Vis et bilde av Ammon som forsva-
rer Lamonis småfe (Kunst inspirert av 
evangeliet, 78), og be et klassemedlem 
fortelle historien (se Alma 17:21- 39). 
Be noen av ungdommene om å lese 
Mosiah 28:1- 3, på jakt etter svar på 
spørsmålet “Hva fikk Ammon og hans 
brødre til å ønske å forkynne evange-
liet for lamanittene?” Be de andre ung-
dommene om å lese Alma 20:21- 27, på 
jakt etter svar på spørsmålet “Hvilken 
virkning hadde Ammons kjærlighet 
på kong Lamonis far?” Be dem fortelle 
hva de finner ut, og be dem tenke på 
konkrete ting de kan gjøre for å følge 
Ammons eksempel.

Undervisningstips

“Noe av ditt arbeid som 
lærer i evangeliet består i 
å hjelpe elevene til å forstå 
og føle vår himmelske 
Faders kjærlighet til dem. 
Det kan ikke gjøres med 
ord alene. Det krever at 
man strekker seg ut til den 
enkelte” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 35).
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Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan vise kjær-
lighet til dem de underviser? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Oppfordre ungdommene til å tenke på dem de underviser. Oppfordre dem til å velge 
noe de vil gjøre for å vise kjærlighet til disse menneskene.

Undervisning på 
Frelserens måte

Jesus Kristus elsket dem 
han underviste. Han ba 
for dem og tjente dem 
kontinuerlig. Hvordan 
kan du vise din kjærlig-
het for ungdommene du 
underviser?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Thomas S. Monson, “Eksempler på store 
lærere,” Ensign, juni 2007, 106-12, eller Liahona, juni 
2007, 74-80

“Det er saligere å gi enn å ta imot”

Det var min erfaring som liten gutt å komme under 
innflytelse av en høyst effektiv og inspirert lærer 
som lyttet til oss og som elsket oss. Hun het Lucy 
Gertsch. I vår Søndagsskole-klasse underviste hun 
oss om verdens skapelse, Adams fall og Jesu sonof-
fer. Som ærede gjester inviterte hun Moses, Josva, 
Tomas, Paulus, og naturligvis Kristus til klasserom-
met. Selv om vi ikke så dem, lærte vi å elske, holde 
dem i ære og etterligne dem.

Aldri har hennes undervisning vært mer dynamisk 
eller hatt større evigvarende virkning enn en søndag 
morgen da hun bedrøvet bekjentgjorde for oss at 
moren til en klassekamerat var død. Vi hadde savnet 
Billy den morgenen, men visste ikke hvorfor han 
var borte.

Temaet for leksjonen var: “Det er saligere å gi enn 
å ta imot” (Apostlenes gjerninger 20:35). Midtveis i 
leksjonen lukket læreren boken og åpnet våre øyne, 
ører og hjerter for Guds herlighet. Hun spurte: 
“Hvor mye penger har vi i klassekassen?”

Siden det var under depresjonstiden kom svaret 
stolt: “Fire dollar og syttifem cent.”

Da foreslo hun mildt og forsiktig: “Billys familie har 
svært lite penger og er tynget av sorg. Kunne dere 

tenke dere å besøke familien nå i formiddag og gi 
dem pengene deres?”

Jeg kommer alltid til å minnes den lille flokken som 
gikk de tre kvartalene og inn i hjemmet til Billy og 
hilste på ham, hans bror, hans søstre og hans far. Det 
var så tydelig at hans mor ikke var der. Jeg vil alltid 
bevare minnet om tårene som glimtet i øynene til alle 
som var tilstede da den hvite konvolutten med våre 
dyrebare selskapspenger gikk over fra vår lærers 
sarte hånd til en sorgtynget fars trengende hånd.

Vi formelig hoppet og sprang tilbake til møtehuset. 
Vårt hjerte var lettere enn noen gang før, vår glede 
mer fullstendig, vår forståelse dypere. En lærerinne 
med inspirasjon fra Gud hadde lært sine gutter og 
piker en evig og guddommelig sannhet: “Det er 
saligere å gi enn å ta imot.”

Vi kunne godt ha omskrevet disiplenes ord på veien 
til Emmaus: “Brant ikke vårt hjerte i oss da . . . [hun] 
åpnet Skriftene for oss?” (Lukas 24:32).

Lucy Gertsch kjente alle sine elever. Uten unntak 
kontaktet hun dem som var borte en søndag eller 
som ikke kom i det hele tatt. Vi visste at hun brydde 
seg om oss. Ingen av oss har glemt henne eller de 
sannhetene hun lærte oss.

Mange år senere, da Lucy nærmet seg livets slutt, 
besøkte jeg henne. Vi mimret om den tiden for så 
lenge siden da hun hadde vært vår lærer. Vi snakket 
om hvert enkelt medlem av klassen og hva de drev 
med nå. Hennes kjærlighet og omsorg varte livet ut.
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OKTOBER: BLI MER LIK KRISTUS

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan sammenlignet 
Frelseren evangeliets 
sannheter med kjente 
gjenstander og erfaringer?
Jesus Kristus er Mesterlæreren. Han delte enkle fortellinger, lignelser og virke-
lige eksempler som hjalp dem han underviste til å forstå evangeliets prinsip-
per. Vi kan bruke historier til å undervise som Frelseren når vi forteller om våre 
personlige erfaringer og anvender evangeliets prinsipper på verden rundt oss.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt skriftstedene og ressursene nedenfor. Hva føler du deg inspirert til å 
dele med ungdommene?

Matteus 20:1- 15; 25:1- 13, 14- 30; Lukas 
8:4- 15; 15:1- 7, 8- 10, 11- 32; se også vide-
oen “Den fortapte sønn” (Eksempler 
på lignelser)

Matteus 18:1- 6 (Frelseren bruker et 
barn til å undervise om himmelriket)

Matteus 5:13- 16; se også videoen 
“Bergprekenen: Saligprisningene” 
(Frelseren sammenligner sine disipler 
med salt og stearinlys)

L. Tom Perry, “Læresetningene og 
prinsippene i trosartiklene,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2013

Jeffrey R. Holland, “Arbeiderne i 
vingården,” Ensign eller Liahona, mai 
2012, 31- 33

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

“Sammenligninger og konkretise-
ring,” Undervisning, intet større kall, 
175- 76

“Historier,” Undervisning, intet større 
kall , 227- 229

Hvilke av Jesu lignelser 
er mest minneverdige for 
deg, og hvorfor? Hvilke 
andre sammenligninger 
har hjulpet deg å forstå 
evangeliets prinsipper?

Hvilke av Jesu lignelser 
kan være meningsfylte 
for ungdommene? Hvilke 
andre sammenligninger 
kan hjelpe dem å forstå 
evangeliets prinsipper? 
Hva kan ungdommene 
lære om undervisning av 
måten Frelseren brukte 
sammenligninger og histo-
rier på?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med sine venner). Hvordan kan 
du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene beskrive en 
familiens hjemmeaften eller en annen 
leksjon, en tale på et nadverdsmøte 
eller en konferansetale de husker, 
og snakke om hvorfor den var 
minneverdig.

• Be ungdommene fortelle en historie 
de husker fra en nyere generalkonfe-
ransetale. Hva lærte de av historien? 
Hvorfor tror de taleren valgte å bruke 
en historie til å undervise?

Lær sammen

Hver av de følgende aktivitetene vil hjelpe ungdommene å forstå hvordan de kan bruke 
lignelser og andre sammenligninger når de underviser. Med hjelp av Åndens inspira-
sjon velger du en eller flere som vil fungere best for din klasse:

• Be ungdommene lage en oversikt 
med følgende overskrifter: “Lage 
sylteagurk” og “Bli omvendt”. Be 
ungdommene lese eldste David A. 
Bednars tale “Dere må bli født på ny”, 
og finne ut hvilke sammenligninger 
eldste Bednar gjør for å undervise om 
omvendelsesprosessen. Du kan vur-
dere å be ungdommene tegne bilder 
for å hjelpe dem å visualisere sam-
menligningene. Gi ungdommene tid 
til å fortelle om en sammenligning fra 
sin egen erfaring som de kan bruke til 
å undervise i en sannhet i evangeliet.

• Be hver ungdom tenke på en av 
sine favorittlignelser og finne den i 
Skriftene. Hvis de trenger forslag, 
kan du vurdere å presentere en av 
lignelsene som er foreslått i denne 
oversikten. Be ungdommene presen-
tere sin utvalgte lignelse for klassen 
og fortelle hvorfor den er meningsfylt 
for dem. Hva er det som gjør lignelser 

til en så effektiv undervisningsme-
tode (se “Historier”, Undervisning, 
intet større kall, 167- 70)? Vurder å gi 
ungdommene tid til å lage sin egen 
lignelse som formidler en sannhet 
i evangeliet. Du kan veilede dem 
ved å foreslå at de begynner med å 
bestemme hvilket prinsipp i evan-
geliet de ønsker å undervise. Så kan 
de tenkte ut en ramme rundt sin 
lignelse som vil være kjent for dem de 
skal undervise, og skrive en historie 
som vil forklare dette prinsippet i 
evangeliet.

• Vis ungdommene en mobiltelefon 
eller et bilde av en mobiltelefon, og 
be dem om å gjøre sammenligninger 
mellom telefonen og et prinsipp i 
evangeliet. Oppfordre dem til å lese 
de fem siste avsnittene før overskrif-
ten “Prestedømmets organisasjon 
og orden” i eldste L. Tom Perrys tale 
“Læresetningene og prinsippene i 

Studieteknikker

Forstå symboler. For å forstå 
lignelser og symboler i 
Skriftene, må ungdom-
mene være i stand til å 
gjenkjenne symboler, skille 
ut deler av symboler og 
tolke dem. En måte å gjen-
kjenne et symbol på er å se 
etter ord som for eksempel 
som, lignes med, eller likt. 
Ungdommene kan så lage 
en liste over symbolets 
deler. For å tolke symbo-
lene, kan de benytte andre 
av Kirkens ressurser (for 
eksempel Kirkens tids-
skrifter, konferansetaler 
eller andre skriftsteder) og 
overveie hvordan sym-
bolet hjelper dem å forstå 
et prinsipp i evangeliet. 
Oppfordre dem til å gjøre 
dette hver gang de finner 
en lignelse eller et symbol i 
sitt personlige studium av 
evangeliet.



207

trosartiklene”, og drøfte sammenlig-
ningen han gjør. På slutten av sin tale 
oppfordrer eldste Perry ungdom til å 
studere læresetningene i trosartiklene. 
Les oppfordringen hans som klasse, 
og be hver ungdom om å studere 
læren i en av trosartiklene og komme 
til klassen neste uke forberedt på kort 
å undervise om denne læren med en 
sammenligning.

• Vis en av videoene som er foreslått 
i denne oversikten, eller be ungdom-
mene lese i Skriftene eksempler på at 
Frelseren sammenligner evangeliet 
med en kjent gjenstand. Hvorfor 
underviste Jesus på denne måten (se 
“Sammenligninger og konkretise-
ring,” Undervisning, intet større kall, 
175- 76)? Ta med deg noen hverdags-
lige gjenstander til klassen, som for 
eksempel såpe, mynter, nøkler, steiner 
eller mat. Be ungdommene velge en 

gjenstand og undervise i et prinsipp i 
evangeliet ved hjelp av denne gjen-
standen. Hvis ungdommene trenger 
hjelp, kan du bruke side 175- 76 i 
Undervisning, intet større kall.

• Be ungdommene lese lignelsen om 
arbeiderne i vingården i Matteus 20:1- 
15. Be dem snakke om noen måter 
denne lignelsen kan angå dem på. Be 
dem lese eldste Jeffrey R.  Hollands 
tale “Arbeiderne i vingården” og 
snakke om de sannheter i evange-
liet han underviser om ved hjelp 
av denne lignelsen (du kan velge å 
fokusere på deler av talen som synes 
mest hensiktsmessige for ungdom-
mene). Be ungdommene velge en 
annen lignelse fra Skriftene og fortelle 
klassen hvordan de føler den angår 
dem. Hvorfor er lignelser en effektiv 
måte å hjelpe andre å lære evangeliets 
prinsipper på?

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan undervise ved 
hjelp av lignelser og andre sammenligninger? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? 
Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Oppfordre ungdommene til å bruke sammenligninger eller lignelser til å undervise 
noen i en sannhet i evangeliet. Be dem tenke på situasjoner der de kan undervise i 
denne sannheten, for eksempel på familiens hjemmeaften, i en tale på et nadverdsmøte 
eller sammen med en venn.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren hjalp dem han 
underviste å oppdage 
evangeliets lærdommer i 
sine egne erfaringer og i 
verden rundt seg. Hvor-
dan kan du hjelpe ung-
dommene å forstå hvordan 
de kan bruke kjente gjen-
stander og egne erfaringer 
til å undervise andre om 
evangeliets sannheter?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra David A. Bednar, “Dere må bli født på ny,” 
Ensign eller Liahona, mai 2007, 19-22

På samme måte som agurker forvandles til syltea-
gurker når de legges ned i og får trekke i saltlake, 
blir dere og jeg født på ny når vi blir oppslukt av og 
i Jesu Kristi evangelium. Når vi hedrer og “akte[r] 
vel på paktene” (L&p 42:13) som vi har inngått, når 
vi “nyt[er] Kristi ord” (2 Nephi 32:3), når vi “be[r] til 
Faderen med all hjertets iver” (Moroni 7:48), og når 
vi “tjener [Gud] av hele [vårt] hjerte, og av all makt, 
sinn og styrke” (L&p 4:2), da:

“På grunn av den pakt dere har inngått, skal dere 
kalles Kristi barn, hans sønner og hans døtre, for 
se, i dag har han født dere åndelig, for dere sier at 
deres hjerter er forandret gjennom tro på hans navn. 
Derfor er dere født av ham og er blitt hans sønner 
og hans døtre” (Mosiah 5:7).

Den åndelige gjenfødelse som beskrives i dette ver-
set, skjer vanligvis ikke plutselig eller i samme øye-
blikk. Det er en vedvarende prosess – ikke en enkelt 
hendelse. Linje på linje og bud på bud, gradvis og 
nesten umerkelig blir våre motiver, våre tanker, våre 
ord og våre gjerninger forenelige med Guds vilje. 
Denne fasen i forvandlingsprosessen krever tid, 
utholdenhet og tålmodighet.

Agurker blir sylteagurker bare ved stadig, vedva-
rende og fullstendig nedsenkning i saltlake. Det er 
betydningsfullt at salt er hovedingrediensen i opp-
skriften. Salt brukes ofte i Skriftene som et symbol 
for både en pakt og et paktsfolk. Og på samme måte 

som salt er nødvendig for å forvandle en agurk 
til sylteagurk, står pakter sentralt i vår åndelige 
gjenfødelse.

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.

“Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til 
døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de 
døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre 
i et nytt liv” (Romerne 6:4).

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. Spora-
disk 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.

“Jeg vil dere skal komme til Kristus, som er Israels 
Hellige, og ta del i hans frelse og hans forløsnings 
kraft. Ja, kom til ham, ofre hele deres sjel som et 
offer til ham og vedbli i faste og bønn og hold ut til 
enden, og så sant Herren lever, vil dere bli frelst” 
(Omni 1:26).

Fullstendig nedsenkning i og modning i Frel-
serens evangelium er nødvendige skritt i 
gjenfødelsesprosessen.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra L. Tom Perry, “Læresetningene og prinsip-
pene i trosartiklene,” Ensign eller Liahona, nov. 2013

Kraften i vår lærers ord har vært en kilde til inspi-
rasjon for meg på grunn av den vekt hun la på å 
studere evangeliet. Skriftene leder oss til en sann-
hetsnorm som vi kan bedømme den kunnskapen vi 
får ved, om den er sann eller usann. Sann lære kom-
mer fra Gud, kilden til og grunnlaget for alle sann-
heter. Læresetningene og prinsippene i den sanne 
lære finnes i vår Herre og Frelsers evangelium. Falsk 
lære kommer fra Satan, alle løgners far. Hans ønske 
er å fordreie og forandre åpenbarte sannheter. Han 
ønsker å lure oss slik at noen av oss vil gå oss vill på 
reisen tilbake til vårt himmelske hjem.

Skriftene lærer oss hvordan vi kan unngå falske 
læresetninger. For eksempel leser vi i Paulus brev til 
Timoteus:

“Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til 
lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuk-
telse i rettferdighet,

for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i 
stand til all god gjerning” (2 Timoteus 3:16-17).

Denne læren er for Kirken som et batteri er for en 
mobiltelefon. Når du tar ut batteriet fra mobiltele-
fonen, blir den ubrukelig. En kirke der sann lære 
ikke lenger undervises, er like ubrukelig. Den kan 
ikke lede oss tilbake til vår himmelske Fader og vårt 
evige hjem.
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OKTOBER: BLI MER LIK KRISTUS

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg bruke 
Skriftene til å hjelpe andre 
å bli mer lik Kristus?
Jesus Kristus er det beste eksempel på undervisning. Han brukte Skriftene til å 
undervise i sitt evangelium. Profeter i de siste dager har sagt at ingenting kan 
erstatte Skriftene og levende profeters ord når vi underviser andre i evange-
liet. For å kunne undervise fra Skriftene, må vi studere dem selv. Da kan vi 
fortelle historier og gi eksempler fra Skriftene og hjelpe dem vi underviser til å 
anvende Skriftene på seg selv.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva vil inspirere ungdommene til å 
ønske å bruke Skriftene når de underviser?

Matteus 12:1- 8; 13:38- 41 (Eksempler 
på at Frelseren anvendte Skriftene)

Lukas 4:17- 27 (Jesus bruker Skriftene 
til å undervise folket i Nasaret)

3 Nephi 23:1- 6 (Jesus bruker Skriftene 
til å undervise nephittene)

“Undervis fra Skriftene,” i Jeffrey R. 
Holland, “Undervisning og læring 
i Kirken,” Ensign eller Liahona, juni 
2007, 94- 97

“Undervis fra Skriften,” Undervisning, 
intet større kall, 54- 59

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med sine venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene neden-
for kan hjelpe:

• Be ungdommene presentere et 
favorittskriftsted for klassen. Hvorfor 
er dette skriftstedet meningsfylt for 
dem?

• Be ungdommene lese i Skriftene 
eksempler på at Frelseren anvendte 
Skriftene til å undervise andre, for 
eksempel skriftstedene som er fore-
slått i denne oversikten eller andre du 

Hvilke skriftsteder har du 
brukt nylig til å undervise 
i et prinsipp i evangeliet? 
Hvordan har ditt studium 
av Skriftene hjulpet deg å 
bli en bedre lærer? Hvor-
dan bruker du Skriftene 
når du underviser?

Hvilke historier fra Skrif-
tene eller skriftsteder kan 
være mest meningsfylte 
og relevante for ungdom-
mene? Hvorfor er det 
viktig for ungdommene 
å bruke Skriftene når de 
underviser?
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vet om. Snakk med ungdommene om 
spørsmål som de følgende: Hvor-
for anvendte Frelseren Skriftene 
til å undervise? Hvordan påvirket 
hans bruk av Skriftene dem han 

underviste? Hvilke anledninger har 
ungdommene til å undervise? Hvor-
dan kan ungdommene bruke Skrif-
tene i sin undervisning?

Lær sammen

Hver av de følgende aktiviteter vil hjelpe ungdommene å forstå hvordan de kan bruke 
Skriftene til å hjelpe andre å bli mer lik Kristus. Ifølge Åndens inspirasjon velger du en 
eller flere som vil fungere best for din klasse:

• Vis hvordan du bruker studiehjel-
pemidlene i Skriftene (for eksempel 
fotnoter, kapitteloverskrifter eller 
Veiledning til Skriftene) som lærer (se 
Undervisning, intet større kall, 56- 57). 
Oppfordre ungdommene til å bruke 
studiehjelpemidlene i Skriftene til 
å forberede en leksjon til familiens 
hjemmeaften om en av de Kristus- 
lignende egenskapene de studerer i 
sine andre klasser. Be om mulig noen 
av dem om å dele det de har forbe-
redt, med klassen.

• Be ungdommene forestille seg at 
de har blitt bedt om å undervise små 
barn om en Kristus- lignende egenskap 
ved hjelp av en historie fra Skriftene, 
slik som den barmhjertige samaritan 
(Lukas 10:25- 37) eller lignelsen om 
den bortkomne sauen (Lukas 15:1- 7). 
Oppfordre dem til å bruke retnings-
linjene på side 182- 84 i Forkynn mitt 
evangelium til å planlegge hvordan de 
vil undervise i historien. Gi dem om 
mulig tid til å øve på å undervise, og 
avtal en mulighet for dem til å under-
vise barn i historiene sine.

• Be ungdommene lese det som står 
under “Sørg for sammenheng” og “Gi 
biografisk informasjon” i Undervis-
ning, intet større kall, 54- 55. Vis hvor-
dan du presenterer sammenhengen 
når du underviser om Skriftene, ved å 
fortelle historien om kaptein Moroni 
og frihetens fane. Du kan for eksem-
pel sammenfatte bakgrunnsinforma-
sjonen i Alma 46:1- 11 før du leser vers 
12- 13. Spør ungdommene hvordan 
det å forstå bakgrunnsinformasjonen 
hjelper dem å forstå historien fra 
Skriftene. Be ungdommene velge et 
skriftsted og øve på å undervise andre 
om den ved å gi sammenheng og 
biografisk informasjon.

• Vis hvordan du ber andre om å se 
etter noe spesielt i Skriftene. Du kan 
bruke noen av eksemplene på side 55 
i Undervisning, intet større kall. Be ung-
dommene finne et skriftsted om en 
Kristus- lignende egenskap og finne 
noe de kan be elevene om å se etter 
mens de leser dette skriftstedet. La 
dem undervise klassen i skriftstedene 
sine ved hjelp av “se etter”- metoden.

Studieteknikker

Ved hjelp av fotnoter. I 
den første aktiviteten i 
denne delen oppfordres 
ungdommene til å bruke 
skriftstudiehjelpemidler, 
herunder fotnoter. Be dem 
lese et vers om en Kristus- 
lignende egenskap og 
studere hver fotnote for 
det verset, for så å besvare 
følgende spørsmål: Hva 
tilføyer denne fotnoten til 
min forståelse av verset? 
Oppfordre ungdommene 
til å bruke fotnotene ofte 
mens de studerer Skriftene 
på egen hånd.
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Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren lærte folk å tenke 
på Skriftene for seg selv og 
bruke dem til å finne svar 
på sine egne spørsmål. 
Hvordan kan du opp-
muntre ungdommene til 
å undervise slik Frelseren 
gjorde?

