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Innledning til Mormons
boks læresetninger,
lærerveiledning
(Religion 275)
Hva forventes av en religionslærer?
Når du forbereder deg til å undervise, er det viktig å forstå formålet med Seminar
og Institutt:

“Vårt formål er å hjelpe ungdom og unge voksne å forstå og sette sin lit til læresetningene om
Jesu Kristi forsoning, kvalifisere seg til templets velsignelser og forberede seg, sin familie og
andre til evig liv sammen med sin Fader i himmelen” (Undervisning i evangeliet: En håndbok for
lærere og ledere i Seminar og Institutt [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 viktigheten av, og 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.

Hva er målene og hensiktene med dette kurset?
Det er forventet at mange elever i Institutt-alder tidligere har studert Mormons bok
fortløpende – fra begynnelse til slutt – i Seminar, hjemme eller på en misjon. Dette
kurset, Mormons boks læresetninger (Religion 275), er utviklet for å hjelpe elevene
å bruke en annen tilnærming til å studere Mormons bok. Leksjonene i dette kurset
fokuserer på fremtredende doktrinære temaer som ble vektlagt av de inspirerte
forfatterne av Mormons bok.

President Ezra Taft Benson (1899-1994) oppfordret lesere av Mormons bok til å
fokusere sin oppmerksomhet på læren den inneholder:
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“Mormons bok ble skrevet for vår tid … Ikke bare burde vi kjenne til bokens
historie og trosfremmende beretninger; vi burde også forstå dens lære. Hvis vi
gransker de læresetninger som Mormons bok inneholder, kan vi finne de
sannheter som vil avsløre og bekjempe mange av menneskenes falske teorier og
feilaktige oppfatninger” (“Jesus Kristus – gaver og forventninger,” Lys over
Norge, des. 1987, 3).

Gjennom hele dette kurset kommer elevene til å studere profetiske skrifter og
læresetninger som finnes i Mormons bok, med vekt på vår himmelske Faders plan
og hans Sønn Jesu Kristi sentrale oppgave. Elevene vil få større forståelse av
Mormons bok som et annet vitne om Jesus Kristus, og vil utdype sin kjærlighet til
og sitt vitnesbyrd om ham. De kommer til å forbedre sin evne til å studere
evangeliets læresetninger slik de står i Skriftene, noe som fører til større forståelse
og personlig disippelskap. De vil bli forberedt på å forklare og vitne om Mormons
boks betydning og guddommelige opprinnelse, og læresetningene den inneholder.

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 ved å gjennomføre en vurdering.

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

• Innledning

• Bakgrunnsstoff

• Undervisningsforslag

• Elevenes leseoppdrag

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

Bakgrunnsstoff
Denne delen anbefaler ressurser, for eksempel budskap fra vår tids profeter og
andre ledere i Kirken, som kan hjelpe deg å forstå de læresetninger, prinsipper og
sannheter i evangeliet 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
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håndboken Læring og undervisning i evangeliet). Foreslåtte læringsaktiviteter er
utformet for å hjelpe elevene å finne frem til, forstå, føle sannheten og betydningen
av og anvende hellige sannheter. Du kan velge å bruke noen eller alle forslagene,
og tilpasse dem så de passer din egen undervisningsstil og for å dekke elevenes
behov og omstendigheter. Når du overveier hvordan du kan tilpasse
leksjonsmateriell, skulle du følge dette rådet fra eldste Dallin H. Oaks i De tolv
apostlers quorum:

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

paneldiskusjon med eldste Dallin H. Oaks” [satellittsending for Seminar og Institutt, 7. aug.
2012]; si.lds.org).

Dette kurset inneholder uttalelser av 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 viser et eksempel på hvordan man innlemmer
grunnprinsippene for læring og undervisning i evangeliet i et tematisk kurs (se
Læring og undervisning i evangeliet, 10, 23–31, 38–41).

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).
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Elevenes leseoppdrag
Denne delen viser en liste over skriftsteder, taler av Kirkens ledere og annet
materiale som vil berike elevenes forståelse av emnene som er vektlagt i
leksjonene. Gi elevene i oppdrag, og oppfordre dem til å lese dette materiellet 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 listen 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:

• Prøver jeg å etterleve evangeliet verdig, slik at jeg kan være mottagelig for
Ånden i min undervisning?

• Har jeg bedt om å motta veiledning fra Den hellige ånd? (Se L&p 42:14.)

• 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 anbefalinger kan også være nyttige:

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

• Forvent at elevene fyller 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).

• Gjennom hele kurset er det henvist til skriftstudieferdigheter. Dra nytte av disse
mulighetene til å hjelpe elevene å bli mer selvhjulpne i sitt studium av Skriftene
og mer engasjert i livslang læring ved hjelp av Skriftene.

Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum:

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

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

Mormons bok er et annet
testamente om Jesus Kristus

Innledning
De som studerer Mormons boks læresetninger, vil få visshet
om at Jesus er Kristus. I denne leksjonen skal elevene lære at
bokens viktigste forfattere var øyenvitner om Guds Sønn, og

at deres ord bidrar til å utdype vår forståelse av og vårt
vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans evangelium.

Bakgrunnsstoff
• Gordon B. Hinckley, “Et levende og sant vitnesbyrd,” Liahona, aug. 2005, 3.

• “Mormons bok – sluttstenen i vår religion,” kapittel 9 i Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Ezra Taft Benson (2014), 125–35.

Undervisningsforslag
1 Nephi 13:40; 2 Nephi 25:17–18; Alma 33:22–23
Mormons bok er et testamente om Jesus Kristus
Vis følgende uttalelse av profeten Joseph Smith (1805-44), og be en elev lese
den høyt:

“Jeg fortalte brødrene at Mormons bok var den mest korrekte av alle jordens
bøker, sluttstenen i vår religion, og at et menneske ville komme nærmere Gud ved
å følge dens forskrifter enn ved å følge noen annen bok” (Innledning til Mormons
bok).

• Hvilke av profetens påstander om Mormons bok har du et vitnesbyrd om, og
hvorfor?

• Hvordan øker profetens uttalelse din motivasjon til å studere Mormons bok?

Be elevene markere denne uttalelsen i Skriftene i sjette avsnitt av innledningen til
Mormons bok, og foreslå at de skriver krysshenvisninger til 1 Nephi 13:40 og 2
Nephi 25:17-18 ved siden av den. (Merk: Krysshenvisning er en skriftstudieteknikk
som du kan velge å legge vekt på gjennom hele dette kurset. Når elevene styrker
sine skriftstudieferdigheter, blir de mer åndelig selvhjulpne.)

Be noen elever etter tur lese høyt fra 1 Nephi 13:40 og 2 Nephi 25:17-18, mens
klassen leter etter en av de viktigste hensiktene med Mormons bok.

• Hva sier disse versene er en av de viktigste hensiktene med Mormons bok?
(Elevene bør nevne følgende sannhet: Gud frembragte Mormons bok i de
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siste dager for å overbevise alle mennesker om at Jesus er Kristus. [Se også
Mormons boks tittelside.])

• Hvordan overbeviser Mormons bok folk om at Jesus er Kristus?

Vis følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson (1899–1994), og be elevene lese
den hver for seg:

“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 hans
strålende oppstandelse. 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 på læren om forsoningen. Denne guddommelig inspirerte bok er i
sannhet en sluttsten når det gjelder å bære vitnesbyrd for verden om at Jesus er

Kristus” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Ezra Taft Benson [2014], 128–30).

• Hva er noen realiteter i Jesu Kristi liv og virke som blir bekreftet i
Mormons bok?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Russell M. Nelson i De tolv
apostlers quorum:

“Jeg har lest [Mormons bok] mange ganger. Jeg har også lest mye som har blitt
skrevet om den. Noen forfattere har fokusert på historiene i den, folket eller de
korte historiske beskrivelsene. Andre har blitt fengslet av språkets oppbygning
eller bokens omtale av våpen, geografi, dyreliv, byggeteknikker eller mål-og
vektsystemer.

Hvor interessant dette enn er, er et studium av Mormons bok mest givende når
man fokuserer på dens primære formål – å vitne om Jesus Kristus. Sammenlignet med det er alt
annet underordnet.

Når du leser Mormons bok, bør du konsentrere deg om hovedpersonen i boken – fra første til
siste kapittel – Herren Jesus Kristus, den levende Guds Sønn” (“Et vitnesbyrd om Mormons bok,”
Liahona, jan. 2000, 82).

• Av alle budskap i Mormons bok, hvorfor tror du det er viktigst å fokusere på
budskapet om Jesus Kristus?

Forklar for elevene at da profeten Alma hadde underviste zoramittene om
Frelserens virksomhet (se Alma 33:22), oppfordret han sine tilhørere til å så Guds
ord i sitt hjerte, slik at det kunne vokse. Be elevene hver for seg lese Alma 33:22–23
og finne de sannheter Alma oppfordret sine lesere til å “så” i sitt hjerte.

• Hva var budskapet Alma ønsket at hans tilhørere skulle så i sitt hjerte?

• Hvilke resultater lovet Alma dersom de ville så og gi næring til disse
trosoppfatningene om Jesus Kristus? (Deres vitnesbyrd ville vokse “til evig liv”.
Deres byrder ville bli lette.)

• Hvordan har ditt studium av Mormons bok hjulpet deg å motta de
velsignelsene Alma beskriver?

LEKSJON 1
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1 Nephi 6:4; 2 Nephi 11:2–3; Jakobs bok 1:7–8; Mormon 1:15; 3:20–22; Ether
12:38–39, 41
Mormons boks forfattere var øyenvitner om Jesus Kristus
Forklar at Mormons bok overveiende ble skrevet av fire hovedforfattere: Nephi,
Jakob, Mormon og Moroni. (Unntakene er bøkene Enos, Jarom og Omni.)

Lag følgende oversikt på tavlen. For å hjelpe elevene å lære om disse fire
hovedforfatterne, kan du be dem velge og hver for seg lese ett av følgende
skriftsteder. Be dem se etter hva som gjorde forfatteren kvalifisert til å være et
effektivt vitne om Jesus Kristus.

