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Forord til Jesus Kristus og
det evige evangelium –
lærerhåndbok
(Religion 250)
Hva forventes av en religionslærer?
Når du forbereder deg til å undervise, er det viktig å forstå formålet med Seminar
og Institutt:

“Vårt formål er å hjelpe ungdom og unge voksne å forstå og sette sin lit til læresetningene om
Jesu Kristi forsoning, kvalifisere seg til templets velsignelser og forberede seg, sin familie og
andre til evig liv sammen med sin Fader i himmelen” (Læring og undervisning i evangeliet: En
håndbok for lærere og ledere i religionsseminarer og -institutter [2012], x).

Du kan oppfylle dette formålet ved å etterleve evangeliet, effektivt undervise
elevene i evangeliet og administrere klassen eller programmet på riktig måte. Når
du forbereder deg og underviser i evangeliet på disse måtene, vil du være berettiget
til Den hellige ånds innflytelse.

Du har anledning til å hjelpe elevene å lære ved Ånden så de kan styrke sin tro og
forankre sin omvendelse. Du kan hjelpe elevene å oppnå dette ved å lære dem å
oppfatte, forstå, føle sannheten og viktigheten av og forberede seg til å anvende
viktige læresetninger og prinsipper i Jesu Kristi evangelium.

Håndboken Læring og undervisning i evangeliet er en viktig ressurs for å forstå
undervisningsprosessen og å lære hvordan du kan lykkes i klasserommet. Bruk
denne håndboken ofte.

Hva er målene for dette kurset?
Dette kurset, Jesus Kristus og det evige evangelium (Religion 250), gir elevene
anledning til å studere Jesu Kristi evige tjenestegjerning, med fokus på hans
guddommelige oppgaver gjennom hele hans førjordiske, jordiske og etterjordiske
liv. Standardverkene, ordene fra vår tids profeter og dokumentet med tittelen “Den
levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd” (Ensign eller Liahona, april 2000, 2–3) er
brukt som inspirerte ressurser for dette kurset. Eldste Richard G. Scott i De tolv
apostlers quorum har understreket viktigheten av å studere Frelserens liv og Jesu
Kristi misjon:
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Jeg oppfordrer dere sterkt til å etablere en personlig studieplan for å forstå bedre
og verdsette mer de uforlignelige, evige, uendelige konsekvensene av Jesu Kristi
fullkomne oppfyllelse av sitt guddommelige kall som vår Frelser og Forløser.
Grundig personlig studium av Skriftene ledsaget av inntrengende, inderlig bønn
vil styrke deres forståelse og verdsettelse av hans uvurderlige forsoning” (“Han
lever, pris hans store navn!” Ensign eller Liahona, mai 2010, 77).

Etter hvert som elevene lærer å forstå og verdsette betydningen av Frelserens
guddommelige kall og hvilken innflytelse han har på deres liv, vil de bli styrket mot
livets utfordringer og føle seg bedre forberedt til å snakke om Frelserens
guddommelige rolle i frelsesplanen, som deres liv er en vesentlig del av.

Hva forventes av elevene?
Elevene skulle lese skriftstedene og de profetiske talene som er oppført under
elevenes leseoppdrag i hver leksjon. Elevene skulle også oppfylle kravene til
tilstedeværelse og vise kompetanse med hensyn til kursmaterialet.

Hvordan er leksjonene i denne håndboken bygget opp?
Dette kurset er utformet for én termin, med 28 leksjoner som er skrevet for
50-minutters klasseperioder. Hvis klassen møtes to ganger i uken, underviser du én
leksjon hver klasseperiode. Hvis klassen møtes bare én gang i uken i 90 til 100
minutter, kombinerer og underviser du to leksjoner i hver klasseperiode. Hvert
leksjonsutkast består av fire deler:

• Innledning

• Bakgrunnsstoff

• Undervisningsforslag

• Elevenes leseoppdrag

Innledning
Denne delen gir en kort innledning til leksjonens emner og mål.

Bakgrunnsstoff
Denne delen anbefaler ressurser, som for eksempel budskap fra profeter i vår tid,
som kan gi deg bedre forståelse av læresetningene, prinsippene og sannhetene som
er dekket i leksjonsoversikten.

Undervisningsforslag
Denne delen inneholder materiale som skal hjelpe deg å vite både hva du skal
undervise og hvordan du skal undervise det (se også paragraf 4.3.3 og 4.3.4 i
håndboken Læring og undervisning i evangeliet). De foreslåtte læringsaktivitetene er
utformet for å hjelpe elevene å finne, forstå og anvende hellige sannheter. Du kan
velge å bruke noen eller alle forslagene, og tilpasse dem så de passer din egen
undervisningsstil og for å dekke elevenes behov og omstendigheter. Når du
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overveier hvordan du kan tilpasse leksjonsmateriell, skulle du følge dette rådet fra
eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum:

“President Packer har ofte lært oss at vi først følger, for så å tilpasse. Hvis vi er
godt forankret i den aktuelle leksjonen vi skal holde, da kan vi følge Ånden for å
tilpasse den. Vi kan imidlertid bli fristet, når vi snakker om denne fleksibiliteten,
til å begynne med å tilpasse istedenfor å følge. Det er en balansegang. Det er en
stadig utfordring. Men tilnærmingen å følge først og deretter tilpasse er en god
måte å holde seg på trygg grunn på” (“En paneldiskusjon med eldste Dallin H.

Oaks” [Satellittsending for Seminar og Institutt, 7. aug. 2012]; si.lds.org).

Undervisningsforslag-delen inneholder minst én erklæring om en læresetning eller
et prinsipp, som står i fet skrift. Når elevene oppdager disse læresetningene og
prinsippene og forteller hva de har lært, kan de bruke andre ord enn de som står i
håndboken. Når dette skjer, må du være forsiktig så du ikke antyder at svarene er
feil. Hvis en uttalelse kunne vært mer presis, bidrar du imidlertid varsomt til å
klargjøre betydningen.

For å hjelpe elevene å studere Skriftene resten av livet, lærer du dem å bruke
studiehjelpemidlene i Kirkens utgaver av Skriftene. Bruk anledninger i klassen til å
hjelpe elevene å øve på skriftstudieferdigheter og -metoder (se Læring og
undervisning i evangeliet, 20–23). Når du gjør det, vil elevene få større kjærlighet til
Skriftene, bli i stand til å finne svar på spørsmål og lære å bli ledet ved Den hellige
ånds kraft.

Elevenes leseoppdrag
Denne delen inneholder skriftsteder og taler av Kirkens generalautoriteter som vil
berike elevenes forståelse av emnene i leksjonene. Oppfordre elevene til å lese
dette materialet før de kommer til hver leksjon. Når de studerer dette inspirerte
materialet, vil de ikke bare bli bedre forberedt til å delta i klassediskusjoner, men de
vil også få større forståelse av kursets emner. Gi elevene en liste over alle “Elevenes
leseoppdrag” i begynnelsen av terminen.

Hvordan kan jeg forberede meg til å undervise?
Herren vil hjelpe deg når du forbereder deg til å undervise. Når du forbereder deg,
kan du finne det nyttig å stille deg selv følgende spørsmål:

• Har jeg bedt om å motta veiledning fra Den hellige ånd?

• Har jeg studert de tildelte skriftstedbolkene og bakgrunnsstoffet?

• Har jeg lest undervisningsmateriellet og funnet ut om det er noe der som jeg
trenger å tilpasse eller justere for å dekke elevenes behov?

• Hvordan kan jeg følge opp elevenes leseoppdrag for å sørge for at elevene får
mest mulig ut av dem?

• Hvordan kan jeg hjelpe hver av elevene å delta fullt ut i leksjonen?

Følgende forslag kan også være nyttige:
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• Oppfordre elevene til å lese tildelte skriftsteder og artikler før hver leksjon.

• Forvent at elevene utfører sin funksjon som elev.

• Gi ofte elevene anledning til å forklare læresetninger og prinsipper med egne
ord, fortelle om relevante erfaringer og vitne om det de vet og føler.

• Varier læringsaktiviteter og fremgangsmåter i hver leksjon og fra dag til dag.

• Skap et læringsmiljø som innbyr Ånden, og der det er elevenes privilegium og
ansvar å undervise og lære av hverandre (se L&p 88:78, 122).

Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum:

“Sørg for rikelig med deltakelse, for når en elev bruker sin handlefrihet på denne
måten blir Den hellige ånd i stand til å veilede… Når elevene setter ord på disse
sannhetene, blir de bekreftet i deres sjel, og deres personlige vitnesbyrd blir
styrket” (“Å forstå og etterleve sannhet” [en aften med eldste Richard G. Scott,
4. feb. 2005], 3; si.lds.org).

Hvordan kan jeg tilpasse leksjonene til
funksjonshemmede?
Når du forbereder deg til å undervise, må du være oppmerksom på elever som har
spesielle behov. Juster aktiviteter og forventninger for å hjelpe dem å lykkes. Noen
elever kan for eksempel ha nytte av lydinnspillinger av Skriftene. Disse kan enkelt
lastes ned fra LDS.org.

Du finner flere forslag og ressurser på siden for funksjonshemmede på
disabilities.lds.org og i Seminar og Institutts retningslinjer under “Adapted Classes
and Programs for Students with Disabilities”.

INNLEDNING

VIII



LEKSJON 1

Jesus er den levende Kristus
Innledning
Vitner i nyere tid har erklært: “Som hans rettmessig ordinerte
apostler bærer vi vitnesbyrd om at Jesus er den levende
Kristus” (“Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd,”
Ensign eller Liahona, april 2000, 3). Fordi verden synes å
være uvitende om Jesu Kristi sanne natur og hans forhold til

Gud Faderen, er det viktig å ha trofaste vitner om Guds
elskede Sønn. Denne leksjonen vil hjelpe elevene å se dette
behovet og lære hvordan de bedre kan vitne om Jesus Kristus
for familie, venner og andre.

Bakgrunnsstoff
• “Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, april

2000, 2–3.

• Dieter F. Uchtdorf, “Styrken i et personlig vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, nov.
2006, 37-39.

Undervisningsforslag
Den Levende Kristus
Skriv følgende spørsmål på tavlen:

Hvem er Jesus Kristus, og hvorfor tror du på ham?

Fortell elevene at mange besvarer dette spørsmålet ved å bære vitnesbyrd. Et slikt
vitnesbyrd kommer til uttrykk i salmen “Han lever, min Forløser stor” (Salmer,
nr. 66). Gi teksten til denne salmen til klassen, og del elevene i fire grupper. Gi hver
gruppe et eget vers av salmen, og be dem lese ordene. Når elevene har fått
tilstrekkelig tid, stiller du følgende spørsmål:

• Hvilke ord eller uttrykk i denne salmen brukes til å uttrykke hvem Jesus Kristus
er og hva han gjør for oss? (Svarene bør omfatte “han sonet”, “er min venn så
kjær“, “konge, prest, profet”, “min Frelser”. Han velsigner oss med sin
kjærlighet, ber for oss, veileder oss, trøster oss og gir oss daglig brød.)

• Hvilke ord bruker denne salmen til å beskrive hvordan et vitnesbyrd om Jesus
Kristus kan påvirke oss? (Svarene bør omfatte “trøst” og “leger mine sår”.)

Fortell klassen at Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum erklærte
offentlig sitt samlede vitnesbyrd om Jesus Kristus i “Den levende Kristus:
Apostlenes vitnesbyrd” (se Ensign eller Liahona, april 2000, 2–3). Gi hver elev et
eksemplar av dette vitnesbyrdet, og forklar at dette kurset henter mange av sine
leksjonsemner fra de læresetninger og prinsipper i evangeliet som presenteres i
dette inspirerte dokumentet. Be en elev lese første avsnitt høyt:
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“Idet vi minnes Jesu Kristi fødsel for to tusen år siden, bærer vi vårt vitnesbyrd om realiteten av
hans uforlignelige liv og den uendelige kraft i hans store sonoffer. Ingen annen har hatt så
dyptgripende innflytelse på alle som har levd og kommer til å leve på jorden” (“Den levende
Kristus: Apostlenes vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, april 2000, 2).

• Hvilken innflytelse ønsker du at ditt studium av Jesus Kristus og hans evige
evangelium skal ha på deg denne terminen? (Når elevene svarer, kan du
understreke at et oppriktig studium av Jesu Kristi liv vil hjelpe oss å forstå
hvilken dyptgripende innflytelse han har hatt og kan ha i vårt liv.)

• På hvilke måter har Frelseren påvirket alle som har levd eller vil leve på jorden?
(Når elevene svarer, bør du være nøye med å understreke Frelserens
altomfattende forsoning.)

Fortell elevene at dette kurset vil fokusere på Frelserens evige tjenestegjerning
gjennom hele sitt førjordiske, jordiske og etterjordiske liv. Når elevene studerer
Frelserens mange guddommelige roller, blir deres kjærlighet og vitnesbyrd om
ham dypere.

Johannes 20:30–31; 1 Nephi 6:4; 2 Nephi 25:23, 26
Skriftene ble skrevet så folk kunne tro på Jesus Kristus
Spør elevene hvor mange bøker de tror har blitt skrevet om Jesus Kristus. Forklar at
ethvert virkelig studium av Jesu Kristi liv må være forankret i Skriftene. Be tre elever
bytte på å lese følgende skriftsteder høyt: Johannes 20:30-31; 1 Nephi 6:4 og 2
Nephi 25:23, 26. Be klassen følge med, på jakt etter grunner til at Skriftene er en
verdifull ressurs når man studerer Frelserens evige tjenestegjerning.

• Hvilket prinsipp lærer disse skriftstedene oss om hensikten med hellig skrift?
(Selv om elevene kan bruke forskjellige ord, bør de finne følgende prinsipp: Når
vi studerer skriftsteder om Frelseren, vil vårt vitnesbyrd om ham bli
styrket, og vi vil komme nærmere ham.)

Vis følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum,
og be en elev lese den høyt:

“Hovedformålet med all hellig skrift er å fylle vår sjel med tro på Gud Faderen og
på hans Sønn Jesus Kristus …

Tro kommer ved Den hellige ånds vitnesbyrd til vår sjel, Ånd til ånd, når vi hører
eller leser Guds ord. Og troen modnes når vi fortsetter å nyte av ordet” (“Den
velsignelse Skriftene er for oss,” Ensign eller Liahona, mai 2010, 34, 35).

• På hvilke måter kan Skriftene hjelpe oss å styrke vår tro på eller komme
nærmere Jesus Kristus?

• Hvordan har din tro på og ditt vitnesbyrd om Jesus Kristus blitt styrket ved å
studere skriftene?

LEKSJON 1
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Gi hver elev et eksemplar av ressursene som er oppført under Elevenes leseoppdrag
i dette kurset. (Dette kan være et papireksemplar, eller du kan forklare for elevene
hvor de kan finne et digitalt eksemplar.) Utfordre elevene til å gjøre elevenes
leseoppdrag for dette studiekurset til en del av sitt daglige skriftstudium denne
terminen. Forsikre elevene om at hvis de tar denne utfordringen, vil de bli undervist
av Den hellige ånd og komme nærmere Frelseren.

Bli vitner om Jesus Kristus
Forklar for elevene at det ikke er tilstrekkelig bare å studere om Frelseren i
Skriftene. Vi må også få en personlig åndelig bekreftelse, eller et vitnesbyrd ved
Den hellige ånds kraft om at Jesus er Kristus, Den salvede, vår Frelser og Forløser.
Presenter for klassen følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første
presidentskap:

“Vi kan ikke være avhengig 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, 140-45).

Kilden til denne sikre kunnskap og faste overbevisning er guddommelig
åpenbaring, ‘for Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd’ (Åpenbaringen 19:10).

Vi mottar dette vitnesbyrdet når Den hellige ånd taler til den ånd vi har i vårt indre …

Kjernen i dette vitnesbyrdet vil alltid være troen på og kunnskapen om Jesus Kristus og hans
guddommelige misjon” (“Styrken i et personlig vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, nov. 2006, 38).

• Hvorfor tror du Jesus Kristus bør ha en sentral plass i vårt vitnesbyrd?

• Hva tror du Frelseren ønsker at du skal gjøre med ditt vitnesbyrd om ham?

Vis følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum,
og be en elev lese den høyt:

“Folk burde kunne se noe av Jesus Kristus i oss. Måten vi oppfører oss på,
snakker, ser ut og hva vi står for, vil gjenspeile ham og hans veier… Selv om vi
ikke var tilstede med ham under hans tjenestegjerning, ser vi Jesus og det han sa
og gjorde når vi studerer Skriftene. Og når vi følger dette mønsteret, bærer vi
vitnesbyrd om ham” (“Bli et vitne om Kristus,” Liahona, mars 2008, 58).

Følg opp ved å spørre elevene:

• Hvordan har dere sett andre bære vitnesbyrd om Jesus Kristus ved sine
handlinger?

• Når dere tenker på den verden dere lever i, hva kan vi gjøre for at vårt
vitnesbyrd om Frelseren kan ha en innvirkning på andre?

Bær vitnesbyrd om at når vi får et vitnesbyrd om Jesus Kristus ved Den hellige
ånds kraft, har vi ansvar for å dele det med andre.
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Utfordre elevene til å leve hver dag slik at de er beredt til å vitne om Jesus Kristus
ved sine ord og handlinger. Oppfordre dem til å lese de tildelte leseoppdragene før
hver leksjon, og være beredt til å dele sin innsikt med de andre, stille spørsmål og
delta i klassediskusjonen.

Elevenes leseoppdrag
• Johannes 20:30–31; 1 Nephi 6:4; 2 Nephi 25:23, 26.

• “Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, april
2000, 2–3.

• Dieter F. Uchtdorf, “Styrken i et personlig vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, nov.
2006, 37-39.
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LEKSJON 2

Jesus Kristus står sentralt i
hele menneskehetens
historie

Innledning
Idet de har båret vitnesbyrd om Jesu Kristi avgjørende rolle i
vår himmelske Faders plan, har vår tids profeter erklært: “Vi
vitner høytidelig om at hans liv, som er sentralt i hele
menneskehetens historie, hverken begynte i Betlehem eller
ble avsluttet på Golgata” (“Den levende Kristus: Apostlenes
vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, april 2000, 2). Denne

leksjonen vil hjelpe elevene å forstå at vår himmelske Fader
utarbeidet sin frelsesplan i den førjordiske verden og
forutordinerte Jehova, den førjordiske Jesus Kristus, som den
sentrale person i denne planen. Elevene vil bli oppfordret til å
sette Jesus Kristus i sentrum av sitt jordiske liv.

Bakgrunnsstoff
• Robert D. Hales, “Handlefrihet: Nødvendig for livets plan”, Ensign og Liahona,

nov. 2010, 24–27.

• Dallin H. Oaks, “Den store plan for lykke,” Lys over Norge, jan. 1994, 70.

Undervisningsforslag
Alma 12:22–34
Frelseren står sentralt i Guds plan
Vis følgende uttalelse av eldste Alexander B. Morrison i De sytti, og be en elev lese
den høyt. Be klassen følge med og finne ut hva vår himmelske Fader presenterte for
sine barn i den førjordiske verden:

“For lenge siden, før den jord vi nå bor på ble til, opprettet Gud vår Fader… en
plan… Planen var en fullkommen måte hvorved alle Guds barn kunne motta
udødelighet og oppnå evig liv” (“Life—the Gift Each Is Given,” Ensign, des.
1998, 15–16).

• Hvilke velsignelser sa eldste Morrison vi til slutt kan få som en del av Guds
plan? (Forklar at udødelighet sikter til oppstandelse – aldri å dø fysisk igjen – og
at evig liv sikter til den slags liv som Gud lever.)

Be elevene lese Alma 12:25 hver for seg, og finne ut hva Alma kalte Guds plan, og
når den ble utarbeidet. Be dem rapportere hva de finner ut. (Alma forkynte at Guds
“forløsningsplan” ble utarbeidet “fra verdens grunnvoll ble lagt”. Når elevene har
svart, kan du gjerne påpeke at noen andre navn på Guds plan er “Den store
Skapers barmhjertige plan” [2 Nephi 9:6]; “frelsesplanen” [Alma 24:14]; “den evige
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Guds store plan” [Alma 34:9]; “lykkens store plan” [Alma 42:8] og den
“evigvarende pakt” [L&p 22:1; 45:9; 66:2].)

Be så elevene studere Alma 12:22–32 to og to, og se etter grunner til at Guds plan
kalles forløsningsplanen. Når de har fått tilstrekkelig tid, ber du noen elever fortelle
klassen hva de har funnet ut. Hjelp elevene å forstå disse versene ved å spørre:

• Hva ville ifølge Almas læresetninger vår evige tilstand være uten
forløsningsplanen? (Uten en forløsningsplan kunne det ikke være noen
oppstandelse fra de døde eller forløsning fra synd, og alle mennesker ville være
fortapte og falne, for alltid i en tilstand av fysisk og åndelig død [se også
2 Nephi 9:6–13].)

• Hvorfor var det nødvendig at vi ble gitt en mulighet til å overvinne disse
omstendighetene?

Be en elev lese Alma 12:33–34 høyt. Be klassen følge med, på jakt etter hva Gud
tilveiebragte for å forløse sine barn. Hjelp elevene å uttrykke en læresetning eller et
prinsipp som undervises i disse versene, ved å spørre:

• Hvordan vil dere sammenfatte hva Jesus gjør tilgjengelig for oss i Guds plan?
(Svarene bør omfatte: Hvis vi omvender oss og ikke forherder vårt hjerte,
vil vi motta barmhjertighet og tilgivelse for synder gjennom Guds
enbårne Sønn. Bare gjennom Jesus Kristus kan vi få tilgivelse for synder
og komme inn i vår himmelske Faders nærhet.)

Bær vitnesbyrd om at Jesus Kristus står sentralt i Guds plan og at gjennom hans
forsoning er veien beredt for oss så vi kan motta udødelighet og evig liv.

Abraham 3:24–27; 1 Peter 1:19–20
Jesus Kristus ble forutordinert til å være vår Frelser
Be elevene granske Abraham 3:24–27 og 1 Peter 1:19–20, for å finne ut hva disse
skriftstedene underviser om Frelserens rolle i Guds plan. Still deretter følgende
spørsmål. (Merk: Ved å stille slike spørsmål, kan du hjelpe elevene å lære å
analysere skriftstedene og oppfatte læresetninger som fremsettes i dem.)

• Hva menes med uttrykkene “første prøvestand” og “annen prøvestand” i
Abraham 3:26? (“Første prøvestand” sikter til den førjordiske tilværelse, og
“annen prøvestand” sikter til jordelivet.)

• Hvem er de tre personene som er nevnt i Abraham 3:27, og hva gjorde hver av
dem? (Vår himmelske Fader, Jesus Kristus og Satan. Understrek at i den
førjordiske verden forutordinerte vår himmelske Fader sin førstefødte
Sønn, Jesus Kristus, til å være den sentrale person i sin plan.)

Sørg for at elevene forstår at Jesus var kjent som Jehova i den førjordiske verden.
Spør deretter:

• Da Jehova sa til Faderen: “Her er jeg, send meg,” hva var det han forpliktet seg
til å gjøre i jordelivet? (Forkynne sitt evangelium, opprette sin kirke, lide og dø
for våre synder og oppstå fra de døde.)

• Hva gjorde vår himmelske Faders valg av Jehova som vår Forløser, for oss med
hensyn til våre fremtidige muligheter?

LEKSJON 2
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Be elevene studere Moses 4:2 hver for seg for å finne andre viktige sannheter om
vår himmelske Faders valg av Jehova som vår Frelser og Forløser. Etter hvert som
elevene forklarer det de har funnet, må du sørge for at de oppfatter følgende
sannheter: Jehova ble utvalgt helt fra begynnelsen av. Én grunn til at Jehova
ble valgt, er at han ønsket å gjøre Faderens vilje og gi all ære til Faderen. For å
legge ytterligere vekt på disse sannhetene, kan du vise og lese høyt følgende
uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“[Jesus Kristus] var tydeligvis den eneste som var tilstrekkelig ydmyk og villig i
det førjordiske råd til å bli forutordinert til å [tilveiebringe den uendelige
forsoning]” (“The Atonement of Jesus Christ,” Ensign, mars 2008, 35).

Be elevene forestille seg hvordan det kan ha vært å være tilstede da vår himmelske
Fader fortalte alle sine barn at hans førstefødte Sønn, Jehova, skulle være vår
Frelser. Vis så følgende uttalelse av profeten Joseph Smith (1805–44), og be en elev
lese den høyt:

“Ved den første organisering i himmelen var vi alle tilstede og så at Frelseren ble
utpekt og utvalgt, vi så at frelsesplanen ble fremlagt, og vi godkjente den”
(Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007], 209).

• Hva tror du at du visste om Jehova som fikk deg til å støtte hans kall og
utnevnelse som vår Frelser og Forløser?

Vis følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De tolv apostlers
quorum. Gi så elevene litt tid til å skrive ned eventuelle tanker og følelser de har
om Frelseren når de overveier den guddommelige sannhet eldste Maxwell
forklarte:

“Aldri har noen gitt så mye til så mange med så få ord som da Jesus sa: ‘Her er
jeg, send meg.’ (Abraham 3:27.)” (“Jesus of Nazareth, Savior and King,” Ensign,
mai 1976, 26).

Vurder å be noen elever fortelle klassen hva de skrev.

Vi skulle sette Frelseren i sentrum av vårt liv på jorden
Be elevene slå opp Abraham 3:25 igjen, hvor vi lærer at vår himmelske Fader ville at
jordelivet skulle være en tid for prøvelse, for å se om vi ville adlyde hans bud. Vis
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følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum: Be en elev
lese uttalelsen høyt mens klassen leter etter et valg vi må gjøre som en del av vår
jordiske prøve:

“Tenk på det: I vår førjordiske tilværelse valgte vi å følge Frelseren, Jesus Kristus!
Derfor ble vi tillatt å komme til jorden. Jeg vitner om at ved å treffe det samme
valg og følge Frelseren nå, mens vi er her på jorden, vil vi oppnå en enda større
velsignelse i evigheten. Men vit dette: Vi må fortsette å velge å følge Frelseren.
Evigheten står på spill, og klok bruk av handlefriheten og våre handlinger er
avgjørende for å oppnå evig liv” (“Handlefrihet: Nødvendig for livets plan,”

Ensign eller Liahona, nov. 2010, 25).

For å hjelpe elevene å finne og forstå et prinsipp eller en sannhet som eldste Hales
forklarer, kan du stille følgende spørsmål:

• Hva lærer dere av eldste Hales uttalelse om våre valg i dette liv? (Når elevene
har svart, kan du bære vitnesbyrd om at ved å velge å sette Frelseren i
sentrum av vårt liv mens vi er her på jorden, vil vi få større velsignelser i
evigheten.)

• Hva tror du eldste Hales mente med at “evigheten står på spill”?

• Hva er noen holdninger og handlinger som viser at en person velger å følge
Jesus Kristus? (Skriv elevenes svar på tavlen.)

Forklar at for de fleste av oss er det lett å fokusere på Frelseren på søndager. Men
hvordan kan vi få ham til å bli en større del av vårt liv resten av uken? Gi elevene
tid til å vurdere hva de har gjort i dag for å fokusere på Frelseren. Be dem skrive ned
noe de kan gjøre i dag for i større grad å sette Frelseren i sentrum av sitt liv.
Oppfordre dem til stille og personlig love vår himmelske Fader at de vil gjøre det.

Rund av leksjonen med å bære vitnesbyrd om prinsippene i dagens leksjon.

Elevenes leseoppdrag
• Alma 12:22–34; 34:9; 42:8, 11; Lære og pakter 22:1; 45:9; 66:2; Abraham

3:24–27; 1 Peter 1:19–20; Moses 4:2.

• Robert D. Hales, “Handlefrihet: Nødvendig for livets plan”, Ensign og Liahona,
nov. 2010, 24–27.

LEKSJON 2
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LEKSJON 3

Jehova og hans førjordiske
tjenestegjerning

Innledning
I henhold til profeter i vår tid forkynte Jesus Kristus
“evighetens sannheter, realiteten av vår førjordiske
tilværelse, hensikten med vårt liv på jorden og Guds sønners
og døtres muligheter i det kommende liv” (“Den levende
Kristus: Apostlenes vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, april
2000, 2). I denne leksjonen skal elevene lære at i det

førjordiske liv gjorde deres tro på at Jehova (Jesus Kristus)
ville utarbeide forsoningen, dem i stand til å overvinne Satan
i striden i himmelen. Elevene vil også forstå at i den
førjordiske verden lå Jehova langt foran alle Guds barn med
hensyn til alle guddommelige egenskaper.

Bakgrunnsstoff
• Richard G. Scott, “Jesus Christ, Our Redeemer,” Ensign, mai 1997, 53–54, 59.

• “The Father and the Son: A Doctrinal Exposition by the First Presidency and the
Quorum of the Twelve Apostles,” Ensign, april 2002, 13–18.

Undervisningsforslag
Åpenbaringen 12:7–11; Moses 4:3
Jehovas rolle i striden i himmelen
Skriv ordet krig på tavlen, og spør elevene hva de ser for seg når de tenker på krig.
Be dem så om å skumlese Åpenbaringen 12:7, 9 og finne krigen som beskrives der
(striden i himmelen). Be elevene forklare sin forståelse av hva som fant sted i denne
striden.

Vis følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie (1915–85) i De tolv apostlers
quorum, og be en elev lese den høyt:

“Hva slags krig [var striden i himmelen]? Den samme formen som foregår på
jorden, den eneste formen Satan og ånder kan føre – en krig med ord, en
meningsbrytning, en konflikt mellom ideologier, en strid mellom sannhet og
villfarelse” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 bind [1965-73], 3:518).

Spør elevene:

• Hva sier eldste McConkie om hvordan striden i himmelen ligner på den strid
Satan fører mot Guds barn i jordelivet?

Be en elev lese Åpenbaringen 12:10 høyt og en annen elev lese Moses 4:3 høyt. Du
kan gjerne foreslå at elevene krysshenviser disse to skriftstedene ved å skrive Moses
4:3 i margen ved siden av Åpenbaringen 12:10 og omvendt. Forklar at “våre
brødres anklager” (Åpenbaringen 12:10) var Satan. Spør deretter:
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• Hva sier Moses 4:3 om hvordan Satan ble kastet ut av den førjordiske verden?

Be elevene lese Åpenbaringen 12:11 hver for seg. Hjelp dem å uttrykke et prinsipp
som fremsettes i dette verset ved å stille følgende spørsmål:

• Hvordan vil du sammenfatte hva vers 11 sier om virkningene av Jesu Kristi
forsoning? (Elevene skulle oppdage følgende sannhet: Fordi det var sikkert at
Jesus Kristus ville fullføre forsoningen, var virkningene av den allerede
på plass i den førjordiske verden. Han omtales derfor som “Lammet som er
slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt” [Åpenbaringen 13:8; se også Mosiah 4:7;
Moses 7:47].)

• Hvordan kan du ta det som står i Åpenbaringen 12:11 til hjelp i din personlige
strid mot Satan i dette liv? (Når elevene har svart, kan du skrive følgende
prinsipp på tavlen: Vi kan overvinne Satan ved å stole på Jesus Kristus, som
utarbeidet forsoningen, og ved å bære og være tro mot vårt vitnesbyrd.)

Abraham 3:15–25; Lære og pakter 138:55–56
Jehova overgår oss på alle måter
Fortell elevene at i det førjordiske liv forberedte vi oss til å komme til jorden. Vis
følgende uttalelse av profeten Joseph Smith (1805–44), og be en elev lese den høyt:

“Gud selv, som oppdaget at han befant seg i en herlighet midt iblant ånder, innså
nødvendigheten av – fordi han var mer intelligent – å innstifte lover hvorved det
også kunne bli de øvrige forunt å gå fremad slik han selv hadde gjort. Det
forholdet vi har til Gud, gjør det mulig for oss å øke vår kunnskap. Han har makt
til å innstifte lover for å instruere de svakere intelligensene slik at de kan bli
opphøyet sammen med ham” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph

Smith [2007], 210).

Følg opp med å stille følgende spørsmål:

• Hva lærer du av Joseph Smiths uttalelse om vår himmelske Faders ønsker for
oss? (Vår himmelske Fader ønsker at vi skal gå videre og utvikle oss åndelig –
bli mer lik ham.)

Skriv følgende spørsmål på tavlen, og be elevene studere Abraham 3:24–25 for å
finne svarene:

• Hvem var den ene “iblant dem som var Gud lik”? (vers 24).

• Hvilken rolle spilte han?

• Hva sa han at én hensikt med jordelivet ville være?

Når de har fått tilstrekkelig tid, kan du be elevene dele svarene sine med klassen.
Be så elevene granske Lære og pakter 138:55–56 for å finne klargjøring om hva som
ble gjort for å forberede Guds barn for å lykkes i jordelivet. For å hjelpe elevene å
anvende dette skriftstedet på seg selv, kan du spørre:
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• Hva sier disse versene om hvordan vi forberedte oss til å komme til jorden?

Be elevene tenke over hvilke egenskaper Frelseren var i besittelse av i den
førjordiske verden. Be en elev lese Abraham 3:19, 21 høyt. Be klassen følge med og
merke seg hva som undervises om Jesus Kristus. Når elevene har svart, gir du
elevene en kopi av følgende uttalelser av eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) og
eldste Bruce R. McConkie (1915–85) i De tolv apostlers quorum. Be dem lese
uttalelsene og markere ord og uttrykk som underviser oss om Frelseren:

“I intelligens og prestasjoner er [Jesus Kristus] langt foran de enkelte og samlede
evner og prestasjoner til alle som har levd, nå lever og kommer til å leve! (Se
Abraham 3:19.)” (Neal A. Maxwell, “O, Divine Redeemer,” Ensign, nov. 1981, 8).

“Ettersom de var underlagt lover og hadde sin handlefrihet, utviklet alle
menneskers ånder, mens de fremdeles var i Evighetens nærvær, anlegg, talenter,
kapasitet og ferdigheter av alle slag. I løpet av det lange liv vi levde der, oppsto
et uendelig mangfold av talenter og ferdigheter …

Herren ga oss alle handlefrihet. Han ga oss lover som ville gjøre det mulig for oss
å gå videre og utvikle oss og bli som ham, og han rådet og oppfordret oss til å

følge den vei som fører til herlighet og opphøyelse. Han var selv legemliggjørelsen og
personifiseringen av alt godt. Ethvert ønskelig karaktertrekk fantes i ham i dets evige fylde. Alle
hans lydige barn begynte å bli som ham på en eller annen måte. Det var like mange og
forskjellige grader av talenter og evner blant oss der som det finnes blant oss her. Noen utmerket
seg på én måte, andre på en annen. Den førstefødte overgikk oss alle i alle ting” (Bruce R.
McConkie, The Mortal Messiah, 4 bind [1979–81], 1:23).

Følg opp ved å spørre elevene hva de la merke til i disse uttalelsene. Hvis
nødvendig, spør:

• Hva lærer dere av disse to apostlene om Jehovas unike egenskaper i den
førjordiske verden? (Elevene skulle forstå at i den førjordiske verden
overgikk Jehova de samlede evner og prestasjoner til alle vår himmelske
Faders barn.)

Gi elevene noen minutter til å grunne på Frelserens førjordiske virksomhet, og
skrive ned eventuelle tanker og følelser de har. Be noen av dem fortelle klassen hva
de skrev. Rund av leksjonen ved å oppmuntre elevene til å tenke på hvordan
kunnskap om Frelserens førjordiske tjenestegjerning og unike egenskaper kan
hjelpe dem å få større kjærlighet til og tro på ham.

Elevenes leseoppdrag
• Åpenbaringen 12:7–11; Abraham 3:15–25; Lære og pakter 138:55–56.

• Richard G. Scott, “Jesus Christ, Our Redeemer,” Ensign, mai 1997, 53–54, 59.
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LEKSJON 4

Jehova skapte jorden
Innledning
I “Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd” står det:
“Under ledelse av sin Fader var [Jesus Kristus] 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)” (Ensign eller

Liahona, april 2000, 2). Når elevene lærer å forstå de evige
hensiktene med jordens skapelse, kan de leve med en
sterkere beslutning om å oppfylle sin egen skapelses mål.

Bakgrunnsstoff
• Russell M. Nelson, “The Creation,” Ensign, mai 2000, 84–86.

• Hvis den er tilgjengelig på ditt språk, kan du vurdere å lese Neal A. Maxwell,
“Our Creator’s Cosmos,” i By Study and by Faith: Selections from the Religious
Educator, red. Richard Neitzel Holzapfel og Kent P. Jackson (2009), 37–50.