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan bruke Skrif-
tene i sine anstrengelser for å hjelpe andre å komme til Kristus? Hvilke følelser eller 
tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på 
dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hvordan de kan bruke det de har lært i klassen, til å forbedre sitt 
studium av og sin undervisning i evangeliet. Be dem fortelle i fremtidige klasser om 
erfaringer de har hatt med å bruke Skriftene til å undervise andre.
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra “Undervis fra Skriften,” Undervisning intet 
større kall (1999), 54-59

Sørg for sammenheng

Bakgrunnen for et skriftsted kalles også kontekst 
eller sammenheng. Elevene vil bedre forstå det som 
skjer eller sies i et skriftsted når de kjenner bakgrun-
nen for det.

Når dere skal se etter bakgrunnen for noe, stiller du 
følgende spørsmål:

• Hvem er det som taler?

• Hvem taler vedkommende til?

• Hva snakker vedkommende om?

• Hva er det vedkommende svarer på?

• Hvorfor sier vedkommende dette?

Eksempelvis inneholder Lukas 15:11-32 Frelserens 
lignelse om den fortapte sønn. Profeten Joseph 
Smith sa at han fikk en forståelse av denne lignelsen 
ved å se på bakgrunnen for den:

“Jeg har en nøkkel som hjelper meg å forstå Skriftene. 
Jeg spør: Hvilket spørsmål var foranledningen til sva-
ret, eller med andre ord, hvilket spørsmål fikk Jesus 
til å fortelle denne lignelsen? . . . Mens Jesus undervi-
ste folket, trakk tollere og syndere seg tett inntil ham, 
‘og fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom 
og sa: Denne mann tar imot syndere og eter sammen 
med dem.’ Dette er nøkkelordet som åpner døren til 
lignelsen om den fortapte sønn. Den ble fortalt som 
svar på saddukeernes og fariseernes knurring og tvil, 
de som stilte spørsmål, fant feil og sa: ‘Hvordan kan 
det ha seg at en mann som er så stor som han utgir 
seg for å være, spiser sammen med tollere og synd-
ere?’” (Profeten Joseph Smiths læresetninger, red. Joseph 
Fielding Smith [1976], 208-209).

Som profeten Joseph påpekte begynner lignelsens 
bakgrunn i Lukas 15:1-2, flere vers før lignelsen 

begynner. En måte å finne bakgrunnen på er å lese 
versene før og etter det skriftstedet du studerer. . .

Noen ganger er det også nyttig å studere historiens 
politiske, samfunnsmessige og økonomiske for-
hold på den tiden skriftstedet ble gitt. For å få en 
forståelse av f.eks. Herrens trøst og løfter i Lære og 
pakter 121 og 122, er det nyttig å ha kunnskap om 
de lidelser de hellige hadde i Missouri på den tiden, 
og hvilke forhold profeten Joseph og hans med-
fanger levde under i Liberty fengsel. For å øke vår 
forståelse av Paulus-brevene, kan vi dra nytte av en 
grunnleggende kunnskap om området han reiste i, 
og hvordan forholdene var i de grenene av Kirken 
som han skrev til. Veiledning til Skriftene kan være 
en utmerket kilde for denne og annen bakgrunnsin-
formasjon om skriftsteder i Bibelen.

Når man skal fortelle om bakgrunnen, er det viktig 
ikke å tape formålet med den av syne, nemlig å 
bidra til større forståelse av et spesielt skriftsted. 
Vær påpasselig så du ikke gjør sammenhengen – 
f.eks. historien, de politiske forholdene, økonomiske 
forhold eller folkets språk som skriftstedet omhand-
ler – til hovedpoeng i en leksjon. . .

Gi biografisk informasjon

Når vi studerer livet til personer i Skriftene, ser vi ofte 
prinsipper i evangeliet i virksomhet over lengre tid. 
Den fullstendige historien om Zeezrom i Mormons 
bok viser for eksempel at en person kan omvende 
seg og fortsette å tjene Herren i rettferdighet. Hvis 
du leser de versene som er sitert i innholdsforteg-
nelsen under “Zeezrom” bak i Mormons bok, kan 
du følge historien om Zeezroms angrep på Kirken, 
hans omvendelse og til sist hans tapre tjeneste som 
misjonær og lærer i evangeliet. Andre opplysende 
biografier finnes om Rut, kong David, Samuel, Ester, 
apostelen Paulus, Alma den eldre, kong Benjamin, 
Alma den yngre, Corianton, Mormon og Moroni.
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OKTOBER: BLI MER LIK KRISTUS

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg effektivt bruke 
spørsmål når jeg underviser?
“Jesus Kristus, Mesterlæreren, stilte ofte spørsmål for å oppmuntre folk til å 
grunne på og anvende prinsippene han lærte dem. Hans spørsmål ansporet 
til ettertanke, selvransakelse og forpliktelse. For å hjelpe dem vi underviser, 
kan vi lære å stille spørsmål som hjelper andre å tenke på, drøfte og anvende 
evangeliets prinsipper.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva vil inspirere ungdommene du 
underviser?

Matteus 7:7- 11 (Frelseren stiller spørs-
mål for å hjelpe oss å anvende prin-
sippet bønn)

Matteus 16:13- 17 (Frelseren stiller 
spørsmål som oppfordrer Peter til å 
vitne)

Matteus 16:24- 26 (Frelseren stiller 
spørsmål som maner til dypere 
ettertanke)

Alma 5:14- 30 (Alma bruker spørsmål 
til å undervise nephittene)

Dieter F. Uchtdorf, “De barmhjertige 
skal finne barmhjertighet,” Ensign 
eller Liahona, mai 2012, 70- 76

“Undervisning med spørsmål,” 
Undervisning, intet større kall, 68- 70

Video: “Tingene som de virkelig er”

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med sine venner). Hvordan kan 
du hjelpe dem å se evangeliets relevans i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om en 
opplevelse de har hatt i løpet av uken 
som har utdypet deres forståelse av 
noe de lærer om Kristus- lignende 
egenskaper.

• Minst en uke før klassen kan du 
be ungdommene legge merke til 

spørsmål deres lærere stiller dem (i 
Seminar, på skolen eller i Kirkens 
klasser). Be dem om å diskutere 
i klassen de forskjellige måtene 
lærerne bruker spørsmål på. Hva 
så de som var effektivt? Hvorfor er 
det å stille spørsmål en viktig del av 
undervisningen?

Hvordan har du sett effek-
tive lærere bruke spørsmål 
til å hjelpe andre å grunne 
på og anvende evangeliet? 
Hvordan bruker du spørs-
mål når du underviser?

Hva trenger ungdommene 
å forstå med hensyn til å 
stille spørsmål, som vil 
hjelpe dem å bli bedre 
lærere?
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Lær sammen

Hver av de følgende aktiviteter vil hjelpe ungdommene å forstå hvordan de kan bruke 
spørsmål effektivt når de underviser andre. Ifølge Åndens inspirasjon velger du en eller 
flere som vil fungere best for din klasse:

• Be hver ungdom om å lese ett av 
skriftstedene som er oppført i denne 
oversikten, og finne spørsmålene 
Frelseren stilte i disse skriftstedene. 
Hvorfor stilte han disse spørsmålene? 
Hvordan ville undervisningserfarin-
gene ha vært annerledes hvis Frelse-
ren ikke hadde stilt spørsmål i disse 
situasjonene? Hvorfor er det å stille 
spørsmål en effektiv måte å undervise 
andre på? Be ungdommene tenke 
på muligheter de har til å undervise 
(som hjemmelærere, i taler på nad-
verdsmøtet, på familiens hjemmeaf-
ten, i uformelle sammenhenger og så 
videre). Hvordan ville det forbedre 
deres undervisning å stille spørsmål i 
disse situasjonene?

• Del klassen inn i grupper, og be 
hver gruppe lese om en av de typer 
spørsmål som er beskrevet under 
“Generelle retningslinjer for å forbe-
rede spørsmål” i Undervisning, intet 
større kall, 68- 69. Be gruppene være 
forberedt på å undervise klassen om 
hva slags spørsmål de studerte og 
forklare når det ville være hensikts-
messig å bruke denne typen spørs-
mål. Be dem tenke ut og gi sine egne 
eksempler på denne typen spørsmål. 
Når gruppene har presentert det de 
har lært, gir du hver gruppe tid til 

å velge en av de Kristus- lignende 
egenskapene i Forkynn mitt evangelium 
(side 115- 23) og skrive spørsmål de 
kan stille når de underviser andre om 
den egenskapen. Be dem skrive spørs-
målene sine på tavlen.

• Be ungdommene lese Alma 5:14- 30, 
se videoen “Tingene som de virkelig 
er” eller gjennomgå president Dieter 
F. Uchtdorfs tale “De barmhjertige 
skal finne barmhjertighet”. Be dem 
lage en liste over noen av spørs-
målene Alma, eldste Bednar eller 
president Uchtdorf bruker når de 
underviser. Hvordan hjelper disse 
spørsmålene oss å lære? Be ungdom-
mene overveie hvordan de kan bruke 
spørsmål neste gang de blir bedt om å 
holde en tale.

• Demonstrer for ungdommene noen 
av eksemplene under “Oppfinnsom-
het ved bruk av spørsmål” på side 
69- 70 i Undervisning, intet større kall, 
eller andre du kan komme på. (Vurder 
å bruke spørsmål om emnet i denne 
enheten, å bli mer lik Kristus.) Be 
ungdommene finne ut hva du gjorde 
for å presentere spørsmålene, og lage 
en liste over disse ideene på tavlen. 
Be dem tenke på andre kreative måter 
å bruke spørsmål på og øve på dem i 
par eller små grupper.

Undervisningstips

“Still spørsmål som krever 
at elevene må finne svaret 
i Skriftene og i læresetnin-
gene til profeter i de siste 
dager” (Undervisning, intet 
større kall [1999], 62).
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Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan bruke spørs-
mål når de underviser? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørs-
mål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Overvei hvordan du kan følge opp.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stilte dem han 
underviste, spørsmål som 
fikk dem til å tenke og føle 
dypt. På grunn av hans 
kjærlighet, følte de seg 
trygge på å uttrykke sine 
tanker og personlige følel-
ser. Hvordan kan du skape 
en atmosfære i klassen 
hvor ungdommene vil føle 
seg trygge til å svare på 
spørsmål?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Dieter F. Uchtdorf, “De barmhjertige skal 
finne barmhjertighet,” Ensign eller Liahona, mai 2012, 
70-76

Mine kjære brødre og søstre, overvei følgende 
spørsmål som en selvtest:

Bærer du nag mot en annen?

Farer du med sladder, selv om det du sier kan være 
sant?

Holder du utenfor, skyver unna eller straffer andre 
på grunn av noe de har gjort?

Misunner du i hemmelighet en annen?

Ønsker du å skade noen?

Hvis dere svarte ja på noen av disse spørsmålene, 
kan det være lurt å bruke prekenen på tre ord fra 
tidligere: Slutt med det!

I en verden full av beskyldninger og uvennlighet er 
det lett å samle og kaste steiner. Men før vi gjør det, 
la oss huske ordene fra ham som er vår Mester og 
vårt forbilde: “Den av dere som er uten synd, han 
skal kaste den første stein på henne.” [Johannes 8:7.]

Brødre og søstre, la oss legge ned våre steiner.

La oss være vennlige.

La oss tilgi.

La oss snakke fredelig med hverandre.

La Guds kjærlighet fylle vårt hjerte.

“La oss . . . gjøre det gode mot alle.” [Galaterne 
6:10.]

Frelseren ga dette løfte: “Gi, så skal det bli gitt dere! 
Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt 
dere i fanget. . . For med det samme mål som dere 
[bruker], skal det måles igjen til dere.” [Lukas 6:38.]

Burde ikke dette løftet være nok til alltid å fokusere 
vår innsats på vennlighet, tilgivelse og kjærlighet 
istedenfor noen form for negativ adferd?

La oss som Jesu Kristi disipler, gjengjelde ondt med 
godt. [Se Matteus 5:39-41.] La oss ikke søke hevn 
eller la vår vrede overvinne oss.

“For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil 
gjengjelde, sier Herren.

Om din fiende er sulten, så gi ham å ete. Om han er 
tørst, så gi ham å drikke. . .

La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn 
det onde med det gode.” [Romerne 12:19-21.]

Husk: Til syvende og sist er det de barmhjertige som 
finner barmhjertighet. [Se Matteus 5:7.]

Som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dag-
ers Hellige, uansett hvor vi er, la oss være kjent som 
et folk som “har kjærlighet til hverandre”. [Johannes 
13:35.]
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OKTOBER: BLI MER LIK KRISTUS

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva kan Frelserens 
eksempel lære meg om 
læring av evangeliet?
Når det gjelder læring av evangeliet, som i alt annet, er Jesus Kristus vårt full-
komne eksempel. Fordi han var fullkomment lydig og underdanig sin Fader, 
“gikk [han] frem i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker” (Lukas 
2:52). Akkurat slik Frelseren mottok “nåde for nåde” (L&p 93:12), må vi tålmo-
dig søke lys og kunnskap fra Gud i våre anstrengelser for å lære evangeliet.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt følgende skriftsteder og ressurser. Hva vil inspirere ungdommene du 
underviser?

Lukas 2:40- 52 (Jesus Kristus vokste i 
visdom og forståelse som gutt)

Johannes 5:30 (Jesus Kristus søkte 
alltid sin Faders vilje)

1 Korinterbrev 2:14 (Det naturlige 
menneske tar ikke imot det som hører 
Ånden til)

L&p 1:26- 28; 112:10 (Hvis vi er villige 
og ydmyke, vil Herren undervise oss)

L&p 93:11- 20 (Vi kan motta nåde for 
nåde slik Frelseren gjorde)

L&p 130:18- 19 (Vi får kunnskap og 
intelligens ved flid og lydighet)

Richard G. Scott, “Skaff deg åndelig 
kunnskap,” Lys over Norge, jan. 1994, 88

Robert R. Steuer, “Vær lærevillig,” 
Ensign eller Liahona, juli 2002, 34

Hvilke Kristus- lignende 
egenskaper mener du er 
viktige for å lære evange-
liet? Hvordan har det å 
utvikle disse egenskapene 
hjulpet deg i din innsats 
for å studere og undervise 
i evangeliet?

Hva kan ungdommene 
forstå om Frelseren som vil 
hjelpe dem å bli bedre til å 
studere evangeliet?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon, bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med sine venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene neden-
for kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om noe 
de lærer om Frelseren i sitt personlige 
studium. Hva gjør de for å prøve å bli 
mer lik ham?

• Be ungdommene lage en liste på 
tavlen over Jesu Kristi egenskaper 

(du finner noen ideer i Forkynn mitt 
evangelium, side 126). Hvilke av disse 
egenskapene tror ungdommene kan 
hjelpe oss å bli bedre til å lære evan-
geliet? Be dem forklare sine svar og gi 
eksempler på hvordan Frelseren viste 
disse egenskapene.

Lær sammen

Hver av de følgende aktiviteter vil hjelpe ungdommene å forstå hvordan det å utvikle 
Kristus- lignende egenskaper kan hjelpe dem å bli bedre til å lære evangeliet. Ifølge 
Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil fungere best for din klasse:

• Les som klasse ett eller flere av 
følgende skriftsteder: Lukas 2:40- 52; 
Johannes 5:30; Lære og pakter 93:11- 
20. Be ungdommene se i disse versene 
etter gode elevers egenskaper som 
Frelseren var et eksempel på. Be dem 
fortelle hva de finner ut, sammen med 
andre egenskaper en god elev har, 
som de ønsker å utvikle i sitt eget liv.

• Skriv følgende skriftstedhenvis-
ninger på tavlen: Johannes 5:30; L&p 
1:26- 28; 112:10; 130:18- 19. Be hver 
ungdom velge en av henvisningene, 
lese den og finne en egenskap som en 
god elev har. Hvorfor er disse egen-
skapene viktige for å lære evangeliet? 
Be ungdommene planlegge hvordan 
de kan anvende disse egenskapene i 
sitt studium av evangeliet.

• Be hvert klassemedlem lese om ett 
av de fire prinsippene for å oppnå 

åndelig kunnskap i eldste Richard G. 
Scotts tale “Skaff deg åndelig kunn-
skap”. Be ungdommene fortelle hva 
de lærer om å lære av eldste Scotts 
budskap. På hvilke måter var Frel-
seren et eksempel på disse prinsip-
pene? Be dem fortelle hvordan de kan 
anvende disse prinsippene i sin egen 
læring av evangeliet.

• Be ungdommene lese eldste Richard 
R. Steuers tale “Vær lærevillig.” Be 
dem velge et eksempel fra Skriftene 
som eldste Steuer bruker, som interes-
serer dem. Be dem se etter historien i 
Skriftene (ved hjelp av henvisningene 
i talen), lese mer om den og dele det 
de leser med resten av klassen. Hva 
lærer de av disse historiene om å være 
lærevillig? Hvilke lignende eksempler 
kan de gi fra sitt eget liv? Hvordan 
kan de følge disse eksemplene i sitt 
eget studium av evangeliet?

Studieteknikker

Se etter Jesu Kristi egenska-
per. I den første aktiviteten 
i denne delen blir ung-
dommene bedt om å se 
etter Kristi egenskaper i 
Skriftene. Oppfordre ung-
dommene til å gjøre dette 
når de leser Skriftene. De 
kan tenke på spørsmål 
som “Hva kan jeg lære om 
Jesus Kristus? Hva må jeg 
forandre i livet mitt for å 
bli mer lik ham?”
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Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan det å bli mer lik 
Kristus kan hjelpe dem å bli bedre til å lære evangeliet? Hvilke følelser eller tilskyndel-
ser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Overvei hvordan du kan følge opp.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren elsket dem han 
underviste. Han ba for 
dem og tjente dem kon-
tinuerlig. Hvordan kan 
bønn og tjeneste for de 
ungdommene du undervi-
ser, hjelpe dem å føle din 
kjærlighet til dem? Hvor-
dan vil dette påvirke kvali-
teten på din undervisning?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Richard G. Scott, “Skaff deg åndelig kunn-
skap,” Ensign, nov. 1993, 86-88, eller Lys over Norge, 
jan. 1994, 86-88

Ydmykhet er av største betydning for å oppnå ånde-
lig kunnskap. Å være ydmyk er å være lærevillig. 
Ydmykhet gjør det mulig å bli instruert av Ånden 
og undervist fra kilder som er inspirert av Herren, 
som for eksempel Skriftene. Den personlige vekst 
og forståelses frø spirer og blomstrer i ydmykhetens 
fruktbare jord. Deres frukt er åndelig kunnskap som 
skal veilede oss i dette liv og det neste.

En stolt person kan ikke kjenne det som hører 
Ånden til. Paulus forkynte denne sannhet og sa:

“Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten 
Guds Ånd. . .

Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som 
hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, 
og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes 
på åndelig vis” (1 Korinterbrev 2:11, 14).

Siden det krever mye personlig innsats å oppnå og 
anvende nyttig kunnskap, kan du ikke i det uende-
lige prøvesmake fra enhver fascinerende arena i livet. 

Derfor skulle du nøye velge ut noen viktige områ-
der hvor du kan fokusere din energi for å lære og 
formidle viktige sannheter. Jeg vet at å oppnå kunn-
skap av stor verdi krever usedvanlig mye personlig 
innsats. Dette er spesielt sant når vi ønsker å oppnå 
åndelig kunnskap. President Kimball sa det slik:

“Både verdslige og åndelige kunnskapsskatter er 
skjult – men skjult fra den som ikke søker dem 
på riktig måte og anstrenger seg for å finne dem. 
. . . Åndelig kunnskap finner man ikke ved bare å 
spørre etter den. Selv ikke bønn er tilstrekkelig. Det 
skal utholdenhet til, og man må vie sitt liv til det. 
. . . Av alle kunnskapsskatter er den aller viktigste 
kunnskap om Gud” (The Teachings of Spencer W. 
Kimball, s. 389-90).

Brigham Young lærte sannheten ved å lytte omhyg-
gelig til Joseph Smith og anstrenge seg for å for-
stå alt som ble undervist ved ord, eksempel eller 
Ånden. Den resulterende veiledning har velsignet 
generasjoner. Den forberedte Brigham Young til å 
lære flere sannheter og å formidle langt mer enn han 
personlig hadde mottatt fra Joseph Smith. Følg hans 
eksempel.
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“For de har kraften i seg til å handle som de vil” (L&p 58:28).

Oversiktene i dette heftet vil hjelpe ungdommene å utvikle de ferdighetene de trenger 
for å bli åndelig selvhjulpne. De vil også lære hva det betyr å være timelig selvhjul-
pen. For å overvinne fristelsene de står overfor hver dag, vil de trenge å ha sitt eget 
vitnesbyrd – de vil ikke alltid være i stand til å sette sin lit til andres vitnesbyrd. Du 
kan hjelpe dem å lære å finne svar på spørsmål om evangeliet og få sitt eget vitnes-
byrd om sannheten. Etter hvert som de blir selvhjulpne, vil de også være bedre i stand 
til å tjene og ha omsorg for andre.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Hvordan kan jeg bli åndelig selvhjulpen?
Hvordan kan jeg finne svar på mine egne spørsmål om evangeliet?
Hvordan kan jeg overvinne tvil med tro?
Hvordan kan jeg lære å ta egne avgjørelser?
Hvordan kan jeg bli mer selvhjulpen ved å sette meg mål?
Hvordan kan jeg forberede meg til å bli økonomisk selvhjulpen?
Hvordan kan jeg stå som Guds vitne?

November: Åndelig og timelig 
selvhjulpenhet
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NOVEMBER: ÅNDELIG OG TIMELIG SELVHJULPENHET

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg bli 
åndelig selvhjulpen?
Åndelig selvhjulpenhet er viktig for vårt evige velbefinnende. Når vi er åndelig 
selvhjulpne, er ikke vitnesbyrdet vårt avhengig av andres vitnesbyrd. Vi søker 
egne åndelige opplevelser gjennom daglig bønn, studium av Skriftene og ved 
å utøve tro på Jesus Kristus. Vi vender oss til vår himmelske Fader for å motta 
hans hjelp til å løse våre egne vanskelige problemer. Vi er også i stand til å 
styrke andre når de har åndelige behov.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt disse skriftstedene og andre ressurser. Hva vil hjelpe ungdommene å 
forstå viktigheten av åndelig selvhjulpenhet?

