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Innledning til
Gjenopprettelsens grunnvoll
– lærerhåndbok
(Religion 225)
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 Jesu Kristi
læresetninger og 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 flittig 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 (se L&p 42:14).

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 hvor viktig det er 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, Gjenopprettelsens grunnvoll (Religion 225), gir elevene anledning til
å studere grunnleggende åpenbaringer, læresetninger, historiske hendelser og
personer som er relevante for gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke, slik de finnes i
standardverkene, læresetninger fra profeter i de siste dager og Kirkens historie.
Kurset vil gi elevene det doktrinære grunnlag og den historiske sammenheng som
er nødvendig for en korrekt forståelse av Kirkens lære og historie. Elevene vil øke
sin evne til å søke sannheten, vurdere gyldigheten og påliteligheten av
kildemateriale og skjelne mellom sannhet og villfarelse. Elevene kommer til å
studere Skriftene, Kirkens lære og Kirkens historie på måter som er relevante for
deres liv og omstendigheter. President Gordon B. Hinckley (1910-2008) vitnet om
at gjenopprettelsen virkelig fant sted:
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“Dette er Jesu Kristi gjenopprettede kirke. Vi som et folk er siste-dagers-hellige.
Vi bærer vitnesbyrd om at himlene er blitt åpnet, at sløret er trukket til side, at
Gud har talt og at Jesus Kristus har åpenbart seg …

Gud være lovet for sin strålende tildeling av vitnesbyrd, myndighet og lære som
er forbundet med denne gjenopprettede Jesu Kristi Kirke.

Dette må være vårt store og særegne budskap til verden. Vi tilbyr det ikke
skrytende. Vi vitner i ydmykhet, men høytidelig og absolutt oppriktig” (“Den enestående
grunnvoll for vår tro,” Liahona, nov. 2002, 81).

Etter hvert som elevene utvikler større tro på Jesus Kristus og et sterkere vitnesbyrd
om det gjengitte evangelium, vil de styrke sin beslutning om å inngå og holde
hellige pakter og bli bedre forberedt til å dele gjenopprettelsens budskap
med andre.

Hva forventes av elevene?
For å få studiepoeng for fullførelse av Institutt, må elevene lese de skriftsteder,
generalkonferansetaler og annet materiell som er oppført under Elevenes
leseoppdrag i hver leksjon. Elevene må 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 i 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, for eksempel budskap fra vår tids profeter, som
kan hjelpe deg å forstå de læresetninger, prinsipper og sannheter 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). Foreslåtte læringsaktiviteter har til
hensikt å hjelpe elevene å finne, forstå og anvende hellige sannheter. Du kan velge
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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
overveier hvordan du kan tilpasse leksjonsmateriellet, bør 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 starte 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], lds.org/broadcasts).

Dette kurset inneholder uttalelser fra Kirkens ledere som trolig vil være tilgjengelig
på flere språk. Når du forbereder deg til å undervise, kan du tilpasse leksjonene ved
hjelp av andre tilgjengelige uttalelser fra Kirkens ledere som er aktuelle for emnet.

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.

Dette undervisningsmateriellet er et eksempel på hvordan man innlemmer
grunnprinsippene for læring og undervisning i evangeliet i et tematisk kurs (se
Undervisning og læring i evangeliet, 10, 23–31, 38–41). I månedene som kommer, vil
Seminar og Institutt utgi et dokument som heter “Undervisning og læring av
Skriftene i Institutt”, som vil gi ytterligere forklaring på hvordan man innlemmer
grunnprinsippene for læring og undervisning i evangeliet i et tematisk kurs.

Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum beskrev noen av fordelene som
kommer av å studere evangeliet tematisk:

“Mens det å lese en bok med hellig skrift fra begynnelse til slutt gir en
grunnleggende allmennkunnskap, vil det å studere etter emne øke dybden i vår
kunnskap. Å granske åpenbaringene på utkikk etter sammenhenger, mønstre og
temaer bygger på og styrker vår åndelige kunnskap… Det gir oss et bredere
perspektiv og større forståelse av frelsesplanen.

Etter mitt syn er det å flittig søke å finne sammenhenger, mønstre og temaer noe av
det som menes med å ‘nyte’ Kristi ord. Denne fremgangsmåten kan åpne slusene
til det åndelige reservoaret, opplyse vår forståelse gjennom Hans ånd, og gi oss en
dybde av takknemlighet for Skriftene og en grad av åndelig engasjement som ikke
kan oppnås på noen annen måte. En slik gransking gjør oss i stand til å bygge på
vår Forløsers klippe og motstå ondskapens vinder i disse siste dager” (“Et reservoar
av levende vann” [temakveld ved Brigham Young University, 4. feb. 2007], 3,
speeches.byu.edu).

Noe av materialet i denne håndboken er basert på stoffet i Seminar-håndboken Lære
og pakter og Kirkens historie.
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Elevenes leseoppdrag
Denne delen viser en liste over skriftsteder, taler av Kirkens ledere og annet stoff
som vil berike elevenes forståelse av emnene som er vektlagt i leksjonene. Gi
elevene i oppdrag, og oppfordre dem til å gjennomgå teksten i leksjonsmateriellet
før de kommer til hver leksjon. Når de studerer dette inspirerte materiellet, vil de
ikke bare være bedre forberedt til å delta i klassediskusjoner, men de vil også få en
bredere og dypere 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 jeg trenger å
tilpasse eller justere for å dekke elevenes behov?

• Hvordan kan jeg følge opp elevene for å sikre at de får mest mulig ut av de
tildelte leseoppdragene?

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

Følgende forslag kan også være nyttige:

• Oppfordre elevene til å lese tildelte skriftsteder og artikler før hver leksjon.

• Forvent at elevene utfyller sin rolle 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 gir elevene det privilegium og
ansvar å undervise og lære av hverandre (se L&p 88:78, 122).

Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum sa:

“Sørg for rikelig med deltakelse, for når en elev bruker sin handlefrihet på denne
måten, gis Den hellige ånd anledning 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.
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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”.
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LEKSJON 1

Et underlig og
forunderlig verk

Innledning
Gjennom alle tider har vår himmelske Fader avsluttet
perioder med frafall ved å kalle profeter som mottar
guddommelig myndighet til å gjengi evangeliets fylde og
opprette Jesu Kristi kirke. Joseph Smith var denne profeten i
vår evangelieutdeling. Å forstå hvordan Gud leder sitt folk og

oppretter sin kirke gjennom profeter, vil hjelpe elevene å
utvikle en dypere forståelse av behovet for en
gjenopprettelse, og større evne til å undervise andre om
gjenopprettelsen.

Bakgrunnsstoff
• M. Russell Ballard, “Miraklet Den hellige bibel,” Ensign eller Liahona, mai

2007, 80–82.

• Gordon B. Hinckley, “I den største av alle tidsaldre,” Liahona, jan. 2000, 72–74.

• Neal A. Maxwell, “Fra begynnelsen,” Lys over Norge, jan. 1994, 20.

• Forkynn mitt evangelium: En veiledning i misjonærarbeidet (2004), 31-36.

Undervisningsforslag
Amos 8:11–12; Joseph Smith – Historie 1:5–10
Det store frafallet og behovet for gjenopprettelsen
Begynn leksjonen med å skrive følgende på tavlen:

Hunger =

Be en elev lese Amos 8:11–12 høyt. Be elevene følge med og finne ut hvordan ordet
hunger brukes som et symbol.

• Hva slags hunger var det profeten Amos sa ville finnes? (Skriv elevenes svar på
tavlen ved siden av “Hunger =”.)

• Hva profeterte Amos at folk ville gjøre på grunn av denne hungeren?

• Hvilke tegn har du sett på at det har vært hunger etter “å høre Herrens ord”?
(Amos 8:11).

Forklar at selv om profetien som finnes i Amos 8:11-12, trolig har blitt oppfylt flere
ganger gjennom historien, er en viktig oppfyllelse kjent som det store frafall. Du
kan gjerne foreslå at elevene skriver Frafall, herunder det store frafall i margen i
Skriftene ved siden av Amos 8:11–12.

Vis følgende uttalelse, og be en elev lese den høyt. Be elevene merke seg noen av
faktorene som bidro til det store frafall.
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“Etter Jesu Kristi død forfulgte ugudelige mennesker apostlene og Kirkens medlemmer og drepte
mange av dem. Da apostlene døde, ble prestedømmets nøkler og den presiderende
prestedømsmyndighet tatt bort fra jorden. Apostlene hadde holdt evangeliets læresetninger rene,
og de opprettholdt orden og verdighetsnormene for Kirkens medlemmer. Uten apostlene ble
læresetningene etter hvert forvrengt, og uautoriserte forandringer ble foretatt i Kirkens
organisasjon og prestedømsordinanser, som dåp og overdragelse av Den hellige ånds gave.

Uten åpenbaring og prestedømsmyndighet satte folk sin lit til menneskelig visdom for å tolke
Skriftene, prinsippene og ordinansene i Jesu Kristi evangelium. Falske forestillinger ble forkynt
som sannhet. Mye av kunnskapen om Gud Faderens, hans Sønn Jesu Kristi og Den hellige ånds
sanne karakter og natur gikk tapt. Læren om tro på Jesus Kristus, omvendelse, dåp og Den
hellige ånds gave ble forvrengt eller glemt. Prestedømmets myndighet som var gitt Kristi apostler,
var ikke lenger på jorden” (Forkynn mitt evangelium: En veiledning i misjonærarbeidet
[2004], 35).

• Hva var ifølge denne uttalelsen noen faktorer som bidro til det store frafall?

• Hvorfor er det viktig å forstå at det store frafall virkelig fant sted? (Elevene kan
bruke forskjellige ord, men sørg for at de finner frem til følgende prinsipp: Å
vite at et stort frafall fant sted kan hjelpe oss å forstå behovet for
evangeliets gjengivelse.)

Forklar at i denne perioden med frafall fortsatte vår himmelske Fader å øve sin
innflytelse i verden gjennom Kristi lys, som er “gitt til alle mennesker” (Moroni
7:16), og ved Den hellige ånds kraft, som vitner om at evangeliet er sant (se
Veiledning til Skriftene, “Hellige ånd,” scriptures.lds.org. Han inspirerte menn og
kvinner i mange kulturer som søkte hans hjelp i denne perioden. Kristne
forkjempere for reform, som Martin Luther og William Tyndale, arbeidet for å
hjelpe kristne å komme nærmere idealene de fant i Bibelen. Innsatsen til pådrivere
av reform, filosofer og til og med statsmenn i Europa og Nord-Amerika førte til at
det ble lagt større vekt på menneskeverd og religionsfrihet i mange deler av verden.
Til tross for disse viktige fremskrittene hadde Gud ennå ikke fullt ut gjenopprettet
sin kirke. (Se Forkynn mitt evangelium, 45–46.)

Vis følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley (1910-2008), og be en elev
lese den høyt:

“I århundrer forble himlene lukket. Gode menn og kvinner, ikke bare noen få –
virkelig store og gode mennesker – prøvde å rette opp, styrke og forbedre sin
måte å tilbe på, og på å styrke sin lære. Jeg hedrer og respekterer dem. Verden er
så mye bedre på grunn av deres tapre gjerning. Jeg tror at deres arbeid var
inspirert, men det ble ikke begunstiget med at himlene ble åpnet, med at
Guddommen viste seg” (“Den unike grunnvoll for vår tro,” Liahona, nov.

2002, 78).

Minn elevene på at i 1820 søkte den unge Joseph Smith etter den sanne kirken,
men kunne ikke finne den. Be elevene lese Joseph Smith – Historie 1:5–10 hver for
seg, og se etter ord eller uttrykk som beskriver utfordringer som det store frafall
forårsaket.

LEKSJON 1
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• Hva er noen ord eller uttrykk Joseph Smith brukte om sin tids åndelige
utfordringer?

• Hvordan beskrev Joseph sine følelser som kom som følge av den religiøse
forvirringen som omga ham?

Minn elevene på at Joseph Smiths søken etter sannhet førte til det første syn, og at
han ble kalt som profet. (Disse tingene vil bli behandlet i neste leksjon.) Påpek at
profeten Joseph Smiths kall og evangeliets gjengivelse fulgte et mønster Gud har
etablert, som har blitt gjentatt gjennom hele historien. For eksempel fulgte Enoks
(se Moses 6:26–32) og Noahs kall (se Moses 8:17–20) dette mønsteret. Vis følgende
forklaring av dette mønsteret, og be en elev lese den høyt:

“Bibelhistorien inneholder mange beretninger om at Gud har talt til profeter, og den beretter
også om mange tilfeller av frafall. For å avslutte hver periode med generelt frafall, har Gud vist
sin kjærlighet til sine barn ved å kalle en ny profet og gi ham prestedømsmyndighet til å gjengi
og forkynne Jesu Kristi evangelium på ny. Profeten er kort sagt en forvalter som skal føre tilsyn
med Guds husfolk her på jorden. Slike tidsperioder som ledes av profeter, kalles
evangelieutdelinger” (Forkynn mitt evangelium, 33; se også Veiledning til Skriftene,
“Evangelieutdeling”).

• Hvordan følger evangeliets gjengivelse gjennom Joseph Smith et mønster som
vi ser i tidligere evangelieutdelinger? (Elevene kan bruke forskjellige ord, men
sørg for at de finner frem til følgende læresetning: Etter perioder med generelt
frafall kaller Gud profeter og gir dem myndighet til å gjengi og undervise
i evangeliet igjen. Elevene skulle også forstå denne læren: Joseph Smith ble
kalt av Gud til å gjengi evangeliet for vår evangelieutdeling.)

• Hvordan kan det å forstå dette mønsteret hjelpe deg å forklare evangeliets
gjengivelse for noen av en annen tro?

Understrek at i det første syn fikk Joseph Smith vite at ingen sann kirke fantes på
jorden, og at fylden av Kristi evangelium trengte å bli gjengitt. Selv om Bibelen
inneholder profetier om det store frafall, er det viktigste bevis på at dette frafallet
faktisk fant sted, at Joseph Smith ble kalt som profet og at evangeliets fylde ble
gjengitt.

2 Nephi 27:25–26; Lære og pakter 1:12–30
Evangeliets gjengivelse “et underlig og forunderlig verk”
Forklar at Skriftene gir oss noen av Herrens grunner til å gjengi sitt evangelium til
jorden i de siste dager.

Be elevene lese Jesajas profeti om gjenopprettelsen som finnes i 2 Nephi 27:25–26,
og se etter Herrens beskrivelse av den åndelige tilstand i verden når
gjenopprettelsen skulle finne sted. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer ord
og uttrykk som beskriver disse åndelige tilstandene. Merk: En av de nyttigste
måtene for elevene å oppnå og bevare det de lærer av Skriftene på, er å markere
viktige ord og uttrykk.) Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva
de har funnet.
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• Hvorfor tror du at evangeliets gjengivelse omtales som “et underlig og
forunderlig verk”?

• Hva kan være “underlig” og “forunderlig” ved prestedømmets gjengivelse?
(Når elevene svarer, kan du påpeke at evangeliets gjengivelse som et “underlig
og forunderlig verk”, er et eksempel på et gjennomgangstema i Lære og pakter.
“Temaer er overordnede, tilbakevendende og forenende egenskaper eller
oppfatninger” [David A. Bednar, “Et reservoar av levende vann” (temakveld ved
Brigham Young University, 4. feb. 2007), 6, speeches.byu.edu].)

Be halve klassen studere Lære og pakter 1:12–17, og se etter grunner Herren ga for
å tilveiebringe evangeliets gjengivelse. Be den andre halvparten av klassen studere
Lære og pakter 1:18-30, for å finne ut hvordan evangeliets gjengivelse ville velsigne
Guds barn. (Merk: Vi skal studere Lære og pakter 1:30 i større detalj i leksjon 6.)

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har kommet frem
til. Sørg for at elevene forstår følgende sannhet: Evangeliets gjengivelse hjelper
dem som tror på Kristus, å vokse i tro og utholde de siste dagers trengsler.

Les høyt følgende uttalelse av profeten Joseph smith (1805-1844):

“[Profeter] har med frydefull forventning sett frem til den tid vi lever i. Oppildnet
av en himmelsk og frydefull forventning har de sunget, skrevet og profetert om
denne vår tid” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007],
186).

• Hvorfor tror du tidligere profeter kan ha sett frem til vår tid? (Én tanke elevene
trolig vil merke seg, er at gjenopprettelsen vil spre seg over hele verden og
forberede verden til Jesu Kristi annet komme.)

Vis følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley, og be noen elever bytte på
å lese den høyt:

“Mine brødre og søstre, forstår dere hva vi har? Skjønner dere hvilken plass vi har
i det store drama som menneskehetens historie er? Dette er tiden som står i
fokus for alt som har hendt tidligere …

Den allmektiges verk i de siste dager, det som de gamle talte om, det som
profetene og apostlene profeterte om, er kommet. Det er her. Av en grunn som er
ukjent for oss, men ifølge Guds visdom, har vi fått det privilegium å komme til

jorden i denne strålende tidsalder …

Når vi tar i betraktning hva vi har og hva vi vet, burde vi være et bedre folk enn vi er. Vi burde
være mer lik Kristus, være mer tilgivende, hjelpsomme og omtenksomme overfor alle rundt oss.

Vi lever i den største av alle tidsaldre, og er fylt av ærefrykt på grunn av en dyp og høytidelig
fornemmelse av historie. Dette er den siste og endelige evangelieutdeling som alle de tidligere
har pekt hen til. Jeg bærer vitnesbyrd og vitner om at dette er virkelig og sant” (“I den største av
alle tidsaldre,” Liahona, jan. 2000, 87).
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• Hvilke tanker og følelser gir utsagnet “vi lever i den største av alle
tidsaldre” deg?

• Hvis det ikke er for personlig, kan du fortelle om en opplevelse fra ditt liv som
har styrket ditt vitnesbyrd om Jesu Kristi gjengitte evangelium.

• Hva kan vi gjøre for å vise vår takknemlighet for evangeliets gjengivelse?

Elevenes leseoppdrag
• Jesaja 29:13–14; Amos 8:11–12; 2 Nephi 27:1–5, 25–26; Lære og pakter 1:12–30;

Joseph Smith – Historie 1:5–10.

• Gordon B. Hinckley, “I den største av alle tidsaldre,” Liahona, jan. 2000, 72–74.

LEKSJON 1
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LEKSJON 2

Det første syn
Innledning
Beretningen om Joseph Smiths første syn i Den kostelige
perle ble skrevet for å korrigere falske rapporter om Kirken.
Gjennom hele sitt liv ga profeten Joseph Smith flere
beretninger om det første syn. Disse beretningene kan øke

vår forståelse av denne opplevelsen og styrke vår tro på
gjenopprettelsen. Denne leksjonen er ment å hjelpe elevene å
forstå viktigheten av å ha et vitnesbyrd om denne særdeles
viktige begivenheten.

Bakgrunnsstoff
• Gordon B. Hinckley, “Den enestående grunnvoll for vår tro,” Liahona, nov.

2002, 78–81.

• “First Vision Accounts,” Gospel Topics, lds.org/topics.

Undervisningsforslag
Joseph Smith – Historie 1:1-2
Profeten skrev om det første syn for å korrigere uriktige påstander
Forklar at i 1838 begynte Joseph Smith arbeidet med sin offisielle historie. Den
delen i Den kostelige perle som er kjent som Joseph Smith – Historie, er utdrag fra
denne mye lengre historien.

Be en elev lese Joseph Smith – Historie 1:1–2 høyt. Be klassen følge med og merke
seg grunner Joseph Smith ga for å skrive sin historie.

• Hva sier vers 1 om hva som var i omløp blant folk i Kirkens tidligste tid?

• Hva var hensikten til dem som sto bak rapporter som motarbeidet Kirken?

• Hvilke lignende situasjoner finnes i vår tid?

Forklar at det fortsatt er enkeltpersoner og grupper i dag som sprer usann eller
villedende informasjon om Kirken i den hensikt å undergrave tro.

• Hvilken grunn ga Joseph for å skrive sin historie? (“For å klargjøre for
offentligheten og gi alle som søker etter sannheten, kunnskap om de faktiske
forhold” [Joseph Smith – Historie 1:1].)

• Hvorfor er det viktig at “alle som søker etter sannheten” om gjenopprettelsen,
setter sin lit til Joseph Smiths egen beretning? (Elevene kan bruke forskjellige
ord, men sørg for at de forstår at å stole på profetens beretning kan hjelpe
dem å unngå å bli bedratt av usann eller villedende informasjon.)

Vis følgende råd fra eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum, og be
elevene lese det hver for seg:
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“Det har alltid vært noen som ønsker å bringe Kirken i vanry og bryte ned andres
tro. I dag bruker de Internett.

Noe av informasjonen om Kirken, uansett hvor overbevisende den er, er rett og
slett ikke sann” (“Deres prøvede tro,” Ensign eller Liahona, nov. 2012, 41).

• Hvilke kilder skulle vi gå til og stole på i vår personlige søken for å få vite
sannheten om det første syn, evangeliets gjengivelse og andre hendelser i
Kirkens historie? Hvorfor? (Hjelp elevene å forstå følgende prinsipp: For å
unngå å bli bedratt av usann eller villedende informasjon, skulle de som
søker sannheten, gå til pålitelige kilder for informasjon om Kirken og
dens historie, istedenfor bare å godta all informasjon de hører eller leser,
herunder informasjon som kommer fra et Internett-søk.)

Forklar at Kirkens kritikere argumenterer mot at det første syn fant sted ved å si at
Joseph Smith ikke skrev ned sin opplevelse av synet før mange år etter at det fant
sted. Forklar at 14 år gamle Joseph Smith ble motvillig til å snakke om sitt syn etter
reaksjonen til de første han fortalte det til (se Joseph Smith – Historie 1:21–26). Han
skrev om opplevelsen sin da han følte at tiden var inne til å gjøre det. Frelseren ba
Peter, Jakob og Johannes om ikke å snakke om det de opplevde på Forklarelsens
berg, før etter hans oppstandelse (se Matteus 17:9), noe som gjør det klart at
enkelte hellige opplevelser bare skulle deles med andre etter tilskyndelse
fra Ånden.

Beretninger om det første syn
Merk: Når du underviser i denne delen av leksjonen, bør du sette av tilstrekkelig tid
til å undervise i den siste delen av leksjonen, som dekker Joseph Smith – Historie
1:8–20.

Forklar at Joseph Smith skrev, enten personlig eller ved hjelp av skrivere, minst fire
forskjellige beretninger om det første syn. I tillegg ble flere beretninger om dette
synet skrevet av Joseph Smiths samtidige. Hver av beretningene understreker
forskjellige sider ved Josephs opplevelse, men alle har med de viktigste elementene
av det Joseph så og hørte. For å forklare hvorfor det er forskjeller i de forskjellige
beretningene, kan du be elevene overveie følgende:

• Tenk på en viktig eller meningsfylt opplevelse du har hatt i ditt liv. Hvordan kan
din beretning om denne opplevelsen bli annerledes avhengig av hvem
tilhørerne er? Hvordan kan den forandre seg avhengig av når eller hvorfor du
forteller om denne opplevelsen?

Be en elev lese følgende uttalelse høyt, og be elevene lytte etter hva historikere
forventer når noe blir fortalt flere ganger:

“De forskjellige beretningene om det første syn forteller en konsekvent historie, selv om de
naturligvis har forskjellig vektlegging og forskjellige detaljer. Historikere forventer at når en
person gjenforteller en opplevelse i mange sammenhenger til forskjellige målgrupper gjennom
mange år, vil hver beretning understreke forskjellige aspekter av opplevelsen og inneholde unike
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detaljer. Faktisk finnes forskjeller omtrent som dem i beretningene om det første syn, i flere
beretninger om Paulus syn på veien til Damaskus og apostlenes opplevelser på forklarelsens berg
[Apostlenes gjerninger 9:3–9; 22:6–21; 26:12–18; Matteus 17:1–13; Markus 9:2–13; Lukas
9:28–36]. Men til tross for forskjellene er det likevel en grunnleggende likhet i alle beretningene
om det første syn. Enkelte har feilaktig hevdet at ethvert avvik i gjenfortellingen av historien er
bevis på fabrikasjon. Tvert imot gjør den rikholdige historiske opptegnelsen oss i stand til å lære
mer om denne bemerkelsesverdige hendelsen enn vi kunne lært om den ikke var like godt
dokumentert” (“First Vision Accounts,” Gospel Topics, lds.org/topics).

Som et eksempel på forskjeller i beretningene, kan du fortelle elevene at “mens
1832-beretningen legger større vekt på den personlige historien om Joseph Smith
som en ung mann som søkte tilgivelse, fokuserer beretningen fra 1838 på synet
som begynnelsen til ‘Kirkens vekst og fremgang’” (“First Vision Accounts,” Gospel
Topics, lds.org/topics). Minn elevene på at leseoppdraget omfatter artikkelen
“Beretninger om det første syn”, som gir en mer detaljert analyse av hver av de
forskjellige beretningene om det første syn. Be elevene studere artikkelen på
fritiden for å forstå hvordan hver beretning bidrar til vår kunnskap om det første
syn. (Merk: Minn elevene på betydningen av å lese oppdragene under “Elevenes
leseoppdrag” før leksjonen. Dette vil hjelpe dem å delta i klassediskusjoner.)

• Hvordan kan flere beretninger om det første syn understøtte gyldigheten og
berike vår forståelse av denne hellige begivenheten? (Hjelp elevene å forstå at
de mange beretningene om Josephs Smiths første syn gjør oss i stand til å
lære mer om denne hellige opplevelsen enn vi kunne om den ikke var
like godt dokumentert.)

Vis følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley (1910-2008), og be en elev
lese den høyt:

“Jeg er ikke mer bekymret for at profeten Joseph Smith ga flere versjoner av det
første syn, enn jeg er bekymret for at det er fire forskjellige forfattere av
evangeliene i Det nye testamente, som alle hadde egne oppfatninger og sin egen
hensikt med å skrive der og da” (“Gud gav oss ikke motløshets ånd,” Lys over
Norge, feb. 1985, 4).

Bær vitnesbyrd om at det første syn og evangeliets gjengivelse gjennom profeten
Joseph Smith virkelig fant sted.

Joseph Smith – Historie 1:8-20
Kirkens gyldighet hviler på sannheten av det første syn
Be noen elever etter tur lese høyt fra Joseph Smith – Historie 1:8-15.

• Hva gjorde Joseph Smith for å finne svar på sine spørsmål?

• Hvorfor tror du Satan prøvde å hindre Joseph Smith i å be?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Joseph Smith – Historie 1:16–19.

LEKSJON 2

8



• Hvilke viktige sannheter lærer vi av vers 16-17? (Når elevene svarer, kan du
understreke at evige sannheter ble gjengitt til jorden da vår himmelske
Fader og Jesus Kristus viste seg for Joseph Smith.)

Vis og les høyt følgende uttalelse av eldste Tad R. Callister, som virket i De syttis
presidentskap. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer i Skriftene de sannheter
bror Callister understreket, mens du leser denne uttalelsen. Du kan også gjerne
foreslå at de skriver sannheter Joseph lærte i margen ved siden av Joseph Smith –
Historie 1:16–19. (Merk: Å lære å markere og kommentere skriftsteder er en viktig
skriftstudieferdighet som du kan hjelpe elevene å utvikle [se Læring og undervisning
i evangeliet: En håndbok for lærere og ledere i religionsseminarer og -institutter (2012),
21].)

“Joseph Smith var Herrens salvede til å gjenopprette Jesu Kristi Kirke på jorden.
Da han kom ut av lunden, lærte han til slutt fire grunnleggende sannheter som
den gang ikke ble forkynt i det meste av samtidens kristne verden.

For det første lærte han at Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus er to adskilte
personer …

Den andre store sannhet Joseph Smith oppdaget, var at Faderen og Sønnen har et
herliggjort legeme av kjøtt og ben …

Den tredje sannhet Joseph Smith lærte, var at Gud fremdeles taler til menneskene i dag – at
himmelen ikke er lukket …

Den fjerde sannhet Joseph Smith lærte, var at den fullstendige Jesu Kristi Kirke da ikke fantes på
jorden” (“Joseph Smith – gjenopprettelsens profet,” Ensign eller Liahona, nov. 2009, 35–36).

• Hvorfor tror du disse sannhetene om vår himmelske Fader og Jesus Kristus er
viktige å kjenne til og forstå?

• Hvordan kan behovet for disse sannhetene bidra til å forklare hvorfor Satan
prøvde å hindre den unge Joseph Smith i å be?

For å markere betydningen av Joseph Smiths første syn, kan du vise følgende
uttalelse av president Gordon B. Hinckley, og be en elev lese den høyt:

“Hele vår styrke står og faller med holdbarheten av [det første syn]. Enten fant
det sted, eller så fant det ikke sted. Hvis det ikke fant sted, da er dette verk et
bedrag. Hvis det fant sted, da er det det viktigste og mest fantastiske verk under
himmelen …

I 1820 fant så den strålende tilkjennegivelsen sted som svar på bønn fra en gutt
som hadde lest Jakobs ord i familiens bibel: ‘Om noen av dere mangler visdom,

da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den’ (Jakobs
brev 1:5).

På denne enestående og fantastiske begivenhet står og faller denne kirkes gyldighet” (“Den
enestående grunnvoll for vår tro,” Liahona, nov. 2002, 78).

• Hvordan er Kirkens gyldighet forbundet med Joseph Smith første syn?

LEKSJON 2
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• Hvorfor er det viktig å ha et vitnesbyrd om at Joseph Smith så Gud Faderen og
hans Sønn Jesus Kristus? (Elevene kan gi forskjellige svar, men sørg for at
følgende prinsipp er tydelig: Når vi får et vitnesbyrd om at Joseph Smith så
Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus, kan vi også få bekreftet
sannheten av evangeliets gjengivelse.)

Når du runder av leksjonen, kan du understreke viktigheten av å ha et personlig
vitnesbyrd om sannheten av det første syn. Dette personlige vitnesbyrdet, bygget
på åpenbaringens klippe, hjelper oss å holde oss sterke i vår tro når vi blir
konfrontert med feilaktig informasjon om profeten Joseph Smith og Kirken. Bær
vitnesbyrd om at Joseph Smiths måte å finne sannheten på vil fungere for oss også.
Vi kan søke sannheten, lese i Skriftene, grunne og til slutt spørre Gud, og han vil
svare (se Jakobs brev 1:5). Be elevene tenke nærmere over hvordan de har fått et
vitnesbyrd om at Faderen og Sønnen viste seg for Joseph Smith. Sett av tid til å la
en eller to elever fortelle hvordan de fikk et vitnesbyrd om det første syn.

Elevenes leseoppdrag
• Joseph Smith – Historie 1:1-26.

• Gordon B. Hinckley, “Den enestående grunnvoll for vår tro,” Liahona, nov.
2002, 78–81.
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LEKSJON 3

Mormons boks fremkomst
Innledning
Herren sendte engelen Moroni for å forberede Joseph Smith
til å motta og oversette Mormons bok. Vi vet lite om selve
oversettelsesprosessen. Joseph Smith sa at Mormons bok ble
oversatt “ved Guds gave og kraft” (forordet til Mormons

bok, 1830-utgaven). I henhold til loven om vitner (se 2
Korinterbrev 13:1) lot Herren flere andre være vitner om
denne gamle opptegnelsen. Deres vitnesbyrd styrker
Mormons boks troverdighet for hele verden.

Bakgrunnsstoff
• Neal A. Maxwell, “By the Gift and Power of God,” Ensign, jan. 1997, 36–41.

• “Book of Mormon Translation,” Gospel Topics, lds.org/topics.

• “Mormons boks fremkomst og prestedømmets gjengivelse,” kapittel 5 i Kirkens
historie i tidenes fylde – elevhåndbok, 2. utg. (Kirkens skoleverks håndbok,
2003), 52–66.

Undervisningsforslag
Joseph Smith – Historie 1:30-35, 42-54
Oversatt ved Guds gave og kraft
Be en eller to frivillige om å sammenfatte for klassen hva de husker om engelen
Moronis besøk til den unge Joseph Smith om kvelden 21. september 1823. Ved
behov kan du presentere følgende informasjon:

“Om kvelden 21. september 1823 gikk Joseph og la seg på sitt loftssoverom i familiens
tømmerhus i Palmyra, New York, men han var våken etter at de andre i rommet hadde sovnet,
idet han ba inderlig om å få vite mer om Guds hensikter med ham …

Som svar på sin bønn, så Joseph et lys i rommet som ble sterkere og sterkere til rommet var
‘lysere enn ved middagstid’. Et himmelsk sendebud viste seg ved sengen hans, stående i luften,
kledd i en kjortel som var ‘overmåte hvit’. (Joseph Smith – Historie 1:30–31.) Dette sendebudet
var Moroni, den siste nephittprofeten, som århundrer tidligere hadde gravd ned platene som
Mormons bok var skrevet på, og som nå hadde nøklene i forbindelse med denne hellige
opptegnelsen (se L&p 27:5). Han var blitt sendt for å fortelle Joseph at Gud hadde tilgitt hans
synder og hadde et stort arbeid for ham å utføre. Som en del av dette arbeidet skulle Joseph gå
til en høyde i nærheten, hvor en hellig opptegnelse skrevet på gullplater lå oppbevart… Joseph
skulle oversette opptegnelsen og bringe den frem for verden.

Dagen etter gikk Joseph til høyden hvor platene med Mormons bok var nedgravd. Der møtte han
Moroni og så platene, men han ble fortalt at han ikke ville motta dem før om fire år …

22. september 1827 ble [Josephs hustru Emma] med ham til høyden og ventet i nærheten mens
Moroni overleverte platene til profeten” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith
[2007], 57–59).

Be elevene slå opp Mormons boks tittelside og skumlese det første avsnittet på jakt
etter informasjon om hvordan denne gamle opptegnelsen skulle komme frem og
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oversettes. Når elevene har lest, ber du dem fortelle hva de har kommet frem til.
(Elevene bør nevne følgende sannhet: Mormons bok ble oversatt ved Guds gave
og kraft.)

Be en elev lese Joseph Smith – Historie 1:34-35 høyt. Be klassen følge med og se
etter en måte Herren hjalp Joseph Smith å oversette Mormons bok på.

• Hva sier disse versene er ett av hjelpemidlene Herren ga Joseph Smith for å
hjelpe ham å oversette den gamle opptegnelsen? (Herren ga urim og tummim
som hjelpemiddel til å oversette.)

Forklar at et annet redskap Joseph Smith brukte mens han oversatte Mormons bok,
var en liten oval sten, noen ganger omtalt som en “seersten”, som han fant flere år
før han mottok gullplatene (se “Book of Mormon Translation,” Gospel Topics,
lds.org/topics). Den historiske beretningen viser at profeten noen ganger brukte
urim og tummim, og noen ganger brukte seerstenen til å oversette.

Les følgende uttalelse høyt for å hjelpe elevene å forstå at Herren åpenbarte den
engelske oversettelsen av Mormons bok for profeten gjennom urim og tummim og
seerstenen:

“Når noen insisterte på å få detaljer om oversettelsesprosessen, gjentok Joseph ved flere
anledninger at den foregikk ‘ved Guds gave og kraft‘, og én gang tilføyde han: ‘Det er ikke
meningen at jeg skal fortelle verden om alle detaljer ved Mormons boks fremkomst.’

Ikke desto mindre ga skriverne og andre som iakttok oversettelsen, en rekke beretninger som gir
innsikt i prosessen. Noen beretninger tyder på at Joseph studerte skrifttegnene på platene. De
fleste av beretningene nevner Josephs bruk av urim og tummim (enten uttyderne eller
seerstenen), og mange beretninger nevner at han brukte en enkelt sten. Ifølge disse beretningene
la Joseph enten uttyderne eller seerstenen i en hatt, holdt ansiktet mot hatten for å stenge ute
ytre lys, og leste høyt de engelske ordene han så på hjelpemiddelet. Slik prosessen er beskrevet,
minner den om et skriftsted fra Mormons bok som forteller at Gud forberedte ‘en sten som skal
skinne og lyse i mørket’ [Alma 37: 23–24]” (“Book of Mormon Translation,” Gospel Topics,
lds.org/topics).

Forklar at Herrens hjelp også var tydelig med tanke på den korte tiden Joseph
Smith brukte på å oversette Mormons bok. Vis følgende uttalelse av eldste Russell
M. Nelson i De tolv apostlers quorum, og be en elev lese den høyt:

“Tenk på den korte tiden Joseph brukte på å oversette Mormons bok. Fra april til
juni 1828 oversatte Joseph de 116 sidene som Martin Harris senere mistet.
Joseph begynte å oversette igjen tirsdag 7. april 1829, med Oliver Cowdery som
skriver. Manuskriptet var fullført 85 dager senere, 30. juni det året. Naturligvis
brukte han ikke all denne tiden til å arbeide med oversettelsen… Et forsiktig
anslag tilsier at det gjensto 65 eller færre arbeidsdager som profeten og hans

skrivere kunne bruke til å oversette denne boken, som inneholder 531 sider i sin nåværende
utgave. (Se John W. Welch, Ensign, jan. 1988, s. 46–47.) Det blir gjennomsnittlig åtte sider om
dagen. Overvei dette når du oversetter en bok, eller når du planlegger din egen lesning av
Mormons bok” (“A Treasured Testament,” Ensign, juli 1993, 61–62).
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• På hvilke måter fant frembringelsen av Mormons bok sted “ved Guds gave
og kraft”?

• Hvis vi ikke kjenner alle detaljene rundt frembringelsen av Mormons bok,
hvordan kan vi vite at denne boken er sann? (Vi kan motta et åndelig
vitnesbyrd om Mormons bok uten å kjenne alle detaljer rundt dens
oversettelse.)

• Hva har hjulpet deg å få et vitnesbyrd om Mormons bok?

Be en elev lese følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley høyt:

“Først kom Moroni med platene som Mormons bok ble oversatt fra. For en
bemerkelsesverdig ting dette var. Josephs historie om gullplatene var fantastisk.
Den var vanskelig å tro, og lett å komme med innsigelser mot. Kunne han ha
skrevet den ut fra sin egen fantasi? Den er her, mine brødre og søstre, så alle kan
se den, holde den og lese den. Ethvert forsøk på å forklare dens opprinnelse,
annet enn den forklaring han ga, har falt på sin egen urimelighet. Han var stort

sett uskolert, og likevel frembragte han på svært kort tid den oversettelsen som i publisert form
er på over 500 sider …

Gjennom alle disse årene har kritikerne forsøkt å bortforklare den. De har uttalt seg mot den. De
har latterliggjort den. Den har imidlertid overlevd dem alle, og dens innflytelse i dag er større enn
noen gang i dens historie” (“Stenen som ble revet løs fra fjellet,” Ensign eller Liahona, nov.
2007, 85).

• Hva kan du si for å hjelpe noen som har vanskelig for å tro at Mormons bok
er sann?

Bær vitnesbyrd om at Mormons bok kom frem ved Guds gave og kraft.

Lære og pakter 17
De tre og de åtte vitners vitnesbyrd
Forklar at mens Joseph Smith oversatte Mormons bok, fikk han vite at Herren ville
utnevne andre til å være vitner om oldtidsopptegnelsen (se 2 Nephi 27:12–13; Ether
5:2–5). Den gangen uttrykte Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris et
ønske om å være disse spesielle vitnene. Lære og pakter 17 inneholder Herrens
instruksjoner til disse mennene.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Lære og pakter 17:1–6. Be klassen følge med,
og se etter hva Herren befalte vitnene å gjøre etter at de hadde sett platene. Når
elevene har fortalt hva de har funnet ut, spør du:

• Hvorfor tror dere disse mennene måtte vise tro i likhet med profetene i fordums
tid, før Herren ville la dem få se platene?

• Hva sier vers 3-5 om hvilket ansvar disse vitnene ville ha etter at de hadde sett
platene?

• Hvilket ansvar har vi når Herren tilkjennegir for oss at Mormons bok er sann?
(Elevene skulle finne frem til et prinsipp omtrent som dette: Når vi har mottatt
et vitnesbyrd om sannheten, har vi et ansvar for å vitne om den. [Se også
L&p 88:81.]) Du kan gjerne påpeke at dette prinsippet også er et eksempel på et
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mønster vi finner i Skriftene. “Et mønster er en plan, en modell eller en norm
som kan brukes som rettesnor for noe man skal gjøre eller lage gjentatte
ganger” [David A. Bednar, “Et reservoar av levende vann” (temakveld ved
Brigham Young University, 4. feb. 2007), 5, speeches.byu.edu].)

• Hvordan kan det å vitne om sannheten være en måte å vise vår tro på?

Be en elev lese høyt Joseph Smiths beretning om sin opplevelse med de tre vitner:

“Martin Harris, David Whitmer, Oliver Cowdery og jeg ble enige om å gå inn i skogen og prøve å
oppnå løftenes oppfyllelse ved inderlig og ydmyk bønn… [Etter] vårt andre mislykkede forsøk
foreslo Martin Harris at han skulle trekke seg bort fra oss, fordi han trodde at hans nærvær var
årsak til at vi ikke oppnådde det vi ønsket. Han trakk seg deretter bort fra oss, og vi knelte ned
igjen, og det gikk ikke mange minutter i bønn før… en engel [Moroni] sto foran oss. Han holdt
platene i sine hender… Han snudde bladene, ett for ett, slik at vi kunne se dem og tydelig legge
merke til graveringene på dem… Vi hørte en røst fra det klare lyset over oss som sa: ‘Disse plater
er blitt åpenbart ved Guds kraft, og de er blitt oversatt ved Guds kraft. Oversettelsen av dem som
dere har sett, er korrekt, og jeg befaler dere å bære vitnesbyrd om det dere nå ser og hører.’

Jeg forlot nå David og Oliver for å lete etter Martin Harris. Jeg fant ham et godt stykke borte,
fordypet i inderlig bønn. Han fortalte meg imidlertid ganske snart at han ikke hadde fått kontakt
med Herren, og han anmodet meg innstendig om å be sammen med ham, slik at han også kunne
få oppleve de samme velsignelser som vi andre nettopp hadde fått del i. Følgelig forenet vi oss i
bønn, og til sist ble våre ønsker oppfylt. Før vi var ferdige med å be, ble våre øyne åpnet, slik at vi
fikk se det samme syn, i det minste fikk jeg igjen se det, og igjen så og hørte jeg de samme ting.
Samtidig ropte Martin Harris, tydeligvis helt i ekstase av glede: ‘Dette er nok, mine øyne har
skuet, mine øyne har skuet’” (i History of the Church, 1:54–55).

Joseph vendte tilbake til Whitmers hjem og sa til sine foreldre: “Herren har latt platene bli vist til
tre andre foruten meg, som også har sett en engel og vil måtte vitne om sannheten av det jeg
har sagt, for de vet selv at jeg ikke forsøker å bedra noen, og jeg føler det som om jeg er blitt
fratatt en byrde som var nesten for tung til at jeg kunne bære den… og jeg fryder meg i min sjel
over at jeg ikke lenger er helt alene i verden” (i Lucy Mack Smith, History, 1844–1845, bok 8,
side 11, josephsmithpapers.org/paperSummarylucy-mack-smith-history-1844-1845).

• Hvorfor tror du Joseph Smith frydet seg etter denne opplevelsen? (Han var ikke
lenger alene som vitne om platene og det himmelske sendebudet.)

Forklar at åtte andre vitner også fikk anledning til å se platene.

Be halve klassen lese “De tre vitners vitnesbyrd” og den andre halvparten om å lese
“De åtte vitners vitnesbyrd”, som begge finnes på de innledende sidene av
Mormons bok. Be elevene se etter viktige elementer i vitnenes opplevelse. Når
elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har kommet frem til.

• Hvordan skilte de tre vitners opplevelse seg ut fra de åtte vitners opplevelse?
(De tre vitnene hørte Guds røst og så en engel, men holdt ikke platene. De åtte
vitnene ble vist platene av Joseph Smith, og fikk holde dem. De åtte vitnene fikk
et mer fysisk vitnesbyrd om platene, mens de tre vitnene fikk en mer åndelig
opplevelse.)

• Hvorfor tror du det var så viktig for Mormons boks fremkomst å ha flere vitner?
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Noen elever er kanskje ikke klar over at alle de tre vitnene og noen av de åtte
vitnene til slutt forlot Kirken. Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste
Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum:

“Mot alle… mulige innvendinger står de tre vitners vitnesbyrd om Mormons bok
meget sterkt… Det er velkjent at alle disse tre vitnene, på grunn av uenighet
eller sjalusi som involverte andre ledere i Kirken, ble utelukket fra Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige ca. åtte år etter at deres vitnesbyrd var offentliggjort…
Ikke desto mindre fravek ingen av disse vitnene så lenge de levde… sitt
offentliggjorte vitnesbyrd eller sa noe som gir noen som helst tvil om at det

var sant.

Deres vitnesbyrd står dessuten uimotsagt av andre vitner. Man kan forkaste det, men hvordan
forklarer man at tre menn av god karakter står sammen og fastholder dette offentliggjorte
vitnesbyrdet så lenge de lever, og det til tross for sterk latterliggjøring og andre personlige
ulemper? I likhet med Mormons bok selv finnes det ingen bedre forklaring enn den som er gitt i
vitnesbyrdet – den høytidelige erklæringen fra gode og ærlige menn som fortalte hva de så”
(“Vitnet Martin Harris,” Liahona, juli 1999, 41).

• Hvordan tror du de tre vitners vitnesbyrd blir styrket ved det faktum at de aldri
fornektet sitt vitnesbyrd, selv etter at de ble utelukket fra Kirken? (Forklar at
Oliver Cowdery og Martin Harris senere ble døpt på nytt.)

Be elevene slå opp Lære og pakter 17:6 igjen, og understrek at dette verset
inneholder det største mulige vitnet om Mormons boks sannhet. Dette verset
inneholder Guds eget vitnesbyrd, sverget med en ed, om at Mormons bok er sann.

Be elevene forestille seg at deres personlige vitnesbyrd om Mormons bok kan
legges til hvert eksemplar av Mormons bok. Be elevene si hva de ville tatt med i
vitnesbyrdet sitt.

Be elevene dele sitt vitnesbyrd om Mormons bok med noen før neste leksjon.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 17; Joseph Smith – Historie 1:29–54.

• Neal A. Maxwell, “By the Gift and Power of God,” Ensign, jan. 1997, 36–41.
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LEKSJON 4

Mormons bok – sluttstenen
i vår religion

Innledning
Mormons bok er sluttstenen i vår religion og bevis på at Gud
har gjengitt Jesu Kristi evangelium til jorden i vår tid.
President Ezra Taft Benson (1899-1994) sa at Mormons bok
“er sluttstenen i vårt vitnesbyrd om Kristus. Den er
sluttstenen i vår lære. Den er vitnesbyrdets sluttsten”

(“Mormons bok – sluttstenen i vår religion,” Lys over Norge,
jan. 1987, 3). Etter hvert som elevene utdyper sitt vitnesbyrd
om Mormons bok, kan de bli styrket mot dem som prøver å
motbevise dens ekthet.

Bakgrunnsstoff
• Ezra Taft Benson, “Mormons bok – sluttstenen i vår religion,” Lys over Norge,

jan. 1987, 3.

• Jeffrey R. Holland, “Sikkerhet for sjelen,” Ensign eller Liahona, nov. 2009, 88–90.

• “Book of Mormon and DNA Studies,” Gospel Topics, lds.org/topics.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 17:6; 19:26; 20:5–12
Mormons bok er bevis på at Gud har gjengitt sannheter i vår tid
Før leksjonen skriver du følgende datoer og begivenheter på tavlen.

1820 Det første syn ble mottatt

1823 Moronis besøk begynte

1829 Prestedømmet ble gjengitt

Juni 1829 Oversettelsen av Mormons bok ble fullført

6. april, 1830 Kirken ble organisert

• Hva kan rekkefølgen av disse hendelsene lære oss om hvilken rolle Mormons
bok spilte i evangeliets gjengivelse? (Mormons bok måtte fullføres før Kirken
kunne bli gjenopprettet. Den skulle spille en betydelig rolle i evangeliets
utbredelse.)