Undervisningsforslag
1 Mosebok 1:1; Johannes 1:1–3; Hebreerne 1:1–2; Jakobs bok 4:9; Lære og
pakter 38:1–3; 76:22–24; 104:14–17; Moses 1:30–33; 2:1
Jehova skapte jorden
Vis en gjenstand som noen har laget til deg (kanskje som en gave). Fortell klassen
om dine følelser for gjenstanden og personen som laget den. Spør deretter:

• Når har noen laget noe til dere? Hva føler dere for vedkommende som
laget det?

Be elevene sammenligne 1 Mosebok 1:1; Johannes 1:1–3; Efeserne 3:9; Hebreerne
1:1–2 og Moses 2:1. Be elevene skrive på tavlen likheter og forskjeller de legger
merke til mellom disse skriftstedene. (Merk: Når elevene lærer å sammenligne
skriftsteder, kan læresetninger og prinsipper komme i skarpere fokus.) Spør
deretter:

• Hva sier disse skriftstedene om hvem som skapte jorden? (Understrek at
Jehova skapte jorden under ledelse av Faderen, eller som eldste Russell M.
Nelson i De tolv apostlers quorum sa: “Hele skapelsen ble planlagt av [vår
himmelske Fader]” (“The Creation,” Ensign, mai 2000, 84).

Gi elevene tid til å lese og sammenligne Lære og pakter 76:22–24; 104:14–17 og
Moses 1:30–33 hver for seg, for å finne ut hva annet Jehova skapte. Etter behov kan
du påpeke at han skapte verdener uten tall, og at “jorden er rik og det er
tilstrekkelig, ja, i overflod” (L&p 104:17). Hjelp elevene å analysere dette utsagnet
ved å spørre:

• Hva sier dette utsagnet om hva Frelseren måtte vite da han skapte jorden? (Han
måtte vite hvor mange som ville leve på jorden, og hva deres behov ville være
gjennom forskjellige perioder i historien.)

Forklar elevene at det er én ting å vite hvem som skapte jorden, men en annen å
vite ved hvilken kraft jorden ble skapt. Be elevene sammenligne og krysshenvise
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Mormon 9:16–17; Lære og pakter 38:1–3 og Jakobs bok 4:9, og finne ut hvordan
jorden ble skapt. Be elevene forklare med egne ord hva disse skriftstedene betyr.
Vis så følgende uttalelse:

“Jesus Kristus skapte denne verden og alt i den. Han skapte også mange andre verdener. Det
gjorde han ved prestedømmets kraft, under ledelse av vår himmelske Fader” (Evangeliets
prinsipper [2009], 23).

Understrek at Skriftene gir få detaljer om hvordan jorden ble skapt, men vi er lovet
at slike detaljer en dag vil bli åpenbart (se L&p 101:32–34). Mye mer er forklart i
Skriftene om hensikten med skapelsen.

Snakk om følgende spørsmål som klasse:

• Når dere ser verden rundt dere, hva lærer Guds skaperverk dere om Frelseren,
hans prestedømme og hans betydning i den førjordiske verden?

• Hvordan påvirker innsikt i disse sannhetene deres følelser overfor og vitnesbyrd
om Jesus Kristus?

• Hvordan påvirker innsikt i disse sannhetene deres følelser med hensyn
til jorden?

Før du går videre, kan du understreke for elevene at selv om Frelseren skapte
jorden, er vår himmelske Fader våre ånders Far, og det var han som skapte Adam
og Evas fysiske kropp.

1 Nephi 17:36; 2 Nephi 2:23–25; Lære og pakter 49:16–17; Moses
1:27–33, 39
Hensikten med jordens skapelse
La elevene gå sammen to og to, og be dem granske Moses 1:27–33, 39; 1 Nephi
17:36 og Lære og pakter 49:16–17. Du kan gjerne foreslå at de markerer ord og
uttrykk i disse skriftstedene som hjelper dem å formulere svar på følgende
spørsmål: “Hvordan vil du forklare for en venn hvorfor jorden ble skapt?” Be noen
par fortelle klassen hva de har svart. Elevene skulle forstå at Jehova skapte jorden
for å sørge for et sted hvor Guds barn kunne leve og utvikle seg mot evig
liv. Spør:

• Hva menes med “det antall mennesker” i Lære og pakter 49:17? (Se om
nødvendig kommentarene til Lære og pakter 49:16–17 i Lære og pakter,
elevhåndbok [(Kirkens skoleverks håndbok, 2001), 106].)

Be elevene lese 2 Nephi 2:18–25 hver for seg, og spør deretter:

• Hvordan ville tilstandene i Edens hage ha hindret Adam og Eva i å utvikle seg i
vår himmelske Faders frelsesplan?

• Hvordan hjalp Adams Fall jorden å oppfylle sin skapelses mål? (Det gjorde
Adam og Eva i stand til å få barn.)

• Hvordan kan konsekvensene av fallet, som er beskrevet i vers 23, hjelpe oss å
utvikle oss i vår himmelske Faders plan?

LEKSJON 4
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Gi hver elev et eksemplar av følgende uttalelser av eldste Bruce R. McConkie
(1915–85) i De tolv apostlers quorum og søster Julie B. Beck, tidligere
Hjelpeforeningens øverste president. Gi elevene tilstrekkelig tid til å lese disse
uttalelsene og overveie skapelsens rolle i Guds plan for hans barns frelse.

“Like sikkert som frelse kommer på grunn av forsoningen, kommer også frelse på
grunn av fallet …

Husk også at fallet ble gjort mulig fordi en uendelig Skaper… skapte jorden og
mennesket og alle livsformer i en slik tilstand at de kunne falle… Alle ting var
skapt slik at de kunne falle eller forandre seg, og slik ble den slags eksistens
innført som var nødvendig for å iverksette alle forutsetningene for Faderens evige

frelsesplan.

Denne første fysiske skapelse av alle ting… var paradisisk av natur. I den første tid i Eden levde
alle livsformer i en høyere og annerledes tilstand enn den som nå råder. Det kommende fallet
skulle føre dem ned og frem og videre. Død og formeringsevne hadde ennå ikke kommet inn i
verden” (Bruce R. McConkie, “Christ and the Creation,” Ensign, juni 1982, 9).

“I Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har vi en teologi om familien som er
basert på skapelsen, fallet og forsoningen. Jordens skapelse sørget for et sted der
familier kunne bo. Gud skapte en mann og en kvinne som var de to nødvendige
halvdelene av en familie. Det var en del av vår himmelske Faders plan at Adam
og Eva skulle bli beseglet og stifte en evig familie.

Fallet gjorde det mulig for familien å vokse. Adam og Eva var familieledere som
valgte å få jordisk erfaring. Fallet gjorde det mulig for dem å få sønner og døtre.

Forsoningen gjør det mulig for familien å bli beseglet for all evighet. Den lar familien oppleve
evig vekst og fullkommenhet. Planen for lykke, også kalt frelsesplanen, er en plan som er til for
familier. Den oppvoksende generasjon trenger å forstå at hovedpilarene for vår teologi hviler på
familien” (Julie B. Beck, “Hvordan undervise i læren om familien,” Liahona, mars 2011, 32).

• Hvordan hjelper disse uttalelsene deg å forstå skapelsens avgjørende rolle i
Guds overordnede plan for hans barns frelse?

• Hvorfor er det viktig å forstå at jorden ble skapt for å bidra til å opphøye
enkeltpersoner og familier? (Når elevene svarer, kan du skrive følgende
prinsipp på tavlen: Når vi lærer å forstå hensikten med jordens skapelse,
kan vi utvikle et sterkere ønske om å oppfylle vår skapelses mål.)

Forklar for elevene at prestedømmets beseglende kraft gjør det mulig for ektemenn
og hustruer og foreldre og barn å være sammen etter døden. Uten
beseglingsmyndigheten som ble gjengitt av Elijah, kunne ikke Guds barn motta
evangeliets fulle velsignelser og opphøyelse, og denne hensikten med jordens
skapelse ville ikke ha blitt oppfylt, eller slik Lære og pakter forklarer, “ville hele
jorden bli lagt fullstendig øde” (L&p 2:3; se også Malaki 4:6).

Rund av leksjonen ved å vitne om disse viktige sannhetene: (1) Jehova skapte
jorden under ledelse av Faderen, (2) han skapte jorden for å sørge for et sted hvor
Guds barn kunne leve og utvikle seg mot evig liv, og (3) når vi lærer å forstå
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hensikten med jordens skapelse, kan vi utvikle et sterkere ønske om å oppfylle vår
skapelses mål.

Oppfordre elevene til å tenke over hva de kan gjøre for å uttrykke sin
takknemlighet for Jesu Kristi skaperverk. Oppfordre elevene til å følge eventuelle
tilskyndelser fra Ånden som de følte under leksjonen.

Elevenes leseoppdrag
• 1 Mosebok 1:1; Johannes 1:1–3; Hebreerne 1:1–2; Moses 2:1; Mormon 9:16–17;

Lære og pakter 38:1–3; 76:22–24; 104:14–17; Jakobs bok 4:9; Lære og pakter
101:32–34; Moses 1:27–33, 39; 1 Nephi 17:36; Lære og pakter 49:16–17.

• Russell M. Nelson, “The Creation,” Ensign, mai 2000, 84–86.
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LEKSJON 5

Jesus Kristus var Det gamle
testamentes Jehova

Innledning
Som et vitnesbyrd om vår Frelser Jesus Kristus har vår tids
profeter erklært: “Han var Det gamle testamentes store
Jehova” (“Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd,”
Ensign eller Liahona, april 2000, 2). Jesus Kristus, som
Jehova, innførte vår himmelske Faders evige evangelium på

jorden i hver evangelieutdeling for å samle inn alle Guds barn
som var tapt. Vår tro på Jesus Kristus kan bli styrket når vi
lærer å forstå hans uforanderlige natur og hans evige
evangelium.

Bakgrunnsstoff
• Russell M. Nelson, “Pakter,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 86–89.

• “Pakten med Abraham,” Den kostelige perle – elevhåndbok (Kirkens skoleverks
håndbok, 2000), 93–98.

• “Berikelsesdel A: Hvem er Det gamle testamentes Gud?” Det gamle testamente –
elevhåndbok: 1 Mosebok–2 Samuelsbok, 3. utg. (Kirkens skoleverks håndbok,
2003), 45–48.

Undervisningsforslag
2 Mosebok 3:11–14; 6:2–3; Johannes 8:52–53, 56–59; 18:5, 8; 3 Nephi 15:5;
Abraham 1:16; 2:8
Jesus Kristus var Det gamle testamentes Jehova.
Be elevene nevne noen navn og titler på Frelseren som de vet om. Skriv svarene på
tavlen. Fortell elevene at i dag skal dere snakke om et viktig navn, eller en tittel,
som Jesus Kristus var kjent under før sitt jordiske virke. Be dem lese Johannes
8:52–53, 56–59 hver for seg. Spør deretter:

• Hvilke spørsmål stilte jødene Frelseren?

• Hva tror dere Jesus mente med sitt svar: “Jeg er før Abraham ble til”? (vers 58).

For å hjelpe elevene å forstå hva som menes med “Jeg er”, kan du la dem gå
sammen to og to, og be dem lese 2 Mosebok 3:11–14; 6:2–3, for å finne ut hvordan
Det gamle testamentes Gud identifiserte seg. Når elevene har fått tilstrekkelig tid,
stiller du følgende spørsmål:

• Hva sier disse versene om hvilke navn Det gamle testamentes Gud brukte til å
identifisere seg? (Påpek at Joseph Smiths oversettelse av 2 Mosebok 6:3 lyder:
“Jeg er Den Allmektige Herre Gud, Herren, JEHOVA. Og var ikke mitt navn
kjent for dem?” Se også Abraham 1:16.)

• Hvordan klargjør disse versene betydningen av Jesu Kristi utsagn: “Jeg er før
Abraham ble til”? (Elevene skulle forstå at Jesus Kristus var Jehova, Det
gamle testamentes Gud og den store Jeg er.)
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Vis følgende uttalelser:

“Dette er den mest likefremme og utilslørte bekreftelse på guddommelighet som
noen har eller kan komme med. ‘Jeg er Jehova før Abraham ble til.’ Det vil si: ‘Jeg
er Den Allmektige Gud, den store JEG ER. Jeg er den selveksisterende, evige Gud.
Jeg er fedrenes Gud. Mitt navn er: JEG ER DEN JEG ER’” (Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 bind [1965–73], 1:464).

Jehova er “paktens, eller det riktige navnet, på Israels Gud. Det betyr ‘Den uforanderlige’” (Bible
Dictionary, “Jehovah”).

• Hvorfor er det viktig å vite at Jesus Kristus var Det gamle testamentes Jehova?
(Svarene bør inneholde følgende sannhet: Gud har alltid gitt sitt evangelium
gjennom sin Sønn Jesus Kristus. Se også 3 Nephi 15:5, som inneholder
Frelserens lære om at han var lovgiveren.)

Du kan gjerne be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Joseph Fielding
Smith (1876–1972):

“All åpenbaring siden fallet har kommet gjennom Jesus Kristus, som er Det gamle
testamentes Jehova… Faderen [Elohim] har aldri hatt direkte og personlig
kontakt med mennesker siden fallet, og han har aldri vist seg annet enn for å
presentere og vitne om Sønnen” (Frelsende læresetninger, red. Bruce R.
McConkie, 3 bind [1954–56], 1:33).

• Hvordan hjelper din kunnskap om at Jehova, eller Jesus Kristus, er uforanderlig,
deg å ha tro på ham? (Svarene kan omfatte at kunnskapen om at Jesus
Kristus er uforanderlig hjelper oss å ha tro på at akkurat slik han holdt
sine løfter til folket vi leser om i Skriftene, vil han holde sine løfter til
oss.)

Påpek at i den første tiden etter den som omfattes av Bibelen, ble det hebraiske
navnet for Jehova (i litteraturen brukes vanligvis formen Jahve) regnet som for hellig
til å bli uttalt. Av denne grunn skrev oversetterne av kong Jakobs versjon av
Bibelen, med noen få unntak (se 2 Mosebok 6:3; Salmene 83:18; Jesaja 12:2; 26:4),
ordet Jehova som HERREN (med store bokstaver). I nyere jødedom er det erstattet
med ordet Adonai, som betyr “Herre”.

1 Mosebok 13:14–16; 17:1–9; Moses 6:51–52, 64–66; Abraham 1:18–19;
2:8–11
Jehova innførte Det evige evangelium i oldtiden
Mens elevene fortsatt arbeider i par, kan du be dem lese Moses 6:51–52, 64–66 og
finne ut hva Jehova underviste Adam. Fortell dem at i vers 51–52 talte Jehova på
vegne av Faderen. Spør deretter:
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• Hva la dere merke til ved det evangelium som ble undervist Adam? (Det er det
samme evangelium som blir undervist i dag. [Se 2 Nephi 31:10–16 for et
eksempel på at det samme evangelium ble undervist på det amerikanske
kontinent.] Vurder å understreke denne sannheten ved å skrive følgende
setning på tavlen: Jesu Kristi evangelium er evigvarende og uforanderlig i
hver evangelieutdeling.)

Forklar for elevene at i en senere evangelieutdeling fornyet Jehova sitt evige
evangelium gjennom en pakt med Abraham som er kjent som Abrahams pakt. Del
klassen i to. Be halve klassen studere 1 Mosebok 13:14–16; 17:2–8; Abraham
1:18–19; 2:8–11, og lage en liste over de løfter Herren ga Abraham. Be den andre
halvdelen av klassen studere 1 Mosebok 17:1–5, 9; Abraham 1:19; 2:8–11, og lage
en liste over hva Abraham måtte gjøre for å motta de lovede velsignelsene. (Merk:
Når elevene lærer å finne lister i Skriftene, vil de bli bedre i stand til å forstå
forfatterens hensikt med å understreke disse poengene.)

Mens elevene studerer, kan du kopiere følgende oversikt på tavlen, med plass til å
skrive svar:

Pakten med Abraham

Løfter gitt Abraham Abrahams ansvar

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be noen fra hver gruppe komme frem
til tavlen og skrive svarene sine under riktig overskrift. Vurder å sammenfatte
Abrahams pakt ved å vise og å be en elev lese høyt følgende uttalelse:

“Abraham mottok evangeliet og ble ordinert til Det høyere prestedømme (L&p 84:14; Abraham
2:11), og han inngikk celestialt ekteskap, som er opphøyelsens pakt (L&p 131:1–4; 132:19, 29).
Abraham ble lovet at alle velsignelsene ved disse paktene ville bli tilbudt hans jordiske
etterkommere (L&p 132:29–31; Abraham 2:6–11). Til sammen kalles disse paktene og løftene
Abrahams pakt. Gjengivelsen av denne pakten var evangeliets gjengivelse i de siste dager, for
gjennom den blir alle jordens nasjoner velsignet (Galaterne 3:8–9, 29; L&p 110:12; 124:58;
Abraham. 2:10–11)” (Veiledning til Skriftene, “Pakten med Abraham”; scriptures.lds.org).

Understrek at Faderen fra begynnelsen av sluttet pakt med sine barn om å samle
dem ved hjelp av det evige evangeliums sannheter, ordinanser og velsignelser.
Evangeliets gjengivelse omfatter gjengivelsen av Abrahams pakt. Det vil si at
Abrahams pakt er en betydelig del av den nye og evige pakt, som er fylden av Jesu
Kristi evangelium. Spør elevene:

• Hvordan påvirker kunnskapen om at vi er etterkommere av Abraham og
arvinger til alt som Gud lovet ham, hvordan dere lever?

LEKSJON 5
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• Hvordan kan tilgang på de velsignelser som ble lovet Abraham og hans
etterkommere, styrke familier og veilede oss i våre avgjørelser?

Be elevene fortelle hvordan de kan oppnå de lovede velsignelsene ved denne
pakten for seg selv og sine familier før, nå og i fremtiden.

Josva 24:3–13; 1 Nephi 17:23–32
Jehova velsignet og ledet oldtidens Israel
Fortell elevene at som en del av pakten med Abraham lovet Jehova evangeliets
velsignelser til Abrahams etterkommere og de som var sammen med dem. Be halve
klassen lese Josva 24:3–13, og be resten av klassen lese 1 Nephi 17:23–32. Be
elevene se etter ord og uttrykk som lærer oss hva Herren gjorde for oldtidens Israel.
Du kan gjerne foreslå at de markerer det de finner. Når elevene har fått tilstrekkelig
tid, ber du dem fortelle hva de har lært. Omskriv elevenes svar på tavlen. For å få
innsikt i hvorfor Herren gjorde noen av de tingene han gjorde, kan du be en elev
lese 2 Mosebok 6:2–6 høyt. Spør klassen:

• Hvilken grunn ga Herren for å gjøre mye av det dere leser om i Josva og
1 Nephi?

• Hva forteller dette dere om løftene Herren har gitt dere? (Når elevene svarer,
kan du skrive følgende prinsipp på tavlen: Hvis vi lever trofast, vil Herren
holde løftene han har gitt oss.)

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf:

“Fordi Gud har vært trofast og holdt sine løfter før, kan vi ha et trygt håp om at
han vil holde sine løfter til oss både nå og i fremtiden. I vanskelige tider kan vi
holde fast i håpet om at ting vil ‘tjene [oss] til det gode’ [L&p 90:24]” (“Håpets
uendelige kraft,” Ensign eller Liahona, nov. 2008, 23).

• Hvordan kan kunnskap om Jehovas handlinger i oldtiden hjelpe deg i tider med
prøvelser?

• Hva gjorde han for oldtidens Israel som han også vil gjøre for deg?

Bær vitnesbyrd om at Jesus Kristus i enhver evangelieutdeling har velsignet Guds
barn med det evige evangelium. Akkurat som Herrens paktsfolk i oldtiden mottok
lovede velsignelser fra Herren, kan vi gjøre det samme på betingelse av vår
lydighet.

Elevenes leseoppdrag
• Johannes 8:51–59; 18:5, 8; 2 Mosebok 3:11–14; 6:2–3; 3 Nephi 15:5; Moses

6:51–52, 64–66; 1 Mosebok 17:1–9; Abraham 1:18–19; 2:8–11.

• “Berikelsesdel A: Hvem er Det gamle testamentes Gud?” Det gamle testamente –
elevhåndbok: 1 Mosebok–2 Samuelsbok, 3. utg. (Kirkens skoleverks håndbok,
2003), 45–48.
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LEKSJON 6

Forbilder og symboler på
Jesus Kristus

Innledning
Vår tids profeter har erklært at Jesus Kristus “innstiftet
nadverden som en påminnelse om sitt store sonoffer” (“Den
levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona,
april 2000, 2). I tillegg til nadverdens ordinans forteller
Skriftene oss om mange begivenheter, omstendigheter,

gjenstander og mennesker som hadde til hensikt å minne oss
om og undervise oss med hensyn til Jesu Kristi misjon og
tjenestegjerning. Denne leksjonen vil hjelpe elevene å
overveie noen av disse forbildene og symbolene i Skriftene
som viser veien til Frelseren.

Bakgrunnsstoff
• Russell M. Nelson, “In This Holy Land,” Tambuli, feb. 1991, 10–19.

• “Berikelsesdel C: Det gamle testamentes symbolikk og typologi,” Det gamle
testamente – elevhåndbok: 1 Mosebok–2 Samuelsbok, 3. utg. (Kirkens skoleverks
håndbok, 2003), 111–15.

Undervisningsforslag
2 Nephi 11:4; Moses 6:63
Skriftenes symboler på Kristus
Vis noen bilder av velkjente tegn eller symboler som de følgende:

Når elevene har funnet betydningen av
hvert tegn, kan du be dem om
eksempler på andre lett gjenkjennelige
tegn eller symboler.

La elevene gå sammen to og to. Be
hvert par om å studere og sammenligne
2 Nephi 11:4 og Moses 6:63. Be dem
snakke om hva disse skriftstedene har
til felles og hva de underviser om Jesus
Kristus og hensikten med Guds
skaperverk. Når parene har snakket om
det de har funnet, spør du klassen:

• Hvordan vil dere uttrykke en sentral
sannhet som er nedtegnet i disse skriftstedene? (Elevene skulle nevne følgende
sannhet: Alt ble skapt for å vitne om Jesus Kristus.)

• Kan dere nevne noen eksempler på ting som har blitt gitt av Gud, som er
“forbilder” (2 Nephi 11:4) eller symboler på Jesus Kristus?

Fortell elevene at all hellig skrift inneholder forbilder, symboler og
sinnbilder på Jesus Kristus. Forklar at forbilder, symboler og sinnbilder

forestiller større realiteter. For eksempel er liahonaen som er beskrevet i Mormons
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bok, et symbol på Kristi ord. I denne delen av leksjonen skal vi fokusere på
symboler og bilder som finnes i Det gamle testamente. Mye av denne billedbruken
er i form av personer, gjenstander, hendelser og omstendigheter (det kan være
nyttig å skrive disse kategoriene på tavlen). Kopier følgende liste over
skriftstedhenvisninger på tavlen, eller gi den til elevene som et utdelingsark:

Forbilder og symboler på Jesus Kristus

Det gamle testamentes forbilder og symboler
på Kristus

Oppfyllelse i Kristi liv

1 Mosebok 22:1–14 Johannes 3:16; 19:16–18; Jakobs
bok 4:4–5

2 Mosebok 3:7-8, 10-12 Matteus 1:21; 2 Nephi 6:17

2 Mosebok 12:3, 5–7, 13–14, 46 Johannes 1:29; 19:14, 31–36;
1 Peter 1:18–19

2 Mosebok 16:14–15, 18 Johannes 6:5–10, 48–51

3 Mosebok 8:15, 30; 17:11 Hebreerne 9:22; 13:12

3 Mosebok 16:2–6, 17 Hebreerne 9:6–12; 10:11–12

3 Mosebok 22:19–22 Hebreerne 9:14; Lære og pakter 20:22

4 Mosebok 21:4–9 Johannes 3:14–15; Helaman 8:13–15

Jonas 1:17; 2:10 Matteus 12:38–40

Be en eller flere elever studere hvert sett med skriftsteder og forberede seg til å
forklare Det gamle testamentes symbolikk og hvordan den peker mot Jesus Kristus.
Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har kommet
frem til.

Hvis tiden tillater det, kan du også vurdere å snakke om noen av symbolene på
Kristus som eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum pekte på i sin
artikkel “In This Holy Land” (Tambuli, feb. 1991, 10–19).

Ta opp følgende spørsmål som klasse:

• Hvorfor tror du at alt er skapt for å representere eller symbolisere Frelseren?

• Hva er verdien i stadig å prøve å finne ut hvordan alt vitner om Jesus Kristus?
(Sørg for at elevene forstår følgende prinsipp: Vi kan lære mer om Jesus
Kristus når vi lærer å forstå billedspråket, forbildene og symbolene som
vitner om ham.)

• Hvordan har noe som symboliserer Frelseren, styrket din tro på ham?

• Hva kan du gjøre for å gjenkjenne Kristus i symbolene vi har fått?

LEKSJON 6
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2 Nephi 11:2–6
Symboler og forbilder på Kristus i evangeliets pakter og ordinanser
Forklar at denne delen av leksjonen skal fokusere på et annet aspekt av Jesu Kristi
evangelium som inneholder symboler og forbilder på Kristus. Be elevene granske
2 Nephi 11:2–6, og se etter hva det var Nephi frydet seg over. Du kan gjerne foreslå
at de markerer det de finner.

• Hva frydet Nephi seg over?

Pek på uttrykket “Herrens pakter” i vers 5. Forklar at pakter og ordinanser er en
viktig del av Jesu Kristi evige evangelium. Det er mange elementer av pakter og
ordinanser som er symbolske og underviser om og leder oss til Jesus Kristus. Vis
følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie (1915–85) i De tolv apostlers
quorum, og be en elev lese den høyt:

“Enhver guddommelig ordinans eller handling som er forordnet av Gud, ethvert
offer, enhver symbolikk og ethvert forbilde, alt som Gud noensinne har gitt sitt
folk – alt ble forordnet og innført på en slik måte at det vitner om hans Sønn og
setter troen på ham og den forløsning han var forutordinert til å tilveiebringe, i
sentrum” (The Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], 28).

• Kan du nevne en læresetning eller et prinsipp i denne uttalelsen? (Et mulig svar
er at vi vil se symboler på Kristus i evangeliets ordinanser hvis vi ser etter
dem.)

• Hvordan kan denne kunnskapen være nyttig når vi deltar i evangeliets
ordinanser?

Be elevene studere Romerne 6:3–6 og 3 Nephi 18:7, 11 hver for seg, og se etter
symboler som sikter til Frelseren. Spør deretter:

• Hvordan kan evangeliets pakter eller ordinanser undervise dere om Frelseren
og hjelpe dere å minnes ham?

For å hjelpe elevene å føle sannheten og viktigheten av å lære å gjenkjenne
forbilder og symboler på Kristus, kan du stille spørsmål som de følgende:

• Hva er et symbol på Frelseren som har stor betydning for dere?

• Hvordan kan dere forvisse dere om at dere legger merke til dette symbolet?

• Hvordan har det vært til velsignelse for dere å se dette som et symbol på
Kristus?

Oppfordre elevene til å anvende prinsippene i denne leksjonen ved å be dem skrive
ned hvordan de bedre kan gjenkjenne forbilder og symboler på Frelseren i
Skriftene, i prestedømmets ordinanser og i sitt daglige liv. Oppfordre dem til å
velge en dag i nær fremtid da de bevisst vil se etter bilder, gjenstander eller
hendelser som minner dem om Frelseren. Oppfordre dem til å føre en liste over hva
de finner ut, og dele listen med et familiemedlem eller en venn, eller kanskje på
sosiale medier.
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Elevenes leseoppdrag
• 2 Nephi 11:2–6; Moses 6:63.

• Russell M. Nelson, “In This Holy Land,” Tambuli, feb. 1991, 10–19.
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LEKSJON 7

Jesus Kristus – Guds
enbårne sønn i kjødet

Innledning
I oldtiden var nyheten om Frelserens fødsel et godt budskap
som ble erklært av mange – Gud hadde sendt sin Sønn for å
forløse verden. “Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd”
erklærer at Jesus var “Faderens førstefødte, den enbårne

Sønn i kjødet, verdens Forløser” (Ensign eller Liahona, april
2000, 2–3). I denne leksjonen vil elevene få vite hvorfor det
var avgjørende at Jesus ble født av en jordisk (dødelig) mor
og en udødelig Far.

Bakgrunnsstoff
• Robert E. Wells, “Our Message to the World,” Ensign, nov. 1995, 65–66.

Undervisningsforslag
Matteus 1:18–24; Lukas 1:26–35; Mosiah 3:7–8
“Faderens enbårne”

Innled leksjonen med å vise videoen “Jesu fødsel” (2:59). (Last ned og se
gjennom videoen før leksjonen.)

Etter videoen kan du spørre:

• Hvilke aspekter av Frelserens fødsel er viktige for dere, og hvorfor?

Fortell elevene at i denne leksjonen skal de snakke om et aspekt av Jesu Kristi
fødsel som er avgjørende for vår forståelse av Frelserens evne til å oppfylle sin rolle
i Faderens plan.

Be en elev lese Matteus 1:18-19 høyt, og be klassen visualisere situasjonen disse
versene beskriver. (Merk: Visualisering er en skriftstudieferdighet som kan bidra til
å gjøre en beretning i Skriftene mer levende og virkelig.) Spør så elevene hva de
ville følt om de var i en situasjon som lignet på Josefs. Be elevene lese Matteus
1:20–24 hver for seg og finne ut hvorfor Josef bestemte seg for å “skille seg fra
[Maria] i stillhet” (vers 19), eller å få sin forlovelse med Maria opphevet. (Merk: Å
definere vanskelige ord og uttrykk kan hjelpe elevene å forstå Skriftene. For disse
versene kan du bruke følgende forklaringer: (1) Navnet Jesus [Jeshua på arameisk]
betyr “Jehova er frelse” eller “Jehova frelser”; (2) skriftstedet det henvises til i
Matteus 1:22–23, er Jesaja 7:14, og (3) navnet Emmanuel betyr “Gud med oss”.)

Be en elev lese Lukas 1:26–30 høyt. Be klassen følge med og merke seg hva dette
skriftstedet lærer oss om Maria. Be elevene forklare det de finner ut. Be så en elev
lese Lukas 1:31–35 høyt mens klassen følger med. Spør:

• Hvordan bekrefter disse versene hvem Jesu far er?

Tegn følgende oversikt på tavlen:
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Still en elev følgende spørsmål:

• Hva er en fysisk egenskap du har arvet etter din far? Hva er en fysisk egenskap
du har arvet etter din mor?

Legg elevens svar til i oversikten på tavlen (se tilhørende eksempel):

Stryk ut denne oversikten, og tegn følgende på tavlen:
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25



Vis følgende uttalelse av eldste James E. Talmage (1862-1933) i De tolv apostlers
quorum, og be en elev lese den høyt:

“Barnet som skulle bli født av Maria, ble avlet av Elohim, den evige Fader, ikke i
strid med naturloven, men i samsvar med en høyere tilkjennegivelse av den… I
hans natur skulle guddommelighetens krefter kombineres med jordelivets evner
og muligheter, og dette ved arvelighetens grunnleggende lov, erklært av Gud,
påvist av vitenskapen og innrømmet av filosofi, for at levende vesener skal kunne
formere seg – etter sitt slag. Jesusbarnet skulle arve de fysiske, psykiske og

åndelige egenskapene, tendensene og evnene som kjennetegnet hans foreldre – én udødelig og
herliggjort – Gud, den andre menneskelig – kvinnen” (Jesus Kristus, 3. utg. [1916], 59).

• Hvilke viktige egenskaper arvet Frelseren etter hver av sine foreldre?

Når elevene svarer, skriver du på tavlen under “Maria” de egenskapene Jesus
Kristus arvet etter sin mor (for eksempel dødelighet – evnen til å føle smerte og dø
fysisk). Under “Vår himmelske Fader” skriver du egenskapene Jesus arvet etter sin
Fader (for eksempel guddommelighetens krefter – udødelighet, eller evnen til å
leve evig, se Johannes 10:17–18).

Be så en elev lese Mosiah 3:7–8 høyt. Spør:

• Hvorfor trengte Frelseren både dødelighet og udødelighet for å gjennomføre
forsoningen? (Når elevene svarer, bør du forsikre deg om at de forstår følgende
sannhet: Som Guds enbårne Sønn i kjødet var Jesus Kristus i stand til å
utføre sonofferet, som krevde at han måtte utholde mer enn et dødelig
menneske kunne, og derved oppfylle sin rolle i Faderens plan. Og fordi
Jesus hadde makt over døden, hadde han evnen til å oppstå fra de døde.
Sørg for at elevene forstår at hvis Jesus Kristus hadde blitt født av to jordiske
foreldre, kunne han ikke ha overvunnet døden eller utholdt forsoningens
uendelige smerte og lidelse. Hvis han ble født av to udødelige foreldre, ville han
ikke ha vært underlagt fysisk lidelse og død.)
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For ytterligere å understreke denne avgjørende læresetningen, kan du gi hver elev
en kopi av følgende uttalelse av eldste Robert E. Wells i De sytti, og gi dem tid til å
lese og overveie den:

“Jesu Kristi forhold til Gud Faderen som hans Sønn… er avgjørende for å forstå
hele frelsesplanen. Han er Faderens førstefødte Sønn i den førjordiske tilværelse
og Faderens enbårne Sønn på jorden. Gud den evige Fader er bokstavelig talt far
til vår Herre og Frelser Jesus Kristus og hans andre åndebarn …

Forholdet Guds Sønn sikter også til benevnelsen ‘Den enbårne Sønn i kjødet’…
Denne tittelen betyr at Jesu fysiske legeme var avkom av en jordisk mor og en

udødelig evig Fader, og denne sannheten er avgjørende for forsoningen, en enestående handling
som ikke kunne ha blitt utført av et vanlig menneske. Kristus hadde makt til å legge ned sitt liv
og makt til å ta det igjen fordi han hadde arvet udødelighet etter sin himmelske Fader. Etter
Maria, sin mor, arvet Kristus dødelighet, eller evnen til å dø.

Denne altomfattende forsoning og Kristus som Guds Sønn går hånd i hånd for å danne hele
kristendommens aller viktigste læresetning” (“Our Message to the World,” Ensign, nov.
1995, 65).

Rund av denne delen av leksjonen med å stille følgende spørsmål:

• Hvordan kan kunnskap om hvilke egenskaper Jesus arvet etter Maria, hjelpe
dere å stole på og ha tro på Frelseren?

• Hvordan kan kunnskap om hvilke egenskaper Jesus arvet etter vår himmelske
Fader, hjelpe dere å stole på og ha tro på Frelseren?

1 Nephi 11:13–21
Nephi så Guds nedlatenhet
Fortell elevene at vi leser i Mormons bok at Nephi så et syn hvor han lærte om Jesu
Kristi opphav. Vi kan lære flere sannheter av hans syn. Be noen elever bytte på å
lese høyt fra 1 Nephi 11:13–21. Be resten av klassen følge med og finne frem til
viktige læresetninger som fremsettes i dette skriftstedet. Forklar at i denne
sammenhengen betyr ordet nedlate å stige ned fra en høyere til en lavere tilstand
eller å anta en lavere status.

• Hvem var det Nephi fikk vite skulle bli Jesu Kristi foreldre? (Elevene skulle
oppdage følgende læresetning: Gud den evige Fader og Maria er den
jordiske Jesu Kristi foreldre.)

• Når du overveier leksjonene i dette kurset så langt, hvorfor tror du Jesu Kristi
fødsel regnes som en del av hans nedlatenhet?

Vis følgende uttalelse av bror Tad R. Callister, Søndagsskolens øverste president, og
be en elev lese den høyt:

LEKSJON 7

27



“Gud, Sønnen, byttet sitt himmelske hjem med alle dets himmelske utsmykninger
mot en jordisk bopel med dens primitive utrustning. Han, ‘himmelens konge’
(Alma 5:50), ‘Herren Den Allmektige, som regjerer’ (Mosiah 3:5), forlot en trone
for å arve en krybbe. Han byttet en guds herredømme mot et spedbarns
avhengighet… Det var en byttehandel uten sidestykke… Den store Jehova,
skaperen av utallige verdener, uendelig i evner og makt, gjorde sitt inntog i

denne verden svøpt i en krybbe” (The Infinite Atonement [2000], 64).

For å hjelpe elevene å forstå hvordan Jesu Kristi jordiske fødsel også var en del av
Gud Faderens nedlatenhet, kan du lese høyt følgende uttalelse av eldste Bruce R.
McConkie (1915–85) i De tolv apostlers quorum:

“Guds (Faderens) nedlatenhet består i at selv om han er en opphøyet,
fullkommengjort og herliggjort person, ble han den personlige og virkelige far til
en jordisk Sønn født av en jordisk kvinne” (Mormon Doctrine, 2. utg.
[1966], 155).