Forfatter Opplevelse

1. Nephi 2 Nephi 11:2

2. Jakob 2 Nephi 11:3

3. Mormon Mormon 1:15

4. Moroni Ether 12:38–39

La elevene fortelle hva de lærte av hvert av de fire skriftstedene. Spør deretter:

• Hvorfor er det viktig å forstå at de viktigste forfatterne i Mormons bok var
øyenvitner om Jesus Kristus? (Mens dere drøfter dette spørsmålet, kan du
hjelpe elevene å oppfatte følgende sannhet: Ved å studere Mormons bok
lærer vi om Jesus Kristus og hans misjon av dem som så og kjente ham.
Du kan gjerne forklare at Mormons boks oversetter, Joseph Smith, også var et
øyenvitne om Jesus Kristus.)

Legg til en tredje kolonne i oversikten på tavlen, som vist:

Forfatter Opplevelse Hensikt

1. Nephi 2 Nephi 11:2 1 Nephi 6:4

2. Jakob 2 Nephi 11:3 Jakobs bok 1:7-8

3. Mormon Mormon 1:15 Mormon 3:20–22

4. Moroni Ether 12:38–39 Ether 12:41

LEKSJON 1

3



Be elevene hver for seg lese ett av skriftstedene i den tredje kolonnen, og se etter
årsakene til at hver forfatter nedtegnet sitt budskap.

• Hvorfor skrev disse forfatterne av Mormons bok ned sine budskap?

• Hvorfor tror du disse forfatterne var så oppsatt på å innby andre til å komme til
Kristus?

• Hvordan angår deres invitasjoner til å komme til Kristus deg personlig? Hva
tenker og føler du når du grunner på disse oppfordringene?

2 Nephi 33:1–2, 4–5, 10–11
Mormons bok hjelper oss å tro på Jesus Kristus
Forklar at selv om utalliges liv har blitt forandret på grunn av deres vitnesbyrd om
Mormons bok, er det andre som strever med tvil med hensyn til dens sannhet
og ekthet.

• Hvilke råd vil du gi for å hjelpe noen å styrke eller få et vitnesbyrd om
Mormons bok?

Be en elev lese 2 Nephi 33:1-2 høyt, mens klassen finner ut hvilken kraft som gjør
at budskapet i Mormons bok kan trenge inn i vårt hjerte.

• Hvilken kraft sa Nephi ville gjøre hans budskap i stand til å trenge inn i en
persons hjerte? (Den hellige ånds kraft.)

• Hva sa Nephi ville hindre noen i å motta Den hellige ånd?

Be elevene uttrykke og snakke om et prinsipp som undervises i disse versene.
(Hjelp elevene å finne følgende prinsipp: Den hellige ånd kan bringe Mormons
boks budskap inn i vårt hjerte så lenge vi ikke forherder vårt hjerte mot Den
hellige ånd. Vurder å skrive dette prinsippet på tavlen.)

Gi elevene tid til å studere 2 Nephi 33:4-5 for å finne ytterligere velsignelser vi kan
motta ved å studere Mormons bok. Be elevene fortelle hva de har funnet ut.

Vis følgende uttalelse av eldste L. Whitney Clayton i De sytti, og be en elev lese
den høyt:

“[Vi] må velge å åpne vårt hjerte for Frelserens guddommelighet … Gud tvinger
oss ikke til å tro. I stedet oppfordrer han oss til å tro ved å sende levende profeter
og apostler for å undervise oss, ved å gi oss hellig skrift og ved å kalle på oss
gjennom sin Ånd … Beslutningen om å tro er det viktigste valget vi noensinne
gjør. Den former alle våre andre beslutninger” (“Velg å tro,” Ensign eller Liahona,
mai 2015, 38).

• Hvordan kan det å ta imot oppfordringen fra Mormons boks opptegnelsesførere
om å tro på Jesus Kristus, forme alle våre andre beslutninger?

Fortsett med å be en elev lese 2 Nephi 33:10-11 høyt, mens klassen ser etter
hvordan Nephi beskriver forholdet mellom å tro på hans ord og å tro på Jesus
Kristus.

• Hva sier Nephi er forholdet mellom å tro på hans ord og å tro på Jesus Kristus?
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• Hva sa Nephi ville skje “på den siste dag” med dem som forkaster hans ord?

Be elevene bære vitnesbyrd om hvordan Mormons bok har hjulpet dem å komme
nærmere Jesus Kristus.

Elevenes leseoppdrag
• 1 Nephi 6:4; 13:40; 2 Nephi 11:2–3; 25:17–18; 33:1–2, 4–5, 10–11; Jakobs bok

1:7–8; Alma 33:22–23; Mormon 1:15; 3:20–22; Ether 12:38–39, 41.

• “Mormons bok – sluttstenen i vår religion,” kapittel 9 i Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Ezra Taft Benson (2014), 125–35.
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LEKSJON 2

Gi akt på profetenes ord
Innledning
Gud kaller profeter til å bære vitnesbyrd om Jesus Kristus, til
å forkynne omvendelse og til å innby alle til å komme til
Frelseren. Mormons bok forteller oss at de som gir akt på

disse profetenes ord, blir velsignet, mens de som motsetter
seg dem, opplever anger og sorg.

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

• Claudio R. M. Costa, “Lydighet mot profetene,” Ensign eller Liahona, nov.
2010, 11–13.

• Carol F. McConkie, “Etterlev profetenes ord,” Ensign eller Liahona, nov.
2014, 77–79.

• “Vårt behov for levende profeter,” kapittel 1 i De levende profeters læresetninger –
elevhåndbok (Kirkens skoleverks håndbok, 2010), 4-13.

Undervisningsforslag
1 Nephi 1:4–15, 18; Mosiah 11:20–25; 13:33–35
Profeters oppgave
Spør klassen:

• Hvordan skiller vår tro på en levende profet i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige oss ut fra andre trossamfunn?

• Hvorfor er levende profeter like nødvendige i dag som de var i andre perioder
av jordens historie?

Be noen elever etter tur lese høyt fra 1 Nephi 1:4-15, 18, mens klassen følger med
og ser etter hvordan Herren kalte og forberedte Lehi til å være profet.

• Hva opplevde Lehi som forberedte ham til å være profet? (Han fikk et
vitnesbyrd om Jesus Kristus, og han forutså de ugudeliges tilintetgjørelse og den
barmhjertighet som gis dem som kommer til Gud.)

• Hvorfor trengte Jerusalems innbyggere profeter som Lehi? (Når elevene svarer,
bør du sørge for at de oppfatter denne sannheten: Gud kaller profeter og
åpenbarer sin vilje gjennom dem.)

Be en elev lese følgende uttalelse av president John Taylor (1808-87):
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“Vi trenger et levende tre – en levende kilde – levende intelligens som veller ut
fra det levende prestedømme i himmelen, gjennom det levende prestedømme på
jorden … Og fra den tid da Adam først mottok kommunikasjon fra Gud til den
tiden da Johannes på øya Patmos mottok sin kommunikasjon, eller Joseph Smith
fikk himlene åpnet for seg, krevde det alltid nye åpenbaringer tilpasset de
spesielle omstendighetene som kirkene eller enkeltmenneskene befant seg i.

Adams åpenbaring instruerte ikke Noah om å bygge arken, heller ikke fortalte Noahs åpenbaring
at Lot skulle forlate Sodoma, og ingen av disse omtalte Israels barns flukt fra Egypt. Alle disse
fikk sine egne åpenbaringer, og det samme gjorde Jesaja, Jeremia, Esekiel, Jesus, Peter, Paulus,
Johannes og Joseph. Og det samme må vi” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – John Taylor
[2001], 158).

• Hvorfor er det viktig å vite at Herren fortsetter å åpenbare sin vilje gjennom
levende profeter?

• Hvordan kan det å studere profeters oppgave i Mormons bok hjelpe oss i
vår tid?

Skriv følgende henvisninger på tavlen:

Mosiah 11:20–25

Mosiah 13:33-35

Forklar at selv som profeter formidler mange budskap som er spesifikke for deres
tid, er det noen budskap som alle profeter fremfører. Be elevene merke seg to slike
budskap mens de leser skriftstedene på tavlen hver for seg. Be elevene markere i
Skriftene det sentrale budskapet som profeten Abinadi fremførte i hvert skriftsted.
(Merk: Markering av skriftsteder er en skriftstudieteknikk du kan vurdere å
undervise i gjennom hele kurset).

Be elevene fortelle hva de har funnet, og sammenfatt svarene ved å legge vekt på
denne læresetningen: Alle Guds profeter forkynner omvendelse og vitner om
Jesus Kristus.

Vurder å be elevene bruke noen minutter på å finne et eksempel på en profet i
Mormons bok som forkynner omvendelse eller bærer vitnesbyrd om Jesus Kristus.
(Noen eksempler på profeter som forkynner omvendelse, er Jesaja i 2 Nephi
16:9–11, Jakob i Jakobs bok 2–3, Abinadi i Mosiah 11–12, Samuel i Helaman 13–16
og Mormon i Mormon 3. Noen eksempler på profeter som underviser om Jesus, er
Nephi i 1 Nephi 19 og i 2 Nephi 25, Alma i Alma 7 og Mormon i Mormon 7.) Be
noen elever dele eksemplene sine med klassen.

• Hvorfor tror du profeter konsekvent forkynner omvendelse og vitner om Jesus
Kristus?

• Hvordan hjelper det å lytte til disse budskapene oss å oppnå frelse?

LEKSJON 2
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Helaman 13:24–33; 3 Nephi 8:24–25; 9:10–11
Å avvise Guds profeter fører til anger
Vis følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson (1899–1994), og be en elev lese
den høyt:

“Når profeten påpeker verdens synder, ønsker de verdslige enten å lukke
profetens munn eller å late som om profeten ikke fantes, istedenfor å omvende
seg fra sine synder. Popularitet er aldri en prøve på sannhet … Jo nærmere vi
kommer Herrens annet komme, kan vi forvente at verdens innbyggere etter hvert
blir stadig mer ugudelige, og profeten vil bli stadig mindre populær blant dem”
(Læresetninger fra Kirkens presidenter – Ezra Taft Benson [2014], 152).

• Hvorfor tror du det er noen som ikke bryr seg om hva en profet sier?

Be klassen stille granske profeten Samuels ord i Helaman 13:24-29, og se etter
grunner til at folk avviser profetiske advarsler. Du kan gjerne igjen oppfordre
elevene til å markere det de finner.

• Hva sier Samuel om hvorfor nephittene forkastet Guds profeter?