Matteus 25:1- 13 (Lignelsen om de ti 
jomfruer)

Mormon 9:27 (Vi må arbeide på vår 
egen frelse)

Moroni 10:3- 5 (Vi kan kjenne sannhe-
ten på egen hånd)

L&p 58:26- 28 (Vi har kraften i oss til å 
tilveiebringe rettferdighet)

L&p 130:18- 19 (Flid og lydighet 
hjelper oss å tilegne oss kunnskap og 
intelligens)

Dieter F. Uchtdorf: “Styrken i et 
personlig vitnesbyrd,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2006, 37- 39

Jörg Klebingat, “Kom til Guds trone 
med frimodighet,” Ensign eller Lia-
hona, nov. 2014, 34–37

David A. Bednar, “Omvendt til Her-
ren,” Ensign eller Liahona, nov. 2012, 
106–9

Video: “De som er kloke”, se også 
Lære og pakter og Kirkens historie 
– ressurs- DVD- er

Hva har du gjort for å bli 
mer åndelig selvhjulpen? 
Hvordan har du blitt vel-
signet ved å være åndelig 
selvhjulpen?

Hva kan ungdommene 
gjøre for å utvikle åndelig 
selvhjulpenhet? Hvor-
dan vil ungdommene ha 
nytte av å bli mer åndelig 
selvhjulpne?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan kan 
du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene nedenfor 
kan være til hjelp:

• Be ungdommene nevne noe de 
nylig har gjort for å anvende det de 
lærer i Søndagsskolen, i sitt person-
lige studium av evangeliet.

• Be et klassemedlem lese avsnittet i 
begynnelsen av denne leksjonen, og 

oppmuntre de andre i klassen til å 
lytte etter svar på spørsmålet ”Hva er 
åndelig selvhjulpenhet?“ Gi klassen et 
par minutter til å skrive ned svar, og 
la dem så presentere svarene sine.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe ungdommene å lære å bli mer åndelig selv-
hjulpne. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil fungere for din klasse:

• Velg spørsmål fra det første avsnit-
tet av eldste Jörg Klebingats tale 
“Kom til Guds trone med frimodig-
het,” og be ungdommene besvare 
spørsmålene hver for seg. Be hver 
ungdom studere et av eldste Klebin-
gats seks forslag og forklare for resten 
av klassen hvordan det kan hjelpe 
dem å bli mer åndelig selvhjulpne.

• Be hver av ungdommene lese et av 
skriftstedene som er foreslått i denne 
oversikten. Etter at du har gitt ung-
dommene tid til å lese versene, deler 
du dem inn i par og ber dem intervjue 
hverandre og stille spørsmål som 
f.eks.: Hva sto det i skriftstedet du 
leste? Hva lærte disse versene deg om 
åndelig selvhjulpenhet? Hva føler du 
deg inspirert til å gjøre på grunn av 
det du leste? Gi ungdommene anled-
ning til å intervjue andre i klassen.

• Be ungdommene lese avsnittet 
“Hvordan får vi et vitnesbyrd?” fra 
president Dieter F. Uchtdorfs tale 
“Styrken i et personlig vitnesbyrd.” 
Hvorfor er det viktig at hver av oss 
har et personlig vitnesbyrd? Be ung-
dommene fortelle hvordan de har fått 
sitt eget vitnesbyrd om evangeliets 
sannhet. Bær vitnesbyrd om velsig-
nelsene du har mottatt fordi du har 
ditt eget vitnesbyrd. Som en del av 
denne diskusjonen kan du vurdere 
å presentere denne uttalelsen av 
president Thomas S. Monson: “For 
at vi skal være sterke og motstå alle 
kreftene som trekker oss i feil retning, 
eller alle røstene som lokker oss til 
å velge feil vei, må vi ha vårt eget 
vitnesbyrd. Enten du er 12 eller 112 – 
eller hvor som helst imellom – kan du 
selv vite at Jesu Kristi evangelium er 
sant” (“Våg å stå alene,” Ensign eller 

Studieteknikker

Sammenfatning. I den første 
aktiviteten i denne delen 
blir ungdommene bedt 
om å skrive et sammen-
drag av det de har lest i 
en tale fra en generalkon-
feranse. Dette vil hjelpe 
dem å forsikre seg om 
at de forstår budskapet 
i talen. De bes også om 
å anvende budskapet på 
sitt eget liv. De kan gjøre 
det ved å stille spørsmål 
som: “Hva ønsker Herren 
at jeg skal lære av denne 
talen?” Oppmuntre ung-
dommene til å gjøre dette 
hver gang de studerer en 
konferansetale.
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Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stolte på sine 
disipler, forberedte dem 
og ga dem viktige ansvars-
oppgaver med å undervise, 
velsigne og tjene andre. 
Hvordan kan du hjelpe 
ungdommene til å lære 
andre det de selv har lært?

Liahona, nov. 2011, 62). Hva er noen 
andre ting ungdommene kan gjøre for 
å bli åndelig selvhjulpne?

• Be ungdommene lese Matteus 
25:1- 13, eller vis videoen “De som 
er kloke”. Hva lærer ungdommene 
om åndelig selvhjulpenhet av denne 

lignelsen? Som en del av denne 
diskusjonen ber du ungdommene 
lese det som står under “Vitnesbyrd, 
omvendelse og lignelsen om de ti 
jomfruer” fra eldste David A. Bednars 
tale “Omvendt til Herren.” Hva kan 
ungdommene gjøre for å få mer olje 
på lampene sine?

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de skal bli åndelig 
selvhjulpne? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette 
emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Overvei hvordan du kan følge opp.



228

Utvalgte ressurser

Utdrag fra Dieter F. Uchtdorf, “Styrken i et personlig 
vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, nov. 2006, 38- 39

Et vitnesbyrd er et svært dyrebart eie fordi det ikke 
alene er tilegnet ved logikk eller fornuft, det kan 
ikke kjøpes med jordisk gods, og det kan ikke gis 
i gave eller nedarves fra våre forfedre. Vi kan ikke 
være avhengige av andres vitnesbyrd. Vi må selv 
komme til visshet. President Gordon B. Hinckley 
har sagt: “Enhver siste- dagers- hellig er ansvarlig 
for selv å vite uten noen tvil at Jesus er den levende 
Guds oppstandne, levende Sønn” (“Frykt ikke for å 
gjøre godt”, Lys over Norge, okt. 1983, 140) …

Vi mottar dette vitnesbyrdet når Den hellige ånd 
taler til den ånd vi har inni oss. Vi vil motta en rolig 
og urokkelig visshet som vil være  kilden til vårt 
vitnesbyrd og vår overbevisning uavhengig av kul-
tur, rase, språk eller sosial og økonomisk bakgrunn. 
Disse Åndens tilskyndelser, og ikke alene menne-
skers logikk, vil være den sikre grunnvoll å bygge 
vårt vitnesbyrd på.

Kjernen i dette vitnesbyrdet vil alltid være troen på 
og kunnskapen om Jesus Kristus og hans guddom-
melige misjon, og han sier i Skriftene om seg selv: 
“Jeg er veien, sannheten og livet” (Johannes 14:6).

Hvordan får vi så et personlig vitnesbyrd som er 
forankret i Den hellige ånds vitne? Mønsteret er 
forklart i Skriftene:

Først: Ha et ønske om å tro. Mormons bok opp-
muntrer oss: “Hvis dere vil våkne opp og anstrenge 
deres evner, ja, prøve mine ord og utøve tro i den 
minste grad, ja, selv om dere ikke kan gjøre mer enn 
ønske å tro” (Alma 32:27).

Noen vil kanskje si: “Jeg kan ikke tro, jeg er ingen 
religiøs person.” Tenk bare på at Gud lover oss gud-
dommelig hjelp om vi så bare har et ønske om å tro, 
men det må være oppriktig og ikke et foregitt ønske.

For det annet: Gransk Skriftene. Still spørsmål, 
studer for å finne svar, let etter svar i Skriftene. 
Igjen har Mormons bok et godt råd til oss: “Hvis 
dere gir plass så et frø kan bli sådd i deres hjerte,” 
vil det gode frøet ved flittig studium av Guds ord 
“begynne å svulme i deres bryst” hvis dere ikke 
motsetter dere det med vantro. Det gode frøet vil 
“utvide [deres] sjel” og “opplyse [deres] forstand” 
Alma 32:28).

For det tredje: Gjør Guds vilje, hold budene. Det 
er ikke nok å begi seg ut på en vitenskapelig debatt 
hvis vi ønsker å vite for oss selv at Guds rike er 
gjenopprettet på jorden. Et tilfeldig studium er ikke 
nok. Vi må tre inn i handlingen selv, og det vil si å 
lære, og så gjøre Guds vilje.

Vi trenger å komme til Kristus og følge hans lære-
setninger. Frelseren sa: “Min lære er ikke min, men 
hans som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans 
vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller 
om jeg taler av meg selv” (Johannes 7:16- 17; uthe-
velse tilføyd). Og han sa: “Dersom dere elsker meg, 
da holder dere mine bud” (Johannes 14:15).

For det fjerde: Grunn, fast og be. For å motta kunn-
skap fra Den hellige ånd må vi be vår himmelske 
Fader om den. Vi må ha tillit til at Gud elsker oss 
og at han vil hjelpe oss å oppfatte Den hellige ånds 
tilskyndelser.
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg finne svar 
på mine egne spørsmål 
om evangeliet?
En del av å bli åndelig selvhjulpen er å lære hvordan vi besvarer våre egne 
spørsmål om evangeliet. Åpenbaring kommer ofte når vi oppriktig søker svar 
på ektefølte spørsmål og har tro på Frelserens løfte: “Be, så skal dere få. Let, så 
skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere” (Matteus 7:7). Vi 
kan finne svar på egne spørsmål om evangeliet når vi ber, studerer Skriftene og 
ord fra levende profeter og søker veiledning fra Den Hellige Ånd.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ved hjelp av bønn. Hva vil inspirere ungdom-
mene til å søke svar på sine egne spørsmål angående evangeliet?

1 Nephi 15:2- 11 (Laman og Lemuel 
hadde spørsmål, men spurte ikke 
Herren)

Alma 40:1- 12; Ether 2:18- 23; Joseph 
Smith – Historie 1:10- 18 (Eksempler 
på personer som søker svar på sine 
spørsmål)

L&p 6:14- 15 (Ånden kan opplyse vårt 
sinn når vi spør Herren.)

L&p 9:8- 9 (Når vi har spørsmål, bør vi 
tenke dem ut i vårt sinn og så spørre 
Herren om det er riktig.)

Jeffrey R. Holland, “Herre, jeg tror,” 
Ensign eller Liahona, mai 2013

Dieter F. Uchtdorf, “Speilbildet i van-
net,” Kirkens skoleverks temakveld 
for Unge voksne, 1. nov. 2009; se også 
videoen av talen

James B. Martino, “Vend deg til Ham, 
og svarene vil komme,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2015, 58–60

“Mormons bok besvarer sjelens spørs-
mål,” Forkynn mitt evangelium (2004), 
107- 8

Hvilken rolle har det å 
søke etter svar på spørs-
mål spilt i din opplæring 
i evangeliet? Hvordan har 
du funnet svar på dine 
spørsmål?

Hvilke spørsmål har 
ungdommene stilt angå-
ende evangeliet? Hva kan 
du gjøre for å oppmuntre 
de unge til å søke svar på 
sine spørsmål angående 
evangeliet?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene til å finne 
sammenhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig stu-
dium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene neden-
for kan være til hjelp:

• Be ungdommene fortelle hvordan 
noe de har lært i en situasjon (person-
lig studium, på familiens hjemmeaf-
ten, Seminar, og så videre), har hjulpet 
dem til å forstå noe de har lært om i 
en annen situasjon.

• Be de unge lage en liste over 
spørsmål folk ofte stiller om livet eller 
religion (noen eksempler finner du i 

Forkynn mitt evangelium, side 107 ). Hva 
forventer Herren at vi skal gjøre når vi 
har spørsmål? Oppfordre klassen til å 
tenke på disse spørsmålene i løpet av 
timen. Ikke bruk mye tid i klassen på 
å prøve å besvare disse spørsmålene, 
men i stedet fokuserer du på å lære de 
unge prinsipper som vil hjelpe dem å 
søke svar på egen hånd.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe ungdommene til å lære hvordan de kan finne 
svar på sine egne spørsmål om evangeliet. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere 
som vil fungere for din klasse:

• Be de unge lese følgende skriftsted: 
Matteus 7:7; L&p 6:14- 15; 9:7- 9. Lag 
som klasse en liste over prinsipper 
vi finner i disse versene som under-
viser om å stille spørsmål og få svar. 
Hvorfor svarer ikke Herren alltid 
fullstendig eller umiddelbart på våre 
spørsmål? Vurder å fortelle de unge 
om en gang du hadde et spørsmål om 
evangeliet og fikk svar. Oppfordre 
ungdommene til å fortelle om lig-
nende erfaringer.

• Be de unge nevne personer i 
Skriftene som stilte spørsmål som 
førte til åpenbaring (om nødvendig 
kan du henvise dem til skriftstedene 
som foreslås i denne oversikten). Be 
de unge lese om disse menneskene 
i Skriftene og identifisere hvilke 

spørsmål de stilte, hvor de søkte svar 
på sine spørsmål og svarene de fikk. 
Be dem dele det de lærte med klassen. 
Hvilke andre prinsipper om å stille 
spørsmål kan de lære av disse erfa-
ringene? Hvordan kan ungdommene 
anvende disse prinsippene på sine 
egne spørsmål?

• Be et klassemedlem om å komme 
forberedt til å fortelle historien i 
Markus 9:14- 27, eller les historien som 
klasse. Del klassen i tre grupper, og gi 
hver gruppe en av de tre observasjo-
nene eldste Jeffrey R. Holland gjorde 
i historien i sin tale “Herre, jeg tror.” 
Hvordan kan de bruke eldste Hol-
lands observasjoner når de eller noen 
de kjenner, har spørsmål eller tvil om 
evangeliet?

Undervisningstips

Vurder å kontakte et 
klassemedlem flere dager 
i forveien, og be vedkom-
mende undervise hele 
eller deler av leksjonen. 
Oppmuntre de unge til å 
bruke disse oversiktene 
når de forbereder seg til å 
undervise.
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• Skriv følgende spørsmål på tavlen: 
Hvorfor ønsker Herren at vi skal stille 
spørsmål? Hva er forskjellen mellom 
å stille spørsmål om evangeliet og 
tvile på dets sannferdighet? Be de 
unge lete etter svar på disse spørsmå-
lene i avsnittet “Er det sant?“ i presi-
dent Dieter F. Uchtdorfs tale “Styrken 
i et personlig vitnesbyrd” Hva annet 
lærer de av denne delen av president 
Uchtdorfs tale?

• Les som klasse de fire første 
avsnittene av “Mormons bok besvarer 

sjelens spørsmål” i Forkynn mitt 
evangelium (side 107). Be hvert klasse-
medlem velge ett av de spørsmålene 
som er oppført som de selv eller noen 
de kjenner, har lurt på. Gi de unge tid 
i klassen til å lese det skriftstedet fra 
Mormons bok som refererer til spørs-
målene de valgte. Be dem om å dele 
svarene de finner med klassen og for-
klare hvordan de kan bruke Mormons 
bok til å hjelpe andre med å finne svar 
på lignende spørsmål.

Etter å ha gjort en av de ovennevnte aktivitetene kan du be ungdommene se på spørs-
målene de skrev ned i begynnelsen av klasseperioden. Gi dem muligheten til å plan-
legge hvordan de vil søke etter svar på sine spørsmål. Hvis mulig lar du dem begynne 
å se etter svar i Skriftene, ord fra levende profeter, Til styrke for ungdom og andre av 
Kirkens ressurser.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de skal finne svar på 
sine egne spørsmål om evangeliet? Har de flere spørsmål? Ville det være verdt å bruke 
mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Be ungdommene fortelle om eventuelle tilskyndelser de har fått i løpet av leksjonen. 
Hva vil de gjøre for å finne svar på sine egne spørsmål om evangeliet? Oppfordre dem 
til å fortelle hva de finner ut under fremtidige leksjoner.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren lærte mennesker 
å tenke over Skriftene selv 
og bruke dem til å finne 
svar på sine egne spørs-
mål. Hvordan vil de unge 
du underviser bli velsignet 
når de lærer å finne svar 
på de spørsmålene de har 
om evangeliet?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Dieter F. Uchtdorf, “Speilbildet i vannet,” Kir-
kens skoleverks temakveld for Unge voksne, 1. nov. 2009

Så neste tema: Hva med tvil og spørsmål? Hvor-
dan kan dere finne ut om evangeliet er sant? Er 
det i orden å ha spørsmål angående Kirken eller 
dens lære? Mine kjære unge venner, vi er et spørs-
målsstillende folk fordi vi vet at spørsmål fører til 
sannhet. Det var slik Kirken fikk sin begynnelse – 
ved at en ung mann stilte spørsmål. Jeg vet faktisk 
ikke hvordan man kan finne sannheten uten å stille 
spørsmål. I Skriftene finner dere sjelden en åpen-
baring som ikke kom som svar på et spørsmål. Når 
det oppsto et spørsmål og Joseph Smith ikke var 
sikker på svaret, gikk han til Herren, og resultatet er 
de storartede åpenbaringene i Lære og pakter. Ofte 
gikk den kunnskap Joseph mottok, langt ut over det 
opprinnelige spørsmålet. Det er fordi Herren ikke 
bare kan besvare de spørsmålene vi stiller, han kan 
ikke minst gi oss svar på spørsmål vi skulle ha stilt. 
La oss lytte til disse svarene.

Kirkens misjonærarbeid bygger på oppriktige 
undersøkere som stiller dyptfølte spørsmål. Spørs-
mål er vitnesbyrdets opprinnelse. Noen kan føle 
seg forlegne eller uverdige fordi de har spørsmål 
angående evangeliet, men disse følelsene er helt 
ubegrunnede. Å stille spørsmål viser ikke svakhet, 
det er en forløper for vekst.

Gud befaler oss å søke svar på våre spørsmål (se 
Jakobs brev 1:5-6), og ber bare om at vi søker “av 

et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og har tro på 
Kristus” (Moroni 10:4). Hvis vi gjør dette, kan sann-
heten i alle ting bli tilkjennegitt for oss “ved Den 
hellige ånds kraft” (Moroni 10:5).

Frykt ikke. Still spørsmål. Vær nysgjerrige, men 
tvil ikke! Hold alltid fast ved troen og det lys dere 
allerede har mottatt. Ettersom vi ser ufullkomment 
i jordelivet, vil ikke alt virke logisk nå. Dersom alt 
virket logisk for oss, ville det faktisk ha vært et tegn 
på at det hele var oppdiktet av jordiske sinn. Husk 
at Gud har sagt:

“Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er 
ikke mine veier. . .

For som himmelen er høyere enn jorden, slik er 
mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker 
høyere enn deres tanker” (Jesaja 55:8-9).

Dere vet imidlertid at ett av formålene med jorde-
livet er å bli mer lik deres himmelske Fader, både i 
tanke og gjerning. Når man ser det fra dette per-
spektivet, kan det å søke svar på deres spørsmål 
bringe dere nærmere Gud og styrke deres vitnes-
byrd istedenfor å ryste det. Det er riktig at “tro er 
ikke . . . en fullkommen kunnskap” (Alma 32:21), 
men hvis dere utøver deres tro og anvender evan-
geliets prinsipper daglig under alle omstendigheter, 
vil dere få smake evangeliets søte frukter, og ved 
denne frukt vil dere vite at det er sant (se Matteus 
7:16-20; Johannes 7:17; Alma 32:41-43).
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg overvinne 
tvil med tro?
Noen ganger har Kirkens medlemmer spørsmål om evangeliet. Det er vanlig 
å stille spørsmål, og når vi trofast søker etter sannheten, styrker vi vårt vit-
nesbyrd. Når vi begynner å stille spørsmål med en tvilende innstilling, er det 
imidlertid vanskeligere for Herrens ånd å veilede oss. Når vi søker svar, skulle 
vi velge å ha tro på det vi allerede vet om evangeliet, forplikte oss til å etter-
leve budene og fortsette med daglig skriftstudium og bønn. Når vi gjør disse 
tingene, vil vår himmelske Fader hjelpe oss å styrke vårt vitnesbyrd.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt ressursene nedenfor. Hvilke ressurser kan du bruke til å undervise ung-
dommene om å styrke sin tro og takle vanskelige spørsmål? Hva føler du deg tilskyndet 
til å dele med dem?

Markus 5:35–36; 9:14–24; Johannes 
20:26–29; L&p 6:36 (Vær ikke redd)

Helaman 5:12 (Bygg din grunnvoll på 
Jesus Kristus)

1 Nephi 15:24 (Sett din lit til Skriftene)

Johannes 7:17; Jakobs brev 2:17–18, 22; 
3 Nephi 14:7–8; Ether 12:6, 12 (Handle 
i tro)

2 Nephi 2:11 (Motsetning i alle ting)

L&p 46:10–14 (Til noen er det gitt å 
vite, og til andre er det gitt å tro på 
deres ord)

Vern P. Stanfill, “Velg 
lyset,” Ensign eller Liahona, nov. 2015, 
55–57

Neil L. Andersen, “Joseph Smith,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2014, 28–31

Rosemary M. Wixom, “Vend tilbake 
til troen,” Ensign eller Liahona, mai 
2015, 93–95

L. Whitney Clayton, “Velg å tro,” 
Ensign eller Liahona, mai 2015, 36–39

Jeffrey R. Holland, “Herre, jeg tror,” 
Ensign eller Liahona, mai 2013, 93- 95

Musikk: “Et barns bønn,” Barnas 
sangbok, 6

Hvordan har du styrket 
din tro? Hvordan har siste- 
dagers profeter, apostler 
og ledere lært oss å reagere 
når vi har vanskelige 
spørsmål?

Hvilke vanskelige spørs-
mål om evangeliet synes 
noen ungdommer å slite 
med? Hvordan kan du 
hjelpe dem når de tro-
fast søker svar på disse 
spørsmålene?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel i personlig 
studium, i Seminar, i andre klasser i Kirken eller sammen med venner og familiemed-
lemmer). Hvordan kan du hjelpe dem å forstå hvordan evangeliet er relevant i dagligli-
vet? Forslagene nedenfor kan være til hjelp:

• Forklar at ethvert medlem av Kir-
ken, også enhver ung mann eller ung 
kvinne trenger å ha sitt eget vitnes-
byrd om evangeliet. Be ungdommene 
fortelle om erfaringer som har lært 
dem betydningen av å utvikle sitt 
eget vitnesbyrd. Forklar at når vi alle 
utvikler vårt eget vitnesbyrd, blir vi 
åndelig selvhjulpne.