Forklar at da Kirken ble organisert i april 1830, hadde nettopp trykkingen av
Mormons bok blitt fullført, og boken hadde blitt annonsert for salg mindre enn to
uker tidligere. Be elevene lese Lære og pakter 20:8–12 hver for seg, og finne ut hva
Mormons bok inneholder og hva Mormons bok beviser. Du kan gjerne foreslå at
elevene markerer det de finner. (Merk: Gjennom hele dette kurset kan du oppfordre

16



elevene til å markere viktige sannheter de finner i Skriftene.) Mens elevene leser,
kan du skrive følgende ufullstendige setning på tavlen:

Mormons bok beviser for verden at…

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, stiller du følgende spørsmål:

• Basert på det dere har lest, hvordan vil dere fullføre utsagnet på tavlen?
(Elevene kan bruke forskjellige ord, men forviss deg om at de finner frem til
følgende sannhet: Mormons bok beviser for verden at Skriftene er sanne, at
Gud inspirerer og kaller mennesker til å utføre sitt arbeid i vår tid, og at
Gud er uforanderlig.)

• Hvordan beviser Mormons bok at Gud inspirerer og kaller mennesker til å
utføre sitt arbeid i vår tid?

• Hvilken kunnskap får man om profeten Joseph Smith når man får vite at
Mormons bok er sann?

Be elevene lese Lære og pakter 17:6 og 19:26 hver for seg, for å finne ut hva de to
versene har til felles.

• Hva har disse to versene til felles? (Herrens erklæring om Mormons boks
sannhet.)

• Hvilken verdi har det for deg å vite at Herren har erklært sitt vitnesbyrd om
Mormons boks sannhet?

Mormons bok er sluttstenen i vår religion
Skriv følgende sannhet på tavlen: Mormons bok er sluttstenen i vår religion.

• Hva tror du denne uttalelsen betyr?

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

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

Del klassen i små grupper. Be hver gruppe drøfte ett av følgende emner:
Hvordan Mormons bok er “sluttstenen i vårt vitnesbyrd om Kristus”,

hvordan den er “sluttstenen i vår lære”, eller hvordan den er “vitnesbyrdets
sluttsten”. (Du må kanskje gi hvert emne til mer enn én gruppe.) Gi hver gruppe
en kopi av følgende utdelingsark, og be dem bruke utsagnet som tilsvarer deres
tema i sine diskusjoner.
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17



Mormons bok – sluttstenen i vår religion
“Sluttstenen i vårt vitnesbyrd om Kristus”

“Mormons bok er sluttstenen i vårt vitnesbyrd om Jesus Kristus, som selv er
hjørnestenen i alt vi gjør. Den bærer… vitnesbyrd om at han lever… Dens
vitnesbyrd om Mesteren er tydelig, uoppblandet og fullt av kraft… En stor
del av den kristne verden i dag forkaster Frelseren som Guds Sønn. De
setter spørsmålstegn ved hans mirakuløse fødsel, hans fullkomne liv og ved
at hans strålende oppstandelse virkelig har funnet sted. Mormons bok

lærer oss med enkle og tydelige ord som ikke er til å misforstå, at alt dette er sant. Den gir
også den mest fullstendige forklaring av læren om forsoningen” (Ezra Taft Benson,
“Mormons bok – sluttstenen i vår religion,” Lys over Norge, jan. 1987, 3).

“Sluttstenen i vår lære”

“I Mormons bok vil vi finne fylden av de læresetninger som er nødvendige
for vår frelse. Og de forkynnes klart og enkelt, slik at selv barn kan lære
veien til frelse og opphøyelse. Mormons bok tilbyr så mye som utvider vår
forståelse av de frelsende læresetninger. Uten den ville mye av det som
forkynnes i annen hellig skrift, på langt nær vært så tydelig og verdifullt”
(Ezra Taft Benson, “Mormons bok – sluttstenen i vår religion,” Lys over

Norge, jan. 1987, 3).

“Vitnesbyrdets sluttsten”

“Mormons bok er vitnesbyrdets sluttsten. Akkurat som buen faller sammen
hvis sluttstenen fjernes, vil Kirken stå eller falle med om Mormons bok er
sann… Hvis Mormons bok er sann… da må man godta gjenopprettelsen
og alt som følger med den” (Ezra Taft Benson, “Mormons bok –
sluttstenen i vår religion,” Lys over Norge, jan. 1987, 3).

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be gruppene fortelle klassen hva de
snakket om.

Avslutt denne delen av leksjonen ved å be elevene fortelle hva de føler med hensyn
til Mormons bok, og hvordan den har vært en sluttsten for deres eget vitnesbyrd.

Fiender forsøker å motbevise Mormons bok
Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv
apostlers quorum:
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“I [mer enn 180] år har denne boken blitt gransket og angrepet, fornektet,
plukket fra hverandre, kritisert og revet i stykker som kanskje ingen annen bok i
nyere religionshistorie – kanskje heller ikke som noen annen bok i all
religionshistorie. Og likevel blir den stående. Mislykkede teorier om dens
opprinnelse har oppstått og avgått ved døden – fra Ethan Smith til Solomon
Spaulding, til mentalt forstyrrede og utspekulerte genier. Ingen av disse ærlig talt

patetiske svar på boken har noensinne tålt granskning, fordi det finnes ikke noe annet svar enn
det ene Joseph ga som dens unge uskolerte oversetter. I dette er jeg enig med min egen oldefar,
som så enkelt sa: “Ingen ugudelig mann kunne skrive en slik bok, og ingen god mann ville skrive
den med mindre den var sann, og at han ble befalt av Gud å gjøre det’” (“Sikkerhet for sjelen,”
Ensign eller Liahona, nov. 2009, 89).

• Hvorfor er det viktig å huske at vår tids fiender av Kirken ofte forsøker å bringe
Mormons bok i vanry?

• Hvordan støtter uttalelsen til eldste Hollands oldefar Mormons boks sannhet?

Som et eksempel kan du gjerne forklare at én måte vår tids fiender av Kirken
forsøker å bringe Mormons bok i vanry på, er å bruke DNA-undersøkelser til å
prøve å motbevise at det finnes noen sammenheng mellom menneskene i
Mormons bok og innfødte amerikanere (indianerne). Hvis elevene har spørsmål
om dette, kan du oppfordre dem til å lese artikkelen “Book of Mormon and DNA
Studies,” som finnes på lds.org/topics.

Hold fast i det du vet er sant
Be elevene forestille seg at en venn har sagt at han eller hun har hørt noe som
synes å motsi Mormons boks sannhet.

• Hvilket råd ville dere gi vennen deres?

• Hvordan kan deres vitnesbyrd om at Mormons bok er sann, hjelpe dere når
dere kommer ut for kritikk av Mormons bok?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv
apostlers quorum:

“I øyeblikk med… tvil eller urolige tider, hold på det terreng dere allerede har
vunnet, selv om det er begrenset… Når disse øyeblikkene kommer og problemer
dukker opp som ikke har en umiddelbar løsning, hold fast på det dere allerede
vet, og stå sterkt til ytterligere kunnskap kommer” (“Herre, jeg tror,” Ensign eller
Liahona, mai 2013, 93–94).

• Hvordan kan du anvende eldste Hollands uttalelse når du støter på spørsmål
om Mormons boks ekthet? (Elevene kan foreslå forskjellige svar, men du kan
gjerne understreke følgende prinsipp: Når vi står overfor spørsmål eller er i
tvil om evangeliet, skulle vi holde fast i det vi allerede vet er sant, og stole
på at vi enten kan finne svar gjennom ytterligere studium, eller at Gud vil
åpenbare svaret på et fremtidig tidspunkt.)
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• Hvilke sannheter vet du allerede om Mormons bok og prinsippene den
inneholder? Hvordan har du fått denne kunnskapen?

Rund av leksjonen ved å vise følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson, og
be en elev lese den høyt:

Enhver siste-dagers-hellig skulle gjøre studiet av denne boken til et livslangt
foretagende. Ellers setter han sin sjel i fare og forsømmer det som kunne gi hele
hans liv åndelig og intellektuell enhet. Det er forskjell på en konvertitt som
bygger på Kristi klippe gjennom Mormons bok og holder fast på denne
jernstangen, og en som ikke gjør det” (“Mormons bok er Guds ord,” Lys over
Norge, mai 1988, 6).

• Hvordan har regelmessig studium av Mormons bok beskyttet deg mot dem som
ønsker å ødelegge din tro?

Bær vitnesbyrd om Mormons boks sannhet. Be elevene overveie hvordan Mormons
bok har påvirket deres liv. Be dem tenke over hva de kan gjøre for å gi studium av
Mormons bok høyere prioritet. Minn elevene på Moronis løfte i Moroni 10:3–5 om
at de som ønsker å styrke sitt vitnesbyrd om Mormons bok, kan gjøre dette ved å
studere boken og be angående dens sannhet.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 17:6; 19:26; 20:5–12.

• Jeffrey R. Holland, “Sikkerhet for sjelen,” Ensign eller Liahona, nov. 2009, 88–90.
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LEKSJON 5

Gjengivelsen av
prestedømmet

Innledning
15. mai 1829 viste døperen Johannes seg for Joseph Smith og
Oliver Cowdery og gjenga Det aronske prestedømme. Kort tid
senere viste oldtidens apostler Peter, Jakob og Johannes seg
for Joseph og Oliver og gjenga Det melkisedekske
prestedømme. Det melkisedekske prestedømme har

myndighet over alle Kirkens embeder og forretter i alle
åndelige ting. Denne leksjonen vil hjelpe elevene å forstå
hvordan Kirken virker under ledelse av Det melkisedekske
prestedømme.

Bakgrunnsstoff
• Thomas S. Monson, “Prestedømmet – en hellig gave,” Ensign eller Liahona, mai

2007, 57–60.

• Dallin H. Oaks, “Prestedømmets nøkler og myndighet,” Ensign eller Liahona,
mai 2014, 49–52.

• Larry C. Porter, “The Restoration of the Aaronic and Melchizedek Priesthoods,”
Ensign, des. 1996, 30–47.

Undervisningsforslag
Joseph Smith – Historie 1:68–71; Lære og pakter 13:1
Døperen Johannes gjengir Det aronske prestedømme
Vis et bilde av en dåp (se En ung mann
blir døpt [Kunst inspirert av evangeliet
(2009), nr. 103; se også LDS.org]) og et
bilde som viser forrettelsen av
nadverden (se Nadverden velsignes
[Kunst inspirert av evangeliet, nr. 107; se
også LDS.org]). Be elevene beskrive
hvordan livet ville vært annerledes om
de ikke hadde tilgang til disse hellige
ordinansene. Minn elevene på at disse
ordinansene representerer noen av
velsignelsene vi mottar på grunn av Det
aronske prestedømmes gjengivelse.

Be en elev lese Joseph Smith – Historie
1:68 høyt. Be klassen følge med og
finne ut hva Joseph Smith og Oliver
Cowdery gjorde som fikk dem til å
spørre Herren angående dåp. Be dem
fortelle hva de finner ut.
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Be en elev lese Joseph Smith – Historie
1:69 høyt. Fremhev at budbringeren,
døperen Johannes’ ord, også er
nedtegnet i Lære og pakter 13. Spør
klassen:

• Hvorfor var det nødvendig for
Joseph Smith og Oliver Cowdery å
motta prestedømmet fra et
himmelsk sendebud? (På den tiden
var det ingen på jorden som hadde
prestedømmets nøkler [se 5.
trosartikkel].)

Be elevene lese Joseph Smith – Historie
1:70-71. Forklar at disse versene
presiserer at profeten Joseph var den
første til å utøve prestedømmet i denne
evangelieutdeling. Noen lurer på
hvorfor ikke døperen Johannes døpte
Joseph Smith og Oliver Cowdery, og hvorfor de to mennene ble befalt å overdra
prestedømmet til hverandre på nytt. Du kan gjerne forklare at selv om det var
nødvendig at et himmelsk sendebud med behørig myndighet skulle gjengi
prestedømmets myndighet til jorden for en ny evangelieutdeling, skulle alle
jordiske ordinanser som dåp og ordinasjon, utføres av jordiske mennesker så snart
denne myndigheten var gjengitt. Dessuten satte døperen Johannes’ instruksjoner
om at Joseph og Oliver skulle overdra prestedømmet til hverandre, “ordinasjonen
og dåpen i riktig forhold til hverandre” (Joseph Fielding Smith, Frelsende
læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind [1954-56], 3:80).

Skriv følgende spørsmål på tavlen:

Hvordan hjelper Det aronske prestedømme oss å få tilgang til velsignelsene ved
Jesu Kristi forsoning?

Oppfordre elevene til å tenke over dette spørsmålet mens du leser høyt følgende
uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum:

“Hva betyr det at Det aronske prestedømme har ‘nøkkelen til englers betjening’
og ‘omvendelsens og dåpens evangelium til syndenes forlatelse’? Betydningen
ligger i dåpsordinansen og i nadverden. Dåpen er til syndenes forlatelse, og
nadverden er en fornyelse av dåpspaktene og -velsignelsene. Forut for begge
skulle omvendelse finne sted. …

Ingen av [oss] har levd uten synd siden dåpen. Uten et middel til ytterligere
rensing etter dåpen er vi alle fortapt med hensyn til det åndelige …
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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. …

“Vi kan ikke overdrive betydningen av Det aronske prestedømme i dette. Alle disse vesentlige
trinnene med hensyn til syndenes forlatelse utføres gjennom dåpens frelsende ordinans og
nadverdens fornyende ordinans” (“Det aronske prestedømme og nadverden,” Liahona, jan.
1999, 43).

Be elevene fortelle hva de har svart på spørsmålet på tavlen. Bær vitnesbyrd om at
Det aronske prestedømmes ordinanser gjør tilgjengelig mange velsignelser
ved Jesu Kristi forsoning, herunder dåp til syndenes forlatelse.

Joseph Smith – Historie 1:72; Lære og pakter 84:19–22; 107:8, 18–19
Peter, Jakob og Johannes gjenga Det melkisedekske prestedømme
Be klassen følge med mens en elev leser Joseph Smith – Historie 1:72 høyt. For å
hjelpe elevene å styrke sin forståelse av bakgrunnen for dette skriftstedet, kan du
forklare at kort tid etter døperen Johannes besøk, mottok Joseph Smith og Oliver
Cowdery Det melkisedekske prestedømme av Peter, Jakob og Johannes. Dette fant
sted i mai 1829, på et sted nær elven Susquehanna (se Larry C. Porter, “The
Restoration of the Aaronic and Melchizedek Priesthoods,” Ensign, des. 1996,
30–47). Etter at Kirken ble organisert, mottok profeten andre åpenbaringer om
prestedømmets lære og hensikt. Prestedømmet er en rød tråd gjennom hele Lære
og pakter.

Be elevene studere Lære og pakter 84:19 og 107:8, 18-19 hver for seg, for å finne ut
hvordan disse versene beskriver Det melkisedekske prestedømmes myndighet. Du
kan gjerne foreslå for elevene at de krysshenviser disse skriftstedene. (Merk:
Krysshenvisning er et skriftstudiehjelpemiddel som kan gi ytterligere informasjon
om og innsikt i skriftstedet som studeres.) Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan
du be dem fortelle hva de har lært om Det melkisedekske prestedømme. Når de
svarer, kan du skrive følgende setninger på tavlen:

Forretter i evangeliet

Har nøklene til rikets mysterier

Har nøkkelen til kunnskapen om Gud

Har nøklene til Kirkens åndelige velsignelser

Har nøklene til å motta åpenbaring

Har nøklene til å kommunisere med himmelske hærskarer og være i Faderens og
Sønnens nærhet

Du kan gjerne sammenfatte svarene på tavlen ved å vektlegge følgende sannhet:
Det melkisedekske prestedømme har nøklene til alle Kirkens ordinanser og
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åndelige velsignelser. For å hjelpe elevene å forstå setningene på tavlen, kan dere
drøfte noen av eller alle de følgende spørsmålene:

• På hvilke måter “forvalter [Det melkisedekske prestedømme] evangeliet”?
(L&p 84:19). (Svarene kan omfatte å forrette bestemte ordinanser og å presidere
over og lede Kirken.)

• Hva tror du det betyr at Det melkisedekske prestedømme “har nøkkelen til
rikets mysterier”? (L&p 84:19). (Du kan gjerne forklare at “Guds mysterier er
åndelige sannheter som bare kan kjennes ved åpenbaring” [Veiledning til
Skriftene, “Guds mysterier,” scriptures.lds.org]. Blant andre mysterier refererer
dette verset til tempelordinansene som snart skulle bli åpenbart for Joseph
Smith, og at de må forrettes i kraft av Det melkisedekske prestedømme. I
templet kan verdige medlemmer av Kirken lære noen av “Guds mysterier” når
de deltar i ordinansene som forrettes der, og holder de tilknyttede paktene.)

• Hvordan hjelper Det melkisedekske prestedømme oss å få “kunnskapen om
Gud”? (L&p 84:19). (Vi får kunnskapen om Gud når vi deltar i ordinanser som
utføres av Det melkisedekske prestedømme.)

For å hjelpe elevene å forstå uttrykket “kunnskapen om Gud”, kan du lese følgende
uttalelse av president James E. Faust (1920-2007) i Det første presidentskap:

“Hva er nøkkelen til kunnskapen om Gud, og kan hvem som helst få den? Uten
prestedømmet kan det ikke være noen fylde av kunnskapen om Gud. Profeten
Joseph Smith sa at ‘Det melkisedekske prestedømme… er den kanal som all
kunnskap, all lære, hele frelsesplanen og enhver viktig sak åpenbares gjennom
fra himmelen’ [Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith (2007),
108]” (“Nøkkelen til kunnskap om Gud,” Liahona, nov. 2004, 52).

Be en elev lese Lære og pakter 84:20-22. Be klassen følge med for å finne ut
hvordan de åndelige velsignelsene som er tilgjengelig gjennom Det melkisedekske
prestedømme, kan nytes av alle medlemmer av Kirken. Still deretter følgende
spørsmål:

• Hvilke ordinanser kan bare forrettes i kraft av Det melkisedekske
prestedømme? (Bekreftelse, overdragelse av Det melkisedekske prestedømme,
tempelordinanser, velsignelse av barn, salving av syke, patriarkalske
velsignelser, beskikkelse til et kall.)

• Hvordan kan prestedømsordinanser hjelpe noen å oppleve
“guddommelighetens kraft”, eller evnen til å bli som Gud?

• Hvordan kan Det melkisedekske prestedømmes ordinanser forberede oss til å
se Guds ansikt?

• Hvordan har prestedømmets ordinanser hjulpet dere å bli mer lik Gud?

• Hvilke andre opplevelser har bidratt til deres forståelse av og vitnesbyrd om
prestedømmet?
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Overvei å bære ditt eget vitnesbyrd om prestedømmets velsignelser. Be elevene
overveie hva de kan gjøre for bedre å innrette seg etter den veiledning som
kommer fra deres prestedømsledere.

Elevenes leseoppdrag
• Joseph Smith – Historie 1:68–72; Lære og pakter 13:1; 84:18–22; 107:1–19.

• Thomas S. Monson, “Prestedømmet – en hellig gave,” Ensign eller Liahona, mai
2007, 57–60.
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LEKSJON 6

Kirkens organisasjon
Innledning
I en åpenbaring til profeten Joseph Smith befalte Herren at
hans kirke skulle organiseres 6. april 1830 (se L&p 20,
kapitteloverskriften; L&p 20:1). Denne åpenbaringen ga også
medlemmene større forståelse av Frelserens misjon og
læresetninger. I en åpenbaring som er nedtegnet i Lære og

pakter 1:30, utpekte Herren den gjenopprettede kirke som
“den eneste sanne og levende kirke på hele jordens
overflate”, noe som understreker den viktige rollen Kirken
spiller i de siste dager og i vårt liv.

Bakgrunnsstoff
• Henry B. Eyring, “Den sanne og levende kirke,” Ensign eller Liahona, mai

2008, 20–24.

• “Organiseringen av Jesu Kristi kirke,” kapittel 6 i Kirkens historie i tidenes fylde –
elevhåndbok, 2. utg. (Kirkens skoleverks håndbok, 2003), 67–68.

• Boyd K. Packer, “The Only True Church,” Ensign, nov. 1985, 80–83.

• Jeffrey G. Cannon, “‘Build Up My Church’: D&C 18, 20, 21, 22,” Serien
Åpenbaringer i sammenheng, 3. jan. 2013, history.lds.org.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 20:1-3
Gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke
Begynn leksjonen med å be elevene beskrive hva de vet om den kirken som ble
grunnlagt av Jesus Kristus på nytestamentlig tid. Spør deretter:

• Hva tror vi skjedde med Jesu Kristi Kirke etter apostlenes død?

• Hvordan forklarer dette behovet for en gjenopprettelse av Jesu Kristi Kirke?

Be en elev lese følgende uttalelse høyt mens klassen lytter etter hvordan
organiseringen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige gjenopprettet viktige
funksjoner fra den kirken som ble grunnlagt av Jesus Kristus på nytestamentlig tid.

“6. april 1830, bare elleve dager etter at Mormons bok ble avertert for salg, kom en gruppe på
rundt 60 mennesker sammen i Peter Whitmers tømmerhus i Fayette, New York. Der organiserte
Joseph Smith formelt Kirken, som senere ved åpenbaring ble kalt Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige (se L&p 115:4). Det var en gledens dag, med stor utgytelse av Ånden. Nadverden ble
forrettet, troende ble døpt, Den hellige ånds gave ble meddelt og menn ble ordinert til
prestedømmet. I en åpenbaring som ble mottatt under møtet, utpekte Herren Joseph Smith til
Kirkens leder: ‘En seer, en oversetter, en profet, en Jesu Kristi apostel, en eldste i kirken ved Gud
Faderens vilje og din Herres Jesu Kristi nåde’ (L&p 21:1). Jesu Kristi Kirke var igjen opprettet på
jorden” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007], 8–9).

Be elevene beskrive noen av funksjonene i den gjenopprettede Jesu Kristi Kirke
som lignet på dem i den nytestamentlige kirken.
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Forklar at når man leser Lære og pakter, kan det være nyttig å lese
kapitteloverskriftene. Dette bidrar til å etablere den historiske rammen rundt
åpenbaringene. Be en elev lese kapitteloverskriften til Lære og pakter 20 høyt. (Du
kan gjerne påpeke at i 2013-utgaven av Lære og pakter ble en del historisk
informasjon som ikke var inkludert i 1981-utgaven, tilføyd kapitteloverskriften.) Be
en annen elev lese Lære og pakter 20:1-3 høyt. Be klassen følge med for å finne
innsikt om evangeliets gjengivelse. Spør:

• Hvilke sannheter om evangeliets gjengivelse blir undervist i disse versene? (En
av sannhetene som elevene bør finne frem til, er at Joseph Smith ble kalt av
Gud og befalt å organisere Jesu Kristi Kirke.)

Les høyt følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley (1910-2008):

“Joseph Smith og hans medarbeidere møttes i det uanselige tømmerhuset på
Peter Whitmers gård i den fredelige landsbyen Fayette i New York for å
organisere Kristi kirke …

Fra de opprinnelige seks medlemmene har vi vokst til en enorm kirkefamilie… Fra
den fredelige landsbyen har det vokst frem en bevegelse som i dag er spredt over
ca. 160 nasjoner på jorden… Hvilken bemerkelsesverdig utvikling. Vi har flere

medlemmer utenfor dette landet enn i det. Også det er bemerkelsesverdig. Ingen annen kirke
som har oppstått på amerikansk jord, har vokst så raskt og heller ikke fått så stor utbredelse…
Det er et fenomen uten sidestykke” (“Kirken går fremover,” Liahona, juli 2002, 4).

• Hva syns du er bemerkelsesverdig ved Kirkens raske vekst i de siste dager?

• Hvordan kan vi som enkeltpersoner hjelpe Herrens kirke å fortsette å vokse i
vår tid?

Lære og pakter 20:17–37, 68–69
Jesu Kristi Kirkes lære og døpte medlemmers plikter
Forklar at kapittel 20 i Lære og pakter var kjent for tidlige medlemmer av Kirken
som Kirkens bestemmelser og pakter. Dette kapitlet inneholder mange av Herrens
instruksjoner angående Jesu Kristi Kirkes lære og dens medlemmers plikter. Denne
åpenbaringen ble lest høyt på noen av Kirkens tidlige konferanser.

Be elevene forestille seg at de er nye medlemmer av Kirken i 1830, og ønsker å vite
hva de skal tro på som medlem av Jesu Kristi Kirke. Be halve klassen lese Lære og
pakter 20:17–28 hver for seg, og den andre halvparten lese vers 29–36, og se etter
læresetninger som er viktige for alle medlemmer av Herrens gjenopprettede kirke å
være kjent med. Du kan gjerne foreslå at de markerer det de finner.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be dem fortelle om sannheter de fant
frem til, og forklare hvorfor hver sannhet er viktig for dem. Vurder å skrive følgende
sannhet på tavlen: Gjennom åpenbaring forklarte Herren læren og
prinsippene som hans evangelium er bygget på.

Vurder å be halve klassen lese Lære og pakter 20:37, og se etter kravene til dem
som ønsker å bli døpt. Be den andre halvparten lese Lære og pakter 20:68–69, og se
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etter Herrens forventninger til oss etter dåpen. Fremhev at instruksjonene som
finnes i disse versene, danner et tydelig mønster for Kirkens medlemmer å følge.

Drøft følgende spørsmål med klassen:

• Hva må man vise før man kan bli døpt? (Elevene skulle nevne følgende: Før
man kan bli døpt, må man være ydmyk, angrende, villig til å påta seg Jesu
Kristi navn og fast bestemt på å tjene ham inntil enden.)

• Hva forventer Herren av oss når vi er døpt? (Elevenes svar kan variere, men de
bør nevne følgende sannhet: Etter dåpen viser vi Herren vår verdighet ved
vår gudelige vandel og tale.)

• Hva tror du det betyr å “vise… en gudelig vandel og tale”? (L&p 20:69).

• Hvorfor kan velsignelser komme til medlemmer av Kirken som “vandrer i
hellighet for Herren”? (L&p 20:69).

Hvis tiden tillater det, kan du gjerne fremheve for elevene at Kirkens læresetninger
og praksis som er nedtegnet i Lære og pakter 20, også er beskrevet i Mormons bok,
noe som hjelper oss å forstå at Jesu Kristi Kirke i bunn og grunn har vært den
samme i alle evangelieutdelinger. For eksempel er læresetningene som er beskrevet
i Lære og pakter 20:17–36, også beskrevet i Mormons bok. På samme måte er
ordinansene og handlemåtene som er nedtegnet i Lære og pakter 20:73–80, også
nedtegnet i Mormons bok.

Lære og pakter 1:30
Den “eneste sanne og levende kirke”
Forklar at mange i vår tid tror at alle kirker er sanne, og er like riktige i Guds øyne.
Omtrent et og et halvt år etter at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble
organisert, ga imidlertid Herren en viktig beskrivelse av Kirken. Be elevene lese
Lære og pakter 1:30 hver for seg. Spør deretter:

• Hvordan beskrev Herren den gjenopprettede kirke? (Elevene skulle uttrykke
følgende sannhet: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er den eneste
sanne og levende kirke på jorden.)

• Hva betyr det for dere at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er “den eneste
sanne og levende kirke” på jorden? (Før elevene svarer, kan du gjerne minne
dem på at denne læren ikke betyr at vi skulle føle oss bedre enn andre.)

Vis følgende uttalelser av president Henry B. Eyring i Det første presidentskap og
eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum, og be en elev lese dem høyt. Be
resten av klassen følge med, og se etter hvorfor Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige er den “eneste sanne og levende kirke”.

“Dette er den sanne kirke, den eneste sanne kirke, for i den finnes
prestedømmets nøkler. Bare i denne kirken har Herren anbragt makten til å
besegle på jorden og i himmelen slik han gjorde på apostelen Peters tid. Disse
nøklene ble gjengitt til Joseph Smith, som deretter fikk myndighet til å overdra
dem til medlemmene av De tolvs quorum” (Henry B. Eyring, “Den sanne og
levende kirke,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 20).
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“Herren har erklært at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er ‘den eneste
sanne og levende kirke på hele jordens overflate’ (L&p 1:30). Denne
gjenopprettede kirke er sann fordi den er Frelserens kirke. Han er ‘veien og
sannheten og livet’ (Johannes 14:6). Den er også en levende kirke på grunn av
Den hellige ånds påvirkning og gaver” (David A. Bednar, “Motta Den hellige
ånd,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 97).

• Hvordan gjør sannhetene som president Eyring og eldste Bednar fremhever,
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige annerledes enn alle andre
kirkesamfunn på jorden? (Den er Frelserens kirke, den har Den hellige ånds
påvirkning og gaver, og prestedømmets nøkler finnes i den. Du kan gjerne
foreslå at elevene skriver noen av disse forslagene i margen i Skriftene ved siden
av Lære og pakter 1:30.)

Forklar at president Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum siterte fra Lære og
pakter 1:30 og så forklarte hvorfor denne guddommelig gitte beskrivelsen av Kirken
er så viktig. Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Packer:

“Uten denne læresetningen kan man ikke rettferdiggjøre gjenopprettelsen …

Vi oppfant ikke læren om den eneste sanne kirke. Den kom fra Herren. Uansett
hvilken oppfatning andre har av oss, uansett hvor arrogante vi synes å være,
uansett kritikk som rettes mot oss, må vi undervise den til alle som vil lytte …

Vi hevder ikke at andre ikke har noen sannhet. Herren beskrev dem som at de har
“skinn av gudsfrykt”. Konvertitter til Kirken kan ta med seg all den sannhet de er

i besittelse av, og få den forøket” (“The Only True Church,” Ensign, nov. 1985, 82).

• Hvordan klargjør denne læren behovet for gjenopprettelsen?

Be elevene forklare hvordan hver enkelt selv kan få vite at Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige er sann.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 1:30; 20:1–3, 17–37, 68–69.

• Henry B. Eyring, “Den sanne og levende kirke,” Ensign eller Liahona, mai
2008, 20–24.
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LEKSJON 7

Forkynn det evige
evangelium

Innledning
Lære og pakter inneholder åpenbaringer fra Herren til
bestemte medlemmer av Kirken gjennom profeten Joseph
Smith, som befaler medlemmene å forkynne omvendelse og
samle hans utvalgte. Kirken vokste raskt da misjonærer ble

kalt av profeten Joseph Smith og ble redskaper i Herrens
hender. Medlemmer av Kirken mottar i dag velsignelser ved
misjonærarbeid når de erkjenner og oppfyller sitt ansvar for å
hjelpe til med å dele evangeliet med andre.

Bakgrunnsstoff
• Neil L. Andersen, “Det er et mirakel,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 77–80.

• L. Tom Perry, “Bring sjeler til meg,” Ensign eller Liahona, mai 2009, 109–12.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 29:4-7; 33:2-7
Herren kaller tjenere til å samle sine barn
Vis følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley (1910-2008), og be en elev
lese den høyt:

“Misjonærarbeidet er Kirkens livsnerve. Det er det viktigste middel hvorved den
vokser. Det er på grunn av dette arbeidet at Kirken har nådd sin nåværende
størrelse” (“Misjonærtjeneste,” Det første verdensomspennende opplæringsmøte
for ledere, 11. jan. 2003, 17).

• På hvilke måter kan etter din mening misjonærarbeid betraktes som “Kirkens
livsnerve”?

Forklar at i begynnelsen av gjenopprettelsen var det mange som ba profeten søke
åpenbaringer på deres vegne for å hjelpe dem å vite hvordan de kunne bidra til
Herrens verk. Noen ganger ble disse åpenbaringene mottatt for én person, og noen
ganger for flere personer. Forklar at Lære og pakter 33 er et eksempel på en
åpenbaring som ble mottatt på vegne av to personer: Ezra Thayer (eller Thayre) og
Northrop Sweet.

Be noen elever etter tur lese høyt fra Lære og pakter 33:2-7. Be klassen følge med
for å finne ord, uttrykk eller symboler Herren brukte, som er relevante for vår
funksjon i misjonærarbeidet, og som understreker viktigheten av å forkynne
evangeliet i de siste dager.

• Hvilke symboler brukte Herren? (Mens elevene svarer, kan du gjerne skrive
svarene deres på tavlen.)
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• Hvordan illustrerer disse symbolene vår funksjon i misjonærarbeidet, og
hvordan understreker de hvor viktig det er å forkynne evangeliet?

Be elevene studere vers 6 nøye, og finne ut hva vi oppnår når vi forkynner
evangeliet for andre. Be dem så uttrykke med egne ord hva de har funnet ut.
(Elevene kan bruke forskjellige ord, men de bør nevne følgende prinsipp: Når vi
forkynner Jesu Kristi evangelium for andre, hjelper vi til med å samle
Herrens utvalgte. Du kan gjerne fortelle at etter denne åpenbaringen fylte Ezra
Thayer låven sin med mennesker som ville høre Joseph Smith og andre forkynne
evangeliet [Documents, Volume 1: July 1828–June 1831, bind 1 av dokumentserien av
The Joseph Smith Papers (2013), 206].)

Presenter følgende definisjon av Israels innsamling, som eldste Bruce R. McConkie
(1915-85) i De tolv apostlers quorum ga:

“Israels innsamling innebærer å tro på, godta og leve i overensstemmelse med
alt Herren en gang tilbød sitt utvalgte folk i oldtiden. Den innebærer å tro på
evangeliet, slutte seg til Kirken og komme inn i riket” (A New Witness for the
Articles of Faith [1985], 515).

Be en elev lese høyt følgende beretning om noen av de første misjonærene som ble
kalt etter at Kirken ble organisert. Be klassen lytte og se hvordan disse første
misjonærene lyktes med å samle noen av Guds utvalgte.

“[Høsten 1830] åpenbarte Herren for Joseph Smith at Oliver Cowdery, Peter Whitmer jr., Parley P.
Pratt og Ziba Peterson skulle ‘reise til lamanittene og forkynne mitt evangelium til dem’ (L&p
28:8; 30:5–6; 32:1–3). Disse misjonærene reiste ca. 2500 km og forkynte en kort periode blant
forskjellige indianerstammer… Størst fremgang fikk imidlertid misjonærene da de stanset i
Kirtland-området i Ohio. Der døpte de rundt 130 konvertitter, hovedsakelig fra Sidney Rigdons
reformerte baptistmenighet, og dette ga støtet til det som skulle bli et samlingssted for hundrevis
av Kirkens medlemmer året etter. Misjonærene fant også noen konvertitter blant nybyggerne i
Jackson County i Missouri, hvor byen Sion senere skulle grunnlegges” (Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Joseph Smith [2007], 150; se også Richard Dilworth Rust, “A Mission to the
Lamanites: D&C 28, 30, 32,” Serien Åpenbaringer i sammenheng, 22. feb. 2013, history.lds.org).

Forklar at disse omvendelsene i det nordlige Ohio mer enn fordoblet Kirkens
medlemstall den gangen.

Be elevene lese Lære og pakter 29:4–7 hver for seg, og se etter en beskrivelse av
“Herrens utvalgte”.

• Hvordan beskrev Frelseren sine utvalgte?

Forklar for elevene at de første misjonærene som virket utenfor Nord-Amerika, gir
et dramatisk eksempel på hvordan Herren bruker sine tjenere til å samle sine
utvalgte. Be en elev lese følgende sammendrag høyt: Be klassen følge med og lytte
etter profeten Joseph Smiths råd til eldste Heber C. Kimball (1801-1868).
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“Heber C. Kimball, et medlem av De tolvs quorum, fortalte: ‘Ca. 1. juni 1837 kom profeten
Joseph til meg mens jeg satt i… templet i Kirtland og hvisket til meg og sa: “Bror Heber, Herrens
ånd har hvisket til meg: ‘La min tjener Heber reise til England og forkynne mitt evangelium og
åpne frelsens dør for den nasjonen.’”’ Eldste Kimball ble overveldet ved tanken på en slik
oppgave: ‘Jeg følte at jeg var en av de aller svakeste Guds tjenere. Jeg spurte Joseph hva jeg
skulle si når jeg kom dit. Han ba meg gå til Herren, og Han ville veilede meg og tale gjennom
meg ved den samme ånd som [ledet] ham.’

Profeten kalte også Orson Hyde, Willard Richards og Joseph Fielding i Kirtland, og Isaac Russell,
John Snyder og John Goodson i Toronto, Canada. Disse brødrene skulle slutte seg til eldste
Kimball på hans misjon til England. De møttes i New York City og startet seilasen med Garrick til
Storbritannia 1. juli 1837. Denne første misjonen utenfor Nord-Amerika bragte rundt 2000
konvertitter til Kirken i løpet av misjonærenes første år i England. Eldste Kimball skrev henrykt til
profeten: ‘Gud være lovet, Joseph, Herren er med oss blant nasjonene!’

Enda en apostolisk misjon til Storbritannia, hvor de fleste av De tolv deltok under Brigham
Youngs ledelse, ble ledet av profeten fra Nauvoo. De tolv dro av gårde høsten 1839, og ankom
England i 1840. Der begynte de et arbeid som innen 1841 skulle bringe over 6000 konvertitter til
Kirken” (Læresetninger – Joseph Smith, 327, 329).

• Hvilke råd fikk Heber C. Kimball av profeten Joseph Smith?

• Beskriv en gang da du opplevde Herrens hjelp i din innsats for å dele evangeliet
med andre.

Lære og pakter 4:1–7; 18:10–16; 31:1–12; 34:5–6; 39:20–23; 88:81
De som har blitt advart, skulle advare sin neste
Forklar at Lære og pakter gjentatte ganger minner Kirkens medlemmer på ansvaret
og velsignelsene ved å delta i misjonærarbeid. Vårt ansvar for å dele evangeliet med
andre er et gjentagende mønster og tema i åpenbaringene i Lære og pakter. Ved å
lære å gjenkjenne mønstre og temaer blir leserne bedre i stand til å nyte Kristi ord
(se David A. Bednar, “Et reservoar av levende vann” [temakveld ved Brigham
Young University, 4. feb. 2007], speeches.byu.edu).

Be elevene lese Lære og pakter 88:81, og deretter sammenfatte med egne ord
hvordan det angår Kirkens medlemmer i dag. (Ett svar elevene kan gi, er at alle
som har tatt imot Jesu Kristi evangelium, har plikt til å dele det med andre.)

Vis følgende oversikt, eller kopier den på tavlen. Del klassen i tre grupper, og gi
hver gruppe ett av skriftstedene. Be elevene lese sine tildelte skriftsteder og merke
seg ansvarsoppgavene og de lovede velsignelsene ved å dele evangeliet med andre.

Ansvarsoppgaver Velsignelser

Lære og pakter 4:1-7

LEKSJON 7

32



Ansvarsoppgaver Velsignelser

Lære og pakter 18:10-16

Lære og pakter 31:1-12

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem dele sine funn med klassen.

Vis følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt. Be klassen lytte etter eldste Bednars beskrivelse av vårt
personlige ansvar for å dele evangeliet med andre.

“Jesu Kristi hengivne disipler har alltid vært og vil alltid være tapre misjonærer.
En misjonær er en som følger Kristus, som vitner om ham som verdens Forløser,
og forkynner sannhetene i hans evangelium.

Jesu Kristi Kirke har alltid vært og vil alltid være en misjonerende kirke. Hvert
enkelt medlem av Frelserens kirke har akseptert den høytidelige forpliktelse til å
hjelpe til med å oppfylle det guddommelige oppdrag som Herren ga sine apostler,

slik det er nedtegnet i Det nye testamente:

‘Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og
Den Hellige Ånds navn,

og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens
ende. Amen’ (Matteus 28:19–20).

Siste-dagers-hellige tar dette ansvaret på alvor, ved å undervise alle mennesker i alle nasjoner om
vår Herre Jesus Kristus og hans gjengitte evangelium …

Vi føler faktisk et høytidelig ansvar for å bringe dette budskapet til alle nasjoner, stammer,
tungemål og folk” (“Kom og se,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 107).

• Hvorfor skulle medlemmer av Frelserens kirke se på misjonærarbeid som en
høytidelig forpliktelse?

Vis følgende uttalelse av eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum, og be en
elev lese den høyt. Be klassen følge med og tenke over hvorfor de kanskje kan
vurdere å bli flittigere til å dele evangeliet med andre.
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“Evangeliet dreier seg om vår Herre og Frelsers forsoning. Forsoningen har
kraften til å vaske bort synder, til å helbrede og gi evig liv. Forsoningens
umåtelige velsignelser kan bare gis dem som etterlever evangeliets prinsipper og
mottar dets ordinanser – tro på Jesus Kristus, omvendelse, dåp, motta Den hellige
ånd og holde ut til enden. Vårt store misjonærbudskap til verden er at hele
menneskeheten innbys til å bli reddet og komme inn i Den gode hyrdes, ja, Jesu

Kristi fold.

Vårt misjonærbudskap styrkes ved kunnskapen om gjenopprettelsen. Vi vet at Gud taler til sine
profeter i dag, slik han gjorde i oldtiden. Vi vet også at hans evangelium blir forrettet med det
gjengitte prestedømmes makt og myndighet. Intet annet budskap har slik evig betydning for alle
som lever på jorden i dag” (“Bring sjeler til meg,” Ensign eller Liahona, mai 2009, 110–11).

• Hvorfor tror dere hver enkelt av oss bør bli flittigere til å dele evangeliet med
andre? (Svarene bør omfatte følgende: Når vi deler evangeliet med andre, gir
vi dem tilgang til velsignelsene ved Jesu Kristi forsoning.)

Be elevene studere Lære og pakter 34:5–6; 39:20–23, for å finne en annen viktig
grunn til at Herren har befalt oss å dele evangeliets budskap med andre. (Elevene
kan bruke forskjellige ord, men de bør nevne følgende sannhet: Når vi deler
evangeliets budskap med andre, hjelper vi dem å forberede seg til Jesu Kristi
annet komme.)

• Hvordan hjelper det å forstå evangeliets evige betydning deg å dele det med
dem som ikke tilhører vår tro?

• Beskriv en opplevelse du har hatt med å dele evangeliets budskap med andre.

Gi elevene noen minutter til å overveie og skrive ned hva de kan gjøre for å delta i å
dele evangeliet med andre. De kan for eksempel skrive navnet på noen de kjenner
som ikke for tiden er medlem av Kirken, og forplikte seg til å dele evangeliet med
dem. Be noen elever fortelle hva de har tenkt å gjøre. Oppfordre elevene til å følge
eventuelle tilskyndelser de har mottatt, og be daglig om en anledning til å dele
evangeliet med andre.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 4:1–7; 18:10–16; 29:4–7; 31:1–12; 33:2–7; 34:5–6; 39:20–23;

88:81.

• Neil L. Andersen, “Det er et mirakel,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 77–80.
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LEKSJON 8

Israels innsamling i de
siste dager

Innledning
Mindre enn ett år etter at Kirken ble organisert, befalte
Herren de hellige å samles i Ohio (se L&p 37:3). Siden den
gang har de siste-dagers-hellige samlet seg på forskjellige
steder ved at de har forsøkt å følge den levende profet og

etablere trygge steder å bo. I denne leksjonen skal elevene
lære at Herren samler sitt folk for å styrke dem og forberede
dem til å motta større velsignelser, herunder templets
velsignelser (se L&p 84:4).

Bakgrunnsstoff
• Russell M. Nelson, “Innsamlingen av det adspredte Israel,” Ensign eller Liahona,

nov. 2006, 79–82.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 38:31–33; 39:15; 95:8; 110:9
Kallet om å samle seg i Ohio
Vis kartet “Delstatene New York, Pennsylvania og Ohio i USA” (Kart fra Kirkens
historie, nr. 3), som finnes bakerst i Lære og pakter, eller et annet kart over dette
området.

Be elevene finne den omtrentlige plasseringen av følgende viktige begivenheter
forbundet med gjenopprettelsen: Det første syn (Manchester, New York),
gjengivelsen av prestedømmet (Harmony, Pennsylvania) og organiseringen av
Kirken (Fayette, New York).

Be så noen elever bytte på å lese høyt fra følgende uttalelse:

“Sidney Rigdon, tidligere prest og nyomvendt medlem fra Kirtland-området, og en venn som ikke
var medlem, Edward Partridge, var ivrige etter å møte profeten og lære mer om Kirkens
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læresetninger. I desember 1830 reiste de over 400 kilometer til Fayette i New York for å besøke
Joseph Smith. De ba ham søke Herrens vilje med hensyn til dem og de hellige i Kirtland. Som svar
åpenbarte Herren at de hellige i New York skulle ‘samles i Ohio’ (L&p 37:3). På Kirkens tredje og
siste konferanse i New York, som ble holdt på Whitmers gård 2. januar 1831, gjentok Herren sin
rettledning [om at Kirkens medlemmer skulle flytte til Ohio]… Dette var det første kall til de
hellige i denne evangelieutdeling om å samle seg …

Omkring 68 medlemmer fra Colesville var på vei til Ohio i midten av april 1831. Like lydige mot
Herrens bud var 80 hellige fra Fayette gren og 50 fra Manchester gren, som dro fra sine hjem
tidlig i mai 1831… I midten av mai hadde alle Kirkens grener fra New York kommet seg med skip
over Erie-sjøen til Fairport Harbor, Ohio, der de ble møtt av hellige og ført videre til steder i
Kirtland og Thompson. Den store innsamlingen av Israel i de siste dager hadde begynt” (Vår arv:
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges historie i korte trekk [1996], 17–19).

Be en elev lese Lære og pakter 38:31–33 høyt. Be klassen følge med og merke seg
hvordan de hellige ville bli velsignet hvis de adlød befalingen om å samles i Ohio.
Elevene bør nevne fire velsignelser: (1) De kunne “unnslippe fiendens makt”; (2)
de ville “bli samlet for [Gud] som et rettferdig folk”; (3) de ville motta Guds lov; og
(4) de ville bli “begavet med kraft fra det høye”. Du kan gjerne foreslå at elevene
nummererer disse fire velsignelsene i Skriftene sine. (Merk: Å finne lister i Skriftene
kan hjelpe elevene å forstå viktige poeng som Herren eller profeten legger vekt på.)

Skriv følgende på tavlen: Herren samler sitt folk for å beskytte dem og for å
styrke dem åndelig. Du kan gjerne påpeke at i Skriftene er læren om innsamling
ofte forbundet med beskyttelse. “En sammenheng er et forhold eller en kobling
mellom ideer, mennesker, ting eller hendelser, og Skriftene er fulle av
sammenhenger” (David A. Bednar, “Et reservoar av levende vann” (temakveld ved
Brigham Young University, 4. feb. 2007), 4, speeches.byu.edu).

Forklar at akkurat slik Herren førte oldtidens Israel til Sinai-fjellet og ga dem sin
lov, befalte han de siste-dagers-hellige å samles i Ohio så de kunne motta hans lov
i denne evangelieutdeling (se L&p 38:32). I Ohio begynte Herren å åpenbare sin
lov til Kirken (se kapitteloverskriften til L&p 42). Spør deretter:

• Hvordan bidrar det å samles med dem som deler deres tro og normer, til å
beskytte dere mot Satans makt?

• Hvordan bidrar det å motta Guds lov til å styrke oss åndelig?

• Hva tror dere det betyr at i Ohio skulle de hellige bli “begavet med kraft fra
det høye”?

Forklar at den lovede velsignelsen å bli “begavet med kraft fra det høye” begynte å
bli oppfylt da Kirtland tempel ble fullført fem år etter at de hellige samlet seg i
Ohio. Himmelske sendebud besøkte det ferdige templet for å gjengi til Joseph
Smith og Oliver Cowdery nøklene og myndigheten som er nødvendig for å utføre
hellige ordinanser. Åndelige tilkjennegivelser ble utøst over mange av de hellige
under tempelinnvielsen. Et lite antall hellige mottok også tvetting og salving i
templet. I Nauvoo noen år senere ble løftet om å bli begavet med kraft ytterligere
oppfylt da tempelbegavelsen ble presentert for de hellige. Vis følgende uttalelse
som ble gitt av profeten Joseph Smith i Nauvoo, og be en elev lese den høyt:
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“Hva har hensikten vært med å samle … Guds folk i enhver tidsalder? …
Hovedhensikten var å bygge et hus for Herren hvor han kunne åpenbare for sitt
folk ordinansene i sitt hus og herlighetene i sitt rike og undervise folket om
frelsens vei” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007], 416).