Rund av med å spørre elevene hvilke tanker og følelser de har for Frelseren når de
overveier hans nedlatenhet og hans mirakuløse fødsel. Spør om noen av dem
ønsker å bære sitt vitnesbyrd om Frelseren som en konklusjon på dagens leksjon.

Elevenes leseoppdrag
• Matteus 1:18–24; Lukas 1:26–35; Johannes 10:17–18; 1 Nephi 11:13–21; Mosiah

3:7–8.

• Robert E. Wells, “Our Message to the World,” Ensign, nov. 1995, 65–66.
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LEKSJON 8

Jesus Kristus fullbyrdet all
rettferdighet

Innledning
Jesus Kristus levde et fullkomment liv ved å underkaste seg
vår himmelske Faders vilje i alle ting. Profeter i nyere tid har
vitnet: “Selv om [Jesus Kristus] var syndfri, ble han døpt for å
fullbyrde all rettferdighet” (“Den levende Kristus: Apostlenes
vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, april 2000, 2). I likhet med

Frelseren kan vi fullbyrde rettferdighet når vi underkaster oss
det evige evangeliums ordinanser og pakter. Denne leksjonen
ser nærmere på hvordan Frelseren underkastet seg det evige
evangelium, og hvordan vi kan følge hans eksempel.

Bakgrunnsstoff
• Robert D. Hales, “Dåpens pakt – Å være i riket og av riket,” Liahona, jan.

2001, 8.

Undervisningsforslag
Matteus 3:13–17; 2 Nephi 31:4–9
Jesu Kristi dåp
Be elevene overveie følgende situasjon:

Under en samtale med en venn om religion, kommer dere inn på emnet dåp. Når
du har forklart hvorfor vi blir døpt, spør vennen din: “Jeg forstår at vi blir døpt for å
bli renset fra synd. Men Jesus var fullkommen. Han hadde ingen synd. Hvorfor ble
han da døpt?”

Gi elevene tid til å overveie dette spørsmålet, og be dem så om å svare.

Etter en liten samtale ber du en elev lese Matteus 3:13–17 høyt, eller du
kan vise “Jesu dåp” (2:55) fra The Life of Jesus Christ Bible Videos. (Last ned

og se gjennom videoen før leksjonen.) Hvis du viser videoen, kan du be elevene
følge med i Skriftene.

Etter videoen kan du spørre:

• Hvilken grunn ga Jesus for å bli døpt? (Vurder å skrive følgende læresetning på
tavlen: Jesus Kristus ble døpt for å fullbyrde all rettferdighet.)

• Hva tror du det betyr at Jesus ble døpt “for å fullbyrde all rettferdighet”?
(Matteus 3:15).

For å hjelpe elevene å besvare dette spørsmålet, kan du gi tid dem til å lete i
Skriftene. Du kan gjerne foreslå at de skriver 2 Nephi 31:4–9 i margen ved siden av
Matteus 3:15. Be elevene lese 2 Nephi 31:5–6 hver for seg, og legge merke til
spørsmålet Nephi stilte. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du forklare at
Nephi besvarte dette spørsmålet i 2 Nephi 31:7–9. Be en elev lese disse versene
høyt, og be klassen følge med og merke seg hvordan Frelseren fullbyrdet all
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rettferdighet ved å bli døpt. Du kan gjerne foreslå at de markerer det de finner. Når
elevene forteller hva de har funnet, skriver du følgende utsagn på tavlen:

Han ydmyket seg for Faderen.

Han vitnet for Faderen at han ville adlyde hans bud.

Han viste menneskenes barn porten de må gjennom for å komme til det
celestiale rike.

Han satte et eksempel for oss.

(Merk: Denne aktiviteten vil hjelpe elevene å øve på skriftstudieferdigheten å lage
lister, noe som hjelper dem å finne frem til viktige punkter som forfatteren ønsket å
understreke.)

Minn elevene på spørsmålet Nephi stilte (se vers 6). Spør deretter:

• Med tanke på punktene på tavlen, hvordan kan Jesu Kristi dåp være et
eksempel på hva det betyr å være rettskaffen?

Når elevene svarer, skulle du sørge for at følgende forslag blir oppfattet og drøftet
(du kan gjerne erstatte punktene på tavlen med disse):

Rettskaffenhet omfatter ydmykt å rette seg etter Faderens vilje.

Rettskaffenhet innebærer å inngå pakt med Faderen om å adlyde
hans bud.

Rettskaffenhet innbefatter å motta de frelsende ordinanser.

Rettskaffenhet innbefatter å følge det eksempel som Jesus Kristus satte.

Spør klassen:

• Hvordan kan vi anvende Jesu eksempel på rettskaffenhet i vårt eget liv?

Bær vitnesbyrd for klassen om at Jesus, i likhet med oss, var underlagt alle vilkår og
betingelser i vår himmelske Faders plan. Hans fullkomne liv er et eksempel vi
skulle prøve å følge.

2 Nephi 31:10–21
Å følge Frelserens eksempel
Be en elev lese 2 Nephi 31:10–12 høyt. Spør klassen:

• I vers 10 ga Frelseren oss alle en oppfordring. Hvilken?

• Hva sier disse versene om hva Jesus sa vi må gjøre for å følge ham?

Be elevene lese 2 Nephi 31:16–17 hver for seg. Spør deretter:

• Hva annet må vi gjøre for å følge Frelserens eksempel?
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• Hva betyr det å holde ut til enden og å følge “det eksempel som den levende
Guds Sønn har vist”? (vers 16). (Du kan gjerne understreke ordet gjøre i vers 17.
Understrek også følgende prinsipp: Når vi følger Jesu Kristi eksempel, kan
vi fullbyrde all rettferdighet slik han gjorde.)

Forklar for elevene at skriftstedene de har lest i 2 Nephi 31, inneholder kjernen i
det evige evangelium, som vår himmelske Fader innførte før verden ble skapt.

Be elevene analysere Romerne 6:3–6 for å finne viktige ord eller uttrykk som
bekrefter at å følge Jesu Kristi eksempel krever mer enn å bli døpt. Du kan gjerne
foreslå at elevene markerer det de finner.

Gi elevene en kopi av følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolv
apostlers quorum, og be dem lese den hver for seg. Be dem overveie hvordan deres
egen dåp har påvirket deres liv.

Når vi forstår vår dåpspakt og Den hellige ånds gave, vil det forandre vårt liv og
gjøre oss fullstendig trofaste mot Guds rike. Når vi blir fristet, vil Den hellige ånd,
hvis vi vil lytte, minne oss på at vi har lovet å minnes vår Frelser og adlyde
Guds bud …

Når vi følger Jesu eksempel, viser også vi at vi vil omvende oss og være lydige
når det gjelder å holde vår himmelske Faders bud. Vi ydmyker oss med et

sønderknust hjerte og en angrende ånd når vi erkjenner vår synd og søker tilgivelse for våre
overtredelser (se 3 Nephi 9:20). Vi inngår pakt om at vi er villige til å påta oss Jesu Kristi navn og
alltid minnes ham …

Jeg ber om at hver enkelt av oss som medlemmer av hans rike vil forstå at vår dåp og bekreftelse
er porten inn til hans rike. Når vi går gjennom den, inngår vi en pakt om å være av hans rike – for
alltid!” (“Dåpens pakt – Å være i riket og av riket,” Liahona, jan. 2001, 8).

Still elevene følgende spørsmål:

• Hvordan har dåpen hjulpet dere å følge Jesu Kristi eksempel på å fullbyrde all
rettferdighet?

Gi elevene tid til å reflektere over hvor godt de oppfyller normene for rettskaffenhet
som Frelseren viste ved dåpen. Be elevene overveie hva mer de kan gjøre for å vise
lydighet mot vår himmelske Fader.

Elevenes leseoppdrag
• Matteus 3:13–17; 2 Nephi 31:4–21.

• Robert D. Hales, “Dåpens pakt – Å være i riket og av riket,” Liahona, jan.
2001, 8.
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LEKSJON 9

Frelserens dyptgripende
innflytelse

Innledning
I “Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd” erklærte
Kirkens ledere: “Vi bærer vårt vitnesbyrd om realiteten av
[Frelserens] uforlignelige liv og den uendelige kraft i hans
store sonoffer. Ingen annen har hatt så dyptgripende
innflytelse på alle som har levd og kommer til å leve på
jorden” (Ensign eller Liahona, april 2000, 2). Denne leksjonen

vil vise at Frelseren er uforlignelig blant annet fordi han er
syndfri og fullkomment lydig mot vår himmelske Fader. Ved å
studere hans møte med den samaritanske kvinnen ved
brønnen, vil elevene også se den dyptgripende innflytelsen
han kan ha på dem som åpner sitt hjerte for ham.

Undervisningsforslag
Matteus 4:1–11; 2 Korinterbrev 5:21; Hebreerne 2:17–18; 4:15–16; Lære og
pakter 20:22
Jesus Kristus levde et syndfritt liv
Begynn leksjonen med å skrive på tavlen min vilje og Guds vilje. Be en elev lese
Johannes 6:38 høyt, og be elevene følge med for å finne ut hvor mange “min
vilje”-avgjørelser Jesus tok. Be elevene stille overveie hvor mange avgjørelser de har
tatt nylig som kan kategoriseres som “min vilje”, og hvor mange som kan
kategoriseres som “Guds vilje”.

Fortell elevene at etter dåpen ble Jesus fristet av Satan til å gjøre ting som kan
kategoriseres som “min vilje”. Be noen elever bytte på å lese høyt fra Matteus
4:1–11. Be klassen følge med og legge merke til hvordan Jesus Kristus overvant
fristelser. (Vurder å påpeke for elevene at Joseph Smiths oversettelse av Matteus
4:1–11 klargjør at det var Ånden, ikke Satan, som førte Jesus til toppen av templet
[se vers 5] og deretter til et høyt fjell [se vers 8]. Etter at Ånden hadde ført Jesus til
disse stedene, kom djevelen for å friste ham.)

• Hva la du merke til ved hvordan Frelseren reagerte på Satans fristelser?

• Hva lærer du av Frelserens eksempel i disse versene?

• Hvordan kan fristelsene Frelseren sto overfor, sammenlignes med dem vi møter
i vårt liv?

Vis og les følgende uttalelse av president David O. McKay (1873–1970), som
kommenterte fristelsene Jesus opplevde i villmarken:

“Nesten enhver fristelse dere og jeg står overfor, kommer i en av tre former.
Klassifiser dem, og dere vil se at under en av disse tre faller nesten enhver gitt
fristelse som gjør dere og meg urene, litt etter litt, og kommer til oss som (1) en
fristelse for våre lyster, (2) ettergivelse for stolthet og moter og forfengelighet hos
mennesker som er fremmede for det som er av Gud, eller (3) tilfredsstillelse av
lidenskap eller trang til verdens rikdom eller makt blant mennesker” (“Unspotted
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from the World,” Ensign, aug. 2009, 27).

Be en elev lese Hebreerne 2:17–18; 4:15–16 høyt. Be en annen elev lese Lære og
pakter 20:22 høyt. Be klassen følge med og merke seg likheter mellom de to
skriftstedene. Still deretter følgende spørsmål:

• Hvorfor var det nødvendig for Jesus å oppleve fristelser?

• Hvorfor er det viktig for oss å forstå at Jesus Kristus opplevde samme slags
fristelser som vi står overfor i dag?

Fortell elevene at en av hensiktene med dagens leksjon er å illustrere Frelserens
uforlignelige liv. Spør klassen hvordan skriftstedene de har studert så langt i
leksjonen, illustrerer ett aspekt av Frelserens uforlignelige liv. (Elevene skulle
oppdage følgende prinsipp: Jesus Kristus levde et uforlignelig liv fordi han
aldri ga etter for fristelse og syndet.)

Vis følgende uttalelse av president Howard W. Hunter (1907-95), og be en elev lese
den høyt:

“Det er viktig å huske at Jesus var i stand til å synde, at han kunne ha bukket
under, at planen for liv og frelse kunne ha blitt forpurret, men at han holdt seg
trofast. Hadde det ikke vært noen mulighet for at han kunne gi etter for Satans
fristelser, ville det ikke ha vært noen reell prøve, ingen ekte seier i resultatet…
Han var fullkommen og syndfri, ikke fordi han måtte være det, men snarere fordi
han klart og målbevisst ønsket å være det” (“The Temptations of Christ,” Ensign,

nov. 1976, 19).

Be elevene lese Lukas 22:42, 44 og 3 Nephi 11:11 hver for seg for å finne en av Jesu
Kristi egenskaper som er et annet eksempel på hans uforlignelige liv. (Elevene bør
nevne Frelserens lydighet mot Faderens vilje.)

Vis følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson (1899-1994), og be en elev lese
den høyt:

“Han led alle menneskers smerter i Getsemane så de skulle slippe å lide hvis de
ville omvende seg.

Han underkastet seg ydmykelsen og fornærmelsene fra sine fiender uten klage
eller gjengjeldelse.

Og til slutt utholdt han piskingen og korsets brutale skam. Først da underkastet
han seg frivillig døden …

Han var fullkomment lydig mot vår himmelske Fader” (“Jesus Christ: Our Savior and Redeemer,”
Ensign, nov. 1983, 7, 8).

Følg opp med å stille følgende spørsmål:
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• Hvorfor var det nødvendig i vår himmelske Faders frelsesplan at Jesus måtte
være fullstendig syndfri og fullkomment lydig mot vår himmelske Faders vilje?
(Elevene kan gi en rekke forskjellige svar, men de bør kunne vise til følgende
sannhet: Frelsesplanen krevde at Jesus måtte være fullkomment lydig for å
kunne utføre forsoningen.)

• Hvordan påvirker det din tro på Jesus Kristus å vite at han var fullstendig
syndfri og lydig mot vår himmelske Faders vilje? (Når elevene svarer, kan du
understreke at vi kan få styrke til å overvinne fristelser og til å være lydige
når vi følger Jesu Kristi eksempel på å prøve å gjøre Faderens vilje
istedenfor vår egen.)

Johannes 4:1-29
Frelserens dyptgripende innflytelse
Skriv på tavlen eller vis følgende setning fra “Den levende Kristus: Apostlenes
vitnesbyrd” (Ensign eller Liahona, april 2000, 2):

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

Be elevene grunne på denne uttalelsen ved å stille følgende spørsmål:

• Hvilke av Jesu Kristi egenskaper gjorde ham i stand til å ha så stor innflytelse på
alle som har levd og kommer til å leve?

Fortell elevene at en av dem Jesus hadde dyptgripende innflytelse på under sitt
jordiske virke, var en samaritansk kvinne. Hjelp elevene å bruke
studiehjelpemidlene i Skriftene til å finne informasjon om samaritanene (se Bible
Dictionary, “Samaritans”; Veiledning til Skriftene, “Samaritaner”;
scriptures.lds.org). Oppsummer Johannes 4:1–8, og be så en elev lese Johannes 4:9
høyt. Forklar hvordan kvinnens svar til Jesus viser noe av fiendskapet som rådet
mellom jødene og samaritanene den gangen. Be så elevene lese Johannes 4:10–15
hver for seg. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, stiller du følgende spørsmål:

• Hvordan vil dere beskrive møtet mellom Jesus og kvinnen?

• Hva var det Jesus tilbød henne?

Be en elev lese Johannes 4:16–19 høyt, mens klassen følger med og forestiller seg
hvordan det kan ha vært å være kvinnen i denne samtalen. (Merk: Visualisering kan
bidra til å gjøre en beretning i Skriftene mer levende og virkelig.) Still deretter
følgende spørsmål:

• Hvilke tanker kunne du ha gjort deg hvis du var den samaritanske kvinnen?
Hvorfor?

• Hva er det som viser at Jesus hadde innflytelse på henne? (Påpek utviklingen i
titlene kvinnen tiltalte ham med: “Jøde” [vers 9]; “Herre” [vers 11, 15], og så
“profet” [vers 19].)
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Be noen elever bytte på å lese høyt fra Johannes 4:20–29. Be klassen merke seg
titlene på Frelseren i vers 25 og vers 29. Be så elevene tenke seg om før de svarer på
følgende spørsmål:

• Hva gjorde Frelseren i denne korte perioden for å endre kvinnens oppfatning av
ham fra å være “jøde” (vers 9) til å bli “Messias” (vers 29)? (Be elevene fortelle
hva de merket seg i disse skriftstedene. Svarene kan innbefatte følgende: Han
viste henne respekt, han underviste i læren, han underviste henne på en slik
måte at Den hellige ånd ville bære vitnesbyrd for henne, han åpenbarte noe
som var privat for henne, og ga henne sin oppmerksomhet.)

• Hva lærer beretningen om Frelseren og den samaritanske kvinnen dere om hva
Frelseren føler for dere og den innflytelsen han kan ha på dere?

• Hvordan har dere sett Frelseren påvirke deres liv eller livet til noen dere
kjenner? Hvilken virkning hadde Frelserens innflytelse?

• Hva vil du bestemme deg for å gjøre for bedre å innse Frelserens innflytelse i
ditt liv, og tillate hans innflytelse å forandre deg?

Bær vitnesbyrd om at når vi legger vårt liv i Frelserens hender, vil han ha
dyptgripende innflytelse på oss. Frelserens største innflytelse finner sted når vi
innbyr kraften i hans sonoffer til å rense oss, løfte oss og forvandle oss. Oppfordre
elevene til å overveie hva de kan gjøre for å vise takknemlighet til Frelseren for hans
innflytelse i deres liv. Oppfordre dem til å handle i samsvar med det de føler.

Elevenes leseoppdrag
• 2 Korinterbrev 5:21; Hebreerne 2:17–18; 4:15–16; Lære og pakter 20:22; Matteus

4:1–11; Lukas 22:42, 44; Johannes 6:38; 3 Nephi 11:11; Johannes 4:1–29.

LEKSJON 9

35



LEKSJON 10

Kom, følg med meg
Innledning
Jesus Kristus erklærte: “Jeg er veien og sannheten og livet”
(Johannes 14:6). “[Jesu] vei er den sti som fører til lykke i
dette liv og evig liv i den kommende verden” (“Den levende
Kristus: Apostlenes vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, april

2000, 3). Denne leksjonen legger vekt på Jesu Kristi
oppfordring til alle om å følge ham og være hans disipler.
Den gransker også hva det vil si å vandre på disippelens vei.

Bakgrunnsstoff
• Dieter F. Uchtdorf, “En disippels vei,” Ensign eller Liahona, mai 2009, 75–78.

• Joseph B. Wirthlin, “Følg meg,” Liahona, juli 2002, 15.

Undervisningsforslag
Johannes 1:35–47; 2 Nephi 26:33; Alma 5:33–34
Jesus Kristus oppfordrer alle til å være hans disipler
Be en elev kort fortelle om en gang da han eller hun var på vei til et
bestemmelsessted, og svingte feil eller dro i feil retning. Be så elevene lese
Johannes 14:6 og uttrykke med egne ord den læren Jesus underviste i dette verset.
(Elevene kan bruke forskjellige ord, men de skulle forstå at den eneste måten vi
kan vende tilbake for å bo hos vår himmelske Fader, er ved å følge Jesus
Kristus.)

Fortell elevene at etter at Jesus Kristus ble døpt og deretter fristet i ødemarken,
inviterte han andre til å følge seg. De som fulgte Frelseren da og nå, kalles disipler.
Be elevene lese Johannes 1:35–47, og finne navnene på noen av Frelserens første
disipler, og hva som tilskyndet dem til å følge ham.

Vis følgende uttalelse av president James E. Faust (1920-2007) i Det første
presidentskap, og be en elev lese den høyt:

“Ordet disippel og ordet disiplin er begge avledet fra samme latinske rot –
discipulus, som betyr elev. Det vektlegger utøvelse eller anvendelse. Selvdisiplin
og selvkontroll er konsekvente og permanente karaktertrekk hos Jesu
etterfølgere …

Hva vil det si å være en disippel? Det er først og fremst å vise lydighet mot
Frelseren” (“En disippel,” Ensign eller Liahona, nov. 2006, 20).

• Hva antyder denne definisjonen av disippelskap om hvordan livet til Jesu Kristi
første disipler kan ha vært?

Be elevene lese og sammenligne 2 Nephi 26:33 og Alma 5:33-34 for å se hvilke
andre Jesus inviterte til å komme til seg. Drøft deretter følgende spørsmål:
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• Hva lærer disse skriftstedene oss om Frelserens innbydelse til å komme til ham?
(Når elevene har svart, kan du gjerne skrive følgende sannhet på tavlen: Jesus
Kristus innbyr alle til å komme til seg og bli hans disipler.)

• Hva sier Alma om hva Frelseren lovet dem som tar imot invitasjonen til å
komme til ham?

• Hva betyr disse løftene for deg?

Matteus 4:18–22; Lukas 5:11; 9:57–62; 14:25–33
Vær en Jesu Kristi disippel
La elevene gå sammen to og to. Be dem studere Matteus 4:18–22 og Lukas 5:11, og
merke seg hvilke ofre noen av Jesu Kristi første disipler gjorde for å ta imot kallet til
å følge ham. Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan vil du beskrive disse første disiplenes reaksjon på Frelserens befaling
om å følge ham? (Snakk om betydningen av ord og uttrykk som “forlot da
straks sine garn”, “straks” og “forlot”)

• Hvilke viktige sannheter føyer disse skriftstedene til hva det vil si å være en Jesu
Kristi disippel? (Når elevene har svart, kan du gjerne skrive følgende sannhet på
tavlen: Å være en Jesu Kristi disippel fordrer lydighet og offer.)

Gi elevene en kopi av følgende uttalelse av eldste Joseph B. Wirthlin (1917-2008) i
De tolv apostlers quorum, og be en elev lese den høyt:

“En not defineres vanligvis som et fangstredskap. I en… viktigere betydning kan
vi definere en not som noe som lokker eller hindrer oss i å følge kallet fra Jesus
Kristus, den levende Guds Sønn.

En not i denne betydningen kan være vårt arbeid, våre hobbyer, fornøyelser og
fremfor alt fristelser og synder. Kort sagt kan en not være hva som helst som
trekker oss bort fra forholdet til vår himmelske Fader eller hans

gjenopprettede kirke …

Det er ikke mulig å regne opp alle de mange nøter som kan fange oss og hindre oss i å følge
Frelseren. Men hvis vi har et oppriktig ønske om å følge ham, må vi straks forlate verdens not og
følge ham…

Vårt liv fylles så lett av avtaler, møter og oppgaver. Det er så lett å bli fanget i et virvar av nøter
som det noen ganger synes farlig eller til og med skremmende å bryte løs fra.

Noen ganger virker det som jo mer travelt vi har det, jo mer betydningsfulle er vi – som om
travelheten definerer hva vi er verdt. Brødre og søstre, vi kan tilbringe et helt liv med å fare
omkring i hektisk tempo og krysse av på liste etter liste med ting som til slutt virkelig ikke spiller
noen rolle.

Det er ikke så viktig at vi utfører så voldsomt mye. Å sette sinnets, hjertets og sjelens krefter inn
på ting av evig betydning – det er det avgjørende” (“Følg meg,” Liahona, juli 2002, 15).

• Hvis fiskene, garnene og båtene som fiskerne forlot, symboliserer deres timelige
anliggender, hva vil Frelseren kunne kreve at du setter til side for å følge ham?

• Hvorfor er timelige anliggender noen ganger vanskelig å forlate?
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• Hvordan kan man se om man er fanget i den slags nøter som eldste Wirthlin
talte om?

Be elevene fortelle om en gang da de fulgte Frelserens oppfordring om å følge ham
(kanskje ved å forlate gamle vaner eller ved å ta imot et kall i Kirken). Spør deretter:

• Hvordan var det til velsignelse for deg å følge denne oppfordringen?

Vis følgende skriftstedhenvisninger og spørsmål, eller skriv dem på tavlen:

Lukas 9:57–62 – Hva kan hindre oss i å følge Frelseren?

Lukas 14:25–27, 33 – Hva krever Frelseren av sine disipler?

Lukas 14:28–32 – Hvordan angår ordet fullføre kravene til å være en disippel?

Del klassen i tre grupper, og be hver gruppe studere et av skriftstedene og det
tilhørende spørsmålet. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be elevene
fortelle hvordan skriftstedet de leste, besvarer spørsmålet. Når dere har snakket om
alle tre skriftstedene, kan du spørre:

• Hvilket krav til å være disippel er illustrert ved Frelserens analogier? (Mens
elevene drøfter dette spørsmålet, kan du hjelpe dem å forstå følgende sannhet:
Disippelskap krever vår vedvarende villighet til å forlate alt og følge
Jesus Kristus.)

Forklar at selv om disippelskap innebærer at vi stadig styrker vår hengivenhet til og
beslutning om å følge Frelseren, forlanger han ikke at vi løper hurtigere enn vi har
styrke til (se Mosiah 4:27).

Gi hver elev en kopi av følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det
første presidentskap, og be en elev lese den høyt:

“Første trinn på en disippels vei begynner, heldigvis, nøyaktig på det sted vi står!
Vi trenger ikke ha noen kvalifikasjoner på forhånd for å ta det første skritt. Det
spiller ingen rolle om vi er rik eller fattig. Det er ikke noe krav om utdannelse,
veltalenhet eller intellekt. Vi trenger ikke være fullkomne, flinke til å ordlegge oss
eller ikke engang ha gode manerer.

Dere og jeg kan vandre på disippelens vei i dag. La oss være ydmyke, la oss be til
vår himmelske Fader av hele vårt hjerte og uttrykke vårt ønske om å komme nærmere ham og
lære av ham.

Ha tro. Søk, og dere vil finne. Bank på, og døren vil bli åpnet [se Matteus 7:7]. Tjen Herren ved å
tjene andre. Vær aktive deltakere i menigheten eller grenen. Styrk deres familie ved å forplikte
dere til å etterleve evangeliets prinsipper. Vær av ett hjerte og ett sinn i deres ekteskap og i deres
familie.

Nå er tiden inne til å justere deres liv så dere kan få tempelanbefaling og bruke den. Nå er tiden
inne til å ha meningsfylte familiens hjemmeaftener, til å lese Guds ord og tale til vår himmelske
Fader i oppriktig bønn. Nå er tiden inne til å fylle hjertet med takknemlighet for gjenopprettelsen
av hans kirke, for levende profeter, Mormons bok og den prestedømskraft som velsigner vårt liv.
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Nå er tiden inne til å ta imot Jesu Kristi evangelium, bli hans disipler og vandre på hans vei” (“En
disippels vei,” Ensign eller Liahona, mai 2009, 77).

• Hva sa president Uchtdorf om hvor disippelens vei begynner?

• Når sier president Uchtdorf at tiden er inne til å begynne å gå på
disippelens vei?

Skriv følgende på tavlen:

Nå er tiden inne for meg til å…

Be elevene grunne på hvordan de kan fullføre denne setningen med én ting de vil
gjøre for å være en Jesu Kristi disippel. Oppfordre dem til umiddelbart å
gjennomføre det de tenkte på, for denne tanken var trolig en tilskyndelse fra Den
hellige ånd. Bær vitnesbyrd om at når de tar dette første skrittet, vil Herren hjelpe
dem å bli hans disipler.

Elevenes leseoppdrag
• Johannes 1:35–47; 2 Nephi 26:33; Alma 5:33–34; Matteus 4:18–22; Lukas 5:11;

9:57–62; 14:25–33.

• Dieter F. Uchtdorf, “En disippels vei,” Ensign eller Liahona, mai 2009, 75–78.
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LEKSJON 11

Jesus Kristus gikk omkring
og gjorde vel

Innledning
“Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd” forklarer at
“[Jesus] ‘gikk omkring og gjorde vel’ (Apostlenes gjerninger
10:38), men likevel ble han foraktet for det” (Ensign eller
Liahona, april 2000, 2). Som Jesu Kristi disipler skulle vi følge
hans eksempel på å gjøre godt, til tross for at vi kan bli
forfulgt for det. I denne leksjonen skal elevene snakke om

hvorfor vi skulle behandle dem som behandler oss dårlig på
grunn av vår tro, med den samme kjærlighet og respekt som
Jesus viste sine forfølgere. Når vi følger Frelserens eksempel,
vil vi bli velsignet med mot til å etterleve og forsvare vår tro,
og vi vil være i stand til å hjelpe andre å komme
nærmere Herren.

Bakgrunnsstoff
• Dallin H. Oaks, “Ha kjærlighet for andre og lev med meningsforskjeller,” Ensign

eller Liahona, nov. 2014, 25–28.

• Jeffrey R. Holland, “Kostnaden og velsignelsene ved å være en disippel,” Ensign
eller Liahona, mai 2014, 6–9.

• Robert D. Hales, “Kristent mot: Prisen for å være disippel,” Ensign eller Liahona,
nov. 2008, 72-75.

Undervisningsforslag
Matteus 5:43–47; 9:9–13; 12:22–30; Markus 3:1–6; 11:15–19; Johannes
11:43–53
Jesus Kristus ble forfulgt for å gjøre godt
Begynn leksjonen med å stille elevene følgende spørsmål:

• Når dere tenker på Frelserens eksemplariske liv, hva er det blant alt det gode
han gjorde i jordelivet, som skiller seg mest ut for dere?

Når elevene har svart, kan du lese (eller fortelle med egne ord) følgende beretning
som eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum fortalte om to misjonærer:

“Med beundring for og oppmuntring til alle som trenger å være standhaftig i
disse siste dager, sier jeg til alle, og spesielt Kirkens ungdom, at hvis dere ikke
allerede har gjort det, vil dere en dag måtte forsvare deres tro eller kanskje til og
med tåle å bli behandlet dårlig bare fordi dere er medlem av Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige. Slike øyeblikk vil kreve både mot og høflighet fra deres side.

En misjonærsøster skrev for eksempel nylig til meg: ‘Min ledsager og jeg så en
mann som satt på en benk på torget og spiste lunsj. Da vi nærmet oss, så han opp og så
misjonærnavneskiltene våre. Med et forferdelig ansiktsuttrykk spratt han opp og løftet hånden
for å slå meg. Jeg dukket akkurat i tide, men da spyttet han maten sin over hele meg og begynte
å banne på verste vis mot oss. Vi gikk vår vei og sa ingenting. Jeg prøvde å tørke maten bort fra
ansiktet, bare for å kjenne en ladning potetmos treffe meg i bakhodet. Iblant er det vanskelig å
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være misjonær, for akkurat da ville jeg gå tilbake, ta tak i den lille mannen og si: “Unnskyld
meg!” Men jeg gjorde det ikke’” (“Kostnaden og velsignelsene ved å være en disippel,” Ensign
eller Liahona, mai 2014, 6).

Be elevene lese Matteus 5:43-47 hver for seg for å finne et prinsipp Jesus forkynte i
sin Bergpreken, som disse søstermisjonærene praktiserte. (Du kan gjerne foreslå at
når elevene leser, kan de øve på skriftstudieferdigheten å bytte ut navn for å bidra
til å personliggjøre budskapet i disse versene. For å øve på denne ferdigheten,
skulle elevene sette inn sitt eget navn i stedet for ordene dere og du.)

• Kan du nevne et prinsipp Jesus forkynte i disse versene? (Elevene kan bruke
forskjellige ord, men de skulle finne følgende prinsipp: Hvis vi skal følge Jesu
Kristi læresetninger, må vi lære å elske våre fiender og være vennlige mot
dem som forfølger oss.)

• Hva gjør dette prinsippet i evangeliet vanskelig å etterleve?

Vis følgende uttalelse på tavlen:

“[Jesus] ‘gikk omkring og gjorde vel’ (Apostlenes gjerninger 10:38), men likevel ble
han foraktet for det” (“Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd,” Ensign eller
Liahona, april 2000, 2).

Forklar at selv om Frelseren ble godtatt av mange både i Galilea og Judea, og
mange så hans gode gjerninger som et vitne om hans guddommelighet, var det
andre som foraktet og forfulgte ham for hans gode gjerninger.

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen under “Jesus gikk omkring og
gjorde vel”:

Matteus 9:9-13

Matteus 12:22–30

Markus 3:1-6

Markus 11:15-19

Johannes 11:43-53

Del klassen i små grupper, og be hver gruppe studere et av skriftstedene som står
på tavlen. Be elevene finne frem til den gode gjerningen Jesus gjorde i hvert
skriftsted, og hvordan folk reagerte på den. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber
du dem fortelle hva de har kommet frem til. Forklar at denne serien med
skriftsteder viser et mønster i Herrens liv som vi kan lære av. Still følgende
spørsmål:

LEKSJON 11

41



• Hva la dere merke til ved hvordan Frelseren reagerte på forfølgelsen han
opplevde?

Oppfordre elevene til å se for seg begivenheten som beskrives i skriftstedet de
studerte. Spør deretter:

• Hvilke tanker eller følelser kunne du hatt hvis du hadde sett Jesus ved denne
anledningen?

• Hva tror du Jesus ønsker at du skal lære av hans ord og handlinger i dette
tilfellet? (Det følgende er ett prinsipp elevene kan finne: Når vi prøver å følge
Frelserens eksempel på å gjøre godt, vil vi noen ganger måtte tåle
forfølgelse.)

Matteus 5:9–12, 21–24, 38–41; 6:14–15; 7:1–5, 12
Vår reaksjon på forfølgelse
Fortell elevene at i sin Bergpreken ga Jesus Kristus sine disipler råd om hvordan de
skulle reagere når de ble forfulgt. Kopier følgende setning og skriftstedhenvisninger
på tavlen, og be hver elev om å lese minst ett av skriftstedene. Be elevene nevne et
prinsipp Jesus forkynte i skriftstedet de leste, som kan veilede dem i deres omgang
med andre.

Hvordan man kan reagere på forfølgelse

Matteus 5:9-12

Matteus 5:21–24 (se også 3 Nephi 12:22)

Matteus 5:38–41; 7:12

Matteus 6:14–15 (se også L&p 64:9–10)

Matteus 7:1-5

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem forklare prinsippene de har funnet,
og hvordan de angår vårt forhold til andre mennesker. Når elevene presenterer
prinsippene de har funnet i Matteus 5:21–24, kan du gjerne påpeke at 3 Nephi
12:22 og Joseph Smiths oversettelse av Matteus 5 utelater ordene “uten grunn”
(Matteus 5:22; se også Joseph Smiths oversettelse, Matteus 5:24 [i Matteus 5:22,
fotnote b]). (Når elevene svarer, legger du vekt på følgende sannhet: Vår
himmelske Fader forventer at vi følger Jesu Kristi eksempel når vi blir
forfulgt for vår tro.)

Vis følgende uttalelser av eldste Jeffrey R. Holland og eldste Dallin H. Oaks i De
tolv apostlers quorum:

LEKSJON 11

42



“Forsvar deres tro med høflighet og medfølelse, men forsvar den” (Jeffrey R.
Holland, “Kostnaden og velsignelsene ved å være en disippel,” Ensign eller
Liahona, mai 2014, 9).

“Kristi etterfølgere skulle være eksempler på høflighet. Vi skulle elske alle
mennesker, være gode til å lytte og ta hensyn til deres oppriktige
trosoppfatninger. Selv om vi kan være uenige, skulle vi ikke være ubehagelige.
Våre standpunkter og vår kommunikasjon om kontroversielle emner skulle ikke
være kranglevoren. Vi skulle være kloke når vi forklarer og fremmer våre
standpunkter og utøve vår innflytelse …

Når våre standpunkter ikke vinner frem, skulle vi elskverdig akseptere ugunstige resultater og
vise våre motstandere høflighet” (Dallin H. Oaks, “Ha kjærlighet for andre, og lev med
meningsforskjeller,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 27).

Snakk med elevene om utfordringene og velsignelsene ved å følge rådene fra eldste
Holland og eldste Oaks. Be så en elev lese Matteus 5:9–12 høyt.

• Hva sier disse versene om hvilke løfter Jesus ga som kan gjøre det lettere å
reagere på en Kristus-lignende måte når vi blir forfulgt for vår religiøse tro?

Be elevene grunne på hvordan de kan anvende en eller flere av Frelserens
læresetninger i Bergprekenen på et forhold de har til noen nå, eller hvordan de
kunne ha anvendt dem på en tidligere erfaring. Spør om noen av elevene er villige
til å dele sine tanker med klassen.