• Vurder å vise ungdommene et nær-
bilde av en kjent gjenstand (så nær at 
gjenstanden ikke er gjenkjennelig) og 

be dem gjette hva det er. Vis dem så 
gjenstanden. Hvordan forandrer vår 
forståelse seg når vi har riktig per-
spektiv? Be ungdommene tenke over 
hva denne demonstrasjonen lærer 
dem om viktigheten av å ha et evig 
perspektiv. (Ønsker du flere forslag, 
se Rafael E. Pino, “Evangeliets evige 
perspektiv,” Ensign eller Liahona, mai 
2015, 117–19.) Hvordan kan det hjelpe 
ungdommene å ha et evig perspek-
tiv når de hanskes med vanskelige 
spørsmål?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe ungdommene å lære om trofast å søke svar på 
vanskelige spørsmål. Ved hjelp av Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil 
fungere best for din klasse:

• Be et klassemedlem om å komme 
forberedt til å fortelle historien i 
Markus 9:14- 27, eller les historien som 
klasse. Del klassen i tre grupper, og gi 
hver gruppe en av de tre betraktnin-
gene eldste Jeffrey R. Holland gjør om 
historien i sin tale “Herre, jeg tror.” 
Hvordan kan ungdommene bruke 
eldste Hollands betraktninger når de 
eller noen de kjenner, har vanskelige 
spørsmål om eller tvil med hensyn til 
evangeliet?

• Be ungdommene lese analogien 
om oksygenmasken i eldste Neil L. 
Andersens tale “Joseph Smith” (eller 

vis denne delen av videoen av eldste 
Andersens tale, fra ca. 10 minutter). 
Hvordan kan det å styrke vår per-
sonlige tro sammenlignes med å ta 
på en oksygenmaske? Hva sier eldste 
Andersen om å “justere” masken vår? 
Hvilke andre råd kan ungdommene 
finne i denne talen om hvordan de 
kan få svar på vanskelige spørsmål?

• I talen “Vend tilbake til troen” 
forteller Rosemary M. Wixom om en 
ung mor som opplever tvil. Del denne 
historien med klassen. Hva lærer 
denne historien ungdommene om hva 
de skulle gjøre når de ikke har svar på 
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vanskelige spørsmål? Hva kan klas-
sens medlemmer lære av personene i 
historien som hjalp den unge moren?

• Del klassen i små grupper, og gi 
hver gruppe et eksemplar av eld-
ste L. Whitney Claytons tale “Velg 
å tro”, eller et eksemplar av eldste 
Vern P. Stanfills tale “Velg lyset”. La 
hver gruppe lese en del av talen og 
markere deler de syns er relevante 
eller meningsfylte. Be ungdommene 
fortelle hva de lærte av Ånden mens 
de studerte. Hvordan kan de forbinde 
historien om Sailor Gutzler eldste 

Stanfills sykkeltur med prosessen med 
å overvinne tvil og gå fremover i tro?

• President Boyd K. Packer sa: “Du 
finner et vitnesbyrd når du bærer 
det.” (“Herrens lys,” Lys over Norge, 
juli 1983, 30). Hvorfor bidrar det å 
bære vårt vitnesbyrd til å styrke det? 
Les Johannes 7:17; Ether 12:6, 12; og 
Jakobs brev 2:17- 18, 22, og snakk om 
hva disse skriftstedene lærer oss om 
å handle i tro. Hvordan viser det å 
handle ifølge den troen vi har, vår 
himmelske Fader at vi er klare til å 
motta mer lys og sannhet?

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de bedre hvordan de trofast 
kan hanskes med vanskelige spørsmål om evangeliet? Forstår de bedre hvordan de kan 
hjelpe andre som strever med slike spørsmål? Hvis du er bekymret for noen klassemed-
lemmer, kan du på tomannshånd foreslå at de snakker med foreldrene sine, en ung-
domsleder eller biskopen om spørsmålene sine.

Oppfordre til å handle

Du kan gjerne oppmuntre ungdommene til å skrive en kjærlig melding til et mindre 
aktivt medlem eller en som sliter med spørsmål.

Du kan også oppmuntre dem til å forplikte seg til å styrke sitt vitnesbyrd nå ved hjelp 
av daglig bønn og skriftstudium.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren elsket dem han 
underviste. Når de hadde 
det vanskelig, ga han dem 
ikke opp, men fortsatte å 
elske dem og tjene dem. 
Hva kan du gjøre for å 
følge hans eksempel?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Dallin H. Oaks, “Bra, bedre, best,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2007, 104-8

Vi skulle begynne med å innse at bare fordi noe er 
bra, er ikke det tilstrekkelig grunn til å gjøre det. 
Antallet bra ting vi kan gjøre, går langt utover den 
tid vi har tilgjengelig til å gjøre dem. Noen ting er 
bedre enn gode, og det er disse tingene som skulle 
få førsteprioritet i vårt liv.

Jesus forklarte dette prinsippet hjemme hos Marta. 
Mens hun var “travelt opptatt med alt som skulle 
stelles i stand” (Lukas 10:40), satt hennes søster 
Maria “ved Jesu føtter og lyttet til hans ord” (v. 
39). Da Marta klaget over at hennes søster hadde 
overlatt alt arbeidet til henne, ga Jesus Marta ros 
for det hun gjorde (v. 41), men forklarte at “ett er 
nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke 
skal bli tatt fra henne” (v. 42). Det var prisverdig at 
Marta gjorde seg “strev og uro med mange ting” (v. 
41), men det var mer “nødvendig” å lære evangeliet 
av Mesterlæreren. Skriftene inneholder også andre 
læresetninger om at noen ting er bedre enn andre 
(se Apostlenes gjerninger 20:35; Alma 32:14-15). . .

Når vi vurderer forskjellige alternativer, skulle vi 
huske at det ikke holder at noe er bra. Andre valg er 
bedre, og atter andre er best. Selv om et alternativ 
kan være dyrere, kan dets langt større verdi gjøre 
det til det beste av alle alternativene.

Tenk over hvordan vi bruker vår tid på de valgene 
vi tar når det gjelder å se på TV, spille videospill, 
surfe på Internett eller lese bøker eller blader. 
Naturligvis er det bra å se sunn underholdning eller 
å innhente interessant informasjon. Men ikke alt av 
den karakter er verdt den store porsjonen av vårt liv 
som vi vier det. Noen ting er bedre, og andre ting er 
best. Da Herren ba oss søke lærdom, sa han: “Søk 
visdoms ord fra de beste bøker” (L&p 88:118; uthe-
velse tilføyd). . .

Her er noen andre illustrasjoner av bra, bedre og best:

Det er bra å tilhøre vår himmelske Faders sanne 
kirke og holde alle hans bud og utføre alle våre plik-
ter. Men hvis dette skal kunne betegnes som “best”, 
må det gjøres med kjærlighet og uten arroganse. 
Vi skulle, slik vi synger i en storartet salme, “krone 
[vårt] gode med broderskap” [“America the Beauti-
ful,” Hymns, nr. 338], og vise kjærlighet og omtanke 
for alle vi kommer i kontakt med.

For våre mange hundre tusen hjemmelærere og 
besøkende lærerinner vil jeg nevne at det er bra å 
besøke våre tildelte familier, det er bedre med et kort 
besøk hvor vi forklarer lære og prinsipper, og det er 
aller best om vi kan påvirke noen av dem vi besøker 
til det bedre. Dette samme mål kan anvendes på de 
mange møtene vi holder – bra å holde et møte, bedre 
å forklare et prinsipp, men best å faktisk hjelpe noen 
som et resultat av møtet.
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg lære å 
ta egne avgjørelser?
En viktig del av å være selvhjulpen er å lære hvordan man tar egne avgjørelser. 
Vår himmelske Fader er villig til å lede oss, men han forteller oss ikke alltid 
nøyaktig hva vi skal gjøre. Han har gitt oss handlefrihet og forventer at vi bru-
ker vår kunnskap, erfaring og tro til å komme frem til egne avgjørelser. Vi kan 
så spørre ham om å bekrefte for oss om vår avgjørelse er riktig.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt disse skriftstedene og andre ressurser. Hva vil hjelpe ungdommene å 
forstå evangeliets prinsipper som omhandler å ta beslutninger?

Alma 37:37 (Rådfør deg med Herren)

L&p 9:7- 9 (Vår Himmelske Fader vei-
leder oss i våre avgjørelser etter at vi 
har tenkt over dem i vårt eget sinn.)

L&p 58:26- 29 (Vi trenger ikke å bli 
befalt i alle ting, vi skulle arbeide 
ivrig for det gode.)

Dallin H. Oaks, “Bra, bedre, best,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2007, 104- 8

Robert D. Hales, “Til Det aronske 
prestedømme: Forberedelse til beslut-
ningenes tiår,” Ensign eller Liahona, 
mai 2007, 48- 51

Richard G. Scott, “Benytt den himmel-
ske gaven bønn”, Ensign eller Liahona, 
mai 2007, 8- 11

Video: “Gale veier”

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene til å finne 
sammenhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig stu-
dium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene neden-
for kan hjelpe:

• Inviter de unge til å tenke over 
aktuelle hendelser i verden som har 
illustrert viktigheten av åndelig eller 
timelig selvhjulpenhet.

• Les Lære og pakter 58:26- 29. 
Hvorfor ønsker ikke Herren å ”befale 

[oss] i alle ting“? Be de unge skrive 
på tavlen de viktige beslutningene de 
kan komme til å ta i løpet av de neste 
10 årene. Oppfordre dem til å tenke 
over hvordan ting de lærer i løpet av 
denne leksjonen, kan hjelpe dem å ta 
disse beslutningene.

Hva er noen viktige valg 
du har tatt? Hvordan tok 
du disse avgjørelsene? 
Hvordan hjalp Herren deg?

Hvilke viktige beslutnin-
ger står ungdommene 
overfor? Hvilke prin-
sipper i evangeliet kan 
hjelpe dem å ta disse 
avgjørelsene?
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Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å forstå hvordan de skal ta egne 
valg. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil fungere best for din klasse:

• Be ungdommene lese Lære og 
pakter 9:7- 9 og Alma 37:37, og be dem 
tenke over hvordan de kan anvende 
Herrens råd i disse versene på de 
viktige beslutningene de kommer til 
å ta i løpet av de kommende årene. 
Hva betyr det å “rådføre seg med 
Herren” om disse avgjørelsene? Hva 
betyr det å tenke “det ut i vårt eget 
sinn”? Be ungdommene fortelle om 
tanker og erfaringer de har hatt når 
de har rådført seg med Herren for å 
ta beslutninger. Fortell også om egne 
erfaringer og vitnesbyrd.

• Be klassen tenke over hva de lærte 
om beslutningsprosesser da de leste 
eldste Robert D. Hales historie om 
piloten som ikke ville delta i simula-
tortrening (i sin tale “Til Det aronske 
prestedømme: Forberedelse til beslut-
ningenes tiår”). Be dem fortelle hva 
de finner ut. Be hver ungdom lese et 
av avsnittene som begynner med “Nå 
er tiden inne” i eldste Hales’ tale, og be 
dem om å fortelle klassen hva eldste 
Hales råder dem til å gjøre, og hvordan 
de valgene de tar nå, vil påvirke valg 
de kan komme til å ta senere i livet.

• Be ungdommene lese del I i eldste 
Dallin H. Oaks tale “Bra, bedre, best” 
og fortelle hva det lærer dem om å ta 
avgjørelser. Hvilke kriterier kan ung-
dommene bruke for å skille mellom 
ting som er bra, bedre og best? (Du 

kan henvise dem til følgende uttal-
else av eldste Oaks: “Vi må avstå fra 
enkelte gode ting for å kunne velge 
andre som er bedre eller best, fordi 
de utvikler tro på den Herre Jesus 
Kristus og styrker vår familie.”) Skriv 
på tavlen overskriftene Bra, bedre, og 
best, og be ungdommene skrive valg 
som passer under disse overskriftene 
(hvis de trenger eksempler, henviser 
du dem til del IV i eldste Oaks tale). 
Hvordan vil ungdommene anvende 
det de lærer av denne aktiviteten, på 
beslutninger de må ta?

• Del klassen i to grupper. Be én 
gruppe lese det som står under 
“Hvordan skulle vi be?” fra eldste 
Richard G. Scotts tale “Benytt den 
himmelske gaven bønn”, og be den 
andre gruppen lese det som står 
under “Hvordan besvares bønner?” 
Be ungdommene finne svar på 
spørsmålene i overskriftene til delene 
de leser, og drøfte det de finner ut 
med gruppene sine. Deretter ber du 
hver gruppe undervise den andre 
gruppen det de har lært om å søke 
Herrens veiledning når de skal fatte 
beslutninger. De kan også se vide-
oen “Gale veier” og fortelle hvordan 
denne historien styrker deres forstå-
else av hvordan Herren kan veilede 
oss. Be dem fortelle hva de vil gjøre 
for å anvende dette rådet i sine egne 
beslutningsprosesser.

Studieteknikker

Grunne. I den første akti-
viteten i denne delen bes 
ungdommene tenke over 
hvordan et skriftsted angår 
de viktige beslutningene 
de må ta. Å grunne – ta tid 
til å tenke dypt over noe 
vi har lest eller hørt – kan 
hjelpe oss å motta inntrykk 
fra Ånden. En god måte å 
grunne på, er å spørre oss 
selv hva vi leser. Oppfor-
dre ungdommene til å ta 
seg tid til å grunne i sitt 
personlige skriftstudium.
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Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren forberedte seg til 
å fullføre sin misjon ved 
hjelp av bønn og faste, 
og søkte sin himmelske 
Faders hjelp. Hvordan kan 
du følge hans eksempel 
mens du forbereder deg til 
å undervise?

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de tar sine egne 
valg? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Overvei hvordan du kan følge opp.
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Utvalgte ressurser

“Hvordan du kan sette deg mål,” Forkynn mitt evange-
lium (2004), 146

Mål reflekterer våre innerste ønsker og vår visjon 
om hva vi kan utrette. Ved hjelp av mål og planer 
omsettes våre håp i handling. Målsetting og plan-
legging er troshandlinger. Sett ved bønnens hjelp 
mål som er forenelige med Frelserens befaling om 
å “gjør(e) alle folkeslag til disipler, idet dere døper 
dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds 
navn” (Matteus 28:19).

Sett deg mål for hver indikator. Du kan også sette 
deg mål for din egen utvikling. Gjør alt som står i 
din makt for å nå dine mål samtidig som du respek-
terer andres handlefrihet. Den endelige suksess 
ligger ikke bare i at du når ditt mål, men også i den 
tjeneste du yter og den fremgang andre har. Mål 
er et middel til å få gjort mye godt blant vår him-
melske Faders barn. Målene skal ikke brukes i den 
hensikt å få anerkjennelse.

Nøye overveide mål vil gi deg en klar kurs og hjelpe 
deg til å fylle dagene med noe som hjelper folk å 
styrke sin tro på Frelseren og bevege seg mot dåp 
og bekreftelse og full aktivitet i Kirken. Utfordrende 
mål vil få deg til å arbeide effektivt, strekke deg 
lenger og vokse. Følg retningslinjene nedenfor når 
du skal sette deg mål:

• Følg Ånden.

• Fokuser på indikatorene.

• Fokuser på personer. Selv om du vil bruke tall, 
bør du kunne underbygge tallene med navn 
på personer i den grad det er mulig.

• Vær konkret og realistisk, men sett deg mål 
som gjør at du må strekke deg litt ekstra.

• Sett deg mål for uken og daglige mål.

• Sett deg mål for personlig studium og felles-
studium med ledsageren, inkludert språkstu-
dier hvis du lærer et annet språk.

• Mål fremgangen for hver dag, hver uke og 
etter hver seksukers periode. Når du ikke når 
et mål, skulle du evaluere dine anstrengelser 
og prøve å finne måter å nå målet på. Juster 
om nødvendig dine forventninger.

Over tid kan din misjonspresident sette standarder 
for utmerkelse eller mål for misjonen i den hensikt 
å høyne din visjon og øke din tro. Standarder innen 
distriktet, sonen og misjonen vil være en hjelp til å 
strekke deg lenger, arbeide effektivt og nå høyere 
mål når det gjelder ytelse. De skal ikke brukes som 
en prestasjonsnorm som pålegger deg og din ledsa-
ger å nå visse mål.

“Jeg er dypt overbevist om at hvis vi ikke setter oss mål 
i livet og lærer å mestre teknikken med å leve slik at vi 
når våre mål, kan vi nå moden alder og se tilbake på vårt 
liv og så oppdage at vi realiserte bare en liten del av alle 
våre muligheter. Når man lærer å mestre prinsippet om 
å sette seg mål, vil det kunne bli svært utslagsgivende 
for de resultater man oppnår i livet” (Eldste M. Russell 
Ballard, tale til unge voksne i Salt Lake-området, 18. 
okt. 1981).
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg bli mer 
selvhjulpen ved å sette meg mål?
Meningsfylte mål og nøye planlegging kan hjelpe oss å gjennomføre det arbei-
det Herren ønsker at vi skal gjøre. Å sette egne mål for vårt eget liv er en viktig 
del av å bli selvhjulpen. Det innebærer mer enn bare å ønske eller drømme. 
President Thomas S. Monson har sagt: “Et ønske vil ikke få det til å skje. Herren 
forventer at vi skal tenke. Han forventer at vi skal handle. Han forventer at 
vi skal arbeide. Han forventer at vi skal bære vitnesbyrd. Han forventer at vi 
skal være hengivne” (“Til unnsetning,” Ensign eller Liahona, mai 2001, 49). Når 
vi planlegger med en bønn i hjertet og arbeider flittig for å oppnå våre mål, 
velsigner Herren vår innsats og hjelper oss å nå vårt potensial.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt disse skriftstedene og andre ressurser. Hva vil hjelpe ungdommene til å 
lære viktigheten av å sette seg mål for å bli selvhjulpne?

1 Kongebok 18:21; Matteus 6:24 (Vi 
kan ikke tjene to herrer)

Filipperne 3:14- 14 (Vi kan strekke oss 
etter våre mål og bevege oss fremover 
mot dem.)

2 Nephi 32:9 (Vi skulle søke Herrens 
veiledning i alt vi gjør)

Alma 34:32- 33 (Dette livet er tiden vi 
har til å omvende oss.)

L&p 58:27- 29 Vi skulle arbeide ivrig 
for en god sak.)

Quentin L. Cook, “Velg med omhu,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2014, 46–49

L. Tom Perry, “Vi må heve listen,” 
Ensign eller Liahona, nov. 2007, 46- 49

“Hvordan du kan sette deg mål”, For-
kynn mitt evangelium (2004), 146

Video: “Et arbeid under utvikling”

Hvilke mål har du satt 
deg selv gjennom livet? 
Hva har du gjort for å nå 
de målene du har nådd? 
Hvordan har oppnåelsen 
av disse målene hjulpet 
deg å bli mer selvhjulpen?

Hvilke mål har ungdom-
mene satt seg som du er 
kjent med? Hvordan kan 
du oppmuntre dem til å 
sette verdige mål?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel personlig studium, 
Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvordan kan 
du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene nedenfor 
kan hjelpe:

• Gi ungdommene anledning til å 
fortelle om erfaringer de har hatt 
nylig som forsterket en sannhet i 
evangeliet de har lært om.

• Fortell ungdommene om noen av 
målene du har satt deg i årenes løp. Ta 

med både langsiktige og kortsiktige 
mål. Forklar hvordan du valgte å sette 
disse målene, hva du gjorde for å nå 
dem og hvordan din innsats velsignet 
deg. Oppmuntre ungdommene til å 
fortelle om lignende opplevelser de 
selv har hatt.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe ungdommene å bli mer selvhjulpne ved å lære 
hvordan de setter seg personlige mål. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere av 
disse som vil fungere best for din klasse:

• Be halve klassen lese eldste Quen-
tin L. Cooks historie om sin samtale 
med en tenåringsgutt (fra hans tale 
“Velg med omhu”), og be den andre 
halvparten lese eldste L. Tom Perrys 
historie om da hans sønn øvde seg på 
høydehopp (fra hans tale “Vi må heve 
listen”). Be ungdommene oppsum-
mere historiene sine for resten av 
klassen, og forklare hva de har lært 
om å sette seg mål. Be dem fortelle om 
lignende eksempler fra sitt eget liv. 
Hvordan vil de bruke det de lærer av 
disse historiene, til å bli mer effektive 
i å sette seg og oppnå mål?

• Spør ungdommene om noen av 
målene de har og hvorfor det er viktig 
å ha mål. Be dem lese “Hvordan du 
kan sette deg mål” i Forkynn mitt evan-
gelium (side 146), og se etter grunner 
til at mål er viktige, og be dem fortelle 

hva de finner ut. Med biskopens 
tillatelse ber du heltidsmisjonærer 
eller en nylig hjemvendt misjonær 
forklare viktigheten av å sette seg 
mål i misjonærarbeidet. Hvordan kan 
det å lære å sette seg mål nå, hjelpe 
ungdommene å bli bedre misjonærer? 
Vurder å invitere andre medlemmer 
av menigheten for å snakke med ung-
dommene om viktigheten av å sette 
seg mål i andre faser av livet.

• Be ungdommene ramse opp for seg 
selv de målene de har. Gjennomgå 
med ungdommene retningslinjene for 
å sette seg mål på side 146 i Forkynn 
mitt evangelium. Hvilke av disse 
retningslinjene vil hjelpe ungdom-
mene å nå målene de har oppført? Be 
dem velge ett av målene sine og 
skrive ned hvordan de har tenkt å 
anvende disse retningslinjene for å 

Undervisningstips

“Diskusjon i smågrupper 
kan f.eks. øyeblikkelig 
engasjere dem som synes å 
tape interesse eller kon-
sentrasjon” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 72).
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oppnå dette målet. Be noen av dem 
fortelle hva de har skrevet.

• Be ungdommene lese Lære og pak-
ter 58:27- 29, og be dem lage en liste 
over mål de ønsker å sette som vil 
hjelpe dem å “arbeide ivrig for en god 
sak” og “tilveiebringe mye rettferdig-
het”. Be dem presentere listen sin for 
et annet klassemedlem og forklare 
hva de gjør eller kan gjøre nå for å 
oppnå disse målene. Be dem lese flere 
skriftsteder som foreslås i denne over-
sikten, og nevne hvilken innsikt disse 
skriftstedene gir dem med hensyn til 
å sette seg mål.