• På hvilke måter har du lagt merke til at Gud velsigner de siste-dagers-hellige
når de samler seg og bygger templer slik han har foreskrevet?

Lære og pakter 45:62-67
Herren beskriver det nye Jerusalem, eller Sion
Forklar at ikke lenge etter at de hellige i New York hadde samlet seg i Ohio, var det
mange falske avisreportasjer og rykter som ga en uriktig fremstilling av og baktalte
Kirken. I denne perioden mottok profeten Joseph Smith en åpenbaring om et
utpekt samlingssted for fred og sikkerhet.

Be en elev lese Lære og pakter 45:62-67 høyt. Be klassen følge med og finne frem til
Herrens hensikter med å befale de hellige å samles til “den vestlige del av landet”
(L&p 45:64). Vurder å stille følgende spørsmål:

• Hva sa Herren var “like ved deres dør”? Hva betyr uttrykket “like ved deres
dør” for dere?

• Hva ønsket Herren at de hellige skulle gjøre når de samlet seg i den vestlige del
av landet?

• Hvorfor skulle de samle sine rikdommer? (Forklar at ordet arv sikter til landet
de skulle kjøpe hvor de kunne bo og tilbe Herren.)

• Hva skulle de helliges arveland kalles?

Forklar at ordet Sion kan ha flere betydninger. Noen ganger refererer det til Sions
innbyggere og beskriver dem som “de rene av hjertet” (L&p 97:21). Andre steder
refererer Sion til hele Kirken og dens staver (se L&p 82:14). Ordet Sion kan også
vise til bestemte geografiske steder. I Lære og pakter 45:66–67 viser Sion til en
fysisk by som de hellige skulle grunnlegge og samles til, noen ganger kalt det nye
Jerusalem (se også 3 Nephi 20:22; 21:23; Ether 13:1–8; Veiledning til Skriftene,
“Sion”). Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan beskrev Herren det nye Jerusalem, eller Sion? (Elevene bør nevne
følgende læresetning: Det nye Jerusalem skulle være et sted for fred,
tilflukt og sikkerhet, og Herrens herlighet skulle være der.)

• På hvilke måter har det å være medlem av Kirken gitt deg den sikkerhet og fred
som finnes i Sion?

Forklar at på slutten av Kirkens fjerde konferanse, holdt i Kirtland, Ohio i juni 1831,
befalte Herren Joseph Smith og andre eldster å reise to og to ca 1500 km til
Missouri, og forkynne langs veien (se L&p 52, verssammendraget). Etter at de kom
frem, mottok profeten en åpenbaring som utpekte Missouri som “det lovede land,
og det sted hvor byen Sion skal ligge”, med Independence, Missouri som “stedets
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sentrum” (L&p 57:1–3). De neste par årene flyttet hundrevis av siste-dagers-hellige
til Jackson County i Missouri, ivrige etter å bygge opp Sion. Dessverre oppsto det
konflikt mellom Kirkens medlemmer og andre innbyggere i området, og
situasjonen ble til slutt voldelig. De hellige ble tvunget til å forlate sine hjem i
Jackson County i november og desember 1833.

Lære og pakter 115:5-6
Guds folk samles i dag i Sions staver
For å illustrere de helliges innsats for å samles til andre steder for sikkerhet og fred,
kan du vise kartet “Kirkens forflytting vestover” (Kart fra Kirkens historie, nr. 6),
som finnes bak i Lære og pakter.

Forklar at de hellige til slutt ble tvunget til å forlate Kirtland, Ohio, i tillegg til steder
i det vestlige Missouri. I 1839 begynte de hellige å samles i Nauvoo, Illinois, hvor de
grunnla en stor by. Men kort tid etter at profeten Joseph Smith døde, ble Kirkens
medlemmer igjen tvunget til å forlate sine hjem. De flyttet til Rocky Mountains og
opprettet bosettinger over hele det vestlige Nord-Amerika, med Kirkens
hovedkvarter i Salt Lake City.

Be elevene lese Lære og pakter 115:5-6. Spør deretter:

• Hva sier disse versene om hvilke velsignelser som loves dem som samles i Sions
staver? (Svarene bør inneholde følgende sannhet: Vi samles i Sions staver
som en beskyttelse og en tilflukt mot det onde.)

• På hvilke måter kan Sions staver gi Kirkens medlemmer et forsvar og en tilflukt
i deres egne hjemland?

• Når har dere følt styrke og beskyttelse når dere har kommet sammen med
andre hellige i deres egen menighet eller gren?

For å hjelpe elevene å forstå hva det betyr for Kirkens medlemmer i dag å samles i
Sions staver, kan du vise følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv
apostlers quorum, og be en elev lese den høyt:
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“I de første årene av denne siste evangelieutdeling omfattet innsamlingen til Sion
forskjellige steder i USA: Kirtland, Missouri, Nauvoo og toppen av fjellene. Dette
var alltid innsamlinger til fremtidige templer. Fordi det er opprettet staver og
oppført templer i de fleste land med et stort antall trofaste medlemmer, lyder
befalingen nå at vi ikke skal samles til ett sted, men at vi skal samles i staver i
våre egne hjemland. Der kan de trofaste nyte godt av alle evighetens velsignelser

i et Herrens hus… På denne måten er Sions staver ‘et forsvar og en tilflukt fra stormen og fra
vreden når den i fullt mål skal utøses over hele jorden’ (L&p 115:6)” (“Forberedelse til det annet
komme,” Ensign eller Liahona, mai 2004, 8).

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Spencer W. Kimball
(1895–1985):

“Israels innsamling består i å slutte seg til den sanne kirke og at de får kunnskap
om den sanne Gud… Derfor, enhver som har tatt imot det gjengitte evangelium,
og som nå søker å tilbe Herren på sitt eget språk og sammen med de hellige i det
land han bor, har oppfylt loven om Israels innsamling og er arving til alle de
velsignelser som er lovet de hellige i disse siste dager” (The Teachings of
Spencer W. Kimball, red. Edward L. Kimball [1982], 439).

• Hva har du sett skje med antall templer Kirken har oppført mens du har levd?

• Hvordan har du blitt velsignet ved medlemskap i en stav eller et distrikt i Sion?
Hvordan har du blitt velsignet ved det hellige tempel?

Avslutt med å be elevene overveie hva de kan gjøre for å hjelpe andre å motta den
åndelige beskyttelse og styrke som kommer ved trofast deltagelse i Sions staver og
tilbedelse i det hellige tempel. Oppfordre elevene til å følge Åndens tilskyndelser
som de har mottatt.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 37:1–3; 38:31–33; 39:15; 45:62–67; 95:8; 110:9; 115:5–6.

• Russell M. Nelson, “Innsamlingen av det adspredte Israel,” Ensign eller Liahona,
nov. 2006, 79–82.
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LEKSJON 9

Følg den levende profet
Innledning
Den dagen Kirken ble organisert, lovet Herren åndelig
sikkerhet for dem som ville gi akt på profetens ord (se L&p
21:4–6). Kort tid senere åpenbarte Herren, for å hjelpe
Kirkens medlemmer å unngå bedrag, at kun profeten har

myndighet til å motta åpenbaring for hele Kirken (se L&p
28:1–7). Profeten har også myndighet til å forklare Skriftene.
Forståelse av disse sannhetene gir ytterligere åndelig
sikkerhet i disse siste dager.

Bakgrunnsstoff
• Russell M. Nelson, “Opphold profetene,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 74–77.

• Ezra Taft Benson, “Fjorten grunnprinsipper for å følge profeten” [andakt ved
Brigham Young University, 26. feb. 1980], speeches.byu.edu; se også Tambuli,
juni 1981, 1–8.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 21:1-6
Gi akt på profetens ord
Spør elevene hvilke titler vi noen ganger benytter når vi snakker om Kirkens
president. Skriv elevenes svar på tavlen. Be så en elev lese Lære og pakter 21:1 høyt
mens klassen følger med. Lag en liste over eventuelle andre titler på tavlen. Spør
deretter:

• Hvordan beskriver hver av titlene i dette verset det arbeidet som Kirkens
president gjør?

Hjelp elevene forstå sammenhengen i Lære og pakter 21 ved å forklare at
åpenbaringen det inneholder, ble åpenbart den dagen Kirken ble organisert. (Merk:
Når elevene lærer å forstå bakgrunnen for et skriftsted, har de lettere for å forstå
betydningen av det de leser, og hvor viktig det er.) Spør deretter:

• Hvorfor måtte det være viktig for Kirkens tidlige medlemmer å forstå at Joseph
Smiths kall som profet var vesentlig forskjellig fra den funksjon ledere av andre
kirkesamfunn hadde?

Be en elev lese Lære og pakter 21:4-5 høyt mens klassen følger med. Drøft så
følgende:

• Hvorfor krever det noen ganger tålmodighet og tro å følge profetens råd?

Ved behov kan du vurdere å presentere følgende uttalelse av president Harold B.
Lee (1899-1973) for elevene:
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“Vi må lære å lytte til de ord og bud som Herren gir gjennom sin profet… Dere
vil kanskje ikke like det som kommer fra Kirkens myndigheter. Det kan gå på tvers
av deres politiske syn. Det kan gå på tvers av deres samfunnsoppfatning. Det kan
virke inn på noe av deres sosiale liv. Men hvis dere lytter til dette med
tålmodighet og tro, som om det kom fra Herrens egen munn, har dere løfte om at
‘helvetes porter ikke [vil] få makt over dere… og Gud Herren vil drive mørkets

makter bort fra dere og få himlene til å ryste til deres gavn og til sitt navns ære’ (L&p 21:6)”
(Læresetninger fra Kirkens presidenter – Harold B. Lee [2000], 84).

Hvis Ånden tilskynder deg til det, kan du forklare følgende:

1. Som siste-dagers-hellige tror vi ikke at profeter er fullkomne menn. Herren vil
imidlertid aldri tillate dem å lede Kirken på villspor (se Offisiell erklæring 1,
“Utdrag fra tre taler av president Wilford Woodruff angående Manifestet”).

2. Vi tror på og fryder oss over fortsatt åpenbaring. Det har vært tilfeller i Kirkens
historie da en profet har forklart tidligere profeters råd eller fremhevet
læresetninger eller praksis som én gang var allment akseptert, men som senere
måtte forandres. For eksempel ble Kirkens medlemmer i Kirkens tidlige år
oppfordret til å samles til ett sted, for eksempel Kirtland i Ohio eller Jackson
County i Missouri. I dag oppfordres Kirkens medlemmer til å samles i sine
lokale staver eller distrikter.

Be en elev lese Lære og pakter 21:6 høyt. Be klassen følge med og finne løftene som
ble gitt dem som gir akt på profetens ord. Du kan gjerne foreslå at elevene
markerer det de finner. Spør deretter:

• Hvordan vil dere sammenfatte Herrens løfter til dem som gir akt på profetens
ord? (Selv om elevene kan bruke forskjellige ord, bør de nevne følgende
prinsipp: Hvis vi gir akt på profetens ord, vil vi bli beskyttet mot den onde.
Når elevene svarer, kan du gjerne forklare at å ryste betyr å rykke løs eller løsne
noe fra en støtte eller en beholder. Én tolkning av vers 6 kan derfor være at når
himlene ryster “til [vår] gavn”, vil åpenbaringer og velsignelser bli “løsnet” og
utøst over oss.)

Vis følgende uttalelse av president Henry B. Eyring i Det første presidentskap, og be
en elev lese den høyt:

“Det å se etter veien til trygghet i profeters råd synes fornuftig for dem som er
sterke i troen. Når en profet taler, kan de som har svak tro, tenke at de hører bare
en klok mann gi gode råd …

Men valget å ikke ta imot profeters råd forandrer selve grunnen vi står på. Den
blir farligere. Tar vi ikke imot profetens råd, svekker det vår evne til å ta imot
inspirerte råd i fremtiden” (“Finn sikkerhet i råd,” Lys over Norge, juli 1997, 25).

• Hvorfor vil “selve grunnen vi står på” bli “farligere” hvis vi forkaster profetenes
råd? Hvilke eksempler viser at dette er sant?

• Når har dere eller noen dere kjenner, blitt velsignet ved å følge råd fra levende
profeter?
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• Hvordan kan prinsippet om å gi akt på profetisk rettledning gjelde religiøse,
moralske og sosiale spørsmål i vår tid?

Oppfordre elevene til å tenke over hva de kan gjøre for å motta velsignelsene som
loves i Lære og pakter 21:6. Forsikre dem om at når de oppriktig følger levende
profeters ord, vil de motta store velsignelser nå og i evigheten. Forklar at å gi akt på
profetenes råd ikke innebærer at vi blindt adlyder det de sier.

Les høyt følgende uttalelse av president Harold B. Lee:

“Det er ikke alene tilstrekkelig for oss siste-dagers-hellige å følge våre ledere og
akseptere deres rettledning, for vi har en større forpliktelse til selv å motta et
urokkelig vitnesbyrd om disse menns guddommelige oppgave og et vitnesbyrd
om at det de har sagt oss, er vår himmelske Faders vilje” (Læresetninger –
Harold B. Lee, 45).

Lære og pakter 28:2, 6–7; 43:1–7
Herren gir åpenbaring på en systematisk måte
Forklar at kort tid etter at Kirken ble organisert, ble noen medlemmer av Kirken
bedratt av motstanderens innsats for å gi falsk profetisk rettledning. Be en elev lese
kapitteloverskriften til Lære og pakter 28 høyt mens klassen følger med (se også
Jeffrey G. Cannon, “All Things Must Be Done in Order: D&C 28, 43,” Serien
Åpenbaringer i sammenheng, 4. april 2013, history.lds.org). Spør deretter:

• Hvilke problemer kunne ha oppstått hvis Kirkens medlemmer hadde fortsatt å
tro på de antatte åpenbaringene fra Hiram Page?

Gi elevene tid til å studere Lære og pakter 28:2, 6-7. Spør deretter:

• Hvordan presiserte dette budskapet fra Herren hvilken funksjon Kirkens
president har? (Elevene bør forstå følgende sannhet: Kirkens president har
nøklene til å motta åpenbaring for Kirken.)

For å hjelpe elevene å utdype sin forståelse av denne læren, kan du be en elev lese
høyt følgende historiske bakgrunn for Lære og pakter 43:

I februar 1831 kom en kvinne ved navn Mrs. Hubble blant de hellige i Kirtland, Ohio. Hun hevdet
at hun var profetinne, at hun hadde mottatt åpenbaringer for Kirken, at hun visste at Mormons
bok var sann, og at hun skulle bli lærer i Kirken. Hun klarte å bedra noen av de
siste-dagers-hellige. Joseph Smith og andre var bekymret for hennes innflytelse og for andre
falske åpenbaringer blant de hellige. Profeten bestemte seg for å adspørre Herren om hva som
skulle gjøres, og han mottok en åpenbaring som nå er nedtegnet i Lære og pakter 43 (se
Documents, Volume 1: July 1828–June 1831, bind 1 av dokumentserien av The Joseph Smith
Papers [2013], 257).

Be elevene lese Lære og pakter 43:1–7 hver for seg, og se etter læresetninger som
Herren forklarte den gangen. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer det de
finner. Du kan også gjerne foreslå at de krysshenviser disse versene med Lære og
pakter 28:2. Fremhev at åpenbaringen som er nedtegnet i kapittel 28, var rettet til
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de hellige i New York, og at og åpenbaringen i kapittel 43 var rettet til de hellige i
Kirtland. Spør deretter:

• Hvem var utpekt til å motta bud og åpenbaringer for hele Kirken da
åpenbaringen i Lære og pakter 43 ble gitt?

• Hva kan vi lære av disse versene? (Elevene kan bruke forskjellige ord, men de
bør nevne følgende læresetninger: Det er bare én person om gangen som er
utpekt til å motta åpenbaring for hele Kirken. De som gir akt på Kirkens
president, vil ikke bli bedratt.)

Vurder å presentere følgende uttalelse av eldste L. Tom Perry i De tolv
apostlers quorum:

“Det er orden i måten Herren åpenbarer sin vilje til menneskene. Vi har alle rett
til å adspørre Herren og få inspirasjon gjennom hans Ånd om det som ligger
innenfor vårt eget myndighetsområde. Foreldre kan få åpenbaring for sin egen
familie, en biskop for den forsamlingen han leder, og Det første presidentskap for
hele Kirken… Profeten Joseph Smith erklærte:

“Det er i strid med Guds plan at noe medlem av denne kirken – eller hvem det
ellers måtte være – mottar instruksjoner for dem som har et høyere myndighetsområde enn dem
selv’ [Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith (2007), 197–98]” (“Vi tror på alt som
Gud har åpenbart,” Ensign eller Liahona, nov. 2003, 85–86).

• Hvordan hjelper det deg å unngå bedrag når du vet at åpenbaring fra Gud alltid
kommer gjennom de rette prestedømskanaler? Hvordan kan denne
kunnskapen gi deg fred?

• Hvordan holder Herrens mønster for åpenbaring orden i Kirken?

Lære og pakter 90:1-6
Herren opprettet orden i Kirken
Forklar at etter hvert som Kirken vokste, befalte Herren profeten Joseph Smith å
organisere prestedømmet og Kirkens medlemmer.

Les høyt eller sammenfatt følgende uttalelse:

“Etter hvert som Kirken økte i antall medlemmer, fortsatte profeten å motta åpenbaring om
prestedømsembeder. Under veiledning fra Herren organiserte han Det første presidentskap, som
besto av ham selv som president og Sidney Rigdon og Frederick G. Williams som rådgivere. Han
organiserte også De tolv apostlers quorum og De syttis første quorum. Han kalte og ordinerte
biskoper og deres rådgivere, høyprester, patriarker, høyråd, syttier og eldster. Han organiserte
Kirkens første staver” (Vår arv: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges historie i korte trekk
[1996], 26).

Forklar at Det første presidentskap innehar en unik stilling i Kirken. Be elevene
studere Lære og pakter 90:1-6, og finne Det første presidentskaps plikter. (Det
første presidentskap “bærer nøklene til det rike som er gitt” [vers 2], og gjennom
dem “skal oraklene bli gitt” til Kirken [vers 4]). Når elevene svarer, må du kanskje
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forklare at ordet “orakler” sikter til åpenbaringer fra Gud som gis gjennom hans
profeter.

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv
apostlers quorum. Be klassen lytte etter to forskjellige måter Kirkens lære blir
fastsatt på.

“I 1954 forklarte president J. Reuben Clark jr., som da var rådgiver i Det første
presidentskap, hvordan læren blir fremsatt i Kirken, og den ledende funksjon som
Kirkens president har. Om medlemmene av Det første presidentskap og De tolv
apostlers quorum sa han: ‘Vi skulle huske at noen av generalautoritetene har fått
tildelt et spesielt kall. De har en spesiell gave. De blir oppholdt som profeter,
seere og åpenbarere, hvilket gir dem en spesiell åndelig begavelse når de

underviser folket. De har rett, makt og myndighet til å forkynne Guds sinn og vilje for hans folk,
underlagt Kirkens presidents generelle makt og myndighet …’

Kirkens president kan bekjentgjøre eller tolke læresetninger basert på åpenbaring til ham (se for
eksempel L&p 138). Doktrinær redegjørelse kan også komme gjennom det kombinerte råd av Det
første presidentskap og De tolv apostlers quorum (se for eksempel Offisiell erklæring 2)” (“Kristi
lære,” Ensign eller Liahona, mai 2012, 86–88).

• Hvorfor er det viktig å huske hvem som har myndighet til å forkynne “Guds
sinn og vilje” til verden?

Avslutt med å be elevene overveie hva de har lært av budskapene fra levende
profeter og apostler. Be elevene bære vitnesbyrd om hvordan disse budskapene har
vært til velsignelse for dem.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 21:1–6; 28:2, 6–7; 43:1–7; 90:1–6, 16.

• Russell M. Nelson, “Opphold profetene,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 74–77.
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LEKSJON 10

Søk sannhet
Innledning
Guds barn oppfordres til å søke “lærdom ved studium og
også ved tro” (L&p 88:118). Å følge dette mønsteret hjelper
den enkelte å kvalifisere seg til Den hellige ånds hjelp i
læringsprosessen. I dag gir Internett og andre kilder en
overflod av informasjon – noe sann, noe uriktig og noe

villedende – om Kirkens lære, historie og syn på
samfunnsspørsmål, noe som gjør det spesielt viktig for oss å
ha Den hellige ånd med oss til å hjelpe oss å skjelne sannhet
fra villfarelse. Å lære å utpeke og anvende passende
informasjonskilder er en del av denne prosessen.

Bakgrunnsstoff
• Dieter F. Uchtdorf, “Hva er sannhet?” (Kirkens skoleverks andakt, 13. jan.

2013), lds.org/broadcasts.

• “Gospel Learning,” Gospel Topics, lds.org/topics.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 88:118, 121-26
Et mønster for læring
Les høyt følgende beskrivelse av profetenes skole som ble avholdt i Kirtland, Ohio:

“I 1833 fikk profeten og en gruppe av de hellige i Kirtland en unik mulighet til å studere
evangeliet. I januar dette året organiserte profeten, etter befaling fra Herren (se L&p 88:127-41),
profetenes skole, for å lære opp prestedømsbærerne i deres arbeid i riket og for å forberede dem
til å forkynne evangeliet. Skolen ble avholdt i et rom i andre etasje av Newel K. Whitneys butikk,
hvor profeten bodde. Det var ca. 25 brødre som deltok, og noen av dem reiste flere hundre
kilometer for å få det privilegium å studere evangeliet i et rom som ikke var større enn 14
kvadratmeter. Mange av disse mennene skulle senere bli apostler, syttier og andre ledere i Kirken.
Selv om profeten og de andre brødrene iblant studerte språk, fokuserte de først og fremst på å
lære evangeliets læresetninger, og de studerte ivrig fra morgenen av og til sent på
ettermiddagen. Denne skolen varte i ca. fire måneder, og lignende skoler ble senere holdt i både
Kirtland og Missouri, hvor flere hundre deltok” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph
Smith [2007], 261).

Forklar at Lære og pakter 88 inneholder instruksjoner fra Herren til dem som skulle
delta på profetenes skole. Be elevene lese Lære og pakter 88:118 hver for seg, for å
finne det læringsmønsteret Herren har foreskrevet. Drøft deretter følgende
spørsmål:

• Hva tror du det vil si å søke “lærdom ved studium og også ved tro”?

• På hvilke måter kan det å følge dette mønsteret øke vår evne til å lære?
(Elevene kan gi en rekke forskjellige svar, men sørg for at det er klart at når vi
tar med tro i læringsprosessen, kvalifiserer vi oss til Herrens hjelp.)

Be noen elever etter tur lese høyt fra Lære og pakter 88:121-26, som inneholder
ytterligere instruksjoner fra Herren til profetenes skole. Be klassen følge med og

45



merke seg prinsipper som hjelper oss å forstå hvordan vi kan lære ved tro. Du kan
gjerne foreslå at elevene markerer det de finner. Vurder å skrive disse prinsippene
på tavlen etterhvert som elevene deler dem. Du kan også gjerne foreslå at elevene
skriver setningen “prinsipper som lærer oss hvordan vi kan lære ved tro” i margen i
Skriftene ved siden av disse versene. (Merk: Å gjøre notater i margen i Skriftene
kan hjelpe elevene å finne og huske viktige prinsipper.) Hvis det er tid, kan du be
elevene granske Alma 32:28, 41–43 og Johannes 7:17 for å finne flere prinsipper.

• Hvordan kan etterlevelse av prinsippene i disse versene hjelpe oss å lære ved
studium og ved tro? (Når elevene svarer, kan du legge vekt på at å følge disse
prinsippene vil hjelpe oss å kvalifisere oss til Åndens hjelp.)

• Hvordan påvirker det vår søken etter sannhet når vi kvalifiserer oss til å ha
Ånden med oss?

Lære og pakter 91:1-6
Skjelne sannhet fra villfarelse
Vis følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første presidentskap, og
be en elev lese den høyt:

“Aldri i verdens historie har vi hatt lettere tilgang til mer informasjon – noe av
den sann, noe av den usann og mye av den delvis sann.

Derfor har det aldri i verdens historie vært viktigere å lære å skjelne mellom
sannhet og villfarelse” (“Hva er sannhet?” [Kirkens skoleverks andakt, 13. jan
2013], 3, lds.org/broadcasts).

• Hva er mulige konsekvenser hvis vi ikke lærer å skjelne mellom sannhet og
villfarelse?

Skriv følgende spørsmål på tavlen:

Hvordan kan vi skjelne mellom sannhet og villfarelse?

Forklar at åpenbaringen i Lære og pakter 91 lærte Joseph Smith hvordan han
kunne skjelne om noe han leste i de apokryfiske bøker, var sant. Be en elev lese
overskriften til kapittel 91 høyt mens klassen følger med. Be så elevene overveie
spørsmålet på tavlen mens de studerer Lære og pakter 91 som klasse.

Forklar at de apokryfiske bøker er en samling hellige bøker for det jødiske folk.
Disse bøkene var ikke opprinnelig tatt med i den hebraiske bibel (Det gamle
testamente), men ble tatt med i den greske oversettelsen av Bibelen like før Kristi
tid. Da tidlige kristne samlet bøkene i Bibelen flere århundrer senere, tok de med
de apokryfiske bøker som et tillegg. Noen kristne trossamfunn anser de apokryfiske
bøker for å være hellig skrift, mens andre religioner ikke tror at det er inspirerte
skrifter. Eksemplaret av Bibelen som Joseph Smith brukte til å lage sin inspirerte
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oversettelse, inneholdt de apokryfiske bøker. Joseph spurte Herren om hans
oversettelse av Bibelen skulle innbefatte disse bøkene.

Be en elev lese Lære og pakter 91:1-3 høyt.

• Hva lærte Joseph Smith om de apokryfiske bøker? (Du må kanskje forklare at
en interpolering er materiale som er innskutt i et manuskript, noe som noen
ganger kan føre til at den opprinnelige teksten blir forvansket.)

Be en annen elev lese Lære og pakter 91:4-6 høyt.

• Hvordan kan rettledningen i vers 4–6 hjelpe oss å skjelne mellom sannhet og
villfarelse og vurdere i hvilken grad det vi leser er pålitelig? (Elevene kan bruke
forskjellige ord, men sørg for at de oppdager følgende sannhet: Den hellige
ånd kan hjelpe oss å vite om det vi leser, er sant.)

Forklar at den overflod av informasjon som er tilgjengelig på Internett, har skapt et
økende behov for at hver enkelt av oss har den åndelige gaven å kunne skjelne (se
L&p 46:23), slik at vi vet hvordan vi kan skjelne sannhet fra villfarelse. (Du finner
mer informasjon om hvorfor dømmekraftens gave er så viktig i vårt liv, i artikkelen
av eldste David A. Bednar, “Et årvåkent blikk,” Ensign eller Liahona, des.
2006, 31–36.)

Gi hver elev en kopi av følgende uttalelse av eldste Steven E. Snow i De
sytti. Be elevene granske de to første avsnittene etter de rådene eldste

Snow gir om å vurdere informasjon vi kan komme til å lese angående Kirkens
historie og læresetninger.

Balanse i Kirkens historie
Eldste Steven E. Snow i De sytti sa:

“Internett har plassert alle typer informasjon ved våre fingerspisser – god, dårlig,
sannferdig, usann – deriblant informasjon om Kirkens historie. Du kan lese mye om
vår historie, men det er viktig å lese om den og forstå den i sammenheng. Problemet
med noe av informasjonen på nettet er at den er tatt ut av sammenheng, og du ser
egentlig ikke hele bildet.

Informasjon som prøver å bringe Kirken i forlegenhet, er som regel svært subjektiv og urettferdig. Vi
skulle søke kilder som mer objektivt beskriver vår tro og vår historie. Noen nettsteder er svært
ondsinnede og kan presentere informasjonen på en oppsiktsvekkende måte. Se etter kilder av
anerkjente og respekterte historikere, enten de er medlemmer av Kirken eller ikke.

Noen unge mennesker blir overrasket og sjokkert over materiale på Internett som er negativt om
Kirken, fordi de ikke har forskanset seg mot det. De har kanskje ikke brukt nok tid på den åndelige
siden for å forberede og styrke seg for hva som kan komme. Når det kommer livserfaringer som får
dem til å miste fotfestet, er det viktig at de gjør de grunnleggende tingene vi alltid snakker om:
fortsetter å studere Skriftene og ha meningsfylt kommunikasjon med vår himmelske Fader. Disse
grunnleggende tingene forbereder oss for alle typer motgang, inkludert negative artikler om Kirken
som de kommer over på nettet” (“Balancing Church History,” New Era, juni 2013, 21–22).

• Ettersom vi omhyggelig må vurdere påliteligheten til informasjonskilder om
Kirkens historie og læresetninger, hvordan kan du bruke eldste Snows
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undervisning til å hjelpe deg å evaluere påliteligheten av noe du har lest
om Kirken?

Be elevene lese tredje avsnitt av eldste Snows uttalelse hver for seg. Drøft så
følgende spørsmål:

• Hvordan vil eldste Snows råd hjelpe når dere får informasjon som kan utfordre
deres tro?

Hold deg trofast når spørsmål oppstår
Forklar at Kirkens medlemmer noen ganger har spørsmål om eller er i tvil når det
gjelder Kirkens lære, historie eller syn på samfunnsspørsmål. Presenter følgende
uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf for elevene:

“Det er naturlig å ha spørsmål – eikenøtten av oppriktige spørsmål har ofte spiret
og vokst til en stor eik av forståelse. Det er få medlemmer av Kirken som ikke på
ett eller annet tidspunkt har kjempet med alvorlige eller ømtålige spørsmål. Et av
Kirkens formål er å gi næring til og dyrke troens frø – selv om det noen ganger
vokser i sandjord i form av tvil og usikkerhet” (“Kom og bli med oss,” Ensign eller
Liahona, nov. 2013, 23).

Gi hver elev en kopi av utdelingsarket “Skjelne sannhet fra villfarelse,”
som inneholder råd fra Kirkens ledere til dem som har spørsmål eller tvil.

Be elevene lese uttalelsene på utdelingsarket hver for seg og finne prinsipper som
kan hjelpe noen å møte spørsmål eller tvil på en trofast måte. Når elevene har fått
tilstrekkelig tid, kan du be dem forklare hvordan noe de leser på utdelingsarket,
kan hjelpe noen som har spørsmål om eller er i tvil med hensyn til Kirkens lære,
historie eller syn på samfunnsspørsmål.

For å runde av leksjonen kan du understreke at selv om det kan være noen
spørsmål vi ikke vil finne svar på i vår levetid, kan vi finne svar på våre største
spørsmål når vi adlyder budene, studerer passende informasjonskilder –
spesielt levende profeters ord – søker veiledning gjennom bønn, og utøver
tålmodighet og tro.

Be elevene fortelle om erfaringer de har hatt når de har følt Herren veilede dem til å
finne sannhet og svar på sine spørsmål.

Oppfordre elevene til å gjennomgå uttalelsene på utdelingsarket, og følge rådene
fra leksjonen om å søke lærdom ved studium og ved tro.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 88:118–26; 91:1–6.

• Dieter F. Uchtdorf, “Hva er sannhet?” (Kirkens skoleverks andakt, 13. jan.
2013), lds.org/broadcasts.
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Skjelne sannhet fra villfarelse
I alle evangelieutdelinger har ondskapens krefter motarbeidet Gud og hans verk. Guds verk vil
imidlertid ikke bli forpurret. I disse siste dager har stenen blitt revet løs fra fjellet, og den vil “rulle
frem, inntil [den] har fylt hele jorden” (L&p 65:2). Men ettersom enkeltmedlemmer av Kirken kan bli
ført vill, må vi alle “alltid våke og be” (3 Nephi 18:18).

“I denne opplyste tidsalder da evangeliets fylde er gjengitt, trenger hverken
dere eller jeg å seile på ukjent hav eller ta oss frem på umerkede veier på
leting etter sannhet. En kjærlig himmelsk Fader har stukket ut vår kurs og
gitt oss en ufeilbarlig rettesnor – nemlig lydighet. Kunnskap om sannhet og
svar på våre største spørsmål kommer til oss når vi er lydige mot Guds
bud” (Thomas S. Monson, “Lydighet gir velsignelser,” Ensign eller Liahona,

mai 2013, 89).

“Mine kjære venner – vær så snill, tvil på deres tvil før dere tviler på deres
tro. Vi må aldri la tvil holde oss fanget og borte fra den guddommelige
kjærlighet og fred og de dyrebare gaver som kommer ved tro på den Herre
Jesus Kristus” (Dieter F. Uchtdorf, “Kom og bli med oss,” Ensign eller
Liahona, nov. 2013, 23).

“Satan er den store bedrager, ‘våre brødres anklager’ [Åpenbaringen
12:10], alle løgners far [se Johannes 8:44], som stadig søker å bedra så han
kan seire over oss [se L&p 50:3] …

For dem som allerede omfavner sannheten, er hans primære strategi å så
tvilens frø. For eksempel har han fått mange medlemmer av Kirken til å
snuble når de oppdager informasjon om Kirken som synes å motsi noe de

tidligere har lært.

Hvis dere opplever et slikt øyeblikk, må dere huske at i denne informasjonsalderen er det
mange som sår tvil om alt og alle, når som helst og hvor som helst …

Og det er alltid godt å huske på at bare fordi noe er skrevet på papir, finnes på Internett,
ofte gjentas eller har en mektig tilhengerskare, er det ikke dermed sant.

Noen ganger presenteres usanne påstander eller informasjon på en slik måte at det virker
ganske troverdig …

Noe som kan virke selvmotsigende nå, kan være helt forståelig når vi søker etter og får mer
pålitelig informasjon” (Dieter F. Uchtdorf, “Hva er sannhet?” [Kirkens skoleverks andakt,
13. jan. 2013], lds.org/broadcasts).
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“Når vi begynner å måle vår tids praksis og forslag opp mot det vi vet om
Guds plan og de premisser som er gitt i Guds ord og hans levende profeters
læresetninger… vet vi at dette setter oss på sikker grunn for evig”
(Dallin H. Oaks, “Som han tenker i sin sjel” [en aften med eldste Dallin H.
Oaks, 8. feb. 2013], lds.org/broadcasts).

“I øyeblikk med frykt eller tvil eller urolige tider, hold på det terreng dere
allerede har vunnet, selv om det er begrenset… Når disse øyeblikkene
kommer, og problemer dukker opp som ikke har en umiddelbar løsning,
hold fast på det dere allerede vet, og stå sterkt til ytterligere kunnskap
kommer” (Jeffrey R. Holland, “Herre, jeg tror,” Ensign eller Liahona, mai
2013, 93–94).

“Vi kan minne den oppriktig søkende på at informasjon på Internett ikke
har et ‘sannhetsfilter’. Noe informasjon, uansett hvor overbevisende den er,
er ganske enkelt ikke sann” (Neil L. Andersen, “Joseph Smith,” Ensign eller
Liahona, nov. 2014, 29).

“Svar på åndelige spørsmål blir gitt til personer som ikke forherder sitt
hjerte, som ber i tro på at de vil motta, og som flittig holder budene”
(Paul V. Johnson, “Et mønster for å lære åndelige ting” [Tale til lærere i
Kirkens skoleverk, 7. aug. 2012], si.lds.org).

“Å studere Kirken… gjennom øynene til dens avhoppere, er som å
intervjue Judas for å forstå Jesus” (Neal A. Maxwell, “All Hell Is Moved”
[andakt ved Brigham Young University, 8.nov. 1977], 3, speeches.byu.edu).
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LEKSJON 11

Herrens røst i Lære
og pakter

Innledning
Lære og pakter er bevis på at Gud taler til profeter i de siste
dager og at han forbereder verden til Jesu Kristi annet
komme. Når vi leser Guds åpenbaringer som finnes i Lære og

pakter, kan vi høre Jesu Kristi røst. Når vi lærer å forstå hvor
viktig Lære og pakter er, vil vi verdsette dens læresetninger
fremfor all verdens rikdom.

Bakgrunnsstoff
• Ezra Taft Benson, “Mormons bok og Lære og pakter,” Lys over Norge, juli

1987, 77.

Undervisningsforslag
Innledningen til Lære og pakter
Herrens røst i Lære og pakter
Vis følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson (1899-1994). Be en elev lese
den høyt mens klassen følger med.

“Mormons bok bringer mennesker til Kristus. Lære og pakter bringer mennesker
til Kristi rike, ja, til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, ‘den eneste sanne og
levende kirke på hele jordens overflate’ [L&p 1:30]. Jeg vet det.

Mormons bok er ‘sluttstenen’ i vår religion, og Lære og pakter er dekkstenen
med fortsatt åpenbaring i de siste dager. Herren har satt sitt godkjenningsstempel
både på sluttstenen og dekkstenen” (“Mormons bok og Lære og pakter,” Lys

over Norge, juli 1987, 77).

• Hva har du funnet i Lære og pakter som viser bokens betydning for Kirken og
for det enkelte medlem?

Be klassen slå opp i Skriftene på innledningen til Lære og pakter, som finnes i
begynnelsen av Lære og pakter. Be to elever etter tur lese første og tredje avsnitt
høyt mens resten av klassen følger med. Be klassen se etter hvordan Lære og
pakter er forskjellig fra andre bøker med hellig skrift, og å legge merke til
innledningens vekt på å høre Herrens røst. Spør deretter:

• Hvordan er Lære og pakter forskjellig fra de andre standardverkene?

• Hva sier innledningen om “vår Herre Jesu Kristi røst”? (Hjelp elevene å forstå at
når vi studerer Lære og pakter, kan vi lære å gjenkjenne vår Herre Jesu
Kristi røst. Forklar at ordene “Herrens røst”, eller en variant av dem,
forekommer mer enn 40 ganger i Lære og pakter [se for eksempel L&p 1:2;
18:35–36; 76:30]; og ordene “så sier Herren” forekommer mer enn 60 ganger i
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Lære og pakter [se for eksempel L&p 36:1; 56:14].) Å høre Herrens røst er et
viktig tema i Lære og pakter.

Vis følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De tolv apostlers
quorum. Be en elev lese den høyt mens klassen følger med.

“På spørsmål om hvilken bok med hellig skrift som gir den hyppigste anledning
til å ‘høre’ Herren tale, vil de fleste først tenke på Det nye testamente. Det nye
testamente er en fantastisk samling av Messias gjerninger og mange av hans
læresetninger. Men i Lære og pakter mottar vi Herrens røst, så vel som hans ord.
Vi kan nesten ‘høre’ ham snakke” (“The Doctrine and Covenants: The Voice of
the Lord,” Ensign, des. 1978, 4).

• Hvordan kan det å lære å høre og gjenkjenne Herrens røst ved å studere Lære
og pakter, gjøre en forskjell i ditt liv?

Gi elevene noen minutter til å studere åttende avsnitt av innledningen til Lære og
pakter. Be dem finne frem til læresetninger som er nedtegnet i Lære og pakter. Når
elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du spørre:

• Hva gjør Lære og pakter “av større verdi for [oss] enn alle jordens rikdommer”?

Vurder å presentere det eldste Steven E. Snow i De sytti sa om åpenbaringene som
finnes i Lære og pakter:

“Gjennom disse inspirerende og oppbyggende åpenbaringene, underviser og
gjentar Lære og pakter viktige læresetninger… Eldste John A. Widtsoe
(1872-1952) skrev: ‘All lære som undervises av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige, finnes enten skissert eller antydet i Lære og pakter. Så vidt jeg vet, er det
ingen lære som undervises av Kirken, som ikke finnes i en eller annen form i
denne boken.’ Han la til at Lære og pakter er avgjørende fordi ‘ingen andre av

våre hellige bøker kan gjøre det samme kravet på en fullstendig oversikt over Kirkens
læresetninger’ [The Message of the Doctrine and Covenants (1969), 117]” (“Treasuring the
Doctrine and Covenants,” Ensign, jan. 2009, 52).

Be elevene fortelle hvordan det å studere Lære og pakter har vært til velsignelse
for dem.

Lære og pakter 1:1–17; 5:10
Lære og pakters bakgrunn
Forklar for elevene at åpenbaringen i Lære og pakter 1 opprinnelig ble gitt av
Herren som et forord til Budenes bok, som var den første samlingen av
åpenbaringer til Joseph Smith. Denne samlingen av åpenbaringer, sammen med
mange flere av profetens åpenbaringer og Lectures on Faith, ble senere utgitt som
Lære og pakter. Kapittel 1 forklarer behovet for denne boken med hellig skrift i vår
tid. Be en elev lese kapitteloverskriften til Lære og pakter 1 høyt. Hjelp elevene å
analysere kapitteloverskriften ved å stille følgende spørsmål:
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• Hvilken beslutningen ble vedtatt på den spesielle konferansen for eldster?
(Åpenbaringene som Joseph Smith hadde mottatt frem til da, skulle publiseres i
en bok. Minn elevene på at selv om denne boken opprinnelig ble kalt Budenes
bok, skulle den senere bli kalt Lære og pakter.)

Be noen elever etter tur lese høyt fra Lære og pakter 1:1-5. Spør så klassen:

• Hvem henvendte Jesus Kristus seg til i disse versene?

• Hvordan vil dere sammenfatte det sentrale budskapet i disse versene?

• Hvordan sa Herren at han ville overbringe sine advarsler til alle mennesker?
(Elevene bør nevne følgende læresetning: Herren formidler sine advarsler til
alle mennesker gjennom sine utvalgte disipler.)

Be en elev lese Lære og pakter 1:12 høyt. Spør deretter:

• Hva sier fotnote 12b om hvilken hendelse Herren ønsket at verden skulle
forberede seg til? (Når elevene har svart, kan du oppmuntre dem til regelmessig
å se på fotnotene for å klargjøre og utdype sin forståelse av teksten i Skriftene.)

Be elevene lese Lære og pakter 1:14–16 hver for seg for å finne Herrens beskrivelse
av verden vi lever i. Når elevene har fortalt hva de har funnet, ber du dem lese
vers 17 og forklare hva Herren gjorde for å løse problemet som beskrives i
vers 14–16.

Be en elev lese Lære og pakter 5:10 høyt mens klassen følger med. Drøft så
følgende:

• Hva lærer dette skriftstedet oss om Joseph Smiths unike kall? (Elevene bør
nevne følgende sannhet: Herren kalte Joseph Smith til å overbringe hans
ord til verden.)

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv
apostlers quorum:

Av alt annet han utrettet… etterlot Joseph [Smith] oss fremfor alt den fast
forankrede arv som er guddommelig åpenbaring – ikke en enkelt, isolert
åpenbaring uten bevis eller konsekvenser, og ikke en ‘slags mild inspirasjon som
trengte inn i alle gode menneskers sinn’ overalt, men konkret, dokumentert,
vedvarende rettledning fra Gud. Som en god venn og trofast siste-dagers-hellig
vitenskapsmann så kortfattet har sagt det: ‘Da den opprinnelige kristne lære var

under angrep fra rasjonaliseringskrefter i opplysningstiden, bragte Joseph Smith [urokkelig og
egenhendig] den nyere kristendom tilbake til opprinnelsen ved åpenbaring’ [Richard L. Bushman,
“A Joseph Smith for the Twenty-First Century,” i Believing History (2004), 274]” (“Profeter, seere
og åpenbarere,” Ensign eller Liahona, nov. 2004, 8).

• Hvordan har denne leksjonen styrket din forståelse av hensikten med og hvor
viktig Lære og pakter er?

• Hvordan har Lære og pakter styrket ditt vitnesbyrd om Joseph Smiths
guddommelige kall som Guds profet?

Avslutt med å spørre om noen av elevene ønsker å bære vitnesbyrd om de
læresetninger, prinsipper og sannheter som er nedtegnet i Lære og pakter.
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Elevenes leseoppdrag
• En innledning til Lære og pakter; Lære og pakter 1:1–39; 5:10.

• Ezra Taft Benson, “Mormons bok og Lære og pakter,” Lys over Norge, juli
1987, 77.
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LEKSJON 12

Ny hellig skrift i vår tid
Innledning
Herren fortsetter å gi oss guddommelige instruksjoner ved å
åpenbare sitt ord og sin vilje til sine tjenere gjennom Den
hellige ånd. Fordi Gud fortsetter å tale til vår tids profeter, er
Skriftenes kanon åpen. Ny hellig skrift som er frembragt i vår

tid – for eksempel Joseph Smiths oversettelse av Bibelen og
Abrahams bok – bekrefter, klargjør og utvider vår forståelse
av evangeliet.

Bakgrunnsstoff
• Jeffrey R. Holland, “Mine ord… opphører aldri,” Ensign eller Liahona, mai

2008, 91–94.

• “Translation and Historicity of the Book of Abraham,” Gospel Topics, lds.org/
topics.

• Elizabeth Maki, “Joseph Smith’s Bible Translation: D&C 45, 76, 77, 86, 91,”
Serien Åpenbaringer i sammenheng, 20. mars 2013, history.lds.org.

Undervisningsforslag
Siste-dagers skrifter
Be elevene forestille seg at en venn oppriktig spør: “Hvorfor har mormoner andre
skrifter enn Bibelen? Jeg trodde Bibelen inneholdt alle Guds ord.” Be elevene rekke
opp hånden hvis de har blitt stilt et spørsmål som dette. Be noen elever fortelle
hvordan de svarte på spørsmålet og hva de følte da de vitnet for andre om
Skriftene.

Skriv ordet kanon på tavlen. Vis følgende uttalelser av eldste Jeffrey R. Holland og
eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum, og be to elever bytte på å lese
dem høyt. Be klassen merke seg betydningen av ordet kanon i disse uttalelsene.

“Noen kristne har, i stor grad på grunn av ekte kjærlighet til Bibelen, erklært at
det ikke kan være mer godkjent hellig skrift utover Bibelen. Ved at de erklærer
åpenbaringens kanon for lukket, stenger våre venner i noen andre trossamfunn
døren for guddommelig tilkjennegivelse som vi i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige setter høyt – Mormons bok, Lære og pakter, Den kostelige perle og den
vedvarende rettledning som mottas gjennom Guds salvede profeter og apostler”

(Jeffrey R. Holland, “Mine ord … opphører aldri,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 91).
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“De fleste kristne tror at Gud avsluttet de kanoniske Skrifter – den offisielle
samling av hellige bøker brukt som Skriftene – kort tid etter Kristi død, og at det
ikke har funnet sted noen tilsvarende åpenbaringer siden da. Joseph Smith lærte
og viste at Skriftenes kanon er åpen [se Læresetninger fra Kirkens presidenter –
Joseph Smith (2007), 195] …

For det første forkynte Joseph Smith at Gud vil lede sine barn ved å gi nye
tilføyelser til de kanoniske Skrifter. Mormons bok er en slik tilføyelse. Det er også åpenbaringene i
Lære og pakter og Den kostelige perle” (Dallin H. Oaks, “Fundamental to Our Faith,” Ensign, jan.
2011, 29).

• Hva betyr uttrykket “Skriftenes kanon”? (Det er “en godkjent autoritativ
samling av hellige bøker. I Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige kalles de
kanoniske bøker for standardverkene” [Veiledning til Skriftene, “Kanon,”
scriptures.lds.org].)

• Hva betyr det at siste-dagers-hellige tror på en åpen kanon? (Selv om elevene
kan bruke forskjellige ord, bør du forsikre deg om at de forstår følgende
sannhet: Guds autoritative ord finnes ikke bare i Bibelen [se 9.
trosartikkel].)

• Hvilken forskjell gjør det å tro at Herren fremdeles åpenbarer hellig skrift til
siste-dagers profeter?

Lære og pakter 42:56; 45:60–62; 76:15–19; 93:53; 94:10
Joseph Smiths oversettelse av Bibelen
Skriv følgende sannhet på tavlen:

Gjennom profeten Joseph Smith åpenbarte Herren ytterligere hellig skrift
som bekrefter, klargjør og utvider vår kunnskap om sannheten.

Be en elev lese kapitteloverskriften til Lære og pakter 35 høyt. Be klassen følge med
og merke seg hva profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon gjorde da de mottok
åpenbaringen som finnes i dette kapitlet.

• Hva slags arbeid var profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon opptatt med da
de mottok denne åpenbaringen?