Gi hver elev en kopi av følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolv
apostlers quorum:

“Enkelte tror feilaktig at reaksjoner som stillhet, saktmodighet, tilgivelse og å
bære ydmykt vitnesbyrd er passivt eller svakt. Men å ‘elsk[e våre] fiender,
velsign[e] dem som forbanner [oss], gjør[e] vel imot dem som hater [oss], og be
for dem som forfølger [oss]’ (Matteus 5:44) krever tro, styrke og, ikke minst,
kristent mot …

Når vi ikke tar igjen – når vi vender det andre kinn til og unngår å bli sinte – står
vi også sammen med Frelseren. Vi formidler hans kjærlighet, som er den eneste kraft som kan
underkue den onde og gi våre anklagere svar uten å anklage dem til gjengjeld. Det er ikke
svakhet. Det er kristent mot …

Når vi svarer andre, vil enhver omstendighet være forskjellig. Heldigvis kjenner Herren våre
anklageres hjerte og vet hvordan vi kan reagere mest mulig effektivt. Når Kristi sanne disipler
søker Åndens veiledning, mottar de inspirasjon tilpasset hvert tilfelle. Og i hvert tilfelle reagerer
sanne disipler på en måte som innbyr Herrens ånd …

Som sanne disipler må vi hovedsakelig være opptatt av andres velferd, ikke personlig
oppreisning. Spørsmål og kritikk gir oss en mulighet til å strekke oss ut til andre og vise at de
betyr noe for vår himmelske Fader og for oss. Vårt mål skulle være å hjelpe dem å forstå
sannheten, ikke forsvare vårt ego eller score poeng i en teologisk debatt. Vårt dyptfølte
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vitnesbyrd er det mest effektive svar vi kan gi våre anklagere” (“Kristent mot: Prisen for å være
disippel,” Ensign eller Liahona, nov. 2008, 72, 73–74).

Gi elevene tid til å lese og markere prinsipper som eldste Hales underviser. Be dem
fortelle om det de har lært. Ved behov kan dere drøfte noen av eller alle følgende
spørsmål:

• Hvordan kan våre handlinger overfor andre mennesker påvirke deres forhold til
Gud? (Hjelp elevene å oppfatte følgende prinsipp: Når vi følger Kristi
eksempel på å reagere med kjærlighet og vennlighet overfor dem som
motarbeider oss, kan vi styrke deres forhold til Gud, så vel som vårt eget.)

• Hvordan er det å behandle andre på denne måten en del av dåpspakten vi har
inngått med vår himmelske Fader? (Det er en viktig måte å stå som Guds vitner
til alle tider, i alle ting og på alle steder på [se Mosiah 18:9].)

Spør elevene om de har hatt en opplevelse hvor det å følge Frelserens eksempel og
læresetninger gjorde dem i stand til å hjelpe andre å komme nærmere Herren. Be
noen elever fortelle om sine erfaringer.

Oppfordre elevene til å granske sitt forhold til andre, finne ett som kan trenge
forbedring, og skrive ned hvordan de vil anvende prinsippene dere har snakket om
i dag, på dette forholdet.

Elevenes leseoppdrag
• Apostlenes gjerninger 10:38; Matteus 5:9–12, 21–24, 38–41, 43–47; 6:14–15;

7:1–5.

• Jeffrey R. Holland, “Kostnaden og velsignelsene ved å være en disippel,” Ensign
eller Liahona, mai 2014, 6–9.
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LEKSJON 12

Mirakler på Palestinas veier
Innledning
“[Jesus Kristus] vandret på Palestinas veier, helbredet de
syke, fikk de blinde til å se, og oppvekket de døde” (“Den
levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona,
april 2000, 2). Mirakler var en viktig del av Frelserens
barmhjertige jordiske virke, men de viste også hans makt og

myndighet, noe som ga troverdighet til hans påstand om at
han var Messias. Ved å utøve tro på Jesus Kristus, kan vi også
være vitne til eller erfare Frelserens kjærlighet, medfølelse og
makt i form av mirakler.

Bakgrunnsstoff
• Dallin H. Oaks, “Miracles,” Ensign, juni 2001, 6–17.

• Sydney S. Reynolds, “En Gud som gjør mirakler,” Liahona, juli 2001, 12.

Undervisningsforslag
Markus 1:39–42; 2:1–12; 5:1–8, 19, 22–43; 8:1–9; Lukas 7:11–15;
3 Nephi 17:5–9
Frelseren utførte mirakler i løpet av sitt jordiske virke
Skriv følgende på tavlen: roet sjøen, oppreiste døde og drev ut onde ånder. Spør elevene
hvilke av disse miraklene Frelseren utførte, som de mener er det største av de tre.
Når elevene har svart, legger du skapte jorden til listen på tavlen og spør hvilket som
er størst. Gjenta øvelsen med omvendte sjeler, og til slutt med led og døde for
våre synder.

Spør elevene hvordan de vil definere ordet mirakel. Når elevene har svart, kan du
vise følgende definisjon og be en elev lese den høyt:

“[Et mirakel er] en helt spesiell begivenhet forårsaket av Guds kraft. Mirakler utgjør et viktig
element i Jesu Kristi arbeide, og kan blant annet være helbredelse, oppvekkelse av døde og
oppstandelse. Mirakler er en del av Jesu Kristi evangelium. Tro er nødvendig for at mirakler skal
skje” (Veiledning til Skriftene, “Mirakel”; scriptures.lds.org).

• Hva er noen flere eksempler på mirakler Jesus utførte i løpet av sitt jordiske
virke? (Skriv elevenes svar på tavlen.)

• Hvorfor er det viktig å forstå hvor vidtrekkende Frelserens kraft er?

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen, og be elevene velge en å studere:
Markus 1:40–42; Markus 5:1–8, 19; Markus 8:1–9; Lukas 7:11–15 og 3 Nephi 17:5–9.
Be dem peke på et mirakel utført av Frelseren i skriftstedet de leste, og hva det
illustrerer om hans kraft. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan dere ta opp
følgende spørsmål:

• Hvilket mirakel leste dere om, og hva illustrerer det om Frelserens kraft?
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• Hvordan hjelper det å forstå Frelserens kraft til å utføre mirakler, deg til å ha tro
på ham? (Når elevene svarer, kan du gjerne påpeke at mange hundre år før
Frelseren ble født, forutså profetene at han ville utføre mirakler i løpet av sitt
jordiske virke [se 1 Nephi 11:31; Mosiah 3:5–6]. Denne kunnskapen hjalp dem
som levde før han ble født, å få større tro på ham.)

Be elevene se på skriftstedet de studerte, og merke seg hvorfor Jesus utførte
miraklet. Drøft følgende spørsmål:

• Hva var den uttalte grunnen til at Frelseren utførte miraklet dere leste om? (La
flere elever svare. Frelserens medlidenhet er nevnt i hvert eksempel. Fortell
elevene at etter hvert som de lærer å oppfatte mønstre og temaer som dette i
Skriftene, vil de styrke sin kunnskap om Skriftene.)

• På hvilke måter viste disse miraklene Frelserens medlidenhet?

• Hvilken forskjell gjør det for deg å vite at Frelseren noen ganger utførte mirakler
på grunn av sin store medlidenhet? (Når elevene svarer, kan du understreke at
når vi utøver tro på Jesus Kristus, kan vi motta av hans store kraft og føle
hans medlidenhet med oss.)

Avslutt denne delen av leksjonen ved å be en elev lese Apostlenes gjerninger 10:38
mens resten av klassen følger med. Spør så elevene:

• Hva betyr det at Jesus helbredet “alle dem som var underkuet av djevelen”?
(Denne setningen kan referere til Jesu utdrivelse av onde ånder så vel som det
største miraklet av alle mirakler – den åndelige helbredelse som Jesus bragte
dem som var undertrykt av synd. Påpek at selv om fysisk helbredelse var en
viktig del av Frelserens virke, var disse virkningene midlertidige. Velsignelsen
åndelig helbredelse var – og er – evigvarende.)

Markus 2:1–12; 5:22–43
Tro på Jesus Kristus fører til mirakler i vårt liv
Fortell elevene at selv om det er viktig å vite at Jesus utførte mirakler da “han
vandret langs Palestinas veier” (“Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd,” 2),
er det kanskje enda viktigere å vite at han fortsetter å utføre mirakler i dag. Be
elevene lese Ether 12:12, 18 hver for seg, og deretter skrive ned et prinsipp i
evangeliet de lærer av disse versene. Be noen elever fortelle klassen hva de skrev.
(Svarene bør inneholde følgende sannhet: Når vi utøver tro på Jesus Kristus, kan
vi oppleve hans mirakuløse kraft i vårt liv.)

For å hjelpe elevene å utforske denne sannheten, skriver du følgende
skriftstedhenvisninger på tavlen: Markus 2:1–12; Markus 5:22–24, 35–43 og Markus
5:25–34. (Merk: Du kan gjerne påpeke at disse skriftstedene inneholder en annen
illustrasjon av et mønster eller tema i Skriftene.) Del klassen i tre. Be hver gruppe
lese ett av skriftstedene og merke seg hvordan personene som omtales, viste tro på
Jesus Kristus. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du spørre:

• Hvilke tegn på tro på Jesus Kristus har dere funnet?

Gi hver elev en kopi av utdelingsarket “Helbredelse av syke”.

LEKSJON 12

46



Helbredelse av syke
Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum har sagt at tro er avgjørende for at mirakler skal
finne sted:

“Tro er avgjørende for helbredelse ved himmelens kraft. Mormons bok
forteller til og med at ‘hvis det ikke finnes tro blant menneskenes barn, kan
ikke Gud utføre noe mirakel blant dem’ (Ether 12:12) [se også 1 Nephi
7:12; L&p 35:9]. I en bemerkelsesverdig tale om salving av syke sa
president Spencer W. Kimball: ‘Behovet for tro undervurderes ofte. Den
syke og familien synes ofte bare å sette sin lit til prestedømmets myndighet

og helbredelsens gave som de håper at brødrene som forretter har, mens det største ansvar
ligger hos den som blir velsignet… Det viktigste elementet er vedkommendes egen tro, så
lenge han eller hun er bevisst og tilregnelig. “Din tro har frelst deg” [Matteus 9:22] ble
gjentatt så ofte av Mesteren at det nesten ble et refreng’ [“President Kimball Speaks Out
on Administration to the Sick,” New Era, okt. 1981, 47]” (“Helbredelse av syke,” Ensign
eller Liahona, mai 2010, 49).

Eldste Dallin H. Oaks minnet oss også på at en viktig del av å ha tro er villighet til å akseptere
Guds vilje:

“Når vi utøver Guds prestedømmes ubestridte myndighet, og når vi husker
hans løfte om at han vil høre og besvare troens bønn, må vi alltid huske at
tro og prestedømmets helbredende kraft ikke kan gi et resultat som er i
strid med Hans vilje hvis prestedømme det er. Dette prinsippet forklares i
åpenbaringen som befaler Kirkens eldster å legge sine hender på de syke.
Herrens løfte er at ‘den som har tro på meg til å bli helbredet og ikke er

bestemt til å dø, skal bli helbredet’ (L&p 42:48; uthevelse tilføyd). I en annen nyere
åpenbaring erklærer Herren at når noen ‘ber i overensstemmelse med Guds vilje… skjer
det som han ber om’ (L&p 46:30) [se også 1 Johannes 5:14; Helaman 10:5].

Av alt dette lærer vi at selv Herrens tjenere som utøver hans guddommelige myndighet i
omstendigheter hvor det er tilstrekkelig tro til å bli helbredet, ikke kan gi en
prestedømsvelsignelse som vil få en person til å bli helbredet hvis det ikke er Herrens vilje.

Som Guds barn som kjenner til hans store kjærlighet og hans kunnskap om hva som er
best for vår evige velferd, stoler vi på ham. Evangeliets første prinsipp er tro på Herren
Jesus Kristus, og tro betyr tillit. Jeg følte denne tilliten i en tale min fetter holdt i
begravelsen til en tenåringsjente som døde av en alvorlig sykdom. Han uttalte disse ordene
som først forbløffet meg og så oppbygget meg: ‘Jeg vet at det var Herrens vilje at hun
døde. Hun hadde godt legetilsyn. Hun fikk prestedømsvelsignelser. Navnet hennes var på
bønnelisten i templet. Hun var med i hundrevis av bønner om at hun måtte bli frisk. Og jeg
vet at det er nok tro i denne familien til at hun ville ha blitt helbredet om det ikke var
Herrens vilje å bringe henne hjem nå.’ Jeg følte den samme tilliten i det som ble sagt av
faren til en annen spesiell jente som døde av kreft i tenårene. Han erklærte: ‘Vår familie
tror på Jesus Kristus, og troen er ikke avhengig av resultater.’ Dette stemmer med min
oppfatning. Vi gjør alt vi kan for at en av våre kjære skal bli frisk, og så legger vi resultatet
i Herrens hender” (“Helbredelse av syke,” Ensign eller Liahona, mai 2010, 50).
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For å hjelpe elevene å forstå at det kreves tro for å utføre mirakler, kan du be en
elev lese høyt den første setningen på utdelingsarket av eldste Dallin H. Oaks i De
tolv apostlers quorum. Spør deretter:

• Hvilke viktige sannheter underviste eldste Oaks om tro?

For å få ytterligere innsikt fra eldste Oaks, kan du vurdere å lese eller fortelle med
egne ord den andre uttalelsen på utdelingsarket. Du kan nevne at eldste Oaks
rettet denne talen til prestedømsbærere. Drøft følgende spørsmål:

• Hva sa eldste Oaks at det kreves av oss når vi ber i tro om at et mirakel
skal skje?

• Hvorfor er det viktig å huske at det vi søker, må være i samsvar med vår
himmelske Faders vilje?

Bær vitnesbyrd om at mirakler fremdeles skjer i dag. Presenter følgende uttalelse av
eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum:

“Mirakler skjer hver eneste dag i Kirkens arbeid og i våre medlemmers liv. Mange
av dere har vært vitne til mirakler, kanskje flere enn dere er klar over”
(“Miracles,” Ensign, juni 2001, 6).

• Hvorfor tror dere at vi ikke alltid oppfatter miraklene som finner sted i vårt liv?
(Når elevene svarer, kan du påpeke at noen mirakler innebærer spektakulære
tilkjennegivelser av Herrens kraft. Mange mirakler er en relativt små og finner
sted i den enkeltes liv. [Se Sydney S. Reynolds, “En Gud som gjør mirakler,”
Liahona, juli 2001, 12.])

• Hva viser disse små, personlige miraklene om vår himmelske Faders og Jesu
Kristi interesse for oss?

• Hvilke eksempler på “små” eller “hverdagslige” mirakler kan dere komme på?
(Hvis ingen svarer, kan du vurdere å dele noen som nevnes av søster Sydney S.
Reynolds i Primærs øverste presidentskap i “En Gud som gjør mirakler”
[Liahona, juli 2001, 12].)

Be elevene svare skriftlig på følgende spørsmål:

• Hva kan du gjøre for å bli flinkere til å gjenkjenne og bli mer takknemlig for
Herrens mirakler – både små og store – i ditt liv?

Oppfordre elevene til ydmykt å overveie hvordan de kan handle ifølge det de skrev.
Rund av leksjonen ved å spørre om noen av elevene ønsker å bære sitt vitnesbyrd
om Frelseren og den kjærlighet de har følt fra ham og for ham.

Elevenes leseoppdrag
• Markus 1:39–42; 2:1–12; 5:1–8, 19, 22–43; 8:1–9; Lukas 7:11–15; 1 Nephi 11:31;

Mosiah 3:5–6; 3 Nephi 17:5–9.

• Sydney S. Reynolds, “En Gud som gjør mirakler,” Liahona, juli 2001, 12.
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LEKSJON 13

Jesus Kristus kalte tolv
apostler

Innledning
Under sitt jordiske virke kalte, ordinerte og bemyndiget
Frelseren tolv apostler. Han overdro prestedømmets nøkler til
dem, og de fikk et vitnesbyrd om hans guddommelighet.
Under Frelserens ledelse hjalp apostlene til med å lede

Kirkens arbeid og ble forberedt til tiden da han ikke lenger
ville være på jorden. Denne leksjonen gransker Frelserens
prestedømsmyndighet og hvordan han forberedte apostlene
til å lede Kirken.

Bakgrunnsstoff
• Boyd K. Packer, “De tolv,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 83–87.

• Edward J. Brandt, “Han ga noen til apostler,” Liahona, sep. 2001, 32–39.

Undervisningsforslag
Matteus 10:1–8; 16:15–19; 17:1–8; Johannes 15:16
Jesus Kristus overdro prestedømmets nøkler til sine apostler
Begynn leksjonen med å stille følgende spørsmål:

• Hvordan gjenkjenner vi personer som har myndighet til å lede i vårt
lokalsamfunn?

• Hvordan ville en person som levde på Jesu Kristi tid, ha gjenkjent hans
myndighet? (Mulige svar kan være hans makt, mirakler og læresetninger.)

Be klassen tenke over følgende spørsmål: Hvordan, når og av hvem mottok
Frelseren Det melkisedekske prestedømme?” Deretter kan du presentere følgende
uttalelser av eldste B. H. Roberts (1857-1933) i De sytti og eldste Bruce R.
McConkie (1915- 85) i De tolv apostlers quorum:

“Dette skriftstedet [L&p 107:2–4] bekrefter tydelig den kjensgjerning at Det
melkisedekske prestedømme fantes før den store høyprest Melkisedek, men at
det fantes under et annet navn, nemlig – ‘Det hellige prestedømme etter Guds
Sønns orden’. Det vil si at det var samme slags prestedømme, den samme
prestedømsorden som Guds Sønn hadde. Dette var imidlertid før Melkisedek, før
Abraham og dermed hundrevis av år før Kristi fødsel til verden… Følgelig hadde

Jesus det vi nå kaller Det melkisedekske prestedømme før han viste seg i denne verden, og
utvilsomt før verden ble dannet… men ‘hvordan, hvor og av hvem’ han mottok det, vet ingen,
kanskje bortsett fra det siste, nemlig ‘av hvem’. Han må naturligvis ha mottatt det av Gud” (B. H.
Roberts, Improvement Era, mai 1908, 557).
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“Men med hensyn til hans jordiske virke, mottok Kristus… Det melkisedekske
prestedømme her på jorden, og ble ordinert til en høyprests embede for å sette et
eksempel for andre og i alle ting vise veien til frelse” (Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, bind 3 [1973], 157).

Vis eller skriv følgende spørsmål på tavlen, og be elevene se etter svar i Matteus
10:1–8 og Johannes 15:16:

• Hvilken myndighet overdro Jesus Kristus til sine apostler?

• Hva ville denne myndigheten gjøre dem i stand til å gjøre?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du elevene gå sammen med et annet
medlem av klassen for å snakke om det de fant. Be så noen elever dele sine svar
med klassen. Hjelp elevene å forstå at Jesus ga sine apostler
prestedømsmyndighet som ville gjøre det mulig for dem å gjøre de samme
gjerninger som de hadde sett ham gjøre.

Be en elev lese Matteus 16:15–19 høyt. Spør:

• Hvordan gjenkjente Peter Jesu myndighet? (Ved åpenbaring, som er på samme
måte som vår tids disipler gjenkjenner hans myndighet.)

• Hva lovet Jesus å gi Peter?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Matteus 17:1–8. Spør deretter:

• Hvorfor viste Moses og Elias seg for Peter, Jakob og Johannes?

For å hjelpe elevene å besvare dette spørsmålet, kan du vise følgende uttalelser av
profeten Joseph Smith (1805–44) og president Joseph F. Smith (1838–1918):

“Frelseren, Moses og Elias [Elijah] ga nøklene til Peter, Jakob og Johannes på
berget da de ble forklaret for ham” (Læresetninger fra Kirkens presidenter –
Joseph Smith [2007], 105).

“Prestedømmet generelt sett er den myndighet som er gitt mennesket til å
handle på vegne av Gud. Enhver mann som er ordinert til en hvilken som helst
grad innen prestedømmet, er blitt overdratt denne myndighet.

Det er imidlertid nødvendig at enhver handling som utføres i kraft av denne
myndighet, gjøres til en dertil beleilig tid og på et dertil behørig sted, samt på
den riktige måte og ifølge den rette orden. Myndigheten til å lede dette arbeidet
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utgjør prestedømmets nøkler” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph F. Smith [1998],
141).

Påpek at vi lærer i Lære og pakter 110 at Moses og Elijah også viste seg for profeten
Joseph Smith og Oliver Cowdery i Kirtland tempel og overdro prestedømmets
nøkler til dem. Denne beretningen i Lære og pakter hjelper oss å forstå hva som
fant sted på Forklarelsens berg. Du kan gjerne foreslå at elevene skriver Lære og
pakter 110:13–16 som en krysshenvisning i margen ved siden av Matteus 17:1–8.

Følg opp med å stille følgende spørsmål:

• Hvorfor var det viktig for Jesu apostler å ha prestedømsnøkler? (Elevene kan
bruke forskjellige ord, men de skulle uttrykke følgende sannhet: Jesus overdro
prestedømmets nøkler til sine apostler så de kunne ha myndighet til å
lede Kirken både før og etter hans død. Du kan gjerne understreke at i et
evig perspektiv er nøkler avgjørende for å opprette og holde orden i
Herrens kirke, og slik bidra til å tilveiebringe mennesket udødelighet og
evig liv.)

• Hvordan bidro Peter, Jakob og Johannes opplevelse på Forklarelsens berg til å
forberede dem til å lede Kirken etter Frelserens død?

Du kan gjerne forklare at i Matteus 18:18–19 lærer vi at prestedømmets nøkler ble
gitt til alle Jesu apostler.

Matteus 18:21–22; 26:51–56; Markus 4:35–41; 5:25–43; 9:25–29; Lukas
9:51–56; 24:44–48; Johannes 13:4–17; 21:15–17
Jesus Kristus forberedte sine apostler til å lede Kirken
Skriv følgende uttalelse på tavlen:

Før sin død forberedte Jesus Kristus sine apostler til å lede Kirken.

Spør deretter:

• Hva kan Jesu apostler ha trengt å lære for å lede Kirken?

Kopier noen av eller alle følgende skriftstedhenvisninger på tavlen:

Matteus 18:21–22

Matteus 26:51-56

Markus 4:35-41

Markus 5:25-34

Markus 5:35-43
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Markus 9:25-29

Lukas 9:51-56

Lukas 24:44-48

Johannes 13:4-17

Johannes 21:15-17

La elevene gå sammen to og to for å studere ett eller to av disse skriftstedene og
overveie hvilke prinsipper apostlene kan ha lært av sine erfaringer med Frelseren.
Be så elevene fortelle klassen hva de snakket om. Du kan gjerne skrive svarene
deres på tavlen. Still så oppfølgingsspørsmål som de følgende:

• Hvorfor ville det være viktig for apostlene å lære disse prinsippene?

• Hvordan tror dere at Frelseren har forberedt vår tids apostler til å yte tjeneste
for andre?

• Hvordan hjelper kunnskapen om at Jesus Kristus veileder sine apostler, deg å
stole på deres råd?

Apostlenes gjerninger 1:8, 21–22; Lære og pakter 107:23
Vår tids apostler vitner i sannhet om Jesus Kristus
Fortell elevene at Apostlenes gjerninger 1 inneholder en beretning om apostlenes
valg av Judas Iskariots erstatter, etter Frelserens oppstandelse. Be elevene lese
Apostlenes gjerninger 1:21–22, og legge merke til kravet som den nye apostelen
måtte oppfylle.

• Hvilke kvalifikasjoner måtte den nye apostelen ha? (Han “fulgte med [dem]” og
var et “vitne om [Frelserens] oppstandelse”.)

• Hva sier vers 22 om hva den nye apostelen ville bli ordinert til å gjøre? (Vurder å
be elevene lese Apostlenes gjerninger 1:8 for å vise dem at dette var et oppdrag
Jesus ga alle sine apostler.)

Be elevene gjennomgå disse skriftstedene og finne ut hva de har til felles:
Apostlenes gjerninger 2:22–24, 32; Apostlenes gjerninger 3:12–16; Apostlenes
gjerninger 4:31–33 og Apostlenes gjerninger 5:29–32. Når elevene har fått
tilstrekkelig tid, kan du be dem snakke om det de har funnet. (Sørg for at elevene
forstår at apostlene utførte sitt oppdrag å bære vitnesbyrd om Jesus Kristus.)

Be elevene overveie hvordan vår tids apostler oppgaver speiler de tidlige
apostlenes. Be en elev lese Lære og pakter 107:23 høyt. Spør så klassen:

• Hvilken lære er fremsatt i dette verset? (Elevene skulle forstå at apostler har fått
i oppdrag å være spesielle vitner om Kristi navn i hele verden.)

• Hvordan har dere sett vår tids apostler utføre denne ansvarsoppgaven?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Boyd K. Packer i De tolv
apostlers quorum:
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“Etter alle årene jeg har levd og undervist og tjent, etter de millioner av kilometer
jeg har reist over hele verden, med alt jeg har opplevd, er det én stor sannhet jeg
ønsker å dele med dere. Det er mitt vitnesbyrd om Frelseren, Jesus Kristus …

Jeg bærer vitnesbyrd om at Frelseren lever. Jeg kjenner Herren. Jeg er hans vitne.
Jeg vet om hans store offer og evige kjærlighet til alle vår himmelske Faders barn.
Jeg bærer mitt spesielle vitnesbyrd i all ydmykhet, men med absolutt visshet”

(“Vitnet,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 97).

• Når har du følt kraften i en apostels vitnesbyrd om Jesus Kristus, og hvordan
har det påvirket ditt vitnesbyrd?

• Hvordan kan du vite at det vitnesbyrd vår tids apostler bærer om Jesus Kristus,
er sant? (Elevene skulle oppdage følgende sannhet: Ved Den hellige ånds
kraft kan jeg vite at det vitnesbyrd levende apostler bærer om Jesus
Kristus, er sant.)

Utfordre elevene til å velge et vitnesbyrd om Kristus gitt av en apostel i vår tid, og
ydmykt prøve å finne noen de kan dele det med. Oppfordre dem til personlig å
vitne om at apostelens budskap er sant.

Elevenes leseoppdrag
• Matteus 10:1–8; 16:15–19; 17:1–8; Apostlenes gjerninger 1:21–22; 2:22–24, 32;

3:12–16; 4:31–33; 5:29–32; Lære og pakter 107:23.

• Boyd K. Packer, “De tolv,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 83–87.
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LEKSJON 14

Jesus Kristus er Messias
Innledning
Profeter i Det gamle testamente vitnet om Messias komme –
en etterkommer av kong David som skulle befri sitt folk. Jesus
Kristus var “Det gamle testamentes store Jehova og Det nye
testamentes Messias” (“Den levende Kristus: Apostlenes
vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, april 2000, 2). I denne

leksjonen skal elevene utforske noen av de
gammeltestamentlige profetiene om Kristus, og finne ut
hvordan enkelte reagerte når de ble nødt til enten å godta
eller forkaste Jesus Kristus som Messias.

Bakgrunnsstoff
• G. Homer Durham, “Jesus the Christ: The Words and Their Meaning,” Ensign,

mai 1984, 14–16.

• “Jesu Kristi guddommelige misjon: Messias,” Ensign eller Liahona, aug. 2014, 7.

Undervisningsforslag
Jesaja 61:1–2; Lukas 4:16–24
Jesus bekjentgjør at han er Messias
Spør elevene om de noensinne har opplevd å høre en etterlengtet bekjentgjørelse
eller se en etterlengtet venn eller et familiemedlem komme hjem. Fortell elevene at
dagens leksjon tar for seg en lignende opplevelse blant oldtidens jøder. Be en elev
lese Jesaja 61:1–2 høyt. Spør deretter:

• Hvem handler denne profetien om?

Vis videoen “Jesus erklærer at han er Messias” (3:24) fra The Life of Jesus
Christ Bible Videos. (Last ned og se gjennom videoen før leksjonen.) Be

elevene følge med i Lukas 4:16–21 mens de ser på.

Etter videoen kan du spørre:

• Hvordan vil du sammenfatte Frelserens budskap i Nasaret den dagen? (Når
elevene svarer, skulle du sørge for at samtalen fokuserer på vers 18 og vers 21).

• Hva tror du ordene “han har salvet meg” og “i dag er dette Skriftens ord blitt
oppfylt for ørene deres” betyr? (For å hjelpe elevene å forstå at både Messias og
Kristus betyr “Den salvede”, kan du be dem lese oppføringen for “Messias” i
Veiledning til Skriftene (se scriptures.lds.org).

• Hvordan oppfylte Jesus Jesajas profeti som han siterte fra (se vers 18–19)?

Matteus 21:1-11
Jesus Kristus kom som Messias
Vis eller skriv følgende sett med skriftstedhenvisninger på tavlen, og be elevene
velge en eller to å studere. Når elevene sammenligner skriftstedene de har valgt,
kan du be dem tenke over hvorfor skriftstedene er gruppert sammen, og hva de
lærer oss om Jesus Kristus.
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Jesaja 7:14; Matteus 1:21–23

Mika 5:2; Lukas 2:4–7

Sakarja 9:9; Matteus 21:6–11; Johannes 12:12–15

Salmene 22:16, 18; Matteus 27:35

Jesaja 53:9; Matteus 27:59–60; Johannes 19:18, 38–42

Be elevene fortelle om det de har lært. (Selv om de kan bruke forskjellige ord,
skulle elevene forstå at Jesus Kristus kom, levde og døde som oppfyllelse av
profetier om Messias.) Legg vekt på at denne sannheten er det Frelseren
bekjentgjorde i Nasaret. Les Lukas 4:28–29 høyt. Spør deretter:

• Hvordan reagerte folk i synagogen i Nasaret på Jesu bekjentgjørelse?

Fortell elevene at noen år senere opplevde Jesus en helt annen reaksjon fra noen
mennesker i Jerusalem. Be noen elever bytte på å lese høyt fra Matteus 21:1-11. Før
elevene leser, kan du oppfordre klassen til å forestille seg at de er tilstede ved
begivenheten som beskrives i dette skriftstedet. Forklar for elevene at når de lærer å
visualisere det som finner sted i Skriftene, vil de gi Den hellige ånd flere muligheter
til å undervise dem.

• Hvorfor reagerte folket i Jerusalem slik de gjorde? (De så på Jesus som den
lenge ventede Messias.)

• Hvordan tror du at du ville ha reagert?

Fremhev ordet Hosianna i vers 9, og gi så følgende definisjon:

“[Hosianna er et] hebraisk ord som betyr ‘frels oss’, og som brukes i lovprisning og tilbedelse…

Under Herrens seierrike inntog i Jerusalem ropte folkemengden ‘Hosianna’, og strødde
palmegrener langs veien hvor Jesus kom ridende. På denne måten viste de at de forsto at Jesus
var den samme Herre som hadde befridd Israel i fordums tid (Salmene 118:25–26; Matteus
21:9, 15; Markus 11:9–10; Johannes 12:13). Disse menneskene forsto at Kristus var den Messias
de lenge hadde ventet på. Ordet Hosianna er blitt brukt for å hylle Messias i alle tidsaldre
(1 Nephi 11:6; 3 Nephi 11:14–17). Hosianna-ropet ble brukt under innvielsen av Kirtland tempel
(L&p 109:79) og utgjør en del av seremonien når templer skal innvies i våre dager” (Veiledning til
Skriftene, “Hosianna”; scriptures.lds.org).

Vurder å vise følgende hensikter med profetier om Messias (tilpasset fra Bruce R.
McConkie, The Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], 28–32):

1. Profetier om Messias gjorde dem som levde før Kristi fødsel, i stand til å ha tro på ham, og
dermed hjalp de dem å oppnå frelse (se 1 Nephi 10:4–6; 2 Nephi 25:18–20, 26; Mosiah
3:13).

2. Profetier om Messias gjorde dem som levde på Kristi tid, i stand til å forstå at han var
oppfyllelsen av disse profetiene, og slik hjalp de dem å oppnå frelse (se Johannes 4:25, 29).
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• Når du overveier disse tre hensiktene, hvordan kan du ha nytte av å lære å
identifisere profetier om Messias i Skriftene og se Kristus som oppfyllelsen av
disse profetiene?

Johannes 6:5-69
Vi følger Jesus Kristus som Messias
Gjenta at jødene på nytestamentlig tid trodde at Messias en dag skulle komme fra
Davids slektslinje for å frelse sitt folk. Mange trodde han ville befri dem fra
romernes undertrykkelse slik Herren hadde utfridd israelittene fra Egypt.

Be elevene raskt skumlese beretningen i Johannes 6:5–15. Spør:

• Hvilket mirakel utførte Jesus i denne beretningen?

• Hvordan vil du beskrive folkets reaksjon i vers 14–15?

• Hvorfor tror du de reagerte på denne måten?

Presenter følgende innsikt fra eldste Bruce R. McConkie (1915-85) i De tolv
apostlers quorum:

“Det var en tradisjon som ble undervist av rabbinerne og var fast forankret i
offentlighetens bevissthet, om at når Messias kom, ville han gi dem brød fra
himmelen” (The Mortal Messiah, 4 bind [1979 – 81], 2:367).

Forklar at i likhet med da Jehova mettet Israels barn med manna (se 2 Mosebok 16),
var det mange som tolket miraklet da Jesus mettet folkemengden med fem
byggbrød og to fisker, som et tegn på at han var Messias.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Johannes 6:31–32, 49–53, 60, 66. Be klassen
følge med og merke seg hvordan folket reagerte på Jesus dagen etter, og hvordan
han reagerte på dem.

• Hvorfor tror du mange avviste Jesus den dagen?

• Hva var det de ikke hadde forstått? (Jesus var kilden til åndelig liv. Han var
livets brød.)

Be en elev lese Johannes 6:67–69 høyt. Spør så klassen:

• Hva bekreftet Peters vitnesbyrd i vers 69?

• Hvordan påvirket Peters vitnesbyrd om Frelseren hans liv?

3. Profetier om Messias hjelper dem som lever etter Jesu Kristi jordiske virke, å vite at han var
oppfyllelsen av profetiene, og slik hjelper de dem å oppnå frelse (se Apostlenes gjerninger
3:12–18; 26:22–23).
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Skriv følgende ufullstendige setning på tavlen, og be elevene forklare hvordan de
ville fullføre den: Hvis vi aksepterer Jesus Kristus som Messias, da
_________________________ .

Etter noen svar kan du be en elev lese høyt følgende uttalelse av president David O.
McKay (1873–1970):

“Det du i ditt hjerte oppriktig mener om Kristus, vil være bestemmende for hva
du er, og vil i stor grad bestemme hvordan dine handlinger vil være. Ingen kan
studere denne guddommelige personlighet og akseptere hans læresetninger uten
å bli bevisst en oppløftende og lutrende innflytelse i seg selv” (Læresetninger fra
Kirkens presidenter – David O. McKay [2003], 7).

Gi elevene tid til å skrive ned hva de tror om Kristus. Be noen elever lese det
de skrev.

Be elevene overveie hva de kan gjøre denne uken for å vise sin tro på Jesus Kristus.

Elevenes leseoppdrag
• Matteus 21:1–11; Lukas 4:16–24; Johannes 6:5–15, 31–32, 49–53, 66–69.

• G. Homer Durham, “Jesus the Christ: The Words and Their Meaning,” Ensign,
mai 1984, 14–16.
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LEKSJON 15

Jesus Kristus innstiftet
nadverden

Innledning
I “Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd” står det:
“[Jesus Kristus] “innstiftet nadverden som en påminnelse om
sitt store sonoffer” (Ensign eller Liahona, april 2000, 2). Når

vi tar del i nadverden, blir vi påminnet om at Frelseren blødde
fra hver pore og døde for oss. Vi fornyer også våre pakter
med Herren.

Bakgrunnsstoff
• Dallin H. Oaks, “Nadverdsmøtet og nadverden,” Ensign eller Liahona, nov.

2008, 17–20.

• Jeffrey R. Holland, “Gjør dette til minne om meg,” Lys over Norge, jan. 1996, 67.

Undervisningsforslag
Matteus 26:26–28; Lukas 22:15
Jesus Kristus opprettet en ny pakt
Vis det tilhørende bildet eller et annet
bilde av det siste måltid, og be en elev
forklare hvilken hendelse bildet
skildrer:

Spør elevene:

• Hva ville du føle hvis Frelseren selv
forberedte, velsignet og ga deg
nadverden?

Be en elev lese Lukas 22:15 høyt. Be
klassen overveie i løpet leksjonen
hvorfor Frelseren ønsket å tilbringe
påsken sammen med sine apostler.

Be en elev lese Matteus 26:26-28 høyt
mens klassen følger med. Definer ordet
testamente ved å forklare at det er
oversatt fra et gresk ord som betyr
“pakt” (du kan gjerne foreslå at elevene
skriver denne definisjonen i margen i Skriftene). Drøft følgende spørsmål:

• Hvis Jesus innstiftet et nytt testamente, eller en ny pakt, hvilken pakt skulle den
erstatte?