• Selv om vi ikke er skyldig i å mishandle eller drepe profetene, hvordan kan
disse versene være en advarsel for oss i dag?

Be en elev lese Helaman 13:30-33 høyt, mens klassen ser etter konsekvensene som
lamanitten Samuel profeterte ville komme til dem som forkastet profetenes ord. Be
så klassen lese oppfyllelsen av denne profetien i 3 Nephi 8:24–25; 9:10–11.

• Hvilken sannhet kan vi sammenfatte av disse versene? (Elevene bør nevne
følgende prinsipp: Hvis vi avviser Herrens profeters ord, kommer vi til å
oppleve anger og sorg. [Se også 3 Nephi 28:34.])

Be en elev lese følgende uttalelser av president Ezra Taft Benson:

“Hvis vi ønsker å vite vår stilling overfor Herren, la oss spørre oss selv om vår
stilling overfor hans jordiske leder – er vårt liv i harmoni med Herrens salvede –
den levende profet – Kirkens president, og med Det første presidentskap?”
(Læresetninger – Ezra Taft Benson, 150).

“Hvordan vi reagerer på ordene til en levende profet når han forteller oss hva vi trenger å vite,
men helst ikke vil høre, er en prøve på vår trofasthet” (Læresetninger – Ezra Taft Benson, 152).

• Hvordan kan president Bensons uttalelser motivere deg til å bli flinkere til å
følge rådene fra Guds levende profet?

• Hvilke profetiske budskap anser du for å være noen av de viktigste for
siste-dagers-hellige i dag?

LEKSJON 2
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Mosiah 15:10–13; 3 Nephi 10:12; 12:1–2; Ether 7:23–27
Å følge Guds profeter gir velsignelser
Fortell elevene at profeten Abinadi underviste kong Noah og hans ugudelige
prester om hvor viktig det er å gi akt på profetenes ord. Be en elev lese Mosiah
15:10-13, mens klassen overveier hvordan de kan sammenfatte versene som en
prinsipperklæring.

• Hvordan vil du uttrykke Abinadis ord som en prinsipperklæring? (Elevene kan
sammenfatte dette skriftstedet som følger: De som lytter til profetenes ord,
og som tror på Jesu Kristi forløsende kraft, og omvender seg fra sine
synder, er arvinger til Guds rike.)

Be elevene tenke på og dele eksempler fra Mormons bok på trofaste enkeltpersoner
og grupper som ble velsignet ved å gi akt profetenes ord. Her er noen eksempler:
Lehis familie unnslapp ødeleggelsen ved å følge rådet om å flykte fra Jerusalem (2
Nephi 1:4). Alma den eldre lyttet til Abinadis ord, og var i stand til å undervise
mange mennesker (Mosiah 17:1-4, 18:1-3). Kaptein Moronis hær fant ut hvor de
skulle dra for å forsvare seg mot lamanittenes hær ved å søke Almas råd (Alma 43:
23-24).

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen (ikke ta med prinsippene i fet
skrift):

3 Nephi 10:12 (Sikkerhet kommer ved å følge Guds profeter.)

3 Nephi 12:1–2 (Profeter lærer oss hvordan vi kan få forlatelse for våre
synder.)

Ether 7:23–27 (Hvis vi følger profetenes råd og husker på Herren, vil han
velsigne oss i henhold til våre behov.)

Be elevene lese ett av skriftstedene på tavlen, og sammenfatte det de leste som en
prinsipperklæring. Mens elevene deler sine erklæringer, kan du vurdere å skrive de
foreslåtte prinsipperklæringene ved siden av hver henvisning.

For å hjelpe elevene å forstå at ytterligere velsignelser kommer ved å følge profeten,
kan du vise følgende uttalelse av eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers
quorum, og be en elev lese den høyt:

“Det er ingen liten ting, mine brødre og søstre, å ha en Guds profet i vår midte.
Store og fantastiske velsignelser blir oss til del når vi lytter til Herrens ord som gis
oss gjennom ham … Når vi hører Herrens rettledning uttrykt i ordene til Kirkens
president, skulle vi reagere positivt og straks. Historien viser at det fører til
sikkerhet, fred, fremgang og lykke når vi svarer på profetisk rettledning” (“Hans
ord skal I motta,” Liahona, juli 2001, 79).

• Når har du blitt velsignet ved å reagere positivt og raskt på profetisk
rettledning?
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• Når du ser fremover i tid, hvorfor tror du det vil være viktig å ha profeter
på jorden?

Utfordre elevene til å tenke over om deres egne handlinger reflekterer deres ønske
om trofast å følge Herrens profeter. Be dem overveie hva de kanskje må forandre i
livet sitt for mer fullstendig å nyte velsignelsene som loves de trofaste.

Elevenes leseoppdrag
• 1 Nephi 1:4–15, 18; Mosiah 11:20–25; 13:33–35; 15:10–13; Helaman 13:24–33;

3 Nephi 8:24–25; 9:10–11; 10:12; 12:1–2; Ether 7:23–27.

• Russell M. Nelson, “Opphold profetene,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 74–77.
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LEKSJON 3

Lydighet gir velsignelser
Innledning
Vår lydighet mot Guds bud er en måte vi viser vår
takknemlighet for hans strålende velsignelser på. Frelseren er
et fullkomment eksempel på lydighet. Vårt ønske om å være

lydig vokser når vår kjærlighet til Gud blir sterkere. Lydighet
mot budene gjør det mulig for Gud å gi den hjelpen vi trenger
når vi prøver å utføre vanskelige oppgaver.

Bakgrunnsstoff
• Thomas S. Monson, “Lydighet gir velsignelser,” Ensign eller Liahona, mai

2013, 89–92.

• Robert D. Hales, “Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud,” Ensign
eller Liahona, mai 2014, 35–38.

Undervisningsforslag
1 Nephi 2:2–4, 9–13, 16, 19–20; Mosiah 2:20–24, 41
Ved vår lydighet viser vi vår takknemlighet til Gud og mottar hans største
velsignelser
Vis følgende uttalelse av eldste Joseph B. Wirthlin (1917-2008) i De tolv apostlers
quorum, og be en elev lese den høyt:

“Hvordan kan vi noen gang tilbakebetale vår gjeld til Frelseren? Han betalte en
gjeld han ikke skyldte, for å befri oss fra en gjeld vi aldri kan betale. På grunn av
ham vil vi leve for evig. På grunn av hans uendelige forsoning kan våre synder
vaskes bort, noe som gjør det mulig for oss å oppleve den største av alle Guds
gaver – evig liv.

Kan en slik gave ha en pris? Kan vi noen gang gjengjelde en slik gave?” (“Jordisk
gjeld, himmelsk gjeld,” Ensign eller Liahona, mai 2004, 40).

Gi elevene tid til å snakke om mulige svar på det siste spørsmålet eldste Wirthlin
stilte. Be elevene se etter prinsipper og læresetninger i løpet av leksjonen som
bidrar til å besvare dette spørsmålet.

Be elevene lese Mosiah 2:20-24 hver for seg. Be dem se etter hva kong Benjamin
underviste med hensyn til hvordan vi skulle se oss selv i forhold til Gud.

• Hvorfor tror du kong Benjamin sa at uansett hva vi gjør, er vi fortsatt
“ulønnsomme tjenere” av Gud?

• Selv om vi aldri kan betale tilbake vår gjeld til Gud, hva antyder disse versene at
vi kan gjøre for å vise vår takknemlighet for alt han har gjort for oss? (Hjelp
elevene å finne følgende prinsipp: Når vi erkjenner vår evige gjeld til Gud,
ønsker vi å tjene ham og holde hans bud.)
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Fortell elevene at en av de store beretningene i Skriftene om lydighet mot Gud
finnes i begynnelsen av Mormons bok, hvor vi leser om hvordan profeten Lehi og
hans familie reagerte da de ble bedt av Gud om å gjøre noe som var meget
vanskelig. Be en elev lese 1 Nephi 2:2-4 høyt.

• Hvorfor må det ha vært vanskelig for Lehis familie å adlyde Guds befaling om å
forlate Jerusalem?

Be elevene studere 1 Nephi 2:9-13, 16, og se etter forskjeller mellom Laman og
Lemuels og Nephis holdninger og adferd som følge av denne befalingen.(Merk:
Denne aktiviteten vil oppmuntre elevene til å anvende den viktige
skriftstudieteknikken sammenligning og motsetninger.)

• Hvilke ord og uttrykk beskriver Laman og Lemuels reaksjon? (De var
hårdnakkede, de knurret, og de kjente ikke Guds handlemåte.)

• Hvordan reagerte Nephi på befalingen om å forlate Jerusalem? (Han var
ydmyk, han ønsket å kjenne det som er av Gud, han hadde tro på sin fars ord,
som var en profet, og han ba.)

• Hvorfor reagerte Nephi annerledes på disse ordene fra sin far enn hans
brødre gjorde?

Gi elevene tid til å tenke over om de er mer som Laman og Lemuel eller som
Nephi, når de blir bedt av Herren eller lederne i hans kirke om å gjøre noe
vanskelig.

Be en elev lese 1 Nephi 2:19-20 høyt. Be klassen følge med og finne Herrens løfte
til Nephi.

• Hvilket utsagn i disse versene sammenfatter det Herren lovet Nephi? (Sørg for
at elevene forstår følgende prinsipp: Hvis vi holder budene, vil vi ha
fremgang i landet. Du kan gjerne påpeke at dette er et av de oftest gjentatte
temaene i Mormons bok. Du kan gjerne oppfordre elevene til å se etter de
mange måtene dette temaet gjentas på mens de studerer Mormons bok.)

• Hvilke egenskaper roste Herren hos Nephi? Hvorfor tror du disse egenskapene
er viktige for hver enkelt av oss å ha i vårt forhold til Herren?

• Selv om lydighet kanskje ikke alltid medfører jordisk velstand, hvilke
velsignelser kan vi forvente som følge av lydighet mot Herren? (Som hjelp til å
besvare dette spørsmålet, kan du vurdere å lese Mosiah 2:41.)

2 Nephi 31:6–10, 15–16; Mosiah 15:7; 3 Nephi 11:11; 12:19–20, 48
Å følge Frelserens eksempel på lydighet hjelper oss å komme til ham og Faderen
Vis følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum:

“Av alle lærdommer vi får fra Frelserens liv, er ingen tydeligere og mer
virkningsfulle enn lærdommen om lydighet” (“Dersom dere elsker meg, da holder
dere mine bud,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 35).
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• Hvilke eksempler fra Frelserens liv illustrerer hans lydighet?