For å forklare hva Joseph Smiths oversettelse av Bibelen er, kan du be en elev lese
følgende to avsnitt høyt:

Rundt sommeren 1830 ble Joseph Smith befalt av Herren å oversette Bibelen. Joseph Smith
oversatte ikke Bibelen fra ett språk til et annet, og hadde heller ikke et originalmanuskript til
Bibelen som utgangspunkt. I stedet leste og studerte Joseph skriftsteder fra kong Jakobs versjon
av Bibelen, og gjorde så rettelser og tilføyelser slik Den hellige ånd inspirerte ham. Oversettelsen
var med andre ord mer en inspirert revisjon enn en tradisjonell oversettelse.
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Joseph Smiths oversettelse påvirket over 3000 vers i kong Jakobs versjon av Bibelen. Disse
forskjellene omfatter tilføyelser (for å presisere betydningen eller sammenhengen, eller for å
gjengi profetiske skrifter som for eksempel Mose bok), slettinger, omorganisering av vers og
fullstendig restrukturering av enkelte kapitler. Du finner mer informasjon om Joseph Smiths
oversettelse i Bible Dictionary eller Veiledning til Skriftene, “Joseph Smiths oversettelse (JSO).”

Kopier følgende oversikt på tavlen:

Lære og pakter 45:60-62

Lære og pakter 42:56,
fotnote a

Lære og pakter 76:15-19

Lære og pakter 93:53

Kapitteloverskriftene til Lære og pakter 35; 76;
77; 86; 91

Lære og pakter 94:10, fotnote b

Del klassen i to grupper. Be hver gruppe om å studere materialet i én av kolonnene,
og se etter informasjon om Joseph Smiths oversettelse av Bibelen. Når elevene har
fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har lært. Still deretter følgende
spørsmål:

• Hvilken innflytelse tror dere oversettelsesarbeidet hadde på Joseph Smiths
åndelige utdannelse og på gjengivelsen av evangeliets sannheter?

For å hjelpe elevene å forstå hvilken virkning Joseph Smiths arbeid med
oversettelsen av Bibelen hadde på Kirken, kan du be dem slå opp “Kronologisk
oversikt over innhold” (finnes i begynnelsen av Lære og pakter) og forklare at
profeten hovedsakelig arbeidet med oversettelsen mellom juni 1830 og juli 1833.
Spør deretter:

• Hvor mange kapitler av Lære og pakter ble mottatt mellom juni 1830 og juli
1833? (Profeten mottok 74 åpenbaringer som ble en del av Lære og pakter i
denne perioden.)

Du kan også påpeke at bøkene Moses og Joseph Smith – Matteus, som begge er i
Den kostelige perle, også er en del av Joseph Smiths oversettelse av Bibelen, og ble
mottatt i denne perioden. Mose bok er Joseph Smiths oversettelse av de åtte første
kapitlene av Første Mosebok. Joseph Smith ble oppmerksom på hvor mye som
manglet i Bibelen da han oversatte versene om Enok. Kong Jakobs versjon av
Bibelen inneholder 109 ord om Enok, og Mose bok inneholder 5240 ord om Enok.

• Hva kan det store antall åpenbaringer som ble mottatt i denne perioden, si om
hvilken betydning Joseph Smiths oversettelse hadde for gjenopprettelsen?

• Når du ser på kapitlene av Lære og pakter som ble mottatt i denne perioden,
hva er noen av de viktigste læresetningene som ble åpenbart? (Eksempler på
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viktige læresetninger som ble åpenbart i denne perioden, finnes i kapittel 29,
42, 45, 76, 88 og 93.)

Vis følgende, og be en elev lese det høyt:

“Profetens oversettelse av Bibelen var en viktig del av hans egen åndelige utvikling, og den
pågående gjengivelsen av evangeliets sannheter. Mens han reviderte Det gamle og Det nye
testamente, mottok han ofte åpenbaringer som klargjorde eller føyde noe til bibelversene. På
denne måten mottok profeten mange læresetninger av Herren, blant andre de som nå finnes i
Lære og pakter 74, 76, 77, 86 og 91, og i deler av mange andre kapitler i Lære og pakter”
(Læresetninger – Joseph Smith, 208).

Bær vitnesbyrd om at Herren åpenbarte en betydelig del av Lære og pakter som en
direkte følge av Joseph Smiths arbeid med oversettelsen av Bibelen. Du kan også
forklare at deler av Joseph Smiths oversettelse i 1979 ble innlemmet i Kirkens
utgave av kong Jakobs versjon av Bibelen, slik at disse viktige åpenbaringene ble
mer tilgjengelige for Kirkens medlemmer.

Abrahams bok
Be elevene skumlese kapittelsammendragene i Abrahams bok. Ha en kort samtale
med klassen om innholdet i Abrahams bok. Forklar så at sommeren 1835 kom en
mann ved navn Michael Chandler til Kirtland med fire egyptiske mumier og flere
papyrusruller med gamle egyptiske skrifter. Noen medlemmer av Kirken kjøpte
mumiene og papyrusrullene. Selv om den nøyaktige oversettelsesmetoden er
ukjent, oversatte profeten Joseph Smith noen av skriftene i månedene etter at han
fikk tilgang til de egyptiske papyrusrullene. Fra og med mars 1842 ble deler av
Abrahams bok utgitt i en kirkeavis kalt Times and Seasons. Abrahams bok ble senere
utgitt i Den kostelige perle.

Gi følgende sammendrag om fremkomsten av Abrahams bok. Be elevene merke
seg hva vi vet om oversettelsesprosessen.

En vanlig innvending mot Abrahams boks autentisitet er at manuskriptene (papyrusrullene) ikke
er gamle nok til å ha blitt skrevet av Abraham, som levde nesten 2000 år før Jesus Kristus. Joseph
Smith hevdet aldri at papyrusrullene var skrevet av Abraham selv eller at de daterte seg fra
Abrahams tid. “Gamle opptegnelser overføres ofte som kopier eller kopier av kopier. Abrahams
opptegnelse kan ha blitt redigert… av senere forfattere, akkurat som profetene og historikerne i
Mormons bok og Moroni reviderte skriftene til tidligere folkeslag” (“Translation and Historicity of
the Book of Abraham,” Gospel Topics, lds.org/topics).

Mens han oversatte, kan profeten Joseph Smith ha arbeidet med deler av papyrusrullene som
senere ble ødelagt. Derfor “er det sannsynligvis nytteløst å vurdere Josephs evne til å oversette
papyrusruller, når vi nå bare har en brøkdel av papyrusrullene han hadde i sin besittelse”
(“Translation and Historicity of the Book of Abraham”). Det er også mulig at Joseph Smiths
grundige granskning av skriftene førte til at han mottok “åpenbaring om viktige hendelser og
læresetninger i Abrahams liv, omtrent som han tidligere hadde mottatt en åpenbaring om Mose
liv mens han studerte Bibelen” (“Translation and Historicity of the Book of Abraham”). Selv om
vi ikke vet nøyaktig hvordan Joseph Smith oversatte Abrahams bok, vet vi at oversettelsen ble
utført ved Guds gave og kraft.
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• Hva er noen eksempler på hvordan de nye bøkene med hellig skrift som ble
gjort tilgjengelig gjennom profeten Joseph Smith, bidrar til vår forståelse av
Guds plan for sine barn?

Du kan gjerne vitne om at når elevene studerer den doktrinært viktige Abrahams
bok, vil Den hellige ånd vitne for dem om dens betydning og autentisitet.

Lære og pakter 1:38; 68:3–5
Fortsatt åpenbaring kommer gjennom levende profeter
Be en elev lese Lære og pakter 1:38 høyt, og be en annen elev lese Lære og pakter
68:4 høyt. Spør klassen hva de lærer av disse skriftstedene. (Elevene bør nevne
følgende prinsipp: Når Herrens tjenere taler ved Den hellige ånds kraft,
formidler deres ord Herrens vilje.)

• Hvilke erfaringer har du hatt som har gjort deg takknemlig for at Herren
fortsetter å utøse åpenbaring i dag?

Forklar for elevene at i Kirken har noen åpenbaringer til siste-dagers profeter blitt
kanonisert (godtatt som hellig skrift) gjennom loven om felles samtykke (se L&p
26:1–2). Kirkens medlemmer blir bedt om å støtte profeten og apostlene i å tilføye
en åpenbaring til Skriftene. På generalkonferansen i oktober 1978 støttet for
eksempel Kirkens medlemmer profeten og apostlene i å føye Offisiell erklæring 2,
som lot alle verdige mannlige medlemmer motta prestedømmet, til
Skriftenes kanon.

Be elevene snu seg til en som sitter i nærheten, og ha en kort prat om hva de kan si
til noen som tror at Skriftenes kanon er lukket, og at vi ikke kan motta mer hellig
skrift fra Gud.

Avslutt med å be elevene tenke over hva de kan gjøre for å styrke sitt vitnesbyrd om
at himlene er åpne og at Herren fortsetter å åpenbare sine ord i vår tid.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 1:38; 42:56; 45:60–62; 68:3–5; 76:15–19; 93:53; 94:10.

• Jeffrey R. Holland, “Mine ord… opphører aldri,” Ensign eller Liahona, mai
2008, 91–94.
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LEKSJON 13

“Synet”
Innledning
Synet som ble gitt profeten Joseph Smith, som nå er
nedtegnet i Lære og pakter 76, gir oss en grunnleggende
forståelse av livet etter døden, herunder herlighetsgradene.

Her lærer vi også hva vi må gjøre for å igjen å få leve i vår
himmelske Faders og Jesu Kristi nærhet.

Bakgrunnsstoff
• L. Tom Perry, “Frelsesplanen,” Ensign eller Liahona, nov. 2006, 69–72.

• Matthew McBride, “‘The Vision’: D&C 76,” Serien Åpenbaringer i
sammenheng, 11. mars 2013, history.lds.org.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 76
Grunnleggende forståelse av livet etter døden
Forklar at på 1830-tallet var det mange kristne som hadde én av to generelle
oppfatninger om himmel og helvete, noen ganger beskrevet som den
“tradisjonelle” og den “universelle” oppfatningen. Den “tradisjonelle”
oppfatningen var ganske enkelt himmel for de rettferdige og helvete for de ulydige.
Den “universelle” oppfatningen var at Gud ikke for evig ville straffe syndere, for
alle ville til slutt bli frelst i Guds rike. På denne tiden visste ikke medlemmene av
Jesu Kristi Kirke stort mer enn andre kristne om himmel og helvete. I februar 1832
mottok Joseph Smith og Sidney Rigdon et syn som i betydelig grad forandret de
siste-dagers-helliges forståelse av og tro på livet etter dette. Synet i Lære og pakter
76 åpenbarte en intrikat kombinasjon av Guds kjærlighet, barmhjertighet,
rettferdighet og dom, og det åpnet døren til et bedre innblikk i vår himmelske
Faders plan. I mange år omtalte tidlige medlemmer av Kirken dette synet bare som
“Synet”. (Se Matthew McBride, “‘The Vision’: D&C 76,” Serien Åpenbaringer i
sammenheng, 11. mars 2013, history.lds.org.)

Be en elev gi en kort beskrivelse av det som står i Lære og pakter 76. Vis følgende
uttalelse av president Wilford Woodruff (1807-98), og be en elev lese den høyt:

“Jeg mener at Lære og pakter [inneholder] de mest gudlignende erklæringer som
noensinne er gitt den menneskelige familie. Jeg vil bare vise til ‘Synet’ [i kapittel
76], en åpenbaring som gir mer lys, mer sannhet og flere prinsipper enn noen
åpenbaring i noen annen bok vi noen gang har lest. Det klargjør for oss vår
nåværende tilstand, hvor vi kom fra, hvorfor vi er her og hvor vi går hen.
Gjennom denne åpenbaringen kan alle vite hvordan deres fremtid og situasjon vil

bli” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Wilford Woodruff [2004], 120–21).

Be en elev lese kapitteloverskriften til Lære og pakter 76 høyt. Be en annen elev lese
Lære og pakter 76:15-19 høyt.
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• Hva var det Joseph og Sidney gjorde som førte til at de mottok denne
åpenbaringen?

• Hva kan vi lære av deres erfaring om verdien av å studere og grunne på
Skriftene? (Sørg for at elevene ser sammenhengen mellom å meditere over
Skriftene og å motta åpenbaring.)

Merk: Understrek at å lære å grunne på Skriftene er en verdifull
skriftstudieferdighet som gir Den hellige ånd større mulighet til å åpenbare
sannheter til oss.

Lære og pakter 76:1-10
Løfter til de trofaste
Be en elev lese Lære og pakter 76:1-4 høyt. Be klassen følge med, og se etter ord og
uttrykk som beskriver Jesus Kristus. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer det
de finner. Forklar at Frelserens egenskaper som beskrives i disse versene, er et
eksempel på en skriftstedsliste. En skriftstedsliste “er en rekke beslektede tanker,
ideer eller instruksjoner. Å lete etter lister i Skriftene kan hjelpe lærere og elever å
oppfatte viktige punkter forfatteren legger vekt på” (Undervisning og læring i
evangeliet [2012], 23). Fremhev at Lære og pakter 76 inneholder en rekke
skriftstedslister.

• Hvilke av Jesu Kristi egenskaper som er nevnt i vers 1-4, er viktigst for deg?
Hvorfor?

Be elevene lese Lære og pakter 76:5–10 hver for seg, og se etter Herrens løfter til de
trofaste. Be elevene legge merke til listen over løfter i vers 6–10. Du kan gjerne
foreslå at elevene markerer elementene i denne listen for å understreke
Herrens løfter.

• Hva sier vers 5 om hva vi må gjøre for å oppleve Frelserens barmhjertighet,
nåde og heder?

Hjelp elevene å oppfatte følgende prinsipp gjennom sitt studium av disse versene:
Når vi frykter Herren og tjener ham i rettferdighet, vil han hedre oss og være
barmhjertig mot oss. Minn elevene på at i denne sammenhengen betyr det å
“frykte” Herren å vise ham ærbødighet.

For å hjelpe elevene å få en dypere forståelse av dette prinsippet, kan du stille
følgende spørsmål:

• Av løftene dere fant i vers 5-10, hvilket ønsker dere spesielt å motta? Hvorfor?

• Hva tror dere at dere må gjøre for å motta denne velsignelsen?

Gi elevene tid til å tenke over hvorfor det ville være verdt å søke disse
velsignelsene, og vurdere hvor godt de viser ærbødighet for Herren og tjener ham i
rettferdighet og sannhet.

Påpek for elevene at vers 11 og resten av kapittel 76 inneholder Herrens
åpenbaring av “hans rikes mysterier”, som “overgår all forstand i herlighet” (vers
114). Åpenbaringen åpner evighetens undere for vår forstand, underviser oss om
livet som kommer, og tilkjennegir det som tidligere hadde vært ukjent.
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Lære og pakter 76:19-24
De så Faderen og Sønnen
Forklar at Lære og pakter 76 inneholder en rekke syner. For å gi elevene en oversikt
over hva Joseph Smith og Sidney Rigdon så i disse synene, kan du vise det
tilhørende bildet eller gi en kopi til hver elev. Forklar at hvert element i oversikten
fokuserer på ett syn.

Påpek at i ett av synene Joseph Smith og Sidney Rigdon hadde den dagen, så de
Faderen og hans Sønn Jesus Kristus. Vis følgende spørsmål, eller skriv dem
på tavlen:

Hvilke sannheter lærer vi om Jesus Kristus av denne åpenbaringen?

Hvilke av disse sannhetene kan du vitne om? Hvordan vet du at de er sanne?

Be elevene lese Lære og pakter 76:19-24 hver for seg og vurdere hvordan de ville
svare på spørsmålene på tavlen. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem
fortelle hva de ville svare. Elevenes svar kan variere, men sørg for at de forstår
følgende prinsipper. Jesus Kristus er en levende og herliggjort person. Jesus
Kristus er Faderens enbårne. Jesus Kristus er skaperen av denne og andre
verdener. Innbyggerne i denne og andre verdener er født sønner og døtre
av Gud.

Vurder å bære vitnesbyrd om Frelseren.

Lære og pakter 76:25-113
Frelsesplanen
Forklar at vers 25-113 i kapittel 76 underviser fantastiske sannheter om
frelsesplanen. Be elevene velge en gruppe av disse versene som er oppført i
oversikten, og lese dem kjapt. La elevene gå sammen to og to, og be dem snakke
sammen om hva de lærte eller hva de syntes var inspirerende i versene de leste.
Drøft så følgende spørsmål som klasse:
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• Hvilke grunnleggende læresetninger om liv og død hjelper Lære og pakter 76
oss å forstå? (Elevene kan bruke forskjellige ord, men sørg for at de forstår at i
Lære og pakter 76 får vi en grunnleggende forståelse av livet etter døden,
og hva vi må gjøre for igjen å få leve i vår himmelske Faders og Jesu Kristi
nærhet.)

Forklar at et av de viktigste syn som ble gitt til Joseph Smith og Sidney Rigdon,
handlet om det celestiale rike. Be elevene lese Lære og pakter 76:50-53, og se etter
en liste over betingelser for å komme inn i det celestiale rike. Du kan gjerne foreslå
at elevene markerer eller nummererer disse betingelsene i Skriftene. Når en elev
forteller hva han eller hun har funnet frem til, kan du stille spørsmål som de
følgende:

• Hva tror du det vil si å motta “Jesu vitnesbyrd”? (Å ha tro på Frelserens
forløsende misjon og leve i henhold til hans bud.)

• Hva vil det si å “seire ved tro”? (Å overvinne fristelser og synder ved å utøve tro
på Jesus Kristus og holde trofast ut til enden.)

• Hva betyr det å bli “beseglet ved Forjettelsens hellige ånd”? (Den hellige ånd,
som også er Forjettelsens hellige ånd, vitner for Faderen om at vi har mottatt
hans evangeliums frelsende ordinanser, og at vi trofast har holdt paktene vi har
inngått.)

Sammenfatt Lære og pakter 76:54–70 ved å forklare at disse versene inneholder
mange av velsignelsene de opphøyede innbyggerne i det celestiale rike vil motta.
Gi elevene litt tid til å lese gjennom disse versene og se etter lovede velsignelser
eller betingelser som er spesielt meningsfylte for dem.

• Er det en velsignelse som loves de trofaste som har spesiell betydning for deg?
Hvorfor?

• Hvordan hjelper vers 69 oss å forstå Frelserens rolle i livet til dem som arver det
celestiale rike? (Uansett hvor hardt vi prøver, vil ingen av oss klare å gjøre alt
som er nødvendig for å arve det celestiale rike. Bare ved hjelp av Frelserens
sonoffer kan vi bli renset for våre synder og bli fullkomne.)

• Hvordan kan kunnskap om sannhetene knyttet til frelsesplanen, slik de er
nedtegnet i Lære og pakter 76, hjelpe oss å ta bedre valg i livet?

Vis følgende uttalelse av president Boyd K. Packer, og be en elev lese den høyt:

“Uten kunnskap om evangeliets plan kan overtredelser virke naturlige, uskyldige
eller til og med berettiget. Det finnes ingen bedre beskyttelse mot den onde enn
at vi kjenner sannheten – at vi kjenner planen!” (Our Father’s Plan [1994], 27).

• På hvilke måter kan kunnskap om sannhetene som finnes i Lære og pakter 76,
bidra til å beskytte oss mot Satans innflytelse?
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• På hvilke måter har din kunnskap om vår himmelske Faders plan beskyttet og
velsignet deg?

Be en elev lese Lære og pakter 76:114-117 høyt. Be klassen følge med, og se etter
løftet som ble gitt til dem som renser seg. Be elevene beskrive løftet i dette
skriftstedet.

Når elevene har svart, kan du vise følgende uttalelse av profeten Joseph Smith
(1805-44), som omhandler synet som er nedtegnet i Lære og pakter 76:

“Jeg kunne ha forklart hundre ganger mer enn jeg noensinne har gjort om de
herlighetsriker som ble åpenbart for meg i synet, om jeg fikk tillatelse til det og
om folket var beredt til å ta imot det” (i History of the Church 5:402).

For å hjelpe elevene å anvende det de har lært i klassen, kan du vise eller skrive
følgende ufullstendige setninger på tavlen:

Etter å ha studert Lære og pakter 76:

vet jeg at…

ønsker jeg å…

vil jeg…

Be elevene fullføre disse setningene på et ark. Be dem overveie om valgene de gjør,
vil gjøre dem kvalifisert til å arve det celestiale rike og hjelpe dem å kvalifisere seg
til andre velsignelser som loves i Lære og pakter 76. Bær vitnesbyrd om sannhetene
dere har drøftet i klassen i dag.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 76.

• L. Tom Perry, “Frelsesplanen,” Ensign eller Liahona, nov. 2006, 69–72.

LEKSJON 13

64



LEKSJON 14

Kirtland tempel og
prestedømsnøkler

Innledning
Etter nesten tre års kamp og økonomiske ofre, ble Kirtland
tempel innviet 27. mars 1836. Mirakuløse hendelser ledsaget
innvielsen, og en uke senere gjenga himmelske sendebud

prestedømmets nøkler til Joseph Smith og Oliver Cowdery.
Disse nøklene er et særtrekk ved Kirken, og har velsignet
millioner av mennesker som har kommet inn i Kirken.

Bakgrunnsstoff
• Jeffrey R. Holland, “Vårt sterkeste særtrekk,” Ensign eller Liahona, mai

2005, 43–45.

• David A. Bednar, “Ha en hederlig anseelse og plass,” Ensign eller Liahona, mai
2009, 97–100.

• “En god tid i Kirtland, 1834-1836,” kapittel 13 i Kirkens historie i tidenes fylde –
elevhåndbok, 2. utg. (Kirkens skoleverks håndbok, 2003), 153–68.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 109:1-28
De hellige ofret for å bygge Kirtland tempel
Vis elevene et bilde av Kirtland tempel (se Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr
117, se også LDS.org). Forklar at de hellige arbeidet og ofret i nesten tre år for å
bygge Kirtland tempel. Dermed fikk de se oppfyllelsen av Herrens løfte om at hvis
de ville holde hans bud, ville de “ha kraft til å bygge det” (L&p 95:11). Nesten 1000
personer deltok på tempelinnvielsen, som fant sted 27. mars 1836.
Innvielsesbønnen, som Joseph Smith mottok ved åpenbaring, er nedtegnet i Lære
og pakter 109.

Be noen elever etter tur lese høyt fra Lære og pakter 109:1-5. Be klassen følge med
og legge spesielt merke til ordene eller uttrykkene som beskriver de helliges ofre for
å bygge templet. Still deretter følgende spørsmål:

• Hvilke ord og uttrykk brukte Joseph Smith til å beskrive de helliges ofre?

For å hjelpe elevene å forstå hvilke ofre de hellige gjorde, kan du be en elev lese
følgende sammendrag høyt:

Mellom juni 1833 og mars 1836 arbeidet menn og kvinner side ved side for å bygge og fullføre
Herrens hus. Noen gjorde murarbeid, andre fraktet stein, andre spant garn og strikket klær til
arbeiderne, og noen arbeidet på gardinene til Herrens hus. De gjorde alt dette for at
“Menneskesønnen kunne ha et sted å åpenbare seg for sitt folk” (L&p 109:5). Noen
siste-dagers-hellige, blant dem John Tanner, ga mye av sin rikdom til byggingen av templet. I alt
kan templet ha kostet så mye som 40 000 amerikanske dollar å bygge – en svært stor pengesum
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den gangen. Til tross for kostnadene og ofrene var de hellige trofaste i sitt arbeid for å adlyde
denne befalingen fra Herren (se L&p 95:11). Kirtland tempel var et kjærlighetsarbeid og en øvelse
i lydighet, offer og tro.

• Hvilke ofre må vi gjøre i dag for å kunne nyte templets velsignelser?

• Hvilke velsignelser mottar vi når vi ofrer for å utføre Herrens verk?

For å besvare dette spørsmålet, kan du vise følgende uttalelse av søster Carol B.
Thomas i Unge kvinners øverste presidentskap. Be en elev lese den høyt:

“Offer er et forunderlig prinsipp. Når vi villig gir av vår tid og våre talenter og alt
vi eier, blir det en av våre sanneste former for tilbedelse. Det kan utvikle stor
kjærlighet i oss til hverandre og til vår Frelser Jesus Kristus. Gjennom offer kan
vårt hjerte forandres, vi lever nærmere Ånden og har mindre appetitt på det som
hører verden til” (“Sacrifice: An Eternal Investment,” Ensign, mai 2001, 64).

Be elevene lese Lære og pakter 109:12-13 og 20-21, og se etter hvordan denne
bønnen vitner om templets hellige natur. Be elevene fortelle hva som gjorde mest
inntrykk på dem i disse versene.

Fortell elevene at i innvielsesbønnen ba Joseph Smith Herren om konkrete
velsignelser. Be noen elever etter tur lese høyt fra Lære og pakter 109:12-15, 22-28.
Be klassen følge med og se etter velsignelser som kan komme til dem som verdig
tar del i templets ordinanser. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer viktige ord
og uttrykk som skiller seg ut for dem. Drøft deretter følgende spørsmål:

• Hvilke av velsignelsene som du fant frem til, betyr mest for deg? Hvorfor?

• Hvilken læresetning eller hvilket prinsipp kan vi lære av disse versene? (Sørg
for at elevene finner frem til følgende prinsipp: Når vi trofast deltar i templets
ordinanser, kan vi motta større beskyttelse og styrke til å motstå verdens
ugudelighet.)

Vis følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt:

“Dere skulle se [Lære og pakter 109:24–28] i lys av djevelens herjinger i dag
og… vår villighet til å påta oss Jesu Kristi navn og den beskyttende velsignelse
som loves dem som har en hederlig anseelse og plass i det hellige tempel. Det er
verdt å merke seg at disse velsignelsene loves alle generasjoner i all evighet. Jeg
oppfordrer dere til ofte og med bønnens hjelp å studere og grunne på disse
skriftstedenes betydning for dere selv og deres familie.

Vi burde ikke være overrasket over Satans anstrengelser for å forpurre eller trekke tempelarbeidet
i tvil. Djevelen forakter den renhet og den kraft som finnes i Herrens hus. Og den beskyttelse som
er tilgjengelig for oss alle i og gjennom tempelordinanser og -pakter, er et stort hinder for Lucifers
onde planer” (“Ha en hederlig anseelse og plass,” Ensign eller Liahona, mai 2009, 99–100).
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• Hvordan har du følt en økning i åndelig styrke som følge av å delta i templets
ordinanser?

Be elevene tenke over hva de kan gjøre for å motta flere av velsignelsene som loves
dem som arbeider trofast i templet. Minn elevene på at når de grunner på Skriftene
og profetenes ord, vil de være mer åpne for inspirasjon fra Herren.

Lære og pakter 110
Jesus Kristus, Moses, Elijah og Elias viste seg i Kirtland tempel
Forklar at Gud belønnet de helliges ofre for å bygge Kirtland tempel med å utøse
åndelige tilkjennegivelser i dagene før og etter innvielsen. Hvis tiden tillater det,
kan du kort presentere noen av beretningene som finnes i kapittel 13 (“En god tid i
Kirtland, 1834-36”) i Kirkens historie i tidenes fylde – elevhåndbok, 2. utg. (Kirkens
skoleverks håndbok, 2003), spesielt det som står under “Som på pinsefesten” (side
164–67). Fortell elevene at kanskje de mest betydningsfulle av disse hendelsene
fant sted 3. april 1836, en uke etter tempelinnvielsen.

Be en elev lese kapitteloverskriften til Lære og pakter 110 høyt, og be resten av
klassen følge med. Still deretter følgende spørsmål:

• Hvem fikk dette synet? Hva hadde Joseph Smith og Oliver Cowdery gjort før
dette synet fant sted?

Forklar for elevene at de ti første versene av Lære og pakter 110 består av et
strålende syn gitt til Joseph Smith og Oliver Cowdery om Frelseren, som viste seg
for dem for å erklære at han godkjente Kirtland tempel. Be elevene lese disse
versene hver for seg mens de leter etter viktige sannheter vedrørende både
Frelseren og templet. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, stiller du følgende
spørsmål:

• Hva er det i disse versene som er meningsfylt for dere? Hvorfor?

• Ifølge vers 6 erklærte Frelseren: “La hele mitt folks hjerter fryde seg.” Hvorfor
tror dere de hellige hadde grunn til å fryde seg akkurat da?

Forklar at etter at synet av Frelseren var over, fulgte en rekke syner. I disse synene
viste Moses, Elias og Elijah seg én etter én for Joseph Smith og Oliver Cowdery.

Skriv følgende på tavlen:

Moses: Lære og pakter 110:11

Elias: Lære og pakter 110:12

Elijah: Lære og pakter 110:13–15

Del klassen i tre grupper. Gi hver gruppe ett av navnene på tavlen. Be elevene
studere det tilhørende skriftstedet for å lære om de bestemte prestedømsnøklene
som ble gjengitt. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de
har kommet frem til.
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De følgende forklaringene kan gi elevene en dypere forståelse av det de har lest. Be
en elev lese hver uttalelse høyt når dere har snakket om dens tilhørende skriftsted:

Moses: Nøklene til Israels innsamling gir myndighet til å lede forkynnelsen av evangeliet til
jordens fire hjørner. “Det er på sin plass at Moses, som først ledet Israels barn til deres arveland,
skulle være den som overga nøklene til Israels innsamling til den gjenopprettede kirke”
(Russell M. Nelson, “Innsamlingen av det adspredte Israel,” Ensign eller Liahona, nov. 2006, 82,
fotnote 28).

Elias: “En mann som het Elias, levde tilsynelatende på jorden på Abrahams tid, som overleverte
Abrahams evangelieutdeling til Joseph Smith og Oliver Cowdery i Kirtland (Ohio) tempel 3. april
1836” (Bible Dictionary, “Elias”). “Elias [bragte] tilbake ‘Abrahams evangelieutdeling’, Abrahams
store pakt, hvorved de trofaste mottar løfter om evig forøkelse, løfter om at de gjennom celestialt
ekteskap vil få en uendelig etterslekt som skal være like tallrik som sandkornene ved havets
bredd, eller som stjernene på himmelen” (Bruce R. McConkie, “The Keys of the Kingdom,”
Ensign, mai 1983, 22).

Elijah: “Denne beseglingsmyndighet som Elijah var i besittelse av, er den kraft som forener mann
og hustru og barn og foreldre for tid og evighet. Det er den bindende kraft som eksisterer i
enhver ordinans i evangeliet… Det er ved denne kraft at alle ordinanser som angår frelse, blir
bundet, eller beseglet, og det var Elijahs oppgave å komme og gjenopprette den” (Joseph
Fielding Smith, Elijah the Prophet and His Mission [1957], 5).

Les Lære og pakter 110:16 høyt, og be elevene følge med. Be elevene finne ut hva
som ble overgitt Joseph Smith og Oliver Cowdery denne gangen (“nøklene til
denne evangelieutdeling”). Still deretter følgende spørsmål:

• Hva sier vers 16 om hva vi kan vite fordi disse nøklene har blitt gjengitt? (Det
annet komme er nær.)

• Når vi tenker på vers 16, hvorfor måtte nøklene som ble gjengitt av Moses, Elias
og Elijah, bli gjengitt før “Herrens store og forferdelige dag”?

• Hvordan har dere blitt velsignet ved gjengivelsen av disse prestedømsnøklene?
(Når elevene har svart, kan du sammenfatte hvor viktig disse nøklenes
gjengivelse er ved å uttrykke dette prinsippet: Nøklene til misjonærarbeidet,
evige familier og tempelarbeid hjelper oss å forberede oss selv og verden
til Jesu Kristi annet komme.)

Vis følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt:

“Guds prestedømme og dets nøkler, dets ordinanser, dets guddommelige opphav
og evne til å binde i himmelen det som er bundet på jorden, er like uunnværlig
for Guds sanne kirke som det er unikt for den, og… uten det ville det ikke være
noen Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige” (“Vårt sterkeste særtrekk,” Ensign
eller Liahona, mai 2005, 43).

Fortell hvordan du har blitt velsignet fordi disse prestedømsnøklene har blitt
gjengitt. Bær vitnesbyrd om at prestedømmets nøkler er et særtrekk ved Kirken. De
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skiller Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ut fra alle andre kirkesamfunn
på jorden.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 109:1–28; 110:1–16.

• David A. Bednar, “Ha en hederlig anseelse og plass,” Ensign eller Liahona, mai
2009, 97–100.
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LEKSJON 15

Styrke i motgang
Innledning
I 1837 og 1838 spredte det seg en ånd av stridslyst,
dømmesyke og frafall blant noen av Kirkens ledere og
medlemmer i Kirtland, Ohio og det nordlige Missouri.
Vanskelighetene eskalerte da noen gikk ut i åpen motstand

mot profeten Joseph Smith. Av de tidlige helliges erfaringer
kan vi lære at når vi møter motgang, mottar vi åndelig styrke
når vi lever rettskaffent og oppholder Herrens tjenere.

Bakgrunnsstoff
• “Vær oppmerksom på frafallets bitre frukt,” kapittel 27 i Læresetninger fra

Kirkens presidenter – Joseph Smith (2007), 315–26.

• Jeffrey R. Holland, “Lærdommer fra Liberty fengsel” (Kirkens skoleverks
temakveld, 7. sep. 2008), lds.org/broadcasts.

• Neil L. Andersen, “Deres prøvede tro,” Ensign eller Liahona, nov. 2012, 39–42.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 112:10-15
Frafall i Kirtland, Ohio
Skriv følgende ord på tavlen: sint, fornærmet, misunnelig. Be elevene tenke på tilfeller
hvor de kan ha opplevd disse følelsene.

Vis følgende beretning, og be en elev lese den høyt. Be elevene finne ut hvilken
situasjon som fikk Thomas B. Marsh til å føle det som er skrevet på tavlen.

Kort tid etter at Thomas B. Marsh ble kalt som apostel i 1835, ble han utnevnt til
president for De tolv apostlers quorum. Våren 1837 fikk president Marsh vite at en
av De tolv apostler, eldste Parley P. Pratt, planla en misjon til England, uten å ha
snakket med president Marsh om det. President Marsh, som var i Missouri, skrev til
eldste Pratt og de andre medlemmene av De tolv og inviterte dem til å møte ham i
Kirtland, Ohio 24. juli 1837, slik at de kunne bli samstemt i sine misjonsplaner. En
måned før dette møtet fant sted, reiste imidlertid to andre medlemmer av De tolv,
eldste Heber C. Kimball og eldste Orson Hyde, til England etter å ha mottatt
misjonskall fra profeten Joseph Smith. President Marsh ble tilsynelatende opprørt
over at medlemmene av De tolv var reist for å forkynne evangeliet i England uten å
snakke med ham om det.

• Hva kunne president Marsh ha gjort i denne situasjonen for å unngå følelsene
som står på tavlen?

• Hva er noen farer ved å la slike følelser få styre våre tanker og handlinger?
(Påpek for elevene at slike følelser er støtende for Den hellige ånd, og ofte fører
til mer alvorlige synder.)

Be eleven fortsette ved å lese det følgende:
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President Marsh uttrykte sin bekymring til profeten Joseph Smith og søkte hans
råd. Som svar ga Herren åpenbaringen som er nedtegnet i Lære og pakter 112.

I juli 1837, da Herren ga denne åpenbaringen, opplevde Kirken uenighet, strid og
frafall. Stolthet og grådighet fikk noen medlemmer av Kirken til åpenlyst å kritisere
profeten Joseph Smith og stille spørsmål ved hans myndighet. Noen medlemmer
av Kirken, heriblant noen i De tolv apostlers quorum, ønsket til og med å fjerne
Joseph Smith som Kirkens president.

• Hvilke følelser fikk noen medlemmer av Kirken til å se bort fra sitt vitnesbyrd
om sannheten og åpenlyst motsette seg profeten Joseph Smith?

Be elevene lese Lære og pakter 112:10–12, 15, for å finne råd Herren ga president
Marsh og andre medlemmer av De tolvs quorum som kan hjelpe medlemmer av
Kirken å unngå å bli kritiske til sine ledere.

Be elevene fortelle hva de finner ut. Spør deretter:

• Hvordan kan rådene i disse versene hjelpe medlemmer av Kirken å unngå å bli
kritiske til Kirkens ledere? (Etter hvert som elevene svarer, kan du hjelpe dem å
forstå følgende prinsipper: Hvis vi er ydmyke, vil Herren lede oss og gi oss
svar på våre bønner. Herren krever at vi oppholder de lederne som har
nøklene til å presidere over Kirken. Du kan gjerne foreslå at elevene
krysshenviser vers 15 med Lære og pakter 84:35–38. Du kan også påpeke at
rådet om å tale medlemmer av De tolv til rette ble gitt til presidenten for De tolv
apostlers quorum, og gjelder ikke individuelle medlemmer av Kirken.)

Gi hver elev et eksemplar av utdelingsarket som finnes på slutten av
denne leksjonen. Vurder å dele klassen i små grupper og be hver gruppe

om sammen å lese det som står under “Frafall i Kirtland: Behovet for trofast å følge
Kirkens ledere.” Be elevene drøfte spørsmålene på slutten i gruppene sine.

Du kan gjerne avslutte denne delen av leksjonen med å vise og snakke om
følgende uttalelse av president Heber C. Kimball (1801–68) i Det første
presidentskap:

“Jeg skal gi dere en nøkkel som bror Joseph Smith pleide å gi i Nauvoo. Han sa at
selve kimen til frafall var å miste tilliten til lederne i denne Kirken, og at når som
helst man opplever denne ånden, kan man vite at den vil lede den som er i
besittelse av den, på veien til frafall” (Læresetninger fra Kirkens presidenter –
Joseph Smith [2007], 318).

For å understreke viktigheten av trofast å følge profeten og andre ledere i Kirken,
kan du lese følgende opplevelse fra Brigham Youngs liv (1801–77). Han var medlem
av De tolv apostlers quorum på den tiden:
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“Mens president Young var i Kirtland, møtte han en gruppe frafalne som la opp
råd mot profeten Joseph Smith, og det innenfor templets vegger. Han sa: ‘Jeg
reiste meg, og på en tydelig og kraftfull måte fortalte jeg dem at Joseph var en
profet, og jeg visste det, og de kunne skjelle ham ut og ærekrenke ham så mye
de ville, men de kunne ikke frata ham utnevnelsen han hadde fått til å være Guds
profet. Det eneste de kunne gjøre, var å ødelegge sin egen autoritet, kutte tråden

som bandt dem til profeten og til Gud, og senke seg ned til helvete’” (Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Brigham Young [1997], 79).

Lære og pakter 121:1–10, 16–17; 122:1–9
Motstand i det nordlige Missouri
Vurder å la elevene være i små grupper, og be hver gruppe lese andre del av
utdelingsarket med tittelen “Konflikter i det nordlige Missouri: Lær å utholde
motgang.” Forklar at denne delen beskriver noen av handlingene som førte til at de
hellige ble drevet ut fra det nordlige Missouri, og at profeten ble innesperret i
Liberty fengsel. Be elevene drøfte spørsmålene på slutten av denne delen i
gruppene sine.

Når elevene har fullført oppgaven på utdelingsarket, kan du forklare at Lære og
pakter 121-23 inneholder utdrag fra et brev som profeten Joseph Smith skrev til de
hellige på slutten av sitt fangenskap i Liberty fengsel.

Be elevene bytte på å lese høyt fra Lære og pakter 121:1-6. Be elevene se etter
spørsmålene profeten stilte Herren.

• Hvilke spørsmål fant dere?

Be en elev lese Lære og pakter 121:7–10, 16–17; 122:7–9 høyt. Be klassen følge med
og tenke på hvordan Herrens svar på Joseph Smiths bønner kan ha styrket Joseph
til å kunne takle den vedvarende motstanden fra hans fiender.

Be elevene uttrykke læresetningene og prinsippene de lærte av versene de leste.
(Svarene kan omfatte følgende: Hvis vi trofast utholder motgang i jordelivet,
vil Gud velsigne oss nå og i evigheten. De som anklager Herrens tjenere, er
syndens tjenere. Vi kan bli styrket i våre prøvelser når vi stoler på Frelserens
forsoning og minnes hans eksempel på trofast utholdenhet.)

Vis følgende uttalelse av eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt:

“Pr. definisjon vil prøvelser sette oss på prøve. Det kan være sjelekvaler,
forvirring, søvnløse netter og puter som er våte av tårer. Men våre prøvelser
behøver ikke å være åndelig skjebnesvangre. De trenger ikke å føre oss bort fra
våre pakter eller fra Guds husfolk …

Som den intense ilden som forvandler jern til stål, blir vi åndelig foredlet og
styrket hvis vi holder oss trofaste under den brennende prøven på vår tro”

(“Deres prøvede tro,” Ensign eller Liahona, nov. 2012, 41–42).
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Be elevene tenke på hva de har gjort eller vil gjøre for å huske at Gud kan styrke
dem når de opplever prøvelser eller motstand mot deres tro. Gi elevene tid til å
fortelle om sine erfaringer eller tanker når det gjelder å stole på Gud i
vanskelige tider.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 112:10–15; 121:1–10, 16–17; 122:1–9.

• Neil L. Andersen, “Deres prøvede tro,” Ensign eller Liahona, nov. 2012, 39–42.

Hold deg sterk i tider med motgang
Frafall i Kirtland: Behovet for trofast å følge Kirkens ledere
I 1837 opplevde de hellige i Kirtland økonomiske problemer. For å hjelpe de hellige å bli mer
økonomisk selvhjulpne, opprettet Joseph Smith og andre ledere i Kirken et selskap, omtrent som en
bank, og kalte det Kirtland Safety Society. På grunn av omfattende økonomiske nedgangstider gikk
mange banker konkurs over hele USA. Kirtland Safety Society gikk også konkurs høsten 1837. To
hundre investorer i banken mistet nesten alt, og Joseph Smith ble påført de største tapene. Selv om
Kirtland Safety Society ikke ble finansiert av Kirken, betraktet noen av de hellige det som Kirkens bank
eller profetens bank, og klandret Joseph Smith for sine økonomiske problemer. Noen begynte til og
med å kalle ham en fallen profet. Men til tross for bankens konkurs fortsatte mange andre som tapte
penger, å være trofaste mot profeten.

Frafall og dømmesyke begynte å spre seg blant mange av de hellige. I juni 1838 hadde ca 200 til 300
frafalne forlatt Kirken, herunder fire apostler, de tre vitnene til Mormons bok og et medlem av Det
første presidentskap. De fleste av de hellige taklet imidlertid disse prøvelsene med tro, slik Brigham
Young gjorde. De ble styrket av Herren, og de forble trofaste mot sitt vitnesbyrd. Flere av dem som
forlot Kirken i denne perioden med frafall, kom senere tilbake og ba om å få bli gjenforent med
Herrens kirke. Blant dem var Oliver Cowdery, Martin Harris, Luke Johnson og Frederick G. Williams.

Midt i alle disse vanskelighetene i Kirtland ønsket noen frafalne å drepe Joseph Smith. Etter å ha blitt
advart av Ånden, forlot han og Sidney Rigdon byen natt til 12. januar 1838. Deres fiender forfulgte
dem i flere dager, men Herren beskyttet dem. Sammen med sine familier kom de til Far West, Missouri
14. mars 1838.

Drøft følgende spørsmål som gruppe:

• Hvilke prinsipper kan vi lære av disse hendelsene om hvordan vi kan takle motgang? Hva kan vi
lære av disse hendelsene om hvordan vi kan takle motstand mot Kirken?

• Hva kan vi gjøre for å holde oss trofaste mot Kirkens ledere, selv om vi kanskje hører andre
kritisere dem?

• Hvordan har dere blitt velsignet fordi dere har fulgt profeten?

Konflikter i det nordlige Missouri: Lær å utholde motgang
I 1837 og 1838 begynte noen misfornøyde og utelukkede medlemmer av Kirken som bodde blant de
hellige i Far West, å saksøke Kirken og dens ledere, og å trakassere Kirken. I juni 1838 talte Sidney
Rigdon heftig i det som har blitt kjent som “saltprekenen”. Han henviste til Matteus 5:13, og sa at
hvis saltet mister sin kraft, er det til ingen nytte og skulle kastes ut, underforstått at de som hadde
forlatt Kirken, skulle kastes ut fra de hellige. To uker senere, 4. juli, holdt Sidney Rigdon en tale der
han lovet at de hellige ville forsvare seg, om det så skulle bli en “utryddelseskrig”. Selv om begge
disse talene syntes å motsi Herrens instruksjoner om å “søke fred” (L&p 105:38), ble begge talene
publisert og skapte stor uro blant ikke-medlemmer.
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I denne perioden forrettet en konvertitt som het Sampson Avard, hemmelige eder for dem som ville
bli med ham og danne en gruppe røvere som ble kalt danittene. Avard ga ordrer om å røve og plyndre
Missouris innbyggere, og sa at dette ville bidra til å bygge opp Guds rike. Avard overbeviste sine
tilhengere om at instruksjonene hans kom fra Det første presidentskap. Sannheten ble senere kjent,
og Avard ble utelukket. Avards handlinger forårsaket stor skade på Kirkens omdømme, og var noe av
det som førte til profetens fangenskap i Liberty fengsel.

I oktober 1838 falt noen få menn på hver side i en trefning mellom medlemmer av Kirken og soldater
fra Missouri-militsen. Overdrevne rapporter om trefningen nådde guvernør Lilburn W. Boggs,
guvernøren i delstaten Missouri, som deretter utstedte det som har blitt kjent som utryddelsesordren:
“Mormonene må behandles som fiender, og må utryddes eller fordrives fra delstaten, om nødvendig,
til allmennhetens beste” (sitert i History of the Church, 3:175). Snart var byen Far West omringet av
en milits som var fem ganger større enn de siste-dagers-helliges styrker. Joseph Smith og andre ledere
i Kirken ble fengslet i Liberty fengsel, hvor de ble sittende hele vinteren. Resten av de hellige ble
tvunget til å forlate delstaten.

Drøft følgende spørsmål som gruppe:

• Hvilke prinsipper kan vi lære av disse hendelsene for å bli bedre til å takle motgang?

• Hvorfor er det viktig at hver enkelt av oss følger Frelserens eksempel i tider med krise eller
motgang? Hva skjedde i det nordlige Missouri fordi noen av de hellige ikke gjorde dette?

• Når har dere sett en annens ord eller handlinger påvirke noen til å ha et positivt syn på Kirken?
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LEKSJON 16

De dødes forløsning
Innledning
Som en del av alle tings gjenopprettelse i tidenes fyldes
evangelieutdeling, gjenga Herren læren om de dødes
forløsning gjennom profeten Joseph Smith. Denne læren ble
gjengitt “linje på linje”. Arbeidet med å forløse de døde er
avgjørende for både de levende og de dødes frelse, og

profeten Joseph Smith forklarte hvor viktig det er å delta i
dette arbeidet: “Det største ansvar Gud har pålagt oss her i
denne verden, er å søke etter våre døde” (Læresetninger fra
Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007], 475).

Bakgrunnsstoff
• Richard G. Scott, “Gleden ved å forløse de døde,” Ensign eller Liahona, nov.

2012, 93–95.

• D. Todd Christofferson, “De dødes forløsning og vitnesbyrdet om Jesus,”
Liahona, jan. 2001, 11.

• “Vi kan bli frelsere på Sions berg,” kapittel 41 i Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Joseph Smith [2007], 469–78.

• Matthew S. McBride, “Letters on Baptism for the Dead: D&C 127, 128,”
Revelations in Context series, 29. mai 2013; history.lds.org.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 137
Profeten Joseph Smiths syn om det celestiale rike
Presenter følgende historiske bakgrunn for elevene:

“I november 1823 ble plutselig Alvin Smith, det eldste barnet til Lucy Mack Smith og Joseph
Smith sr., alvorlig syk og lå for døden. Alvin var 25 år gammel, en sterk og dyktig ung mann hvis
harde arbeid bidro betydelig til familiens økonomiske stabilitet. Hans mor beskrev ham som ‘en
ungdom med bemerkelsesverdig godhet og gemytt’, hvis ‘edelhet og generøsitet’ velsignet
menneskene rundt ham ‘hver time av hans liv’ …

Idet han visste at han lå for døden, kalte Alvin til seg sine brødre og søstre og talte til hver av
dem. Til Joseph, som var nesten 18 år gammel og ennå ikke hadde mottatt gullplatene, sa Alvin:
‘Jeg vil at du skal være en god gutt og gjøre alt som ligger i din makt for å få opptegnelsene. Vær
trofast i å motta instruksjoner og holde alle bud som blir gitt deg …’

Da Alvin døde, ba familien en presbyteriansk prest i Palmyra, New York om å forrette
begravelsen. Ettersom Alvin ikke hadde vært medlem av prestens forsamling, påsto han i sin
preken at Alvin ikke kunne bli frelst. William Smith, Josephs yngre bror, fortalte: ‘[Presten]…
antydet svært sterkt at [Alvin] hadde havnet i helvete, for Alvin var ikke medlem av kirken, men
han var en god gutt og min far likte det ikke.’” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph
Smith [2007], 401, 403).