Følgende informasjon vil gi bakgrunn eller sammenheng som vil være nyttig for
samtalen: I oldtiden, da Jehova inngikk pakt med Israels barn, lærte Moses dem
Jehovas ord, og folket sluttet en pakt om å adlyde disse ordene. Så ofret Moses et
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dyr, tok blod fra dyret og stenket det på folket og sa: “Se, dette er paktens blod, den
pakt som Herren oppretter med dere.” (Se 2 Mosebok 24:3–8.) Jesus hentydet til
Moses uttalelse da han sa at han skulle opprette en ny pakt med Guds barn ved å
utgyte sitt blod (akkurat slik stenkningen av dyreblod symboliserte at Israels barn
inngikk den gamle pakt med Jehova). Da Jesus ga kalken med vin til sine apostler,
markerte han oppfyllelsen av den gamle pakt og opprettelsen av den nye (se
Hebreerne 9:12–15). Moseloven (den gamle pakt) var på mange måter en stor
profeti om Messias. Jesus Kristus var oppfyllelsen av denne profetien (se 2 Nephi
11:4; Jakobs bok 4:5; Alma 34:13–14), særlig i den forstand at han oppnådde det
endelige målet med denne loven ved sitt sonoffer.

• Hva retter ofringen av blod i både den gamle og den nye pakt vår
oppmerksomhet mot? (Jesu Kristi forsoning og utgytelsen av hans blod til
forlatelse for våre synder.)

Vis følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum, og be en
elev lese den høyt:

“Nadverden er den ordinans som erstattet blodofrene og brennofrene som
tilhørte Moseloven, og med den fulgte Frelserens løfte: ‘Og den som kommer til
meg med et sønderknust hjerte og en angrende ånd, ham vil jeg døpe med ild og
med Den Hellige Ånd’ (3 Nephi 9:20)” (“Nadverdsmøtet og nadverden,” Ensign
eller Liahona, nov. 2008, 19).

• Hvordan vil dere sammenfatte sannhetene om det siste måltid som vi har
drøftet så langt? (Når elevene svarer, kan du understreke at Jesus Kristus
oppfylte den gamle pakt, og han opprettet den nye pakt ved nadverden.)

Lukas 22:14–20; 3 Nephi 18:7, 11
Nadverden hjelper oss å minnes Frelseren
La elevene gå sammen to og to. Be hvert par lese Lukas 22:19–20 og 3 Nephi
18:7, 11. Be dem finne en annen grunn (i tillegg til å opprette en ny pakt) til at
Frelseren innstiftet nadverden. Drøft følgende spørsmål:

• Hvilken grunn ga Frelseren til å innstifte nadverden? (Elevene skulle nevne
følgende sannhet: Når vi tar del i nadverden, skulle vi minnes Frelseren.)

• Hvorfor er det viktig at vi gjør en innsats for å minnes Frelseren når vi tar del i
nadverden?

• Hvis vi ikke minnes Frelseren og det han har gjort for oss, hvilken betydning
har nadverden?

Vurder å gi hver elev en kopi av det tilhørende utdelingsarket, som
inneholder deler av en tale av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers

quorum. Be elevene lese utdelingsarket hver for seg. Når elevene har fått
tilstrekkelig tid, kan dere ta opp følgende spørsmål:

• Hvilke råd ville dere gi noen som strever med å fokusere på Frelseren og hans
offer under forrettelsen av nadverden? (Når elevene svarer, kan du gjerne
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påpeke at når vi ser etter anledninger til å tenke på Frelserens liv og virke i løpet
av uken, vil det bli lettere for oss å fokusere på ham under forrettelsen av
nadverden på søndag.)

• Hvilke velsignelser har du følt når du har prøvd å minnes Frelseren og hans
forsoning under nadverden?

1 Korinterbrev 11:27–30; 3 Nephi 18:28–29; 20:8–9
Verdig deltagelse i nadverden fornyer våre pakter
Be elevene lese og sammenligne 1 Korinterbrev 11:27–30 og 3 Nephi 18:28–29;
20:8–9 hver for seg. Be dem finne en advarsel som er gitt om nadverden. Spør
deretter:

• Hvorfor er det uklokt å ta del i nadverden uverdig?

Det kan være nyttig å presentere følgende uttalelse av eldste John H. Groberg i De
sytti, som forklarte hva det vil si å ta verdig del i nadverden:

“Hvis vi ønsker å forbedre oss (dvs. å omvende oss) og ikke er underlagt
restriksjoner fra prestedømmet, da er vi, etter min mening, verdige. Men hvis vi
ikke har noe ønske om å forbedre oss, hvis vi ikke har til hensikt å følge Åndens
veiledning, må vi spørre: Er vi verdige til å ta del i nadverden, eller spotter vi
selve hensikten med nadverden, som er at den skal virke som en katalysator for
personlig omvendelse og forbedring?” (“The Beauty and Importance of the

Sacrament,” Ensign, mai 1989, 38).

• Hva er velsignelsene for dem som deltar verdig? (se 3 Nephi 20:8–9). (Sørg for
at elevene forstår at hvis vi tar del i nadverden med ydmykhet og en
angrende ånd, kan vi få forlatelse for synder, akkurat slik vi gjorde da vi
ble døpt.)

Vis følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum, og be en
elev lese den høyt:

“Uten et middel til ytterligere rensing etter dåpen er vi alle fortapt med hensyn til
det åndelige. Vi kan ikke ha Den hellige ånd som vår ledsager, og ved den
endelige dom ville vi måtte ‘vises bort for evig’ (1 Nephi 10:21). Hvor
takknemlige vi er for at Herren har sørget for en måte hvorved hvert døpt
medlem av hans kirke med jevne mellomrom kan bli renset fra syndens urenhet.
Nadverden er en vesentlig del av denne prosessen” (“Det aronske prestedømme

og nadverden,” Liahona, jan. 1999, 43).

• Hva sier eldste Oaks om hvorfor nadverden er slik en avgjørende ordinans i
evangeliet?

Presenter også denne uttalelsen av eldste Oaks:
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“Vi er befalt å omvende oss fra våre synder og komme til Herren med et
sønderknust hjerte og en angrende ånd, og ta del i nadverden i
overensstemmelse med dens pakter. Når vi fornyer våre dåpspakter på denne
måten, fornyer Herren den rensende virkningen av vår dåp. På denne måten blir
vi gjort rene og kan alltid ha hans Ånd hos oss. Hvor viktig dette er kommer
tydelig frem i Herrens befaling om at vi skal ta nadverden hver søndag (se L&p

59:8–9)” (“Det aronske prestedømme og nadverden,” Liahona, jan. 1999, 43).

Du kan gjerne forklare at når vi verdig tar del i nadverden, “fornyer vi alle pakter vi
har inngått med Herren” (Delbert L. Stapley, i Conference Report, okt. 1965, 14;
uthevelse tilføyd; se også L. Tom Perry, “Når vi nå tar nadverden,” Ensign eller
Liahona, mai 2006, 41).

Be elevene lese Lukas 22:15. Spør deretter:

• Om noen spurte dere hvorfor dere tror at Jesus så gjerne ville tilbringe påsken
sammen med sine apostler, hvordan ville dere svare? Hvilket vitnesbyrd ville
dere bære?

Bær vitnesbyrd om at når vi minnes Jesus Kristus og hans sonoffer, og når vi verdig
tar del i nadverden, fornyer vi våre pakter med Gud. Oppfordre elevene til å grunne
på hvordan de hver for seg kan ofre et “sønderknust hjerte og en angrende ånd”
når de tar del i nadverden. Utfordre dem til å gjøre nadverdens ordinans til en
regelmessig åndelig opplevelse.

Elevenes leseoppdrag
• Matteus 26:26–28; Lukas 22:17–20; 1 Korinterbrev 11:27–30; 3 Nephi 18:1–11,

28–29; 20:8–9; Lære og pakter 20:75–79.

• Dallin H. Oaks, “Nadverdsmøtet og nadverden,” Ensign eller Liahona, nov.
2008, 17–20.

Utdrag fra Jeffrey R. Holland, “Gjør dette til minne
om meg”

“Hvis det å minnes er den viktigste oppgaven vi har, hva fremkalles så i minnet når
disse enkle og dyrebare symbolene bæres frem for oss?

Vi kan tenke på Frelserens førjordiske liv og alt vi vet han gjorde som den store
Jehova, Skaperen av himmel og jord og alt som i dem er. Vi kan huske at han selv i
det store råd i himmelen elsket oss og var vidunderlig sterk, og at vi også der seiret
ved Kristi kraft og vår tro på Lammets blod (se Åpenbaringen 12:10–11).

Vi kan huske det enkle og store i hans jordiske fødsel …

Vi kan huske Kristi mirakler og hans læresetninger, hans helbredelser og hans hjelp. Vi kan huske at
han ga syn til de blinde, hørsel til de døve og bevegelighet til de lamme, vanføre og svakelige. Så, på
de dagene da vi føler at vår fremgang har stoppet opp, eller våre gleder og vårt perspektiv har blitt
svekket, kan vi streve fremover med standhaftighet i Kristus …
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Vi kan huske at selv om Frelseren var gitt en så høytidelig oppgave, fant han glede i å leve, han var
glad i mennesker, og ba sine disipler være ved godt mot. Han sa at vi skulle være like begeistret for
evangeliet som om vi hadde funnet en stor skatt, en kostelig perle, rett ved vår egen dørstokk …

Vi kan huske at Kristus kalte sine disipler venner …

Vi kan – og bør – minnes de fantastiske velsignelser vi har mottatt, og at ‘alt som er godt, kommer
fra Kristus’ (Moroni 7:24) …

Enkelte dager vil vi ha grunn til å huske den nedlatende behandling han ble utsatt for, at han ble
forkastet og måtte utholde stor urettferdighet. Når også vi kommer ut for noe av dette i livet, kan vi
minnes at Kristus også ble plaget på alle vis, men han lot seg ikke fortvile; rådvill kanskje, men ikke
rådløs, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke utslått (se 2 Korinterbrev 4:8–9).

Vi kan minnes at Jesus måtte stige ned under alle ting før han kunne fare opp til det høye, og at han
led smerter, motgang og fristelser av alle slag så han kunne bli full av barmhjertighet og vite hvordan
han kunne hjelpe sitt folk i deres skrøpeligheter (se L&p 88:6; Alma 7:11–12).

For dem som vakler eller faller, er han på pletten for å gi støtte og styrke. Til slutt er han der for å
frelse oss, og han ga sitt liv for alt dette …

Alt dette kan vi minnes når en knelende ung prest innbyr oss til alltid å minnes Kristus” (Lys over
Norge, jan. 1995, 67).
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LEKSJON 16

Frelseren sonet for hele
menneskehetens synder

Innledning
“[Jesus Kristus] 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 levd på jorden” (“Den levende
Kristus: Apostlenes vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, april
2000, 2). Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum
sa at “uten forsoningen, som er den vesentlige del av vår
himmelske Faders plan for lykke, kunne ikke planen ha blitt

iverksatt” (“Han lever, pris hans store navn!” Ensign eller
Liahona, mai 2010, 76). Denne leksjonen skal fokusere på
Frelserens intense lidelse, som begynte i Getsemane og
kulminerte på korset, og beskrive hvordan Jesus Kristus kan
hjelpe oss å overvinne våre synder og styrke oss i vårt daglige
liv gjennom sin forsoning.

Bakgrunnsstoff
• David A. Bednar, “Forsoningen og reisen gjennom jordelivet,” Liahona, april

2012, 12-19.

• Jeffrey R. Holland, “Jesu Kristi forsoning,” Liahona, mars 2008, 32–38.

Undervisningsforslag
Markus 14:33–36; Lukas 22:39–44; 2 Nephi 9:21
Jesus Kristus gjennomgikk frivillig forsoningens kvaler
Vurder å innlede leksjonen med å be elevene synge “Jeg står helt forundret”
(Salmer, nr. 11) eller en annen salme om Frelseren. Når leksjonen begynner, spør
du så:

• Hvordan forbereder det å synge “Jeg står helt forundret” (eller en annen salme
om Frelseren) dere til å studere Jesu Kristi forsoning?

Be elevene lese Markus 14:33-36 hver for seg, og se etter setninger som beskriver
Frelserens lidelse i Getsemane. Skriv de setningene elevene finner, på tavlen.

• Hvilken betydning formidler disse setningene til deg?

Be elevene studere Lukas 22:39–44; 2 Nephi 9:21 og Mosiah 3:7 for ytterligere
detaljer om Frelserens lidelse i løpet av hans sonoffer. Du kan gjerne foreslå at
elevene krysshenviser disse skriftstedene i Skriftene sine.

• Hvilke viktige sannheter lærer disse skriftstedene oss om den lidelse Jesus
gjennomgikk for oss? (Svarene bør inneholde følgende sannhet: Jesu Kristi
lidelse i Getsemane fikk ham til å blø fra hver pore.)

Forklar for elevene at Jesu Kristi forsoning omfattet hans lidelse for våre synder i
Getsemane og på korset, utgytelsen av hans blod, hans død på korset og hans
oppstandelse fra graven. Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Bruce R.
McConkie i De tolv apostlers quorum:
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“Vi vet ikke, vi kan ikke si, og intet dødelig sinn kan fatte hvor viktig det Kristus
gjorde i Getsemane, egentlig var.

Vi vet at han svettet store blodsdråper fra hver pore da han tømte den bitre kalk
som hans Fader hadde gitt ham.

Vi vet at han led både legemlig og åndelig, mer enn det er mulig for et menneske
å lide uten å dø …

Vi vet at han lå på bakken da smerten og pinen ved denne uendelige byrden fikk ham til å skjelve
og ønske at det ikke måtte være nødvendig for ham å drikke den bitre kalk” (“The Purifying
Power of Gethsemane,” Ensign, april 2011, 57).

• Hva føler du med hensyn til lidelsen Jesus Kristus gjennomgikk i Getsemane og
på korset?

Johannes 15:13; 1 Peter 3:18; Lære og pakter 19:15–19
Jesus led for at vi skulle slippe å lide slik han gjorde
Still følgende spørsmål:

• Hvorfor tror dere Jesus var villig til å lide så mye for oss?

Be elevene studere Johannes 15:13; 1 Peter 3:18 og Lære og pakter 19:15–19 hver
for seg, og se etter grunner til at Jesus Kristus villig gjennomgikk forsoningens
smerter. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har
kommet frem til. Når elevene svarer, kan du vurdere å sammenfatte svarene deres
på tavlen som følger:

For å vise sin store kjærlighet til oss.

For å hindre at vi måtte lide fullt ut for våre synder.

For å gjøre det mulig for oss å omvende oss fra og bli tilgitt for våre synder.

For å herliggjøre Faderen.

For å gjøre det mulig for oss å vende tilbake til Gud.

For å bringe oss til Gud.

Når du stiller følgende spørsmål, skulle du gi elevene tid til å overveie svarene før
du inviterer dem til å svare. (Minn elevene på at når de lærer å grunne på det de
oppdager i Skriftene, vil Ånden ofte åpenbare ytterligere sannheter for dem.)

• Hva lærer disse grunnene til Jesu Kristi lidelse deg om ham?

• Hvordan angår disse grunnene deg personlig?

Understrek for elevene at gjennom forsoningen ble Jesus Kristus vår stedfortreder –
han tok vår plass, han påtok seg vår byrde, han led for våre synder. Apostelen
Paulus sa det slik: “Ham [Sønnen] som ikke visste av synd, har Gud [Faderen] gjort
til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud” (2 Korinterbrev 5:21).
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Det er som om vår Herre og Frelser hadde gitt hver enkelt av oss følgende tilbud:
“Kom til meg. Jeg vil ta din synd, og jeg vil gi deg min rettferdighet.”

Bær vitnesbyrd om at fordi Jesus Kristus utførte forsoningen, kan vi få tilgivelse for
våre synder hvis vi omvender oss. På grunn av hans offer på våre vegne er veien
beredt for at vi kan vende tilbake for å bo hos vår himmelske Fader i en evig
familieenhet. Jesus Kristus underkastet seg forsoningen på grunn av sin store
kjærlighet til vår himmelske Fader og til oss. Oppfordre elevene til å tenke over
hvordan de mer effektivt kan søke etter og nyte forsoningens velsignelser i sitt
eget liv.

Alma 7:11-13
Jesu Kristi forsoning gir oss hans nåde eller styrkende kraft
Vis følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt:

“Da kvalene satte inn for fullt, var det så mye, mye verre enn selv han, med sitt
unike intellekt, noensinne hadde forestilt seg …

Den samlede vekt av alle jordiske synder – fortidens, nåtidens og fremtidens
synder – presset på denne fullkomne, syndfrie og følsomme sjel! Alle våre
skrøpeligheter og sykdommer var også, på et eller annet vis, med i forsoningens
fryktinngytende regnestykke. (Se Alma 7:11–12; Jesaja 53:3–5; Matteus 8:17) …

Hans lidelse – ettersom den var enorm ganget med uendelig – fremkalte senere hans
hjerteskjærende rop på korset, et rop av forlatthet. (Se Matteus 27:46.)” (“Willing to Submit,”
Ensign, mai 1985, 72–73).

• Hva tror du eldste Maxwell mente med “forsoningens fryktinngytende
regnestykke”?

• Hva var det eldste Maxwell sa at bidrar til Frelserens lidelser, i tillegg til
våre synder?

Be en elev lese Alma 7:11-13 høyt. Be resten av klassen følge med og merke seg
andre forhold i jordelivet som Frelseren gjennomgikk. Be elevene fortelle hva de
har funnet ut, og skriv svarene på tavlen. (Svarene bør omfatte smerter, lidelser,
fristelser, sykdommer, skrøpeligheter og død.) Drøft betydningen av disse
forholdene og hvordan Jesus Kristus kan velsigne oss gjennom Den hellige ånd når
vi opplever dem.

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i De tolv
apostlers quorum:

“Frelseren har ikke bare lidd for våre synder, men også for den utilstrekkelighet,
urimelighet, smerte, pine og følelsesmessige nød som så ofte hjemsøker oss. Det
finnes ikke noen fysisk smerte, ingen sjelekval, ingen åndens lidelse, ingen
skrøpelighet eller svakhet som du eller jeg noensinne opplever i løpet av vår
jordiske reise, som Frelseren ikke selv først har opplevd. Du og jeg kan i et svakt
øyeblikk komme til å rope: ‘Ingen forstår. Ingen vet hvordan det er.’ Kanskje intet
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menneske vet det. Men Guds Sønn vet og forstår det, for han følte og bar våre byrder lenge før vi
selv gjorde det. Fordi han betalte den største pris og bar denne byrden, har han fullkommen
empati og kan rekke ut sin barmhjertighets arm i så mange faser av vårt liv. Han kan strekke seg
ut, røre ved oss… og styrke oss så vi kan bli mer enn vi noensinne kunne blitt, og hjelpe oss å
gjøre det vi aldri kunne klart ved bare å stole på vår egen styrke” (“Forsoningen og reisen
gjennom jordelivet,” Liahona, april 2012, 12).

Spør elevene hvordan de vil sammenfatte eldste Bednars undervisning. Spør
deretter:

• Hvordan gir velsignelsene som er tilgjengelig gjennom forsoningen, oss en
mulighet til å vende tilbake til vår himmelske Faders nærhet? (Når elevene
svarer, kan du understreke at på grunn av Jesu Kristi forsoning, kan vi motta
trøst og styrke gjennom Den hellige ånd til å utholde “smerter og lidelser
og fristelser av alle slag” [Alma 7:11].)

For å hjelpe elevene å forstå Frelserens styrkende kraft, eller nåde, kan du be hver
av dem om å studere ett av følgende skriftsteder og forberede seg til å fortelle hva
de lærer. (Vurder å skrive disse henvisningene på tavlen.)

2 Korinterbrev 12:7–10

Mosiah 3:19

Mosiah 24:10-15

Alma 31:24–25, 31–33, 38

Ether 12:27

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du spørre:

• Tenk over hvordan menneskene som beskrives i disse skriftstedene, ble styrket
av Jesus Kristus gjennom forsoningen. Når har dere eller noen dere kjenner,
blitt styrket på lignende måte?

• Hvorfor er det viktig for oss å forstå at vi har tilgang til Jesu Kristi
styrkende kraft?

Vis følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt:

“Vi har alle et absolutt behov for å styrke vår forståelse av Jesu Kristi forsoning
og dens betydning, så den vil bli et urokkelig fundament som vi bygger vårt
liv på …

Jeg oppfordrer dere sterkt til å etablere en personlig studieplan for bedre å forstå
og verdsette de uforlignelige, evige, uendelige konsekvensene av Jesu Kristi
fullkomne oppfyllelse av sitt guddommelige kall som vår Frelser og Forløser”

(“Han lever, pris hans store navn!” Ensign eller Liahona, mai 2010, 77).
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Som avslutning kan du oppfordre elevene til å lage en plan for personlig studium
av Jesus Kristus og hans forsoning.

Elevenes leseoppdrag
• Markus 14:33–36; Lukas 22:39–46; Johannes 15:13; 1 Peter 3:18; 2 Nephi 9:21;

Mosiah 3:7; Alma 7:11–13; Lære og pakter 19:15–20.

• David A. Bednar, “Forsoningen og reisen gjennom jordelivet,” Liahona, april
2012, 12-19.
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LEKSJON 17

Frelseren led og døde på
Golgatas kors

Innledning
Da Frelseren nærmet seg slutten av sitt jordiske virke, “[ble
han] arrestert og fordømt etter falske anklager, erklært
skyldig for å tilfredsstille en mobb, og dømt til døden på
Golgatas kors” (“Den levende Kristus: Apostlenes

vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, april 2000, 2). I denne
leksjonen understreker vi den viktige sannheten at Jesus
Kristus gikk med på å lide og dø ved andres hånd. Intet
menneske tok livet hans.

Bakgrunnsstoff
• Jeffrey R. Holland, “Ingen var med ham,” Ensign eller Liahona, mai 2009, 86–88.

Undervisningsforslag
Matteus 27:26–54; Johannes 10:11–18; 19:10–11; 1 Nephi 19:9
Jesus Kristus hadde makt til å legge ned sitt liv
Vis bildet Korsfestelsen (Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr. 57; se også
LDS.org).

Be elevene forestille seg at de er en av
de trofaste tilskuerne som er fremstilt
på bildet, mens du leser Matteus
27:26–54 høyt. Be elevene følge med og
forestille seg hvordan det ville ha vært å
være den personen, og å være vitne til
Jesu Kristi korsfestelse. Når du har lest,
kan du be elevene beskrive hvilke
tanker og følelser de forestiller seg at
vedkommende opplevde. Når du har
fått noen svar, spør du klassen:

• Hvilke følelser har dere for Frelseren etter å ha lest og snakket om denne
beretningen?

Be elevene lese Johannes 10:11, 17–18 hver for seg. Når elevene har fått tilstrekkelig
tid, kan du spørre:

• Hva lærer disse versene oss om Jesu Kristi korsfestelse og død? (Sørg for at
elevene forstår at Jesus Kristus hadde fått makt fra Faderen til å legge ned
sitt liv og ta det opp igjen.)

Vis følgende læresetning fra eldste James E. Talmage i De tolv apostlers quorum, og
be en elev lese den høyt:
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“En naturlig virkning av [Jesu] udødelige opprinnelse, som Sønn av en udødelig
Far, og født på jorden, var at han var immun mot døden uten at han overga seg
til den. Jesu Kristi liv kunne ikke tas, unntatt som han ville og tillot. Makt til å
legge ned sitt liv fantes i ham, i likhet med hans makt til å bringe sitt drepte
legeme til en udødeliggjort tilstand” (Jesus Kristus, 3. utg. [1916], 310).

Be en elev lese Matteus 26:53–54 høyt, og en annen elev lese Johannes 19:10–11
høyt. Be elevene følge med og sammenligne de to skriftstedene.

• Hva sier beretningen i Matteus om hva slags hjelp Jesus Kristus hadde
tilgang til?

• Hva lærer dere av skriftstedet i Johannes? (Elevene kan bruke forskjellige ord,
men de skulle nevne følgende sannhet: Ingen kunne ta Jesu Kristi liv. Han
døde frivillig.)

• Hvis Jesus kunne ha fått hjelp av legioner av engler, hvorfor tror du at han lot
seg bli korsfestet?

Be en elev lese 1 Nephi 19:9 høyt. Be klassen definere ordet tåler. (Slik det er brukt
her, betyr tåle å tillate. Du kan gjerne foreslå at elevene skriver “å tillate” i margen i
Skriftene ved siden av 1 Nephi 19:9.)

• Hvorfor lot Frelseren seg bli korsfestet?

Du kan gjerne vise følgende uttalelse av eldste Alexander B. Morrison i De sytti, og
be en elev lese den høyt:

“Det var kjærligheten til alle Guds barn som drev Jesus, som var unik i sin
syndfrie fullkommenhet, til å tilby seg selv som løsepenge for andres synder…
Det var altså dette som førte Jesus til jorden, ‘til kors og død’ [“Vi synger om
Guds kjærlighet,” Salmer, nr. 103]. Han kom… for å sone for våre synder, for at
han ved å bli korsfestet kunne trekke alle mennesker til seg (se 3 Nephi 27:14)”
(“For This Cause Came I into the World,” Ensign, nov. 1999, 26).

Fremhev at Jesus gjennomgikk korsfestelsen på grunn av sin store kjærlighet til sin
Fader, så vel som sin kjærlighet til oss. Spør deretter:

• Hvordan kan kunnskapen om at Frelseren frivillig lot seg bli korsfestet på grunn
av sin kjærlighet til sin Fader og oss, hjelpe dere å utholde vanskelige
opplevelser dere vil kunne møte?

Matteus 27:46; Lukas 23:34–46; Johannes 19:26–30
Jesus Kristus fullførte sin jordiske misjon
For å styrke elevenes forståelse av hvordan døden ved korsfestelse var, kan du
vurdere å presentere følgende:

LEKSJON 17

69



“Død ved korsfestelse synes å omfatte alt som smerte og død kan ha av gru og uhygge –
svimmelhet, krampe, tørst, sult, søvnløshet, sårfeber, stivkrampe, offentlig fornedrelse, langvarig
pine, grufull forventning, koldbrann i ustelte sår – alt sammen intensivert opp til grensen for det
som er mulig å utholde, men ikke helt så langt at den lidende mottar den lindring som
bevisstløshet ville gi. Den unaturlige stillingen gjorde hver minste bevegelse smertefull. De
istykkerrevne årene og knuste senene pulserte med uopphørlige kvaler. Sårene, betente og åpne,
fikk gradvis koldbrann. Arteriene – spesielt i hodet og magen – ble oppsvulmet og beklemt av for
mye blod. Og samtidig som hver variant av elendighet gradvis økte, ble det lagt til dem de
uutholdelige smertene fra en brennende og ekstrem tørst. Alle disse fysiske komplikasjonene
skapte en indre uro og angst som gjorde tanken på døden selv – døden, den grufulle, ukjente
fienden, som mennesker som regel skjelver i møte med – nå opplevdes som en deilig og utsøkt
befrielse.

Dette var den død som Kristus ble dømt til” (Frederic W. Farrar, The Life of Christ [1964], 641).

Fortell elevene at Jesus Kristus ga syv uttalelser mens han hang på korset. Skriv
følgende skriftstedhenvisninger på tavlen (ikke ta med sitatene i parentes), og be
hver elev om å granske noen av dem og finne ut hva Jesus sa:

Lukas 23:34 (“Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.”)

Lukas 23:43 (“Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!”)

Johannes 19:26–27 (“Kvinne, se, det er din Sønn… Se, det er din mor!”)

Matteus 27:46 (“Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?”)

Johannes 19:28 (“Jeg tørster.”)

Johannes 19:30 (“Det er fullbrakt!”)

Lukas 23:46 (“Far, i dine hender overgir jeg min ånd!”)

Når elevene forteller hva de har funnet ut, omskriver du disse uttalelsene på tavlen
ved siden av deres tilsvarende henvisninger. Spør elevene:

• Hva viser disse uttalelsene om Frelseren og det han opplevde på korset?

• Hva var det Jesus siktet til da han erklærte: “Det er fullbrakt”? (Han hadde
fullført den uendelige lidelsen som forsoningen krevde. Du kan gjerne fremheve
for elevene at Joseph Smiths oversettelse av Matteus 27:54 lyder: “Da Jesus
igjen hadde ropt med høy røst og sagt: Fader, det er fullbragt, din vilje er gjort,
oppga han sin ånd” [se også” [se også Matteus 27:50, fotnote a]. Jesus døde
først etter at han visste at han hadde utført alt Faderen ønsket at han
skulle gjøre.)

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv
apostlers quorum:
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“Da det siste øre var betalt, da Kristi beslutning om å være trofast var like tydelig
som den var uovervinnelig, da endelig, i all barmhjertighet, var det ‘fullbrakt’ [se
Johannes 19:30]. Mot alle odds og uten noen til å hjelpe eller støtte seg,
gjenopprettet Jesus fra Nasaret, den levende Sønn av den levende Gud, fysisk liv
der døden hadde seiret, og frembragte frydefull åndelig forløsning fra synd,
infernalsk ensomhet og fortvilelse. Med tro på den Gud han visste var der, kunne

han si i triumf: ‘Far, i dine hender overgir jeg min ånd’ [Lukas 23:46]” (“Ingen var med ham,”
Ensign eller Liahona, mai 2009, 88).

Be en annen elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolv
apostlers quorum:

“Jesus valgte å ikke bli befridd fra denne verden før han hadde holdt ut til enden
og fullført den misjon han var blitt sendt for å utføre for menneskeheten. På
Golgatas kors overga Jesus sin ånd til sin Fader med en enkel uttalelse: ‘Det er
fullbrakt’ (Johannes 19:30). Han hadde holdt ut til enden, og ble befridd fra
jordelivet.

Vi må også holde ut til enden” (“Dåpens pakt – Å være i riket og av riket,”
Liahona, jan. 2001, 6).

• Hva hjelper disse to apostlene oss å forstå om hva Jesus siktet til da han uttalte:
“Det er fullbrakt”? (Når elevene har svart, kan du vurdere å skrive følgende
sannhet på tavlen: Jesus Kristus utførte trofast alt vår himmelske Fader
befalte ham å gjøre i jordelivet.)

• Når vi selv har det vanskelig, hvordan ville det hjelpe å huske hva Frelseren
opplevde og trofast utholdt for å oppfylle sin jordiske misjon?

• Hvordan kan det å minnes Jesu eksempel hjelpe dere å utføre det dere ble født
til å gjøre?

• Hvordan kan vi vise vår takknemlighet for alt det Frelseren gjennomgikk for
oss? (Elevene kan bruke forskjellige ord, men de skulle uttrykke følgende
prinsipp: Vi viser vår takknemlighet for Frelserens lidelse på korset ved å
følge hans eksempel og trofast holde ut til enden.)

Be elevene vurdere å fortelle på sosiale medier om sine følelser for Frelseren og hva
de har forpliktet seg til å gjøre for å være trofaste mot disse følelsene.

Elevenes leseoppdrag
• Matteus 27:26–54; Lukas 23:34–46; Johannes 10:11–18; 19:10–11, 19–37;

1 Nephi 19:9.

• Jeffrey R. Holland, “Ingen var med ham,” Ensign eller Liahona, mai 2009, 86–88.
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LEKSJON 18

Frelseren betjente åndene i
åndeverdenen

Innledning
Apostler i vår tid har vitnet og sagt følgende om Frelseren:
“Hans offer var en stor stedfortredende gave til beste for alle
som noen gang vil ha levd på jorden” (“Den levende Kristus:
Apostlenes vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, april 2000, 2).
På grunn av Frelserens sonoffer og hans virke i åndeverdenen

vil hvert eneste av Guds barn som har levd på jorden, få
anledning til å ta imot eller forkaste evangeliet. I denne
leksjonen skal elevene lære om Frelserens rolle i åndenes
verden, og vår rolle med hensyn til frelse for de døde.

Bakgrunnsstoff
• Spencer J. Condie, “The Savior’s Visit to the Spirit World,” Ensign, juli

2003, 32–36.

• Richard G. Scott, “Gleden ved å forløse de døde,” Ensign eller Liahona, nov.
2012, 93–95.

Undervisningsforslag
Lukas 23:39–43; Lære og pakter 138:11–24
Jesus Kristus besøkte åndeverdenen
Vurder å vise bildene “Jesus blir begravet” (Kunst inspirert av evangeliet [2009],
nr. 58; se også LDS.org) og Maria og den oppstandne Jesus Kristus (Kunst inspirert
av evangeliet, nr. 59).

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Spencer J. Condie i De sytti:

“Kjensgjerningene rundt Jesu død og oppstandelse regnes av medlemmer av
kristne kirkesamfunn som grunnleggende læresetninger. Hva Jesu udødelige ånd
gjorde etter hans død og før hans oppstandelse, er imidlertid et mysterium for
alle unntatt de siste-dagers-hellige. Betydningen av det han gjorde i løpet av
disse timene, danner det doktrinære grunnlaget for å bygge templer over hele
jorden. Dessuten kan et vitnesbyrd om det han gjorde, gi stor trøst til dem som

sørger over tapet av en av sine nærmeste” (“The Savior’s Visit to the Spirit World,” Ensign, juli
2003, 32).
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Kristi begravelse, av Carl Heinrich Bloch. Gjengitt med tillatelse fra
Det nasjonalhistoriske museum i Frederiksborg, i Hillerød, Danmark.
Kopiering ikke tillatt.

Hvorfor gråter du? © 2015 Simon Dewey. Brukt med tillatelse fra
Altus Fine Art, altusfineart.com

Henvis til bildene, og spør klassen:

• Hva gjorde Jesus mellom sin
begravelse og sin oppstandelse?

For å gi litt bakgrunnsinformasjon kan
du be elevene lese Lukas 23:39–43.

• Hva sa Frelseren til forbryteren på
korset? (Fremhev at profeten Joseph
Smith sa at en mer nøyaktig
gjengivelse av Frelserens ord er: “I
dag skal du være med meg i
åndeverdenen” [i History of the
Church 5:424–25]. Frelserens ord til
forbryteren blir misforstått av mange
kristne, som tror at man kan
omvende seg fra alvorlige synder
helt på slutten av sitt liv. Skriftene
lærer oss imidlertid at vi ikke skulle
utsette vår omvendelse.)

• Hva sier disse ordene om Frelserens
aktivitet mens hans legeme lå i
graven? (Se også 1 Peter 4:6.)

Fortell elevene at president Joseph F.
Smith mottok en åpenbaring som
beskriver Jesu Kristi besøk til
åndeverdenen. For å hjelpe elevene å
forstå sammenhengen i denne
åpenbaringen, kan du gi et
sammendrag av kapitteloverskriften og
de 10 første versene av Lære og pakter
138. Be så noen elever bytte på å lese
høyt fra Lære og pakter 138:11–12,
15–16, 18–19, 23–24. Drøft følgende
spørsmål:

• Hva sier dette synet om hva
Frelseren gjorde i tiden mellom sin
begravelse og sin oppstandelse? (Elevene bør uttrykke at mens hans legeme lå
i graven, besøkte Jesus de rettferdige åndene i åndeverdenen.)

• Hvorfor ble disse rettferdige åndene fylt av glede og lykksalighet? (Når elevene
svarer, legger du vekt på følgende sannhet: Ifølge Guds plan kunne de døde
som hadde vært trofaste i jordelivet, bli forløst fra døden etter Jesu Kristi
oppstandelse. Du kan gjerne understreke at ingen misjonærer ble sendt for å
forkynne for dem i åndeverdenen før etter Frelserens død og oppstandelse [se
Lukas 16:19–31; Moses 7:36–39].)
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Lære og pakter 138:20-37
Alle Guds barn vil få anledning til å høre evangeliet
Be elevene lese Lære og pakter 138:20–21, 25–28 hver for seg, og finne spørsmålet
president Smith overveide. (Merk: For å hjelpe elevene å forstå hvor viktig det er å
stille gode spørsmål og søke svar mens de studerer Skriftene, kan du fremheve at
mange åpenbaringer som er nedtegnet i Skriftene, ble gitt som følge av et oppriktig
spørsmål.) Når elevene har svart, kan du be dem lese Lære og pakter 138:29–30, og
se etter hvordan åndene i varetekt ville høre evangeliet. Spør:

• Hva gjorde Frelseren blant de rettferdige da han besøkte åndeverdenen? (Sørg
for at elevene finner følgende sannhet: Mens Jesus var i åndenes verden,
organiserte han arbeidet med å frelse de døde.)

La elevene gå sammen to og to. Be dem studere Lære og pakter 138:30–37 og
drøfte betydningen av ordet alle, slik det er brukt i vers 30, 31 og 37. Når elevene
har fått tilstrekkelig tid, kan du spørre:

• Hva var hensikten med Frelserens virke i åndeverdenen? (Elevene skulle være i
stand til å sette ord på følgende sannhet: Frelseren gjorde det mulig for alle
Guds barn å høre evangeliet og motta en fylde av glede.)

• Hvorfor må evangeliet forkynnes for alle Guds barn? (Se L&p 138:33–34;
1 Peter 3:18–20.)