For å hjelpe elevene å drøfte dette spørsmålet videre, kan du be dem lese Mosiah
15:7 og 3 Nephi 11:11, og se etter hva Jesus var villig til å gjøre for å adlyde
sin Fader.

Be elevene bytte på å lese 2 Nephi 31:6-10, 15-16 høyt, mens klassen ser etter hva
vi kan lære av Frelserens eksempel om hvor viktig lydighet er og velsignelsene som
kommer av lydighet.

• Hva kan vi lære av Frelserens eksempel om hvor viktig lydighet er? Hva kan
hans eksempel lære oss om velsignelsene som kommer av lydighet? (Sørg for at
elevene finner dette prinsippet: Når vi følger Frelserens eksempel på
lydighet mot sin Fader, vil vi holde oss på den smale sti som fører til
frelse.)

Vis følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales, og be en elev lese den høyt:

“Åndelig moden lydighet er ‘Frelserens lydighet’. Motivet er sann kjærlighet til
vår himmelske Fader og hans Sønn … Vår kjærlighet til Frelseren er nøkkelen til
lydighet som Frelserens” (“Dersom dere elsker meg, da holder dere mine
bud,” 36–37).

• Hvorfor er kjærlighet til vår himmelske Fader og Jesus Kristus “nøkkelen” til å
adlyde budene?

Forklar at den oppstandne Jesus Kristus underviste nephittene om hensiktene med
å adlyde budene. Be elevene lese 3 Nephi 12:19-20, 48 for å finne disse hensiktene.

• I ifølge disse versene, hva sa Frelseren var grunnene til at vi har fått budene?
(Elevene bør nevne følgende prinsipp: Når vi kommer til Kristus og holder
budene, vil vi bli mer lik ham og vår Fader i himmelen, og vi vil bli
frelst.)

• På hvilke måter har din lydighet hjulpet deg å komme til Frelseren?

Gi elevene tid til å tenke over hva de kan gjøre for å være mer lydige mot vår
himmelske Faders bud, slik at de kan bli mer lik ham og hans Sønn.

1 Nephi 3:4–7, 15–16; 4:1–2; 7:12; 17:1–31; 18:1–4
Herren hjelper dem som er lydige
Be elevene tenke på en gang da det å holde et bestemt bud virket vanskelig, eller da
det var en utfordring å utføre et kall eller oppdrag i Kirken. Minn elevene på at
Nephi og hans brødre sto overfor fare og mulig død da Gud befalte dem å vende
tilbake til Jerusalem for å hente messingplatene. Be elevene lese 1 Nephi 3: 4-7 og
finne et prinsipp de lærer av Nephis eksempel som kan øke deres egen evne til å
være lydig.

• Hvilket prinsipp kan vi lære av Nephis reaksjon på en vanskelig befaling fra
Gud? (Skriv følgende prinsipp på tavlen når elevene finner det: Hvis vi prøver
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å gjøre det Herren befaler, vil han berede en vei for oss så vi kan klare
det.)

For å hjelpe elevene å forstå dette prinsippet, kan du skrive følgende henvisninger
på tavlen, og gi elevene tid til å granske dem for å finne ut hvordan Nephi reagerte
da han forsøkte å utføre de vanskelige tingene han ble befalt å gjøre: 1 Nephi
3:15-16; 4:1-2; 7:12. Når elevene har fortalt hva de har funnet, kan du forklare at
Nephi senere beskrev hvordan Herren hjelper dem som holder hans bud. Be
elevene lese 1 Nephi 17:1-4 og merke seg hvordan Herren hjelper oss. Be også
elevene markere Nephis uttrykk “og således ser vi”, som er brukt gjennom hele
Mormons bok for å forberede leseren til å være ekstra oppmerksom på ordene
som følger.

Mens elevene svarer, kan du skrive følgende ord på tavlen:

Gi næring til

Styrke

Sørge for midler

Be elevene bruke noen minutter på å skumlese beretningen i 1 Nephi 17:5-31;
18:1-4, og se etter eksempler på hvordan Herren ga næring til, styrket eller sørget
for midler til Lehis familie.

• På hvilke måter næret og styrket Herren Lehis familie? Hvordan sørget han for
midler til å hjelpe dem?

• Hvilke av Herrens velsignelser til Lehis familie ligner på velsignelser vi trenger
i dag?

• Når har du opplevd Herrens hjelp på en av disse måtene når du har forsøkt å
adlyde ham?

Minn elevene på at Herren ønsker vår lydighet for å kunne gi oss rike velsignelser i
vår innsats for å bli som ham. Presenter følgende uttalelse av president Harold B.
Lee (1899–1973):

“Det viktigste av alle Guds bud er det som du har vanskeligst for å holde i dag …
Overvinn dette, og så begynner du på det neste som er vanskeligst for deg å
holde. Slik kan du helliggjøre deg ved å holde Guds bud” (Læresetninger fra
Kirkens presidenter – Harold B. Lee [2000], 30).

Be elevene tenke på et bud som de synes er vanskelig å adlyde. Oppfordre dem til å
legge en plan for å bli mer lydige og mer fullstendig kvalifisere seg til å motta
Herrens hjelp.
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Elevenes leseoppdrag
• 1 Nephi 2:1–20; 3:4–7, 15–16; 4:1–2; 7:12; 17:1–31; 18:1–4; 2 Nephi 31:6–10,

15–16; Mosiah 2:20–24, 41; 15:7; 3 Nephi 11:11; 12:19–20, 48.

• Thomas S. Monson, “Lydighet gir velsignelser,” Ensign eller Liahona, mai
2013, 89–92.
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LEKSJON 4

Adams fall og
handlefrihetens gave

Innledning
Adams fall var en nødvendig del av Guds plan. Det førte til de
forhold som gjorde det mulig for oss å komme til jorden og
bli prøvet. Guds plan omfatter også handlefrihet for hans
barn (se 2 Nephi 2:27). I denne leksjonen vill elevene lære at

nøkkelen til å utøve vår handlefrihet på en god måte, er å
søke å gjøre Guds vilje, og dermed følge det eksempel som
Jesus Kristus satte.

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

nov. 2010, 24–27.

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

Undervisningsforslag
2 Nephi 2:19–26, 28; Alma 42:6–10, 14; Moses 5:5–9
Adams fall
Vis følgende uttalelse av eldste Bruce C. Hafen i De sytti, og be en elev lese
den høyt:

“Siden det femte århundre hadde kristendommen lært at Adam og Evas fall var
en tragisk feil … Denne oppfatningen er gal … Fallet var ingen katastrofe. Det
var ingen feiltagelse eller ulykke. Det var en veloverveid del av frelsesplanen”
(“Forsoningen – alt for alt,” Ensign eller Liahona, mai 2004, 97).

• Hvorfor tror du det er viktig å forstå at fallet ikke var en feiltagelse eller ulykke,
men snarere en bevisst del av frelsesplanen?

Be elevene studere 2 Nephi 2:19-25, og lage en liste over fallets virkninger – det
som skjedde med Adam og Eva etter at de spiste av den forbudte frukt. Be så
elevene skrive punkter fra listene sine på tavlen. (Merk: Å se etter lister i et
skriftsted er en skriftstudieteknikk du kan undervise i forbindelse med dette
skriftstedet; se Læring og undervisning i evangeliet [2012], 23.) Listen bør inneholde
følgende: Adam og Eva ble drevet ut av Edens hage, de fikk barn, de gikk inn i en
prøvetilstand, de ble fortapt og trengte omvendelse, og de opplevde motsetninger,
noe som gjorde dem i stand til å oppleve godt og ondt og bruke sin
handlefrihet klokt.
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• Hvordan bidrar listen på tavlen til å forklare hvorfor Adams fall var en
nødvendig del av vår himmelske Faders plan? (Elevene vil trolig gi en rekke svar
som kan sammenfattes med dette prinsippet: Adams fall gjorde det mulig for
oss å komme inn i jordelivet og utvikle oss mot evig liv.)

• Hva betyr det at “alle mennesker … var fortapt” på grunn av fallet? (2 Nephi
2:21).

For å besvare dette spørsmålet, kan du be noen elever etter tur lese Alma 42:6-10,
14 høyt, mens klassen leter etter flere virkninger av fallet. Når elevene forteller hva
de har funnet, kan du legge svarene deres til listen på tavlen.

• Hva betyr det å bli “utestengt … fra Herrens nærhet”?

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

“[Adam og Eva] overtrådte en befaling fra Gud som innebar at de måtte forlate
hagen, men som gjorde dem i stand til å få barn før de møtte sin fysiske død. For
å føye ytterligere sorg og vanskeligheter til deres omstendigheter, hadde deres
overtredelse også åndelige konsekvenser, slik at de for evig ble avskåret fra Guds
nærhet. Fordi vi deretter ble født inn i denne falne verden, og fordi vi også ville
overtre Guds lover, var også vi dømt til den samme straff som Adam og Eva …

Fra det øyeblikk disse første foreldre kom ut fra Edens hage, sendte derfor vår Gud og vår Far,
idet han hadde forutsett Adam og Evas beslutning, himmelens engler for å forkynne for dem – og
ned gjennom tidene til oss – at hele denne sekvensen var planlagt for vår evige lykke. Det var en
del av hans guddommelige plan, som sørget for en Frelser, selveste Guds Sønn, en annen
“Adam”, som apostelen Paulus kalte ham [se 1 Korinterbrev 15:45] – som skulle komme i tidens
midte for å sone for den første Adams overtredelse. Denne forsoningen ville oppnå fullstendig
seier over den fysiske død … Heldigvis skulle den også sørge for tilgivelse for alles personlige
synder fra Adam og til verdens ende, på betingelse av omvendelse og lydighet mot
guddommelige bud” (“Der rettferd, kjærlighet og barmhjertighet møtes,” Ensign eller Liahona,
mai 2015, 105–6).

• Hvorfor er vi “dømt til den samme straff som Adam og Eva”? (Vi blir født inn i
en fallen verden, og vi overtrer Guds lover.)

Be noen elever etter tur lese 2 Nephi 2:26, 28 og Moses 5:5-9 høyt, mens klassen
ser etter hvordan fallets virkninger kan overvinnes i vårt liv.