• Hvilke bekymringer kan familien Smith ha hatt med hensyn til Alvins frelse,
ettersom læren om de dødes forløsning ikke hadde blitt gjengitt da han døde?
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Fortell elevene at denne leksjonen vil hjelpe dem å forstå at Herren åpenbarte
læren om de dødes forløsning gradvis, linje på linje. Be elevene hver for seg lese
kapitteloverskriften til Lære og pakter 137. Forklar at denne åpenbaringen kom
bare noen få måneder før innvielsen av Kirtland tempel. (Du kan gjerne påpeke at i
2013-utgaven av Lære og pakter ble det gjort noen endringer i overskriften til
kapittel 137.)

Be en elev lese Lære og pakter 137:1-6 høyt mens klassen følger med. Drøft
følgende:

• Hvem så Joseph Smith i det celestiale rike? (Elevene er kanskje interessert i å
vite at Joseph Smiths far og mor levde da han mottok dette synet. Josephs far
var faktisk i rommet sammen med ham da åpenbaringen fant sted).

• Hva sier vers 6 om hvorfor Joseph Smith undret seg over at hans bror Alvin var i
det celestiale rike? (Du kan gjerne minne elevene på at dette synet ble mottatt
flere år før Joseph Smith mottok læren om de dødes forløsning.)

Be en elev lese Lære og pakter 137:7-9 høyt. Be klassen følge med og merke seg en
læresetning som hjalp de siste-dagers-hellige å forstå Guds plan for å frelse
sine barn.

• Hva er det i Guds plan som hjelper dem som i likhet med Alvin Smith, døde
uten anledning til å motta Jesu Kristi evangelium eller dåpens ordinans? (Mens
elevene uttrykker sine tanker, kan du hjelpe dem å oppdage følgende
læresetning: Alle som dør uten kunnskap om evangeliet, som ville ha
mottatt denne kunnskapen hvis de hadde hørt den, vil arve det celestiale
rike.)

• Hva lærer dette deg om vår himmelske Faders karakter og hans kjærlighet til
sine barn?

• Når har denne læren gitt deg trøst? Når har du sett andre, kanskje dem du
underviste som misjonær, finne trøst i sin forståelse av denne læren?

Lære og pakter 124:30–34; 127:5–8; 128:1–18; 138:28–37
Stedfortredende ordinanser for de døde
Profeten Joseph Smith talte første gang om læren om dåp for de døde i begravelsen
til Seymour Brunson 15. august 1840, like etter at de hellige hadde etablert seg i
Nauvoo, Illinois. Kirkens medlemmer ble overrasket og glade da de hørte om
denne åpenbarte læren. I flere måneder etter bekjentgjørelsen utførte de hellige
dåp i elven Mississippi i nærheten på vegne av sine avdøde familiemedlemmer (se
Læresetninger – Joseph Smith, 403; Kirkens historie i tidenes fylde – elevhåndbok, 2. utg.
[Kirkens skoleverks håndbok, 2003], 251).

• Hvordan styrket denne prekenen vår forståelse av vår himmelske Faders plan
for å frelse sine barn? (Når elevene svarer, skriver du følgende sannhet på
tavlen: Dåpens frelsende ordinans kan utføres for dem som ikke tok imot
evangeliet i jordelivet.)

• Hvordan tror du at du ville ha reagert hvis du hadde hørt profeten Joseph Smith
tale om læren om dåp for de døde for første gang i denne evangelieutdeling?
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Forklar at på generalkonferansen i Nauvoo, Illinois i oktober 1841 sa profeten
Joseph Smith at Herren ville at de hellige skulle slutte å utføre dåp for de døde
inntil dåpen kunne utføres i Hans hus (se L&p 124:29–34). 8. november 1841
innviet Brigham Young, som da var president for De tolv apostlers quorum,
døpefonten i kjelleren i det uferdige Nauvoo tempel, og Kirkens medlemmer
begynte å utføre stedfortredende dåp på vegne av de avdøde.

Be elevene lese kapitteloverskriften til Lære og pakter 127, som forklarer at
kapittel 127 er et brev fra profeten Joseph Smith til de hellige med instruksjoner om
å føre opptegnelser over dåpshandlingene de utførte for de døde. Forklar at
omtrent en uke senere skrev Joseph enda et brev om emnet dåp for de døde, som
finnes i Lære og pakter 128.

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen. (Ikke ta med det som står i
parentes. Det er til deg, læreren.)

Lære og pakter 127:5–7; 128:8 (Når en ordinans utføres ved prestedømmets
myndighet og en riktig opptegnelse føres, er ordinansen bindende på
jorden og i himmelen.)

Lære og pakter 128:6–7 (Opptegnelser om stedfortredende ordinanser vil
være blant bøkene som blir åpnet for å dømme de døde.)

Lære og pakter 128:15, 17–18 (Våre avdøde forfedres frelse er avgjørende for
vår egen frelse.)

Be elevene lese hvert av skriftstedene som er skrevet på tavlen. Be dem merke seg
læresetninger som har økt vår forståelse av Guds plan for å forløse de døde. Be
elevene sammenfatte læren om de dødes forløsning som fremsettes i hvert
skriftsted. Be noen elever skrive læresetningene på tavlen ved siden av
skriftstedene. Påpek at åpenbaringene som er nedtegnet i Lære og pakter 127 og
128, illustrerer et vanlig mønster i evangeliets gjengivelse – Herren åpenbarer
sannheter linje på linje, ikke alt på én gang.

Forklar for elevene at mange år etter at disse åpenbaringene ble mottatt, sørget
Herren for ytterligere forståelse av sin plan for å forløse de døde. I 1918 mottok
president Joseph F. Smith et syn om de dødes forløsning. Synet kom da han sørget
over tapet av sin sønn Hyrum M. Smith, som hadde gått bort tidligere samme år
mens han var medlem av De tolv apostlers quorum.

Be elevene lese Lære og pakter 138: 28-37, og se etter sannheter som ble åpenbart
til president Joseph F. Smith om de dødes forløsning.

• Hvilke sannheter om de dødes forløsning blir undervist i disse versene? (Mens
elevene uttrykker sannhetene de har funnet, bør du sørge for at de forstår
denne sannheten: Under ledelse av Jesus Kristus forkynner rettferdige
sendebud evangeliet for dem som er i åndenes fengsel.)

• Hvordan hjelper disse ytterligere sannhetene oss å forstå hvordan en som døde
uten å ha mottatt evangeliets ordinanser, for eksempel Alvin Smith, kan motta
en arv i det celestiale rike?
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Les høyt følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum:

“Som medlemmer av Kristi gjenopprettede Kirke, er vi forpliktet ved pakt til å
søke etter våre forfedre og gjøre evangeliets frelsende ordinanser tilgjengelig for
dem. ‘For at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss’ (Hebreerne 11:40; se også
Læresetninger – Joseph Smith, 475). Og ‘ei heller kan vi bli fullkomne uten våre
avdøde’ (L&p 128:15)” (“Barnas hjerter skal vendes,” Ensign eller Liahona, nov.
2011, 25).

• Hvorfor skulle arbeidet med å forløse de døde være en prioritet i vårt liv?

• Hvordan hjelper det å sørge for frelsende ordinanser for våre avdøde, både dem
og oss å bli fullkomne?

Les høyt følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum:

“Tempelarbeid og slektshistorie kan velsigne personer bak sløret, men det kan
også i like stor grad velsigne de levende. Det har en foredlende virkning på dem
som deltar i det. De bidrar bokstavelig talt til å opphøye sine familier”
(“Generasjoner sammenføyet i kjærlighet,” Ensign eller Liahona, mai 2010, 93).

• Hvordan vitner læren om de dødes forløsning om den uendelige rekkevidden
av Jesu Kristi forsoning?

Les høyt følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum:

“Herren åpenbarte for profeten Joseph Smith opphøyde læresetninger om den
hellige dåpsordinansen. Dette lyset kom da andre kristne kirker lærte at døden
ugjenkallelig og evig avgjorde sjelens fremtid. De lærte at de døpte ble belønnet
med endeløs glede, mens alle andre sto overfor evig pine, uten håp om
forløsning …

Denne strålende læren er et annet vitne om Jesu Kristi forsonings altomfattende
natur. Han gjorde frelse tilgjengelig for alle angrende sjeler. Hans forsoning overvant døden, og
han lar verdige avdøde motta alle frelsende ordinanser stedfortredende” (“Gleden ved å forløse
de døde,” Ensign eller Liahona, nov. 2012, 93).

• Hvilke erfaringer har lært deg viktigheten av å delta i arbeidet med å forløse
de døde?

• Hvordan har ditt vitnesbyrd blitt sterkere fordi du har deltatt i arbeidet med å
forløse de døde? (Be noen elever bære sitt vitnesbyrd.)

Be elevene overveie hvordan de kan delta i det store arbeidet med å forløse de
døde, enten ved slektsforskning eller ved å være stedfortredere i tempelordinanser.
Bær vitnesbyrd om at ved hjelp av arbeidet som utføres i templene i vår tid, kan alle
vår himmelske Faders barn motta alle ordinanser som er nødvendig for frelse.
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Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 124:30–41; 127:1–9; 128:1–18; 137:1–10; 138:28–37.

• Richard G. Scott, “Gleden ved å forløse de døde,” Ensign eller Liahona, nov.
2012, 93–95.
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LEKSJON 17

Undervisning i evangeliet
i Nauvoo

Innledning
De første årene de hellige tilbragte i Nauvoo, Illinois, var
preget av fred og fremgang. I denne perioden mottok Joseph
Smith åpenbaringer og underviste og klargjorde noen
læresetninger som er unike for Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige. Disse omfatter hensikten med templer, vår

guddommelige mulighet til å bli lik vår himmelske Fader, og
noen av læresetningene som fremsettes i Trosartiklene.
Denne leksjonen vil hjelpe elevene å forstå profeten Joseph
Smiths storhet, i tillegg til våre egne guddommelige
muligheter.

Bakgrunnsstoff
• “Gud den evige Fader,” kapittel 2 i Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph

Smith (2007), 37–43.

• “Lærens utfoldelse i Nauvoo,” kapittel 20 i Kirkens historie i tidenes fylde –
elevhåndbok, 2. utg. (Kirkens skoleverks håndbok, 2003), 251–62.

• “Becoming Like God,” Gospel Topics, lds.org/topics.

Undervisningsforslag
Trosartiklene
Viktige forklaringer av evangeliets læresetninger
Forklar at i Nauvoo, Illinois skrev Joseph Smith et brev til John Wentworth,
redaktør for avisen Chicago Democrat, som hadde bedt om informasjon om
mormonene. I brevet redegjorde profeten for de siste-dagers-helliges historie og ga
en kortfattet liste over doktrinære trosoppfatninger som senere ble kjent som
Trosartiklene. (Hele brevet er gjengitt i Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph
Smith [2007], 438–46.)

Vis følgende uttalelse av eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum, og be en
elev lese den høyt:

“[Trosartiklene] er noen av de viktigste og absolutt mest konsise erklæringer om
Kirkens lære. Hvis dere bruker dem som veiledning i deres studium av Jesu Kristi
evangelium, vil dere finne ut at dere er beredt til å bære vitnesbyrd for verden om
den gjengitte sannhet. Dere vil være i stand til å erklære på en enkel, direkte og
klar måte de sentrale trosoppfatninger dere verdsetter som medlemmer av Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige” (“Læresetningene og prinsippene i

trosartiklene,” Ensign eller Liahona, nov. 2013, 48).

• Hvordan vil dere sammenfatte det eldste Perry underviste? (Mens elevene deler
sine sammenfattende utsagn, kan du hjelpe dem å forstå denne sannheten: Når
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vi lærer læresetningene som finnes i Trosartiklene, vil vi være bedre
forberedt til å forklare vår tro for andre.)

• Når har dere brukt Trosartiklene til å hjelpe andre å forstå evangeliet?

Be klassen slå opp Trosartiklene og lese dem hver for seg. Når elevene har fått
tilstrekkelig tid, kan dere ta opp følgende spørsmål:

• Hvilken trosartikkel er dere spesielt glad i og hvorfor?

• Hvordan bidrar læresetningene i Trosartiklene til å veilede dere og styrke deres
vitnesbyrd om at Joseph Smith var en Guds profet?

Lære og pakter 124:25-28, 37-42
Gjengivelse av templets ordinanser
Forklar at etter at de hellige hadde slått seg ned i Nauvoo, Illinois, mottok profeten
Joseph Smith en befaling om å bygge et tempel. I likhet med templet som ble
bygget i Kirtland, Ohio, krevde denne oppgaven store ofre av de
siste-dagers-hellige.

Be noen elever etter tur lese Lære og pakter 124:25-28, 37-42 høyt. Be klassen følge
med, og se etter Herrens læresetninger om hvorfor de hellige trengte et tempel. Før
dere analyserer disse versene, kan du forklare at de henviser til tabernaklet som ble
bygget av Moses og hans folk. Moses og hans folk utførte ikke dåp for de døde.
Intet arbeid for de døde ble utført før Frelseren innstiftet dette arbeidet i
åndeverdenen etter sin død. Spør så elevene:

• Hva sier Herrens læresetninger i disse versene om hvorfor de hellige i Nauvoo
trengte et tempel? (Når elevene svarer, kan du legge vekt på denne
læresetningen: Noen frelsende ordinanser er bare akseptable for Herren
hvis de blir utført i templer.)

Forklar for elevene at Kirtland tempel “ble bygget først og fremst for gjengivelse av
myndighetsnøkler” (Joseph Fielding Smith, Frelsende læresetninger, red. Bruce R.
McConkie, 3 bind [1954–56], 2:200). I Nauvoo tempel ble disse prestedømsnøklene
brukt til å utføre frelsende ordinanser for de levende og stedfortredende dåp for de
døde. I de siste to årene av sitt liv presenterte Joseph Smith tempelbegavelsen for
en liten gruppe trofaste medlemmer. Han presenterte også ordinansen for
besegling av mann og hustru for evigheten.

• Hvilke tempelordinanser er nevnt i Lære og pakter 124:39?

Be en elev lese følgende uttalelse høyt. Be klassen lytte etter hvorfor
tempelordinanser er viktige i vår himmelske Faders plan:

“Etter befaling fra Herren [om å bygge et tempel i Nauvoo] gikk profeten og de hellige så fort
frem som mulig for å kunne begynne å bygge et Herrens hus. Profeten visste imidlertid at
byggingen ville ta mange år, og han visste at de hellige trengte templets fulle velsignelser.
Følgelig forrettet Joseph Smith begavelsen for en liten gruppe trofaste brødre 4. mai 1842, selv
om templet ikke var ferdig.

Gruppen møttes i det store øvre rommet i profetens røde teglstensbutikk …
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Profetens historie forteller: ‘Jeg tilbrakte dagen ovenpå i forretningen… i rådsmøte med general
James Adams fra Springfield, patriark Hyrum Smith, biskopene Newel K. Whitney og George
Miller, samt president Brigham Young og eldste Heber C. Kimball og Willard Richards, som jeg
instruerte i prestedømmets prinsipper og orden og forklarte om tvetting, salving, begavelser og
om overdragelse av nøkler i Det aronske prestedømme. Deretter gikk jeg videre til den høyeste
orden i Det melkisedekske prestedømme, la frem den orden som henhører til Den gamle av dage,
og alle de planer og prinsipper som gjør det mulig for et menneske å sikre seg en fylde av de
velsignelser som er blitt beredt for Den førstefødtes kirke for å komme opp og dvele i Elohims
nærhet og i de evige verdener’” (Læresetninger – Joseph Smith, 413–14).

Spør elevene:

• Hvorfor var det nødvendig å gjengi templets ordinanser?

Når elevene svarer, kan du styrke deres forståelse ved å presentere følgende
uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum:

Hovedformålet med templet er å kunne utføre de ordinanser som er nødvendige
for vår opphøyelse i det celestiale rike. Tempelordinanser leder oss til vår Frelser
og gir oss velsignelsene vi får del i gjennom Jesu Kristi forsoning” (“Blessings of
the Temple,” Liahona, okt. 2009, 14).

• Hvordan har du blitt velsignet ved gjengivelsen av templets ordinanser?

Be elevene tenke i løpet av den kommende uken på hvordan de kan gjøre det å
arbeide i Herrens hus til en høyere prioritet i sitt liv.

Salmene 82:6; Matteus 5:48; Johannes 10:32–34; Romerne 8:16–17; 2 Peter
1:3–4; 1 Johannes 3:2–3; Lære og pakter 93:11–20; 132:20
Våre guddommelige muligheter
Forklar at Bibelen inneholder ordene til profeter i fordums tid som skrev om våre
guddommelige muligheter. Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen, og be
elevene lese noen av dem og merke seg hva de lærer oss om våre evige muligheter:
Salmene 82:6; Matteus 5:48; Johannes 10:32–34; Romerne 8:16–17; 2 Peter 1:3–4;
1 Johannes 3:2–3. Du kan oppfordre elevene til å krysshenvise eller koble disse
henvisningene mens de studerer dem.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du spørre:

• Hva kan vi lære av disse skriftstedene om våre muligheter? (Selv om de kan
bruke forskjellige ord, bør elevene forstå følgende læresetning: Som vår
himmelske Faders barn har vi mulighet til å bli som ham.)

• Hvilke ord eller uttrykk i disse versene beskriver våre guddommelige
muligheter?

Forklar at våre guddommelige muligheter også er forklart i nyere hellig skrift. Be en
elev lese Lære og pakter 93:11–13, 19–20 og Lære og pakter 132:20 høyt. Hjelp
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elevene å forstå denne læren: I likhet med Frelseren kan vi vokse fra nåde til
nåde til vi mottar Faderens fylde.

Forklar at en av profeten Joseph Smiths viktigste taler ble holdt under en
generalkonferanse i april 1844. I denne talen hyllet profeten bror King

Follett, som nylig hadde gått bort. Denne talen skulle bli kjent som King
Follett-talen. Del ut en kopi av utdelingsarket “Utdrag fra King Follett-talen” til alle
elevene. Be dem lese utdragene og streke under ord og setninger som forklarer
hvorfor vi skulle søke å forstå Guds karakter.

Utdrag fra King Follett-talen
Profeten Joseph Smith (1805-44) sa:

“Hvis et menneske ikke lærer mer enn å spise, drikke og sove, og ikke
forstår noen av Guds planer, forstår dyret de samme tingene. Det spiser,
drikker, sover og vet ikke noe mer om Gud. Ikke desto mindre vet det like
mye som oss, med mindre vi er i stand til å forstå ved Den allmektiges
inspirasjon. Hvis noen ikke forstår Guds karakter, forstår de ikke seg selv …

Mitt første mål er å kunne forstå den eneste vise og sanne Guds karakter,
og hva slags vesen han er …

Gud selv var en gang som vi er nå, og er et opphøyet menneske som sitter på sin trone i
hine himler! Det er den store hemmelighet. Dersom sløret revnet i dag, og den store Gud,
som holder denne verden i dens bane og som opprettholder alle verdener og alle ting ved
sin makt, skulle gjøre seg selv synlig – ja, jeg sier, at om dere skulle få se ham i dag, ville
dere se ham i et menneskes skikkelse – slik dere selv er i et menneskes person, bilde og
skikkelse; for Adam ble skapt i Guds form, i hans bilde og etter hans lignelse, og mottok
belæring fra og vandret, talte og samtalte med ham som et menneske taler og meddeler
seg til et annet” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007], 40).

“Og derfor er dette det evige liv – å kjenne den eneste vise og sanne Gud, og dere må lære
hvordan dere kan bli guder selv og bli konger og prester for Gud… ved å gå fra en liten
grad til en annen og fra en liten evne til en stor, fra nåde til nåde, fra opphøyelse til
opphøyelse inntil dere når frem til de dødes oppstandelse og er i stand til å bo i
evigbrennende flammer og sitte i herlighet som de gjør som sitter på sin trone med evig
makt” (Læresetninger – Joseph Smith, 221).

Hjelp elevene å analysere disse læresetningene ved å spørre:

• Hvorfor er det viktig for oss å lære om Guds karakter og natur og vårt forhold til
ham som vår himmelske Fader?

• Hva er prosessen for å bli som vår himmelske Fader?

For å utdype elevenes forståelse av deres guddommelige muligheter, kan du vise
følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley (1910–2008). Be en elev lese
den høyt:
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“Hele hensikten med evangeliet er å lede oss videre og oppover til større
prestasjoner, og til slutt til guddommelighet. Dette store ansvaret ble bekjentgjort
av profeten Joseph Smith i King Follett-talen [se History of the Church 6:302-17]
og understreket videre av president Lorenzo Snow. Det er dette store og
uforlignelige konsept: Som Gud er, kan mennesket bli! [Se The Teachings of
Lorenzo Snow, red. Clyde J. Williams (1984), 1.]

“Våre fiender har kritisert oss fordi vi tror dette. Vårt svar er at dette store prinsippet på ingen
måte forringer Gud den evige Fader. Han er Den allmektige. Han er universets Skaper og Herre.
Han er den største av alle, og vil alltid være det. Men akkurat slik enhver jordisk far ønsker at
hans sønner og døtre skal ha fremgang i livet, tror jeg vår himmelske Fader ønsker for sine barn
at de kan nærme seg ham i utvikling og stå ved siden av ham, og stråle av guddommelig styrke
og visdom” (“Slipp ikke ballen,” Lys over Norge, jan. 1995, 45).

For å oppsummere kan du stille elevene følgende spørsmål:

• Hvilken forskjell kan det gjøre i vårt liv å kjenne til disse viktige sannhetene om
vår himmelske Fader og våre guddommelige muligheter?

• Når dere tenker på det vi har snakket om i dag (trosartiklene, tempelordinanser
og våre guddommelige muligheter), hvordan kan forståelse av disse sannhetene
gjøre dere takknemlig for profeten Joseph Smith? Hvordan kan det å forstå
disse sannhetene hjelpe dere å forstå Guds karakter og deres forhold til ham
som deres himmelske Fader? (Gi elevene tid til å skrive ned sine tilskyndelser.)

Be elevene bære vitnesbyrd eller fortelle om noen av tilskyndelsene de skrev ned,
hvis ikke de er for personlige. Avslutt med å bære vitnesbyrd om læresetningene i
denne leksjonen og profeten Joseph Smith som en stor åpenbarer.

Elevenes leseoppdrag
• Salmene 82:6; Matteus 5:48; Johannes 10:32–34; Romerne 8:16–17; 2 Peter

1:3–4; 1 John 3:2–3; Lære og pakter 93:11–22; 124:25–28, 37–42; 132:20–24.

• “Gud den evige Fader,” kapittel 2 i Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph
Smith (2007), 37–43.
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LEKSJON 18

Hjelpeforeningen og Kirken
Innledning
“Hjelpeforeningen forbereder kvinner for det evige livs
velsignelser ved å hjelpe dem å øke sin tro og personlige
rettskaffenhet, styrke hjem og familie og hjelpe de
trengende” (“The Purpose of Relief Society,” lds.org/callings/
relief-society/purposes). Denne leksjonen vil hjelpe elevene å

forstå opprettelsen av Hjelpeforeningen og dens formål.
Elevene vil også se at kvinner har store muligheter og
ansvarsoppgaver som er unike for dem, knyttet til
oppbyggingen av Guds rike.

Bakgrunnsstoff
• Dallin H. Oaks, “Prestedømmets nøkler og myndighet,” Ensign eller Liahona,

mai 2014, 49–52.

• M. Russell Ballard, “Menn og kvinner og prestedømskraft,” Liahona, Sep.
2014, 36.

• Julie B. Beck, “Profeters visjon for Hjelpeforeningen: Tro, familie, hjelp,” Ensign
eller Liahona, mai 2012, 83–85.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 25
Herrens instruksjoner til Emma Smith
Vis følgende uttalelse av president Spencer W. Kimball (1895-1985), og be en elev
lese den høyt:

“Mye av den store vekst vi ser i Kirken i de siste dager, vil finne sted på grunn av
de mange gode kvinner i verden… som vil trekkes mot Kirken i store skarer.
Dette vil skje i den grad Kirkens kvinner greier å utstråle rettferdighet, og i den
grad Kirkens kvinner – på en positiv måte – blir sett på som spesielle og
forskjellige fra alle andre kvinner i verden” (Læresetninger fra Kirkens presidenter
– Spencer W. Kimball [2006], 222–23).

• Hvilke tanker gjør du deg når du overveier denne uttalelsen?

• Kjenner du noen kvinner som er eksempler på lykke ved å leve rettferdig?
Hvordan har de gjort en forskjell i livet til dem som kjenner dem?

Forklar at denne leksjonen vil fokusere på hvordan Hjelpeforeningen velsigner vår
himmelske Faders døtre og sønner i Jesu Kristi gjenopprettede kirke.

Be elevene slå opp Lære og pakter 25 og se på kapitteloverskriften for å finne ut
hvem Herren talte til i denne åpenbaringen. Les så vers 3 høyt. Forklar for elevene
at i Herrens øyne var Emma Smith en “utvalgt kvinne”. På det første møtet i Den
kvinnelige hjelpeforening i Nauvoo forklarte Joseph Smith at “utvalgt betydde å bli
valgt til et bestemt arbeid”. Han sa også at åpenbaringen som ble gitt til Emma
Smith, ble “oppfylt ved søster Emmas utvelgelse til [Hjelpe]foreningens

85



presidentskap” (i History of the Church 4:552-53). Del klassen i to, og be halvparten
av klassen lese Lære og pakter 25:4–9 og den andre halvparten lese Lære og pakter
25:10–15. Be elevene finne ut hvilke oppgaver eller kall Herren ga Emma Smith. De
kan lage en liste over disse ansvarsoppgavene eller markere dem i Skriftene. Når
elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har kommet frem til.

• Hvordan skulle det å utføre disse ansvarsoppgavene bidra til Kirkens vekst?

• Hvilken velsignelse lovet Herren Emma Smith om hun var lydig mot hans bud?

Be en elev lese Lære og pakter 25:16 høyt.

• Selv om dette var en åpenbaring som ble gitt til Emma Smith, hvordan kan
Herrens ord til Emma anvendes på oss? (Læresetningene om lydighet og andre
prinsipper i evangeliet som fremsettes i denne åpenbaringen, gjelder for alle.
[Merk: Forklar at å anvende Skriftene på våre egne erfaringer er en viktig
skriftstudieferdighet som hjelper oss å se likheter mellom våre egne erfaringer
og erfaringene til personer i Skriftene.])

Når elevene svarer på dette spørsmålet, kan du hjelpe dem å forstå følgende
sannhet: Når vi trofast holder budene og utfører våre oppgaver fra Herren, vil
vi motta en rettferdighetens krone. Du kan gjerne bære vitnesbyrd om denne
sannheten.

Hjelpeforeningen er en betydelig del av Jesu Kristi gjenopprettede kirke
Fortell elevene at Herren åpenbarte Kirkens organisasjon linje på linje. Som en del
av denne prosessen ga han et svært viktig kall til Emma Smith. Be en elev lese høyt
det følgende sammendraget av Hjelpeforeningens organisasjon. Be elevene lytte
etter hvordan profeten Joseph Smiths perspektiv på Hjelpeforeningen utvidet det
perspektivet kvinnene hadde i utgangspunktet.

I Nauvoo ble siste-dagers-hellige kvinner velsignet med sin egen organisasjon i
Kirken. Den fikk sin begynnelse da noen kvinner, ledet av Sarah Granger Kimball,
organiserte seg for å lage skjorter til mennene som arbeidet på templet. Kvinnene
bestemte seg for å organisere seg formelt, og de ba Eliza R. Snow skrive vedtekter
for gruppen. Da profeten Joseph Smith ble rådspurt, sa han at forfatningen deres
var utmerket, men tilbød seg å organisere kvinnene på en bedre måte. 17. mars
1842 hadde profeten, eldste John Taylor og eldste Willard Richards et møte med 20
kvinner i rommet ovenpå i den røde teglstensbutikken, hvor profeten organiserte
Den kvinnelige hjelpeforening i Nauvoo. Emma Smith ble valgt til organisasjonens
president, og dette oppfylte åpenbaringen som utpekte henne som en “utvalgt
kvinne” (L&p 25:3). Profeten sa senere at organisasjonens mål var å “hjelpe de
fattige” og “frelse sjeler” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith
[2007], 453).

28. april 1842 hadde profeten igjen møte med søstrene. Han fortalte dem at de ville
motta instruksjoner gjennom prestedømmets orden, og så erklærte han: “Jeg vrir
nå om nøkkelen for dere i Guds navn, og denne forening skal fryde seg og
kunnskap og intelligens skal strømme ned fra denne tid av” (Læresetninger – Joseph
Smith, 451).
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Du kan gjerne påpeke for elevene at de kan lese referater fra tidlige
Hjelpeforenings-møter på josephsmithpapers.org/paperSummary/
Nauvoo-relief-society-minute-book.

• Hvordan utvidet profetens perspektiv på Hjelpeforeningens muligheter Sarah
Kimballs opprinnelige forslag?

• Hva tror du følgende uttalelse av profeten Joseph Smith betyr: “Jeg vrir nå om
nøkkelen for dere i Guds navn”? (Hjelpeforeningen ble organisert under
prestedømmets ledelse av dem som hadde prestedømmets nøkler.)

Vis følgende uttalelser av søster Zina D. H. Young (1821-1901) og søster Julie B.
Beck, tidligere presidenter for Hjelpeforeningen, om formålet med
Hjelpeforeningen, og be tre elever lese uttalelsene. Be klassen følge med og
overveie hva disse uttalelsene lærer oss om Hjelpeforeningens formål.

“Hjelpeforeningen ble organisert for nesten et halvt århundre siden av profeten
Joseph Smith, etter mønster av det hellige prestedømme og under dets
rettledning, for å gi timelige velsignelser til de fattige og trengende og
oppmuntring til de svake, og vinne tilbake dem som er på avveier, og for å styrke
kvinners utvikling og utøvelse av medfølelse og nestekjærlighet, slik at de kan ha
mulighet til å oppnå åndelig styrke og kraft til å utrette mer godt i arbeidet med å

forløse den menneskelige familie” (Zina D. H. Young, “First General Conference of the Relief
Society,” Woman’s Exponent, 15. april 1889, 172).

“Profeten Joseph Smith definerte formålet med Hjelpeforeningen og instruerte
søstrene om deres formål… Vår organisasjon blir stadig ledet av profeter, seere
og åpenbarere” (Julie B. Beck, “Hjelpeforeningen: Et hellig verk,” Ensign eller
Liahona, nov. 2009, 110–11).

“Akkurat som Herrens profeter kontinuerlig har lært eldster og høyprester deres
formål og plikter, har de uttrykt sin visjon for søstrene i Hjelpeforeningen. Ut fra
deres råd er det klart at Hjelpeforeningens formål er å øke tro og personlig

rettskaffenhet, styrke familier og hjem og oppsøke og hjelpe de trengende. Tro, familie og hjelp –
disse tre enkle ordene har gitt uttrykk for profeters visjon for søstrene i Kirken” (Julie B. Beck,
“Profeters visjon for Hjelpeforeningen: Tro, familie, hjelp,” Ensign eller Liahona, mai 2012, 83).

• Hvordan er Hjelpeforeningens formål til velsignelse for hele Kirken? (Elevene
skulle nevne følgende sannhet: Hjelpeforeningens formål er å styrke tro og
personlig rettskaffenhet, styrke familier og hjem og finne frem til og
hjelpe de trengende. Hele Kirken blir velsignet når kvinner oppnår disse
hensiktene.)

• Hvordan har du sett Hjelpeforeningen oppnå sine hensikter?

Vis følgende uttalelse, og be en elev lese den høyt:

“Profeten Joseph Smith sa: ‘Kirken var aldri fullstendig organisert før kvinnene ble organisert’
[Læresetninger – Joseph Smith, 451] …
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Foruten Joseph Smith har andre siste-dagers profeter vitnet om at Hjelpeforeningens
organisasjon er en inspirert del av gjenopprettelsen, hvorved kvinner i Kirken blir kalt til kirkelige
stillinger for å tjene hverandre og velsigne hele Kirken. President Joseph F. Smith… sa: ‘Denne
organisasjonen er formet av Gud, bemyndiget av Gud, innstiftet av Gud, guddommelig forordnet
av Gud til frelse for kvinners og menns sjeler’ [Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph F.
Smith (1998), 184]” (Døtre i mitt rike: Hjelpeforeningens historie og arbeid [2011], 7).

• Hva lærer denne uttalelsen oss om hvilken rolle Hjelpeforeningen spiller i
evangeliets gjengivelse? (Når elevene svarer, bør du sørge for at de forstår
denne sannheten, selv om den uttrykkes med andre ord: Hjelpeforeningen er
en guddommelig inspirert del av Jesu Kristi Kirkes gjenopprettelse. Skriv
denne sannheten på tavlen.)

• Hvordan kan din kunnskap om at Hjelpeforeningens organisasjon er en del av
gjenopprettelsen påvirke ditt liv?

• Hvordan hjelper kvinners deltagelse i kall Kirken å bli “fullstendig organisert”?

Kvinner og prestedømmet
Forklar for elevene at det finnes noen som stiller spørsmål ved hvorfor kvinner ikke
blir ordinert til prestedømsembeder. Understrek at selv om vi ikke vet hvorfor
kvinner ikke blir ordinert til embeder i prestedømmet, vet vi at kvinner tar del i
prestedømmet i sine kall i Kirken og hjemme.

Del ut et eksemplar av følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De
tolv apostlers quorum til hver elev, og be en elev lese den høyt. Be elevene

finne ut hvordan kvinner kan utøve prestedømsmyndighet:

Kvinner og prestedømmet
Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum har sagt:

“I en tale til Hjelpeforeningen sa president Joseph Fielding Smith, som da
var president for De tolv apostlers quorum: ‘Selv om søstrene ikke har fått
prestedømmet, det har ikke blitt overdratt til dem, betyr det ikke at Herren
ikke har gitt dem myndighet. … En person, også søstre, kan motta
myndighet til å gjøre visse ting i Kirken som er bindende og helt nødvendig
for vår frelse, for eksempel det arbeidet som våre søstre gjør i Herrens hus.

De får myndighet til å gjøre store og vidunderlige ting som er hellige for Herren, og akkurat
like bindende som de velsignelser som gis av menn som bærer prestedømmet’ [‘Relief
Society—An Aid to the Priesthood,’ Relief Society Magazine, jan. 1959, 4].

“I denne bemerkelsesverdige talen sa president Smith om og om igjen at kvinner har fått
myndighet. Til kvinnene sa han: ‘Dere kan tale med myndighet, fordi Herren har gitt dere
myndighet.’ Han sa også at Hjelpeforeningen ‘[har] fått kraft og myndighet til å gjøre
veldig mange ting. Arbeidet de gjør, blir gjort ved guddommelig myndighet.’ Og Kirkens
arbeid som utføres av kvinner eller menn, enten det er i templet eller i menigheter eller
grener, gjøres naturligvis under ledelse av dem som har prestedømsnøkler. Følgelig
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forklarte president Smith for Hjelpeforeningen: ‘[Herren] har gitt dem denne storartede
organisasjon hvor de har myndighet til å tjene under ledelse av biskopene i menighetene…
for å ivareta våre medlemmers interesser både åndelig og timelig’ [‘Relief Society – An Aid
to the Priesthood,’ 4–5] …

Vi er ikke vant til å snakke om at kvinner har prestedømmets myndighet i sine kall i Kirken,
men hvilken annen myndighet kan det være? Når en kvinne – ung eller gammel – blir
beskikket til å forkynne evangeliet som heltidsmisjonær, blir hun gitt prestedømsmyndighet
til å utføre en prestedømsfunksjon. Det samme gjelder når en kvinne blir beskikket til å
virke som funksjonær eller lærer i en kirkeorganisasjon under ledelse av en som har
prestedømmets nøkler. Den som virker i et embede eller kall som mottas fra en som har
prestedømsnøkler, utøver prestedømsmyndighet når han eller hun utfører sine tildelte
oppgaver” (“Prestedømmets nøkler og myndighet,” Ensign eller Liahona, mai
2014, 50–51).

• Hvilke sannheter om kvinners roller og ansvarsoppgaver i Kirken lærer du av
eldste Oaks? (Mens elevene svarer, bør du sørge for at de forstår denne
sannheten: Når kvinner blir beskikket til å utføre tjeneste i Kirken, mottar
de prestedømsmyndighet til å utføre sine ansvarsoppgaver.)

For å utdype elevenes forståelse og deres følelser med hensyn til sannhetene de har
drøftet i klassen, kan du la dem gå sammen to og to og ta opp følgende:

• Hvordan kan vi forbedre det vi sier om kvinner i Kirken, slik at det gjenspeiler
den sanne betydningen av deres bidrag?

Be elevene fortelle hva de føler angående kvinners innflytelse og arbeidet de gjør
som disipler i Herrens rike. Oppfordre elevene til å omsette i handling det de har
følt i løpet av leksjonen, ikke minst ved å gi Hjelpeforeningen større betydning i
sitt liv.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 25.

• Julie B. Beck, “Profeters visjon for Hjelpeforeningen: Tro, familie, hjelp,” Ensign
eller Liahona, mai 2012, 83–85.
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LEKSJON 19

Læren om evig ekteskap
og familie

Innledning
Jesu Kristi evangelium legger vekt på læren om at ekteskap
og familie er forordnet av Gud. Profeten Joseph Smith
forkynte at ektepar kan fortsette som mann og hustru etter
oppstandelsen. Åpenbaring fra Herren forklarer at den “nye
og evige ekteskapspakt” (L&p 131:2) er nødvendig for å

kunne motta opphøyelse. Denne leksjonen vil gjøre det klart
for elevene at hvis et ekteskap skal vare evig, må ekteparet
være beseglet av en som innehar prestedømsnøkler, og
deretter leve rettferdig.

Bakgrunnsstoff
• Russell M. Nelson, “Celestialt ekteskap,” Ensign eller Liahona, nov. 2008, 92–95.

• David A. Bednar, “Ekteskap er avgjørende for Hans evige plan,” Liahona, juni
2006, 50-55.

• Joshua J. Perkey, “Why Temple Marriage?” New Era, aug. 2013, 30-32.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 49:15-17; 131:1-4
“Den nye og evige ekteskapspakt”
Merk: Når du holder denne leksjonen, må du være oppmerksom på at du kan ha
elever som har hatt et vanskelig liv hjemme, eller har opplevd hjertesorg eller
smerte i forbindelse med ekteskap og barn. Overvei disse elevenes behov når du
forbereder og underviser leksjonen.

Fortell elevene at Leman Copley sluttet seg til Kirken i Kirtland, Ohio i 1831. Han
hadde vært medlem av Det forente samfunn av de som tror på Kristi annet komme,
ofte kalt shakerne på grunn av deres spesielle form for tilbedelse som omfattet å
skjelve og riste mens de sang, danset og klappet i hendene til musikk. Leman
Copley trodde på evangeliet, selv om han fremdeles trodde på noen av shakernes
læresetninger. Han besøkte Joseph Smith, og som følge av besøket ga Herren
Joseph åpenbaringen som nå er kjent som Lære og pakter 49 7. mai 1831.
(Kapitteloverskriftene i tidligere utgaver av Lære og pakter oppga denne datoen
som mars 1831. Historikere har nylig konstatert at en mer korrekt dato er 7.
mai 1831.)

Shakerne forkastet ekteskap, og trodde på å leve i fullstendig sølibat (avholdenhet
fra seksuell omgang). Herren korrigerte denne falske læren i åpenbaringen, og
befalte også Leman Copley og andre å forkynne evangeliet for shakerne.

Be elevene lese Lære og pakter 49:15–17, og se etter hva Herren sa om hvor viktig
ekteskap og familie er. Spør:

90



• Hva lærer Herren oss om ekteskap i disse versene? (Elevene skulle oppdage
følgende læresetning: Ekteskap mellom mann og kvinne er forordnet av
Gud.)

• Hva tror du det betyr at ekteskap er forordnet av Gud “for at jorden kan
oppfylle sin skapelses mål”? (Svarene kan omfatte følgende sannheter:
Ektemenn og hustruer er befalt å få barn. Jorden ble skapt for å sørge for
et sted hvor Guds barn kunne leve sammen som familier.)

• Hvordan kan en forståelse av sannhetene i disse versene hjelpe oss å forklare
Kirkens læresetninger om ekteskap?

Forklar at mange år senere økte de helliges forståelse av viktigheten av læren om
evig ekteskap og familie betydelig. 16. mai 1843 reiste Joseph Smith til Ramus,
Illinois. Mens han bodde hos Benjamin og Melissa Johnson, underviste profeten
dem om evig ekteskap. Noen av instruksjonene profeten ga i Ramus, er nedtegnet i
Lære og pakter 131. Be en elev lese Lære og pakter 131:1–4 høyt, og spør så:

• Hva må vi gjøre for å oppnå den høyeste grad i det celestiale rike? (Elevene
skulle oppdage følgende læresetning: For å oppnå opphøyelse i den høyeste
grad i det celestiale rike, må vi inngå den nye og evige ekteskapspakt.
Forklar at ordet nye i denne sammenheng betyr at denne pakten ble gjengitt i
vår evangelieutdeling. Evig betyr at denne pakten alltid har eksistert, og vil
bestå i all evighet. Du kan gjerne foreslå at elevene skriver disse definisjonene i
margen i Skriftene.)

• Hvordan inngår en mann og en kvinne denne “nye og evige ekteskapspakt” i
vår tid?

Understrek at menn og kvinner bare kan inngå i den nye og evige ekteskapspakt i
hellige templer. Personer som gifter seg utenfor templet, bruker kanskje ord som
“gift for tid og evighet” i sine ekteskapsløfter, men Gud vil ikke akseptere disse
ekteskapene i evigheten.

Vis følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt. Be elevene se etter hva eldste Nelson sa om hvorfor evig
ekteskap er så viktig:

“Ekteskapet debatteres over hele verden, hvor det finnes forskjellige
samlivsordninger. Min hensikt med å ta opp dette emnet er å erklære, som en
Herrens apostel, at ekteskap mellom en mann og en kvinne er hellig – det er
forordnet av Gud. Jeg vil også fremheve fordelene med et tempelekteskap. Det er
den høyeste og mest holdbare formen for ekteskap som vår Skaper kan tilby
sine barn.

Selv om frelse er en individuell sak, er opphøyelse en familiesak …

For å kvalifisere oss for evig liv, må vi inngå en evig pakt med vår himmelske Fader [se L&p
132:19]. Dette betyr at et tempelekteskap ikke bare er mellom mann og hustru, det innbefatter et
partnerskap med Gud [se Matteus 19:6]” (“Celestialt ekteskap,” Ensign eller Liahona, nov.
2008, 92–93).
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• Hva tror du denne setningen betyr: “Selv om frelse er en individuell sak, er
opphøyelse en familiesak”?

• Hva betyr det å ta imot “et partnerskap med Gud” i et evig ekteskap? Hvorfor
tror du det er viktig å ha et partnerskap med Gud i et ekteskap? (Bare i ekteskap
inngår en person en pakt med en annen person og med Gud. Alle andre pakter
inngås mellom en enkeltperson og Gud.)

• Hvordan kan den gjengitte læren om evig ekteskap og familie styrke en persons
ønske om å utvikle et kjærlig og varig ekteskap?

Eldste Parley P. Pratt (1807–57) i De tolv apostlers quorum forklarte virkningen som
kunnskap om denne gjengitte læren hadde på ham. Be en elev lese følgende:

“Det var av [Joseph Smith] jeg lærte at min kjære hustru kunne bli sikret meg for
tid og all evighet… Det var av ham jeg lærte at vi kunne utvikle disse følelsene
og vokse og forøkes i dem i all evighet, og at resultatet av vår uendelige forening
ville bli etterkommere så tallrike som himmelens stjerner eller sandstrandens
sandkorn… Jeg hadde følt stor kjærlighet før, men jeg visste ikke hvorfor. Men nå
elsket jeg – i renhet – en intenst oppløftet, opphøyet følelse” (Autobiography of

Parley P. Pratt, red. Parley P. Pratt jr. [1938], 297–98).

Før du fortsetter med leksjonen, kan det være lurt å kort drøfte følgende:

“Noen medlemmer av Kirken fortsetter uforskyldt å være enslige, selv om de ønsker å gifte seg.
Hvis du er i denne situasjonen, kan du være trygg på at ‘alle ting samvirker til det gode for dem
som elsker Gud’ (Romerne 8:28). Hvis du holder deg verdig, vil du en dag, enten i dette liv eller i
det neste, bli gitt alle velsignelser i forbindelse med et evig familieforhold” (Tro mot pakten: En
oppslagsbok i evangeliet [2004], 29).

Lære og pakter 132:1-21
Celestialt ekteskap er nødvendig for opphøyelse
Forklar at omtrent to måneder etter at Joseph Smith ga instruksjonene som er
nedtegnet i Lære og pakter 131, dikterte han åpenbaringen som nå er kjent som
Lære og pakter 132. Be en elev lese kapitteloverskriften til Lære og pakter 132 høyt.
Forklar at praktiseringen av flergifte vil bli behandlet i neste leksjon. Be en elev lese
Lære og pakter 132:3-6 høyt. Be klassen følge med og finne ord og uttrykk som sier
noe om viktigheten av å inngå den nye og evige ekteskapspakt. Drøft følgende
spørsmål:

• Hvilke ord og uttrykk i disse versene klargjør betydningen av evig ekteskap?

• Hva er konsekvensene av å forkaste denne læresetningen? (Du kan gjerne
forklare at ordet fordømt betyr at man stopper opp i sin evige fremgang.)

Merk: Bruk noen minutter til å påpeke for elevene den viktige
skriftstudieferdigheten å notere seg viktige ord og uttrykk, ferdigheten de nettopp
har anvendt på Lære og pakter 132:3–6. Det er viktig å legge merke til og forstå ord
og uttrykk når vi studerer Skriftene. I vers 3–6 er følgende viktig å forstå: “Motta og
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adlyde”, “må adlyde”, “hvis dere ikke er lydige mot denne pakt, da står dere
fordømt”, “ingen kan forkaste”, “må og skal”. Noen av disse uttrykkene er også
eksempler på sammenhengen mellom begreper i Skriftene. Sammenhenger viser et
slektskap eller en kobling mellom begrepene. Vers 3 viser for eksempel
sammenhengene mellom begrepene forberede, motta og adlyde.

Be elevene hver for seg lese Lære og pakter 132:7–8 for å finne betingelsene i
Herrens lov som gjør det mulig for en mann og hustru å leve som ektepar etter
dette liv.

• Hva sier disse versene om hvilke forhold og betingelser som er nødvendige for
at et ekteskap skal vare evig? (Når elevene svarer, skriver du følgende sannhet
på tavlen: Når en pakt inngås ved riktig prestedømsmyndighet og blir
beseglet ved Forjettelsens hellige ånd, vil den vare evig.)

Del følgende definisjon av Forjettelsens hellige ånd: “Den Hellige Ånd er
Forjettelsens Hellige Ånd (Apostlenes gjerninger 2:33). Han bekrefter at
menneskenes rettferdige handlinger, ordinanser og pakter er akseptable for Gud.
Forjettelsens Hellige Ånd vitner for Faderen at de frelsende ordinanser er blitt
korrekt utført, og at paktene som er forbundet med dem, er blitt holdt” (Veiledning
til Skriftene, “Forjettelsens Hellige Ånd,”scriptures.lds.org).