• Hva lærer dette oss om konsekvensene av Jesu Kristi forsonende handling?
(Virkningene av forsoningen strekker seg inn i åndeverdenen.)

Vurder å presentere følgende uttalelse av president Joseph Fielding Smith
(1876–1972):

“Hva med de utallige tusener som har avgått ved døden og aldri hørt om Kristus,
aldri hatt anledning til omvendelse og syndenes forlatelse, aldri møtt en eldste i
Kirken med myndighet? Noen av våre gode kristne medmennesker vil fortelle deg
at de er evig fortapt …

Ville det være rimelig? Ville det være rettferdig? Nei! Herren vil gi enhver
anledning til å høre og motta evig liv, eller en plass i hans rike” (Frelsende

læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind [1954–56], 2:115).

• Hvorfor er disse sannhetene om åndeverdenen viktige? Hvilken forskjell gjør
det om en person kjenner til disse sannhetene om åndeverdenen?

• Hvordan kan kunnskapen om Frelserens virke i åndeverdenen være en trøst
for deg?

Vi kan bidra til å tilveiebringe frelse for de døde
Gi hver elev en kopi av det tilhørende utdelingsarket “Arbeid for de døde i
de siste dager”. Del elevene i små grupper eller par. Be dem lese

uttalelsene på utdelingsarket for å finne og snakke om hvilke velsignelser som
loves dem som deltar i arbeidet med å forløse de døde.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, stiller du følgende spørsmål:
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• Hvordan hjelper vår deltagelse i tempelarbeid og slektshistorie de avdøde å få
tilgang til velsignelsene som kommer gjennom Jesu Kristi sonoffer?

• Hvordan hjelper deltagelse i stedfortredende ordinanser for de døde oss til å bli
mer lik Frelseren? (Når elevene svarer, kan du understreke følgende prinsipp:
Når vi deltar i tempelordinanser for våre avdøde slektninger, bidrar vi til
å tilveiebringe deres frelse, og vi blir styrket mot den onde.)

Vurder å presentere følgende forklaring av president Gordon B. Hinckley
(1910–2008) om hvordan stedfortredende arbeid for de døde kan sammenlignes
med Frelserens forløsende arbeid:

“Det som foregår i Herrens hus… kommer nærmere Herrens offer enn noen
annen aktivitet jeg kjenner til. Hvorfor? Fordi det gjøres av dem som gir fritt av
tid og midler, uten noen forventning om takknemlighet eller belønning, for å
gjøre for andre det de ikke kan gjøre selv” (“A Century of Family History Service,”
Ensign, mars 1995, 62–63; se også Obadja 1:21).

Be elevene se på uttalelsene på utdelingsarket igjen, og spør:

• Når har dere sett eller følt en av velsignelsene som loves dem som deltar i
arbeidet med å forløse de døde?

Be elevene stille overveie følgende spørsmål:

• Hvilket av disse løftene ønsker dere å ha i livet deres akkurat nå, og hva er dere
villige til å gjøre for å oppnå det?

Oppfordre elevene til å oppsøke menighetens slektshistoriske konsulent, og lære
mer om å utføre arbeid for sine avdøde forfedre. Les Lære og pakter 128:22 høyt, og
bær vitnesbyrd om Jesu Kristi evige tjenestegjerning og det hellige arbeidet for de
døde som ble forordnet før verdens grunnvoll ble lagt.

leseoppdrag
• Lukas 23:39–43; 1 Peter 3:18–20; 4:6; Lære og pakter 128:15, 22; 138:1–37.

• Spencer J. Condie, “The Savior’s Visit to the Spirit World,” Ensign, juli
2003, 32–36.

Arbeid for de døde i de siste dager
Eldste John A. Widtsoe (1872–1952) i De tolv apostlers quorum sa følgende om vår forutordinerte
misjon for å frelse Guds sønner og døtre:
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“I vår førjordiske tilstand, i det store råd, inngikk vi visse overenskomster
med Den allmektige. Herren fremla en plan som han var opphav til. Vi
godtok den. Ettersom planen omfattet alle mennesker, ble vi delaktige i
frelse for alle mennesker som var omfattet av planen. Vi samtykket der og
da i at vi ikke bare skulle være frelsere for oss selv, men også… frelsere for
hele den menneskelige familie. Vi inngikk et samarbeid med Herren.

Gjennomføringen av planen ble følgelig ikke bare Faderens og Frelserens arbeid, men også
vårt. Den minste av oss, den mest beskjedne, samarbeider med Den allmektige om å nå
målet med den evige frelsesplanen (“The Worth of Souls,” Utah Genealogical and
Historical Magazine, okt. 1934, 189)” (i Evangeliets lære – Lære og pakter og Kirkens
historie, lærerhåndbok [1999], 173).

Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum oppfordret Kirkens ungdom til å gjøre tempelarbeid
for sine egne forfedre:

“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 …

Ønsker dere unge en sikker måte å kunne eliminere djevelens innflytelse i
deres liv? Fordyp dere i å søke etter deres forfedre, klargjøre navnene deres
for de hellige stedfortredende ordinanser som er tilgjengelige i templet, og

dra så til templet for å stå som stedfortreder for dem for å motta ordinansene dåp og Den
hellige ånds gave… Jeg kan ikke tenke meg noen bedre beskyttelse mot djevelens
innflytelse i deres liv” (“Gleden ved å forløse de døde,” Ensign eller Liahona, nov.
2012, 93–94).

Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum ga følgende oppfordring og løfte:

“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
stedfortredende dåp i Herrens hus for deres avdøde slektninger (se L&p
124:28-36). Og jeg oppfordrer dere 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 Frelseren vil bli dyp og
varig. Og jeg lover at dere vil bli beskyttet mot djevelens voksende innflytelse. Hvis dere
deltar i og elsker dette hellige arbeidet, vil dere bli beskyttet i deres ungdom og resten av
livet” (“Barnas hjerter skal vendes,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 26–27).
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LEKSJON 19

Han er oppstått
Innledning
“[Jesus Kristus] oppsto fra graven for å bli ‘førstegrøden av
dem som er sovnet inn’ (1 Korinterbrev 15:20). Som den
oppstandne Herre besøkte han dem som han hadde kjær i
livet” (“Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd,” Ensign
eller Liahona, april 2000, 3). Denne leksjonen skal handle om

læren og hendelsene forbundet med Jesu Kristi oppstandelse.
Etter hvert som elevene vokser i forståelse og vitnesbyrd om
oppstandelsen, vil de få et større perspektiv og håp i møte
med jordelivets utfordringer.

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

2014, 111–14.

• Dallin H. Oaks, “Oppstandelse,” Liahona, juli 2000, 16.

Undervisningsforslag
1 Korinterbrev 15:12-29
Jesu Kristi oppstandelse
Vis følgende uttalelse av profeten Joseph Smith (1805-1844), og be en elev lese
den høyt:

“De fundamentale prinsipper i vår religion er apostlenes og profetenes vitnesbyrd
om Jesus Kristus, at han døde, ble begravet, oppsto på den tredje dag og fór opp
til himmelen; og alt annet som henhører til vår religion, er bare supplement til
dette” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007], 49).

Snakk med elevene om følgende spørsmål:

• Hvorfor tror dere alle andre prinsipper i evangeliet er “supplementer” til Jesu
Kristi død, begravelse og oppstandelse?

Be elevene lese Jesaja 25:8; Mosiah 16:7–8 og Alma 33:22 hver for seg, for å finne ut
hva oldtidens profeter profeterte om Jesu Kristi oppstandelse. Be dem rapportere
hva de finner ut.

Kopier følgende oversikt på tavlen:
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Fordi Jesus sto opp fra
de døde…

Hvis Jesus ikke hadde oppstått fra
de døde…

1 Korinterbrev 15:20-28

Alma 11:43-45

1 Korinterbrev 15:12–19, 29

2 Nephi 9:8-10

Be halve klassen studere skriftstedene i venstre kolonne i oversikten for å finne
velsignelser vi mottar som følge av Jesu Kristi oppstandelse. Be den andre
halvdelen av klassen studere skriftstedene i høyre kolonne for å finne ut hva som
ville skjedd hvis Jesus ikke hadde oppstått fra de døde. Når elevene har fått
tilstrekkelig tid, ber du om frivillige til å forklare hva de har lært. Hjelp elevene å
uttrykke en læresetning i disse skriftstedene ved å stille følgende spørsmål:

• Ifølge 1 Korinterbrev 15:20 sa apostelen Paulus at Jesus var “førstegrøden av
dem som er sovnet inn”. Hva betyr dette? (Jesus var den første som oppsto.)

Be elevene lese 1 Korinterbrev 15:22 om igjen. Spør deretter:

• Hvordan vil dere sammenfatte den universelle velsignelsen vi mottar fordi Jesus
Kristus oppsto? (Elevene bør uttrykke følgende læresetning: På grunn av Jesu
Kristi forsoning og oppstandelse vil alle som blir født inn i jordelivet,
oppstå.)

Be en elev lese høyt følgende uttalelser av president Howard W. Hunter
(1907–1995) og president Marion G. Romney (1897–1988) i Det første
presidentskap:

“Uten oppstandelsen blir Jesu Kristi evangelium en litani av kloke ord og
tilsynelatende uforklarlige mirakler – men ord og mirakler uten noen endelig
seier. Nei, den endelige seier ligger i det største miraklet. For første gang i
menneskehetens historie var det en som var død, som oppreiste seg selv til
levende udødelighet. Han var Guds Sønn, Sønn av vår udødelige Fader i
himmelen, og hans seier over fysisk og åndelig død er den gode nyhet enhver

kristen tunge skulle uttale” (Howard W. Hunter, “En apostels vitnesbyrd om oppstandelsen,” Lys
over Norge, nr. 6 1986, 13).

“‘Han er oppstått, han er ikke her!’ (Markus 16:6.) Disse ordene, uttrykksfulle i
sin enkelhet, bekjentgjorde den mest betydningsfulle hendelsen i nedtegnet
historie” (Marion G. Romney, “The Resurrection of Jesus,” Ensign, mai 1982, 6).

• Hvorfor tror dere Jesu Kristi oppstandelse er “den mest betydningsfulle
hendelsen i nedtegnet historie”?
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• Hvilke tanker og følelser får dere når dere vet at på grunn av Jesu Kristi
oppstandelse vil alle vår himmelske Faders barn som er født på jorden, oppstå?

Forklar at oppstandelsen forløser oss ikke bare fra fysisk død, men også fra åndelig
død. Hvis det ikke var noen oppstandelse, ville til slutt alle mennesker bli som
djevelen (se 2 Nephi 9:6–9).

Bær vitnesbyrd om at Jesu Kristi oppstandelse fullførte forsoningen og gjorde det
mulig for Guds barn å vende tilbake til hans nærhet.

Matteus 28; Markus 16; Lukas 24; Johannes 20
Vitner om den oppstandne Jesus Kristus

Gi elevene følgende oversikt som et utdelingsark:

Tilfeller i Det nye testamente hvor den oppstandne
Jesus Kristus viste seg

Henvisning Personer som
ble besøkt

Dato
eller
tid

Sted Hva som
skjedde

Johannes 20:11–18; Markus 16:9

Matteus 28:1-10

Lukas 24:34; 1 Korinterbrev 15:5

Markus 16:12; Lukas 24:13–32

Markus 16:14; Lukas 24:33, 36–49;
Johannes 20:19–23

Johannes 20:26-29

Johannes 21:4-23

Matteus 28:16–20; Markus 16:15–18

Markus 16:19–20; Lukas 24:50–53;
Apostlenes gjerninger 1:9–11

1 Korinterbrev 15:6

1 Korinterbrev 15:7

Apostlenes gjerninger 7:55–56

Apostlenes gjerninger 9:4–6;
1 Korinterbrev 9:1; 15:8

Johannes åpenbaring 1:13–18

Gi hver elev én eller to rader av oversikten. Be dem studere skriftstedene i sine
tildelte rader og finne ut hvem den oppstandne Frelseren besøkte. Når elevene har
fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har kommet frem til. På grunn av
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tidspress kan du oppfordre elevene til å holde svarene sine korte. Drøft deretter
følgende spørsmål:

• Hva lærte dere av denne aktiviteten om de mange tilfellene hvor den
oppstandne Frelseren viste seg, og hva den enkelte opplevde?

• Hvilke andre vitnesbyrd om den oppstandne Jesus Kristus finnes i Skriftene, i
tillegg til disse skriftstedene? (Elevene kan nevne nephittene eller profeten
Joseph Smiths vitnesbyrd.)

• Hvorfor er det viktig å vite at det har vært mange vitner om den oppstandne
Frelseren? (Sørg for at elevene forstår følgende sannhet: Fordi mange har sett
den oppstandne Jesus Kristus, kan vi ha tillit til at han lever og at vi også
vil leve igjen etter at vi dør.)

For å styrke elevenes forståelse av de doktrinære følgene av Frelserens
oppstandelse, og hvorfor, slik Joseph Smith sa, alle andre prinsipper er tilføyelser til
Jesu Kristi død og oppstandelse, kan du gi hver elev en kopi av følgende uttalelse
av eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum. Be en elev lese
uttalelsen høyt.

“Hvis Jesus virkelig oppsto i bokstavelig forstand, må han nødvendigvis være
guddommelig. Ingen dødelig har makt i seg selv til å våkne til liv igjen etter
døden. Fordi han oppsto, kan ikke Jesus bare ha vært en snekker, en lærer, en
rabbiner eller en profet. Fordi han oppsto, måtte Jesus ha vært en Gud, ja,
Faderens enbårne Sønn.

Derfor er det han underviste, sant, for Gud kan ikke lyve [se Enos 1:6].

Derfor var han jordens skaper, slik han sa [se for eksempel 3 Nephi 9:15].

Derfor finnes himmel og helvete, slik han forkynte [se for eksempel L&p 76].

Derfor finnes det en åndeverden som han besøkte etter sin død [se L&p 138].

“Derfor vil han komme igjen slik englene sa [se Apostlenes gjerninger 1:10–11], og ‘personlig…
regjere på jorden’ [10. trosartikkel; se også Topical Guide, “Jesus Christ, Millennial Reign”].

Derfor er det en oppstandelse og en endelig dom for alle [se for eksempel, 2 Nephi 9:15].

Gitt at Kristi oppstandelse fant sted, er betenkeligheter om Gud Faderens allmakt, allvitenhet og
velvilje – han som ga sin enbårne Sønn for å forløse verden – grunnløse. Betenkeligheter om
livets mening og hensikt er grunnløse. Jesus Kristus er virkelig det eneste navn og den eneste vei
som fører til frelse for menneskeheten. Kristi nåde er reell, og gjør både tilgivelse og renselse
mulig for den angrende synder. Troen er virkelig mer enn fantasi eller en psykologisk oppfinnelse.
Det finnes en høyeste og universell sannhet, og det finnes objektive og uforanderlige
moralnormer som han underviste om.

Gitt at Kristus virkelig sto opp fra de døde, er omvendelse fra ethvert brudd på hans lov og bud
både mulig og presserende. Frelserens mirakler var reelle, og det samme er hans løfte til disiplene
om at de kunne gjøre de samme og enda større gjerninger [se Johannes 14:12]… Gitt at Kristi
oppstandelse fant sted, er ikke døden vår ende, og selv om hudormer ødelegger kroppen, skal vi i
kjødet se Gud’ [Job 19:26]” (“Jesu Kristi oppstandelse,” Ensign eller Liahona, mai 2014,
113, 114).

• Hvordan illustrerer eldste Christoffersons uttalelse den sentrale posisjon
Frelserens oppstandelse har i det gjengitte evangeliums lære?
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For å styrke elevenes forståelse av hvordan de dødes oppstandelse kan påvirke dem
personlig, kan du vise følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv
apostlers quorum, og be en elev lese den høyt:

“Det ‘levende håp’ vi får på grunn av oppstandelsen er vår overbevisning om at
døden ikke er slutten på vår identitet, men bare et nødvendig ledd i den
planlagte overgangen fra jordelivet til udødelighet. Dette håpet forandrer hele
perspektivet på jordelivet …

Forsikringen om oppstandelse gir oss styrke og perspektiv til å utholde de jordiske
utfordringer som møter oss og våre kjære, som de fysiske, mentale eller

følelsesmessige ufullkommenheter vi er født med eller tilegner oss i livets løp. På grunn av
oppstandelsen vet vi at disse jordelivets ufullkommenheter bare er midlertidige!

Forsikringen om oppstandelse gir oss også en kraftig motivasjon til å holde Guds bud i
jordelivet” (“Oppstandelse,” Liahona, juli 2000, 16).

• Hvorfor er det viktig for hver enkelt av oss å utvikle et vitnesbyrd om
oppstandelsen? (Elevene skulle oppdage følgende prinsipp: På grunn av Jesu
Kristi oppstandelse kan vi ha håp og et evig perspektiv i møte med livets
utfordringer og prøvelser.)

• På hvilke måter har en forståelse av oppstandelsen gitt deg eller noen du
kjenner håp?

Presenter følgende uttalelse av president David O. McKay (1873–1970):

“I to og et halvt år hadde [apostlene] blitt oppløftet og inspirert ved å være
sammen med Kristus. Men nå var han borte. De var overlatt til seg selv, og de
virket å være forvirret og hjelpeløse …

Hva var det som plutselig forandret disse disiplene til tillitsfulle, fryktløse,
heroiske forkynnere av Jesu Kristi evangelium? Det var den kjensgjerning at
Kristus hadde stått opp fra graven” (Læresetninger fra Kirkens presidenter –

David O. McKay [2003], 62).

Be elevene tenke etter om de kjenner noen som kan styrkes ved å høre budskapet
om oppstandelsen. Oppfordre elevene til å finne en tid i nær fremtid til å snakke
med vedkommende om sine følelser og sitt vitnesbyrd.

Elevenes leseoppdrag
• Lukas 24:1–48; Johannes 20; 1 Korinterbrev 15:1–29, 54–58.

• Dallin H. Oaks, “Oppstandelse,” Liahona, juli 2000, 16.

LEKSJON 19

81



LEKSJON 20

Frelseren betjente sine
“andre får”

Innledning
Slik det bevitnes i “Den levende Kristus: Apostlenes
vitnesbyrd,” “betjente [Frelseren] også de ‘andre får’
(Johannes 10:16) i oldtidens Amerika” (Ensign eller Liahona,
april 2000, 3; se også 3 Nephi 11:1–17). Når vi studerer

Mormons boks opptegnelse om Frelserens virke, lærer vi
hvordan han betjener sine disipler i hver nasjon, og søker å
bygge opp og gi næring til dem én for én.

Bakgrunnsstoff
• Ronald A. Rasband, “One by One,” Ensign, nov. 2000, 29–30.

Undervisningsforslag
Johannes 10:14–16; 3 Nephi 15:16–21; 16:1–3
Jesus Kristus underviste jødene om sine “andre får”

Vis en globus eller et verdenskart, og be en elev finne ut hvor Jesus Kristus utførte
sin tjenestegjerning blant jødene (vår tids Israel i Midtøsten). Be elevene slå opp
Johannes 10 og skumlese noen av versene for å finne ut hva Jesus forkynte om seg
selv og sitt forhold til dem som følger ham. Be dem rapportere hva de finner ut.
(Elevene bør svare at han er den gode hyrde, han kjenner sine får, de kjenner hans
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røst, han samler dem inn i sin sauekve, og så videre). Be så en elev lese Johannes
10:14–16 høyt mens klassen følger med. Spør elevene:

• Hva sa Frelseren om sine “andre får”?

• Hvem var de “andre får” Jesus henviste til?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra 3 Nephi 15:16–21. Spør deretter:

• Hvilke viktige sannheter åpenbarte Jesus for nephittene om sine “andre får”?
(Én sannhet er at da Jesus talte til jødene om “andre får”, siktet han til
andre mennesker som fulgte ham, deriblant Lehis etterkommere som
bodde på det amerikanske kontinent.)

• Hvorfor visste ikke jødene i Jerusalem om hans “andre får”?

Pek på det amerikanske kontinent på kartet, og be så elevene hver for seg lese
3 Nephi 16:1–3 og Mosiah 27:30. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan
du spørre:

• Hvor ellers sa Frelseren at han ville åpenbare seg for sitt folk?

• Hvorfor er det viktig å vite at Frelseren skulle besøke sine “får” i andre
nasjoner? (Forklar at selv om Frelseren kan ha besøkt andre mennesker eller
nasjoner personlig, tilkjennegir som regel Frelseren seg gjennom Den hellige
ånds betjening. Understrek for elevene at ved å betjene sine får bidro Jesus til å
oppfylle sin Faders pakt om å samle dem tilbake til hans nærhet.)

Bær vitnesbyrd om at Jesus Kristus elsker oss alle og vil åpenbare seg for alle
som blir regnet blant hans får. Han ønsker å samle alle vår himmelske Faders
barn, hvor de enn måtte være, tilbake til Faderens nærhet.

3 Nephi 11:8-17
Jesus Kristus betjener sine tilhengere individuelt
Les 3 Nephi 11:8–17 høyt, og be elevene følge med og forestille seg eller visualisere
at de er tilstede ved templet i landet Overflod. Når du har lest, spør du elevene hva
som gjør størst inntrykk på dem ved Frelserens ord og handlinger i disse versene.
Etter behov stiller du noen av eller alle følgende spørsmål:

• Hva tror dere Jesus Kristus ønsket at folket ved templet skulle lære om ham den
dagen? (Blant andre sannheter skulle elevene oppdage følgende: Frelseren
betjener sine tilhengere “den ene etter den andre” [3 Nephi 11:15; se også
3 Nephi 17:21].)

Tatt i betraktning at det var ca 2500 personer i folkemengden (se 3 Nephi 17:25),
hva lærer Frelserens invitasjon til hver enkelt oss om å kjenne på sårene i hans side,
hender og føtter, oss om hans omtanke for hver enkelt av oss?

• Hvordan gjelder Jesu Kristi invitasjon i 3 Nephi 11:14 hver enkelt av oss i dag?

• Hvordan tror du det ville påvirke dere å se og røre ved Frelserens sår?

For å gi et eksempel som illustrerer Herrens interesse for hver enkelt av oss, kan du
presentere følgende opplevelse som fortalt av eldste Ronald A. Rasband i De syttis
presidentskap:
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“De siste månedene av vår misjon… opplevde vi noe som på nytt lærte oss dette
grunnleggende prinsippet om at enhver av oss er kjent og elsket av Gud.

Eldste Neal A. Maxwell skulle komme til New York i et oppdrag for Kirken, og vi
ble informert om at han også ønsket å avholde en misjonskonferanse. Vi var så
glad for å få denne anledningen til å høre fra en av Herrens utvalgte tjenere. Jeg
ble bedt om å utpeke en av våre misjonærer til å holde åpningsbønnen for møtet.

Jeg kunne ha plukket ut en tilfeldig misjonær til å holde bønn, men følte at jeg skulle tenke over
det og ved bønn velge ut en som Herren ønsket at jeg skulle spørre. Da jeg gjennomgikk
misjonærlisten, trådte et navn sterkt frem for meg: Eldste Joseph Appiah fra Accra i Ghana. Han
var den jeg følte Herren ønsket skulle holde bønn på møtet.

Før misjonskonferansen hadde jeg et regulært oppsatt intervju med eldste Appiah og fortalte
ham om tilskyndelsen jeg hadde fått om å la ham holde bønn. Han fikk et forbauset og ydmykt
uttrykk i øynene og begynte å gråte sårt. Reaksjonen overrasket meg litt, og jeg skulle til å trøste
ham og si at han ikke behøvde å holde bønn, da han opplyste at han gjerne ville holde bønnen
og at følelsene hadde tatt overhånd fordi han var så glad i eldste Maxwell. Han fortalte at denne
apostelen har en meget spesiell betydning for de hellige i Ghana og for hans egen familie. Eldste
Maxwell hadde kalt hans far til distriktspresident i Accra og beseglet hans mor og far i Salt
Lake tempel.

Jeg ante ingenting om det jeg nå forteller om denne misjonæren eller hans familie, men det
gjorde Herren, og han inspirerte en misjonspresident på vegne av én misjonær til å sørge for et
minne for alltid og en opplevelse som ville styrke vitnesbyrdet” (“One by One,” Ensign, nov.
2000, 29–30).

Gi elevene til å se på 3 Nephi 11:15–17 igjen. Spør deretter:

• Når har dere følt at vår himmelske Fader og Jesus Kristus kjenner dere
personlig?

• Hva gjorde folket ved templet etter å ha mottatt et personlig, individuelt
vitnesbyrd om Frelserens guddommelighet?

Spør elevene om noen av dem ønsker å bære vitnesbyrd om Frelseren og den
kjærlighet de har følt fra ham. Bær vitnesbyrd om at selv om vi ikke fysisk har rørt
ved Frelserens hender og føtter, betjener han oss likevel på en personlig måte.
Oppfordre elevene til å grunne på hvordan de kan takke vår himmelske Fader og
Jesus Kristus for kjærligheten de personlig har følt fra dem.

3 Nephi 11-28
Frelseren virket blant nephittene
For å hjelpe elevene å forstå andre viktige aspekter ved Frelserens virksomhet blant
nephittene, kan du gi dem noen minutter til å se gjennom kapittelsammendragene
for 3 Nephi 11–28. Be klassen finne og skrive ned viktige elementer ved Frelserens
tjenestegjerning blant nephittene. Mens elevene leter, kan du gå rundt i rommet og
se hva de finner. Hvis noen strever med å finne svar, kan du be dem lete i et av
følgende skriftsteder (ordene i parentes er kun til lærerens bruk):

3 Nephi 11:19–27 (ga sine disipler prestedømsmyndighet)

3 Nephi 11:31–40 (forkynte sin lære)
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3 Nephi 12–14 (underviste noe som tilsvarte Bergprekenen i Det nye
testamente)

3 Nephi 17:5–25 (helbredet mange og betjente barn)

3 Nephi 18:1–12 (forrettet nadverden)

3 Nephi 19:19-29 (ba for de nephittiske tolv disiplene)

3 Nephi 20:24–29 (underviste om Faderens pakt om å samle Israel)

3 Nephi 23 (befalte at bestemte skriftsteder skulle tilføyes nephittenes
opptegnelser)

3 Nephi 27:1–10 (befalte at Kirken skulle kalles ved hans navn)

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har kommet frem til
gjennom sin skriftgranskning. Når elevene forklarer elementene av Frelserens virke
som de har funnet frem til, kan du vurdere å bruke noen av eller alle de følgende
spørsmålene til å fremme samtalen i klassen:

• Hvilken innvirkning kan dette aspektet av Frelserens virke ha hatt på folket?

• Hvorfor ville det være nyttig å forstå og studere hva Jesus Kristus gjorde som
leder eller lærer?

Be elevene grunne på følgende spørsmål og skrive ned sine tanker:

• Med tanke på hva vi har studert i dag, hva tror du vår himmelske Fader ønsker
at du skal gjøre for å følge Jesu Kristi eksempel ved hvordan du hjelper andre
rundt deg, heriblant fremmede, familiemedlemmer, venner eller dem du
betjener i ditt kall i Kirken?

Avslutt med å bære vitnesbyrd om sannhetene i dagens leksjon.

Elevenes leseoppdrag
• Johannes 10:11–16; 3 Nephi 11:1–17; 15:16–21; 16:1–3.

• Ronald A. Rasband, “One by One,” Ensign, nov. 2000, 29–30.
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LEKSJON 21

Jesus Kristus organiserte
sin kirke

Innledning
I løpet av sitt tre år lange jordiske virke overdro Jesus Kristus
prestedømmets nøkler til sine tolv apostler. Med disse
nøklene var Jesu Kristi kirke “bygd opp på apostlenes og
profetenes grunnvoll” (Efeserne 2:20.) Denne leksjonen

drøfter hvordan Frelseren etter sin oppstandelse fortsatte å
veilede og rettlede sine apostler og sin kirke gjennom Den
hellige ånds betjening, slik at de kunne bidra til å oppfylle
pakten med Abraham om å samle det adspredte Israel.

Bakgrunnsstoff
• Jeffrey R. Holland, “Profeter, seere og åpenbarere,” Ensign eller Liahona, nov.

2004, 6–9.

Undervisningsforslag
Matteus 10:1–4; 16:19; 17:3–7; 18:18; Efeserne 2:19–20; 4:11–14
Jesus Kristus organiserte sin kirke på en grunnvoll av apostler og profeter
Vis elevene en nøkkel eller et nøkkelknippe, og spør hva vi mener vi når vi bruker
ordet nøkler i forbindelse med evangeliet. Be noen elever bytte på å lese høyt fra
skriftstedene i følgende skriftstedkjede. Be klassen følge med og finne frem til den
viktigste begivenheten hvert skriftsted beskriver eller henspiller på.

Matteus 10:1–4 (Apostler kalt og utnevnt)

Matteus 16:19 (Prestedømsnøkler blir lovet Peter [se Veiledning til Skriftene,
“Prestedømmets nøkler”; scriptures.lds.org].)

Matteus 17:3–7 (“Frelseren, Moses og Elias [Elijah] ga nøklene til Peter, Jakob
og Johannes på berget da de ble forklaret for ham” (Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Joseph Smith (2007), 105].)

Matteus 18:18 (Henvisningen til å binde og løse på jorden og i himmelen
henspiller på prestedømsnøkler som også loves de andre apostlene.)

Du kan gjerne forklare at de “nøkler” som er nevnt eller hentydet til i disse
skriftstedene, er synonyme med beseglingsmyndigheten (se Boyd K. Packer, Det
hellige tempel [1980], 81–87).

Spør elevene:

• Hva menes med prestedømsnøkler?

• Hvorfor er det viktig at apostler har prestedømsnøkler?

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv
apostlers quorum:
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“‘Prestedømsnøkler er den myndighet Gud har gitt prestedøms[bærere] til å lede,
kontrollere og styre bruken av hans prestedømme på jorden’ [Håndbok 2: Kirkens
administrasjon [2010], 2.1.1]. Hver handling eller ordinans i Kirken gjøres etter
direkte eller indirekte godkjennelse av en som har nøklene til den funksjonen.
Eldste M. Russell Ballard har forklart: ‘De som har prestedømsnøkler… gjør det
bokstavelig talt mulig for alle som arbeider trofast under deres ledelse, å utøve

prestedømsmyndighet og ha tilgang til prestedømmets kraft’ [M. Russell Ballard, “Menn og
kvinner i Herrens arbeid,” New Era, april 2014, 4; Liahona, april 2014, 48]” (“Prestedømmets
nøkler og myndighet,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 49).

• På hvilke måter er prestedømsnøkler til velsignelse for hvert enkelt medlem
av Kirken?

Be en elev lese Efeserne 2:19–20 høyt. Spør så klassen:

• Hva lærer vi av dette skriftstedet om grunnvollen for Frelserens kirke? (Elevene
skulle nevne følgende sannhet: Jesus Kristus, som er hovedhjørnestenen,
organiserte sin kirke på en grunnvoll av apostler og profeter.)

• Hva gjør en grunnvoll og en hjørnesten for en bygning? (Grunnvollen gir
bygningen styrke og støtte. Som den første stenen som legges i en grunnvoll, er
hjørnestenen referansepunkt for plassering av alle andre grunnstener, og
bestemmer hele bygningens plassering. Den bidrar også til å holde veggene
på plass.)

Be elevene snakke med en som sitter ved siden av dem om følgende spørsmål:

• På hvilke måter er Jesus Kristus Kirkens “hjørnesten”?

• Hva lærer dette skriftstedet oss om forholdet mellom Frelseren (hjørnestenen)
og apostlene og profetene (grunnvollen)?

Be en elev lese Efeserne 4:11-14 høyt. Be klassen følge med og merke seg grunnene
Paulus ga til at vi trenger apostler, profeter og andre ledere i Kirken til å lede de
hellige.

Vis følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt:

“For å kunne etablere en kirke som ville fortsette under hans ledelse også etter at
han var tatt bort fra jorden, gikk Jesus ‘opp i fjellet for å be. Og han ble der hele
natten i bønn til Gud.

Da det ble dag, kalte han til seg sine disipler, og av dem valgte han ut tolv, som
han også kalte apostler’ [Lukas 6:12–13].

Senere skulle Paulus forkynne at Frelseren, som visste at hans død var
uunngåelig, hadde gjort dette for å gi Kirken ‘en grunnvoll av apostler og profeter’ [se Efeserne
2:19–20]. Disse Brødre og de øvrige embedsmenn i Kirken skulle virke under ledelse av den
oppstandne Kristus.

Hvorfor? Blant annet ‘for at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring
av hver lærdoms vind ved menneskers spill, og ved kløkt i villfarelsens listige knep’ [Efeserne
4:14]” (“Profeter, seere og åpenbarere,” Ensign eller Liahona, nov. 2004, 6–7).
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• På hvilke måter har dere sett at vår tids apostler og profeter gir Kirken
grunnleggende styrke og stabilitet?

Apostlenes gjerninger 2:1–6, 14–26; 4:1–13, 18–21; Apostlenes gjerninger
10:9–20, 25–28, 34–35, 44–48; Apostlenes gjerninger 15:1–20
Jesus Kristus veiledet apostlene gjennom Den hellige ånd
Be en elev lese Apostlenes gjerninger 1:1–2 høyt. Spør så klassen:

• Hvordan sa Lukas at den oppstandne Jesus Kristus fortsatte å lede sine apostler
etter sin himmelfart? (Han ga befalinger og instruksjoner gjennom Den
hellige ånd.)

Bær vitnesbyrd om at etter sin oppstandelse og himmelfart ledet Jesus Kristus
sine apostler gjennom Den hellige ånds betjening. For å hjelpe elevene å se
eksempler på denne veiledningen, kan du dele klassen i fire grupper og gi dem
følgende oppgaver:

• Studer Apostlenes gjerninger 2:1–6, 14–26 for å finne ut hvordan Den hellige
ånd hjalp Peter og apostlene på pinsedagen.

• Studer Apostlenes gjerninger 4:1–13, 18–21 for å finne ut hvordan Den hellige
ånd hjalp Peter å svare de jødiske lederne.

• Studer Apostlenes gjerninger 10:9–20, 25–28, 34–35, 44–48 for å finne ut
hvordan en viktig endring i Kirken ble åpenbart for Peter.

• Studer Apostlenes gjerninger 15:1–20 for å finne ut hvordan tidligere
åpenbaring fra Jesus Kristus gjennom Den hellige ånd påvirket Peters
beslutning og den støtte andre ledere i Kirken ga denne beslutningen under
konferansen i Jerusalem.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du noen fra hver gruppe om å
sammenfatte det de leste, og forklare hvordan Jesus Kristus veiledet Kirkens ledere
gjennom Den hellige ånds betjening. Forklar at Den hellige ånd utfører sine plikter
under ledelse av Frelseren (se Johannes 16:13–14).

Vurder å bruke 3 Nephi 19:7–9, 19–20 til å vise at ledere i Kirken som vi leser om i
Mormons bok, også mottok Den hellige ånds hjelp i sitt virke.

Snakk med elevene om følgende spørsmål:

• Hvordan ville du forklare for noen hvorfor det er viktig å vite at Jesus Kristus
fortsatte å lede sine apostler etter sin død?

Jesus Kristus rettleder Kirkens ledere i dag gjennom Den hellige ånd
Vis følgende uttalelser av president Thomas S. Monson og president Henry B.
Eyring i Det første presidentskap (eller del dem ut til klassen), og be en elev lese
dem høyt:
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“Jeg vitner… om at vår Frelser Jesus Kristus leder denne Kirken som bærer hans
navn. Jeg vet at den beste opplevelse man kan ha i dette liv, er å føle hans
tilskyndelser idet han veileder oss for å fremme sitt verk” (Thomas S. Monson,
“Lær av fortiden og gå fremover,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 88).

“[President Thomas S. Monson] har mottatt inspirasjon i mitt nærvær, noe som
bekrefter for meg at Gud hedrer [prestedømsnøklene som profeten har]. Jeg er et
øyenvitne” (Henry B. Eyring, “Den sanne og levende kirke,” Ensign eller Liahona,
mai 2008, 24).

• Hvordan illustrerer disse uttalelsene en sammenheng mellom den
nytestamentlige kirken og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? (Hjelp
elevene å forstå følgende sannhet: Akkurat som Jesus Kristus ledet sine
apostler på nytestamentlig tid, leder han Kirkens ledere i dag gjennom
forskjellige midler, herunder Den hellige ånds betjening.)

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv
apostlers quorum. Be klassen lytte og tenke på hvorfor Kirkens ledere trenger å bli
veiledet av Frelseren.