• Hva sier disse skriftstedene om hvordan vi kan bli forløst fra de åndelige
virkningene av fallet? (Svarene bør inneholde følgende prinsipp: Hvis vi
omvender oss og ber Gud om tilgivelse, kan vi bli forløst fra våre synder
på grunn av Jesu Kristi forsoning.)

Be elevene tenke over fallets rolle i frelsesplanen, og at den ble “planlagt for vår
evige lykke”. Be en eller to elever dele sine tanker med klassen.

2 Nephi 2:14, 16, 26–29; Helaman 14:30–31; 3 Nephi 27:13
Handlefrihetens gave
Vis følgende uttalelse av president Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum,
og be en elev lese den høyt:

LEKSJON 4
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“[På grunn av fallet] ble Adam og Eva dødelige. Heldigvis for oss kunne de også
sette barn til verden og oppfylle hensiktene med verdens skapelse … Andre
velsignelser kom til oss gjennom fallet. Det aktiverte ytterligere to gaver fra Gud,
to gaver som er forbundet med hverandre, og som er nesten like kostelige som
selve livet, nemlig handlefrihet og tilregnelighet” (“Det konstante i
forandringene,” Lys over Norge, januar 1994, 31, uthevelse tilføyd).

• På hvilke måter er handlefrihet og ansvarlighet “nesten like dyrebare som
selve livet”?

Be elevene studere 2 Nephi 2:14, 16 og 26, og se etter hva disse versene lærer oss
om hvordan Guds barn skiller seg ut fra hans øvrige skapninger.

• Hvilken forskjell fremhever disse versene mellom Guds barn og hans øvrige
skapninger? (Elevene bør nevne følgende læresetning: Guds barn er skapt til
å handle selvstendig istedenfor å bli styrt av andre til å handle )

• Hva betyr det at Gud skapte oss til å handle selvstendig istedenfor å bli styrt av
andre til å handle?

• Hvorfor er det viktig å vite at Guds barn ble skapt til å handle på egenhånd,
uten å la seg bli overstyrt av andre?

For å besvare dette spørsmålet, kan dere overveie følgende uttalelse av president
Boyd K. Packer (1924-2015) i De tolv apostlers quorum:

“Det gamle ordtaket: ‘Herren stemmer for meg, Lucifer stemmer mot meg, men
det er min stemme som teller,’ beskriver en doktrinær visshet om at vår
handlefrihet er sterkere enn den ondes vilje. Handlefriheten er dyrebar. Av
dumhet og blindhet kan vi gi den fra oss, men den kan ikke fratas oss med makt.

Det finnes også en eldgammel unnskyldning: ‘Djevelen fikk meg til å gjøre det.’
Ikke tale om! Han kan narre og forlede dere, men han har ikke makt til å tvinge

hverken dere eller noen andre ut i overtredelse” (“Rens karet innvendig,” Ensign eller Liahona,
nov. 2010, 74).

Be noen elever om å lese 2 Nephi 2:26-29 og andre om å lese Helaman 14:30-31.
Be elevene markere ord og uttrykk som viser fremtidige konsekvenser av valg vi
gjør nå. Be elevene dele med de andre noen av ordene og uttrykkene de har
markert.

• Hva kan disse ordene og uttrykkene lære oss om virkningene av våre valg?
(Elevene bør nevne følgende sannhet: Vår bruk av handlefriheten avgjør vår
åndelige fremgang og våre evige velsignelser.)

For å hjelpe elevene å forstå denne sannheten, kan du be en elev lese følgende
uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum:

LEKSJON 4
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“Når vi velger å gjøre vår himmelske Faders vilje, blir vår handlefrihet bevart,
våre muligheter øker, og vi gjør fremgang … Det motsatte er også sant: Når vi
ikke retter oss etter budene eller Den hellige ånds tilskyndelser, blir våre
muligheter mindre. Vår evne til å handle og gjøre fremgang blir redusert …
Lydighet mot budene beskytter til syvende og sist vår handlefrihet”
(“Handlefrihet: Nødvendig for livets plan,” Ensign eller Liahona, nov.

2010, 25–26).

• Kan du nevne noen konsekvenser av å misbruke vår handlefrihet?

• Hvordan beskytter lydighet mot Guds bud vår handlefrihet?

• Hvorfor er det å bruke vår handlefrihet “til å gjøre vår himmelske Faders vilje”,
nøkkelen til vår åndelige utvikling?

Be elevene lese 3 Nephi 27:13 hver for seg, og overveie Jesu Kristi eksempel på
rettferdig bruk av handlefrihetens gave.

• Hvordan kan Frelserens ord “Jeg kom … for å gjøre min Faders vilje”, hjelpe oss
å bruke handlefrihetens gave klokt?

Presenter følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum
for å hjelpe elevene å forstå de store velsignelsene som kommer av å bruke vår
handlefrihet godt:

“Herren er opptatt av din personlige vekst og utvikling. Den fremgangen går
raskere når du villig tillater ham å lede deg gjennom alle veksterfaringer du får,
enten du selv til å begynne med liker det eller ikke. Når du setter din lit til Herren,
når du er villig til å la ditt hjerte og ditt sinn konsentrere seg om Hans vilje, når
du ber om å bli ledet av Ånden til å gjøre Hans vilje, blir du forsikret om den
største lykke langs veien, og den mest givende oppnåelse fra dette jordelivet.

Hvis du setter spørsmålstegn ved alt du blir bedt om å gjøre, eller setter deg imot alle
ubehagelige utfordringer, gjør du det vanskeligere for Herren å velsigne deg. [Se 1 Nephi 3:7.]

Din handlefrihet, retten til å velge, er ikke gitt for at du skal kunne få alt du ønsker. Denne Guds
gave er gitt så du skal kunne velge det din Fader i himmelen ønsker for deg. På den måten kan
Han lede deg til å bli alt han vil at du skal bli. [Se L&p 58:26–32.]” (“Finn glede i livet,” Lys over
Norge, juli 1996, 25).

Be elevene tenke på tilfeller da de bestemte seg for å handle i rettferdighet. Be noen
elever fortelle hvordan konsekvensene av disse beslutningene var til velsignelse
for dem.

Oppfordre elevene til å tenke over hvordan de bedre kan følge Jesu Kristi eksempel
med hensyn til å gjøre vår himmelske Faders vilje. Bær vitnesbyrd om at riktig bruk
av vår handlefrihet kan føre oss til evig liv.

Elevenes leseoppdrag
• 2 Nephi 2:14, 16, 19–29; Alma 42:6–10, 14; Helaman 14:30–31; 3 Nephi 27:13;

Moses 5:5–9.
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• Jeffrey R. Holland, “Der rettferd, kjærlighet og barmhjertighet møtes,” Ensign
eller Liahona, mai 2015, 104–6.
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LEKSJON 5

Jesu Kristi altomfattende
forsoning

Innledning
Jesu Kristi forsoning – den største begivenhet som noensinne
har funnet sted – gjør det mulig for alle mennesker å få
tilgivelse for synd og være sammen med vår himmelske Fader
og Jesus Kristus i all evighet. På grunn av forsoningen vil alle

oppstå og vende tilbake til Guds nærhet for å bli dømt. Fordi
forsoningen krevde at Jesus Kristus måtte lide på et uendelig
antall måter, har han fullkommen medfølelse med hver
av oss.

Bakgrunnsstoff
• Boyd K. Packer, “Forsoningen,” Ensign eller Liahona, nov. 2012, 75–78.

• D. Todd Christofferson, “Forløsning,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 109–12.

Undervisningsforslag
Mosiah 3:5–11; Alma 34:8–12
Bare Jesus Kristus kunne utføre den altomfattende forsoning
Vis, og be en elev lese høyt følgende uttalelse av president James E. Faust
(1920-2007) i Det første presidentskap:

“Jeg ønsker å tale om den største begivenhet i historien. Denne enkeltstående
begivenhet var vår Herre og Frelser, Jesu Kristi uforlignelige forsoning. Dette var
den største og viktigste handling som noensinne har funnet sted” (“Forsoningen
– vårt største håp,” Liahona, jan. 2002, 19).

Be to eller tre elever bytte på å lese høyt fra Alma 34:8-12, mens klassen markerer
viktige ord og uttrykk som illustrerer hvorfor forsoningen er den største begivenhet
i historien.

• Hvorfor er Jesu Kristi forsoning den største begivenhet som noensinne har
funnet sted? (Understrek denne sannheten: Jesu Kristi forsoning er
altomfattende og evig, og gjør frelse mulig for hele menneskeheten.)

Vurder å presentere følgende uttalelse av president Russell M. Nelson i De tolv
apostlers quorum:
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“En uendelig forsoning ble krevet for å forløse Adam, Eva og alle deres
etterkommere … Ifølge evig lov krevde forsoningen et personlig offer av et
udødelig vesen som ikke var underlagt døden. Likevel måtte han dø og ta tilbake
sitt eget legeme igjen. Frelseren var den eneste som kunne utføre dette. Fra sin
mor arvet han evnen til å dø. Fra sin Fader fikk han makt over døden” (“Det
konstante i forandringene,” Lys over Norge, jan 1994, 31).

• Hvorfor var Jesus Kristus den eneste som kunne forløse alle mennesker? (Han
var en udødelig person som ikke var underlagt døden.)

• På hvilke måter er Jesu Kristi sonoffer altomfattende og evig?

For å besvare dette spørsmålet, kan du vise følgende uttalelse av president Russell
M. Nelson, og be en elev lese den høyt:

“[Jesu Kristi] forsoning er uendelig – uten ende. Den var også uendelig i den
forstand at alle mennesker ville bli frelst fra en død som aldri tok slutt. Den var
uendelig når det gjelder hans enorme lidelse … Den var uendelig i omfang – den
skulle utføres en gang for alle. Og forsoningens barmhjertighet strekker seg ikke
bare til et uendelig antall mennesker, men også til et uendelig antall verdener
som ble skapt av ham. Den var uendelig utover en hvilken som helst menneskelig

målestokk eller menneskelig forståelse” (“Forsoningen,” Lys over Norge, jan. 1997, 32).

Forklar at på slutten av sin regjeringstid lærte kong Benjamin sitt folk at en engel
hadde talt til ham med “det store og gledelige budskap” som ville hjelpe folket å
“fylles med glede” (Mosiah 3:2-4). Be noen elever etter tur lese høyt fra Mosiah
3:5-11, mens klassen følger med for å finne de “gledelige budskap” som kong
Benjamin beskrev.