For å hjelpe elevene å forstå dette prinsippet, kan du vurdere å vise følgende
uttalelse av eldste Bruce R. McConkie (1915–85) i De tolv apostlers quorum:

“Å besegle er å stadfeste, å rettferdiggjøre eller å godkjenne. Dermed er en
handling som er beseglet ved Forjettelsens hellige ånd, en som er godkjent av
Den hellige ånd. Den er godkjent av Herren, og vedkommende som har påtatt seg
forpliktelsen, blir rettferdiggjort ved Ånden i det han har gjort. Det stadfestende
godkjenningsstempel påføres en handling bare hvis de som inngår kontrakten, er
verdige som følge av personlig rettferdighet til å motta den guddommelige

godkjennelsen” (Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], 361–62).

Herren fortsatte å skissere de nødvendige betingelser for og velsignelser ved evig
ekteskap, slik det står i Lære og pakter 132:19–21. La elevene arbeide parvis for å
studere dette skriftstedet. Be parene lage to lister: (1) Betingelser for at et ekteskap
skal være evig, og (2) velsignelser som mottas når disse betingelsene er oppfylt. Når
de er ferdige, kan listene inneholde følgende:

Betingelser for at et ekteskap skal være evig
Vielsen må utføres i henhold til Herrens lov og “den nye og evige pakt”.

Ekteskapet må være beseglet ved Forjettelsens hellige ånd.

Vielsen må utføres av en som innehar prestedømmets nøkler.

Ekteparet må overholde Guds pakt.

Velsignelser som vil bli mottatt
Ekteparet vil komme frem i den første oppstandelse.
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Ekteparet vil arve troner, riker, fyrstedømmer, makter, herredømmer og alle
høyder og dybder.

Ekteskapet vil være i full kraft etter den fysiske død.

Ekteparet vil passere englene.

Ekteparet vil bli opphøyet og få herlighet i alle ting.

Ekteparet vil få en “uopphørlig fortsettelse av ætten” (deres familie og
etterkommere vil fortsette gjennom all evighet, de vil få evig forøkelse).

Ekteparet vil bli guder og ikke ha noen ende.

Ekteparet vil være over alle ting og ha all makt, og alt vil bli underlagt dem.

Drøft følgende spørsmål for å hjelpe elevene å forstå de nødvendige betingelsene
og lovede velsignelser ved evig ekteskap:

• Hva tror du det betyr å “holde fast” ved ekteskapspakten? (Du kan gjerne
forklare at én betydning av ordene holde fast er å bli værende eller fortsette. Det
betyr også å leve i overensstemmelse med pakten.)

• Hvorfor er det å være beseglet i templet i seg selv ikke tilstrekkelig til å oppnå
evig ekteskap?

• Hvilke tanker og følelser får du når du tenker på hva vår himmelske Fader
lover deg?

Vis følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum:

“Celestialt ekteskap er en vesentlig del av forberedelsene til evig liv. Det krever
at man gifter seg med riktig person, på riktig sted, ved den riktige myndighet, og
at man trofast adlyder denne hellige pakt. Da kan man bli forsikret om
opphøyelse i Guds celestiale rike” (“Celestialt ekteskap,” Ensign eller Liahona,
nov. 2008, 94).

• Hvordan ville du forklare for en som ikke er medlem av Kirken hvor viktig der
er å bli viet “på riktig sted, ved den riktige myndighet?

• Gitt hvor viktig læren om evig ekteskap og familie er, hva kan du gjøre nå for å
forberede deg til evig ekteskap og å utvikle sterke relasjoner?

Be elevene tenke over hva de kan trenge å forandre i livet for å bli bedre forberedt
til en tempelbesegling eller til å holde paktene forbundet med denne beseglingen.
Bær vitnesbyrd om at det å søke evig ekteskap er verdt våre ofre og anstrengelser.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 49:15–17; 131:1–4; 132:1–24.

• Russell M. Nelson, “Celestialt ekteskap,” Ensign eller Liahona, nov. 2008, 92–95.
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LEKSJON 20

Flergifte
Innledning
Ekteskap mellom en mann og en kvinne er Herrens lov, med
mindre han befaler noe annet (se Jakobs bok 2:27–30).
Profeten Joseph Smith ble befalt å gjenopprette praktisering
av flergifte, og det ble praktisert i Kirken i over et halvt
århundre til president Wilford Woodruff ble inspirert av

Herren til å avslutte denne praksisen. Flergifte var en
betydelig prøve på tro for Joseph Smith og de fleste som
praktiserte det. Når elevene utøver tro, kan de få vite at
praktiseringen av flergifte i de siste dager var en del av alle
tings gjenopprettelse.

Bakgrunnsstoff
• “Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,” Gospel

Topics, lds.org/topics.

• “Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,” Gospel Topics, lds.org/topics.

• “Plural Marriage and Families in Early Utah,” Gospel Topics, lds.org/topics.

• “The Manifesto and the End of Plural Marriage,” Gospel Topics, lds.org/topics.

Merk: Disse artiklene om emner i evangeliet vil gi deg langt mer stoff enn du kan
undervise på den avsatte tiden. Vær oppmerksom på dette i din
leksjonsforberedelse og undervisning.

Undervisningsforslag
Jakobs bok 2:27–30; Lære og pakter 132:1–2, 34–48, 54, 63
Herren åpenbarte praksisen med flergifte
Forklar at i 1831, mens Joseph Smith arbeidet med den inspirerte oversettelsen av
Det gamle testamente, kjent som Joseph Smiths oversettelse, leste han at noen av
oldtidens profeter praktiserte flergifte (også kalt polygami). Noen av disse profetene
var Abraham, Jakob, Moses og David. Joseph Smith studerte og fordypet seg i
Skriftene for å få vite hvordan disse profetene kunne være rettferdiggjort i denne
praksisen (se L&p 132:1–2). Herren åpenbarte svarene på spørsmålene hans i en
åpenbaring som nå er kjent som Lære og pakter 132. Selv om datoen for denne
åpenbaringen er 12. juli 1843, er det sannsynlig at Joseph Smith mottok
åpenbaringen om prinsippene som er nedtegnet i dette kapitlet, over tid, fra så
tidlig som 1831.

Be noen elever etter tur lese Lære og pakter 132:34-36 høyt. Be klassen følge med
og merke seg hvorfor Abraham og Sara begynte å praktisere flergifte.

• Hva sier vers 34 om hvorfor Sara ga Abraham en annen hustru? Hva lærer dette
oss om praksisen med flergifte? (Når elevene svarer, kan du skrive følgende
prinsipp på tavlen: Flergifte er bare en akseptabel praksis når Herren
befaler det.)

Be en elev lese Jakobs bok 2:27, 30 høyt. Understrek følgende prinsipp: Ekteskap
mellom en mann og en kvinne er Guds norm med mindre han befaler noe
annet. Påpek at disse versene også inneholder en grunn gitt av Herren for
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praksisen med flergifte – å “oppreise… avkom” for Herren ved å øke antall barn
som blir født til trofaste foreldre (se også L&p 132:63).

Forklar at Herren åpenbarte for Joseph Smith, slik det er nedtegnet i Lære og
pakter 132:37–43, at når hans folk praktiserer flergifte fordi han har befalt dem å
gjøre det, er de ikke skyldige i synden ekteskapsbrudd. Alle som praktiserer flergifte
uten å ha mottatt en befaling fra Herren gjennom hans profet, er imidlertid skyldig
i ekteskapsbrudd. Forklar for elevene at ordet ødelagt i vers 41 og 54 betyr at de som
bryter sine hellige pakter, herunder sin ekteskapspakt, vil bli adskilt fra Gud og
hans paktsfolk (se også Apostlenes gjerninger 3:22–23; 1 Nephi 22:20).

Be elevene hver for seg lese Lære og pakter 132:40 og legge merke til en annen
grunn Herren gir til praksisen med flergifte.

• Hva sier vers 40 om hva Herren ville gjøre i den siste evangelieutdeling?
(“Gjenopprette alle ting.”)

Forklar at ordene “alle ting” henviser til evangeliets lover og ordinanser som hadde
blitt åpenbart i tidligere evangelieutdelinger. Skriv følgende sannhet på tavlen:
Befalingen om å etterleve loven om flergifte i de siste dager var en del av
gjenopprettelsen av alle ting (se også Apostlenes gjerninger 3:20–21).

Be en elev lese Lære og pakter 132:45, 48 høyt. Be klassen følge med, og se etter
hva som gjorde det mulig for Joseph Smith å delta i å tilveiebringe gjenopprettelsen
av alle ting. Hjelp elevene å forstå følgende prinsipp: Flergifte kan bare
godkjennes gjennom prestedømsnøklene som er gitt til Kirkens president.

Del ut et eksemplar av utdelingsarket på slutten av leksjonen til hver elev.
Be en elev lese høyt den første delen med tittelen “Flergifte”.

• Hvordan kan kunnskap om at praksisen med flergifte ble gitt ved åpenbaring til
profeten Joseph Smith, hjelpe deg å forstå denne praksisen i Kirkens tidlige tid?

Praksisen med flergifte var en prøve på tro
Be halve klassen hver for seg lese det som står under “Et vanskelig bud” på
utdelingsarket. Be resten av klassen lese det som står under “En prøve på tro”.
Drøft deretter følgende spørsmål:

• Hva kan være noen grunner til at profeten Joseph Smith og andre nølte med å
begynne å praktisere flergifte?

• Hva opplevde Joseph Smith, Lucy Walker og andre som til slutt hjalp dem å
overvinne store vanskeligheter for å kunne godta og etterleve loven om
flergifte?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra det som står under “Joseph Smith og
flergifte” på utdelingsarket.

Forklar for elevene at det er mye vi ikke vet om praktisering av flergifte i Kirkens
tidlige tid. For eksempel er vår nåværende forståelse av begrepet besegling ikke helt
den samme som på 1840-tallet, da praksisen med besegling fortsatt var ny, og noen
aspekter av den ikke ble forstått fullt ut. Når vi hører ordet besegling, tenker vi
automatisk på ekteskap, men for Joseph Smith og de tidlige hellige betydde ikke
besegling alltid ekteskap i dets fullstendige betydning, altså at man skulle leve
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sammen som mann og hustru. Mange detaljer om praksisen med flergifte ble holdt
konfidensielt, og de historiske opptegnelsene besvarer rett og slett ikke alle
spørsmålene våre. Oppfordre elevene til å studere elevenes leseoppdrag som er
oppført på slutten av leksjonen for ytterligere informasjon om praksisen med
flergifte.

Du kan gjerne minne elevene på at når de studerer om flergifte, skulle de huske
mønsteret som profeten Joseph Smith fulgte i sin læring av evangeliet. Han
studerte, grunnet og ba for å få kunnskap. De skulle også huske at det finnes mye
upålitelig informasjon om flergifte på Internett og i mange trykte kilder. Noen
forfattere som skriver om Kirken og dens historie, presenterer informasjonen tatt ut
av sammenheng, eller de fremsetter sannheter med modifikasjoner som kan være
misvisende. Hensikten med noen av disse skriveriene er å bryte ned andres tro.

Offisiell erklæring 1
Herren åpenbarte at siste-dagers-hellige skulle slutte å praktisere flergifte
Forklar at praksisen med flergifte tiltok etter at de hellige kom til Utah-området, og
så senere ble avviklet i samsvar med åpenbaring. Be noen elever bytte på å lese
høyt de delene av utdelingsarket som står under “Motstand mot flergifte” og “Det
andre manifestet”.

• Hvilke konsekvenser sto de tidlige siste-dagers-hellige overfor fordi de adlød
Herrens befaling om å praktisere flergifte?

Be noen elever etter tur lese høyt fra de to siste avsnittene av Offisiell erklæring 1 i
Lære og pakter og første og syvende avsnitt av “Utdrag fra tre taler av president
Wilford Woodruff angående Manifestet”, som kommer etter Offisiell erklæring 1.
Spør deretter:

• Hva underviste president Woodruff de hellige? (Han underviste blant annet i
disse prinsippene: Herren vil aldri tillate Kirkens president å lede Kirken
på villspor. Herren leder sin kirke gjennom åpenbaring til Kirkens
president.)

Følgende kan være nyttig for å forklare beslutningen om å avslutte praksisen med
flergifte:

“President George Q. Cannon reflekterte over åpenbaringsprosessen som førte til
manifestet: ‘Kirkens presidentskap må handle akkurat slik dere handler,’ sa han.
‘De må følge samme fremgangsmåte som dere må. De må stole på Guds
åpenbaringer slik de kommer til dem. De kan ikke se enden fra begynnelsen slik
Herren gjør.’ ‘Alt vi kan gjøre,’ sa Cannon, idet han talte om Det første
presidentskap, ‘er å søke Herrens sinn og vilje, og når det kommer til oss, selv om

det er i strid med enhver følelse vi tidligere har hatt, har vi ingen annen mulighet enn å gjøre det
som Gud påpeker, og stole på ham’” (“The Manifesto and the End of Plural Marriage,” Gospel
Topics, lds.org/topics).

Rund av leksjonen med å spørre elevene:

• Basert på det dere har lært, hvordan ville dere ha svart om noen spurte dere om
siste-dagers-hellige praktiserer flergifte?
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Vurder å presentere følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley
(1910–2008):

“Hvis det oppdages at noen av våre medlemmer praktiserer flergifte, blir de
utelukket, den alvorligste straff Kirken kan ilegge. … For over hundre år siden
åpenbarte Gud tydelig til sin profet Wilford Woodruff at praktiseringen av
flergifte skulle opphøre, noe som betyr at det nå er imot Guds lov. Selv i land hvor
sivile eller religiøse lover tillater polygami, lærer Kirken at ekteskap må være
monogame, og aksepterer ikke som medlemmer mennesker som praktiserer

flergifte” (“Hva spør folk om angående oss?” Liahona, jan. 1999, 82).

Følgende avsnitt kan også være nyttig når dere snakker om Kirkens nåværende
praksis:

“I samsvar med Joseph Smiths læresetninger tillater Kirken at en mann hvis hustru er død, blir
beseglet til en annen kvinne når han gifter seg på nytt. Dessuten har medlemmer tillatelse til å
utføre ordinanser på vegne av avdøde menn og kvinner som giftet seg mer enn én gang på
jorden, slik at de blir beseglet til alle ektefeller som de var lovlig gift med. Vi vet ikke nøyaktig
hvordan disse forholdene vil arte seg i det neste liv, og mange familieforhold vil bli ordnet i livet
heretter. Siste-dagers-hellige oppfordres til å stole på vår kloke himmelske Fader, som elsker sine
barn og gjør alt for deres vekst og frelse” (“Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,” Gospel
Topics, lds.org/topics).

Før du avslutter leksjonen, kan det være klokt å fortelle elevene at enkelte som har
falt fra Kirken, praktiserer flergifte i dag. De oppfordrer folk til å be og grunne på
om det er riktig å praktisere flergifte i dag. Vi skulle ikke forsøke å motta
åpenbaring som er i strid med det Herren har åpenbart gjennom sine profeter.
Herren har åpenbart gjennom sin profet at praktiseringen av flergifte har opphørt i
Kirken. Enhver som forsvarer praktisering av flergifte i dag, er ikke en
Herrens tjener.

Bær vitnesbyrd om profeten Joseph Smith. Du kan gjerne vitne om at han mottok
og adlød åpenbaring fra Gud, akkurat slik de fordums profetene Abraham, Isak og
Jakob gjorde (se L&p 132:37).

Elevenes leseoppdrag
• Jakobs bok 2:27–30; Lære og pakter 132:1–3, 34–48, 54, 63; Offisiell erklæring 1.

• “Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,” Gospel
Topics, lds.org/topics.
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Forstå flergifte
Flergifte

“Siste-dagers-hellige tror at ekteskap mellom en mann og en kvinne er Herrens
permanente lov. På Bibelens tid befalte Herren noen å praktisere flergifte – ekteskap
mellom en mann og mer enn én kvinne. Ved åpenbaring befalte Herren Joseph Smith å
innstifte praktisering av flergifte blant Kirkens medlemmer tidlig på 1840-tallet. I mer enn
et halvt århundre ble flergifte praktisert av noen siste-dagers-hellige under rettledning av
Kirkens president” (“Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,”
Gospel Topics, lds.org/topics).

Et vanskelig bud
Eliza R. Snow (1804–87), Hjelpeforeningens andre president, ble beseglet til profeten Joseph Smith.
Hun skrev følgende om en gang profeten Joseph underviste hennes bror Lorenzo Snow i prinsippet
flergifte.

“Profeten Joseph utøste sitt hjerte [for Lorenzo Snow], og beskrev den mentale ildprøven
han gjennomgikk for å overvinne sin motvilje, den naturlige følge av utdannelse og
samfunnsskikk, med hensyn til innføringen av flergifte. Han kjente Guds røst – han visste
at Den allmektige hadde befalt ham å gjøre det – å være et eksempel og etablere celestialt
flergifte. Han visste at han ikke bare hadde sine egne fordommer og sin egen antipati å
motstå og overvinne, men hele den kristne verdens, som stirret ham i ansiktet. Men Gud,
som er over alle, hadde gitt budet, og han må adlydes. Likevel nølte profeten og fortsatte å
utsette det, til en Guds engel sto foran ham med trukket sverd og fortalte ham at med
mindre han etablerte flergifte, ville hans prestedømme bli tatt fra ham, og han ville bli
ødelagt! Dette vitnesbyrdet bar han ikke bare for min bror, men også for andre – et
vitnesbyrd som ikke kan bestrides” (Biography and Family Record of Lorenzo Snow
[1884], 69-70).

En prøve på tro
Mange som strevde med prinsippet flergifte, ble velsignet med en åndelig bekreftelse på prinsippets
sannhet.

“Ifølge Helen Mar Kimball, sa Joseph Smith at ‘å praktisere dette prinsippet ville være den
vanskeligste prøven noensinne på de helliges tro’. Selv om det var en av hennes livs
‘alvorligste’ prøvelser, vitnet hun om at det også hadde vært ‘en av de største
velsignelsene’ …

Lucy Walker mintes sin indre uro da Joseph Smith spurte om hun ville bli hans hustru.
‘Enhver følelse i min sjel gjorde opprør mot det,’ skrev hun. Men etter flere urolige netter
på sine knær i bønn fant hun lindring da rommet hennes ble fylt med en hellig innflytelse
nesten som ‘strålende solskinn’. Hun sa: ‘Min sjel ble fylt med en herlig fred som jeg aldri
før hadde kjent,’ og ‘overveldende glede fylte meg fra innerst til ytterst’” (“Plural Marriage
in Kirtland and Nauvoo,” Gospel Topics, lds.org/topics).
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Joseph Smith og flergifte
Mange kvinner ble beseglet til Joseph Smith, men nøyaktig hvor mange er ukjent.

“I den tid som det ble praktisert flergifte, skilte de siste-dagers-hellige mellom besegling
for tid og evighet og besegling kun for evigheten. Besegling for tid og evighet omfattet
forpliktelser og forhold i dette liv, vanligvis innbefattet muligheten for seksuell omgang.
Besegling kun for evigheten antydet at forholdet bare gjaldt i det neste liv…

Noen kvinner som ble beseglet til Joseph Smith, vitnet senere om at deres ekteskap var for
tid og evighet, mens andre antydet at deres forhold kun var for evigheten.

De fleste av dem som ble beseglet til Joseph Smith, var mellom 20 og 40 år gamle da de
ble beseglet til ham. Den eldste, Fanny Young, var 56 år gammel. Den yngste var Helen Mar
Kimball… som ble beseglet til Joseph flere måneder før sin 15. fødselsdag. Ekteskap i en
slik alder, som er upassende ifølge dagens normer, var lovlig i den perioden, og noen
kvinner giftet seg i midten av tenårene. Helen Mar Kimball omtalte sin besegling til Joseph
som ‘kun for evigheten’, noe som tyder på at forholdet ikke omfattet seksuell omgang …

Joseph Smith ble beseglet til en rekke kvinner som allerede var gift. Hverken disse kvinnene
eller Joseph forklarte mye om disse beseglingene, selv om flere kvinner sa at de bare var
for evigheten. Andre kvinner etterlot seg ingen opptegnelser, og dermed vet vi ikke om
deres besegling var for tid og evighet, eller kun gjaldt evigheten.

Det er flere mulige forklaringer på denne praksisen. Disse beseglingene kan ha gjort det
mulig å skape et evig bånd eller en kobling mellom Josephs familie og andre familier i
Kirken. Disse båndene gikk både loddrett, fra foreldre til barn, og vannrett, fra én familie til
en annen. I dag oppnås slike evige bånd gjennom tempelekteskap mellom personer som
også er beseglet til sin egen biologiske familie, og på denne måten knyttes familier
sammen” (“Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,” Gospel Topics, lds.org/topics).

Etter profetens død ble mange kvinner som ikke hadde noe jordisk forhold til ham, beseglet til ham.

Motstand mot flergifte
Mange religiøse og politiske ledere i USA var imot flergiftesystemet, som de betraktet som umoralsk
og usivilisert. Siste-dagers-hellige ble latterliggjort i offentlige taler, bøker, blader og aviser. De forente
staters kongress vedtok lover som begrenset kirkemedlemmers frihet og skadet Kirken økonomisk ved
å begrense hvor mye eiendom Kirken kunne eie. “Disse lovene førte til syvende og sist til at
tjenestemenn arresterte og fengslet menn som hadde mer enn én hustru, og nektet dem stemmerett,
rett til privatliv i sitt hjem og andre friheter som borgere har” (Vår arv: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Helliges historie i korte trekk [1996], 97). Innen 1890 hadde hundrevis av trofaste siste-dagers-hellige
sonet fengselsstraffer. Andre gikk i dekning for å unngå å bli arrestert og fengslet. Under disse
forholdene led mange familier av stress, sorg, fattigdom og sult.

Selv om verden latterliggjorde dem for å praktisere flergifte, forsvarte mange trofaste
siste-dagers-hellige praksisen og vitnet om at de visste at den hadde blitt åpenbart av Gud gjennom
profeten Joseph Smith.

Disse vanskelige omstendighetene fikk president Wilford Woodruff til ydmykt å søke Herrens
veiledning angående de helliges praktisering av flergifte. I 1889 ba president Woodruff Kirkens ledere
slutte å forkynne prinsippet flergifte. I 1890 ble det utført svært få slike vielser, og disse ble gjort i
strid med president Woodruffs råd. Noen publiserte imidlertid reportasjer om at Kirken fremdeles
fremmet praktisering av flergifte. Disse rapportene førte til økt motstand mot Kirken. I september
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1890 utstedte president Woodruff et manifest, som nå er kjent som Offisiell erklæring 1 i Lære
og pakter.

Det andre manifestet
“Manifestet [Offisiell erklæring 1] erklærte president [Wilford] Woodruffs hensikt om å rette seg etter
USAs lover. Det sa ingenting om andre lands lover. Helt siden det ble grunnlagt kolonier i Mexico og
Canada, hadde Kirkens ledere utført flergifte i disse landene, og etter oktober 1890 ble det fortsatt
utført flergifte i det stille der… I spesielle tilfeller ble et mindre antall polygame vielser utført i USA
mellom 1890 og 1904, men hvorvidt disse vielsene var godkjent, er uklart” (“The Manifesto and the
End of Plural Marriage,” Gospel Topics, lds.org/topics).

“På generalkonferansen i april 1904 utstedte president [Joseph F.] Smith en kraftfull erklæring kjent
som det andre manifestet, om at flergifte skulle straffes med utelukkelse” (“Plural Marriage in The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,” Gospel Topics, lds.org/topics).
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LEKSJON 21

Joseph Smiths
profetiske misjon

Innledning
Etter Joseph Smiths martyrdød lovpriste eldste John Taylor,
som var sammen med Joseph Smith da han ble drept,
profeten (kanskje i samarbeid med én eller flere hellige) da
han skrev: “Joseph Smith, Herrens profet og seer, har gjort
mer, bortsett fra Jesus selv, for menneskenes frelse i denne

verden enn noe annet menneske som noensinne har levet i
den” (L&p 135:3). Denne leksjonen vil hjelpe elevene å forstå
hvordan profetens tjenestegjerning oppfylte oldtidsprofetier.
Denne leksjonen vil også granske de bidrag Joseph Smith
gjorde til frelse for alle Guds barn.

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

• Tad R. Callister, “Joseph Smith – gjenopprettelsens profet,” Ensign eller Liahona,
nov. 2009, 35–37.

• “L&p 135:3. Joseph Smith har gjort mer for menneskenes frelse enn noen
annen, med unntak av Jesus selv,” Lære og pakter, elevhåndbok (Kirkens
skoleverks håndbok, 2001), 349–50.

Undervisningsforslag
2 Nephi 3:1-21
Joseph Smiths forutordinerte misjon
Be elevene fortelle hva de først tenker på når det gjelder Joseph Smith. Be noen
elever kort fortelle om en gang da de var takknemlige for profeten Joseph Smith.

Fortell elevene at profeten Nephi skrev ned noen råd som Lehi ga sin sønn Josef.
Disse rådene er nedtegnet i 2 Nephi 3, og inneholder en profeti som Josef i Egypt
ga om Lehis familie og de siste dager. Lehi fikk sannsynligvis kunnskap om disse
profetiene ved å lese messingplatene. I 2 Nephi 3 lærer vi at Josef i Egypt forutsa
Joseph Smiths misjon i de siste dager. Be en elev lese 2 Nephi 3:6-9 høyt. Be
klassen følge med og merke seg hvordan Josef i Egypt beskrev Joseph Smith.

• Hvilke ord eller uttrykk brukte Josef i Egypt til å beskrive Joseph Smith?
(Svarene bør omfatte “utvalgt seer”, “høyt aktet”, “stor i mine øyne”, og “stor
som Moses”. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer disse ordene i Skriftene.
I margen ved siden av vers 6–9 kan de også skrive Joseph Smith.)

• På hvilke måter var Joseph Smith som Moses og Josef i Egypt? (Se også Joseph
Smiths oversettelse, 1 Mosebok 50:24–35 [i Veiledning til Skriftene].)

• Hva sier vers 7–8 om hva Josef i Egypt forutså med hensyn til Joseph Smiths
tjenestegjerning? (Sørg for at elevene forstår denne sannheten: Joseph Smith
ville bli oppreist av Herren for å bringe folk til kunnskap om hans pakter
og gjøre hans arbeid.)
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Be elevene gå sammen to og to og studere 2 Nephi 3:7, 11-15, 18-21. Be hvert par
om å lage en liste over hva skriftstedene sier at Joseph Smith skulle gjøre for å bidra
til å utføre Herrens verk. Du kan gjerne foreslå at elevene lager denne listen ved å
markere viktige ord eller uttrykk de finner i disse versene. Når elevene har fått
tilstrekkelig tid, ber du noen par fortelle hva de har kommet frem til. (Svarene bør
inneholde følgende: Bringe folk til kunnskap om pakter [vers 7], frembringe
Mormons bok [vers 13, 18–21], overbevise folk om Bibelens sannhet [vers 11], bli
gjort sterke [vers 13], og bringe mennesker til frelse [vers 15].)

Vis følgende uttalelse av president Brigham Young (1801–77), og be en elev lese
den høyt:

“Det ble bestemt i evighetens råd, lenge før jordens grunnvoll ble lagt, at han,
Joseph Smith, skulle være mannen, i denne verdens siste evangelieutdeling, som
skulle bringe Guds ord ut til folket… Herren hadde holdt øye med ham og hans
far og hans farfar, og med deres forfedre helt tilbake… til Adam. Han har holdt
øye med denne familien og dette blod mens det har vært i omløp fra sin kilde og
til denne mann ble født. Han ble forutordinert i evigheten til å presidere over

denne siste evangelieutdeling” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Brigham Young
[1997], 343).

For å hjelpe elevene å føle sannheten og viktigheten av Joseph Smiths
forutordinerte misjon, kan dere snakke om følgende:

• Hvorfor er det viktig for dere å vite at Joseph Smith ble forutordinert og beredt i
det førjordiske liv til å være gjenopprettelsens profet?

Lære og pakter 135:3
Joseph Smith “har gjort mer, bortsett fra Jesus selv, for menneskenes frelse”
Be elevene fortelle hva de ville si eller vitne om Joseph Smith dersom de fikk bare
noen få setninger til å gjøre det. Forklar at etter at Joseph Smith døde, ble det
skrevet en hyllest til Joseph Smith som senere ble bevart for oss i Lære og pakter.
Be en elev lese den første setningen i Lære og pakter 135:3 høyt. Spør:

• Hvilken sannhet om Joseph Smith er erklært i denne setningen? (Elevene skulle
oppdage følgende sannhet: Joseph Smith har gjort mer for menneskenes
frelse i denne verden enn noe annet menneske, bortsett fra Jesus selv.)

For å gjennomgå profeten Joseph Smiths arbeid og bidrag, kan du organisere
elevene i små grupper. Be dem skumlese Lære og pakter og tenke tilbake på
leksjonene de har hatt så langt i dette kurset. Be dem lage en liste over de
velsignelser og læresetninger som ble gjengitt gjennom profeten Joseph Smith, som
bidrar til vår frelse. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be dem velge et
punkt på listen og fortelle gruppen hvordan det påvirker deres liv og leder dem i
retning frelse.

For å sammenfatte elevenes svar, kan du vise følgende uttalelse av eldste Tad R.
Callister, som virket i De syttis presidentskap. Be en elev lese den høyt mens de
andre elevene følger med:

LEKSJON 21

103



“Gjennom Joseph Smith har all myndighet, alle nøkler, læresetninger og
ordinanser som er nødvendig for frelse og opphøyelse, blitt gjengitt. Man kan
ikke gå noe annet sted i verden og finne dette. Det finnes ikke i noen annen kirke.
Det finnes ikke i noen annen menneskefilosofi, vitenskapelig undersøkelse eller
personlig pilegrimsferd, uansett hvor intellektuelle disse måtte virke. Frelse kan
bare finnes på ett sted, slik Herren selv understreket da han sa at dette er ‘den

eneste sanne og levende kirke på hele jordens overflate’ (L&p 1:30)” (“Joseph Smith –
gjenopprettelsens profet,” Ensign eller Liahona, nov. 2009, 37).

Gi elevene tid til å overveie hvordan Joseph Smiths tjenestegjerning har bidratt til
deres egen frelse, og spør deretter:

• På hvilke konkrete måter kunne livet ditt ha vært annerledes uten profeten
Joseph Smiths tjenestegjerning?

Lære og pakter 122:1–2; Joseph Smith – Historie 1:33
Josephs navn skal “nevnes for godt og ondt blant alle nasjoner”
Fortell elevene at til tross for alt det gode Joseph Smith utrettet, hadde han mange
baktalere, spesielt nær slutten av sitt liv. Dette aspektet av livet hans ble også
forutsett av profeter i fordums tid (se for eksempel 3 Nephi 21:10). Be en elev lese
høyt hva Moroni sa til Joseph Smith om dem som skulle motarbeide ham, slik det
står i Joseph Smith – Historie 1:33. Be en annen elev lese Lære og pakter 122:1-2
høyt. Hjelp elevene å uttrykke en sannhet som finnes i disse skriftstedene ved
å spørre:

• Hvordan vil dere sammenfatte det vi lærer av disse to skriftstedene om hvordan
menneskene ville reagere på Joseph Smith? (Mens elevene deler sine
sammendrag, kan du hjelpe dem å forstå denne sannheten: Selv om mange i
verden vil håne Joseph Smith, vil de rettferdige søke de velsignelser som
ble tilgjengelige på grunn av hans tjenestegjerning.)

• Hvorfor tror du profeten Joseph Smith har så mange kritikere og fiender, selv
om det har gått mange år siden hans død? (Et vitnesbyrd om gjenopprettelsen
avhenger av hvorvidt Joseph Smith var en profet som utførte Guds arbeid.
Derfor fortsetter Satan å prøve å svekke folks tillit til Joseph Smith.)

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Neil L. Andersen i De tolv
apostlers quorum:

“Mange av dem som avfeier gjenopprettelsens verk, tror rett og slett ikke at
himmelske personer taler til menneskene på jorden. Umulig, sier de, at gullplater
ble overlevert av en engel og oversatt ved Guds kraft. På grunn av den slags
vantro forkaster de raskt Josephs vitnesbyrd, og noen synker dessverre så lavt at
de bringer profetens liv i vanry og ærekrenker hans karakter.

Vi blir spesielt lei oss når noen som en gang aktet Joseph, trekker seg bort fra sin
overbevisning og deretter sverter profeten.

‘Å studere Kirken… gjennom øynene til dens avhoppere,’ sa eldste Neal A. Maxwell en gang, er
‘som å intervjue Judas for å forstå Jesus. Avhoppere forteller oss alltid mer om seg selv enn om
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det de har forlatt” [“All Hell Is Moved” (andakt ved Brigham Young University, 8. nov. 1977), 3;
speeches.byu.edu] …

De negative kommentarene om profeten Joseph Smith vil bli flere og sterkere når vi nærmer oss
Frelserens annet komme. Halvsannheter og underfundig bedrag vil ikke avta. Det vil være
familiemedlemmer og venner som vil trenge deres hjelp. Det er nå dere må [forberede dere] til å
hjelpe andre som søker sannheten” (“Joseph Smith,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 28–30).

Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor er det nyttig å være klar over at selv om mange år har gått siden Joseph
Smith døde, fortsetter Kirkens fiender å angripe hans omdømme?

• Hva kan vi gjøre for å hjelpe dem som søker sannheten, å vite at Joseph Smith
er en Guds profet?

Vis følgende uttalelse av eldste Neil L. Andersen, og be en elev lese den høyt:

“En oppriktig sannhetssøker skulle se på spredningen av det gjengitte
evangelium som frukten av Herrens verk gjennom profeten …

Jesus sa:

‘Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære
god frukt …

Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter’ [Matteus 7:18, 20].

Disse forklaringene er overbevisende, men den oppriktig søkende skulle ikke stole utelukkende på
disse for å ta en beslutning i sin søken etter sannhet.

Alle troende trenger en åndelig bekreftelse på profeten Joseph Smiths guddommelige misjon og
karakter. Dette gjelder for enhver generasjon. Åndelige spørsmål fortjener åndelige svar fra Gud”
(“Joseph Smith,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 29–30).

Gi elevene anledning til å vitne om profeten Joseph Smith ved å stille følgende
spørsmål:

• Hvilke aspekter av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ser dere som en
bekreftelse på Joseph Smiths profetiske misjon?

• Hvilke erfaringer har dere hatt som har bidratt til deres vitnesbyrd om profeten
Joseph Smith?

Avslutt med å vise følgende uttalelser av Bathsheba W. Smith (1822–1910), som var
Hjelpeforeningens fjerde president, og president Brigham Young (1801–77). Både
søster Smith og president Young kjente Joseph Smith i jordelivet. Be en elev lese
disse uttalelsene høyt:
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“Da jeg hørte evangeliet, visste jeg at det var sant. Første gang jeg leste
Mormons bok, visste jeg at den var inspirert av Gud. Første gang jeg så Joseph
Smith, visste jeg at jeg sto ansikt til ansikt med en levende Guds profet, og jeg
var ikke det minste i tvil om hans myndighet” (Bathsheba W. Smith, sitert i Døtre
i mitt rike: Hjelpeforeningens historie og arbeid [2011], 34).

“Jeg får lyst til å rope halleluja hele tiden når jeg tenker på at jeg en gang kjente
Joseph Smith, profeten som Herren oppreiste og ordinerte, og som han ga nøkler
og kraft til å bygge opp Guds rike på jorden og støtte det” (sitert i Læresetninger
fra Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007], 495).

Be elevene tenke over sitt vitnesbyrd om profeten Joseph Smith og hva de kan gjøre
for å dele det med andre, enten personlig eller ved hjelp av sosiale medier.
Oppfordre dem til å finne noen som de ønsker å dele dette vitnesbyrdet med, og så
følge opp sitt eget ønske.

Elevenes leseoppdrag
• 2 Nephi 3:1–21; Lære og pakter 122:1–2; 135:3; Joseph Smith – Historie 1:33.

• Neil L. Andersen, “Joseph Smith,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 28–31.
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LEKSJON 22

Profeten Joseph Smiths
martyrdød

Innledning
Dissentere i Kirken og motstandere utenfor Kirken
tilveiebragte profeten Joseph Smith og hans bror Hyrum
Smiths martyrdød. Deres dødsfall beseglet på mektig vis
deres vitnesbyrd om Mormons bok, Lære og pakter og Jesu
Kristi gjengitte evangelium. Et studium av profeten Joseph

Smiths liv og martyrdød vil hjelpe elevene å overveie de
mange velsignelsene Herren har gitt dem gjennom profeten
Joseph Smiths tjenestegjerning, han som han gjenga sitt
evangelium gjennom i de siste dager.

Bakgrunnsstoff
• Thomas S. Monson, “Profeten Joseph Smith underviste ved sitt eksempel,”

Ensign eller Liahona, nov. 2005, 67–70.

• “Martyriet,” kapittel 22 i Kirkens historie i tidenes fylde – elevhåndbok, 2. utg.
(Kirkens skoleverks håndbok, 2003), 273-85.

• “Martyriet: Profeten besegler sitt vitnesbyrd med sitt blod,” kapittel 46 i
Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith (2007), 529–40.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 135:4-5; 136:36-39
Fiender ønsket å drepe Joseph Smith
Vis et bilde av Carthage fengsel. Forklar
for elevene at 27. juni 1844 led profeten
Joseph Smith og hans bror Hyrum, som
var Kirkens patriark, martyrdøden i
dette fengselet i Carthage, Illinois.
Joseph Smith var 38 år gammel da han
døde, og Hyrum var 44.

Be en elev lese Lære og pakter
136:36-39 høyt mens klassen følger
med. Oppmuntre elevene mens de leser
til å finne ut hvordan Herren
sammenfattet Joseph Smiths liv og det arbeidet han utførte. Drøft så følgende
spørsmål:

• Hvordan beskrev Herren profeten Joseph Smiths liv og arbeid? (Svarene kan
omfatte følgende sannheter: Joseph Smith la grunnlaget for Guds verk i
denne evangelieutdeling. Profeten Joseph Smith var uskyldig da han
døde, og han hadde trofast utført den oppgaven Gud hadde gitt ham.)

For å hjelpe elevene å forstå noen av de hendelser som førte til profetens død, kan
du fortelle dem at de hellige levde i relativ fred i delstaten Illinois i omtrent tre år,
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men i 1842 opplevde de igjen motstand. Noen av Kirkens motstandere var
innbyggere i Illinois som fryktet de helliges politiske innflytelse. Andre ble
misunnelige på den økonomiske veksten i Nauvoo, og var kritiske til den makt
Nauvoos byråd og milits hadde. Noen misforsto enkelte av mormonenes unike
læresetninger og skikker. Dissentere i Kirken og motstandere utenfor Kirken
forenet sine anstrengelser for å kjempe mot profeten og Kirken.

Del ut et eksemplar av utdelingsarket, som finnes på slutten av denne
leksjonen, til hver elev. Be en elev lese høyt det som står under “Motstand

mot profeten og Kirken”.

Forklar at i henhold til lovene som var i kraft da profeten døde, ble ingen lov brutt
når en trykkpresse ble ødelagt. Vis følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De
tolv apostlers quorum:

“Tillegget til USAs grunnlov som ga pressen frihet til å beskytte seg mot
kommunale og statlige myndigheters handlinger, ble ikke vedtatt før 1868, og
den ble ikke håndhevet som et grunnlovsspørsmål før i 1931… Vi skulle vurdere
våre forgjengeres handlinger på grunnlag av de lover og bud og omstendigheter
som fante da, ikke nå” (“Joseph, mannen og profeten,” Lys over Norge, juli
1996, 74).

• Hvorfor er den siste setningen i eldste Oaks uttalelse viktig å huske på når vi
overveier handlingene til tidlige ledere i Kirken? (Du kan gjerne påpeke at de
fleste medlemmene av byrådet i Nauvoo var medlemmer av Kirken, men de
handlet som valgte embedsmenn da de beordret trykkpressen ødelagt. Kirken
som organisasjon handlet ikke mot pressen, men byrådet tok initiativet for å
“redusere… plagen” [i History of the Church 6:432]).

Be en elev lese høyt det som står under “Falske anklager mot Joseph og Hyrum” på
utdelingsarket. Be en annen elev lese Lære og pakter 135:4 høyt. Be klassen følge
med, og se etter profetien Joseph Smith uttalte da han reiste til Carthage.

• Selv om alle dødelige mennesker er ufullkomne, hva tror du skal til for at noen
skal ha en “samvittighet [som] er ren for Gud og alle mennesker”? (L&p 135:4).

Forklar at da Hyrum Smith forberedte seg til å dra til Carthage fengsel, leste han
Ether 12:36–38 og brettet hjørnet på siden. Be en elev lese Lære og pakter 135:5
høyt, som er et direkte sitat av disse versene fra Ether, mens klassen følger med. Be
elevene overveie hvorfor dette skriftstedet var meningsfylt for Hyrum. Du kan
gjerne foreslå for elevene at de markerer ord eller uttrykk som skiller seg ut
for dem.

• Hvilke ord eller uttrykk i disse versene fra Ethers bok tror du ville ha vært
meningsfylte for Hyrum i møte med fengsling og mulig død?

• Hva tror du følgende setning betyr: “Alle mennesker skal vite at mine klær er
uplettet av deres blod”? (Vurder å be elevene krysshenvise vers 5 med Jakobs
bok 1:19 og Mosiah 2:27 for å finne ut hva denne setningen betyr. Å lære å
krysshenvise et skriftsted med andre skriftsteder som gir ytterligere innsikt, er
en viktig skriftstudieferdighet.)
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Be elevene overveie hvordan det kan ha føltes for Joseph og Hyrum å vite at de
hadde utført sine kall og oppgaver fra Gud etter beste evne.

• Hva kan vi lære av Joseph og Hyrum Smiths eksempel som kan hjelpe oss å
utføre ansvarsoppgavene vi mottar fra Gud?

Lære og pakter 135:1-3, 6-7
Martyrdøden i Carthage fengsel og hyllester til Joseph Smith
Be en elev lese kapitteloverskriften til Lære og pakter 135:6 høyt. (Du kan gjerne
påpeke at forskjellen mellom denne overskriften i 1981- og 2013-utgaven av
Skriftene gjenspeiler nyere forskning.) Be noen elever etter tur lese høyt Lære og
pakter 135:1–2 og utdelingsarket “Martyrdøden i Carthage fengsel”. Be klassen
følge med mens disse elevene leser.

• Hva tror du setningen “for å besegle denne boks og Mormons boks
vitnesbyrd” betyr?

Mens elevene uttrykker sine tanker, kan du vurdere å skrive følgende definisjon på
tavlen: Å “besegle” er å fastslå noe for alltid, for eksempel et vitnesbyrd. Du kan gjerne
foreslå at elevene skriver denne definisjonen i Skriftene ved siden av vers 1.

Be elevene lese Lære og pakter 135:3, 6–7 hver for seg, og se etter noen av
sannhetene vi lærer av denne kunngjøringen om Joseph og Hyrum Smiths
martyrdød.

• Hvilke sannheter lærte dere av denne kunngjøringen om Joseph og Hyrum
Smiths martyrdød? (Elevene kan nevne mange sannheter, blant annet følgende:
Joseph Smith har gjort mer for menneskenes frelse i denne verden enn
noe annet menneske, bortsett fra Jesus Kristus selv. Mormons bok og
Lære og pakter ble frembragt for verdens frelse.)

• På hvilke konkrete måter tror dere livet deres ville ha vært annerledes uten
profeten Joseph Smiths tjenestegjerning?

Be en elev lese høyt uttalelsen av eldste Dallin H. Oaks som står under “Hyllester
til profeten Joseph Smith” på utdelingsarket.

• Hvorfor er det viktig å forstå at nære omgangsfeller av Joseph Smith betraktet
ham som en profet og en “hederlig og dydig mann”?

Avslutt med å spørre elevene om noen av dem ønsker å bære sitt vitnesbyrd om
Joseph Smith. Oppfordre elevene til å se etter muligheter i løpet av de neste dagene
til å dele sitt vitnesbyrd med andre om profeten Joseph Smith og hans rolle i
gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 135:1-7; 136:36-39

• Thomas S. Monson, “Profeten Joseph Smith underviste ved sitt eksempel,”
Ensign eller Liahona, nov. 2005, 67–70.
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Profeten Joseph Smiths martyrdød
Motstand mot profeten og Kirken
I juni 1844 hadde fiendskapet mot Kirken vokst seg betydelig sterkere. Noen av innbyggerne i Illinois
snakket om å drive de hellige ut av delstaten, mens andre planla å drepe profeten. Noen av dem som
sammensverget seg mot profeten og Kirken, var tidligere frafalne medlemmer av Kirken. 7. juni 1844
trykte William Law, som hadde vært annenrådgiver i Det første presidentskap, og andre frafalne den
første utgaven av en avis de kalte Nauvoo Expositor. I et forsøk på å oppildne folk mot profeten og
Kirken, brukte disse mennene denne avisen til å sverte Joseph Smith og andre ledere i Kirken. Joseph
Smith, i kraft av sitt embede som borgermester av Nauvoo, og mesteparten av byrådet erkjente at den
oppildnende avisen ville føre til pøbelvold mot byen. De erklærte avisen som et offentlig skadeverk og
ga ordre om at Nauvoo Expositors trykkpresse skulle ødelegges.

Falske anklager mot Joseph og Hyrum
“Som et resultat av [at borgermesteren og byrådet ødela Nauvoo Expositor], siktet myndighetene i
Illinois uten berettigelse profeten, hans bror Hyrum og andre embedsmenn i Nauvoo for opprør.
Guvernøren i Illinois, Thomas Ford, ga ordre om at mennene skulle stilles for retten i Carthage, Illinois,
fylkets hovedsete, og lovet dem beskyttelse. Joseph visste at om han dro til Carthage, ville hans liv
være i stor fare på grunn av mobbene som truet ham.

“Siden de trodde at mobben bare ønsket å få tak i dem, bestemte Joseph og Hyrum seg for å dra
vestover for å redde livet. 23. juni krysset de Mississippi-elven, men senere den dagen fant noen
brødre fra Nauvoo profeten og fortalte ham at militære styrker ville invadere byen om han ikke overga
seg til myndighetene i Carthage. Dette gikk profeten med på i håp om å berolige både myndighetene
og mobbene. 24. juni tok Joseph og Hyrum farvel med sine familier og red sammen med andre
embedsmenn fra Nauvoo til Carthage, og meldte seg for myndighetene i Carthage dagen etter. Etter
at brødrene hadde blitt løslatt mot kausjon for den første siktelsen, ble de urettmessig siktet for
forræderi mot delstaten Illinois, arrestert og fengslet i Carthage fengsel i påvente av en høring. John
Taylor og Willard Richards, de eneste medlemmene av De tolv som ikke var på misjon, sluttet seg
frivillig til dem” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007], 529–30).

Martyrdøden i Carthage fengsel
I løpet av dagen 27. juni 1844 hadde en besøkende gitt Joseph en revolver. Da mobben prøvde å
trenge seg inn i rommet hvor profeten og de andre mennene var innesperret, ble Hyrum skutt og
drept idet han forsøkte å forsvare de andre i rommet. Joseph løp til døren og strakte seg rundt
dørkarmen og skjøt med revolveren ut i gangen. Bare tre av seks skudd gikk av, men disse såret flere
medlemmer av mobben. Mobben presset så våpnene sine gjennom den halvveis lukkede døren, og
John Taylor forsøkte å slå løpene tilbake med en spaserstokk.

Da konflikten ved døren eskalerte, prøvde John Taylor å rømme rommet gjennom et vindu. Idet han
forsøkte å hoppe ut av vinduet, ble han skutt i låret fra døren og ble også skutt av noen utenfor. Han
falt ned på gulvet, og mens han forsøkte å komme seg under sengen ved siden av vinduet, ble han
alvorlig skadet av ytterligere tre skudd. I mellomtiden, når våpen kom gjennom døren, begynte
Willard Richards å slå mot dem med en stokk.