• Vis videoen “Et arbeid under 
utvikling”, og gi ungdommene et par 
minutter til å skrive ned hva vide-
oen lærer dem om å sette seg mål 
og arbeide for å oppnå dem. Be dem 
dele sine tanker med klassen. Hvorfor 
valgte Tyler å realisere sitt mål om å 
reise på misjon, selv om det innebar å 
utsette målet om å spille basketball? 
(Som en del av denne drøftingen kan 
det være lurt å lese 1 Kongebok 18:21 
og Matteus 6:24.) Be ungdommene 
tenke på noe de er opptatt av. Har de 
noen gang måttet velge mellom det 
og et annet verdig mål? Hva lærer de 
av Tylers eksempel?

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan sette seg per-
sonlige mål? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Overvei hvordan du kan følge opp.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren elsket dem han 
underviste. Han kjente 
deres interesser, håp og 
ønsker og visste hva som 
foregikk i deres liv. Hva 
kan du gjøre for å forstå 
interesser og behov hos 
ungdommene du under-
viser? Hvordan vil dette 
påvirke din undervisning?
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg forberede meg 
til å bli økonomisk selvhjulpen?
Herren har velsignet oss med ressurser, og han forventer at vi skal være kloke 
forvaltere over disse ressursene. Han ønsker at vi skal bli økonomisk selv-
hjulpne, slik at vi kan forsørge oss selv og tjene andre. For å bli økonomisk 
selvhjulpne skulle medlemmer betale tiende og offergaver, unngå unødvendig 
gjeld, bruke budsjett og leve etter evne.

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder og andre ressurser vil hjelpe de unge å forstå betydningen av økono-
misk selvhjulpenhet og forberede dem til å leve fremtidsrettet?

Malaki 3:10- 11 (Velsignelser fra tiende)

2 Nephi 9:30, 51; Jakobs bok 2:13- 14, 
17- 19; Alma 1:29- 30; 4:6- 8 (Vi skulle 
bruke rikdom til å velsigne andre)

L&p 19:35 (Herren sammenligner 
gjeld med trelldom)

Robert D. Hales: “Fremtidsrettede 
forsørgere, timelig og åndelig,” 

Ensign eller Liahona, mai 2009, 7- 10. 
Se også videoen “Bli fremtidsrettede 
forsørgere”

“Gjeld,” Tro mot pakten (2004), 58- 59

“Tiende og offergaver,” Til styrke for 
ungdom (2011), 38- 39

Forbered alt som er nødvendig – Famili-
ens økonomi (hefte, 2007)

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene til å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel personlig 
studium, Seminar, andre klasser i Kirken eller opplevelser sammen med venner). Hvor-
dan kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene 
nedenfor kan være til hjelp:

• Gi de unge anledning til å dele med 
andre noe de har lært nylig fra sitt 
personlige skriftstudium.

• Be de unge forklare hvordan 
enkelte verktøy kan være både nyttige 
og skadelige, avhengig av hvordan 
de brukes (for eksempel en musefelle, 

hammer, eller en fyrstikkeske; det 
kan være lurt å ta med en av disse 
tingene som et visuelt hjelpemiddel). 
Vis de unge noen penger, og be dem 
forklare den positive og negative nyt-
teverdien av penger. Hvordan kan de 
brukes til å velsigne andre og fremme 
Herrens verk?

Hvordan har du blitt 
velsignet når du har fulgt 
rådene fra Kirkens ledere 
angående økonomisk 
selvhjulpenhet? Hvorfor 
tror du selvhjulpenhet er 
et viktig prinsipp i det 
gjengitte evangelium?

Hva trenger de unge å 
lære når det gjelder hvor-
dan de tar vare på seg selv 
og andre? Hvordan vil de 
og deres fremtidige familie 
bli velsignet når de følger 
rådet om å bli økonomisk 
selvhjulpen?
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Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe de unge å forstå betydningen av selvhjulpen-
het. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil fungere best for din klasse:

• Skriv følgende utsagn av eldste 
Robert D. Hales på tavlen: “Jeg har 
lært at de tre kjærligste ordene er ‘Jeg 
elsker deg,’ og de fire mest omtenk-
somme ordene … er ‘Vi har ikke 
råd.’” Be ungdommene lese eldste 
Hales’ historie om den gang han 
ønsket å kjøpe en kjole til sin kone (i 
hans tale “Fremtidsrettede forsørgere, 
timelig og åndelig”), eller vis videoen 
“Bli fremtidsrettede forsørgere”. Be 
de unge tenke over og nevne mulige 
årsaker til at eldste Hales sier at “Vi 
har ikke råd” er de fire mest omsorgs-
fulle ordene. Hvilke velsignelser kom-
mer fra å leve etter evne? Hvordan 
kan de unge følge søster Hales eksem-
pel? Hvordan kan hennes eksempel 
hjelpe dem når de blir fristet til å leve 
over evne?

• Be klassen lage to lister på tavlen: 
en som beskriver hva verden fortel-
ler oss om penger, og en annen som 
beskriver hva Herren forteller oss om 
penger. Be dem lese skriftstedene i 
denne leksjonsplanen, på jakt etter 
ting de kan legge til på listene. Spør 
de unge hva de kan gjøre nå for å 
begynne å leve etter det Herren lærer 
oss om penger. Be dem skrive sine 
svar på tavlen. Be de unge individuelt 
plukke en idé fra listen som de ønsker 
å begynne å jobbe med denne uken. 
Be dem fortelle om sine erfaringer 

hvis de føler seg komfortable med å 
gjøre det.

• Be et klassemedlem lese L&p 19:35. 
Hvorfor sammenligner Herren gjeld 
med trelldom? Be de unge om å lese 
“Gjeld” i Tro mot pakten . Be halvpar-
ten av klassen lete etter grunner til at 
vi bør unngå gjeld, og be den andre 
halvparten se etter råd om hvordan 
man kan holde seg unna gjeld. Be 
dem undervise hverandre om hva 
de har lært og hvorfor de mener det 
er viktig for Herren at vi holder oss 
unna gjeld. Hvordan blir vår åndelig-
het påvirket av den måten vi forvalter 
våre penger på?

• Spør de unge hva de tror Det første 
presidentskap vil si om vår økono-
miske forvaltning. Skriv forslagene 
deres på tavlen. Gi hvert klassemed-
lem en kopi av heftet Forbered alt som 
er nødvendig – Familiens økonomi. Les 
sammen budskapet fra Det første 
presidentskap. Hvilket råd gir Det 
første presidentskap om økonomi? 
Hvilke velsignelser lover de? Gi hvert 
klassemedlem i oppdrag å lese en 
av de ”Grunnleggende om familiens 
økonomi“ og oppsummer det med 
egne ord for resten av klassen. Hvor-
dan kan de unge anvende disse prin-
sippene nå? Fortell om opplevelser 
du har hatt når du har anvendt disse 
prinsippene, og be ungdommene 
gjøre det samme.

Studieteknikker

Let etter læresetninger. I 
denne delen ber du de 
unge søke i Skriftene for 
å finne ut hva Herren 
lærer oss om penger. Når 
de leser Skriftene, ber du 
dem se etter doktrinen 
(eller evige sannheter) 
som Skriften presenterer. 
Oppmuntre dem til å stille 
seg selv spørsmål som 
”Hva kan jeg lære om dok-
trinen? Er det forskjellig 
fra det jeg har tenkt eller 
lært tidligere? Inspirerer 
det meg til å endre noe i 
livet mitt? “ Oppfordre 
ungdommene til å stille 
lignende spørsmål i sitt 
personlige skriftstudium.
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Etter å ha fullført en av aktivitetene ovenfor, gir du de unge tid i klassen til å begynne 
å fylle ut “Budsjett- regneark” i heftet Forbered alt som er nødvendig – Familiens 
økonomi. De kan basere utfyllingen på sin faktiske inntekt eller bruke hypotetiske tall. 
Oppmuntre dem til å søke råd og veiledning fra sine foreldre.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de viktigheten av økonomisk 
selvhjulpenhet godt nok til å forklare det til andre? Har de flere spørsmål? Ville det 
være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Overvei hvordan du kan følge 
opp. For eksempel kan du be dem om å dele sine erfaringer i begynnelsen av neste ukes 
leksjon.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren hjalp disiplene 
sine å oppdage evangeliets 
lærdommer i sine egne 
erfaringer og i verden 
omkring seg. Hvilke 
erfaringer eller eksem-
pler kan du nevne fra 
hverdagen for å hjelpe de 
unge til å se de åndelige 
fordelene av økonomisk 
selvhjulpenhet?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Forbered alt som er nødvendig – Famili-
ens økonomi (hefte, 2007)

Budskap Fra Det Første Presidentskap

Kjære brødre og søstre

Siste-dagers-hellige har i mange år blitt rådet til å 
forberede seg for dårligere tider ved å sette til side 
litt penger. Dette betyr ubeskrivelig mye for vår sik-
kerhet og vårt velvære. Hver familie har ansvar for å 
dekke sitt eget behov i den grad det er mulig.

Vi oppfordrer dere, hvor enn dere måtte bo i verden, 
til å forberede dere for dårligere tider ved å ta deres 
økonomiske situasjon opp til vurdering. Vi ber dere 
inntrengende om å være forsiktige med å bruke 
penger, og være disiplinerte når dere gjør innkjøp for 
å unngå gjeld. Betal gjelden så fort dere kan, og befri 
dere fra denne trelldommen. Spar litt penger regel-
messig for gravis å bygge opp en økonomisk reserve.

Vi håper dere vil være kloke når dere bygger opp 
deres forråd av mat og vann og deres økonomiske 
reserve. Overdriv ikke. Det er for eksempel ikke for-
standig å sette seg i gjeld for å skaffe seg et matva-
relager med en gang. Med grundig planlegging kan 
dere, litt etter hvert, bygge opp et hjemmelager og 
en økonomisk reserve.

Hvis dere har betalt deres gjeld og har en økono-
misk reserve, selv om den er liten, vil du og familien 
din føle dere tryggere og nyte større fred i sinnet. 
Måtte Herren velsigne dere i denne oppgaven.

Det første presidentskap

Grunnregler For Familiens Økonomi

Betal Tiende Og Offergaver

En fremgangsrik familieøkonomi begynner med å 
betale en ærlig tiende og et rundhåndet fasteoffer. 

Herren har lovet å åpne himmelens sluser og øse ut 
velsignelser over dem som trofast betaler tiende og 
offergaver (se Malaki 3:10).

Unngå Gjeld

Det å bruke mindre penger enn vi tjener, er avgjø-
rende for vår økonomiske sikkerhet. Unngå gjeld, 
med unntak av når dere skal kjøpe en beskjeden 
bolig, skal betale for utdannelse eller dekke andre 
viktige behov. Spar penger til å kjøpe det dere tren-
ger. Hvis dere har gjeld, betal den så raskt som mulig.

Sett Opp Et Budsjett

Hold oversikt over deres utgifter. Skriv ned og 
gjennomgå månedlige inntekter og utgifter. Finn 
ut hvordan dere kan redusere det dere bruker på 
unødvendige ting. Bruk denne informasjonen til å 
fastsette et familiebudsjett. Planlegg hvor mye dere 
skal gi som bidrag til Kirken, hvor mye dere skal 
spare og hvor mye dere skal bruke på mat, bolig, 
strøm og andre faste utgifter, transport, klær, forsi-
kring og så videre. Vær disiplinerte, og lev innenfor 
budsjettrammen.

Bygg Opp En Reserve

Bygg gradvis opp en økonomisk reserve, og bruk 
den kun i nødstilfeller. Hvis dere sparer litt penger 
regelmessig, vil dere bli overrasket over hvor mye 
det kan bli med tiden.

Undervis Familien

Lær familien prinsippene for økonomisk styring. 
Involver dem når dere skal lage et budsjett og sette 
økonomiske mål for familien. Lær dem prinsippene 
hardt arbeid, nøysomhet og sparing. Understrek vik-
tigheten av å skaffe seg så mye utdannelse som mulig.
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg stå 
som Guds vitne?
Når vi blir døpt, inngår vi pakt om å “stå som Guds vitner til alle tider og i 
alle ting og på alle steder” (Mosiah 18:9). Fordi verdens normer avviker fra 
Guds bud, blir vi ofte nødt til å forsvare vår tro. Når vi gjør det, skulle vi følge 
Frelserens eksempel, som var både modig og kjærlig i sitt forsvar av sannheten. 
Hvis vi er bygget på “vår Forløseres klippe”, vil ikke den “mektige storm” i de 
siste dager “ha noen makt over [oss] til å trekke [oss] ned… fordi klippen [vi] 
er bygget på, er en sikker grunnvoll” (Helaman 5:12).

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil inspirere ungdommene til 
tappert å stå som Guds vitner?

1 Nephi 8:24- 34 (Lehis syn om 
livets tre og den store og rommelige 
bygningen)

Romerne 1:16- 17 (Skam deg ikke over 
evangeliet)

1 Timoteus 4:12 (Vær et forbilde for 
de troende)

1 Peter 3:12–17 (Vær alltid beredt til å 
gi et svar til dem som spør om vår tro)

L&p 100:5- 8 (Løfter til dem som for-
kynner Guds ord)

1 Nephi 17:48–55; Mosiah 13:1–9; 
17:1–4; Moroni 1:1–3 (Eksempler på 

personer som har vært trofaste mot 
evangeliet til tross for forfølgelse)

Thomas S. Monson, “Vær frimodig og 
sterk,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 
66- 69

Jeffrey R. Holland, “Kostnaden og 
velsignelsene ved å være en disippel,” 
Ensign eller Liahona, mai 2014, 6- 9

Neil L. Andersen, “Åndelige virvel-
vinder,” Ensign eller Liahona, mai 
2014, 18- 21

Video: “No Cussing Club”

Når du har blitt nødt til 
å forsvare din tro? Hva 
har hjulpet deg å forbe-
rede deg til slike stunder? 
Hvilke erfaringer kan du 
dele med ungdommene?

Når har du sett ungdom-
mene stå som vitner for 
Gud? Hvilke situasjoner 
opplever de der deres tro 
kan bli angrepet? Hvordan 
kan de styrke og støtte 
hverandre?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel i personlig 
studium, i Seminar, i andre klasser i Kirken, eller sammen med venner). Hvordan kan 
du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene nedenfor 
kan være til hjelp:

• Be ungdommene fortelle om en 
lærings-  eller undervisningsopple-
velse de nylig har hatt utenfor klas-
serommet. Hvordan ble de hjulpet av 
prinsippene som ble gjennomgått i 
tidligere uker?

• Ta med deg to magneter til klas-
sen, og vis hvordan magnetene 
tiltrekker seg hverandre. Snu så en 

av magnetene og vise hvordan de 
frastøter hverandre. Spør ungdom-
mene hvordan disse magnetene kan 
brukes til å illustrere denne uttalelsen 
av President Thomas S. Monson: “Der 
Kirkens og samfunnets normer før 
stort sett var forenlige, er det nå en 
bred kløft mellom oss, og den blir sta-
dig bredere” (“Prestedømmets kraft,” 
Ensign eller Liahona, mai 2011, 66).

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil inspirere ungdommene til å stå som Guds vitner til 
tross for motstand. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil fungere best 
for din klasse:

• Les som klasse 1 Nephi 8:24- 34, og 
spør ungdommene hvilke sammen-
henger de ser mellom denne delen 
av Lehis syn og deres eget liv. Fortell 
om en personlig opplevelse hvor du 
måtte forsvare din tro i møte med 
kritikk eller motstand. Be ungdom-
mene fortelle om lignende erfaringer 
de har hatt.

• Be klassens medlemmer gi eksem-
pler på personer i Skriftene som var 
trofaste mot evangeliet til tross for 
forfølgelse (skriftstedene i denne 
oversikten gir noen eksempler). Les 
beretningene om disse personene som 

klasse. Hva lærer klassemedlemmene 
av disse eksemplene som gjelder 
for dem i dag? Som en del av denne 
drøftingen kan ungdommene utforske 
noen av de andre skriftstedene som er 
foreslått i denne oversikten.

• Be klassens medlemmer se vide-
oen “No Cussing Club” og se etter 
uttalelser i videoen som inspirerer 
dem til å stå som Guds vitner. Hvilke 
situasjoner opplever de hvor deres 
trosoppfatninger og normer blir utfor-
dret? Hva gjør de for å forsvare sin 
tro? Hvordan kan de følge eksemplet 
i videoen?

Undervisningstips

“Diskusjon i smågrupper 
kan f.eks. øyeblikkelig 
engasjere dem som synes å 
tape interesse eller kon-
sentrasjon” (Undervisning, 
intet større kall [1999], 72).
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Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren elsket dem han 
underviste. Når de hadde 
det vanskelig, ga han dem 
ikke opp, men fortsatte å 
elske dem og tjene dem. 
Hva kan du gjøre for å 
følge hans eksempel?

• Del klassen i tre grupper, og gi 
hver gruppe en av talene som står 
i denne oversikten. Be gruppene 
gjennomgå talene sine og lage en liste 
over mektige utsagn som de kan dele 
med noen for å oppmuntre dem til 
å forsvare evangeliets sannheter. La 

hver gruppe fortelle resten av klassen 
hvordan de kan dele disse uttalelsene 
med andre. De kan for eksempel lage 
et bildesitat og dele det med andre 
klassemedlemmer i løpet av uken 
som en påminnelse om hva dere har 
snakket om i klassen.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Føler de seg inspirert til å stå som Guds 
vitner? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i dag. 
Oppfordre dem til å handle ut fra disse følelsene. Overvei hvordan du kan følge opp.
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se denne enheten på Internett.

OVERSIKT OVER ENHETER

“Måtte Guds rike rulle frem så himmelens rike kan komme” (L&p 65:6).

Ungdommene i klassen ble sendt til jorden akkurat i denne tid for å forberede ver-
den til Frelserens annet komme. De har spesielle gaver og talenter som Herren vil at 
de skal bruke til å bygge opp hans rike og spre hans evangelium. Leksjonene i denne 
enheten vil hjelpe dem å utvikle disse evnene når de forbereder seg til å bli ledere og 
lærere i Kirken og Guds rike.

Oversikter å velge mellom denne måneden:

Jul: Hvordan kan jeg bære vitnesbyrd om at Jesus Kristus er Guds sønn?
Hvordan kan jeg lære å tjene mer effektivt i Kirken?
Hvordan kan jeg bli en bedre leder?
Hvordan kan jeg bli en bedre lærer?
Hvordan kan vi effektivt dele evangeliet med andre?
Hvordan kan jeg forstå symbolene som brukes til å undervise om det annet komme?
Hva kan jeg lære av Skriftene som kan hjelpe meg å forberede meg til det annet komme?

Desember: Bygg opp Guds 
rike i de siste dager
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DESEMBER: BYGG OPP GUDS RIKE I DE SISTE DAGER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Jul: Hvordan kan jeg bære 
vitnesbyrd om at Jesus 
Kristus er Guds sønn?
Julen er en tid til å minnes Frelserens fødsel og fornye vår takknemlighet 
for den store gaven som hans fullkomne liv og sonoffer er. I beretningene i 
Skriftene om hans fødsel finner vi mønstre for disippelskap – fra lamanitten 
Samuel, som tappert profeterte om hans komme, til nephittene som så stand-
haftig etter tegnet på hans fødsel, til hyrdene som delte budskapet om at Guds 
Sønn var blitt født, til vismennene som skjelnet oppfyllelsen av profetien og 
reiste svært langt for å se jødenes konge. I likhet med trofaste hellige i fordums 
tid, har vi lyst til å dele med andre vårt vitnesbyrd om Jesus Kristus og den 
store glede vi har funnet i hans gjengitte evangelium (se Lukas 2:10).

Forbered deg åndelig

Hvilke skriftsteder eller læresetninger fra profeter i de siste dager har styrket ditt 
vitnesbyrd om Jesu Kristi guddommelighet? Hvordan har dette vitnesbyrdet påvir-
ket deg? Når har du brukt disse skriftstedene eller læresetningene til å hjelpe andre å 
styrke sitt vitnesbyrd?

Når har du hørt ungdommene vitne om Frelseren? Hva kan du gjøre for å inspirere 
dem til å dele sitt vitnesbyrd med andre?

Studer ydmykt ressursene nedenfor. Hva føler du vil inspirere ungdommene til å bære 
vitnesbyrd om Frelseren?

Matteus 2; Lukas 2 (Jesus Kristus blir 
født)

Helaman 14 (Lamanitten Samuel pro-
feterer om Jesu Kristi fødsel)

3 Nephi 1:4- 22 (Nephittene ser tegnet 
på Kristi fødsel)

Henry B. Eyring, “Den fullkomne 
gaven,” fra Det første presidentskaps 
juleandakt 2012

“Den levende Kristus: Apostlenes 
vitnesbyrd,” Liahona, april 2000, 2–3.

Videoer: “Han er gaven”, “En Frelser 
er født -  julefilm”
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel i personlig 
studium, i Seminar, i andre klasser i Kirken, eller sammen med venner). Hvordan kan 
du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene nedenfor 
kan være til hjelp:

• Be ungdommene fortelle hvordan 
de har anvendt det de lærte i forrige 
ukes leksjon, i løpet av uken.

• Be ungdommene fortelle hvordan 
de feirer Frelserens fødsel. Hvilke 
tradisjoner hjelper dem å komme 
nærmere Kristus?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil bidra til å inspirere ungdommene til å dele sitt vitnes-
byrd om Jesus Kristus. Ved Åndens inspirasjon velger du en eller flere som vil fungere 
best for din klasse:

• Vis en av videoene som foreslås i 
denne oversikten, og be ungdommene 
fortelle hverandre om sine tanker og 
følelser for Frelseren. Bær vitnesbyrd 
om Frelserens guddommelighet, og 
be ungdommene gjøre det samme. 
Oppfordre ungdommene til å dele 
en av disse videoene på en familiens 
hjemmeaften eller på sosiale medier. 
Under en fremtidig leksjon kan du be 
dem fortelle om sine erfaringer med å 
dele disse budskapene.

• Gjennomgå som klasse beretnin-
gene om Frelserens fødsel, både i Det 
nye testamente og Mormons bok, ved 
å lese sammen noen av skriftstedene 
som er oppført i denne oversikten. 

Hva finner ungdommene i disse 
skriftstedene som inspirerer dem 
til å dele sitt vitnesbyrd med andre, 
slik lamanitten Samuel og hyrdene 
gjorde? Hvilken annen innsikt får de? 
Be ungdommene grunne på og drøfte 
hvordan de kan bære vitnesbyrd om 
Jesus Kristus denne julen.