• Hvilke budskap i disse versene tror du kan ha fått kong Benjamins folk til å bli
fylt med glede? (Når elevene svarer, kan du understreke at Jesus Kristus gjør
frelse mulig.)

• Hvilke ord eller uttrykk beskriver prisen som Jesus Kristus betalte for vår frelse?

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste James E. Talmage (1862-1933) i De tolv
apostlers quorum:

“Kristi sjelekamp i Getsemane kan ikke fattes av vår begrensede forstand,
hverken når det gjelder intensitet eller årsak … Han kjempet og led under en
byrde så stor at ingen annen som har levet på jorden, endog kan forestille seg at
det var mulig. Det var ingen fysisk smerte, ei heller mental lidelse alene, som fikk
ham til å lide en slik tortur at blodet piplet frem fra hver pore, med en åndelig
sjelekval som bare Gud var i stand til å erfare. Intet annet menneske, uansett dets

styrke av fysisk eller psykisk utholdenhet, kunne ha lidd således” (Jesus Kristus, 3. utg.
[1916], 449).

• Hva tenker og føler du når du overveier omfanget av Jesu Kristi lidelse for oss?
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2 Nephi 9:6–12, 20–22
Jesus Kristus overvant både fysisk og åndelig død
Be elevene forestille seg hva som ville ha skjedd hvis det ikke hadde vært noen
forsoning. For å hjelpe elevene å forestille seg hvordan menneskehetens tilstand
ville ha vært hvis det ikke hadde vært noen forsoning, kan du be en elev lese 2
Nephi 9:6-9 høyt. Be klassen følge med, og se etter setninger som beskriver hva vår
skjebne ville vært uten forsoningen.

• Hva sier profeten Jakob ville skje med kroppen vår hvis det ikke hadde vært
noen forsoning? Hva ville ha skjedd med ånden?

Minn elevene om at det sentrale budskap i evangeliet er at vi, på grunn av Jesu
Kristi forsoning, ikke behøver å oppleve denne forferdelige skjebnen.

Be to elever bytte på å lese høyt fra 2 Nephi 9:10-12, 20-22, mens klassen ser etter
det middel hvorved vi blir befridd fra åndelig og fysisk død.

• Hva er det middel vi er gitt for å unnslippe åndelig og fysisk død? (Hjelp
elevene å sammenfatte denne læren: Gjennom sin forsoning overvant Jesus
Kristus virkningene av fysisk og åndelig død.)

• Hva lærer disse versene oss om oppstandelsens velsignelser? (Den fysiske
kroppen og ånden vil bli gjenforenet for evigheten. Vi vil bli ført tilbake til Guds
nærhet for å bli dømt.)

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

“Ved sin forsoning og oppstandelse har Jesus Kristus overvunnet alle aspekter av
fallet. Fysisk død vil være midlertidig, og til og med åndelig død har en ende, i og
med at alle kommer tilbake til Guds nærhet, i det minste midlertidig, for å bli
dømt” (“Jesu Kristi oppstandelse,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 112).

• Når har du følt takknemlighet for at Jesus Kristus har overvunnet fysisk og
åndelig død?

Mosiah 3:11, 16; 15:7–9; Alma 7:11–13; Moroni 8:8–12; Lære og
pakter 137:7–9
Gjennom sin forsoning tilbyr Jesus Kristus alle mennesker forløsning
Minn elevene på at i tillegg til å befri hele menneskeheten fra den fysiske og
åndelige død som fallet forårsaket, kan Jesus Kristus befri oss fra den åndelige død
forårsaket av våre egne synder. Be en elev lese Mosiah 15:7-9 høyt, mens klassen
ser etter hvordan Kristus gjør det mulig for oss å bli forløst fra våre synder.

• Hva lærer disse versene oss om hvordan Kristus gjør det mulig for oss å bli
forløst fra våre synder? (Understrek denne læren: Ved forsoningen brøt Jesus
Kristus dødens bånd og påtok seg våre synder, og slik tilfredsstilte han
rettferdighetens krav og fikk makt til å gå i forbønn for oss.)
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• Hva betyr ordet forbønn? (Forbønn er å gå mellom to parter for å hjelpe dem å
bilegge uoverensstemmelser. I dette tilfellet går Jesus i forbønn mellom oss og
Gud for å reparere det ødelagte forholdet forårsaket av våre synder.)

Forklar at Mormons bok hjelper oss å forstå hvordan Jesu Kristi forsoning frelser
små barn og personer som døde uten å motta evangeliet eller å bli døpt.

Be en del av klassen hver for seg lese Mosiah 3:16, og krysshenvise det med Moroni
8:8-12. Be en annen del av klassen hver for seg lese Mosiah 3:11, og krysshenvise
det med Lære og pakter 137:7-9.

• Hva lærer disse versene oss om frelse for barn som dør før de blir døpt?

• Hva lærer disse versene oss om frelse for dem som “døde uten kunnskap om
Guds vilje”? (Mosiah 3:11).

Fortell elevene at forsoningen ga Frelseren fullkommen medfølelse og evne til å
forstå oss og hjelpe oss gjennom jordelivets utfordringer. Be elevene granske Alma
7:11-13, og se etter ord som beskriver jordiske utfordringer som Jesus Kristus
opplevde som en del av forsoningen. Når elevene forteller hva de har funnet ut,
kan du skrive følgende ord på tavlen: smerter, lidelser, fristelser, sykdommer, død,
skrøpeligheter (svakheter eller manglende evner) og synder. Fremhev uttrykket “av alle
slag” i Alma 7:11, og be elevene gi eksempler på de forskjellige tilstandene som er
nevnt på tavlen.

Forklar at ordene “påta seg” er gjentatt flere ganger i vers 11-13. (Merk: Å legge
merke til repetisjoner er en skriftstudieteknikk som du kan fremheve her. Å merke
seg gjentagelser i Skriftene kan hjelpe elevene å oppfatte viktige hovedpoenger.)

• Hva sier vers 11-12 om hvorfor Jesus Kristus “påtok seg” våre smerter,
sykdommer, skrøpeligheter og andre tilstander som er nevnt på tavlen? (Hjelp
elevene å finne dette prinsippet: Frelseren påtok seg våre smerter,
sykdommer og skrøpeligheter så han kunne hjelpe oss når vi står overfor
utfordringer i jordelivet.)

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

“Jeg vitner om at Frelserens forsoning ikke bare fjerner byrden av våre synder,
men også byrdene av våre skuffelser og sorger, vår hjertekval og fortvilelse [se
Alma 7:11-12]. Helt fra begynnelsen var tillit til slik hjelp ment å gi oss både en
grunn til og en måte å forbedre oss på, en oppmuntring til å legge fra oss våre
byrder og arbeide på vår frelse” (“Det ødelagte kan repareres,” Ensign eller
Liahona, mai 2006, 69–71).

• Hvordan kan tillit til Frelserens forsoning påvirke dine handlinger og ditt evige
perspektiv?

• Hvordan kan det å forstå sannhetene i Alma 7:11-13 hjelpe deg når du opplever
utfordringer?

Be elevene fortelle om erfaringer der de følte kraften av Jesu Kristi forsoning i sitt
eget liv (be dem om ikke å fortelle noe som er for hellig eller personlig).
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Be elevene skrive ned hva de kan gjøre for bedre å anvende den helbredende og
styrkende kraft av Frelserens forsoning i sitt eget liv. Oppfordre dem til å følge
tilskyndelsene de får.

Elevenes leseoppdrag
• 2 Nephi 9:6–12, 20–22; Mosiah 3:5–11, 16; 15:7–9; Alma 7:11–13; 34:8–12;

Moroni 8:8–12; Lære og pakter 137:7–9.

• D. Todd Christofferson, “Forløsning,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 109–12.
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LEKSJON 6

Mormons bok ble skrevet
for vår tid

Innledning
Mormons bok og Jesu Kristi gjengitte evangelium er en del av
“et underlig og forunderlig verk” som Gud utfører i de siste
dager (2 Nephi 25:17). Fordi Mormons bok inneholder en
fylde av evangeliet, har den en viktig funksjon med hensyn til

å overvinne frafall og bringe sjeler til Kristus. Denne
leksjonen understreker at denne hellige opptegnelsen ble
skrevet av inspirerte forfattere som så vår tid.

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

• “Vi må oversvømme jorden og vårt liv med Mormons bok,” kapittel 10 i
Læresetninger fra Kirkens presidenter – Ezra Taft Benson (2014), 137–45.

Undervisningsforslag
2 Nephi 27:6, 29–30, 35; 3 Nephi 29:1–2; Moses 7:62; Joseph Smith –
Historie 1:34
Mormons boks funksjon i de siste dager
Forklar for elevene at Mormons bok inneholder profetier om at det vil være
ugudelighet og frafall på jorden i de siste dager (se 2 Nephi 27:1, 4-5). Mormons
bok inneholder også Herrens løsning på disse problemene. Be en elev lese 2 Nephi
27:6, 29-30, 35 høyt mens klassen ser etter Herrens løsning.

• Hva sier disse versene om hva Herren vil gjøre i de siste dager for å motvirke
ugudelighet og frafall?

• På hvilke måter kan Mormons bok gi en løsning på ugudeligheten i de
siste dager?

Fortell elevene at Mormon nedtegnet en profeti om en annen funksjon Mormons
bok skulle ha i de siste dager. Gi elevene noen minutter til å studere 3 Nephi 29:1-2
og se etter denne profetien. Du kan gjerne påpeke at “disse ord” sikter til
Mormons bok.

• Hvilket viktig arbeid skulle begynne med fremkomsten av Mormons bok?
(Israels innsamling.)

Forklar at president Ezra Taft Benson (1899-1994) beskrev Mormons boks sentrale
oppgave i evangeliets gjengivelse og begynnelsen av Herrens verk i de siste dager.
Be en elev lese følgende uttalelse høyt:
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“[Mormons bok] ble utgitt bare noen få dager før Kirken ble organisert. De
hellige fikk Mormons bok å lese før de fikk åpenbaringene som skisserte store
læresetninger som de tre herlighetsgrader, celestialt ekteskap eller arbeide for de
døde. Den kom før prestedømsquorumer og Kirkens organisasjon. Forteller ikke
dette oss noe om hvordan Herren ser på dette hellige verk?” (“Mormons bok –
sluttstenen i vår religion,” Lys over Norge, jan. 1987, 3).