Joseph Smith besluttet så å forsøke å flykte gjennom det samme vinduet. Mens Willard Richards
fortsatte å avlede mobben ved døren, hoppet profeten mot det åpne vinduet. Da han gjorde det, ble
han truffet av kuler både innenfra og utenfra fengslet. Han falt ut av vinduet, idet han utbrøt: “Å
Herre, min Gud!” og landet på bakken nedenfor. Medlemmene av mobben som var inne i fengslet,
løp ut for å forsikre seg om at Joseph var død. Selv om det ikke var noen medlemmer av Kirken på vei
til Carthage, var det noen som ropte: “Mormonene kommer!” og hele mobben flyktet.
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Hyllester til profeten Joseph Smith
Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum har sagt:

“De som kjente Joseph best og sto ham nærmest i Kirken, elsket og
oppholdt ham som profet. Hans bror Hyrum valgte å dø ved hans side. John
Taylor, som også var sammen med ham da han ble drept, sa: ‘Jeg vitner for
Gud, engler og mennesker at han var en god, hederlig og dydig mann… at
hans private og offentlige karakter var uklanderlig, og at han levde og
døde som en Guds mann’ (The Gospel Kingdom [1987], 355; se også L&p

135:3). Brigham Young sa: ‘Jeg tror ikke det finnes et menneske på jorden som kjente
[Joseph Smith] bedre enn jeg gjorde, og jeg er dristig nok til å påstå at, med unntak av
Jesus Kristus, hverken lever eller har noe bedre menneske levd på denne jorden’
[Discourses of Brigham Young, red. John A. Widtsoe (1954), 459]” (“Joseph, mannen og
profeten,” Lys over Norge, juli 1996, 74).
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LEKSJON 23

Suksesjon i presidentskapet
Innledning
Nær slutten av sitt liv overdro Joseph Smith
prestedømsnøklene til denne evangelieutdeling til
medlemmene av De tolv apostlers quorum. Etter profetens
martyrdød, på et møte som ble avholdt 8. august 1844, fikk
mange hellige en åndelig tilkjennegivelse som bekreftet for
dem at Brigham Young, som var president for De tolv

apostlers quorum, skulle lede Kirken. Når elevene lærer å
forstå prinsippene forbundet med suksesjon i Kirkens
presidentskap, vil de få tillit til at Herren har valgt og
forberedt hver enkelt som blir president for Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige.

Bakgrunnsstoff
• “Suksesjon i presidentskapet,” kapittel 3 i De levende profeters læresetninger –

elevhåndbok (Kirkens skoleverks håndbok, 2010), 28–41.

• “De tolv skulle føre riket videre,” kapittel 23 i Kirkens historie i tidenes fylde –
elevhåndbok, 2. utg. (Kirkens skoleverks håndbok, 2003), 286-96.

• Brent L. Top and Lawrence R. Flake, “‘The Kingdom of God Will Roll On’:
Succession in the Presidency,” Ensign, aug. 1996, 22–35.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 107:33; 112:30–32
Apostlene har nøklene til denne evangelieutdeling
Still følgende spørsmål:

• Hvordan skiller prosessen med å velge en ny president for Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige seg ut fra hvordan det velges ledere i andre organisasjoner?

Informer elevene om at denne leksjonen vil granske overføringen av Kirkens
lederskap etter profeten Joseph Smiths død. Forklar at mange år før sin død hadde
profeten mottatt åpenbaringer om Det første presidentskap og De tolv apostlers
quorum. Be elevene studere Lære og pakter 107: 33 og 112:30-32, og se etter
Herrens beskrivelse av den prestedømsmyndighet som medlemmer av Det første
presidentskap og De tolvs quorum innehadde.

• Hvordan beskrev Herren den myndighet som innehas av Det første
presidentskap og De tolv apostlers quorum? (Sørg for at elevene forstår
følgende prinsipp: Medlemmene av Det første presidentskap og De tolv
apostlers quorum har prestedømsnøklene til denne evangelieutdeling, og
De tolv virker under ledelse av Det første presidentskap.)

Del ut et eksemplar av utdelingsarket som finnes på slutten av denne
leksjonen til hver elev. Forklar at Joseph Smith i de siste månedene av sitt

liv hadde hyppige møter med medlemmene av De tolv apostlers quorum for å
forberede dem til å lede Kirken. Be en elev lese høyt det som står under “Møte med
De tolv apostler, mars 1844” på utdelingsarket. Fortell elevene at dette er en kort
beretning om et møte profeten Joseph Smith hadde med apostlene og andre ledere
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i Kirken, slik den ble fortalt av president Wilford Woodruff, som var apostel den
gangen. Når eleven har lest ferdig, spør du:

• Hvordan bidro denne overdragelsen av nøkler til medlemmene av De tolv
apostlers quorum til å forberede dem til tiden da profeten Joseph Smith ikke
lenger ville være blant dem? (De mottok de samme prestedømsnøklene som
profeten Joseph innehadde.)

• Hvorfor var det viktig for Joseph Smith å overdra disse prestedømsnøklene til
apostlene før sin død? (På den tiden var Joseph Smith den eneste som hadde
alle prestedømmets nøkler for denne evangelieutdeling. Hvis han ikke hadde
overdratt disse nøklene til andre, ville engler ha måttet komme til jorden igjen
for å gjengi dem.)

Lære og pakter 124:127-28
Brigham Young etterfulgte Joseph Smith som Kirkens president
Forklar at da De tolv apostlers quorum ble organisert i 1835, ble ansienniteten
avgjort ved alder. Thomas B. Marsh, som man den gangen trodde var den eldste
apostelen, ble betraktet som seniorapostelen (det har siden blitt avdekket at David
W. Patten egentlig var den eldste apostelen).

Be en elev lese Lære og pakter 124:127-28 høyt. Forklar at i oktober 1838 falt
president Marsh fra og forlot Kirken, og David W. Patten døde. Brigham Young ble
da seniorapostelen, som forklart i disse versene. Etter den første utvelgelsen av
apostler og frem til i dag har ansiennitet i De tolv apostlers quorum blitt avgjort av
datoen for ordinasjonen.

Forklar at da Joseph og Hyrum Smith led martyrdøden 27. juni 1844, var De tolv,
med unntak av John Taylor og Willard Richards, på misjon i Øststatene. Innen tre
uker hadde imidlertid alle apostlene fått den tragiske nyheten, og skyndte seg
tilbake til Nauvoo. Da apostlene kom dit, oppdaget de at det hersket forvirring
blant Kirkens medlemmer om hvem som skulle lede Kirken. Noen medlemmer av
Kirken trodde ledelsen rettmessig falt på De tolv apostlers quorum. De neste
månedene hevdet flere menn at de hadde rett til å lede Kirken. Be to elever lese
høyt det som står under “Sidney Rigdons påstand” og “James Strangs påstand” på
utdelingsarket. Mens klassen lytter, kan du be dem overveie hva de ville ha tenkt
om disse påstandene hvis de selv hadde vært i Nauvoo på den tiden.

Følg opp ved å spørre elevene:

• Hvorfor var ikke påstandene disse mennene fremsatte, berettiget? (Du må
kanskje påpeke at selv om Sidney Rigdon var medlem av Det første
presidentskap, hadde ikke Joseph overdratt prestedømmets nøkler til ham.)

Be en elev lese høyt det som står på utdelingsarket under “7. august 1844”. Drøft
følgende spørsmål med klassen:

• Hvorfor var Brigham Youngs vitnesbyrd om nøklene til apostelembedet viktig?
(Når elevene har svart, skriver du følgende læresetning på tavlen: Apostlene
innehar alle prestedømsnøkler som er nødvendige for å presidere over
Kirken.)
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Be en elev lese høyt det som står på utdelingsarket under “8. august 1844
klokken 10.00”.

• Hvordan velsignet Herren de hellige så de kunne vite hvem han hadde utpekt
til å lede Kirken?

• Hvordan kan vi vite at Kirkens ledere i dag er kalt av Gud? (Når elevene har
svart, kan du skrive følgende prinsipp på tavlen: Gjennom Den hellige ånd
kan vi motta et vitnesbyrd om at de som leder Kirken, har blitt kalt
av Gud.)

• Når har du følt Ånden vitne for deg om at Kirkens president i dag er kalt
av Gud?

Forklar at Brigham Young og andre apostler talte på et fellesmøte 8. august klokken
14.00. Be en elev lese høyt det som står på utdelingsarket under “8. august 1844
klokken 14.00”.

Forklar at da Joseph Smith døde, var Brigham Young, som var seniorapostelen,
umiddelbart i stand til å utøve alle prestedømmets nøkler. I mer enn tre år etter
profetens martyrdød presiderte De tolv apostlers quorum over Kirken, under
ledelse av Brigham Young. Den 5. desember 1847 ble Brigham Young så oppholdt
som Kirkens president, og Det første presidentskap ble organisert på nytt.

Sidney Rigdon flyttet til Pittsburgh i Pennsylvania og organiserte en Kristi kirke
med apostler, profeter, prester og konger. I 1847 hadde denne kirken kollapset. Og
selv om James Strangs påstander om at han skulle være president var falske, fikk
han støtte av tre tidligere apostler – William E. McLellin, John E. Page og William
Smith. I 1856 ble Strang drept av misfornøyde tilhengere.

For å hjelpe elevene å forstå prosessen med suksesjon i Kirkens presidentskap i
dag, kan du vise følgende uttalelse av president Boyd K. Packer i De tolv apostlers
quorum om hva som fant sted etter at president Gordon B. Hinckley døde. Be en
elev lese uttalelsen høyt:

“Det var ingen spørsmål om hva som skulle gjøres, ingen nøling. Vi visste at
seniorapostelen var Kirkens president. Og på dette hellige møtet ble Thomas S.
Monson oppholdt av De tolv apostlers quorum som Kirkens president. … Nå er
han, som Skriftene angir, den eneste på jorden som har rett til å utøve alle
nøklene. Men vi, som apostler, har dem. Det er én mann blant oss som kalles og
ordineres, og han blir president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige” (“De

tolv,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 83).

• Hvem vil alltid bli Kirkens neste president når den nåværende presidenten dør?
(Seniorapostelen, som er presidenten for De tolv apostlers quorum.)

Noen elever lurer kanskje på når Kirkens president mottar de nødvendige nøklene
til å presidere over Kirken. Forklar at alle apostler mottar alle nøklene når de blir
ordinert til apostel. Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Gordon B.
Hinckley (1910–2008):
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“Men myndigheten til å benytte disse nøklene er det bare Kirkens president som
har. Ved hans bortgang trer denne myndigheten i virksomhet hos
seniorapostelen, som så blir utnevnt, beskikket og ordinert til profet og president
av sine medbrødre i De tolv apostlers quorum” (“Come and Partake,” Ensign, mai
1986, 47).

• Hvilke følelser har du når du forstår at Herrens rike på jorden vil gå videre med
lite avbrudd når Kirkens president dør?

Du kan gjerne runde av denne leksjonen med å vitne om at de samme
prestedømsnøkler og den samme myndighet som Joseph Smith overdro til Brigham
Young og medlemmene av De tolv apostlers quorum, i dag innehas av Kirkens
president, hans rådgivere i Det første presidentskap og medlemmene av De tolv
apostlers quorum. Du kan også fortelle hvordan du fikk ditt vitnesbyrd om at
Kirkens ledere er kalt av Gud. Be elevene ydmykt søke å oppnå eller styrke sitt
vitnesbyrd om sannhetene de har snakket om i dag.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 107:33; 112:30–32; 124:127–28.

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

Suksesjon i Kirkens presidentskap
Møte med De tolv apostler, mars 1844
President Wilford Woodruff (1807-98) fortalte:

“Jeg husker den siste talen [Joseph Smith] holdt til oss før sin død… Han
sto oppe i ca. tre timer. Værelset var som fylt av en fortærende ild, hans
ansikt skinte som rav og han var ikledd Guds kraft. Han fremla for oss vår
plikt. Han fremla for oss fylden av dette store Guds verk, og i sin tale til oss
sa han: ‘Jeg har fått beseglet på mitt hode enhver nøkkel, enhver kraft,
ethvert prinsipp for liv og frelse som Gud noensinne har gitt noe menneske

som har levd på denne jord. Disse prinsippene, dette prestedømme og denne kraft tilhører
denne store og siste evangelieutdeling som Gud i himmelen har til hensikt å etablere på
jorden. Nå,’ sa han, idet han henvendte seg til De tolv, ‘har jeg beseglet på deres hode
enhver nøkkel, enhver kraft og ethvert prinsipp som Herren har beseglet på mitt hode’ …

Etter å ha talt til oss på denne måten, sa han: ‘Jeg sier dere at dette rikes byrde nå hviler
på deres skuldre. Dere må bære det ut til hele verden’” (sitert i Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Joseph Smith [2007], 532).

Sidney Rigdons påstand
Sidney Rigdon, førsterådgiver i Det første presidentskap, kom til Nauvoo fra Pittsburgh i Pennsylvania
3. august 1844. Han kalte inn til et spesielt møte som skulle avholdes tirsdag 6. august, slik at
Kirkens medlemmer kunne velge en vokter for Kirken. Det virket som om Sidney Rigdon prøvde å
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avholde dette møtet slik at Kirkens medlemmer kunne godkjenne hans stilling som Kirkens vokter før
alle De tolv apostler kunne komme tilbake fra sin misjon til det østlige USA. Takket være innsatsen til
eldste Willard Richards og eldste Parley P. Pratt, ble heldigvis møtet flyttet til torsdag 8. august 1844,
da de fleste av apostlene hadde kommet hjem til Nauvoo.

Sidney Rigdon hevdet at fordi han tidligere hadde blitt kalt og ordinert til talsmann for Joseph Smith
(se L&p 100:9), var det hans ansvar å “se til at Kirken ble ledet på riktig måte” (i History of the
Church, 7:229).

James Strangs påstand
Etter at Joseph Smith døde, hevdet James Strang, som var blitt døpt i februar 1844, å ha mottatt et
brev fra Joseph Smith om at Joseph hadde utnevnt Strang som sin etterfølger. Brevet var en
forfalskning, men det hadde tilsynelatende Joseph Smiths underskrift, og det villedet noen
medlemmer av Kirken da Strang viste det til dem. Strang sa også at han hadde blitt besøkt av en
engel, som hadde gitt ham nøkler.

7. august 1844
Eldstene John Taylor, Willard Richards, Parley P. Pratt og George A. Smith var allerede i Nauvoo da
Sidney Rigdon kom. De fleste av de andre apostlene, deriblant Brigham Young, kom tilbake til Nauvoo
om kvelden 6. august 1844. Dagen etter, 7. august, hadde apostlene rådsmøte hjemme hos John
Taylor. Senere den ettermiddagen møttes De tolv apostler, høyrådet og høyprestene. President Young
ba Sidney Rigdon om å uttrykke sitt budskap til de hellige. Sidney Rigdon erklærte frimodig at han
hadde sett et syn, og at ingen kunne etterfølge Joseph Smith som Kirkens president. Han foreslo så at
han skulle utpekes som folkets vokter.

Da Sidney Rigdon hadde snakket ferdig, sa Brigham Young (1801–77):

“Jeg bryr meg ikke om hvem som leder Kirken, … men én ting må jeg vite,
og det er hva Gud sier om saken. Jeg har nøklene og midlene til å få vite
Guds vilje om emnet …

“Joseph overdro til oss alle nøkler og krefter tilhørende apostelembedet
som han selv innehadde før han ble tatt bort, og ingen mann eller gruppe
av menn kan komme mellom Joseph og De tolv i denne verden eller i den

kommende verden.

Hvor ofte har ikke Joseph sagt til De tolv: ‘Jeg har lagt grunnvollen, og dere må bygge på
den, for riket hviler på deres skuldre’” (i History of the Church, 7:230).

8. august 1844 klokken 10.00
Den 8. august 1844 møttes de hellige i Nauvoo klokken 10.00 for å høre Sidney Rigdon kreve sin
plass som Kirkens vokter. Han talte til de tusener av forsamlede hellige i en og en halv time, og
forklarte hvorfor han burde være Kirkens vokter. Flere beskrev talen som lite inspirerende.

President Brigham Young talte kort og sa at han ville ha foretrukket å komme hjem til Nauvoo for å
sørge over profeten, istedenfor å måtte utnevne en ny leder. Han bekjentgjorde at en forsamling for
ledere og medlemmer ville bli holdt senere samme dag klokken 14.00. Flere medlemmer av Kirken
vitnet senere om at da Brigham Young talte, så de utseendet hans endre seg og hørte stemmen hans
endre seg, og han fikk Joseph Smiths utseende og stemme.

Emily Smith Hoyt fortalte: “Måten å resonnere på, ansiktsuttrykket og lyden av stemmen begeistret
hele min sjel… Jeg visste at Joseph var død. Likevel skvatt jeg ofte til og så ufrivillig på forhøyningen

LEKSJON 23

116



for å se om det ikke var Joseph. Det var det ikke, det var Brigham Young” (sitert i Lynne Watkins
Jorgensen, “The Mantle of the Prophet Joseph Passes to Brother Brigham: A Collective Spiritual
Witness,” BYU Studies, årg. 36, nr. 4 [1996–97], 142).

Wilford Woodruff skrev: “Hvis jeg ikke hadde sett ham med mine egne øyne, er det ingen som kunne
ha overbevist meg om at det ikke var Joseph Smith, og enhver som kjente disse to mennene, kan
bevitne dette” (i History of the Church, 7:236).

8. august 1844 klokken 14.00
Klokken 14.00 kom flere tusen hellige til det de visste ville være et viktig møte. Brigham Young talte
oppriktig om Sidney Rigdons foreslåtte formynderskap og hans likegyldighet overfor Joseph Smith i de
foregående to årene, og sa så:

“Hvis folket ønsker at president Rigdon skal lede dem, kan de få ham, men jeg sier dere at
De tolvs quorum har nøklene til Guds rike i hele verden.

De tolv er utpekt ved Guds finger. Her er Brigham, har hans knær noen gang sviktet? Har
hans lepper noen gang dirret? Her er Heber [C. Kimball] og de øvrige av De tolv, en
uavhengig gruppe som har prestedømmets nøkler – Guds rikes nøkler til å utfri hele
verden. Dette er sant, det tar jeg Gud til vitne på. De står nest etter Joseph og fungerer
som Kirkens første presidentskap” (i History of the Church, 7:233).

Mange hellige kommenterte at Brigham Young så og hørtes ut som Joseph Smith mens han talte den
ettermiddagen. I tillegg til dette miraklet følte mange av de hellige også Den hellige ånd vitne for dem
om at Brigham Young og De tolv apostlers quorum var kalt av Gud til å lede Kirken. På slutten av
dette møtet stemte de hellige i Nauvoo enstemmig for å oppholde De tolv apostlers quorum, med
Brigham Young i spissen, til å lede Kirken. Det var imidlertid ikke alle medlemmer av Kirken som til
syvende og sist valgte å følge apostlene. Noen av dem valgte isteden å følge enkeltpersoner som
Sidney Rigdon og James Strang, som dannet sine egne kirkesamfunn.
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LEKSJON 24

Utreisen fra Nauvoo og
ferden vestover

Innledning
Under Brigham Youngs inspirerte ledelse fullførte de hellige
byggingen av Nauvoo tempel, hvor de inngikk hellige pakter
før de tok fatt på sin strabasiøse ferd til sitt nye hjem i Rocky
Mountains. Disse tempelpaktene ga de hellige styrke og

inspirasjon når de møtte vanskeligheter underveis. Som disse
trofaste helliges arvinger, kan vi lære av deres eksempel og
berede veien for at andre kan få nyte evangeliets velsignelser.

Bakgrunnsstoff
• Gordon B. Hinckley, “True to the Faith,” Ensign, mai 1997, 65–67.

• M. Russell Ballard, “Dere har intet å frykte ved reisen,” Lys over Norge, juli
1997, 61.

• Kirkens historie i tidenes fylde – elevhåndbok, 2. utg. [Kirkens skoleverks håndbok,
2003), 302–14, 329–36.
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Undervisningsforslag
Nauvoo tempel ferdigstilles
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Vis et bilde av det opprinnelige Nauvoo tempel, eller bruk et bilde av det nye
Nauvoo Illinois tempel (se Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr. 118). Fortell
elevene at etter at de siste-dagers-hellige forlot Nauvoo, ble templet de hadde
bygget skadet av brann i 1848, og deretter nesten fullstendig jevnet med jorden av
en tornado i 1850. Rundt 150 år senere ble det bygget et nytt tempel, som lignet
veldig på det opprinnelige, og ble innviet i juni 2002.

Forklar at etter at Joseph Smith led martyrdøden, arbeidet de hellige under ledelse
av De tolv apostlers quorum for å fullføre det opprinnelige Nauvoo tempel så fort
som mulig. Vis følgende uttalelser, og be en elev lese dem høyt. Be klassen merke
seg hvilke ofre de hellige gjorde for å bygge Nauvoo tempel:
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“Over 1000 mann ga hver 10. dag i form av arbeid. Louisa Decker, en ung jente, ble imponert
over at moren solgte sitt porselensservise og et fint sengeteppe som sitt bidrag til templet. Andre
siste-dagers-hellige ga hester, vogner, kuer, flesk og korn for å hjelpe til med byggingen av
templet. Kvinnene i Nauvoo ble bedt om å bidra med sine småmynter til tempelfondet” (Vår arv:
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges historie i korte trekk [1996], 59).

Elizabeth Terry Kirby Heward ga den eneste eiendelen hun hadde å gi – klokken som hadde
tilhørt hennes mann, som nylig var gått bort. “Jeg ga den for å bidra til Nauvoo tempel og alt
annet som jeg kunne avse, og de siste få dollarne som jeg hadde i verden, og til sammen
utgjorde dette nesten 50 dollar” (sitert i Carol Cornwall Madsen, In Their Own Words: Women
and the Story of Nauvoo [1994], 180).

Forklar at på grunn av økende forfølgelse av de hellige og trusler fra Kirkens
fiender, bekjentgjorde Kirkens ledere 24. september 1845 at de hellige skulle forlate
Nauvoo neste vår. Spør elevene:

• Hvordan tror du beslutningen om å forlate Nauvoo kan ha påvirket de helliges
arbeid med å fullføre templet?

Forklar for elevene at selv om de hellige visste at de måtte forlate Illinois, økte de
sin innsats for å fullføre templet før de reiste. Rom i templet ble innviet etter hvert
som de ble fullført, slik at ordinanser kunne utføres så tidlig som mulig. Før sin død
hadde profeten Joseph Smith forrettet begavelsesseremonien for en liten gruppe
menn og kvinner. Den 10. desember 1845 begynte disse mennene og kvinnene å
forrette tempelordinanser for andre medlemmer i de innviede rommene i templet.
Be en elev lese høyt følgende to avsnitt, som beskriver innsatsen de hellige og deres
ledere gjorde for å sikre at så mange som mulig mottok templets ordinanser før de
forlot Nauvoo:

Fra 1844 til 1846 prioriterte president Brigham Young og De tolv ferdigstillelsen av
Nauvoo tempel meget høyt. Begavelser og beseglinger ble utført der selv før
bygningen sto ferdig. Brigham Young (1801-1877) skrev: “Så stor iver har de hellige
lagt for dagen for å motta ordinansene [i templet], og så opptatt har vi vært av å
forrette dem for dem, at jeg har gått fullstendig opp i Herrens verk i templet natt og
dag og ikke tatt meg tid til å sove mer enn gjennomsnittlig fire timer i døgnet, og
jeg har gått hjem bare en gang i uken” (i History of the Church, 7:567).

I tillegg til mennene som arbeidet i templet, “ble 36 kvinner ordinansarbeidere i
Nauvoo tempel, og arbeidet døgnet rundt vinteren 1845-46 for å forrette
ordinansene for så mange som mulig før utvandringen. ‘Jeg arbeidet i templet hver
dag uten opphør helt til det ble stengt,’ fortalte Elizabeth Ann Whitney, en av de
36. ‘Jeg ga meg selv, min tid og min oppmerksomhet til denne oppgaven.’ Mange
andre kvinner vasket klærne og tilberedte maten som fysisk oppretthold dette
bemerkelsesverdige foretagendet” (Carol Cornwall Madsen, “Faith and
Community: Women of Nauvoo,” i Joseph Smith: The Prophet, The Man, red. Susan
Easton Black and Charles D. Tate jr. [1993], 233–34).
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Forklar at mellom 10. desember 1845 og 7. februar 1846 – datoen da de hellige
begynte å dra for å ta fatt på reisen vestover – mottok omtrent 5615 hellige
begavelsens ordinans i Nauvoo tempel, og mange familier ble beseglet der.

• Hva kan vi lære av de helliges ofre for å fullføre templet, selv om de visste at de
snart måtte forlate Nauvoo? (Elevene kan nevne forskjellige prinsipper, som for
eksempel følgende: Å motta templets ordinanser er verdt alle våre
rettferdige anstrengelser og ofre. Vurder å skrive dette på tavlen for å
understreke det.)

• På hvilke måter tror du det å motta tempelordinanser kan ha forberedt dem
som forlot Nauvoo, til reisen på over 1600 km for å finne tilflukt i det
vestlige USA?

For å bidra til å besvare dette spørsmålet, kan du vise følgende uttalelser av søster
Sarah Rich og eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum, og be en elev lese
dem høyt:

“Hadde det ikke vært for den tro og kunnskap vi mottok i Nauvoo tempel
gjennom Herrens ånds innflytelse og hjelp, ville reisen ha vært som å hoppe ut i
mørket” (Sarah Rich, sitert i Døtre i mitt rike: Hjelpeforeningens historie og arbeid
[2011], 30).

“Våre pionerforfedre ble beseglet som familier i Nauvoo. Paktene med Herren i
Nauvoo tempel var en beskyttelse for dem under deres reise vestover, slik de er
for oss alle i dag og gjennom hele vårt liv …

For disse første hellige var det å delta i templets ordinanser vesentlig for deres
vitnesbyrd da de møtte lidelsene, sinte mobber, det å bli drevet bort fra
komfortable hjem i Nauvoo og den lange og vanskelige reisen som lå foran dem.

De var blitt begavet med kraft i det hellige tempel. Mann og hustru var beseglet til hverandre.
Barn var beseglet til sine foreldre. Mange mistet familiemedlemmer på veien, men de visste at
dette ikke var slutten for dem. De var blitt beseglet i templet for all evighet” (Robert D. Hales,
“Temple Blessings,” New Era, feb. 2014, 4).

Spør elevene:

• Hvilken virkning hadde det å motta tempelordinanser på de tidlige
siste-dagers-hellige som ble tvunget til å foreta den lange reisen vestover?
(Etter hvert som elevene svarer, kan du hjelpe dem å forstå følgende prinsipper:
Tempelordinanser kan gi oss beskyttelse og styrke når vi står overfor tider
med vanskeligheter og motgang.)

• Hvordan har tempelarbeid beskyttet og styrket deg eller dem du kjenner, i tider
med prøvelser?

Oppfordre elevene til å tenke over hva de kan gjøre for å få større åndelig
beskyttelse og styrke ved å komme til Herrens hus.
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Lære og pakter 136
Herrens instruksjoner til dem som reiste vestover

Be elevene slå opp Kart tilknyttet Kirkens historie, nr. 6, “Kirkens flytting vestover,”
og be dem finne Nauvoo og Winter Quarters. Forklar at på grunn av usedvanlig
mye regn og utilstrekkelige forsyninger, brukte de hellige som forlot Nauvoo i
februar 1846, fire måneder på den 480 km lange reisen gjennom Iowa. I denne
perioden var det over 500 siste-dagers-hellige menn – som ble kjent som
Mormonbataljonen – som fulgte president Brigham Youngs oppfordring om å verve
seg i Den amerikanske hær for å tjenestegjøre i krigen mot Mexico. Noen av
mennene fikk selskap av hustru og barn. På denne måten tjente de penger til å
hjelpe fattige medlemmer av Kirken å foreta reisen vestover, men mange familier
sto igjen uten ektemenn og fedre på en del av sin reise vestover. Av disse grunnene
besluttet Kirkens ledere at de ikke skulle fortsette vestover til Rocky Mountains før
våren 1847. De hellige slo seg ned på et sted de kalte Winter Quarters. Det var der
Brigham Young mottok åpenbaringen som er nedtegnet i Lære og pakter 136.

Be noen elever etter tur lese høyt fra Lære og pakter 136:1-5. Be klassen følge med
for å finne ut hva Herren befalte de hellige å gjøre for å forberede seg til å fortsette
reisen vestover.

• Hvordan skulle kompaniene organiseres? Hvordan tror du denne
organiseringen kan ha hjulpet de hellige på reisen?

• Hvordan ligner denne organiseringen på Kirkens organisasjon i dag? (Når
elevene har svart, kan du gjerne skrive følgende sannhet på tavlen: Herren
organiserer sine hellige i grupper slik at hver enkelt kan bli veiledet og
ivaretatt.)

• Hva sier vers 4 om hvordan de hellige ville motta styrke i sin innsats for å utføre
Herrens vilje?

Be elevene hver for seg studere Lære og pakter 136:6–11, og se etter hvordan de
hellige skulle organisere seg for å ivareta hverandres behov og hjelpe de fattige og
trengende på reisen vestover. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du vurdere å
stille følgende spørsmål for å lede diskusjonen:

• Hvilke ord eller uttrykk i vers 6–11 handler om hvordan de hellige skulle ha
omsorg for hverandre og for de trengende? (Du kan gjerne understreke ordet
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“forberede” i vers 6, 7 og 9. Dette vil rette oppmerksomheten mot
skriftstudieferdigheten å lære å gjenkjenne repetisjon.)

• Hva sier vers 11 om hva Herren lover dem som prøver å hjelpe andre og berede
veien for dem? (Når elevene svarer, kan du skrive følgende prinsipp på tavlen:
Herren vil velsigne oss når vi hjelper andre og bereder veien for dem.)

• Hvem har beredt veien for at du kan nyte evangeliets velsignelser? Hva gjorde
vedkommende for å berede veien for deg?

Du kan gjerne forklare at ordet pioner kan defineres som en som går foran for å
berede eller åpne veien så andre kan følge etter, og det betyr at vi alle kan være
pionerer på noen måter. Gi elevene tid til å grunne på hva de kan gjøre for å hjelpe
andre og berede veien så de kan nyte evangeliets velsignelser. Be noen elever
uttrykke sine tanker. Bær vitnesbyrd om at Herren ønsker at vi hele livet skal gjøre
vårt beste for å berede veien for at alle hans barn kan motta evangeliet og vende
tilbake til ham.

Forklar at de hellige adlød Herrens befalinger ved å hjelpe hverandre og berede
veien for dem som kom etter dem. Den første gruppen pionerer forlot Winter
Quarters 5. april 1847. De reiste mer enn 1600 km og ankom Saltsjødalen i slutten
av juli 1847. 24. juli 1847 kom president Brigham Young inn i dalen, og mottok
bekreftelse på at de hellige hadde funnet sitt nye hjem.

Vis følgende uttalelse av eldste William R. Walker, et tidligere medlem av De sytti,
og be en elev lese den høyt:

“Om dere er etterkommere av pionerer eller ei, er mormonpionerenes arv av tro
og offer deres arv. Dette er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges edle arv”
(“Vær tro mot pakten,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 97).

• Hvorfor tror du det er viktig for ethvert medlem av Kirken å forstå at
“mormonpionerenes arv av tro og offer” er deres arv, uansett hvilken slekt de
kommer fra?

• På hvilke måter kan det å lære om mormonpionerenes reise inspirere
medlemmer av Kirken i dag i deres anstrengelser for å tjene andre og hjelpe
dem på reisen tilbake til vår himmelske Fader?

Vis følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley (1910-2008), og be en elev
lese den høyt:
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“Vi står i dag som mottakere av [pionerenes] store anstrengelser. Jeg håper vi er
takknemlige. Jeg håper vi føler dyp takknemlighet i våre hjerter for alt de har
gjort for oss …

Mine kjære brødre og søstre, hvor velsignet vi er! Hvilken strålende arv vi har!
Den innebar offer, lidelse, død, tro, perspektiv, kunnskap og et vitnesbyrd om Gud
den evige Fader og hans Sønn, den oppstandne Herre Jesus Kristus. …

Vi hedrer best dem som har gått foran, når vi utfører tjeneste for sannhetens sak” (“Sann mot
troen,” Lys over Norge, juli 1997, 67).

Minn elevene på at ethvert medlem av Kirken har blitt velsignet av andre som
beredte veien for dem så de kunne nyte evangeliets velsignelser. Oppfordre elevene
til å overveie hva de kan gjøre for å forberede andre, herunder sine etterkommere,
til å leve i tro og lydighet mot vår himmelske Fader og Jesus Kristus.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 136.

• Gordon B. Hinckley, “True to the Faith,” Ensign, mai 1997, 65–67.
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LEKSJON 25

Utah-krigen og Mountain
Meadows-massakren

Innledning
På 1850-tallet førte gnisninger og misforståelser mellom
siste-dagers-hellige og embedsmenn i USAs myndigheter til
Utah-krigen i 1857-58. I september 1857 kom noen
siste-dagers-hellige i det sydlige Utah-territoriet og
medlemmer av et nybyggervogntog på vei til California, i

konflikt, og de siste-dagers-hellige, som var motivert av sinne
og frykt, planla og gjennomførte massakren på ca. 120
nybyggere. Denne grusomheten er nå kjent som Mountain
Meadows-massakren.

Bakgrunnsstoff
• Richard E. Turley Jr., “The Mountain Meadows Massacre,” Ensign, sep.

2007, 17–21.

• “Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints,” Gospel Topics,
lds.org/topics.

• Henry B. Eyring, “150th Anniversary of Mountain Meadows Massacre,” 11. sep
2007, mormonnewsroom.org/article/
150th-anniversary-of-mountain-meadows-massacre.

Undervisningsforslag
Spenningen stiger mellom siste-dagers-hellige og amerikanske myndigheter

Del ut et eksemplar av utdelingsarket på slutten av leksjonen til hver elev.
Be en elev lese høyt det som står under “Økende spenning førte til

Utah-krigen” på utdelingsarket.

• Hva ville du ha tenkt om du var en siste-dagers-hellig i 1857, og hadde hørt at
en stor hær nærmet seg byen din? (Elevene vil kunne nevne at de hellige hadde
blitt drevet ut med vold fra Ohio, Missouri og Illinois. Mange hadde mistet
verdsatte eiendeler og jordeiendommer, og noen var blitt drept eller hadde
omkommet i løpet av disse forfølgelsene. Nyheten om de fremrykkende
styrkene fikk noen av de hellige til å frykte at noe lignende kunne skje i Utah.)

Be en elev lese høyt utdelingsarket med tittelen “Forberedelser til å forsvare
territoriet”.
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Det oppsto konflikt mellom noen siste-dagers-hellige og medlemmer av et
nybyggervogntog

Vis et kart omtrent som det som er vist her, eller tegn et på tavlen.

Be en elev lese høyt det som står under “Konflikt med nybyggervogntoget”.

Be elevene tenke på tilfeller da de har opplevd konflikter med en annen person
eller gruppe. Be en elev lese 3 Nephi 12:25 høyt. Be klassen følge med og merke seg
et prinsipp Jesus Kristus underviste, som kan veilede oss når vi opplever gnisninger
med andre.

• Hva tror du det vil si å “bli enig med din motstander straks”?

For å hjelpe elevene å forstå denne setningen, kan du gjerne be en elev lese høyt
følgende uttalelse av eldste David E. Sorensen i De sytti:

“Frelseren sa: ‘Bli enig med din motstander straks’ betyr å løse våre konflikter
tidlig, så ikke sinnets hete får utvikle seg til fysisk eller psykisk vold og vi blir
fanget av vårt sinne” (“Tilgivelse vil vende bitterhet til kjærlighet,” Ensign eller
Liahona, mai 2003, 11).

• Hvordan vil du sammenfatte Frelserens ord i 3 Nephi 12:25? (Mens elevene
svarer, kan du skrive et prinsipp omtrent som det følgende på tavlen: Hvis vi
kan løse konflikter med andre på Herrens måte, kan vi unngå de
skadelige virkningene av strid.)

• Hvordan kunne de som planla å skade medlemmene av vogntoget, ha anvendt
dette prinsippet?

Be en elev lese høyt det som står under “Konfrontasjonen eskalerer” på
utdelingsarket.
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• Hva skulle Kirkens ledere i Cedar City ha gjort da William Dame rådet dem til
ikke å bruke militsen? Hva gjorde de etter at de hadde avvist dette rådet? (Når
elevene har svart, skriver du følgende prinsipp på tavlen: Hvis vi ignorerer råd
om å gjøre det rette, vil vi ha lettere for å gjøre dårlige og til og med
syndige valg. Du kan også påpeke at det ligger stor visdom i rådssystemet
Kirken ledes ved.)

Be noen elever bytte på å lese høyt det som står under “Angrepet på nybyggerne”
på utdelingsarket, og be elevene merke seg hvordan lederne i Cedar City fortsatte å
gjøre syndige valg etter å ha ignorert rådene de hadde mottatt.

• Hva ble resultatet av beslutningen lederne i Cedar City tok om å være ulydige
mot William Dame, militsens øverstkommanderende?

• Hvilke alternativer hadde de ansvarlige for angrepet nå? (De kunne tilstå det de
hadde gjort og høste konsekvensene, eller de kunne prøve å skjule sine
forbrytelser og synder.)

Be elevene grunne på følgende spørsmål:

• Hva gjør du når du gjør noe galt? Tilstår du det du har gjort galt og høster
konsekvensene, eller prøver du å skjule synden ved bedrag?

Noen siste-dagers-hellige planla og gjennomførte Mountain
Meadows-massakren
Forklar at de av Kirkens medlemmer som var innblandet i angrepet på nybyggerne,
valgte å prøve å skjule sine synder. Be klassen lytte etter hva som skjedde som følge
av denne avgjørelsen, mens elevene etter tur leser høyt det som står under
“Mountain Meadows-massakren” og “Tragiske konsekvenser” på utdelingsarket.

Forklar at valgene til noen siste-dagers-hellige ledere og bosettere i Syd-Utah førte
til den tragiske Mountain Meadows-massakren. Til sammenligning løste Kirkens
og territoriets ledere i Salt Lake City konflikten med USAs myndigheter gjennom
fredssamtaler og forhandlinger i 1858. Under denne konflikten – senere kalt
Utah-krigen – utførte USAs soldater og Utahs militssoldater aggressive handlinger,
men det kom aldri til krig.

• Hvordan vil du sammenfatte valgene som førte til Mountain
Meadows-massakren?

• Hvilke prinsipper kan vi lære av denne tragedien? (Elevene kan nevne
forskjellige prinsipper, blant annet følgende: Hvis vi velger å skjule våre
synder, kan det føre til at vi begår andre synder. Når vi velger å skjule
våre synder, kan det føre til anger og lidelse.)

Forsikre elevene om at hvis de har kommet inn på en vei med feiltrinn og synd, kan
de unngå fremtidig hjertesorg og anger ved å vende seg til Herren og omvende seg
fra sine synder.

Be en elev lese høyt det som står under “Kirkens ledere fikk vite om massakren” på
utdelingsarket.
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Forklar at fordi noen lokale siste-dagers-hellige var ansvarlige for planlegging og
gjennomføring av Mountain Meadows-massakren, har noen latt denne hendelsen
få negativ innvirkning på sitt syn på hele Kirken.

• Hvorfor er det viktig å forstå at gale handlinger som noen medlemmer av
Kirken gjør, ikke avgjør om evangeliet er sant?

Be en elev lese uttalelsen av president Henry B. Eyring i Det første presidentskap
som står under “150-årsmarkeringen av Mountain Meadows-massakren”.

• Hvordan skulle vi reagere når vi får vite om tilfeller da medlemmer av Kirken
ikke har levd i henhold til Jesu Kristi læresetninger?

Be en elev lese Helaman 5:12 høyt. Be klassen følge med og merke seg hva vi kan
gjøre for å utvikle og bevare vårt vitnesbyrd slik at vår tro ikke rokkes i vanskelige
tider, for eksempel når vi hører om tilfeller da Kirkens medlemmer ikke har levd i
overensstemmelse med Jesu Kristi læresetninger.

• Hva sier Helaman 5:12 om hva vi kan gjøre for å utvikle og bevare vårt
vitnesbyrd? (Når elevene har svart, kan du gjerne skrive følgende prinsipp på
tavlen: Vi kan utvikle et sterkt vitnesbyrd ved å bygge vår tro på Jesu
Kristi grunnvoll.)

For å illustrere dette prinsippet, kan du vise følgende, og be en elev lese det høyt:

“James Sanders er oldebarn av… et av barna som overlevde massakren [og er også medlem av
Kirken]… Bror Sanders… sier at å finne ut at hans forfedre hadde blitt drept i massakren ‘ikke
påvirket min tro fordi den er basert på Jesus Kristus, ikke på noen person i Kirken’” (Richard E.
Turley jr., “The Mountain Meadows Massacre,” Ensign, sep. 2007, 21).

• Hvordan kan vår tro på Jesus Kristus styrke oss når vi lærer om tilfeller da
medlemmer av Kirken ikke levde i samsvar med Frelserens læresetninger?

• Hva gjør du som hjelper deg å bygge din tro på Jesu Kristi grunnvoll?

Bær vitnesbyrd om viktigheten av å etterleve Frelserens læresetninger og basere vår
tro på ham og hans evangelium. Be elevene grunne på hvordan de bedre kan bygge
sin tro på Jesu Kristi grunnvoll og sette seg som mål å gjøre det.

Elevenes leseoppdrag
• “Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints,” Gospel Topics,

lds.org/topics.

Utah-krigen og Mountain Meadows-massakren
Økende spenning førte til Utah-krigen
Tre år etter at de første siste-dagers-hellige pionerene kom til Saltsjødalen, organiserte USAs
myndigheter territoriet Utah og utnevnte Brigham Young til territoriets første guvernør. I midten av
1857 hørte siste-dagers-hellige ledere rykter om at den føderale regjeringen kanskje ville erstatte
Brigham Young med en ny guvernør for territoriet Utah, som ville bli støttet av et stort antall føderale
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soldater. Den 24. juli 1857 var president Brigham Young sammen med en gruppe hellige som feiret
10-årsdagen for deres ankomst til Saltsjødalen, da han mottok bekreftelse på den tidligere nyheten at
en hærstyrke var på vei til Salt Lake City.

I tidligere år hadde uoverensstemmelser og misforståelser ført til økende spenning mellom
siste-dagers-hellige og embedsmenn i USAs myndigheter. De hellige ønsket å bli styrt av ledere som
de selv hadde valgt, og hadde forkastet føderalt utnevnte representanter som ikke delte deres
verdinormer, og som i noen tilfeller var uærlige, korrupte og umoralske. Noen av de føderale
representantene mente at de helliges handlinger og holdninger betydde at de var i opprør mot USAs
myndigheter.

USAs president James Buchanan sendte ca 2500 soldater til Salt Lake City for å eskortere en ny
guvernør trygt til Utah, og for å slå ned det han trodde var et opprør blant de hellige. Denne
beslutningen ble tatt uten riktig informasjon om situasjonen i Utah (se Kirkens historie i tidenes fylde
– elevhåndbok, 2. utg. [Kirkens skoleverks håndbok, 2003], 368–71).

Forberedelser til å forsvare territoriet
I taler til de hellige beskrev president Young og andre ledere i Kirken de militære styrkene som
nærmet seg, som fiender. De fryktet at soldatene ville drive de hellige ut av Utah, slik de tidligere
hadde blitt drevet ut av Ohio, Missouri og Illinois. President Young, som i mange år hadde bedt de
hellige om å lagre korn, fornyet sine instruksjoner slik at de ville ha mat å spise hvis de måtte flykte
fra soldatene. Som territoriet Utahs guvernør ga han også territoriets milits ordre om å forberede seg
til å forsvare territoriet.

Konflikt med nybyggervogntoget
Et nybyggervogntog på vei vestover fra Arkansas til California, kom inn i Utah akkurat da
siste-dagers-hellige gjorde seg klare til å forsvare territoriet mot USAs militære styrker. Noen
medlemmer av vogntoget ble frustrert fordi det var vanskelig å få kjøpt sårt tiltrengt korn av de
hellige, som var blitt bedt om å lagre kornet sitt. Nybyggerne kom også i konflikt med hellige som ikke
ønsket at vogntogets store antall hester og kveg skulle bruke mat- og vannressurser som de hellige
trengte til sine egne dyr.

Det oppsto gnisninger i Cedar City, den siste bosettingen i Utah på vei til California. Det oppsto
konfrontasjoner mellom noen medlemmer av vogntoget og noen av de siste-dagers-hellige. Noen
medlemmer av vogntoget truet med å slutte seg til myndighetenes styrker mot de hellige. Selv om
vogntogets leder irettesatte sine følgesvenner fordi de kom med disse truslene, betraktet noen ledere
og bosettere i Cedar City nybyggerne som fiender. Vognkompaniet forlot byen omtrent en time etter
ankomsten, men noen av innbyggerne og lederne i Cedar City ønsket å forfølge og straffe mennene
som hadde fornærmet dem.

Konfrontasjonen eskalerer
Fordi disse hellige ikke løste konflikten med nybyggerne på Herrens måte, ble situasjonen langt mer
alvorlig. Isaac Haight, borgermester i Cedar City, militsmajor og stavspresident, ba om tillatelse fra
militsens øverstkommanderende, som bodde i bosettingen Parowan ikke langt unna, til å
sammenkalle militsen for å konfrontere lovbryterne fra vogntoget. Militsens øverstkommanderende,
William Dame, som var medlem av Kirken, rådet Isaac Haight til å ignorere nybyggernes trusler.
Istedenfor å følge dette rådet bestemte Isaac Haight og andre ledere i Cedar City seg for å overtale
noen lokale indianere til å angripe vogntoget og stjele kveget deres som en måte å straffe nybyggerne
på. Isaac Haight ba John D. Lee, et lokalt medlem av Kirken og major i militsen, om å lede dette
angrepet, og de to planla å legge skylden for ugjerningen på indianerne.
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Angrepet på nybyggerne
Isaac Haight fremla planen om å angripe vogntoget for et råd av lokale ledere i Kirken, samfunnet og
militsen. Noen av rådets medlemmer var sterkt uenige i planen og spurte Haight om han hadde
rådført seg med president Brigham Young om saken. Haight sa han ikke hadde gjort dette, og gikk
med på å sende en budbringer, James Haslam, til Salt Lake City med et brev som forklarte situasjonen
og spurte hva som skulle gjøres. Men ettersom Salt Lake City er ca 40 mil unna Cedar City, ville det
kreve en ukes intens ridetur for at budbringeren skulle komme til Salt Lake City og vende tilbake til
Cedar City med president Youngs instruksjoner.

Kort tid før Isaac Haight sendt brevet sitt med budbringeren, angrep John D. Lee og en gruppe
indianere nybyggernes leir på et sted som kalles Mountain Meadows. Lee ledet angrepet, men skjulte
sin identitet slik at det skulle virke som om bare indianere var involvert. Noen av nybyggerne ble drept
eller skadet, og resten kjempet imot angriperne og tvang Lee og indianerne til å trekke seg tilbake.
Nybyggerne dannet snart kringvern med vognene for å beskytte seg. To angrep til fulgte under en fem
dager lang beleiring av vogntoget.

På ett tidspunkt ble militssoldater i Cedar City oppmerksomme på to nybyggermenn som var utenfor
kringvernet av vogner. Militssoldatene skjøt mot dem og drepte en av dem. Den andre mannen
unnslapp og bragte nyheten til vognleiren om at hvite menn var involvert i angrepet mot dem. De som
planla angrepet, var nå fanget i sitt eget bedrag. Hvis nybyggerne fikk anledning til å dra videre til
California, ville nyheten spre seg om at siste-dagers-hellige var ansvarlige for angrepet på vogntoget.
Konspiratorene fryktet at denne nyheten ville bringe negative konsekvenser over dem selv og de andre
medlemmene.

Mountain Meadows-massakren
I et forsøk på å hindre at nyheten spredde seg om at siste-dagers-hellige var involvert i angrepet på
vogntoget, la Isaac Haight, John D. Lee og andre lokale ledere i Kirken og militsen en plan for å drepe
alle gjenværende nybyggere unntatt små barn. Ifølge denne planen kontaktet John D. Lee nybyggerne
og sa at militsen ville beskytte dem mot ytterligere angrep ved å lede dem trygt tilbake til Cedar City.
Mens nybyggerne gikk i retning Cedar City, vendte militssoldatene seg mot dem og skjøt mot dem.
Noen indianere som ble rekruttert av nybyggerne, kom frem fra gjemmesteder for å slutte seg til
angrepet. Av ca 140 nybyggere som var med i vogntoget, ble bare 17 små barn spart.