“Kirkens apostoliske og profetiske grunnvoll besto i å velsigne til alle tider, men
spesielt i tider med motgang eller fare, tider da vi kan føle oss som barn, forvirret
eller desorientert, kanskje litt redde, tider da menneskers utspekulerte handlinger
eller djevelens ondskap forsøker å uroe eller føre på villspor. For slike tider som
det nå har blitt, er Det første presidentskap og De tolvs quorum bemyndiget av
Gud og oppholdt av dere som profeter, seere og åpenbarere, med Kirkens

president oppholdt som profeten, seeren og åpenbareren, senior-apostelen, og som sådan den
eneste som er bemyndiget til å utøve alle nøkler til åpenbaring og administrasjon på vegne av
Kirken. På nytestamentlig tid, på Mormons boks tid og i vår tid danner disse embedsmenn
grunnstenene i den sanne kirke, plassert rundt og støttet av hjørnestenen, ‘vår Forløsers klippe
som er [Jesus] Kristus, Guds Sønn’ [Helaman 5:12]” (“Profeter, seere og åpenbarere,” Ensign eller
Liahona, nov. 2004, 7).

Følg opp ved å stille elevene noen av eller alle følgende spørsmål:

• Hva tror du det betyr at Kirkens presiderende embedsmenn er “plassert rundt”
og henter styrke fra hovedhjørnestenen, Jesus Kristus?

• Hvilke tegn har dere sett på, eller når har dere følt, at Frelseren leder dem som
presiderer over Kirken i dag?

• På hvilke måter har deltagelse i generalkonferansen hjulpet dere å komme til
Kristus og bygge på en grunnvoll av apostler og profeter?
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Vis eller skriv følgende spørsmål på tavlen. Be elevene grunne på spørsmålene og
deretter skrive i sine personlige dagbøker eller skriftstudiedagbøker en plan for å bli
bedre på disse områdene.

Hva kan jeg gjøre for å styrke mitt vitnesbyrd om Frelserens apostler i vår tid?

Hvordan kan jeg bli bedre til å stole på vår tids profeter så jeg kan ha Jesus Kristus
som min grunnvoll?

Elevenes leseoppdrag
• Matteus 10:1–4; 16:19; 17:3–7; 18:18; Apostlenes gjerninger 2:1–6, 14–26;

4:1–13, 18–21; Apostlenes gjerninger 10:9–20, 25–28, 34–35, 44–48; Apostlenes
gjerninger 15:1–11, 13–19; Efeserne 2:19–20; 4:11–14.

• Jeffrey R. Holland, “Profeter, seere og åpenbarere,” Ensign eller Liahona, nov.
2004, 6–9.
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LEKSJON 22

Faderen og Sønnen viste
seg for Joseph Smith

Innledning
“Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd” erklærer: “I
den nye verden viste [Jesus Kristus] og hans Far seg for den
unge Joseph Smith og innledet den lenge lovede
‘husholdning i tidenes fylde’ (Efeserne 1:10)” (Ensign eller
Liahona, april 2000, 3). Denne leksjonen vil fokusere på den

sentrale rolle det første syn spiller i Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Helliges lære, og på Frelserens rolle i dette synet.
Denne leksjonen vil også legge vekt på at et studium av Det
første syn styrker vår tro på Gud Faderen og Jesus Kristus.

Bakgrunnsstoff
• Gordon B. Hinckley, “Den enestående grunnvoll for vår tro,” Ensign eller

Liahona, nov. 2002, 78–81.

• Dieter F. Uchtdorf, “Fruktene av Det første syn,” Ensign eller Liahona, mai
2005, 36–38.

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

Undervisningsforslag
Joseph Smith – Historie 1:14-17
Joseph Smith så Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus
Gi bakgrunnen for denne leksjonen ved kort å gjennomgå Joseph Smith – Historie
1:5–12. Be så elevene anvende dette skriftstedet på vår tid ved å påpeke likheter
mellom det Joseph Smith opplevde da han søkte sannheten, og det de opplever
som søker etter sannheten i vår tid. (Svarene bør omfatte følgende: Det var mye
ordstrid blant de forskjellige kirkesamfunnene. Joseph Smith klarte ikke å finne ut
hvilken kirke som var sann ved logikk eller intellekt. Religiøse ledere tolket de
samme skriftstedene forskjellig.)

Be en elev lese Joseph Smith – Historie 1:14-15 høyt. Spør så klassen:

• Hvorfor tror dere Satan prøvde å hindre Joseph Smith i å be? (Svarene kan
innbefatte følgende: Satan kjente Joseph Smith fra den førjordiske verden, og
visste at Joseph Smiths forutordinerte oppgave var å bidra til å gjengi sannhet til
jorden. Satan prøvde å hindre at dette skjedde.)

Be elevene lese Joseph Smith – Historie 1:16–17 hver for seg og skrive ned
læresetninger vi kan hente fra Joseph Smiths vitnesbyrd. Når elevene har fått
tilstrekkelig tid, kan du be dem fortelle hvilke læresetninger de fant.

Vurder å vise følgende uttalelse av eldste Christoffel Golden i De sytti:

91



“Profeten skrev: ‘Jeg så to personer hvis glans og herlighet overgår enhver
beskrivelse, stående over meg i luften. En av dem talte til meg, kalte meg ved
navn og sa idet han pekte på den annen: Dette er min elskede Sønn. Hør ham!’
[Joseph Smith – Historie 1:17].

Den unge Josephs opplevelse, etterfulgt av mange andre syn og åpenbaringer,
viser at Gud virkelig finnes, Faderen og hans Sønn, Jesus Kristus, er to adskilte og

forskjellige personer, mennesket er skapt i Guds bilde, vår himmelske Fader er bokstavelig talt
Jesu Kristi far. Gud fortsetter å åpenbare seg for mennesket. Gud er alltid nær og interessert i oss,
og han besvarer våre bønner”(“Faderen og Sønnen,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 100).

• Hvordan vil du beskrive betydningen av Joseph Smiths første syn i
siste-dagers-hellig teologi? (Når elevene svarer, kan du understreke følgende:
Joseph Smiths syn av Faderen og Sønnen gjenga mange viktige sannheter
til jorden.)

• Hvordan vil du beskrive hvor viktig Josephs Smiths første syn er for
sannhetssøkere i dag?

Vis følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley (1910-2008), og be en elev
lese den høyt:

“Hele vår sak som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige hviler
på holdbarheten av dette strålende første syn. Ikke noe annet vi baserer vår lære
på, ikke noe vi forkynner, ikke noe vi etterlever, er av større betydning enn denne
første erklæring. Jeg tør påstå at hvis Joseph Smith samtalte med Gud Faderen og
hans elskede Sønn, da er alt annet han sa, sant. Det er dette punktet som er
grunnlaget for den vei som leder til frelse og evig liv” (“Hva spør folk om

angående oss?” Liahona, jan. 1999, 82).

• Hvorfor hviler “hele vår sak som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige” på holdbarheten av Det første syn? (Elevene skulle forstå at
hvis Joseph Smiths beretning er falsk, da ble ikke Jesu Kristi kirke gjenopprettet,
men hvis Joseph Smiths beretning er sann, da fant gjenopprettelsen sted,
og det gjengitte evangelium er sant.)

• Hvordan har du fått et vitnesbyrd om sannheten av det første syn?

Oppfordre elevene til å begynne å tenke på hva de kan gjøre for å søke en fornyet
bekreftelse på sannheten av det første syn. Vurder å presentere følgende uttalelse
av eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum:

“Til de unge som hører på i dag, eller som leser disse ordene i dagene fremover,
gir jeg en konkret utfordring: Skaff dere et personlig vitnesbyrd om profeten
Joseph Smith. Les… profeten Joseph Smiths vitnesbyrd i Den kostelige perle…
Dette er Josephs eget vitnesbyrd om det som faktisk skjedde. Les det ofte. Vurder
å spille inn Joseph Smiths vitnesbyrd med deres egen røst, lytt til det regelmessig
og del det med venner. Å lytte til profetens vitnesbyrd med deres egen røst, vil

bidra til å få vitnesbyrdet dere søker” (“Joseph Smith,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 30).
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Før du fortsetter, kan du forklare for elevene at det første syn ikke var den eneste
gang Frelseren besøkte Joseph Smith og andre i denne evangelieutdeling. Jesus
Kristus viste seg for eksempel for Joseph Smith og andre ledere i Kirken flere
ganger i begynnelsen av gjenopprettelsen (se for eksempel L&p 76:22–24;
110:1–10).

Joseph Smith – Historie 1:17-20
“Dette er min elskede Sønn. Hør ham!”
Be elevene studere Joseph Smith – Historie 1:17, og spør dem hva vår himmelske
Fader gjorde da han viste seg for Joseph Smith. (Han presenterte sin Sønn.) Du kan
også spørre elevene om de noen gang har vurdert hvorfor denne delen av det første
syn er viktig. Les for elevene følgende uttalelser av president Joseph Fielding Smith
(1876–1972):

“All åpenbaring siden fallet har kommet gjennom Jesus Kristus… Faderen
[Elohim] har aldri hatt direkte og personlig kontakt med mennesker siden fallet,
og han har aldri vist seg annet enn for å presentere og vitne om Sønnen”
(Frelsende læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind [1954–56], 1:33).

“Da Adam var i Edens hage, befant han seg i Gud vår evige Faders nærhet. Etter
at han falt, ble han drevet ut av Faderens nærhet… Ifølge Skriftene ble Jesus

Kristus så Talsmann for Adam og hans barn [se 1 Johannes 2:1; L&p 29:5; 110:4], og også deres
Mellommann [1 Timoteus 2:5; Hebreerne 9:15], og står mellom menneskeheten og den evige
Fader for å tale vår sak. Siden den gang har Jesus Kristus ledet sine tjenere på jorden og gitt
veiledning og åpenbaring til profetene. Hvis Joseph Smith hadde vært en bedrager… ville han
aldri ha sagt at det var Faderen som presenterte Sønnen og ba ham rette sitt spørsmål til Sønnen,
og at det var Sønnen som ga svaret” (Answers to Gospel Questions, red. Joseph Fielding Smith
jr., 5 bind [1957–66], 3:58).

• I det første syn, da Joseph Smith spurte hvilken sekt som var den rette, hvem
var det som svarte på spørsmålet hans?

• Hva sa president Joseph Fielding Smith om hvorfor det var viktig at Joseph
Smith skrev at vår himmelske Fader presenterte Jesus Kristus, og at det var
Jesus Kristus som svarte på Josephs spørsmål? (Elevene skulle forstå følgende
sannhet: Siden Adam og Evas fall har alle åpenbaringer kommet gjennom
Jesus Kristus.)

• Hvordan påvirker det å forstå dette mønsteret for åpenbaring din tillit til
sannheten av profetens beretning om sitt syn?

Det første syn hjelper oss å utvikle tro på Jesus Kristus
Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første
presidentskap:
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“Det er slik Joseph Smiths første syn velsigner oss personlig, vår familie og til
syvende og sist hele menneskehetens familie – vi kommer til tro på Jesus Kristus
gjennom profeten Joseph Smiths vitnesbyrd. Profeter og apostler gjennom hele
menneskehetens historie har hatt guddommelige tilkjennegivelser i likhet med
Joseph Smith…

Alle disse tilkjennegivelsene, både i oldtid og i nyere tid, leder dem som tror, til
den eneste guddommelige kilde til all rettferdighet og håp – til Gud, vår himmelske Fader, og til
hans Sønn Jesus Kristus …

Ved vår tro på profeten Josephs personlige vitnesbyrd og at Det første syn virkelig fant sted, og
ved studium og dyp og oppriktig bønn, vil vi bli velsignet med en fast overbevisning om verdens
Frelser, som talte til Joseph “en skjønn og klar morgen tidlig om våren i atten hundre og tyve’
(Joseph Smith – Historie 1:14)” (“Fruktene av Det første syn,” Ensign eller Liahona, mai
2005, 38).

• Hva sier president Uchtdorf om hvilken velsignelse som kommer av å lære om
det første syn? (Selv om elevene kan bruke forskjellige ord, bør de oppdage
følgende prinsipp: Når vi lærer om det første syn, utvikler vi større tro på
Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus.)

• Hvordan bidrar det å lære om Faderens og Sønnens besøk til Joseph Smith, til å
styrke vår tro på dem? (Svarene kan omfatte følgende: Det første syn er et annet
vitne om at de lever. Det forsikrer oss om at de er interessert i menneskenes
anliggender. Det er et bevis på at de hører og besvarer bønner.)

• Hvilken rolle spiller det første syn for ditt vitnesbyrd om gjenopprettelsen?

• Hva kan du gjøre i den kommende uken for å styrke eller få en bekreftelse på
ditt vitnesbyrd om det første syn?

Oppfordre elevene til å bruke litt tid i dagene som kommer, til å grunne og be
angående det første syn. Be dem skrive ned tanker og følelser de har om Joseph
Smiths hellige opplevelse.

Elevenes leseoppdrag
• Joseph Smith – Historie 1:5-26.

• Dieter F. Uchtdorf, “Fruktene av Det første syn,” Ensign eller Liahona, mai
2005, 36–38.
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LEKSJON 23

Frelseren gjenga sitt
prestedømme, sin kirke og
sitt evangelium

Innledning
Apostler i vår tid har vitnet og sagt: “Vi erklærer høytidelig at
[Jesu Kristi] prestedømme er gjengitt og hans kirke
gjenopprettet på jorden” (“Den levende Kristus: Apostlenes
vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, april 2000, 3). I løpet av
leksjonen kan du hjelpe elevene å forstå at som en del av sin

evige tjenestegjerning, ledet Frelseren evangeliets gjengivelse
og gjenopprettelsen av sin kirke gjennom profeten Joseph
Smith. Et grundig studium av Lære og pakter viser at Jesus
Kristus leder Guds rike på jorden.

Bakgrunnsstoff
• James E. Faust, “Gjenopprettelsen av alle ting,” Ensign eller Liahona, mai 2006,

61–62, 67–68.

• Tad R. Callister, “Hva er plantegningen for Kristi kirke?” (Kirkens skoleverks
andakt for unge voksne, 12. jan. 2014); LDS.org.

Undervisningsforslag
Joseph Smith – Historie 1:18-20
Jesus Kristus gjenopprettet sin kirke i de siste dager
Begynn leksjonen med å be elevene nevne noen viktige spørsmål noen kan stille
vår himmelske Fader. Når du har fått noen svar, kan du be en elev lese Joseph
Smith – Historie 1:18–19 høyt. Spør deretter:

• Hvilket spørsmål stilte Joseph Smith vår himmelske Fader og Jesus Kristus?

• Hvordan svarte Jesus Kristus? (Vurder å vise at vers 20 forteller at Frelseren
gjentok svaret sitt: “Han forbød meg igjen å slutte meg til noen av dem.”)

• Hvis alle kirkene var “på avveie”, hva måtte skje for at Herrens kirke kunne
være på jorden? (Det måtte finne sted en gjenopprettelse av Herrens
nytestamentlige kirke.)

Vis følgende uttalelse av president James E. Faust (1920-2007) i Det første
presidentskap, og be en elev lese den høyt:

“Vi tror at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er en gjenopprettelse av den
opprinnelige kirken som ble grunnlagt av Jesus Kristus, som var ‘bygd opp på
apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv’
[Efeserne 2:20]. Den er ingen avgrening fra noen annen kirke”
(“Gjenopprettelsen av alle ting,” Ensign eller Liahona, mai 2006, 68).
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• Hva betyr det når vi sier at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er en
gjenopprettelse av Frelserens kirke som ble opprettet på nytestamentlig
tid?

Fortell elevene at dere ikke har nok tid sammen til å sammenligne ethvert element
av Herrens opprinnelige kirke med den gjenopprettede kirke. Du kan imidlertid be
elevene studere Lukas 6:13; 10:1; Apostlenes gjerninger 14:23; Efeserne 4:11;
Filipperne 1:1 og Titus 1:5, og merke seg elementer av organisasjonsstrukturen i
den opprinnelige kirken som også finnes i Kirken i dag. (For flere eksempler kan du
oppfordre elevene til å lese “Hva er plantegningen for Kristi kirke?” av bror Tad R.
Callister, Søndagsskolens øverste president, som er oppført under elevenes
leseoppdrag i denne leksjonen.) Vis følgende uttalelse av bror Callister, og be en
elev lese den høyt:

“Hvis man skulle sammenligne… Kristi opprinnelige kirke med ethvert
kirkesamfunn i verden i dag, ville man oppdage at den punkt for punkt,
organisasjon for organisasjon, læresetning for læresetning, ordinans for ordinans,
frukt for frukt og åpenbaring for åpenbaring, bare vil passe med ett – Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige” (“Hva er plantegningen for Kristi kirke?” [Kirkens
skoleverks andakt for unge voksne, 12. jan. 2014]; LDS.org).

• Hvorfor er det viktig å ha et vitnesbyrd om at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige er en gjenopprettelse av Frelserens opprinnelige kirke? (Et slikt
vitnesbyrd hjelper oss å forstå at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er
Herrens sanne kirke på jorden i dag. Siden Herren er den samme i går, i dag og
for evig, bør vi kunne forvente at hans kirke inneholder de samme elementene i
hver evangelieutdeling.)

Lære og pakter 1:17, 38; 18:34–35
Jesus Kristus leder gjenopprettelsens verk
Be elevene skumlese Joseph Smith – Historie 1:17 for å finne ut hva vår himmelske
Fader befalte Joseph Smith å gjøre (lytte til hans Sønn). Les så høyt følgende
uttalelse av president Joseph Fielding Smith (1876–1972):

“All åpenbaring siden fallet har kommet gjennom Jesus Kristus” (Frelsende
læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind [1954–56], 1:27).

For å illustrere denne sannheten kan du be elevene hver for seg lese Lære og pakter
1:17, 38; 18:34–35 med følgende spørsmål i tankene: Hvordan hjelper disse versene
oss å forstå at Jesus Kristus veileder og leder sin kirke gjennom åpenbaring?
Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har kommet
frem til.
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Vis følgende uttalelse av eldste Gary J. Coleman i De sytti, og be en elev lese
den høyt:

“Lære og pakter er et siste-dagers testamente om Jesu Kristi tjenestegjerning for
Guds barn gjennom profeter og Guds tjenere, og den illustrerer det
guddommelige mønsteret for åpenbaring som rettleder Kirken og dens
medlemmer i dag” (“You Shall Have My Word: The Personal Ministry of Jesus
Christ in the Restoration,” i You Shall Have My Word: Exploring the Text of the
Doctrine and Covenants, red. Scott C. Esplin, Richard O. Cowan, and Rachel Cope,

The 41st Annual Brigham Young University Sidney B. Sperry Symposium [2012], 3).

• Hva sier eldste Coleman om hvorfor Lære og pakter er viktig for Kirken i dag?
(Den er et siste-dagers testamente om Jesu tjenestegjerning, og den viser
hvordan åpenbaring leder Kirken i dag.)

• Hvorfor tror du det er viktig for vår himmelske Faders barn å forstå sannheten
som eldste Coleman underviste?

Bær vitnesbyrd om at Frelserens besøk, hans åpenbaringer og
overdragelse av prestedømmets kraft og nøkler under gjenopprettelsen, er

en betydelig del av hans evige tjenestegjerning. For å hjelpe elevene å forstå mer
konkret hvordan Frelseren ledet gjengivelsen av det evige evangelium og
gjenopprettelsen av sin kirke i de siste dager, kan du vise følgende oversikt, eller gi
den til elevene som et utdelingsark (ikke ta med det som står i parentes):

Frelseren leder gjenopprettelsens verk

Kirkens læresetninger Kirkens
ordinanser

Kirkens ledelse

Lære og pakter 76, kapitteloverskriften og
sammendraget (herlighetsriker, livet
etter døden)

Lære og pakter 84:33–39 (Prestedømmets
ed og pakt)

Lære og pakter 128:1, 15, 18
(Stedfortredende dåp for de døde)

Lære og pakter 131:1–4 (Celestialt
ekteskap er nødvendig for opphøyelse)

Lære og pakter 137:6–10; 138:29–35 (De
som dør uten kunnskap om sannheten, vil
få mulighet til forløsning)

Lære og pakter 20:37,
72–74 (Krav til dåp og
riktig dåpsmåte)

Lære og pakter 20:70
(Velsignelse av barn)

Lære og pakter
20:75–77, 79
(Forrettelse av
nadverden)

Lære og pakter
124:33–39
(Tempelordinanser)

Lære og pakter 132:7,
15–20 (Evig ekteskap)

Lære og pakter 20:38–59
(Prestedømsembeder og deres
plikter)

Lære og pakter 20:61–62
(Gjennomføring av
regelmessige konferanser
i Kirken)

Lære og pakter 26:2 (Felles
samtykke)

Lære og pakter 107:22–27,
33–35, 64–67, 85–91 (Kirkens
ledere og deres plikter)

Del klassen i tre grupper, og gi hver gruppe én kolonne å studere. Be hver elev lese
tre eller fire av henvisningene i sin tildelte kolonne, og forberede svar på følgende
spørsmål:
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• Hva gjenga Frelseren til jorden gjennom profeten Joseph Smith?

• Hvorfor er prinsippene eller handlemåtene dere oppdaget, viktige?

Etter noen minutter ber du elevene fortelle hva de har funnet ut. Mens de svarer,
kan du understreke at Jesus Kristus leder gjenopprettelsens verk. Om
nødvendig kan du stille spørsmål som de følgende:

• Hvorfor er det viktig å forstå at Jesus fortsetter å lede sin kirkes og dens
lederes arbeid?

• Hvilke erfaringer har hjulpet dere å vite at denne kirken er Jesu Kristi kirke?

Hvis tiden tillater det, kan du be en elev lese Lære og pakter 1:30 høyt. Spør så
klassen:

• Etter å ha overveiet det vi har snakket om i dag, hvorfor er Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige “den eneste sanne og levende kirke på hele jordens
overflate”? (Fordi det er den eneste kirke på jorden med guddommelig
myndighet til å undervise i Jesu Kristi sanne evangelium, forrette de nødvendige
frelsende ordinanser, og motta fortsatt åpenbaring gjennom Herrens utpekte
tjenere.)

For å runde av leksjonen kan du vurdere å be en elev lese Lære og pakter 76:40–42
høyt mens klassen følger med. Bær vitnesbyrd om at disse versene er et
sammendrag av Frelserens evige tjenestegjerning. Utfordre elevene til å overveie
hva de kan gjøre for å hedre Jesus Kristus, som utførte forsoningen slik at vi kan bli
helliggjort, renset og frelst i Faderens rike.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 1:17, 38; 18:33–35; Joseph Smith – Historie 1:17–20.

• Tad R. Callister, “Hva er plantegningen for Kristi kirke?” (Kirkens skoleverks
andakt for unge voksne, 12. jan. 2014); LDS.org.
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LEKSJON 24

Han lever!
Innledning
Om Frelseren Jesus Kristus erklærte profeten Joseph Smith:
“Og nå, etter de mange vitnesbyrd som er gitt om ham, er
dette vitnesbyrd som vi gir om ham, det siste av dem alle: At
han lever!” (L&p 76:22) Formålet med denne leksjonen er å

hjelpe elevene å forstå at Frelseren lever i dag, at han er vår
talsmann hos Faderen, og at vi ved tro på ham blir “født
sønner og døtre av Gud” (L&p 76:24; se også Galaterne
3:26).

Undervisningsforslag
Lære og pakter 25:1; 76:19–24; 110:1–4
Jesus Kristus lever i dag
Les høyt følgende beretning om noe president Lorenzo Snow (1814-1901)
opplevde, som fortalt av hans barnebarn Alice Pond:

“‘I den store korridoren som fører til det celestiale rom, gikk jeg flere skritt foran
bestefar da han stoppet meg og sa: “Vent litt, Allie, jeg vil fortelle deg noe. Det
var akkurat her vår Herre Jesus Kristus åpenbarte seg for meg like etter at
president Woodruff døde. Han befalte meg straks å sette i gang med å
reorganisere Kirkens første presidentskap, og ikke vente slik det hadde blitt gjort
etter at de tidligere presidenter døde, og han sa at jeg skulle etterfølge president

Woodruff.”

Så kom bestefar ett skritt nærmere og holdt ut sin venstre hånd og sa: “Han sto akkurat her, ca
en meter over gulvet. Det så ut som om han sto på en plate av massivt gull.”

Bestefar fortalte meg hvilken strålende person Frelseren er, og beskrev hans hender, føtter, ansikt
og vakre hvite kapper, og alt sammen var så strålende hvitt og lyst at han nesten ikke klarte å se
på ham.

Så kom bestefar enda et skritt nærmere og la sin høyre hånd på hodet mitt og sa: “Nå, mitt
barnebarn, vil jeg du skal huske at dette er din bestefars vitnesbyrd, at han fortalte deg med sin
egen munn at han virkelig så Frelseren her i templet og snakket med ham ansikt til ansikt”’ [Alice
Pond, i LeRoi C. Snow, “An Experience of My Father’s,” Improvement Era, sep. 1933, 677]”
(Læresetninger fra Kirkens presidenter – Lorenzo Snow [2012], 238–39).

• Hva tenker dere når dere hører denne beretningen?

Fortell elevene at Lære og pakter inneholder to beretninger om at Frelseren viste
seg for mennesker i de siste dager: Én om hans besøk til Joseph Smith og Sidney
Rigdon i Hiram, Ohio (se L&p 76), og den andre om hans besøk til Joseph Smith
og Oliver Cowdery i Kirtland tempel (se L&p 110). Skriv følgende tre spørsmål
på tavlen:

Hva så de? Hva hørte de? Hva lærte de?
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Be klassen se etter svar på disse spørsmålene i Skriftene. Be halve klassen lese Lære
og pakter 76:19–24, og den andre halvparten lese Lære og pakter 110:1–4. Når
elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be dem presentere det de har kommet frem
til. Skriv svarene på tavlen under de riktige spørsmålene. Spør deretter:

• Hva lærer disse versene oss om Jesus Kristus? (Elevene kan nevne en rekke
læresetninger, blant annet følgende: Jesus Kristus er en levende og
herliggjort person. Vår himmelske Fader og Jesus Kristus er adskilte
personer. Gjennom tro på Jesus Kristus og å ta imot hans evangelium blir
vi født sønner og døtre av Gud, og Jesus Kristus er vår talsmann hos
Faderen.)

Gi elevene anledning til å bære sitt vitnesbyrd om disse læresetningene ved å stille
følgende spørsmål:

• Hvilke av disse sannhetene er spesielt meningsfylte for dere? Hvorfor?

Fortell elevene at resten av leksjonen vil fokusere på to av læresetningene som
finnes i skriftstedene de leste: “Jesus Kristus er vår talsmann hos Faderen” og
“Gjennom tro på Jesus Kristus og å ta imot hans evangelium blir vi født sønner og
døtre av Gud.”

Lære og pakter 29:5; 38:4; 45:3–5; Alma 33:3–11
Jesus Kristus er vår talsmann hos Faderen
Skriv ordet talsmann på tavlen, og spør elevene om de vet hva det betyr. (Om
nødvendig kan du definere talsmann ved å forklare at det sikter til en person som
taler til støtte for eller taler en annens sak.) Be elevene lese Lære og pakter 110:4
hver for seg. Spør deretter:

• På hvilken måte er Frelseren en talsmann? (Mens elevene uttrykker sine tanker,
kan du se etter muligheter til å vitne om at Jesus Kristus er vår talsmann hos
Faderen.)

Vis følgende spørsmål, eller skriv dem på tavlen:

Hva gjør Jesus Kristus kvalifisert til å være vår talsmann?

Hva retter Jesus Faderens oppmerksomhet mot når han taler vår sak?

Be elevene arbeide parvis og lete etter svar på disse spørsmålene i Hebreerne 4:15;
Lære og pakter 29:5; 38:4 og 45:3–5. Når elevene har lest skriftstedene og drøftet
spørsmålene på tavlen, kan du be noen få frivillige om å dele sine svar med klassen.

Når elevene forklarer hva de har lært, skulle du sørge for at de forstår følgende:
Jesus Kristus er kvalifisert til å fremlegge vår sak for Faderen fordi han er
fullstendig rettferdig, og derfor kan innfri rettferdighetens krav for våre
synder. Han er kvalifisert til å tale vår sak på grunn av sine gode gjerninger,
sitt fullkomne liv og sitt blod, som han utgjøt for oss. Vi har ikke gjort noe
som gjør oss i stand til å tale vår egen sak (se Alma 22:14).
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Be en elev lese Lære og pakter 45:3–5 høyt mens klassen følger med. Forklar at vår
himmelske Faders gjerning og herlighet er hans barns opphøyelse. Ettersom Jesus
er talsmann for dem som tror på ham, hjelper han til med å utføre Faderens verk,
samtidig som han gir Faderen æren (se også Matteus 10:32).

For å hjelpe elevene å forstå Jesu Kristi arbeid som vår talsmann, kan du be dem
lese Zenos ord i Alma 33:3–10. Be dem finne ord eller uttrykk Zenos gjentok
(variasjoner av “du var barmhjertig” og “du hørte meg”). Spør deretter:

• Hva lærte Zenos om Gud gjennom sine erfaringer med oppriktig bønn?

Be en elev lese Alma 33:11 høyt. Spør så klassen:

• Hvem ga Zenos æren for vår himmelske Faders generøse barmhjertighet?

• Hvorfor vender Gud Faderen sine straffedommer bort fra oss?

• Hvordan hjelper Zenos læresetninger dere å forstå og verdsette Frelserens rolle
som talsmann i deres eget liv?

Vis følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum,
og be en elev lese den høyt:

“Det er av stor betydning for meg at jeg når som helst og i enhver omstendighet
kan komme frem for nådens trone i bønn, at min himmelske Fader vil høre min
bønn, at min talsmann, han som ikke syndet, hvis blod ble utgytt, vil føre min
sak. (Se L&p 45:3-5.)” (“I Know in Whom I Have Trusted,” Ensign, mai 1993, 83).

Be en elev forklare med egne ord prinsippet eldste Christofferson underviste. Spør
deretter:

• Hvordan kan et personlig vitnesbyrd om denne læresetningen hjelpe dere i
vanskelige tider?

Mosiah 5:5–15
Gjennom tro på Jesus Kristus og å ta imot hans evangelium blir vi født sønner og
døtre av Gud
Be en elev lese Lære og pakter 76:24 høyt, og be klassen følge med. Fremhev
ordene “ved ham og gjennom ham og av ham… er [vi] født sønner og døtre
av Gud”.

Spør elevene:

• Hva vil det si å være “født sønner og døtre av Gud”? (L&p 76:24; se også L&p
25:1).

Sørg for at elevene forstår at selv om vi alle er vår himmelske Faders åndebarn,
sikter uttrykket “født sønner og døtre av Gud” konkret til dem som er “født på ny”.
Fortell elevene at Mormons bok illustrerer prosessen med å bli født på ny.

Vis følgende oversikt, eller kopier den på tavlen (ikke ta med det som står i
parentes):
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Hva var kong Benjamins folk villige til
å gjøre?

Hva førte handlingene
deres til?

(Inngå en pakt om å adlyde alle Guds bud)

(Påta seg Kristi navn)

(Utøve tro på Kristus)

(De opplevde en forandring i
hjertet)

(De ble født av Kristus)

(Kristus ble deres Far
i pakten)

Gi et kort sammendrag av kong Benjamins budskap i Mosiah 2–4. Forklar så at
kong Benjamins ord hadde en dramatisk virkning på hans folk, og Herrens ånd
forårsaket en “stor forandring” i deres hjerte (se Mosiah 5:2). Be elevene studere
Mosiah 5:2–8, 15 i par, og se etter svar på spørsmålene i oversikten. Når elevene
har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har funnet. Spør deretter:

• Hvordan kan dere, ifølge det dere har lært om kong Benjamins folk, bli en sønn
eller datter av Kristus? (Elevene bør uttrykke følgende prinsipp: Når vi tar imot
Jesus Kristus og inngår og holder pakter om å adlyde Guds bud, blir vi
født sønner og døtre av Kristus.)

Når elevene drøfter disse versene, vil de kanskje trenge hjelp til å forstå læren om
at vi blir Kristi barn. Les høyt følgende undervisning av president Joseph Fielding
Smith (1876–1972):

“Frelseren blir vår Far… fordi han tilbyr oss liv, evig liv ved den forsoning han
utførte for oss …

Vi blir barn, sønner og døtre av Jesus Kristus, ved våre pakter og vår lydighet til
ham” (Frelsende læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind [1954–56], 1:29).

• Hva sier Mosiah 5:15 om hvilke velsignelser vi kan motta som Jesu Kristi sønner
eller døtre?

• Hvilke tanker og følelser har dere om å være en sønn eller datter av Jesus
Kristus?

Når du avslutter leksjonen, kan du oppfordre elevene til å grunne på hvordan de
har blitt velsignet ved å vite at Frelseren lever, at han er vår talsmann hos Faderen
og at vi ved en pakt kan være sønner eller døtre av Kristus.

Elevenes leseoppdrag
• Mosiah 5:1–15; Lære og pakter 45:3–5; 76:19–24; 110:1–4.
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LEKSJON 25

Jesus Kristus vil en dag
vende tilbake

Innledning
Profeter gjennom alle generasjoner har profetert at Jesus
Kristus vil vende tilbake til jorden. Jesaja skrev “Herrens
herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det” (Jesaja
40:5). Disse profetiene hjelper Jesus Kristi disipler å forberede

seg selv og andre til denne enestående begivenheten, og ha
håp, i visshet om at vår himmelske Fader forutser fremtiden
og forbereder verden for sin Sønns strålende gjenkomst.

Bakgrunnsstoff
• Dallin H. Oaks, “Forberedelse til det annet komme,” Ensign eller Liahona, mai

2004, 7–10.

Undervisningsforslag
Frelseren vil komme i kraft og herlighet
Still elevene følgende spørsmål, og sammenfatt svarene deres på tavlen:

• Hva tenker dere på når det annet komme blir nevnt?

• Hvordan tror dere det annet komme vil være?

Be en elev lese Lære og pakter 29:11 høyt. Spør så klassen:

• Hva lærer dere av dette skriftstedet om det annet komme? (Når elevene svarer,
legger du vekt på følgende sannhet: Når Frelseren kommer igjen, vil han
komme i kraft og herlighet sammen med himmelens hærskarer. Skriv
denne sannheten på tavlen.)

Forklar for elevene at det er mange aspekter ved Jesu Kristi annet komme
som kan studeres i Skriftene, for eksempel tegnene som vil komme forut

for hans komme, og de ugudeliges ødeleggelse ved hans komme. Denne leksjonen
vil fokusere spesielt på Frelseren, hans komme i kraft og herlighet, og hvordan vi
kan forberede oss til denne store begivenheten. Gi hver elev en kopi av oversikten
“Profetier om det annet komme”. Be elevene gå sammen to og to, og gi hvert par
to eller tre rader med skriftsteder å studere (sørg for at alle radene blir tildelt noen).
Be hvert par om å skrive i oversikten hva deres tildelte skriftsteder lærer oss om
Jesu Kristi annet komme. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle
hva de har kommet frem til.
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Jesu Kristi annet komme

Profetier om det annet komme Hva vi lærer om det
annet komme

Lære og pakter 49:6–7; Joseph Smith – Matteus 1:40

Jesaja 40:5; Matteus 16:27

Jesaja 52:10; Lære og pakter 133:3

Sakarja 13:6; 14:4; Lære og pakter 45:48, 51–53

Jesaja 63:2; Åpenbaringen 19:11–13; Lære og pakter
133:46–48

Apostlenes gjerninger 1:9–11; 1 Tessalonikerbrev 4:16

1 Tessalonikerbrev 4:17; Lære og pakter 88:96–98

Åpenbaringen 16:20; Lære og pakter 133:21–24

Lære og pakter 5:19; 101:24–25; 133:41

2 Peter 3:10; Joseph Smith – Matteus 1:46–48

Følg opp med å stille følgende spørsmål:

• Basert på det dere har studert, hvordan vil Jesu Kristi kraft og herlighet bli
tilkjennegitt ved hans komme?

• Hvilke profetier om det annet komme skilte seg ut for dere? Hvorfor?

(Merk: Før du går videre, kan du gå tilbake til oversikten og spørre elevene hvilken
verdi det ligger i å studere Skriftene på denne måten – for å finne sammenhenger,
mønstre og temaer.)

Lære og pakter 1:12; 34:5–6; 39:20; 88:81–86, 92; 133:4–5, 10
Profeter forbereder oss til Jesu Kristi annet komme
Vis følgende uttalelse av eldste Sterling W. Sill (1903-1994) i De sytti, og be en elev
lese den høyt:

“Kristi annet komme er nevnt 1500 ganger i Det gamle testamente og 300
ganger i Det nye testamente. Hvis Gud mente at dette emnet er så viktig, må han
ha ønsket at vi skal gjøre noe med det” (i Conference Report, april 1966, 19).