• Hvorfor tror du at fremkomsten av Mormons bok innledet så mange andre
viktige begivenheter knyttet til gjenopprettelsen, og er så sentral i Herrens
arbeid med å samle Israel og overvinne ugudelighet i de siste dager?

For å besvare dette spørsmålet, kan du be en elev lese Joseph Smith – Historie 1:34
høyt. Be klassen se etter hva Mormons bok inneholder.

• Hva inneholder Mormons bok? (Hjelp elevene å finne følgende sannhet:
Mormons bok inneholder fylden av Jesu Kristi evangelium.)

• Hva betyr Moronis erklæring om at Mormons bok inneholder “det evige
evangeliums fylde”?

For å besvare dette spørsmålet, kan du vise følgende uttalelse av president Ezra Taft
Benson, og be en elev lese den høyt:

“Herren selv har sagt at Mormons bok inneholder ‘fylden av Jesu Kristi
evangelium’ (L&p 20:9). Det betyr ikke at den inneholder alle læresetninger og
enhver lære som noen gang er blitt åpenbart. Men det betyr at vi i Mormons bok
vil finne fylden av de læresetninger som er nødvendige for vår frelse. Og de
forkynnes klart og enkelt” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Ezra Taft
Benson [2014], 130).

• Hva er noen av de “læresetninger som er nødvendige for vår frelse” som finnes
i Mormons bok? (Disse læresetningene omfatter forsoningen, tro på Jesus
Kristus, omvendelse, dåp og Den hellige ånds gave.)

Forklar at Herren underviste profeten Enok om Mormons boks betydning i de siste
dager. Be en elev lese Moses 7:62 høyt. (Du kan gjerne skrive på tavlen at
rettferdigheten Herren skulle “sende ned fra himmelen”, sikter til åpenbaringene
som gjorde gjenopprettelsen mulig, og at sannheten som han skulle “bringe frem
fra jorden”, sikter til Mormons bok. Oppfordre elevene til å skrive disse
definisjonene i margen i Skriftene eller lage et notat i sine elektroniske skrifter.)

• Hva sier dette verset om hvordan Mormons bok vil bli brukt i de siste dager?
(Til å samle Guds utvalgte inn i Kirken fra de fire verdenshjørner.)

• Når har du sett Mormons bok hjelpe noen å bli omvendt til evangeliet og slutte
seg til Herrens kirke?

• Hvordan kan vi “fare frem over jorden” med rettferdighet og budskapet i
Mormons bok “likesom en flom”?
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Oppfordre elevene til å forplikte seg til å gjøre noe for å “oversvømme” sitt hjerte,
sitt hjem og jorden med budskapet i Mormons bok den kommende uken.

3 Nephi 21:9–11
Sannheten i Mormons bok tåler motstand
Be elevene tenke på en gang da de har forsvart Mormons bok eller budskapet om
evangeliets gjengivelse mot motstand.

Be en elev lese 3 Nephi 21:9-11 høyt. Før eleven begynner å lese, kan du forklare at
eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum har identifisert “tjeneren” i
disse versene som profeten Joseph Smith (se Christ and the New Covenant [1997],
287–88).

• Hvordan passer profeten Joseph Smith til beskrivelsen som finnes i disse
versene?

• Hva sier disse versene at Frelseren vil vise dem som motarbeider Joseph Smith
og Mormons bok i de siste dager? (Hjelp elevene å finne følgende læresetning:
Guds visdom er større enn djevelens list.)

• Hvordan bidrar Mormons bok til å vise at Guds “visdom er større enn
djevelens list”?

Vis og les følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“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 dødd … 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 ulærde 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 han ble befalt av Gud å gjøre det’” (“Sikkerhet for sjelen,” Ensign
eller Liahona, nov. 2009, 89).

• Hvorfor tror du det er så mye motstand mot Mormons bok?

• Hvilke erfaringer har lært deg at Mormons bok tåler motstanden som rettes
mot den?

• Hva har du følt og hva har du lært når du har undervist andre om Mormons bok
eller forsvart dens sannhet?

Mormon 8:1–5, 26–35
Mormons bok ble skrevet for vår tid
Minn elevene på at Moroni ble vitne til sin sivilisasjons utslettelse. Be elevene lese
Mormon 8:1-5 og overveie hva Moroni kan ha vært nødt til å gjøre for å beskytte
gullplatene.
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• Tenk deg at du var Moroni. Hva er noen grunner til at du ville ønske at andre
skulle lese opptegnelsen din?

Be elevene lese Mormon 8:26-35 og se etter hva Moroni profeterte om tilstandene
da Mormons bok skulle bli frembragt. Du kan gjerne oppfordre elevene til å
markere det de finner.

• Hvordan beskrev Moroni tiden da Mormons bok skulle bli frembragt? (Det ville
være en tid med frafall og ugudelighet.)

• Hvilke konklusjoner kan du trekke basert på vers 35? (Du kan gjerne fremheve
at i tillegg til Moroni, var det andre profeter, heriblant Nephi, Jakob og
Mormon, som sa at de skrev for fremtidige generasjoner. Vurder å be elevene
krysshenvise vers 35 med 2 Nephi 25:21–22 og Mormon 7:1.)

• Hvorfor er det viktig å vite at Moroni og andre forfattere i Mormons bok var klar
over problemene vi opplever i vår tid? (Mens dere drøfter dette spørsmålet, kan
du understreke følgende prinsipp: Læresetningene i Mormons bok er av stor
verdi for oss i dag fordi forfatterne var klar over problemene vi ville
oppleve.)

For å hjelpe elevene å forstå denne sannheten, kan du be en elev lese høyt følgende
uttalelse av president Ezra Taft Benson:

“Mormons bok … ble skrevet for vår tid. Nephittene hadde aldri denne boken.
Det hadde heller ikke de fordums lamanitter. Den var ment for oss. Mormon skrev
nær slutten av den nephittiske sivilisasjon. Under inspirasjon fra Gud, som ser alt
fra begynnelsen, forkortet han opptegnelser som var ført over århundrer, og
valgte ut de historier, taler og begivenheter som ville være til størst hjelp for oss.

Alle de største forfattere i Mormons bok vitnet om at de skrev for fremtidige
generasjoner … Hvis de så vår tid og valgte ut det som ville være av størst verdi for oss, er da
ikke det måten vi skulle studere Mormons bok på? Vi skulle stadig spørre oss selv: ‘Hvorfor
inspirerte Herren Mormon (eller Moroni eller Alma) til å ta dette med i opptegnelsen? Hva kan
jeg lære av dette som kan hjelpe meg i denne tid og epoke?’” (Læresetninger – Ezra Taft
Benson, 138).

• Hvordan kan det å huske at Mormons bok ble skrevet for vår tid endre måten vi
leser den på?

Be elevene gi eksempler på hvordan Mormons bok har gitt dem veiledning, styrke,
svar på spørsmål eller løsninger på problemer.

Elevenes leseoppdrag
• 2 Nephi 25:17–18; 3 Nephi 21:9–11; 29:1–4; Mormon 8:1–5, 26–35; Ether

12:22–26; Moses 7:62; Joseph Smith – Historie 1:34.

• “Vi må oversvømme jorden og vårt liv med Mormons bok,” kapittel 10 i
Læresetninger fra Kirkens presidenter – Ezra Taft Benson (2014), 137–45.
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LEKSJON 7

Mormons bok og Bibelen
Innledning
Som ledsager til Bibelen er Mormons bok et vitnesbyrd om
Jesu Kristi guddommelighet og hans oppgave som verdens
Frelser. Mormons bok gjengir tydelige og verdifulle sannheter

som har gått tapt fra Bibelen. Når vi studerer Mormons bok,
blir vår forståelse av Bibelens læresetninger klarere.

Bakgrunnsstoff
• Russell M. Nelson, “Vitner i Skriftene,” Ensign eller Liahona, nov. 2007, 43–46.

• Tad R. Callister, “Mormons bok – en bok fra Gud,” Ensign eller Liahona, nov.
2011, 74–76.

Undervisningsforslag
Esekiel 37:15–19; 2 Nephi 3:11–12; 29:3–10
Bibelen og Mormons bok er samstemte vitner om Jesus Kristus
Spør elevene hva de kan si til noen som uttrykker tvil med hensyn til Mormons bok
fordi Gud allerede har gitt oss Bibelen.

Be elevene hver for seg lese 2 Nephi 29: 3-10 og markere setninger som viser
Herrens grunner for å sørge for mer enn én bok med hellig skrift.

• Hva sa Herren om dem som reagerer med tvil på skrifter i tillegg til Bibelen?

• Hva sier vers 8 om hva Herren sa var hans hensikt med å åpenbare hellig skrift i
tillegg til Bibelen? (Elevene kan gi forskjellige svar, men de skulle finne følgende
sannhet: Bibelen og Mormons bok bærer sammen vitnesbyrd om Jesus
Kristus.)

• Hva lærer du av dette skriftstedet som hjelper deg å forstå hvor viktig det er å
ha flere skriftlige vitner?

For å utdype elevenes forståelse av hvordan Bibelen og Mormons bok virker
sammen for å vitne om Jesus Kristus, kan du vise følgende uttalelse av president
Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum, og be en elev lese den høyt:

“Vitner i Skriftene bekrefter hverandres autentisitet. Dette begrepet ble forklart
for lenge siden da en profet skrev at Mormons bok var ‘skrevet i den hensikt at
dere skal tro Bibelen. Og hvis dere tror Bibelen, vil dere også tro Mormons bok’
[Mormon 7:9]. Begge bøkene henviser til den andre. Hver bok står som et bevis
om at Gud lever og taler til sine barn ved åpenbaring til sine profeter.

Kjærlighet til Mormons bok gir større kjærlighet til Bibelen, og motsatt.
Gjenopprettelsens skrifter konkurrerer ikke med Bibelen, de utfyller Bibelen” (“Vitner i Skriftene,”
Ensign eller Liahona, nov. 2007, 43).
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• Hva skiller seg ut for deg i president Nelsons beskrivelse av forholdet mellom
disse to bøkene med hellig skrift, og hvorfor?