• Syng hellige julesanger sammen, og 
be ungdommene snakke om budskap 
i sangene som de finner inspirerende. 
Hvilke skriftsteder kan de dele i for-
bindelse med disse salmene? Hvis det 
passer, kan dere se etter anledninger 
til å synge julesanger som klasse for 
andre i lokalsamfunnet.

Undervisningstips

“Når vi underviser i evan-
geliet, skulle vi ydmykt 
erkjenne at Den hellige ånd 
er den egentlige læreren. Vi 
har privilegiet å være det 
redskap Den hellige ånd 
kan undervise, vitne, trøste 
og inspirere andre gjen-
nom” (Undervisning intet 
større kall [1999], 41).
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Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Føler de seg inspirert til å dele sitt vit-
nesbyrd om Jesus Kristus med andre? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de 
andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i dag. 
Oppfordre dem til å handle ut fra disse følelsene. Overvei hvordan du kan følge opp.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren brukte Skriftene 
til å undervise og vitne 
om sin misjon. Han lærte 
folk å tenke på Skriftene 
for seg selv og bruke dem 
til å finne svar på sine 
egne spørsmål. Hvordan 
kan du hjelpe ungdom-
mene å forstå de mektige 
vitnesbyrdene som finnes i 
Skriftene?
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DESEMBER: BYGG OPP GUDS RIKE I DE SISTE DAGER

Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg lære å tjene 
mer effektivt i Kirken?
Når Herren kaller oss til å tjene, gjør han oss også kvalifisert til å tjene trofast. 
Når vi lærer hva vårt ansvar er og deretter flittig ivaretar det, foredler Herren 
vår innsats. Vi blir også velsignet i våre kall når vi følger rådene fra våre ledere 
i Kirken. På denne måten deltar vi sammen med ham i å bygge opp hans rike 
og tjene hans barn.

Forbered deg åndelig

Når du forbereder deg, skulle du ydmykt studere disse skriftstedene og ressursene. Hva 
føler du deg inspirert til å dele med ungdommene?

Jeremia 1:5- 9; Mosiah 2:11; Moses 
6:31- 34 (Profeter som fikk styrke av 
Herren til å utføre sine kall)

Johannes 15:16; 5. trosartikkel (Gud 
kaller oss til å tjene ved åpenbaring)

Jakobs bok 1:17- 19; L&p 4; 107:99; 
121:34- 36 (Vi skulle virke med all flid 
for å utføre våre kall)

L&p 25 (Emma Smith får råd om å 
ivareta sitt ansvar)

Thomas S. Monson, “Frelseren kaller 
til tjeneste,” Ensign eller Liahona, aug. 
2012, 4- 5

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel i personlig studium, 
i familien, i Seminar, i andre klasser i Kirken eller sammen med sine venner). Hvordan 
kan du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene neden-
for kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om en 
erfaring de har hatt med å undervise i 
evangeliet nylig. Hva føler de at gikk 
bra? Hva kan de tenke seg å forbedre?

• Be ungdommene snakke om even-
tuelle kall de har hatt i Kirken. Hvilke 

ansvarsoppgaver hadde de? Hva 
syntes de var vanskelig eller krevende 
ved kallet? Hvordan hjalp Herren 
dem? Fortell om noe du selv har opp-
levd, og bær vitnesbyrd.

Hvordan hjelper Herren 
deg når du streber etter å 
utføre dine kall? Hvilke 
erfaringer kan du dele 
med ungdommene?

Hvem av ungdommene du 
underviser, har kall? Hvor-
for er det viktig for dem 
å lære nå hvordan de kan 
tjene effektivt i Kirken?
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Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å lære å tjene effektivt i Kirken. 
Etter inspirasjon fra Den hellige ånd, velger du en eller flere som vil fungere best for 
din klasse:

• Be hvert klassemedlem om å lese 
et av skriftstedene som er foreslått i 
denne oversikten, på jakt etter prin-
sipper Herren lærer oss om å utføre 
kall. Be ungdommene fortelle hva de 
finner ut. Hva inspirerer disse skrift-
stedene dem til å gjøre?

• Be ungdommene dele historier fra 
Skriftene der noen ble gitt en vanske-
lig oppgave og fikk hjelp av Herren 
(du finner noen ideer i skriftstedene 
som er foreslått i denne oversikten). 
Om mulig kan du hjelpe dem å finne 
bilder av disse historiene i Kunst inspi-
rert av evangeliet. Hva inspirerer dem 
ved disse historiene? Hva lærer de av 
disse historiene om å utføre kall?

• Be ungdommene lese president 
Thomas S. Monsons budskap “Frelse-
ren kaller til tjeneste,” på jakt etter et 
sitat de kan dele om hvordan man tje-
ner trofast i kall i Kirken. Be klassens 
medlemmer presentere sine sitater 
og fortelle hvorfor de fant rådene 
fra president Monson meningsfylte. 
Hvordan vil de bruke det de har lært i 
sine kall, nå og i fremtiden?

• Skriv på tavlen overskriftene Råd 
og Løfter. Be ungdommene granske 
Lære og pakter 25 og finne de råd og 
løfter Herren ga Emma Smith i forbin-
delse med hennes kall. Be dem skrive 
det de finner, på tavlen. Hvordan kan 
disse rådene og løftene gjelde for de 
kall som ungdommene mottar? Be de 
ungdommene som har hatt kall, om å 
fortelle om noe de husker av råd eller 
løfter de fikk da de ble beskikket. Du 
kan også fortelle det du husker. Hvor-
dan har disse løftene blitt oppfylt?

• Les Lære og pakter 107:99 som 
klasse. Be ungdommene forestille seg 
at de har fått et bestemt kall i menig-
heten eller staven, og be dem fortelle 
hvilket kall de tenker på (se “Oversikt 
over kall” på side 159- 64 i Håndbok 2: 
Kirkens administrasjon). Hva ville de 
gjort for å finne ut hva deres ansvar i 
dette kallet var? (De kan for eksempel 
slå opp i Skriftene, Håndbok 2, Bibli-
otek for lederopplæring på LDS.org, 
eller snakke med en som for tiden 
virker i det kallet). Be ungdommene 
bruke litt tid i klassen eller i løpet av 
den kommende uken på å lære om 
kallet og dele det de lærer under neste 
ukes leksjon.

Studieteknikker

Finne prinsipper. Den første 
aktiviteten i denne delen 
ber ungdommene gran-
ske Skriftene for å se etter 
prinsipper (eller evige 
sannheter) om tjeneste i 
Guds rike. Be dem stille 
seg selv spørsmål som 
“Hvilke prinsipper kan jeg 
lære av dette skriftstedet? 
Er de forskjellige fra det 
jeg har trodd eller lært 
før? Inspirerer de meg til å 
forandre noe i livet mitt?” 
Oppfordre ungdom-
mene til å bruke lignende 
spørsmål i sitt personlige 
skriftstudium.
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Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? 
Forstår de hvordan de kan tjene effektivt i Kirken? Har de andre spørsmål? Ville det 
være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Søk Ånden idet du med bønnens 
hjelp vurderer hvordan du kan følge opp.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren stolte på dem 
som fulgte ham. Han 
forberedte dem og ga 
dem de viktige oppgav-
ene å undervise, velsigne 
og tjene andre. Hvilke 
muligheter kan du gi ung-
dommene til å undervise 
hverandre?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Henry B. Eyring, “Vær på høyde med ditt 
kall,” Ensign eller Liahona, nov. 2002, 75-78

Det er en tredje ting du må vite: På samme måte 
som Gud kalte deg og vil lede deg, vil han styrke 
deg. Du kommer til å trenge dette. Kallet vil helt sik-
kert gi deg motgang. Du er i Mesterens tjeneste. Du 
er hans representant. Evig liv avhenger av deg. Han 
hadde motgang, og han sa at motgang ville være 
deres lodd som han kalte. Kreftene som samles mot 
deg, vil prøve ikke bare å hindre ditt arbeid, men 
å rive deg ned. Apostelen Paulus beskrev det slik: 
“For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot 
maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere 
i dette mørke.” [Efeserne 6:12.]

Det vil være stunder da du føler deg overveldet. En 
måte du vil bli angrepet på, er ved følelsen av ikke 
å strekke til. Du er utilstrekkelig når det gjelder å 
ta imot et kall til å representere Gud bare i kraft av 
dine egne evner. Men du har tilgang til mer enn 
dine naturlige evner, og du arbeider ikke alene.

Herren vil foredle det du sier og gjør for dem du 
betjener. Han vil sende Den hellige ånd for å tilkjen-
negi for dem at det du talte, var sant. Det du sier 
og gjør, vil bringe håp og rettledning til mennesker 
langt utover dine naturlige evner og din egen for-
stand. Dette mirakel har vært et kjennetegn på Her-
rens kirke i alle evangelieutdelinger. Det er en så stor 
del av ditt kall at du kan begynne å ta det for gitt. . .

Herren vil ikke bare foredle kraften i din innsats. 
Han vil selv arbeide sammen med deg. Hans røst 
til fire misjonærer, som ble kalt gjennom profeten 
Joseph Smith til en vanskelig oppgave, gir mot til 
alle han kaller i sitt rike: “Og jeg vil selv gå med 
dem og være midt iblant dem, og jeg er deres tals-
mann hos Faderen, og ikke noe skal få makt over 
dem.” [L&p 32:3.]

Fordi Frelseren er en oppstanden og herliggjort 
person, så er han ikke fysisk med hver enkelt av 
sine tjenere hvert øyeblikk. Men han er fullstendig 
oppmerksom på dem og deres omstendigheter og er 
i stand til å gripe inn med sin kraft. Derfor kan han 
love deg: “Hos den som mottar dere, der vil jeg også 
være, for jeg vil gå foran dere. Jeg vil være ved deres 
høyre og ved deres venstre hånd, og min Ånd skal 
være i deres hjerter og mine engler rundt om dere 
og støtte dere.” [L&p 84:88.] . . .

Du kan være aldeles sikker på at dine evner vil bli 
mangfoldiggjort av Herren. Alt han ber om er at 
du gjør alt du kan av hele ditt hjerte. Gjør det med 
glede og med troens bønn. Faderen og hans elskede 
Sønn vil sende Den hellige ånd som din ledsager for 
å rettlede deg. Dine anstrengelser vil foredles for de 
menneskene du tjener. Og når du ser tilbake på det 
som nå kan virke som en vanskelig tjenestetid og 
et offer, vil ditt offer ha blitt en velsignelse, og du 
vil vite at du har sett Guds arm løfte opp dem du 
betjente for ham, og løfte opp deg.
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg bli 
en bedre leder?
Jesus Kristus er det fullkomne eksempel på rettferdig lederskap. Ledere i hans 
kirke følger hans eksempel ved å elske og tjene dem de leder. Ved først å gjøre 
vårt ytterste for å være trofaste disipler, kan vi så hjelpe andre å utvikle sterke 
vitnesbyrd og komme nærmere vår himmelske Fader og Jesus Kristus.

Forbered deg åndelig

Når du forbereder deg, skulle du ydmykt studere disse skriftstedene og ressursene. Hva 
føler du deg inspirert til å dele med ungdommene?

2 Mosebok 18:13- 26 (Moses får råd fra 
Jetro om hvordan han kan bli en mer 
effektiv leder)

Matteus 20:20- 28; 23:11; L&p 50:26 
(Kristus- lignende ledere tjener dem 
de leder)

Johannes 13:4- 15; 3 Nephi 18:16; 27:21, 
27 (Jesus Kristus er vårt eksempel på 
lederskap)

Mosiah 2:11- 19 (Kong Benjamin tjener 
sitt folk)

L&p 121:34- 46 (Prinsipper for rettfer-
dig lederskap)

Stephen W. Owen, “De beste 
ledere er de som er best til å 
følge,” Ensign eller Liahona, mai 2016, 
70–76

Thomas S. Monson, “Rettferdige 
eksempler,” Ensign eller Liahona, mai 
2008, 65- 68

Tad R. Callister, “Prestedømmets kraft 
i gutten,” Ensign eller Liahona, mai 
2013

“Lederskap i Jesu Kristi Kirke,” Hånd-
bok 2: Kirkens administrasjon (2010), 
12- 14

Tenk på en du kjenner som 
er en Kristus- lignende 
leder. Hvilke lederegen-
skaper besitter vedkom-
mende? Hvordan har hans 
eller hennes lederskap 
påvirket deg og andre?

Hvorfor trenger ung-
dommene å lære å bli 
ledere? Hvilke muligheter 
har de til å lede – i Kir-
ken, i sitt hjem og i sitt 
lokalsamfunn?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene til å finne 
sammenhenger mellom ting de lærer i forskjellige situasjoner (for eksempel i personlig 
studium, i Seminar, i andre klasser i Kirken eller sammen med venner). Hvordan kan 
du hjelpe dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene nedenfor 
kan være til hjelp:

• Be ungdommene fortelle om en 
opplevelse de har hatt nylig, som 
minnet dem om noe de har lært i sine 
klasser i Kirken.

• Vis et bilde av Frelseren (se for 
eksempel Kunst inspirert av evangeliet), 
og skriv ordet leder på tavlen. Be ung-
dommene skrive på tavlen andre ord 
de kommer på når de tenker på Jesus 
Kristus som en fullkommen leder.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe ungdommene å lære å bli mer effektive ledere. 
Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil fungere for din klasse:

• Les Matteus 20:20- 28 som klasse. 
Hva lærer Frelseren sine apostler 
om lederskap i Guds rike? Be ung-
dommene lage en liste på tavlen som 
sammenligner lederskap i verden 
og lederskap i Kirken. Hvordan blir 
man leder i en bedrift eller et land? 
i Kirken? Hvilke lederegenskaper 
blir verdsatt i verden? i Kirken? Som 
en del av denne drøftingen, kan du 
be ungdommene lese skriftsteder 
som forklarer prinsipper for Kristus- 
lignende lederskap (for eksempel de 
som er foreslått i denne oversikten). 
Hvorfor er det viktig for ungdom-
mene å forstå disse prinsippene? 
Hvordan vil de bruke dem i sine 
familier? i sin tjeneste i Kirken? i sine 
lokalsamfunn?

• Velg ut deler av kapittel 3 i Håndbok 
2, “Lederskap i Jesu Kristi Kirke,” 
som forklarer prinsipper Frelseren var 
et eksempel på (for eksempel paragraf 

3.2.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 og 3.3.6). Be 
hvert klassemedlem lese en av disse 
delene og tenke på en historie fra Frel-
serens liv som illustrerer prinsippet 
som blir undervist i hans eller hennes 
del (de kan se på Kunst inspirert av 
evangeliet, 34- 51, for å få noen ideer). 
De kan også gjennomgå Stephen W. 
Owens tale, “De beste ledere er de 
som er best til å følge,” og se etter 
prinsipper eller historier om Kristus- 
lignende lederskap. Be ungdommene 
fortelle hva de lærer av håndboken 
og historiene. Hvilke eksempler har 
de sett på disse prinsippene i sitt eget 
liv?

• Les 3 Nephi 27:21, 27 som klasse. 
Be ungdommene tenke på budska-
pet i disse skriftstedene mens du 
deler med dem president Thomas S. 
Monsons historie om da han viftet 
med ørene, fra hans tale “Rettferdige 
eksempler” (eller vis denne delen av 

Studieteknikker

Finne prinsipper. Et prin-
sipp er en evig sannhet 
som veileder våre handlin-
ger. Noen ganger frem-
går prinsipper tydelig i 
Skriftene eller profetenes 
ord, og andre ganger er 
de underforstått i histo-
rier eller eksempler. Når 
du lærer ungdommene 
prinsippene for Kristus- 
lignende lederskap, kan 
du hjelpe dem å lære å 
finne frem til disse prinsip-
pene ved å stille spørsmål 
som: “Hva lærer jeg av 
disse skriftstedene som vil 
hjelpe meg å bli en bedre 
leder? Er det noe her som 
lærer meg hvordan jeg kan 
bli mer lik Frelseren?” Be 
dem merke seg prinsipper 
mens de studerer.
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talen hans på video). Hva lærer denne 
historien ungdommene om leder-
skap? Be dem grunne på hvilke bud-
skap de kommuniserer til andre ved 
måten de lever på. Be dem fortelle om 
erfaringer hvor de ble velsignet ved 
et annet klassemedlems eksempel. 
Hvilke andre lederegenskaper ser de i 
hverandre?

• Be et klassemedlem ta på seg en 
ryggsekk. Fyll ryggsekken med bøker 
eller andre gjenstander til den blir vel-
dig tung. Spør ungdommene hvordan 
denne ryggsekken kan symbolisere 
et lederkall. Be ungdommene studere 
2 Mosebok 18:13- 26 og se etter råd 
Moses fikk av Jetro om hvordan han 
kunne bli en bedre leder. Hva kunne 
ha skjedd hvis Moses ikke hadde 
fulgt dette rådet? Be ungdommene 

forestille seg at de har fått i oppdrag 
å planlegge stavens ungdomskon-
feranse. Hvordan ville de anvendt 
Jetros råd i denne situasjonen? Gi 
dem tid til å planlegge sin imaginære 
ungdomskonferanse. Hvem ville de 
be om hjelp? Hva ville de bedt disse 
personene om å gjøre?

• Skriv noen av lederskapsprinsip-
pene eldste Tad R. Callister undervi-
ste i “Prestedømmets kraft i gutten” 
på separate papirlapper. Gi én lapp til 
hvert klassemedlem, og be ham eller 
henne søke i artikkelen etter infor-
masjon om det tildelte prinsippet. 
Be klassens medlemmer fortelle hva 
eldste Callister lærer dem om ledelse. 
Oppfordre dem til å gi personlige 
eksempler på disse prinsippene.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan bli bedre 
ledere? Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? Har de andre spørsmål? Ville det være 
verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Overvei hvordan du kan følge opp.

Undervisning på 
Frelserens måte

Reflekter et øyeblikk over 
hva du vet om Frelseren. 
Hva legger du merke til 
ved hans måte å undervise 
og lede på? Hvordan hjalp 
han andre å lære og vokse? 
Hvordan kan du følge 
hans eksempel på under-
visning og lederskap for å 
hjelpe ungdommene å lære 
og vokse? Hvordan kan 
du inspirere dem til å bli 
Kristus- lignende ledere?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Thomas S. Monson, “Rettferdige eksempler,” 
Ensign eller Liahona, mai 2008, 65-68

Mange av dere husker president N. Eldon Tanner, 
som var rådgiver for fire av Kirkens presidenter. 
Han var et urokkelig eksempel på rettskaffenhet 
gjennom en karriere i industrien, under sin tjeneste 
som statstjenestemann i Canada og bestandig i sitt 
privatliv. Han ga oss følgende inspirerte råd:

“Ingenting vil gi større glede og fremgang enn å 
leve i henhold til evangeliets læresetninger. Vær et 
eksempel. Vær en innflytelse til det gode. . .

Vi er alle forutordinert til et arbeid som [Guds] 
utvalgte tjenere som han har valgt å overdra preste-
dømmet til, og dermed myndighet til å handle i hans 
navn. Husk alltid at andre søker lederskap fra dere, 
og at dere påvirker andre enten til det bedre eller det 
verre, en innflytelse som vil merkes i flere generasjo-
ner.” [“For They Loved the Praise of Men More Than 
the Praise of God,” Ensign, nov. 1975, 74.]

Mine brødre, jeg gjentar at som bærere av Guds 
prestedømme er det vår plikt å leve slik at vi kan 
være rettferdige eksempler som andre kan følge. 
Idet jeg har grunnet på hvordan vi best kan være 
slike eksempler, har jeg tenkt på en opplevelse 
jeg hadde for noen år siden mens jeg deltok på en 
stavskonferanse. På hovedmøtet så jeg en ung gutt 
som satt sammen med familien på forreste rad i 

stavssenteret. Jeg satt på forhøyningen. Etter hvert 
la jeg merke til at om jeg krysset det ene benet over 
det andre, gjorde den unge gutten det samme. Hvis 
jeg gjorde det motsatte og krysset det andre benet, 
fulgte han etter. Jeg la hendene mine i fanget, og han 
gjorde det samme. Jeg hvilte haken i hånden min, og 
han gjorde det også. Uansett hva jeg gjorde, så her-
met han. Dette fortsatte til tiden nærmet seg da det 
var min tur til å tale til forsamlingen. Jeg bestemte 
meg for å sette ham på prøve. Jeg så rett på ham 
og forvisset meg om at han fulgte med, og så viftet 
jeg med ørene. Han prøvde forgjeves å gjøre det 
samme, men jeg hadde ham! Han klarte ikke å vifte 
med ørene. Han snudde seg til faren, som satt ved 
siden av ham, og hvisket noe til ham. Han pekte på 
ørene sine og så på meg. Da faren så på meg, utvil-
somt for å se meg vifte med ørene, satt jeg alvorlig 
med armene foldet, uten å røre en muskel. Faren så 
skeptisk på sin sønn, som virket litt oppgitt. Til slutt 
ga han meg et fårete glis og trakk på skuldrene.

Jeg har tenkt på dette i årenes løp, idet jeg har 
overveiet hvordan vi, spesielt når vi er unge, har lett 
for å ta etter våre foreldre, våre ledere, våre jevnald-
rende. Profeten Brigham Young sa: “Vi skulle aldri 
tillate oss å gjøre noe som vi ikke er villige til å se 
våre barn gjøre. Vi skulle være eksempel for dem 
som vi ønsker at de skal følge.” [Deseret News, 21. 
juni 1871, 235.]
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg bli 
en bedre lærer?
Effektiv undervisning er en viktig del av å bygge opp Herrens rike, og vi har 
alle mange muligheter til å undervise. Selv om vi kanskje ikke har et formelt 
kall til å undervise, har vi anledninger til å undervise i vår familie og som 
naboer og venner. Vi kan bli bedre lærere ved ærlig å evaluere våre egne sterke 
og svake sider, ydmykt søke Herrens hjelp og flittig prøve å utvikle de evner 
og egenskaper som betyr mest for undervisning i evangeliet.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe ungdommene å forstå 
hvordan de kan bli bedre lærere?

Ether 12:27 (Herren vil hjelpe oss å la 
det svake bli til styrke)

L&p 42:14 (Vi må ha Ånden for å 
undervise)

L&p 88:78 (Undervis flittig)

Dallin H. Oaks, “Undervisning i evan-
geliet,” Liahona, jan. 2000, 78- 80

David M. McConkie, “Undervis med 
kraft og myndighet fra Gud,” Ensign 
eller Liahona, nov. 2013

“Legg en plan for å forbedre din 
undervisning,” Undervisning, intet 
større kall (1999), 24- 27

“Undervis i evangeliet,” Tro mot pak-
ten (2004), 163- 66.