To dager etter massakren kom James Haslam til Cedar City med president Youngs svarmelding, som
ba lokale ledere om å la vogntoget få dra i fred. Da Haight leste Youngs ord, gråt han som et barn og
fikk kun frem ordene: ‘For sent, for sent.’” (Richard E. Turley jr., “The Mountain Meadows Massacre,”
Ensign, sep. 2007, 20).

Tragiske konsekvenser
Mountain Meadows-massakren førte ikke bare til drapet på ca 120 ofre, men den forårsaket også stor
lidelse for de gjenlevende barna og andre slektninger av ofrene. Noen siste-dagers-hellige tok seg av
barna som overlevde massakren. I 1859 tok føderale myndigheter disse barna i forvaring og førte
dem tilbake til slektninger i Arkansas. Paiute-indianerne led også fordi de urettmessig fikk skylden for
forbrytelsen.

Kirkens ledere fikk vite om massakren
“Selv om Brigham Young og andre kirkeledere i Salt Lake City fikk høre om massakren kort tid etter at
den fant sted, kom deres forståelse om den rolle bosetterne hadde spilt og de grusomme detaljene
om forbrytelsen gradvis over tid. I 1859 avløste de stavspresident Isaac Haight og andre fremstående
kirkeledere i Cedar City som var innblandet i massakren. I 1870 utelukket de Isaac Haight og John D.
Lee fra Kirken.
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I 1874 anklaget en storjury i territoriet ni menn for deres rolle i massakren. De fleste av dem ble til
slutt arrestert, selv om bare Lee ble stilt for retten, dømt og henrettet for forbrytelsen. En annen av de
anklagede mennene vitnet for aktoratet [vitnet frivillig mot de andre tiltalte], mens andre flyktet fra
loven i mange år. Andre militssoldater som hadde utført massakren, levde resten av sitt liv med en
fryktelig skyldbyrde og stadige mareritt om det de hadde gjort og sett” (Richard E. Turley jr., “The
Mountain Meadows Massacre,” Ensign, sep. 2007, 20).

150-årsmarkeringen av Mountain Meadows-massakren
President Henry B. Eyring i Det første presidentskap sa:

“Ansvaret for [Mountain Meadows-massakren] ligger hos lokale ledere av Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige i områdene nær Mountain Meadows, som også hadde sivile og militære stillinger, samt
hos medlemmer av Kirken som handlet under deres ledelse …

Jesu Kristi evangelium, som vi slutter oss til, avskyr kaldblodige drap på menn, kvinner og barn. Det
handler om fred og tilgivelse. Det som ble gjort [ved Mountain Meadows] for lenge siden av
medlemmer av vår kirke, representerer et forferdelig og utilgivelig avvik fra den kristne lære og
adferd… Det er ingen tvil om at guddommelig rettferdighet vil ilegge de ansvarlige for massakren
behørig straff …

Måtte himmelens Gud, hvis sønner og døtre vi alle er, velsigne oss så vi kan hedre dem som døde her,
ved å gi hverandre den rene kjærlighet og tilgivelsens ånd som hans enbårne Sønn viste” (“150th
Anniversary of Mountain Meadows Massacre,” 11. sep. 2007, mormonnewsroom.org/article/
150th-anniversary-of-mountain-meadows-massacre).
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LEKSJON 26

Åpenbaringen om
prestedømmet

Innledning
I løpet av 1900-tallet, da misjonærarbeidet spredte seg over
hele jorden, ba Kirkens ledere om veiledning angående
restriksjoner på ordinasjon til prestedømmet og
tempelordinanser for medlemmer av afrikansk avstamning.
En avgjørende åpenbaring kom til president Spencer W.
Kimball, hans rådgivere i Det første presidentskap og De tolv

apostlers quorum i Salt Lake tempel 1. juni 1978. Når elevene
deltar i denne leksjonen, vil de bedre forstå hvordan vi kan
takle spørsmål om evangeliet på en trofast måte, og de vil
også lære om omstendigheter og sannheter i forbindelse med
denne ugjenkallelige åpenbaringen.

Bakgrunnsstoff
• Gordon B. Hinckley, “Priesthood Restoration,” Ensign, okt. 1988, 69–72.

• “Race and the Priesthood,” Gospel Topics, lds.org/topics.

• Ahmad Corbitt, “A Personal Essay on Race and the Priesthood,” del 1–4,
Perspectives on Church History series, history.lds.org/section/
perspectives-on-church-history.

Undervisningsforslag
Innledningen til Offisiell erklæring 2
Takle spørsmål om evangeliet på en trofast måte
Fremlegg følgende situasjon for klassen:

Etter skolen en dag ble Scott kontaktet av et annet medlem av Kirken som nylig
hadde begynt å tvile på noen punkter i Kirkens lære. Scott følte at han var i stand
til å gi vennen sin en viss hjelp, men etterpå lurte han på hva han kunne gjøre
annerledes neste gang et medlem av Kirken i en lignende situasjon kom til ham.

Spør elevene hva de har gjort for å hjelpe medlemmer av Kirken som har kommet
til dem med oppriktige spørsmål om Kirken eller dens lære.

Vis og les følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første
presidentskap:

“Spørsmål er vitnesbyrdets opprinnelse. Noen kan føle seg forlegne eller uverdige
fordi de har spørsmål angående evangeliet, men disse følelsene er helt
ubegrunnede. Å stille spørsmål viser ikke svakhet, det er en forløper for vekst.

Gud befaler oss å søke svar på våre spørsmål, og ber bare om at vi søker ‘av et
oppriktig hjerte, med ærlig hensikt og har tro på Kristus’ [Moroni 10:4]. Hvis vi
gjør dette, kan sannheten i alle ting bli tilkjennegitt for oss ‘ved Den hellige ånds

kraft’ [Moroni 10:5].
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Frykt ikke. Still spørsmål. Vær nysgjerrige, men tvil ikke! Hold alltid fast ved troen og det lys dere
allerede har mottatt” (“Speilbildet i vannet” [Kirkens skoleverks andakt, 1. nov 2009], 7,
ldschurchnewsarchive.com).

• Hva underviste president Uchtdorf som kan hjelpe noen som har spørsmål om
doktrinære, historiske eller sosiale saker som angår Kirken? (Hjelp elevene å
forstå følgende prinsipp: Hvis vi utøver tro på Jesus Kristus, kan oppriktige
spørsmål med tiden føre til svar fra vår himmelske Fader.)

Forklar at en av de historiske sakene som noen av Kirkens medlemmer har
spørsmål om, stammer fra en retningslinje Kirken fulgte fra midten av 1800-tallet
og frem til 1978, som hindret svarte menn av afrikansk avstamning i å bli ordinert
til prestedømmet. Den hindret også svarte kvinner og menn i å delta i
tempelbegavelsen eller beseglingsseremonier. Be en elev lese høyt følgende
uttalelse, som er en del av innledningen til Offisiell erklæring 2 (som finnes i Lære
og pakter). Be elevene tenke på hvordan denne informasjonen kan hjelpe dem som
har spørsmål om denne historiske problemstillingen.

“Mormons bok forteller oss at ‘alle er like for Gud,’ det være seg ‘sort eller hvit, trell eller fri,
mann eller kvinne’ (2 Nephi 26:33). Gjennom hele Kirkens historie har personer av enhver rase og
etnisitet i mange land blitt døpt, og har levd som trofaste medlemmer av Kirken. Mens Joseph
Smith levde, ble noen sorte mannlige medlemmer av Kirken ordinert til prestedømmet. Tidlig i sin
historie sluttet Kirkens ledere å overdra prestedømmet til sorte mannlige medlemmer av
afrikansk avstamning. Kirkens opptegnelser gir ingen klar innsikt i opprinnelsen til denne
praksisen” (innledningen til Offisiell erklæring 2).

• Hvilke viktige sannheter inneholder denne uttalelsen for dem som kanskje
strever med dette?

Påpek at det står: “Kirkens opptegnelser gir ingen klar innsikt i opprinnelsen til
denne praksisen.” Selv om noen måtte antyde grunner til at mannlige medlemmer
av afrikansk avstamning ikke ble ordinert til prestedømmet en periode, behøver
ikke disse grunnene å være riktige. Be en elev lese følgende uttalelse av eldste
Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum:

“Hvis man leser Skriftene med dette spørsmålet i tankene: ‘Hvorfor befalte
Herren dette, eller hvorfor befalte han det andre,’ oppdager man at det i mindre
enn ett hundre befalinger ble gitt noen form for grunn. Det er ikke Herrens
mønster å gi grunner. Vi [mennesker] kan finne grunner til åpenbaring. Vi kan
finne grunner til befalinger. Når vi gjør det, står vi alene. Noen fant grunner til
den vi snakker om her [rase og prestedømmet], og de viste seg å være

fullstendig feil …

La oss ikke gjør feilen som er blitt gjort før, her og på andre områder, med å prøve å begrunne
åpenbaring. Grunnene viser seg i stor grad å være menneskeskapte” (Life’s Lessons Learned
[2011], 68–69).
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• Hvorfor er det klokt å unngå å spekulere i hvorfor personer av afrikansk
avstamning ikke ble gitt prestedømmet eller tilgang til templets ordinanser før
1978? (Mennesker uttaler seg fra et begrenset perspektiv, og Gud har ikke
fortalt oss årsakene.)

Understrek at Kirken i dag tar avstand fra teorier som tidligere har blitt fremsatt om
dette spørsmålet, som at svart hud er et tegn på guddommelig unåde eller
forbannelse, at svart hud gjenspeiler urettferdige handlinger i et førjordisk liv, at
ekteskap mellom forskjellige raser er en synd, eller at svarte eller personer av
enhver annen rase eller etnisk bakgrunn, på et eller annet vis er mindreverdige.
Kirkens ledere i dag fordømmer tydelig all rasisme, både før og nå, i en hvilken som
helst form. (Se “Race and the Priesthood,” Gospel Topics, lds.org/topics.)

• Hvordan kan folks tro på Jesus Kristus hjelpe dem å finne løsninger på sine
spørsmål eller betenkeligheter med hensyn til prestedømsrestriksjonen som
fantes før 1978?

Offisiell erklæring 2.
Prestedømmets og templets velsignelser tilbys alle verdige medlemmer av Kirken
Forklar at før 1978 hadde tusenvis av mennesker av afrikansk avstamning i
forskjellige nasjoner fått vite om det gjengitte evangeliums sannhet. Kirkens ledere
i Salt Lake City mottok mange brev fra udøpte konvertitter i Nigeria og Ghana,
som ba om at misjonærer måtte bli sendt til Afrika. I mange år behandlet Kirkens
ledere saken med bønn og overveielse, men følte ikke at tiden var inne til å sende
misjonærer til Afrika. I Brasil hjalp trofaste svarte medlemmer til med å bygge São
Paulo tempel, som ble bekjentgjort i 1975, selv om de visste at de ikke ville få
komme inn i templet.

Informer elevene om at Offisiell erklæring 2 inneholder den offisielle
bekjentgjørelsen om en åpenbaring mottatt av president Spencer W. Kimball, hans
rådgivere i Det første presidentskap og ti medlemmer av De tolv apostlers quorum.
Denne åpenbaringen ble mottatt 1. juni 1978. Be en elev lese høyt første avsnitt
under ordene “Kjære brødre”. Be klassen følge med og merke seg hva Kirkens
ledere sa de hadde vært vitne til.

• Hva hadde Kirkens ledere vært vitne til over hele jorden?

• Hva ble Kirkens ledere inspirert til mens de var vitne til Herrens verks
utbredelse?

Be en elev lese høyt det neste avsnittet, som begynner med ordene “Fordi vi har
vært oppmerksom på de løfter”. Be klassen se etter hvordan Kirkens ledere handlet
ifølge sine inspirerte ønsker. Spør:

• Hvordan handlet president Spencer W. Kimball og andre ledere i Kirken med
hensyn til sine inspirerte ønsker?

• Hva sier de tre første linjene av dette avsnittet om hva Kirkens ledere visste om
restriksjonen med hensyn til prestedømmet? (De visste at alle verdige menn en
gang ville få anledning til å motta prestedømmet.)

Forklar at i mange år før 1978 hadde Det første presidentskap og De tolv apostlers
quorum drøftet prestedømsrestriksjonen og bedt angående den, vel vitende om at
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en åpenbaring var nødvendig for å gjøre en forandring. Vis følgende uttalelse av
president Spencer W. Kimball (1895-1985), og be en elev lese den høyt:

“Dag etter dag gikk jeg alene og meget høytidelig og alvorlig i rommene ovenpå
i templet, og der sa jeg meg villig til å legge all min sjel i arbeidet for å fremme
verket. Jeg ønsket å gjøre det han ønsket. Jeg snakket med ham om det og sa:
‘Herre, jeg ønsker bare det som er riktig. Vi legger ingen planer for å gjøre noe
spektakulært. Vi ønsker bare det du ønsker, og vi ønsker det når du ønsker det og
ikke før’” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Spencer W. Kimball

[2006], 238).

• Hva lærer president Kimballs ord oss om hvordan profeter søker åpenbaring?
(Når elevene har svart, kan du gjerne skrive følgende sannhet på tavlen:
Profeter søker Herrens vilje for å lede Kirken.)

Be en elev lese høyt de to neste avsnittene i Offisiell erklæring 2, som begynner
med “Han har hørt våre bønner”. Be klassen merke seg Herrens svar på president
Kimballs, hans rådgivere i Det første presidentskaps og medlemmene av De tolv
apostlers quorums bønner.

• Hva var Herrens svar på sin profets bønner? (Understrek Herrens budskap som
ble mottatt i denne åpenbaringen: Velsignelsene ved Jesu Kristi evangelium
er tilgjengelig for alle vår himmelske Faders barn.)

For å hjelpe elevene å forstå hvordan åpenbaringen som er nedtegnet i Offisiell
erklæring 2, ble mottatt, kan du presentere følgende uttalelse av president Gordon
B. Hinckley (1910-2008), som var tilstede den dagen åpenbaringen ble mottatt i
templet:

“Det var en hellig og fredfull atmosfære i rommet. På meg virket det som om det
ble åpnet en kanal mellom den himmelske trone og den knelende, bedende Guds
profet som ble ledsaget av sine brødre… Guds Ånd var der. Og ved Den hellige
ånds kraft mottok denne profeten forsikring om at det han ba om, var riktig, at
tiden var inne, og at prestedømmets strålende velsignelser nå skulle tilbys alle
verdige menn uavhengig av slektslinje …

Vi visste at tiden var inne for en endring, og at avgjørelsen var kommet fra himmelen. Svaret var
tydelig. Det var fullkommen enighet blant oss i vår opplevelse og vår forståelse” (“Priesthood
Restoration,” Ensign, okt. 1988, 70).

Forklar at kort tid etter at åpenbaringen om å oppheve restriksjonen med hensyn til
prestedømmet ble mottatt, ble misjonærer sendt til Afrika. Templer har siden blitt
bygget på dette kontinentet, mer enn hundre staver er organisert og hundretusener
av mennesker har mottatt evangeliets ordinanser for seg selv og for sine avdøde
forfedre. (Se for eksempel “Mormons in Africa: A Bright Land of Hope,”
mormonnewsroom.org; “Emerging with Faith in Africa,” del 1–3, lds.org/
prophets-and-apostles/unto-all-the-world.)

Vis følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum, og be
en elev lese den høyt:
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“Fra hvert kontinent og hver øy i havet samles de trofaste inn i Jesu Kristi Kirke
av Siste Dagers Hellige. Forskjeller som gjelder kulturell bakgrunn, språk, kjønn
og ansiktstrekk mister all betydning etter hvert som medlemmer glemmer seg
selv i tjeneste for sin elskede Frelser. Paulus erklæring er i ferd med å bli oppfylt:
‘For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.

Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne.
For dere er alle én i Kristus Jesus’ [Galaterne 3:27–28].

Kun ved å forstå Guds sanne egenskap som Fader kan man fullt ut verdsette menneskenes sanne
brorskap. Denne forståelsen tilskynder en til å bygge broer av samarbeid istedenfor murer av
adskillelse” (“Lær oss toleranse og kjærlighet,” Lys over Norge, mai 1994, 62).

• Hvordan forbereder evangeliet oss til å bli samstemt med andre med forskjellig
bakgrunn?

• Hvilke eksempler har du sett på at medlemmer av Kirken fra forskjellig
bakgrunn har utviklet samhold og samarbeid?

Som avslutning kan du be elevene overveie hvordan de kan svare hvis de blir spurt
om hvorfor Kirken i en periode ikke ordinerte menn av afrikansk avstamning til
prestedømmet. Understrek at det er riktig å forklare for andre at vi ikke vet hvorfor
restriksjonen med hensyn til prestedømmet begynte, og at vi skulle dele og vitne
om sannhetene vi har kunnskap om.

Elevenes leseoppdrag
• 2 Nephi 26:33; Offisiell erklæring 2.

• “Race and the Priesthood,” Gospel Topics, lds.org/topics.
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LEKSJON 27

Verden må forberedes til
Jesu Kristi annet komme

Innledning
Frelseren vil en dag komme tilbake til jorden i kraft og stor
herlighet. Som forberedelse til denne store dag lærer de
hellige å studere tegnene på hans komme og forberede seg
til det ved å stå på hellige steder og å ta “Den Hellige Ånd

som sin veileder” (L&p 45:57). Herren har erklært at Kirken
og dens medlemmer har et ansvar for å forberede verden til
Frelserens annet komme.

Bakgrunnsstoff
• Neil L. Andersen, “Verden må forberedes for det annet komme,” Ensign eller

Liahona, mai 2011, 49–52.

• Dallin H. Oaks, “Forberedelse til det annet komme,” Ensign eller Liahona, mai
2004, 7–10.

• “Forberedelse til Kristi annet komme,” kapittel 44 i Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Joseph F. Smith (1998), 389–97.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 45:15-46, 56-57
Tegn som vil finne sted før det annet komme
Still elevene følgende spørsmål:

• Hvordan kan dere vite at det snart kommer til å regne?

Forklar at akkurat som det er indikatorer som hjelper oss å vite når det vil begynne
å regne, er det også indikatorer eller tegn som hjelper oss å vite når Jesu Kristi
annet komme vil finne sted. Fortell elevene at slik det er nedtegnet i Matteus 24,
møtte Frelseren sine disipler på Oljeberget kort tid før sin død og beskrev tegnene
på sitt annet komme. Han gjentok noen av disse læresetningene til Joseph Smith i
vår tid, slik det står i Lære og pakter 45. Understrek for elevene at forberedelse til
Jesu Kristi annet komme er et viktig tema i hele Lære og pakter. Oppfordre elevene
til å ta seg tid når de studerer Lære og pakter, til å legge merke til læresetningene
om det annet komme og grunne på hvordan de kan forberede seg til det.

Be elevene lese Lære og pakter 45:15-17, og se etter hva Frelserens disipler spurte
ham og hvordan han svarte.

• Hva spurte disiplene Jesus om?

• Hva svarte han?

For å hjelpe elevene å finne tegn som vil finne sted før det annet komme, kan du
skrive følgende henvisninger på tavlen.
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L&p 45:25-27

L&p 45:28-31, 33

L&p 45:40-43

La elevene gå sammen to og to, og gi hvert par ett av skriftstedene som er skrevet
på tavlen. Be dem lese versene sammen, og se etter tegnene som er nevnt i disse
versene. Påpek at noen av tegnene allerede har blitt oppfylt eller er i ferd med å
oppfylles. Du kan gjerne presentere følgende informasjon i forbindelse med
vers 30: “Perioden da hedningefolkene har prioritet med hensyn til å motta
evangeliet, kalles hedningefolkenes tider. I den har ikke-jøder… anledning til å ta
imot evangeliet og oppnå frelse før denne retten skal gis, i det minste i betydelig
grad, til jødene” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], 721–22).

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du parene fortelle klassen hva de har
funnet ut. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer tegnene i Skriftene.

Be en elev lese Lære og pakter 45:34 høyt mens klassen følger med. Spør deretter:

• Blir dere noen ganger urolige når dere leser eller hører om hendelser eller tegn
som vil finne sted før det annet komme? Hvorfor eller hvorfor ikke?

• På hvilke måter kan det å lære om tegnene på Frelserens annet komme hjelpe å
oss overvinne frykt og engstelse i våre liv?

Be elevene lese Lære og pakter 45: 35-38 for å finne ut hvorfor Frelseren åpenbarte
tegnene som vil komme forut for hans annet komme.

• Hvorfor er det viktig å vite når tegnene på Frelserens komme blir oppfylt?

Be elevene lete etter måter å forberede seg til Kristi gjenkomst mens de leser Lære
og pakter 45:32, 39, 56-57. Drøft så følgende:

• Hva lærer dere av disse versene om hvordan dere kan forberede dere til det
annet komme? (Etter hvert som elevene svarer, kan du understreke følgende
prinsipp: Det er helt nødvendig at vi står på hellige steder og har Den
hellige ånd som vår veileder når vi forbereder oss til Jesu Kristi annet
komme.)

• Hva må vi gjøre for å ha Den hellige ånd som vår veileder?

• Hvordan tror du en tilhenger av Jesus Kristus kan “stå på hellige steder”?
(Hellige steder omfatter templer, møtehus og hjem. Et hjem kan bli gjort hellig
ved regelmessig personlig bønn og familiebønn, skriftstudium, tjeneste og
familiens hjemmeaften. Å stå på hellige steder har i tillegg noe å gjøre med
hvordan vi lever. Hvis vi lever verdig til alltid å ha Den hellige ånd som vår
ledsager, da står vi på et hellig sted. Vurder å foreslå at elevene skriver noen av
disse forslagene i margen i Skriftene ved Lære og pakter 45:32.)

• Hvordan har du vært i stand til å stå på hellige steder, til tross for at du lever i
en ugudelig verden?
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• Hva er noen av grunnene til at du ser frem til Frelserens annet komme? Hvorfor
er du takknemlig for at Frelseren vil komme igjen?

Lære og pakter 29:7–9; 34:5–7; 39:19–23
Verden må forberedes til det annet komme
Minn elevene på at tittelen på dette kurset er Gjenopprettelsens grunnvoll. Spør
elevene:

• Hvilken sammenheng eller hvilket forhold ser du mellom evangeliets
gjengivelse og Jesu Kristi annet komme?

Skriv følgende henvisninger på tavlen. Be elevene studere dem for å finne et
felles tema:

Lære og pakter 29:7-9

Lære og pakter 34:5-7

Lære og pakter 39:19-23

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem snu seg til personen ved siden av
seg og drøfte hva disse skriftstedene har til felles. Spør noen elever om hvordan de
vil sammenfatte budskapet i disse skriftstedene. (Mens elevene uttrykker sine
tanker, kan du hjelpe dem å finne frem til og forstå dette prinsippet: Når vi
forkynner evangeliet for andre, hjelper vi til med å forberede verden til Jesu
Kristi annet komme.)

Be elevene se tilbake på kapittel 29, 34 og 39 i Lære og pakter og legge merke til
når åpenbaringene ble gitt. Spør:

• Hvor snart etter at Kirken ble organisert begynte Herren å undervise prinsippet
dere nettopp fant frem til?

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Neil L. Andersen i De tolv
apostlers quorum:

“Siden begynnelsen av gjenopprettelsen har Brødrene tatt befalingen om å
forkynne evangeliet på største alvor. I 1837, bare syv år etter at Kirken ble
organisert, i en tid med fattigdom og forfølgelse, ble misjonærer sendt for å
forkynne evangeliet i England. I løpet av noen få år var det misjonærer som
forkynte på forskjellige steder som Østerrike, Fransk Polynesia, India, Barbados,
Chile og Kina.

Herren har velsignet dette verk, og Kirken blir opprettet over hele verden… Solen går aldri ned
over rettferdige misjonærer som vitner om Frelseren. Tenk på den åndelige kraft disse 52 000
misjonærene utgjør, begavet med Herrens ånd, idet de frimodig forkynner at det ikke finnes ‘noe
annet navn, heller ingen annen vei eller noe annet middel hvorved frelse kan komme til
menneskenes barn, enn… Kristi navn’ [Mosiah 3:17]… Verden blir forberedt for Frelserens annet
komme i stor grad på grunn av Herrens arbeid gjennom sine misjonærer” (“Verden må
forberedes for det annet komme,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 51).
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Drøft følgende:

• Hvordan forbereder budskapet som undervises av Kirkens misjonærer,
menneskene til Jesu Kristi annet komme?

• Hvorfor var evangeliets gjengivelse nødvendig før Frelseren kunne komme
tilbake til jorden?

Vis følgende uttalelser av president Joseph F. Smith (1838-1918), og be en elev lese
dem høyt:

“Evangeliet lærer menneskene å være ydmyke, trofaste, ærlige og rettskafne for
Herren og mot hverandre, og i samme grad som dets prinsipper blir satt ut i livet,
vil fred og rettferdighet bre seg og bli opprettet på jorden, og synd, strid,
blodsutgydelse og fordervelse av alle slag opphøre å eksistere. Jorden vil bli
renset og gjort til en egnet bolig for himmelske vesener, og egnet til at Herren vår
Gud kan komme og bo på den, som han vil gjøre i tusenårsriket” (Læresetninger

fra Kirkens presidenter – Joseph F. Smith [1998], 394–95).

“Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige… regner det som en del av sin misjon å berede veien
for Guds Sønns bokstavelige og herlige komme til jorden for å regjere over den og bo sammen
med sitt folk” (Læresetninger – Joseph F. Smith, 395).

Still følgende spørsmål:

• Hvilke tanker eller åndelige inntrykk har dere hatt i løpet av denne leksjonen
om det ansvar Kirken og dens medlemmer har for å forberede verden til det
annet komme?

• Hvordan tror dere det å hjelpe andre å forberede seg til det annet komme, vil
hjelpe dere også å forberede dere?

For å runde av leksjonen, kan du be elevene fortelle hva de har gjort for å dele
gjenopprettelsens budskap med dem som ikke deler vår tro.

Elevenes leseoppdrag
• Lære og pakter 29:7–9; 34:5–7; 39:19–23; 45:15–46, 56–57; 88:81–87.

• Neil L. Andersen, “Verden må forberedes for det annet komme,” Ensign eller
Liahona, mai 2011, 49–52.
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LEKSJON 28

Arbeidet med å frelse sjeler
fremskyndes

Innledning
I de senere år har Kirkens ledere understreket Herrens profeti
om at han vil “fremskynde [sitt] verk” (L&p 88:73).
Frelsesarbeidet omfatter medlemsmisjonærarbeidet, arbeidet
med å holde på nye medlemmer, reaktivisering av mindre

aktive medlemmer, tempelarbeid og slektshistorie, og
undervisning i evangeliet. Denne leksjonen vil hjelpe elevene
å forstå sitt ansvar som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige for å delta i dette arbeidet.

Bakgrunnsstoff
• Dieter F. Uchtdorf, “Sover du gjennom gjenopprettelsen?” Ensign eller Liahona,

mai 2014, 58-62.

• “Hastening the Work of Salvation,” Ensign, okt. 2013, 36–39.

Undervisningsforslag
Lære og pakter 138:53-56
Herren fremskynder sitt verk
Fortell elevene at kort tid før sin død så president Joseph F. Smith et syn om
åndeverdenen, som nå er nedtegnet som Lære og pakter 138. Han fikk vite at
lederne i den siste evangelieutdeling og “mange andre” ble forberedt i den
førjordiske verden til sine jordiske ansvarsoppgaver. Be en elev lese Lære og pakter
138:53–56 høyt mens klassen følger med for å finne ut hvilke ansvarsoppgaver
disse lederne ble gitt i den førjordiske verden.

• Hvilke ansvarsoppgaver ble disse lederne gitt i den førjordiske verden? Hvilken
forberedelse mottok de der?

• Hvilke ansvarsoppgaver kan dere ha blitt gitt i den førjordiske verden? Hvilken
forberedelse kan dere ha mottatt? (Mens elevene uttrykker sine tanker, kan du
hjelpe dem å oppfatte dette prinsippet: I det førjordiske liv ble vi forberedt
til å komme til jorden i tidenes fylde for å arbeide for å frelse
menneskenes sjeler.)

Vis følgende uttalelse av president Thomas S. Monson, og be en elev lese den høyt:

“Er du klar over at Den gjenopprettede kirke var 98 år gammel før den hadde 100
staver? Men mindre enn 30 år senere hadde Kirken organisert sine neste 100
staver. Og bare åtte år etter det hadde Kirken mer enn 300 staver. I dag [2014]
har vi mer enn 3000 staver.

Hvorfor finner denne veksten sted i et akselererende tempo? Er det fordi vi er
bedre kjent? Er det fordi vi har vakre møtehus?
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Disse tingene er viktige, men årsaken til at Kirken vokser i dag er at Herren sa den ville det. I
Lære og pakter sa han: ‘Se, jeg vil fremskynde mitt verk i dets tid’ [L&p 88:73].

Vi, som åndebarn av vår himmelske Fader, ble sendt til jorden akkurat nå for å delta i å
fremskynde dette store arbeidet” (“Fremskynd arbeidet,” Liahona, juni 2014, 4).

• Hva sier president Monson om hvorfor vi ble sendt til jorden akkurat nå? (Etter
hvert som elevene svarer, kan du hjelpe dem å forstå dette prinsippet: Vi har et
ansvar for å delta i å fremskynde vår himmelske Faders arbeid.)

• Hvordan har dere sett en “fremskyndelse” av Guds arbeid? (Det finnes mange
svar på dette spørsmålet, herunder endringen i alderskravet for
misjonærtjeneste, det økende antallet misjonærer, det økende antallet templer
og økningen i hjelpemidler som gjør det slektshistoriske arbeidet enklere.)

Påpek at disse svarene viser at Herren fremskynder sitt arbeid på begge sider av
sløret. Forklar at Kirkens ledere i dag har lagt vekt på fem områder i arbeidet med å
frelse sjeler, og bedt hver enkelt av oss om å delta på disse områdene for å
fremskynde Guds arbeid i disse siste dager. Vis følgende uttalelse av eldste L.
Whitney Clayton i De syttis presidentskap, og be en elev lese den høyt. Be klassen
finne frem til de fem områdene som er en del av arbeidet med å frelse sjeler:

“Levende profeter og apostler lærer oss at ‘medlemmer av Jesu Kristi Kirke
sendes ut “for å arbeide i hans vingård med å frelse menneskenes sjeler” (L&p
138:56). Dette frelsesarbeidet omfatter medlemsmisjonærarbeidet, arbeidet med
å holde på nye medlemmer, reaktivisering av mindre aktive medlemmer,
tempelarbeid og slektshistorie, og undervisning i evangeliet’ [Håndbok 2: Kirkens
administrasjon (2010), 5.0]” (“Arbeidet med å frelse sjeler: Før og nå,” Liahona,

sep. 2014, 63).

Mens elevene finner frem til de fem områdene, kan du skrive følgende på tavlen:

Medlemsmisjonærarbeid

Arbeidet med å holde på nye medlemmer

Aktivisering av mindre aktive medlemmer

Tempelarbeid og slektshistorie

Undervise i evangeliet

Lære og pakter 88:73
Vi kan alle bidra til å fremskynde Herrens arbeid

Be en elev lese Lære og pakter 88:73 mens de andre elevene følger med.
Forklar så for elevene at vi alle skulle gjøre vårt beste for å øke vårt bidrag

til å fremskynde Herrens arbeid. Del ut utdelingsarket på slutten av leksjonen til
elevene, og forklar at dette utdelingsarket vil hjelpe dem å tenke på hvordan de kan
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øke sitt bidrag. Be elevene velge og hver for seg lese et eller flere av utsagnene på
utdelingsarket, og forberede seg til å besvare spørsmålene som står der.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å lese og forberede seg, kan du vurdere å be
en elev lese det første sitatet høyt. Be så noen elever presentere sine svar på de tre
spørsmålene på utdelingsarket, med fokus på medlemsmisjonærarbeid. Gjenta
denne prosessen for hvert av de fem sitatene.

Hjelp elevene å føle sannheten og viktigheten av å delta i arbeidet med å frelse
sjeler ved å stille følgende spørsmål:

• Hvilke velsignelser har dere mottatt når dere har deltatt i ett eller flere av disse
områdene av arbeidet med å frelse sjeler? Hvilke erfaringer har dere hatt mens
dere har deltatt i ett av disse områdene, som er spesielt meningsfylt for dere?

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

“Når vår tid i jordelivet er over, hvilke erfaringer vil vi kunne fortelle om med
hensyn til vårt eget bidrag til denne viktige perioden av livet, og for å fremme
Herrens verk? Vil vi være i stand til å si at vi brettet opp ermene og arbeidet av
hele vårt hjerte, av all makt, sinn og styrke? Eller må vi innrømme at vår rolle
stort sett var å være iakttager?” (“Sover du gjennom gjenopprettelsen?” Ensign
eller Liahona, mai 2014, 59).

Oppfordre elevene til å planlegge hva de vil gjøre for å delta mer i arbeidet med å
frelse sjeler ved å spørre:

• Hvordan har dere sett andre bidra til å fremskynde Herrens arbeid?

• Hvordan kan dere bidra til å fremskynde Herrens arbeid?

• Hvordan kan vår kunnskap og vårt vitnesbyrd om gjenopprettelsen motivere
oss til å delta mer i arbeidet med å frelse sjeler?

Be noen elever fortelle og vitne om noe de har lært om evangeliets gjengivelse
gjennom sitt studium under dette kurset. Avslutt med å bære vitnesbyrd om
sannheten av evangeliets gjengivelse gjennom profeten Joseph Smith.

Elevenes leseoppdrag
• Dieter F. Uchtdorf, “Sover du gjennom gjenopprettelsen?” Ensign eller Liahona,

mai 2014, 58-62.

Arbeidet med å frelse sjeler fremskyndes
Grunn på følgende spørsmål i forbindelse med hvert av de fem områdene som er en del av arbeidet
med å frelse sjeler:

• Hvordan kan din innsats på dette området av Guds arbeid bringe andre nærmere frelsens
velsignelser?
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• Hvilke erfaringer har du hatt, og hvilke velsignelser har du mottatt når du har deltatt i dette
området av Herrens arbeid med å frelse sjeler?

• Hva kan du gjøre, uavhengig av ditt nåværende kall i Kirken, for å bidra på dette området av
frelsesarbeidet?

Medlemsmisjonær-arbeidet
Eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum har sagt:

“Brødre og søstre, like sikkert som Herren har inspirert flere misjonærer til
å tjene, vekker han også sinnene og åpner hjertene til flere gode og ærlige
mennesker som vil motta hans misjonærer. Dere kjenner dem allerede, eller
vil bli kjent med dem. De er i familien deres og bor i nabolaget deres. De
går forbi dere på gaten, sitter ved siden av dere på skolen og har kontakt
med dere på nettet. Dere er også en viktig del av dette miraklet som

utspiller seg.

Hvis dere ikke er heltidsmisjonærer med et misjonærskilt på frakken, er det nå på tide å
male et på deres hjerte – malt som Paulus sa, ikke med ‘blekk, men med den levende Guds
Ånd’ [2 Korinterbrev 3:3]. … Vi har alle noe å bidra med til dette underet” (“Det er et
mirakel,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 78).

Holde på nye medlemmer
Eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum har sagt:

“Dere og jeg må gjøre alt vi kan for å sørge for at hvert medlem av Kirken
er fullstendig innlemmet i fellesskapet og nyter alle velsignelsene
evangeliet har å tilby.

President Gordon B. Hinckley har minnet dere og meg på vårt ansvar for å
være Herrens medarbeidere for å tilveiebringe hans planer for Kirken.
Under en satellittsending sa president Hinckley:

‘Herren har pålagt oss å forkynne evangeliet for enhver skapning. Dette vil kreve at alle
misjonærer – heltidsmisjonærer og stavsmisjonærer – gjør sitt aller beste. Det vil kreve at
alle biskoper, alle rådgivere i biskopsrådet og alle medlemmer av menighetsrådet gjør sitt
aller beste…’ (‘Finn lammene, fø fårene,’ Liahona, juli 1999, 120). Det vil kreve at alle
medlemmer gjør sitt aller beste” (“Medlemmer er nøkkelen,” Liahona, sep. 2000, 12).

Aktivisering av mindre aktive medlemmer

“Vår oppgave [som medlemmer] er å fordype oss i å vise kjærlighet og yte tjeneste for
menneskene rundt oss – trøste en kollega som trenger det, invitere våre venner til en dåp,
hjelpe en eldre nabo med hagearbeidet hans, invitere et mindre aktivt medlem hjem til et
måltid eller hjelpe en nabo med hennes slektshistorie. Dette er naturlige, gledesfylte måter
å invitere mindre aktive medlemmer og dem som ikke deler vår tro, inn i vårt liv og dermed
inn i evangeliets lys. Å dele med dem de morsomme stundene og de hellige stundene i vårt
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liv, kan faktisk være den mest effektive måten vi kan ‘arbeide i [Jesu Kristi] vingård med å
frelse menneskenes sjeler’ (L&p 138:56)” (“Hastening the Work of Salvation,” Ensign, okt.
2013, 36).

Tempelarbeid og slektshistorie
Eldste Quentin L. Cook i De tolv apostlers quorum har sagt:

“Kirkens ledelse har gitt en sterk oppfordring til den oppvoksende
generasjon om å lede an i bruken av teknologi for å oppleve Elijahs ånd, og
søke etter sine forfedre og utføre tempelordinanser for dem. Mange av de
tunge løftene for å fremskynde frelsesarbeidet for både de levende og de
døde, vil bli gjort av dere unge” (“Røtter og grener,” Ensign eller Liahona,
mai 2014, 46).

Undervisning i evangeliet

“Ansvaret for å undervise i evangeliet er ikke begrenset til dem som formelt er kalt til
lærere. Som medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har du ansvar for å
undervise i evangeliet. Som forelder, sønn, datter, ektemann, hustru, bror, søster, leder i
Kirken, lærer for en klasse, hjemmelærer, besøkende lærerinne, medarbeider, nabo eller
venn har du anledninger til å undervise. Noen ganger kan du undervise åpent og direkte
ved det du sier og det vitnesbyrd du bærer. Og du underviser alltid ved eksempel”
(Undervisning, intet større kall: Ressursveiledning for undervisning i evangeliet
[1999], 3–4).
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Siste- dagers- hellige ble latterliggjort i offentlige taler, bøker, 
blader og aviser. De forente staters kongress vedtok lover 
som begrenset kirkemedlemmers frihet og skadet Kirken 
økonomisk ved å begrense hvor mye eiendom Kirken kunne 
eie. “Disse lovene førte til syvende og sist til at tjenestemenn 
arresterte og fengslet menn som hadde mer enn én hustru, 
og nektet dem stemmerett, rett til privatliv i sitt hjem og 
andre friheter som borgere har” (Vår arv: Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Helliges historie i korte trekk [1996], 97). Innen 
1890 hadde hundrevis av trofaste siste- dagers- hellige sonet 
fengselsstraffer. Andre gikk i dekning for å unngå å bli arre-
stert og fengslet. Under disse forholdene led mange familier 
av stress, sorg, fattigdom og sult.

Selv om verden latterliggjorde dem for å praktisere flergifte, 
forsvarte mange trofaste siste- dagers- hellige praksisen og 
vitnet om at de visste at den hadde blitt åpenbart av Gud 
gjennom profeten Joseph Smith.

Disse vanskelige omstendighetene fikk president Wilford 
Woodruff til ydmykt å søke Herrens veiledning angående de 
helliges praktisering av flergifte. I 1889 ba president Wood-
ruff Kirkens ledere slutte å forkynne prinsippet flergifte. I 
1890 ble det utført svært få slike vielser, og disse ble gjort i 

strid med president Woodruffs råd. Noen publiserte imidlertid 
reportasjer om at Kirken fremdeles fremmet praktisering av 
flergifte. Disse rapportene førte til økt motstand mot Kirken. 
I september 1890 utstedte president Woodruff et manifest, 
som nå er kjent som Offisiell erklæring 1 i Lære og pakter.

Det andre manifestet

“Manifestet [Offisiell erklæring 1] erklærte president [Wilford] 
Woodruffs hensikt om å rette seg etter USAs lover.  Det sa 
ingenting om andre lands lover. Helt siden det ble grunnlagt 
kolonier i Mexico og Canada, hadde Kirkens ledere utført 
flergifte i disse landene, og etter oktober 1890 ble det 
fortsatt utført flergifte i det stille der… I spesielle tilfeller ble 
et mindre antall polygame vielser utført i USA mellom 1890 
og 1904, men hvorvidt disse vielsene var godkjent, er uklart” 
(“The Manifesto and the End of Plural Marriage,” Gospel 
Topics, lds.org/topics).

“På generalkonferansen i april 1904 utstedte president 
[Joseph F.] Smith en kraftfull erklæring kjent som det andre 
manifestet, om at flergifte skulle straffes med utelukkelse” 
(“Plural Marriage in The Church of Jesus Christ of Latter - day 
Saints,” Gospel Topics, lds.org/topics).
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Jorgensen, “The Mantle of the Prophet Joseph Passes to 
Brother Brigham: A Collective Spiritual Witness,” BYU Stu-
dies, årg. 36, nr. 4 [1996–97], 142).

Wilford Woodruff skrev: “Hvis jeg ikke hadde sett ham med 
mine egne øyne, er det ingen som kunne ha overbevist meg 
om at det ikke var Joseph Smith, og enhver som kjente disse to 
mennene, kan bevitne dette” (i History of the Church, 7:236).

8. august 1844 klokken 14.00

Klokken 14.00 kom flere tusen hellige til det de visste ville 
være et viktig møte. Brigham Young talte oppriktig om Sid-
ney Rigdons foreslåtte formynderskap og hans likegyldighet 
overfor Joseph Smith i de foregående to årene, og sa så:

“Hvis folket ønsker at president Rigdon skal lede dem, kan de 
få ham, men jeg sier dere at De tolvs quorum har nøklene til 
Guds rike i hele verden.

De tolv er utpekt ved Guds finger. Her er Brigham, har hans 
knær noen gang sviktet? Har hans lepper noen gang dirret? 
Her er Heber [C. Kimball] og de øvrige av De tolv, en uav-
hengig gruppe som har prestedømmets nøkler – Guds rikes 
nøkler til å utfri hele verden. Dette er sant, det tar jeg Gud til 
vitne på. De står nest etter Joseph og fungerer som Kirkens 
første presidentskap” (i History of the Church, 7:233).

Mange hellige kommenterte at Brigham Young så og hørtes ut 
som Joseph Smith mens han talte den ettermiddagen. I tillegg 
til dette miraklet følte mange av de hellige også Den hellige 
ånd vitne for dem om at Brigham Young og De tolv apostlers 
quorum var kalt av Gud til å lede Kirken. På slutten av dette 
møtet stemte de hellige i Nauvoo enstemmig for å oppholde 
De tolv apostlers quorum, med Brigham Young i spissen, til å 
lede Kirken. Det var imidlertid ikke alle medlemmer av Kirken 
som til syvende og sist valgte å følge apostlene. Noen av dem 
valgte isteden å følge enkeltpersoner som Sidney Rigdon og 
James Strang, som dannet sine egne kirkesamfunn.
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på et sted som kalles Mountain Meadows. Lee ledet angre-
pet, men skjulte sin identitet slik at det skulle virke som om 
bare indianere var involvert. Noen av nybyggerne ble drept 
eller skadet, og resten kjempet imot angriperne og tvang Lee 
og indianerne til å trekke seg tilbake. Nybyggerne dannet 
snart kringvern med vognene for å beskytte seg. To angrep til 
fulgte under en fem dager lang beleiring av vogntoget.

På ett tidspunkt ble militssoldater i Cedar City oppmerk-
somme på to nybyggermenn som var utenfor kringvernet av 
vogner. Militssoldatene skjøt mot dem og drepte en av dem. 
Den andre mannen unnslapp og bragte nyheten til vognlei-
ren om at hvite menn var involvert i angrepet mot dem. De 
som planla angrepet, var nå fanget i sitt eget bedrag. Hvis 
nybyggerne fikk anledning til å dra videre til California, ville 
nyheten spre seg om at siste- dagers- hellige var ansvarlige 
for angrepet på vogntoget. Konspiratorene fryktet at denne 
nyheten ville bringe negative konsekvenser over dem selv og 
de andre medlemmene.

Mountain Meadows- massakren

I et forsøk på å hindre at nyheten spredde seg om at siste- 
dagers- hellige var involvert i angrepet på vogntoget, la 
Isaac Haight, John D. Lee og andre lokale ledere i Kirken og 
militsen en plan for å drepe alle gjenværende nybyggere 
unntatt små barn. Ifølge denne planen kontaktet John D. Lee 
nybyggerne og sa at militsen ville beskytte dem mot ytterli-
gere angrep ved å lede dem trygt tilbake til Cedar City. Mens 
nybyggerne gikk i retning Cedar City, vendte militssoldatene 
seg mot dem og skjøt mot dem. Noen indianere som ble 
rekruttert av nybyggerne, kom frem fra gjemmesteder for å 
slutte seg til angrepet. Av ca 140 nybyggere som var med i 
vogntoget, ble bare 17 små barn spart.

To dager etter massakren kom James Haslam til Cedar City 
med president Youngs svarmelding, som ba lokale ledere 
om å la vogntoget få dra i fred. Da Haight leste Youngs ord, 
gråt han som et barn og fikk kun frem ordene: ‘For sent, for 
sent.’” (Richard E. Turley jr., “The Mountain Meadows Mas-
sacre,” Ensign, sep. 2007, 20).

Tragiske konsekvenser

Mountain Meadows- massakren førte ikke bare til drapet på 
ca 120 ofre, men den forårsaket også stor lidelse for de gjen-
levende barna og andre slektninger av ofrene. Noen siste- 
dagers- hellige tok seg av barna som overlevde massakren. 

I 1859 tok føderale myndigheter disse barna i forvaring og 
førte dem tilbake til slektninger i Arkansas. Paiute- indianerne 
led også fordi de urettmessig fikk skylden for forbrytelsen.

Kirkens ledere fikk vite om massakren

“Selv om Brigham Young og andre kirkeledere i Salt Lake City 
fikk høre om massakren kort tid etter at den fant sted, kom 
deres forståelse om den rolle bosetterne hadde spilt og de 
grusomme detaljene om forbrytelsen gradvis over tid. I 1859 
avløste de stavspresident Isaac Haight og andre fremstående 
kirkeledere i Cedar City som var innblandet i massakren. I 
1870 utelukket de Isaac Haight og John D. Lee fra Kirken.

I 1874 anklaget en storjury i territoriet ni menn for deres rolle 
i massakren. De fleste av dem ble til slutt arrestert, selv om 
bare Lee ble stilt for retten, dømt og henrettet for forbrytel-
sen. En annen av de anklagede mennene vitnet for aktoratet 
[vitnet frivillig mot de andre tiltalte], mens andre flyktet fra 
loven i mange år. Andre militssoldater som hadde utført mas-
sakren, levde resten av sitt liv med en fryktelig skyldbyrde og 
stadige mareritt om det de hadde gjort og sett” (Richard E. 
Turley jr., “The Mountain Meadows Massacre,” Ensign, sep. 
2007, 20).

150- årsmarkeringen av Mountain Meadows- massakren

President Henry B. Eyring i Det første presidentskap sa:

“Ansvaret for [Mountain Meadows- massakren] ligger hos 
lokale ledere av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i 
områdene nær Mountain Meadows, som også hadde sivile 
og militære stillinger, samt hos medlemmer av Kirken som 
handlet under deres ledelse …

Jesu Kristi evangelium, som vi slutter oss til, avskyr kaldblo-
dige drap på menn, kvinner og barn. Det handler om fred 
og tilgivelse. Det som ble gjort [ved Mountain Meadows] for 
lenge siden av medlemmer av vår kirke, representerer et for-
ferdelig og utilgivelig avvik fra den kristne lære og adferd… 
Det er ingen tvil om at guddommelig rettferdighet vil ilegge 
de ansvarlige for massakren behørig straff …

Måtte himmelens Gud, hvis sønner og døtre vi alle er, 
velsigne oss så vi kan hedre dem som døde her, ved å gi 
hverandre den rene kjærlighet og tilgivelsens ånd som hans 
enbårne Sønn viste” (“150th Anniversary of Mountain 
Meadows Massacre,” 11. sep. 2007, mormonnewsroom.org/
article/150th- anniversary- of- mountain- meadows- massacre).
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