• Hvorfor tror dere det er betydningsfullt at Skriftene inneholder så mange
profetier om det annet komme?
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Vis følgende skriftsteder, eller skriv dem på tavlen. Be elevene hver for seg
sammenligne disse skriftstedene og merke seg to forskjellige måter vi skal
forberede oss til det annet komme på.

L&p 1:12; 88:92; 133:4–5, 10

L&p 34:5–6; 39:20; 88:81–84

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan dere ta opp noen av eller alle følgende
spørsmål:

• Hvordan vil dere sammenfatte sannhetene som fremsettes i disse skriftstedene,
i ett utsagn? (Sørg for at elevene uttrykker noe i denne retning: Profetier om
Jesu Kristi annet komme ble gitt og nedtegnet i Skriftene for at vi kan
forberede oss selv og andre til den dagen.)

• Hvorfor trenger vi å forberede andre og ikke bare oss selv til Jesu Kristi
annet komme?

• Hvordan kan vi hjelpe andre å forberede seg til Herrens komme?

• Hvordan tror dere det å hjelpe andre å forberede seg til det annet komme, vil
hjelpe dere også å forberede dere?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv
apostlers quorum:

“Selv om vi ikke kan endre det faktum at Det annet komme vil finne sted, og vi
ikke vet det nøyaktige tidspunkt, kan vi sette fart i vår egen forberedelse og
prøve å påvirke mennesker rundt oss til å forberede seg. …

Hva om dagen for hans komme var i morgen? Hvis vi visste at vi skulle møte
Herren i morgen – ved for tidlig død eller at han uventet kom – hva ville vi da
gjøre i dag? Hvilke bekjennelser ville vi komme med? Hva ville vi slutte å gjøre?

Hvilke mellomværender ville vi gjøre opp? Hvem ville vi tilgi? Hvilke vitnesbyrd ville vi bære?

Hvis vi ville gjøre dette da, hvorfor ikke nå? Hvorfor ikke søke fred mens fred kan oppnås? Hvis
våre forberedelseslamper er nesten tomme, så la oss straks begynne å fylle dem igjen”
(“Forberedelse til det annet komme,” Ensign eller Liahona, mai 2004, 8, 9).

• Hva kan vi gjøre for å fremskynde vår forberedelse til det annet komme?

• Hvilken fare ligger det i å utsette vår forberedelse?

Matteus 25:1–13
Forberedelse til Jesu Kristi annet komme
Forklar for elevene at bare noen dager før Jesu Kristi død spurte disiplene hans om
tegnene som ville komme før hans annet komme (se Matteus 24:3; Joseph Smith –
Matteus 1:4). Frelserens svar finnes i Matteus 24–25. Be noen elever bytte på å lese
høyt fra Matteus 25:1–13, og be resten av klassen følge med. Led så elevene i en

LEKSJON 25

105



samtale om lignelsen om de ti jomfruer ved hjelp av noen av eller alle følgende
spørsmål og sitater:

• Hva regner dere som uforstandig ved disse fem jomfruenes handlinger? (De
uforstandige jomfruene gjorde ikke det som var nødvendig for å forberede seg
til Frelserens komme. Å streve flittig for å forberede oss til Frelserens komme
ved å gjøre det vi vet er riktig, bringer store velsignelser, innbefattet å være rede
til å slutte oss til Frelseren når han kommer.)

• Hva betyr ordene “dra ut for å møte ham”? (vers 6). Hvorfor ikke vente
tålmodig til han kommer til dere? (Se også L&p 133:5, 10, 14, 19.)

• Hvorfor kunne ikke de kloke jomfruene dele sin olje med de uforstandige
jomfruene?

• Hva lærer denne lignelsen dere om å forberede dere til å møte Frelseren? (Selv
om de kan bruke forskjellige ord, kan elevene uttrykke et prinsipp omtrent som
dette: Ved lydighet mot Guds bud kan vi forberede oss til Jesu Kristi
annet komme. Se også L&p 45:56–57.)

Suppler samtalen med følgende uttalelser av eldste Dallin H. Oaks og eldste David
A. Bednar i De tolv apostlers quorum:

“Herren sa om [lignelsen om de ti jomfruer]: ‘Og på den dag jeg kommer i min
herlighet, skal lignelsen oppfylles som jeg fortalte om de ti jomfruer’ (L&p 45:56).

Lignelsen står i det 25. kapittel av Matteus og sammenligner situasjonen til de
fem uforstandige og de fem kloke jomfruer. Alle ti ble invitert til bryllupsfesten,
men bare halvparten av dem var forberedt med olje på lampen da brudgommen
kom. De fem som var forberedt, gikk inn til bryllupsfesten, og døren ble lukket.

De fem som hadde utsatt forberedelsene, kom for sent. Døren var stengt, og Herren nektet dem å
komme inn og sa: ‘Jeg kjenner dere ikke’ [Matteus 25:12]. ‘Våk derfor!’ avsluttet Frelseren. ‘For
dere kjenner ikke dagen eller timen’ [Matteus 25:13].

Budskapet i denne lignelsen gir grunn til ettertanke. De ti jomfruer forestiller åpenbart
medlemmer av Kristi kirke, for alle var invitert til bryllupsfesten, og alle visste hva som krevdes
for å få adgang da brudgommen kom. Men bare halvparten var rede da han kom” (Dallin H.
Oaks, “Forberedelse til det annet komme,” Ensign eller Liahona, mai 2004, 8).

“Var de fem kloke jomfruene egoistiske og uvillige til å dele, eller hadde de rett i
at omvendelsens olje ikke kan lånes? Kan den åndelige styrke som kommer av
konsekvent lydighet mot budene, gis til en annen? Kan kunnskap oppnådd ved
flittig studium og overveielse av Skriftene, bli formidlet til en som er i manko?
Kan den fred som evangeliet bringer til en trofast siste-dagers-hellig, overføres til
en person som opplever motgang eller store utfordringer? Det klare svaret på

hvert av disse spørsmålene er nei.

Som de kloke jomfruene helt riktig understreket, må hver enkelt av oss ‘kjøpe til oss selv’. Disse
inspirerte kvinnene beskrev ikke en forretningstransaksjon, men understreket snarere vårt
individuelle ansvar for å holde vår vitnesbyrdslampe brennende, og skaffe oss rikelig tilførsel av
omvendelsens olje. Denne dyrebare oljen oppnås én dråpe om gangen – ‘linje på linje og bud på
bud’ (2 Nephi 28:30), tålmodig og uavlatelig. Ingen snarvei er tilgjengelig, ingen siste øyeblikks
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forfjamset forberedelse er mulig” (David A. Bednar, “Omvendt til Herren,” Ensign eller Liahona,
nov. 2012, 109).

• Hvorfor skulle vi arbeide ivrig med våre forberedelser til Kristi annet komme?

Vurder å skrive følgende ufullstendige setning på tavlen, og be elevene overveie og
deretter skrive ned hvordan de ville fullføre den:

For å få fart på min forberedelse til Kristi annet komme, vil jeg
____________________.

Oppfordre elevene til å tenke på hvordan de konkret kan hjelpe familie, venner
eller andre å forstå hvor viktig det er å forberede seg til Jesu Kristi gjenkomst.
Oppfordre elevene til å love Herren at de vil følge opp eventuelle tilskyndelser de
har mottatt.

Elevenes leseoppdrag
• Matteus 25:1–13; Lære og pakter 133:3–19.

• Dallin H. Oaks, “Forberedelse til det annet komme,” Ensign eller Liahona, mai
2004, 7–10.
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LEKSJON 26

Jesus Kristus vil regjere som
kongenes Konge og
dømme verden

Innledning
Under tusenårsriket vil Jesus Kristus “regjere som Kongenes
konge og Herrenes 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”

(“Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd,” Ensign eller
Liahona, april 2000, 3). Denne leksjonen vil hjelpe elevene å
forstå at de ikke trenger å vente til tusenårsriket med å nyte
noen av dets velsignelser.

Bakgrunnsstoff
• Kapittel 45, “Tusenårsriket,” Evangeliets prinsipper [2009], 263–67.

• Kapittel 46, “Den endelige dom,” Evangeliets prinsipper [2009], 268–74.

• Hvis tilgjengelig: Kapittel 37, “Tusenårsriket og herliggjørelsen av jorden,”
Evangeliets læresetninger, elevhåndbok, 2. utg. (Kirkens skoleverks håndbok,
2010), 104–6.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 65:1-6
Jesus Kristus vil personlig regjere på jorden
Be elevene skrive på et papirark ting de regelmessig ber om eller for. Be noen elever
fortelle hva de har skrevet, hvis de føler seg komfortable med å gjøre det.

Be en elev lese kapitteloverskriften til Lære og pakter 65 høyt. (Hvis ikke elevene
har tilgang til 2013-utgaven av Skriftene, kan du forklare at dette kapitlet er en
åpenbaring om bønn som ble gitt gjennom profeten Joseph Smith.) Forklar at i
denne åpenbaringen forteller Herren oss noe vi skulle be om, spesielt når vi blir
vitne til oppfyllelsen av hendelsene som er profetert skal finne sted i de siste dager.

Be to elever bytte på å lese høyt fra Lære og pakter 65:1-2. Be klassen følge med for
å finne Herrens beskrivelse av evangeliets utbredelse. Spør deretter:

• Hvor langt vil Jesu Kristi evangelium bli utbredt? (Elevene skulle oppdage
følgende læresetning: Jesu Kristi evangelium vil bli utbredt over hele
verden. Skriv denne læresetningen på tavlen.)

• Hva sier vers 2 om hva stenen som rives løs fra fjellet uten hender, er for noe?

Når elevene har svart, kan du lese følgende uttalelse av president Spencer W.
Kimball (1895-1985):
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“Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige… er det riket som himmelens Gud
etablerte, som aldri skulle bli ødelagt eller erstattet… Tidlig på 1800-tallet kom
dagen… [da] Kirken ble organisert. Liten som den var, med bare seks
medlemmer, kan den sammenlignes med stenen som ble revet løs fra fjellet uten
hender, som skulle knuse andre nasjoner og rulle frem og fylle hele jorden… I
dag ruller stenen frem for å fylle jorden” (“The Stone Cut without Hands,”

Ensign, mai 1976, 8, 9).

• Hva betyr det for deg å være en del av Guds rike på jorden?

Be en elev lese Lære og pakter 65:3-4 høyt. Be en annen elev lese vers 5–6 høyt. Be
klassen følge med for å finne Herrens rettledning om hva vi skulle be om. Drøft
deretter følgende spørsmål:

• Hva sier disse versene om hva vil skulle be om når vi forbereder oss til det annet
komme? (Etter hvert som elevene svarer på dette spørsmålet, kan du be dem
sammenligne vers 6 med ordene i Fadervår, i Matteus 6:10.)

• Hvilke to riker omtales i vers 6? (“Guds rike” på jorden [eller Kirken] og
“himmelens rike”.)

• Hva har Herren befalt “Guds rike” på jorden å gjøre? (Når elevene svarer, kan
du understreke følgende læresetning: Guds rike på jorden, eller Jesu Kristi
kirke, vil bli utbredt over hele verden og forberede jordens innbyggere til
Kristi tusenårige regjeringstid.)

(Merk: Du kan gjerne understreke at i tusenårsriket vil Jesus Kristus utøve politisk
og kirkelig domsmyndighet over hele jorden. [Hvis den er tilgjengelig, kan du se
Lære og pakter, elevhåndbok, 2. utg. (Kirkens skoleverks håndbok, 2001), 139–40.])

Kopier følgende oversikt på tavlen, eller del den ut til hver elev (ikke ta
med det som står i parentes):

Jesus Kristus og tusenårsriket

Hva vil Kristus
gjøre i
tusenårsriket?

Jesaja 9:6–7; 33:22;
Åpenbaringen 11:15;
1 Nephi 22:24

(Han vil regjere i Guds rike på jorden. Han vil være
dommer og lovgiver og frelse oss.)

Hvor vil Kristus
være i
tusenårsriket?

Sefanja 3:15–17; Lære
og pakter 29:11; 45:59

(Han vil være på jorden midt iblant sitt folk.)

Hvordan vil
Kristus regjere i
tusenårsriket?

Åpenbaringen 19:15;
Lære og pakter 38:21–22

(Kristus vil være konge og lovgiver.)

Hvilken virkning
vil Kristi
regjeringstid ha?

Jesaja 2:2–4; 1 Nephi
22:25–28; 2 Nephi
30:10–18

(Fred, samhold og rettferdighet vil bli opprettet på
jorden. Satan vil ikke ha noen makt over
menneskenes hjerte.)
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(Merk: Du kan gjerne forklare at denne aktiviteten vil belyse verdien av å noen
ganger studere Skriftene etter emne. Når vi studerer Skriftene etter emne, kan vi
tydeligere se detaljer som mønstre og temaer.)

Del klassen i grupper på fire elever. Be én elev i hver gruppe studere henvisningene
og svare på spørsmålet i første rad av oversikten. Be en annen elev i gruppen gjøre
det samme med rad to, og så videre. Be elevene legge spesielt merke til ord og
uttrykk som hjelper dem å besvare deres tildelte spørsmål. Du kan gjerne foreslå at
elevene markerer det de finner. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be dem
snakke med de andre medlemmene av gruppen om det de har lært.

(Merk: Hvis den er tilgjengelig i løpet av leksjonsforberedelsen, kan du se på
følgende kommentar om 1 Nephi 22:26: Mormons bok, elevhåndbok [Kirkens
skoleverks håndbok, 2009], 48.)

Still deretter følgende spørsmål:

• Ut fra det dere har snakket om, hva ser dere mest frem til ved tusenårsriket?
(Når elevene har svart, skriver du følgende læresetning på tavlen: Frelseren vil
personlig regjere på jorden i tusenårsriket.)

• På hvilke måter kan vi la Frelseren regjere personlig i vårt liv akkurat nå?

• Hvordan kan vårt liv forandre seg hvis vi lar Kristus regjere i vårt liv?

Les høyt følgende uttalelse av president Spencer W. Kimball:

“Når Satan blir bundet i ett eneste hjem – når Satan blir bundet i ett eneste liv –
har tusenårsriket allerede begynt i dette hjemmet, dette livet” (The Teachings of
Spencer W. Kimball, red. Edward L. Kimball [1982], 172).

Gi elevene tid til å tenke over hva de vil gjøre for å invitere Frelseren til å regjere
personlig i deres liv og familie.

Johannes 5:22; Matteus 12:36–37; Åpenbaringen 20:12–13; Mosiah 4:30;
Lære og pakter 137:9
Jesus Kristus vil være vår dommer
Vis følgende skriftstedhenvisninger, eller skriv dem på tavlen:

Johannes 5:22

Matteus 12:36-37

Åpenbaringen 20:12-13

Mosiah 4:30

Lære og pakter 137:9
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Be elevene forestille seg hvordan de ville svart om en venn stilte følgende spørsmål:
“Hvem vil være vår dommer på dommens dag?” og “På hvilket grunnlag vil vi bli
dømt?” Gi elevene noen minutter til å studere skriftstedene som står på tavlen, og
så formulere et svar på dette spørsmålet. Etter noen minutter kan du be elevene
snakke om svarene med den som sitter ved siden av dem. Spør så klassen:

• Hva har dere lært om dommens dag? (Elevene skulle oppdage følgende
læresetning: Jesus Kristus vil være vår dommer.)

• På hvilket grunnlag vil Frelseren dømme oss? (Svarene bør omfatte følgende
læresetning: Frelseren vil dømme oss etter våre ord, tanker og gjerninger
og vårt hjertes ønsker.)

Les høyt følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum:

“Vår Mester levde et fullkomment, syndfritt liv og var derfor fri fra
rettferdighetens krav. Han er fullkommen i enhver egenskap, inkludert kjærlighet,
medfølelse, tålmodighet, lydighet, tilgivelse og ydmykhet …

Jeg vitner om at Frelseren med ufattelig lidelse og kval, til uoverskuelig pris,
oppnådde sin rett til å være vår Forløser, vår Mellommann, vår endelige
Dommer” (“Forsoningen kan sikre din fred og lykke,” Ensign eller Liahona, nov.

2006, 42).

• Hvordan påvirker kunnskapen om at Jesus Kristus vil være vår “endelige
dommer” dine følelser med hensyn til den endelige dom?

Oppfordre elevene til å skrive følgende spørsmål på et kort eller et ark, og ha det på
en fremtredende plass: Hvordan vil jeg la Jesus Kristus regjere i mitt liv i dag?

Elevenes leseoppdrag
• Matteus 25:31-46.

• Kapittel 45, “Tusenårsriket,” Evangeliets prinsipper [2009], 263–67.

• Kapittel 46, “Den endelige dom,” Evangeliets prinsipper [2009], 268–74.
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LEKSJON 27

Jesus Kristus er verdens lys,
liv og håp

Innledning
Jesus Kristus “er verdens lys, liv og håp” (“Den levende
Kristus: Apostlenes vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, april
2000, 3). Denne leksjonen vil hjelpe elevene å forstå at når

de kommer til Kristus, vil de få større håp om evig liv, og de
vil ha en sterkere beslutning om å utholde livets prøvelser.

Bakgrunnsstoff
• Dieter F. Uchtdorf, “Håpet i Guds lys,” Ensign eller Liahona, mai 2013,

70, 75–77.

• Dieter F. Uchtdorf, “Håpets uendelige kraft,” Ensign eller Liahona, nov.
2008, 21–24.

Undervisningsforslag
Johannes 1:1–9; Lære og pakter 88:6–13
Jesus Kristus er verdens lys
Les høyt følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første
presidentskap. Be klassen lytte etter omstendigheter som kan få noen til å føle at de
er omgitt av mørke:

“Jeg har et kjært maleri på kontoret mitt som heter Døren til opplysning. Det er
malt av en venn av meg, den danske kunstneren Johan Benthin, som var den
første stavspresident i København.

Maleriet viser et mørkt rom med en åpen dør som det skinner lys fra. Det er
interessant for meg at lyset som kommer gjennom døren, ikke lyser opp hele
rommet – bare området rett foran døren.

For meg er mørket og lyset i dette maleriet en metafor for livet. At det noen ganger føles som om
vi er omgitt av mørke, er en del av vårt liv som mennesker. Vi kan ha mistet en av våre nærmeste,
et barn kan ha kommet på avveier, vi kan ha fått en urovekkende medisinsk diagnose, vi kan ha
utfordringer knyttet til sysselsetting og være tynget av tvil eller frykt, eller vi kan føle oss
ensomme eller at ingen verdsetter oss.

Men selv om vi kan føle oss hjelpeløse i våre nåværende omstendigheter, lover Gud oss håpet i
sitt lys – han lover å belyse veien foran oss og vise vei ut av mørket” (“Håpet i Guds lys,” Ensign
eller Liahona, mai 2013, 70).

• Hva er noen omstendigheter som kan få noen til å føle seg omgitt av mørke?

• Hva sa president Uchtdorf at Gud kan gjøre når vi føler oss slik?

Når elevene har svart, kan du forklare at denne leksjonen skal fokusere på hvordan
vi kan motta lys og håp fra Gud, uansett omstendigheter.
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Be en elev lese Johannes 1:1–5 høyt. Be klassen følge med, på søk etter ord og
uttrykk Johannes brukte til å beskrive Frelseren. Når elevene forteller hva de har
funnet ut, skriver du følgende læresetning på tavlen: Jesus Kristus er verdens lys.

For å hjelpe elevene å styrke sin forståelse av denne læren, kan du be dem lese
Johannes 1:6–9 hver for seg. Spør deretter:

• Hva lærer disse versene oss om Jesu Kristi funksjon som verdens lys?

• Hvordan hjelper fotnotene til vers 9 deg å forstå hvordan Jesus kan være
verdens lys for alle mennesker?

Fortell elevene at i Skriftene kalles lyset “som opplyser hvert menneske” (Johannes
1:9), eller Kristi lys, “av og til Herrens ånd, Guds ånd, Kristi ånd eller Livets lys”
(Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet [2004], 89). Kristi lys er beskrevet i Lære
og pakter 88.

La elevene gå sammen to og to. Be dem studere Lære og pakter 88:6–13 og finne ut
hvordan Jesus Kristus er kilden til lys og liv. Når elevene har fått tilstrekkelig tid,
stiller du følgende spørsmål:

• Hvordan påvirker Kristi lys hele vår himmelske Faders skaperverk?

• Hva antyder sannhetene, som er nedtegnet i disse versene, at Kristi lys har kraft
til å gjøre for en enkeltperson?

• Hvorfor er det nyttig å forstå at det lys som styrer universet, er “det samme lys
som skjerper deres forstand”? (L&p 88:11).

Vis følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf, og be en elev lese den høyt:

“Guds lys finnes virkelig. Det er tilgjengelig for alle! Det gir liv til alle ting [se L&p
88:11-13]. Det kan mildne smerten av det dypeste sår. Det kan være en
helbredende balsam for ensomhet og sykdom i vår sjel. I fortvilelsens furer kan
det så frøene av et lysere håp. Det kan opplyse sorgens dypeste daler. Det kan
belyse veien foran oss og lede oss gjennom den mørkeste natt til løftet om et
nytt daggry.

Dette er ‘Jesu Kristi Ånd’, som gir ‘lys til hvert menneske som kommer til verden’ [L&p
84:45–46]” (“Håpet i Guds lys,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 75).

Drøft følgende spørsmål med klassen:

• Hva sier president Uchtdorf om hvilke velsignelser som kommer fra det lys som
vår himmelske Fader gir oss gjennom Jesus Kristus?

• Når har dere opplevd de velsignelser president Uchtdorf nevnte?

Skriv følgende ufullstendige setning på tavlen:

Verdens lys gir…
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Be elevene lese Lære og pakter 88:13 om igjen, og se etter en setning som fullfører
setningen på tavlen. Spør:

• Hvordan angår Frelserens funksjon som verdens lys, hans funksjon som
verdens liv?

• På hvilke måter er lys forbundet med liv? (Du kan gjerne fremheve at Jesus er
“verdens liv fordi hans oppstandelse og hans forsoning Frelser oss fra både
fysisk og åndelig død” [Dallin H. Oaks, “Verdens lys og liv,” Lys over Norge, jan.
1988, 59].)

• Hva ville resultatet bli om Frelserens lys og kraft sluttet å understøtte alle ting?
(Det ville ikke være noe mer liv.)

Forklar at Skriftene gir eksempler på hvordan Jesus bokstavelig talt er verdens lys.
Da Frelseren døde, var det mørkt i tre dager, et symbol på at verdens lys hadde
forlatt verden (se 3 Nephi 8:20–23). På den annen side ble Frelserens fødsel
ledsaget av en stjerne og store lys på himmelen, og også av tre dager med lys (se
Helaman 14:3–5; 3 Nephi 1:15, 21).

Salmene 146:5; Romerne 5:3–5; 15:13; Ether 12:4, 32; Moroni 7:3, 40–41
Jesus Kristus er verdens håp
Forklar for elevene at ordet håp kan ha flere betydninger. I Jesu Kristi evangelium er
håp “en tillitsfull forventning og lengsel etter de velsignelser som er lovet de
rettferdige” (Veiledning til Skriftene, “Håp”; scriptures.lds.org). Frelseren kalles
noen ganger “verdens håp” fordi de lovede velsignelsene ved rettferdighet kommer
til oss gjennom ham (“Den levende Kristus: Apostlenes vitnesbyrd,” Ensign eller
Liahona, april 2000, 3).

Vis følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger, eller skriv dem på tavlen:

Hva er sant håp forankret i? (Ether 12:4, 32; Moroni 7:3, 40–41)

Hva vil håp gjøre for oss i dette liv? (Salmene 146:5; Romerne 5:3–5; 15:13)

Del klassen i små grupper. Be gruppene studere hvert skriftsted, se etter viktige ord
og uttrykk om håp, og drøfte svar på spørsmålene. Når elevene har fått tilstrekkelig
tid, ber du gruppene utarbeide en eller to erklæringer om en læresetning eller et
prinsipp som sammenfatter det de har lært vedrørende læren om håp. Be gruppene
dele sine konklusjoner med klassen. Sørg for at elevene forstår at håp er å ha tillit
til at vi, gjennom Jesu Kristi forsoning og ved lydighet mot budene, vil motta
Guds lovede velsignelser, innbefattet evig liv. Hvis tiden tillater det, kan dere
samtale om følgende spørsmål:

• Hva betyr ordet sikkert i setningen “ha et sikkert håp om en bedre verden”
(Ether 12:4) for deg? (Visshet, tillit eller trygghet. Du kan gjerne foreslå at
elevene skriver denne henvisningen i margen i Skriftene ved siden av Ether
12:4.)
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• Hvordan kan håp, slik det er beskrevet i disse versene, være “et anker for
menneskenes sjeler” og hjelpe oss å være “sikre og standhaftige – alltid rike på
gode gjerninger”? (Ether 12:4).

Vis følgende uttalelse, og be en elev lese den høyt:

“Når vi har håp, stoler vi på Guds løfter. Vi føler en stille forvissning om at når vi gjør ‘rettferdige
gjerninger’, skal vi ‘få [vår] lønn, ja, fred i denne verden og evig liv i den kommende verden’ (L&p
59:23). Mormon sa at et slikt håp bare kommer gjennom Jesu Kristi forsoning [se Moroni 7:41]”
(Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet [2004], 71).

• Hvorfor er vår tro på Jesus Kristus og hans forsoning avgjørende for å utvikle
ekte håp? Hvordan hjelper dette dere å forstå hvorfor Jesus Kristus er verdens
håp? (Når vi håper på Jesus Kristus, kan vi se forbi jordiske vanskeligheter og
sorg og fokusere på velsignelsene som er tilgjengelige gjennom hans forsoning,
for eksempel oppstandelse og evig liv.)

• Hva kan dere gjøre for å leve med større håp i dette liv?

Hvis Den hellige ånd tilskynder deg til det, kan du be elevene fortelle om en gang
da deres håp om oppstandelse og evig liv gjennom Jesus Kristus var til velsignelse
for dem selv eller andre.

Elevenes leseoppdrag
• Salmene 146:5; Johannes 8:12; Romerne 5:3–5; 15:13; 1 Peter 1:3; Ether 12:4, 32;

Moroni 7:3, 40–41; Lære og pakter 88:6–13; 138:14.

• Dieter F. Uchtdorf, “Håpet i Guds lys,” Ensign eller Liahona, mai 2013,
70, 75–77.
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LEKSJON 28

Et personlig vitnesbyrd om
Jesus Kristus

Innledning
Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum har
sagt: “Som hans rettmessig ordinerte apostler bærer vi
vitnesbyrd om at Jesus er den levende Kristus, Guds
udødelige Sønn” (“Den levende Kristus: Apostlenes
vitnesbyrd,” Ensign eller Liahona, april 2000, 3). Gjennom

hele dette kurset har vi studert Jesu Kristi evige
tjenestegjerning og profetenes vitnesbyrd om ham. Når vi får
et personlig vitnesbyrd gjennom Den hellige ånd om at Jesus
er den levende Kristus, er vi beredt til å bære vårt eget
vitnesbyrd om Frelseren til andre.

Bakgrunnsstoff
• D. Todd Christofferson, “Bli et vitne om Kristus,” Ensign, mars 2008, 58–63.

Undervisningsforslag
2 Nephi 25:26; Mosiah 18:8–11
Stå som vitne om Kristus
Spør elevene om noen av dem har vært i en situasjon hvor de var det eneste
medlemmet av Kirken eller den eneste som var villig til å representere Kirkens
normer. Be dem svare på følgende spørsmål:

• Hva følte dere da dere taklet denne situasjonen som en etterfølger av Jesus
Kristus?

• Hva var noen meningsfylte eller krevende aspekter av opplevelsen?

Minn elevene på beretningen i Mormons bok om Alma, som ble omvendt av
profeten Abinadis undervisning. Etter sin omvendelse begynte Alma også å
forkynne evangeliet. I Mosiah 18 kan vi lese hans undervisning om dåpens pakt. Be
en elev lese Mosiah 18:8-11 høyt. Be elevene følge med og finne frem til holdninger
og handlinger som viser at en person er klar til å inngå og holde dåpens pakt. Når
elevene har svart, kan du fremheve setningen “stå som Guds vitner til alle tider og i
alle ting og på alle steder” i vers 9. Spør deretter:

• Hva vil det si å stå som vitne om Gud Faderen og Jesus Kristus “til alle tider og i
alle ting og på alle steder”? (Mosiah 18:9).

Vis følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum, og be en
elev lese den høyt:
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“Apostlene er kalt og ordinert til å være spesielle vitner om Kristi navn i hele
verden (se L&p 107:23), men plikten til å vitne om Kristus til alle tider og på alle
steder gjelder ethvert medlem av Kirken som har mottatt Den hellige ånds
vitnesbyrd” (“Witnesses of Christ,” Ensign, nov. 1990, 30).

• Hva sier eldste Oaks om hvem som har ansvar for å bære vitnesbyrd om Jesus
Kristus? (Sørg for at elevene forstår følgende sannhet: Alle medlemmer av
Kirken har inngått pakt om å stå som vitner om vår himmelske Fader og
Jesus Kristus.)

• Hvordan kan vi stå som vitne om Kristus, i tillegg til å uttrykke vår tro og vårt
vitnesbyrd muntlig? (For å hjelpe elevene å besvare dette spørsmålet, kan du
vurdere å be dem studere Matteus 5:14–16 og 3 Nephi 18:24.)

Vis følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum,
og be en elev lese den høyt:

“Under sin virksomhet på den vestlige halvkule ga Frelseren følgende befaling:
‘Løft deres 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). Folk skulle kunne se noe
av Jesus Kristus i oss. Måten vi oppfører oss på, snakker, ser ut og hva vi står for,
vil gjenspeile ham og hans veier” (“Bli et vitne om Kristus,” Ensign eller Liahona,
mars 2008, 60).

• Hvordan har dere sett andre handle, ordlegge seg eller se ut og virke på en
måte som gjenspeiler deres tro på Jesus Kristus?

• Hvordan vil dere anbefale noen å overvinne motvilje mot, eller frykt, for å være
et vitne om Jesus Kristus?

Skriv følgende på tavlen:

Tale om Kristus

Glede seg i Kristus

Forkynne om Kristus

Profetere om Kristus

Skrive om Kristus

Be elevene lese 2 Nephi 25:26 hver for seg, og be dem forklare hvordan man kan
dele sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus på måtene som er sammenfattet på tavlen. For
å styrke samtalen i klassen kan du bruke følgende uttalelse av eldste D. Todd
Christofferson etter behov:
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“Nephis ord ‘vi taler om Kristus’ [2 Nephi 25:26] antyder at vi ikke nøler med å
snakke om våre følelser for Frelseren i samtaler og uformelle situasjoner. Dette er
ofte situasjoner der vi på tomannshånd åpent og vennlig kan snakke om hvem
han er og hva han gjorde og forkynte, idet vi oppmuntrer andre til også å elske
og følge ham.

‘Vi gleder oss i Kristus’ innebærer at vi generelt har en positiv holdning som viser
vår tro på Kristus. Vi vet at hans nåde er tilstrekkelig til at vi kan bli befridd fra død og synd og bli
fullkommengjort i ham (se Moroni 10:32–33). Selv om vi opplever skuffelser, og også tragedier,
vet vi at vår evige lykke er sikret på grunn av ham. Når vår tro på Jesus Kristus skinner gjennom,
viser vi andre ‘som strever og har tungt å bære’, hvordan de kan finne hvile i ham (se Matteus
11:28-30).

‘Vi forkynner om Kristus’ viser utvilsomt til heltids- og medlemsmisjonær-arbeidet, men
innbefatter også det vi gjør i våre gudstjenester, Søndagsskole-klasser og lignende
sammenhenger der han er emnet for studium og undervisning. Vår deltagelse både som lærere
og elever, er en del av å bære vitnesbyrd om ham …

‘Vi profeterer om Kristus’ betyr at vi gir uttrykk for vårt vitnesbyrd om ham ved Åndens kraft (se 1
Korinterbrev 12:3). ‘Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd’ (Johannes åpenbaring 19:10). I likhet
med dem som i oldtiden profeterte om hans første komme, bekrefter også vi i ord og gjerning
profetiene om hans annet komme …

‘Og vi skriver i overensstemmelse med våre profetier’ viser hvor klokt det er å føre en permanent
opptegnelse over vårt vitnesbyrd om Kristus. Vi forstår at vitnesbyrdene vi bærer, blir ‘nedtegnet i
himmelen så englene kan se det, og de fryder seg over [oss]’ (L&p 62:3) Våre egne etterkommere
og andre kan se på og glede seg over vårt vitnesbyrd om Kristus som er skrevet eller nedtegnet
til deres nytte” (“Bli et vitne om Kristus,” Liahona, mars 2008, 58).

Når du avslutter denne delen av leksjonen, kan du oppfordre elevene til å overveie
et av områdene på tavlen, og sette seg et mål for hva de vil gjøre for å bli et sterkere
vitne om Jesus Kristus.

Bær vitnesbyrd om Jesus Kristus
Be elevene tenke tilbake på terminen og nevne noen av Jesu Kristi funksjoner og
noen av emnene som er knyttet til ham, som ble drøftet i klassen. Sammenfatt
elevenes svar på tavlen. (Funksjonene kan omfatte Talsmann, Frelser, Forsoner,
Førstefødte, Enbårne, Jehova, Messias, Skaper. Emnene kan omfatte følgende: Jesu
Kristi sentrale plass i Guds plan, hans førjordiske tjenestegjerning, den
kjensgjerning at han lever, hans etterjordiske virke, det annet komme, hans
tusenårige regjeringstid, gjengivelsen av hans evangelium, hans lederskap i Kirken
og hvordan han er verdens lys og liv.)

Last ned og vis et videoopptak av følgende uttalelse av president Gordon
B. Hinckley (1910–2008), hvor han bar sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus.

Hvis videoen ikke er tilgjengelig på ditt språk, kan du be en elev lese
uttalelsen høyt.
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“Jesus er min venn. Ingen annen har gitt meg så mye. ‘Ingen har større
kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner’ (Johannes 15:13).
Han ga sitt liv for meg. Han åpnet veien til evig liv. Bare en Gud kunne gjøre det.
Jeg håper at jeg er verdig til å være hans venn.

Han er mitt forbilde. Hans liv, hans fullstendig uselviske adferd, hans åpne favn
mot dem som var i nød, og hans endelige offer står alt sammen som et forbilde

for meg …

Han er min lærer. Ingen annen røst har talt så underfulle ord …

Han er min helbreder. Jeg står i undring over hans underfulle mirakler …

Han er min leder. Jeg er beæret over å være en i den lange rekken av personer som elsker ham,
og som har fulgt ham i de to tusen år som har gått siden hans fødsel …

Han er min Frelser og min Forløser. Ved å gi sitt liv, i smerte og ubeskrivelig lidelse, har han bøyd
seg ned for å løfte meg, og hver og en av oss, og alle Guds sønner og døtre, fra det evige mørkets
avgrunn som følger døden… Min takknemlighet kjenner ingen grenser. Min takk til min Herre er
uten ende.

Han er min Gud og min Konge. Fra evighet til evighet vil han regjere og styre som kongers Konge
og herrers Herre. Det vil ikke være noen ende på hans herredømme. Hans herlighet vil aldri
slukne” (“Mitt vitnesbyrd,” Liahona, juli 2000, 82).

Fremlegg følgende situasjon for elevene: Hvis noen spurte dere om hva dere tror
med hensyn til Jesus Kristus, hvilke tre eller fire tanker ville dere ønske å
understreke mest? Gi elevene tid til å skrive ned tankene sine. Be elevene gå
sammen to og to og dele svarene sine med hverandre. Be dem samtale om hvorfor
de valgte det de gjorde, og eventuelle erfaringer de har hatt som kan ha styrket
deres forståelse av og kjærlighet til Frelseren. Når elevene har fått tilstrekkelig tid,
kan du spørre om noen av dem ønsker å bære sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus for
klassen.

Avslutt med å bære ditt eget vitnesbyrd om den levende Jesu Kristi evige
tjenestegjerning. Vurder å uttrykke din takknemlighet for de mange viktige
funksjoner vår Herre Jesus Kristus har hatt gjennom alle tider. Gi så elevene
følgende utfordring: Nå som dette kurset er slutt, skulle dere tenke over hvem dere
kjenner som ville bli styrket ved å høre deres vitnesbyrd om Frelseren. I den
kommende uken og i tiden fremover kan dere finne ut hvem dere vil påvirke og
hvordan dere vil bære deres vitnesbyrd.

Elevenes leseoppdrag
• Matteus 5:14–16; 2 Nephi 25:26; Mosiah 18:8–11; 3 Nephi 18:24.

• D. Todd Christofferson, “Bli et vitne om Kristus,” Ensign, mars 2008, 58–63.
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