“Undervisning på Frelserens måte,” 
Undervisning i evangeliet på Frelserens 
måte (2012), 4- 5

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel i personlig studium, i 
Seminar, i andre klasser i Kirken eller sammen med sine venner). Hvordan kan du hjelpe 
dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene kort fortelle om 
en leksjon på familiens hjemmeaften, 
i Seminar eller i kirken som de likte 
spesielt godt.

• Be ungdommene tenke på en favo-
rittlærer som har inspirert dem til å 
etterleve evangeliet. Hva var det som 
gjorde denne læreren effektiv? Hvilke 
egenskaper hadde han eller hun som 

Hvordan har du blitt 
velsignet ved effektive 
lærere? Hva har du gjort 
for å bli en bedre lærer?

Hvilke muligheter har 
du gitt ungdommene du 
underviser? Hvilke sterke 
og svake sider har de som 
lærere?
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ungdommene ønsker å etterligne? Be 
ungdommene lese det som står under 
“De viktigste egenskapene” på side 
26 i Undervisning, intet større kall, og se 

etter ytterligere egenskaper som effek-
tive lærere har. Hvordan bidrar effek-
tive lærere i evangeliet til å bygge opp 
Guds rike?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe ungdommene å lære hvordan de kan bli bedre 
lærere. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil fungere for din klasse:

• Del klassen i tre grupper, og be 
hver gruppe lese ett av følgende 
skriftsteder: Ether 12:27; L&p 42:14; 
L&p 88:78. Be dem grunne på og 
snakke om hva disse skriftstedene 
lærer oss om å bli bedre lærere. 
Oppfordre dem til å slå opp skriftste-
dene i fotnotene til disse versene for 
å få ytterligere innsikt om å bli bedre 
lærere, og be dem fortelle hva de fin-
ner ut. Be ungdommene lese det som 
står under “Undervis i evangeliet” i 
Tro mot pakten (163- 66), og lage en liste 
over hvordan de kan bli bedre lærere.

• Be ungdommene finne og skrive på 
tavlen de seks grunnleggende prinsip-
per for undervisning i del III av eldste 
Dallin H. Oaks tale “Undervisning 
i evangeliet”. Be dem vurdere hvor 
godt de anvender disse prinsippene 
i sin undervisning. Be dem velge ett 
av disse prinsippene som de ønsker å 
lære mer om eller forbedre i sin egen 
undervisning. Be dem om å studere 
dette prinsippet i eldste Oaks tale og 
fortelle hva de har lært og hva de har 
tenkt å gjøre for å anvende dette prin-
sippet neste gang de underviser andre.

• Del klassen i to grupper. Be én 
gruppe lese “Vurder dine sterke og 
svake sider,” på side 24- 25 i Under-
visning, intet større kall, og den andre 
gruppen lese “Legg en plan for 
forbedring” på side 25- 26. Be dem 

om å diskutere det de har lært i sine 
grupper, og dele de viktigste punk-
tene i diskusjonen sin med den andre 
gruppen. Be ungdommene tenke på 
en fersk erfaring de har hatt med å 
undervise (for eksempel på familiens 
hjemmeaften, i en klasse i Kirken eller 
som hjemmelærer). Be hver ungdom 
fylle ut en oversikt som den på side 
25, for å legge en plan for å bli bedre 
som lærer i evangeliet.

• Skriv på tavlen: “Hva kan jeg gjøre 
for å bli en bedre lærer?” Be ungdom-
mene lese David M. McConkies tale 
“Undervis med kraft og myndighet 
fra Gud” eller “Undervisning på 
Frelserens måte” fra Undervisning i 
evangeliet på Frelserens måte (4- 5), på 
jakt etter svar på dette spørsmålet. Be 
dem fortelle hva de finner ut og kon-
krete måter de vil anvende det de har 
lært, på sin egen undervisning.

• Be ungdommene lese “Undervis-
ningsmetoder” i Tro mot pakten og 
skrive på tavlen undervisningsmeto-
dene de finner der. Når har ungdom-
mene sett disse metodene brukt? Be 
hver ungdom velge en av artiklene 
om tro, og bruke noen minutter i klas-
sen til å forberede seg til å undervise 
en gruppe barn i den ved hjelp av en 
av metodene på tavlen. Be ungdom-
mene presentere det de forberedte.

Studieteknikker

Bruk fotnoter. I den første 
aktiviteten i denne delen 
oppfordres ungdommene 
til å bruke fotnotene i 
Skriftene. Hjelp dem å for-
stå hvordan fotnotene kan 
utdype deres forståelse 
av det de leser. Oppmun-
tre ungdommene til å 
bruke fotnotene ofte for 
å forbedre sitt personlige 
studium av Skriftene.
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Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan bli bedre 
lærere? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Be ungdommene fortelle om eventuelle tilskyndelser de har fått i løpet av leksjonen. 
Hva vil de gjøre for å bli bedre lærere? Oppfordre dem til å fortelle om sine erfaringer i 
fremtidige leksjoner.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren ga sine disip-
ler det viktige ansvaret 
å undervise, velsigne og 
tjene andre. Hvordan vil 
ungdommene bli velsignet 
ved å få anledninger til å 
undervise andre i det de 
lærer?
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Utvalgte ressurser

Utdrag fra Thomas S. Monson, “Rettferdige eksempler,” 
Ensign eller Liahona, mai 2008, 66

Mine brødre, jeg gjentar at som bærere av Guds 
prestedømme er det vår plikt å leve slik at vi kan 
være rettferdige eksempler som andre kan følge. 
Idet jeg har grunnet på hvordan vi best kan være 
slike eksempler, har jeg tenkt på en opplevelse 
jeg hadde for noen år siden mens jeg deltok på en 
stavskonferanse. På fellesmøtet så jeg en ung gutt 
som satt sammen med familien på forreste rad i 
stavssenteret. Jeg satt på forhøyningen. Etter hvert 
la jeg merke til at om jeg krysset det ene benet over 
det andre, gjorde den unge gutten det samme. Hvis 
jeg gjorde det motsatte og krysset det andre benet, 
fulgte han etter. Jeg la hendene mine i fanget, og han 
gjorde det samme. Jeg hvilte haken i hånden min, og 
han gjorde det også. Uansett hva jeg gjorde, så her-
met han. Dette fortsatte til tiden nærmet seg da det 
var min tur til å tale til forsamlingen. Jeg bestemte 

meg for å sette ham på prøve. Jeg så rett på ham 
og forvisset meg om at han fulgte med, og så viftet 
jeg med ørene. Han prøvde forgjeves å gjøre det 
samme, men jeg hadde ham! Han klarte ikke å vifte 
med ørene. Han snudde seg til faren, som satt ved 
siden av ham, og hvisket noe til ham. Han pekte på 
ørene sine og så på meg. Da faren så på meg, utvil-
somt for å se meg vifte med ørene, satt jeg alvorlig 
med armene foldet, uten å røre en muskel. Faren så 
skeptisk på sin sønn, som virket litt oppgitt. Til slutt 
ga han meg et fårete glis og trakk på skuldrene.

Jeg har tenkt på dette i årenes løp, idet jeg har 
overveiet hvordan vi, spesielt når vi er unge, har lett 
for å ta etter våre foreldre, våre ledere, våre jevnal-
drende. Profeten Brigham Young sa: “Vi skulle aldri 
tillate oss å gjøre noe som vi ikke er villige til å se 
våre barn gjøre. Vi skulle være et eksempel for dem 
som vi ønsker at de skal følge.”
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan vi effektivt dele 
evangeliet med andre?
Å dele evangeliet med andre er et ansvar for alle siste- dagers- hellige. Vi skulle 
be og søke muligheter til å fortelle andre om det gjengitte evangelium. Vi kan 
alltid være “beredt til å forsvare [oss] for enhver som krever [oss] til regnskap 
for det håp som bor i [oss]” (1 Peter 3:15).

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe ungdommene å forstå 
hvordan de kan dele evangeliet med andre?

Matteus 28:19- 20 (Frelseren befalte 
sine disipler å forkynne evangeliet for 
alle folkeslag)

Romerne 1:16 (Paulus skammer seg 
ikke over Kristi evangelium)

1 Timoteus 4:12 (Vær et forbilde for 
de troende)

1 Peter 3:15 (Vær rede til å svare på 
spørsmål om evangeliet)

L&p 1:23 (Evangeliet blir forkynt av 
de svake og enfoldige)

L&p 11:21 (Vi skulle forberede oss til 
å forkynne evangeliet ved å søke å 
erholde Guds ord)

L&p 33:8- 10 (Vi skulle åpne vår 
munn)

L&p 88:81 (Vi er befalt å advare vår 
neste)

L&p 100:5- 8 (Den hellige ånd vil 
fortelle oss hva vi skal si og vitne om 
evangeliets sannheter)

Neil L. Andersen, “Det er et mirakel,” 
Ensign eller Liahona, mai 2013

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

Video: “Del din tro” “I’ll Go Where 
You Want Me to Go”

Hvilke muligheter har du 
hatt til å dele evangeliet 
med andre? Hva har du 
gjort for å dele evangeliet 
med andre?

Hvilke erfaringer har ung-
dommene hatt med å dele 
evangeliet med andre? 
Hvilke muligheter finnes 
for ungdommene til å dele 
evangeliet med andre?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel i personlig studium, i 
Seminar, i andre klasser i Kirken eller sammen med sine venner). Hvordan kan du hjelpe 
dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene fortelle om en 
gang de har lært et prinsipp i evan-
geliet på grunn av en venns ord eller 
handlinger.

• Be ungdommene fortelle om erfa-
ringer de nylig har hatt med å dele 

evangeliet med andre, eller vurder å 
fortelle om en av dine egne. Hva lærer 
ungdommene av disse erfaringene 
som kan hjelpe dem å dele evangeliet 
med andre på en mer effektiv måte?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe ungdommene å lære hvordan de mer effektivt 
kan dele evangeliet med andre. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil 
fungere for din klasse:

• Skriv følgende spørsmål på tavlen: 
“Hvorfor skulle vi dele evangeliet 
med andre?” og “Hvordan skulle 
vi dele evangeliet med andre?” Del 
ungdommene i to grupper, og be dem 
finne skriftsteder som besvarer disse 
spørsmålene (se skriftstedene som er 
foreslått i denne oversikten. Om nød-
vendig kan du oppfordre ungdom-
mene til å lese skriftstedene mer enn 
én gang for å sikre at de forstår det de 
leser). Be dem fortelle hva de finner 
ut, og skrive svarene sine på tavlen 
under det aktuelle spørsmålet. Be 
ungdommene velge noe fra svarene 
de skrev på tavlen, som de vil prøve 
å anvende i sin egen innsats for å dele 
evangeliet med andre.

• Be ungdommene granske det som 
står under “Medlemsmisjonærer” i 
eldste Russell M. Nelsons tale “Vær 
et forbilde for de troende”. Be dem 

se etter råd som vil hjelpe dem å bli 
mer effektive til å dele evangeliet med 
andre. Be dem fortelle hva de finner 
ut, og snakke om konkrete måter 
de kan anvende det på. Gi dem om 
mulig tid i klassen til å øve på å gjøre 
noe av det de har snakket om.

• Vis videoen “Del din tro,” og be 
ungdommene fortelle hvordan de 
har sett noen bruke teknologi til å 
dele evangeliet med andre. Hvilke 
andre måter kan de komme på? Gi 
dem tid i klassen til å planlegge 
hvordan de kan bruke teknologi til å 
dele evangeliet med sine venner og 
familiemedlemmer.

• Del klassen i to grupper, og gi 
begge gruppene et eksemplar av 
eldste Neil L. Andersens tale Det er 
et mirakel.” Be ungdommene lese 
talen sammen, fra og med “Hvis dere 

Undervisningstips

“Noen ganger har man en 
tendens til å tenke på det 
man skal si, fremfor å lytte 
til det andre sier. Pass på 
at du virkelig konsentrerer 
deg om den som snakker, 
og ikke planlegger hva du 
selv skal svare” (Under-
visning, intet større kall 
[1999], 67).
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ikke er heltidsmisjonærer”, og be én 
gruppe se etter råd eldste Andersen 
gir for å hjelpe oss å dele evangeliet 
effektivt, og den andre gruppen se 
etter løfter han gir til dem som gjør 

det. Be dem fortelle hva de finner ut. 
Hva føler ungdommene at de kan 
gjøre for å anvende det eldste Ander-
sen underviser?

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan dele evangeliet 
med andre? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Oppfordre ungdommene til å be om anledninger til å dele evangeliet med andre ved 
hjelp av det de har lært i klassen. Under en fremtidig leksjon kan du be ungdommene 
fortelle om erfaringer de har hatt.

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren var et eksempel 
og en mentor for dem han 
underviste. Hvordan kan 
ditt eksempel inspirere 
ungdommene til å dele 
evangeliet med sine ven-
ner og familiemedlemmer?
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Utdrag fra Russell M. Nelson, “Vær et forbilde for de 
troende,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 47-49

Alle medlemmer kan være et forbilde for de tro-
ende. Brødre, som etterfølgere av Jesus Kristus, kan 
hver og en av dere leve i samsvar med hans lære-
setninger. Dere kan ha “et rent hjerte og skyldfrie 
hender”. Dere kan ha “Guds bilde preget i deres 
[ansikt]”. [Alma 5:19.] Deres gode gjerninger vil 
være lette for andre å se. [Se Matteus 5:16; Alma 
7:24.] “Herrens lys kan stråle fra deres øyne. [Se 
Lære og pakter 88:11.] Med en slik utstråling bør 
dere være forberedt på spørsmål. Apostelen Paulus 
sa: “Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver 
som krever dere til regnskap for det håp som bor i 
dere.” [1 Peter 3:15.]

La deres svar være varme og preget av glede. Og la 
deres svar være relevante for den som spør. Husk 
at han eller hun også er et Guds barn, den samme 
Gud som så inderlig ønsker at vedkommende skal 
kvalifisere seg for evig liv og vende tilbake til ham 
en dag. Det kan være dere som kan åpne døren til 
hans eller hennes frelse og forståelse av Kristi lære. 
[Se 2 Nephi 31:2, 21.]

Etter deres første svar, må dere være beredt for neste 
steg. Dere kan invitere denne vennen til kirken 
sammen med dere. Mange av våre venner vet ikke 
at de er velkommen i våre kirkebygninger. “Kom og 
se” var Frelserens innbydelse til dem som ønsket å 
lære mer om ham. [Johannes 1:39.] En innbydelse til 
et søndagsmøte sammen med dere, eller til en sosial 
sammenkomst eller tjenesteaktivitet i kirken, vil 
bidra til å avlive uriktige myter og hjelpe besøkende 
å føle seg mer vel sammen med oss. . .

Dere kan oppfordre en venn til å lese Mormons bok. 
Forklar at det hverken er en roman eller en historie-
bok. Den er et annet testamente om Jesus Kristus. 
Dens formål er “å overbevise jøde og hedning om at 
Jesus er Kristus, den evige Gud, som åpenbarer seg 
for alle nasjoner”. [Mormons boks tittelside.] Det 
finnes en kraft i denne boken som kan røre ved opp-
riktige sannhetssøkeres hjerte og gi dem oppmun-
tring. Oppfordre deres venn til å lese boken med en 
bønn i hjertet. . .

En annen måte å dele evangeliet med andre på, er å 
invitere venner til å møte heltidsmisjonærer hjemme 
hos dere. Disse misjonærene er kalt og forberedt til 
å undervise i evangeliet. I komfortable omgivelser i 
deres hjem og med deres stadige oppmuntring, kan 
deres venner innlede sin reise til frelse og opp-
høyelse. Herren sa: “Dere er kalt til å gjennomføre 
innsamlingen av mine utvalgte, for mine utvalgte 
hører min røst og forherder ikke sine hjerter.” [Lære 
og pakter 29:7.] . . .

Nå som vi har Internett, finnes det nye og spen-
nende måter å utføre misjonærarbeid på. Dere 
kan invitere venner og naboer til å besøke det nye 
mormon.org. Hvis dere har blogger eller sosiale 
nettverk, kan dere legge koblinger til mormon.org.

Alle eksemplariske etterfølgere av Jesus Kristus kan 
bli effektive misjonærer. Medlemmer og heltidsmi-
sjonærer kan samarbeide om å bringe evangeliets 
velsignelser til avholdte venner og naboer. Mange 
av dem er av Israel, som nå blir innsamlet som 
lovet. Alt sammen er med på å forberede Herrens 
annet komme. Han vil at vi alle i sannhet skal være 
et forbilde for de troende.
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hvordan kan jeg forstå 
symbolene som brukes til å 
undervise om det annet komme?
Når Frelseren og hans tjenere forkynte om det annet komme, brukte de ofte 
symboler og lignelser. Vi kan utdype vår forståelse av hendelsene i forkant av 
det annet komme hvis vi lærer å tolke betydningen av disse symbolene.

Forbered deg åndelig

Studer disse skriftstedene og ressursene ydmykt. Hva vil hjelpe ungdommene å forstå 
symbolene og lignelsene relatert til det annet komme?

Matteus 13:24- 30; L&p 86:1- 7 (Lignel-
sen om hveten og ugresset)

1 Tessalonikerbrev 5:2- 8; 2 Peter 
3:10- 14; L&p 106:4- 5; Joseph Smith – 
Matteus 1:46- 48 (Det annet komme vil 
komme som en tyv om natten)

Matteus 25:1- 13; L&p 45:56- 57; 63:54 
(Lignelsen om de ti jomfruer)

L&p 45:34- 39; Joseph Smith – Matteus 
1:38- 39 (Lignelsen om fikentreet)

Joseph Smith – Matteus 1:49- 54 (Det 
annet komme sammenlignes med en 
herre som besøker trofaste og onde 
tjenere)

Dallin H. Oaks, “Forberedelse til det 
annet komme,” Ensign eller Liahona, 
mai 2004, 7- 10

“Sammenligninger og konkretise-
ring,” Undervisning, intet større kall 
(1999), 175- 76

Videoer: “De som er kloke”, “Vær 
ikke bekymret”

Hvilke symboler og lignel-
ser i Skriftene har hjulpet 
deg å forstå det annet 
komme bedre? Hvordan 
har disse sammenlignin-
gene inspirert deg til å for-
berede deg til Frelserens 
gjenkomst?

Hvilke symboler og lignel-
ser om det annet komme 
kan interessere ungdom-
mene du underviser? 
Hvordan kan du hjelpe 
dem å gjenkjenne oppfyl-
lelsen av disse profetiene i 
verden rundt seg?



273

Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel i personlig studium, i 
Seminar, i andre klasser i Kirken eller sammen med sine venner). Hvordan kan du hjelpe 
dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Be ungdommene lage en liste over 
sannheter i evangeliet de har lært, og 
snakke om sammenhengen mellom 
dem.

• Be ungdommene lese sitatet av 
president Boyd K. Packer om bruk av 
sammenligninger i “Sammenligninger 

og konkretisering” på side 175 i 
Undervisning, intet større kall. Hvordan 
kan sammenligninger (som symbo-
ler eller lignelser) hjelpe oss å forstå 
evangeliets prinsipper? Hvilke sam-
menligninger fra Skriftene kjenner 
ungdommene til som lærer oss om 
det annet komme?

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor vil hjelpe ungdommene å forstå symbolene som brukes 
for å undervise om det annet komme. Etter inspirasjon fra Den hellige ånd, velger du 
en eller flere som vil fungere best for din klasse:

• Be ungdommene lese de skriftste-
der i denne oversikten som beskriver 
lignelsen om de ti jomfruer (eller 
vis videoen “De som er kloke”). Be 
ungdommene lage to kolonner på et 
ark og merke kolonnene “Lignelsen 
om de ti jomfruer” og “Det annet 
komme”, og hver for seg overveie 
sammenligningene Frelseren gjorde. 
Be ungdommene skrive deler av lig-
nelsen i første kolonne, for eksempel 
kloke jomfruer, brudgommen og olje, 
og skrive i den andre kolonnen hva 
disse tingene symboliserer om det 
annet komme. Hvis de trenger hjelp, 
kan du presentere “Lignelsen om de 
ti jomfruer” (Ensign, mars 2009, 48- 49 
eller Liahona, mars 2009, 20- 21). Snakk 
sammen om hva de lærte og hva de 
blir inspirert til å gjøre etter å ha stu-
dert denne lignelsen.

• Be hver ungdom om å lese skrift-
stedene i denne oversikten der Jesu 
Kristi annet komme er sammenlignet 
med en tyv om natten. Be ungdom-
mene snakke om det de lærer om det 
annet komme. For hvem vil det annet 
komme være som en tyv? Hva sier 
Skriftene vi kan gjøre for å være bedre 
forberedt? Be ungdommene tenke 
ut egne sammenligninger som kan 
beskrive det annet komme og dele 
sammenligningene med klassen.

• Les Joseph Smith – Matteus 1:49- 54 
som klasse. Be ungdommene snakke 
om forskjellen mellom de to tjenerne. 
Hvordan er noen mennesker i vår 
tid som den onde tjeneren? Hva ble 
konsekvensene av tjenerens hand-
linger? Be ungdommene velge ett av 
skriftstedene i fotnotene i versene 
og lese det. Oppfordre dem til å dele 

Studieteknikker

Forstå symboler. For å forstå 
lignelser og symboler i 
Skriftene, må ungdom-
mene være i stand til å 
gjenkjenne symboler, skille 
ut deler av symboler og 
tolke dem. En måte å gjen-
kjenne et symbol på er å se 
etter ord som for eksem-
pel som, lignes med, eller 
likt. Ungdommene kan så 
lage en liste over symbo-
lets deler (for eksempel 
olje, lamper, jomfruer og 
brudgommen). For å tolke 
symbolene, kan de benytte 
andre av Kirkens ressurser 
(for eksempel Kirkens tids-
skrifter, konferansetaler og 
andre skrifter) og overveie 
hvordan symbolet hjelper 
dem å forstå et prinsipp 
i evangeliet. Oppfordre 
dem til å gjøre dette hver 
gang de kommer ut for en 
lignelse eller et symbol i 
sitt personlige studium av 
evangeliet.
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ytterligere innsikt de oppdager om 
sammenligningen, ved å lese disse 
andre skriftstedene.

• Be ungdommene forestille seg at en 
venn har uttrykt frykt med hensyn til 
hendelser som vil finne sted før det 
annet komme. Hva ville de sagt til sin 
venn for å berolige ham eller henne? 
Vis videoen “Vær ikke bekymret,” og 
be ungdommene skrive ned flere ting 
de kunne ha delt med sin venn, her-
under skriftsteder. Be ungdommene 
bruke det de lærer i et rollespille om 
å trøste en venn som er bekymret for 
det annet komme.

• Be halve klassen lese del III av 
eldste Dallin H. Oaks tale “Forbe-
redelse til det annet komme,” og be 
den andre halvparten lese IV. Be dem 
finne og dele symbolene knyttet til 
det annet komme som eldste Oaks 
refererer til. Hva kan disse symbolene 
representere? Gi ungdommene tid til 
å skrive sine egne svar på følgende 
spørsmål som eldste Oaks stiller: 
“Hva om dagen for hans komme var 
i morgen? … Hva ville vi gjort 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 vit-
nesbyrd ville vi bære?” (Ensign eller 
Liahona, mai 2004, 9).

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Hvilke følelser eller tilskyndelser får de? 
Forstår de lignelsene og symbolene i forbindelse med det annet komme? Har de andre 
spørsmål? Ville det være verdt å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Spør ungdommene hva de føler seg inspirert til å gjøre på grunn av det de har lært i 
dag. Oppfordre dem til å handle etter disse følelsene. Hvilke muligheter har ungdom-
mene til å lære andre om det annet komme ved hjelp av disse historiene?

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren delte enkle 
fortellinger, lignelser og 
virkelige eksempler som 
ga mening, med dem han 
underviste. Han hjalp dem 
å oppdage evangeliets lær-
dommer i sine egne erfa-
ringer og i verden omkring 
seg. Hvordan vil du bruke 
lignelser og symboler til 
å hjelpe ungdommene å 
forstå det annet komme?
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Se tillegget for andre 
forslag til undervisning 
og læring.

Hva kan jeg lære av Skriftene 
som kan hjelpe meg å forberede 
meg til det annet komme?
Jesus Kristus har lovet at han vil komme tilbake til jorden igjen i kraft og 
herlighet. En del av vårt ansvar som siste- dagers- hellige, er å forberede oss 
og bidra til å forberede verden til det annet komme. For de rettferdige vil det 
annet komme være en dag med fred og seiersglede. Vi vet ikke nøyaktig når 
Frelseren vil komme igjen, men å studere profetiene og iaktta tegnene på hans 
komme kan styrke vårt vitnesbyrd om det annet komme og hjelpe oss å være 
forberedt når han kommer.

Forbered deg åndelig

Studer ydmykt disse skriftstedene og andre ressurser. Hva føler du deg inspirert til å 
dele med ungdommene?

Lukas 21:34- 36 (Vi skulle våke og be 
for å holde oss verdige til å stå for 
Herrens åsyn)

2 Peter 3:10- 13; Joseph Smiths over-
settelse, 2 Peter 3:10- 13, Veiledning til 
Skriftene (Vi skulle se etter og forbe-
rede oss til Frelserens komme)

1 Nephi 22:17 (De rettferdige behøver 
ikke frykte)

L&p 45:26- 44; Joseph Smith – Matteus 
1:21- 36 (Tegn på Kristi annet komme)

L&p 49:7; Joseph Smith – Matteus 1:40 
(Ingen kjenner timen og dagen da 
Herren kommer)

“Jesu Kristi annet komme,” Tro mot 
pakten (2004), 72- 73

Hvilke skriftsteder om det 
annet komme har gitt deg 
fred? Hva gjør du for å 
forberede deg til det annet 
komme?

Er ungdommene i klassen 
fortrolige med å bruke 
studiehjelpemidlene i 
Skriftene? På hvilke måter 
vil det å lære å studere 
Skriftene være til velsig-
nelse for ungdommene?
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Finn sammenhenger

I løpet av de første minuttene av hver leksjon bør du hjelpe ungdommene å finne sam-
menhenger mellom det de lærer på forskjellige steder (for eksempel i personlig studium, i 
Seminar, i andre klasser i Kirken eller sammen med sine venner). Hvordan kan du hjelpe 
dem å se hvordan evangeliet er relevant i dagliglivet? Forslagene nedenfor kan hjelpe:

• Oppfordre ungdommene til å 
snakke om emner de lærer om i sitt 
personlige studium eller i Kirkens 
klasser. Hvilke spørsmål har de om 
det de lærer?

• Vis bilder av Frelserens fødsel og 
det annet komme (se Kunst inspirert 
av evangeliet, 30, 66). Be ungdom-
mene synge, lytte til eller lese salmen 
“Kom nå alle, store, små” (Salmer, 

nr. 134), og lage en liste under hvert 
bilde over de ord og uttrykk de finner 
som beskriver hvordan hans jor-
diske virke var annerledes enn hans 
annet komme. Spør ungdommene 
hvilke spørsmål de har om det annet 
komme. Skriv spørsmålene deres på 
tavlen, og be dem lete etter svar mens 
de studerer skriftsteder om det annet 
komme i denne leksjonen.

Lær sammen

Hver av aktivitetene nedenfor kan hjelpe ungdommene å forstå hvordan de kan for-
berede seg til det annet komme. Følg Åndens veiledning, og velg en eller flere som vil 
fungere for din klasse:

• Skriv på tavlen følgende spørsmål 
om det annet komme: Hva vil skje? 
Hva kan jeg gjøre for å forberede 
meg? Hva mer lærer jeg? Be ungdom-
mene slå opp “Jesus Kristus, Annet 
komme” i Veiledning til Skriftene og 
velge noen skriftsteder å lese, på jakt 
etter svar på disse spørsmålene. Be 
dem fortelle om det de finner ut.

• Be ungdommene lese “Jesu Kristi 
annet komme” i Tro mot pakten. Vis 
ungdommene hvordan de kan lage en 
skriftstedkjede ved hjelp av skriftste-
dene det er henvist til i denne delen. 
De kan lage en skriftstedkjede for 
hver av de profeterte hendelsene og 
tegnene som er nevnt på side 72- 73. 
Hvis de for eksempel skal lage en 
skriftstedkjede om “Tegn i himmelen 

og på jorden”, kan de slå opp Joel 
2:30- 31 og skrive i margen henvisnin-
gen til neste skriftsted, Matteus 24:29- 
30. I margen ved siden av Matteus 
24:29- 30 kan de skrive L&p 29:14- 16, 
og så videre. Oppfordre ungdom-
mene til å finne andre skriftsteder om 
dette emnet og legge dem til i kjeden 
sin. Spør ungdommene hvorfor de 
tror skriftstedkjeder er nyttige. Hvilke 
tegn på det annet komme lærte de 
om i disse skriftstedene som de ikke 
visste om før? Hvorfor tror de det er 
viktig å kjenne til tegn på Kristi annet 
komme? (se L&p 45:34- 39).

• Les Lære og pakter 45:44 som 
klasse. Vis klassen hvordan det å lese 
fotnotene til dette verset kan hjelpe 
dem å forstå det bedre. Fotnote c 

Studieteknikker

Bruk Veiledning til Skriftene. 
I den første aktiviteten i 
denne delen oppfordres 
ungdommene til å bruke 
Veiledning til Skriftene 
til å finne skriftsteder om 
Jesu Kristi annet komme. 
Under hver oppføring i 
Veiledning til Skriftene 
finnes relaterte ord eller 
uttrykk som kan hjelpe 
ungdommene å lære mer 
om emnet de studerer. 
Ungdommene kan også 
tenke på andre ord med 
tilknytning til emnet, og 
slå dem opp i Veiledning 
til Skriftene. Oppfordre 
dem til å bruke Veiledning 
til Skriftene når de ønsker 
å lære om et bestemt emne 
i evangeliet.
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henviser for eksempel til Markus 
13:32- 37, som lærer oss at ingen kjen-
ner dagen eller timen for det annet 
komme. Dette hjelper oss å forstå 
hvorfor vi skulle være årvåkne. Gi 
hver ungdom et skriftsted om det 
annet komme, for eksempel de som 
er foreslått i denne oversikten eller på 
side 72- 73 i Tro mot pakten. Be ung-
dommene studere versene og skrive 
ned eventuell innsikt de får ved å slå 
opp vers i fotnotene. Gi ungdommene 
tid til å fortelle hva de har lært av sitt 
studium. Hvordan vil det de lærte, 

hjelpe dem å bli bedre forberedt til det 
annet komme?

• Be ungdommene slå opp 2 Peter 
3:10 og følge med mens ett klasse-
medlem leser Joseph Smiths overset-
telse av dette verset i Veiledning til 
Skriftene. Be dem merke seg steder 
der Joseph Smiths oversettelse er 
annerledes. Hvilken ytterligere kunn-
skap gir Joseph Smiths oversettelse 
dem om å forberede seg til det annet 
komme? Fortsett med denne aktivite-
ten for vers 11 til og med 13.

Be ungdommene fortelle hva de har lært i dag. Forstår de hvordan de kan studere 
Skriftene for å lære om det annet komme? Har de andre spørsmål? Ville det være verdt 
å bruke mer tid på dette emnet?

Oppfordre til å handle

Be ungdommene fortelle om eventuelle tilskyndelser de har fått i løpet av leksjonen. 
Hva vil de gjøre for å forberede seg til det annet komme? Hva har de lært i dag som de 
vil anvende i sitt personlige skriftstudium?

Undervisning på 
Frelserens måte

Frelseren oppfordret 
dem han underviste, til å 
handle i tro og etterleve de 
sannheter han forkynte. 
I all sin undervisning 
fokuserte han på å hjelpe 
sine tilhengere å etterleve 
evangeliet av hele sitt 
hjerte. Hvordan oppmun-
trer du ungdommene til å 
handle i samsvar med det 
de lærer?
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Gå inn på lds.org/youth/learn for å se disse forslagene på Internett.

Lærings-  og undervisningsforslag 

Frelseren brukte Skriftene til å undervise og vitne om sin misjon. Han lærte folk å 
grunne på Skriftene og bruke dem til å finne svar på spørsmål. Han hjalp dem å opp-
dage evangeliets lærdommer i sine egne erfaringer og i verden rundt seg ved å bruke 
eksempler som de kunne kjenne seg igjen i. Han oppfordret dem til å bli vitner om 
hans læresetninger ved å undervise og vitne for andre og på denne måten utdype sin 
forståelse av læren.

En del av ditt ansvar som lærer for ungdom, er å forberede læringsaktiviteter som 
følger prinsippene som Frelseren viste ved eksempel. Bruk forslagene i dette tilleg-
get eller andre undervisningsstrategier du kommer på, for å hjelpe ungdommene å 
granske profetenes ord, se eksempler på prinsippene de lærer, og del evangeliet med 
andre. Du kan tilpasse disse forslagene til ethvert leksjonsemne.

Når du planlegger aktiviteter, skulle du huske at et av dine viktigste mål i din under-
visning av ungdom er å oppmuntre dem til å dele det de lærer, med andre. Når ung-
dom uttrykker evangeliets sannheter, blir disse sannhetene bekreftet i deres hjerte og 
sinn ved Den hellige ånds kraft. Å dele evangeliet med andre gjør også ungdommene 
i stand til å styrke hverandre – for det å høre en sannhet i evangeliet fra en jevn-
aldrende, gjør noen ganger større inntrykk enn å høre det fra en leder eller lærer.

TILLEGG
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Aktiviteter for å finne sammenhenger 

Følgende aktiviteter kan:

• Hjelpe ungdommene å finne sammenhenger 
mellom hva de lærer hjemme, i kirken, i Seminar og 
gjennom erfaringer i hverdagen.

• Introduser læresetningen ungdommene skal 
lære om i klassen.

Ungdommene kan delta i disse aktivitetene individuelt, i små grupper eller som klasse. Husk at de beste 
ideene kommer til deg når du overveier behovene til ungdommene du underviser.

Hjelp ungdommene å finne 
sammenhenger mellom det de 
lærer hjemme, i kirken og i andre 
sammenhenger
Lag en liste over sannheter

Be ungdommene lage en liste over sannheter i 
evangeliet de har lært, og snakke om sammenhen-
gen mellom dem.

Skriv et ord eller uttrykk

Be ungdommene fremlegge et ord eller et uttrykk 
som sammenfatter noe av det de har lært i det siste.

Presenter et skriftsted

Be ungdommene presentere et skriftsted de har 
studert nylig, og snakke om hva de har lært av det.

Fortell om en læreerfaring

Be ungdommene fortelle om en opplevelse der 
de lærte om en læresetning i evangeliet på en 
meningsfylt måte.

Fortell om en undervisningserfaring

Be ungdommene fortelle om en erfaring de har hatt 
med å undervise i evangeliet nylig. Hva føler de at 
gikk bra? Hva kan de tenke seg å forbedre?

Fortell om en anvendelsesmåte

Be ungdommene fortelle om hvordan de etterlever 
det de lærer.

Still spørsmål

Oppfordre ungdommene til å stille spørsmål om en 
læresetning de studerer.

Utveksle spørsmål

Oppfordre ungdommene til å utveksle spørsmål de 
har blitt stilt om Kirken eller sin tro, og hvordan de 
ville besvare dem.

Introduser læresetningen 
ungdommene skal lære om i klassen
Finn læresetningen i Skriftene

Be ungdommene se i Skriften etter et vers som 
lærer oss leksjonens læresetning.

Still et spørsmål

Be ungdommene svare på et spørsmål om 
læresetningen.

Syng en salme

Be ungdommene synge en salme knyttet til 
læresetningen.

Svar på spørsmålet i leksjonstittelen

Skriv spørsmålet i leksjonstittelen på tavlen, og 
be ungdommene grunne på hvordan de ville ha 
besvart det.
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Rollespill

Be ungdommene rollespille en situasjon der noen 
stiller dem et spørsmål om læresetningen. Hvordan 
ville de ha svart?

Forklar det du vet

Be klassens medlemmer forklare det de vet om 
læresetningen.

Del læresetningen i deler

Del læresetningen i deler, og gi forskjellige ung-
dommer i oppgave å forklare hva hver del betyr.

Forklar et bilde eller en gjenstand

Vis ungdommene et bilde eller en gjenstand knyttet 
til denne ukens læresetning, og be dem forklare hva 
de ser.

Lag en tegning

Be ungdommene lage en tegning som forestiller det 
de forstår om læresetningen dere skal gjennomgå.

Finn og presenter skriftsteder

Be ungdommene finne et skriftsted som kan gi svar 
på spørsmålet i leksjonstittelen.

Sammenfatt det du vet

Be ungdommene sammenfatte med noen få ord 
eller setninger det de vet eller har opplevd om 
læresetningen.

Anonym spørreundersøkelse

Gi klassens medlemmer en kort, anonym spørreun-
dersøkelse som spør om deres følelser eller erfarin-
ger knyttet til læresetningen.

Prøve

Gi ungdommene en kort prøve for å finne ut hva de 
allerede vet om læresetningen.

Lag en liste over ord

Be ungdommene tenke på ord som er knyttet til 
læresetningen de skal gjennomgå. Hvilke ord eller 
uttrykk har de spørsmål om?

Aktiviteter for å lære sammen 

Følgende aktiviteter kan hjelpe ungdom:

• Å granske Skriftene og profetenes ord og over-
veie deres betydning.

• Å se eksempler på læresetningen dere 
gjennomgår.

• Å uttrykke sine tanker og følelser om læresetnin-
gen til andre.

Ungdommene kan delta i disse aktivitetene individuelt, i små grupper eller som klasse. Husk at de beste 
ideene kommer til deg når du overveier behovene til ungdommene du underviser.
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Å granske Skriftene og profetenes ord 
og overveie deres betydning
Let etter svar på spørsmål

Be ungdommene lete etter svar på dine spørsmål 
eller spørsmål de selv har om læresetningen, og 
snakke om det de finner.

Se etter ord og uttrykk

Be ungdommene finne ord, uttrykk og eksempler 
som hjelper dem å forstå læresetningen.

Sammenfatt med noen få ord

Be ungdommene sammenfatte et skriftsted eller et 
budskap fra en profet med noen få ord.

Lag en liste

Be ungdommene lage en liste over viktige punkter 
de lærer om læresetningen fra Skriftene eller profe-
tenes ord. Be dem fortelle om det de finner ut.

Sett vers i sammenheng

Gi ungdommene noen skriftstedhenvisninger og 
korte utsagn som sammenfatter hva hvert skriftsted 
lærer oss. Be dem lese skriftstedene og sette hvert 
av dem i sammenheng med dets sammenfattende 
utsagn.

Sett et bilde i sammenheng

Be ungdommene sette bilder i sammenheng med 
skriftsteder. Oppfordre dem til å dele med andre 
den innsikt de får av skriftsteder og bilder.

Sett inn det som mangler

Skriv et utsagn med manglende ord på tavlen. Be 
ungdommene se etter ord eller uttrykk fra Skriftene 
som kan fullføre utsagnet.

Sammenlign eksempler

Be ungdommene lese to eller flere historier eller 
sitater fra Skriftene og sammenligne hva de lærer 
oss om læresetningen.

Lag en tegning

Be ungdommene lage en tegning av det de leser i 
Skriftene og profetenes ord.

Finn et skriftsted

Be ungdommene finne et skriftsted om læresetnin-
gen og fortelle hva det betyr.

Sette relaterte skriftsteder i sammenheng

Hjelp ungdommene å lage en liste over skriftsteder 
knyttet til læresetningen, lese dem og skrive hen-
visningene i margen i Skriftene.

Finn og syng salmer

Be ungdommene finne salmer om læresetningen og 
synge dem sammen.

Se eksempler på læresetningen du 
underviser i
Intervju andre

Be ungdommene intervjue andre om deres erfarin-
ger med læresetningen.

Se eksempler i Skriftene

Be ungdommene lese eller høre om enkeltpersoner 
i Skriftene som etterlevde læresetningen.

Se eksempler blant andre siste- dagers- hellige

Be ungdommene lese eller høre om andre siste- 
dagers- hellige som etterlever læresetningen.

Gi eksempler

Gi eksempler på noen som etterlever læresetningen, 
og be ungdommene gi sine eksempler.

Diskuter en historie

Be ungdommene beskrive hvordan en historie (fra 
Skriftene eller profetenes ord) er et eksempel på 
læresetningen.
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Visualiser

Be ungdommene se for seg noen som etterlever 
læresetningen.

Rollespill

Be ungdommene rollespille eller forestille seg en 
situasjon som illustrerer læresetningen.

Se filmer

La ungdommene se filmer produsert av Kirken (for 
eksempel DVD- er eller videoklipp fra LDS.org).

Hør en paneldiskusjon

Inviter godkjente gjester til å svare på spørsmål 
eller diskutere et emne med klassen.

Lytt til en gjestetaler

Inviter en godkjent gjestetaler til å utrede 
læresetningen.

Uttrykke tanker og følelser om 
læresetningen til andre
Forbered en tale

Be ungdommene forberede seg til å holde tale om 
læresetningen.

Undervis

Be et klassemedlem om å undervise i en del av 
leksjonen.

Undervis en annen klasse

Be ungdommene forberede en kort leksjon om 
læresetningen og undervise den til en annen klasse 
(godkjent av biskopen).

Undervis en annen

Hjelp ungdommene å komme på ideer om hvordan 
de kan undervise en annen i læresetningen.

Bær vitnesbyrd om læresetningen

Be klassens medlemmer bære vitnesbyrd om 
læresetningen.

Skriv om læresetningen

Be klassens medlemmer skrive hva de har lært eller 
sine tanker og følelser om læresetningen.

Forklar hva den betyr

Spør ungdommene hva læresetningen betyr for dem.

Diskuter spørsmål

Be ungdommene diskutere spørsmål om læreset-
ningens betydning og viktighet.

Still spørsmål

Be ungdommene tenke på læresetningen og stille 
spørsmål om den. Besvar dem sammen.

Forklar et bilde eller en gjenstand

Be ungdommene forklare hvordan et bilde eller en 
gjenstand illustrerer læresetningen.

Lag en tegning

Be ungdommene lage en tegning, oversikt eller 
plakat som illustrerer læresetningen.

Presenter en erfaring fra Personlig 
fremgang eller Plikt overfor Gud

Be ungdommene fortelle om eller undervise i noe 
de har gjort i Plikt overfor Gud eller Personlig 
fremgang som er knyttet til læresetningen.



Aktiviteter for å oppmuntre ungdommene til å handle 

Følgende aktiviteter kan hjelpe ungdom å forstå hvordan evangeliet angår deres liv. Generelt skulle ung-
dommene oppfordres til å lage sine egne planer for å praktisere det de lærer. Disse aktivitetene kan bidra til 
å gi dem gode ideer.

Ungdommene kan delta i disse aktivitetene individuelt, i små grupper eller som klasse. Husk at de beste 
ideene kommer til deg når du overveier behovene til ungdommene du underviser.

Legg planer for å etterleve læren
Grunn på hva du kan gjøre

Be ungdommene grunne på hva de kan gjøre for å 
anvende læren.

Skriv hva du vil gjøre

Be ungdommene skrive ned hva de vil gjøre for å 
anvende læren.

Søk råd fra de andre i klassen

Oppfordre ungdommene til å søke råd fra andre 
klassemedlemmer om hvordan de kan anvende 
læresetningen.

Uttrykk følelser og vitnesbyrd

Oppfordre ungdommene til å uttrykke sine følelser 
og vitnesbyrd om læresetningen og forklare hvorfor 
den er viktig for dem.

Lag et leksjonsutkast

Be ungdommene lage et utkast for å undervise 
andre i læresetningen.

Snakk om viktigheten av læresetningen

Be ungdommene snakke om hvor viktig læresetnin-
gen er i deres liv.

Skriv ned vitnesbyrd

Be ungdommene skrive ned sitt vitnesbyrd om 
læresetningen.

Intervju andre

Be ungdommene intervjue andre for å finne ut om 
deres erfaringer og tanker om læresetningen.

Lag en liste

Be ungdommene lage en liste over velsignelser de 
har mottatt ved å anvende læresetningen.

Overvinn en utfordring eller et problem

Be ungdommene fortelle om en utfordring eller 
spørsmål de har, og fortelle hvordan en læresetning 
eller et skriftsted hjelper dem.

Anvendelse

Be ungdommene anvende noe fra Skriftene eller 
levende profeters ord på seg selv.

Gjør aktiviteter i Plikt overfor Gud 
eller Personlig fremgang

Be ungdommene gjøre en aktivitet fra Plikt overfor 
Gud-  eller Personlig fremgang- bøkene.
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