Minn elevene på at profeten Esekiel i Det gamle testamente profeterte at Judas stav
og Josefs stav skulle slås sammen. Forklar at en “stav” kan sikte til enten en tretavle
eller en skriftrull som ble rullet rundt trestaver (se Boyd K. Packer, “Scriptures,”
Ensign, nov. 1982, 51). Be en elev lese Esekiel 37:15-19 høyt.

• Hva symboliserer disse stavene? (Forklar om nødvendig at “Judas stav” sikter til
Bibelen og “Efraims stav” sikter til Mormons bok.)

• Hva tror du det betyr at disse to stavene eller bøkene med hellig skrift skal bli
“til ett i din hånd”? (vers 17, 19).

For å besvare dette spørsmålet, kan du presentere følgende uttalelse av president
Boyd K. Packer (1924-2015) i De tolv apostlers quorum. Forklar at kort tid før
president Packer uttalte dette, hadde Kirken publisert nye utgaver av Mormons bok
og Bibelen. Hver bok inneholdt fotnoter og andre skriftstudiehjelpemidler som
henviste til den andre boken, for dermed å forene de to på en ny måte. Be elevene
lytte etter velsignelser som er tilgjengelige for dem som studerer Bibelen og
Mormons bok sammen.

“Judas stav eller opptegnelse… og Efraims stav eller opptegnelse… er nå flettet
sammen på en slik måte at når dere studerer den ene, blir dere trukket til den
andre. Når dere henter lærdom fra den ene, blir dere opplyst av den andre. De er i
sannhet ett i våre hender. Esekiels profeti er nå oppfylt.

Etter hvert som årene går, vil disse utgavene av hellig skrift frembringe nye
generasjoner av trofaste kristne som kjenner den Herre Jesus Kristus og som

ønsker å adlyde hans vilje …

Åpenbaringene vil bli åpnet for [nye generasjoner] slik de aldri har blitt for noen tidligere i
verdens historie. I deres hånd legges nå Josefs og Judas staver. De vil tilegne seg en kunnskap om
evangeliet som overgår det deres forfedre kunne oppnå. De vil ha et vitnesbyrd om at Jesus er
Kristus og være kompetente til å tale om ham og forsvare ham” (“Scriptures,” Ensign, nov.
1982, 53).

• Hvilke velsignelser er tilgjengelige når vi studerer Mormons bok og Bibelen
sammen som én? (Elevene bør nevne følgende prinsipp: Når vi studerer
Bibelen og Mormons bok sammen, får vi et sterkere vitnesbyrd om at
Jesus er Kristus.)

• Hvordan har det å studere Mormons bok og Bibelen sammen styrket din
kunnskap og ditt vitnesbyrd om Jesus Kristus?

Be en elev lese 2 Nephi 3:11–12. (Det kan være nyttig å forklare at disse versene er
en del av en profeti av Josef i Egypt. I disse versene nevnte Josef to bøker – boken
som ble skrevet av Josefs etterkommere, er Mormons bok, og boken som ble
skrevet av Judas etterkommere, er Bibelen.)

• Hvilken innvirkning vil Mormons bok og Bibelen ha på verden når disse to
bøkene “vokser sammen”? (Elevene bør finne disse tankene: Bøkene vil
gjendrive falsk lære, bilegge stridigheter og opprette fred.)
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Be elevene tenke over hvordan de kan bruke Mormons bok og Bibelen sammen for
å styrke sitt vitnesbyrd og sin tro på vår himmelske Fader og Jesus Kristus. Be
elevene utveksle tanker og inntrykk. Oppfordre dem også til å følge tilskyndelser
de mottar.

1 Nephi 13:23-29, 35-36, 38-41
Tydelige og viktige sannheter har blitt gjengitt
Minn elevene på at profeten Joseph Smith ble befalt av Herren å gjøre en inspirert
revisjon av kong Jakobs versjon av Bibelen. Denne revisjonen er kjent som Joseph
Smiths oversettelse. Vis og les følgende uttalelse av profeten Joseph smith
(1805-44):

“Jeg tror på Bibelen slik den var da den kom fra originalforfatternes hånd.
Uvitende oversettere, skjødesløse avskrivere eller renkefulle og fordervede prester
har begått mange feil” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith
[2007], 207).

• Hvorfor var det behov for en inspirert revisjon av Bibelen?

Minn elevene om at Nephi så Bibelens fremkomst i et syn. Be en elev lese 1 Nephi
13:23-25 høyt. Be klassen se etter Nephis beskrivelse av Bibelen da den opprinnelig
ble skrevet.

• Hva underviste engelen Nephi om Bibelen, slik den var i utgangspunktet? (Den
inneholdt “Herrens pakter”, den var “av stor verdi”, og den “inneholdt …
fylden av Herrens evangelium”.)

Be elevene lese 1 Nephi 13:26-28 og se etter hva Nephi sa ville skje med Bibelen,
og av hvilke grunner.

• Hva gjorde den store og avskyelige kirke med Bibelen? (Understrek at den store
og avskyelige kirke ikke er en bestemt kirke eller organisasjon, men snarere en
generell betegnelse på alle dem som kjemper mot Kristus [se 1 Nephi 13:4–9;
14:10].)

• Hva sier vers 27 om hvorfor disse tydelige og verdifulle delene ble fjernet?

Be en elev lese 1 Nephi 13:29 høyt, mens klassen ser etter resultatene av at de
tydelige og verdifulle delene ble fjernet fra Bibelen.

• Hva skjedde som følge av at Herrens tydelige og verdifulle læresetninger ble
fjernet fra Bibelen?

• Hvilke tegn ser du i dagens samfunn på at “overmåte mange [vil] snuble” som
følge av mangel på tydelige og viktige sannheter?

Be noen elever etter tur lese høyt fra 1 Nephi 13:35-36, 38-41, mens klassen leter
etter Herrens løsning på dette problemet.

• Hva ville Herren gjøre for å overvinne problemene som ble forårsaket av at de
tydelige og verdifulle sannhetene ble fjernet fra Bibelen?

LEKSJON 7
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• Hvilke “andre bøker”, i tillegg til Mormons bok, har Herren frembragt som en
del av gjenopprettelsen? (Oppfordre elevene til å notere i Skriftene at “andre
bøker” kan være Lære og pakter, Den kostelige perle og Joseph Smiths
oversettelse av Bibelen.)

• Hva sier vers 40 om hvordan Mormons bok og de andre bøkene løser
problemene som ble forårsaket av at de tydelige og verdifulle delene av Bibelen
ble fjernet? (Elevene skulle forstå følgende sannhet: Mormons bok og
siste-dagers skrifter bidrar til å stadfeste Bibelens sannhet og gjengi
tydelige og verdifulle sannheter som har blitt fjernet fra den.)

For å illustrere hvordan Mormons bok bekrefter vår forståelse av læresetningene og
prinsippene som finnes i Bibelen, kan du presentere følgende uttalelse av eldste Tad
R. Callister, som var medlem av De syttis presidentskap:

“Bibelen er ett vitne om Jesus Kristus, Mormons bok et annet. Hvorfor er dette
andre vitnet så viktig? Følgende illustrasjon kan være til hjelp: Hvor mange rette
linjer kan man trekke gjennom ett punkt på et papir? Svaret er uendelig. Tenk
dere at dette ene punktet symboliserer Bibelen, at hundrevis av rette linjer
trukket gjennom dette punktet symboliserer ulike tolkninger av Bibelen og at hver
av disse tolkningene symboliserer et kirkesamfunn.

Men hva skjer om det på samme papir er et annet punkt som symboliserer Mormons bok? Hvor
mange rette linjer kan man trekke mellom disse to referansepunktene – Bibelen og Mormons
bok? Bare én. Bare én tolkning av Kristi læresetninger overlever disse to vitners vitnesbyrd.

Gang på gang fungerer Mormons bok som et bekreftende, forklarende og sammenføyende vitne
om Bibelens læresetninger” (“Mormons bok – en bok fra Gud,” Ensign eller Liahona, nov.
2011, 75).

• Hvorfor er det viktig å ha både Mormons bok og Bibelen som vitner om
læresetningene i Jesu Kristi evangelium?

Be elevene bære vitnesbyrd og gi eksempler på hvordan Mormons bok har hjulpet
dem å forstå Bibelen bedre eller å komme nærmere Frelseren.

Elevenes leseoppdrag
• Esekiel 37:15–19; 1 Nephi 13:20–41; 2 Nephi 3:11–14; 29:1–14.

• Russell M. Nelson, “Vitner i Skriftene,” Ensign eller Liahona, nov. 2007, 43–46.
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LEKSJON 8

Frelse kommer gjennom
Jesus Kristus

Innledning
Vår innsats for å følge Jesus Kristus og holde hans bud er
nødvendig, men ikke tilstrekkelig til å kvalifisere oss til frelse.
Vår frelse er bare mulig ved Jesu Kristi fortjeneste,

barmhjertighet og nåde. Kristi lære hjelper oss å forstå at ved
hans nåde kan vi lære evangeliet, motta ordinanser og streve
fremover på veien som fører til evig liv.

Bakgrunnsstoff
• Dieter F. Uchtdorf, “Nådens gave,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 107–10.

• L. Tom Perry, “Jesu Kristi evangelium,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 44–46.

Undervisningsforslag
2 Nephi 2:6–9; 25:23; Mosiah 4:6–8
Frelse er mulig på grunn av Jesus Kristus
Vis og les følgende uttalelse av eldste L. Tom Perry (1922–2015) i De tolv
apostlers quorum:

“Mange undres: ‘Hvor kom vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor skal vi hen?’ Vår evige
Fader sendte oss ikke til jorden på en formålsløs, meningsløs reise. Han sørget for
en plan vi skal følge. Han er planens opphavsmann. Den er utarbeidet for å gi
menneskene fremgang og til slutt frelse og opphøyelse” (“Frelsesplanen,” Ensign
eller Liahona, nov. 2006, 69–70).

• Hva tror du folk føler når de oppdager at Gud ikke har overlatt dem til å vandre
alene gjennom jordelivet, men har gitt dem en plan for deres frelse?

Be elevene lese 2 Nephi 2:6-9, og se etter hva profeten Lehi sa gjør frelse mulig.

• Hva er det ifølge Lehi som gjør frelse mulig i Guds plan? (Elevene bør nevne
følgende: Vi kan bare bli frelst ved Jesu Kristi fortjeneste, barmhjertighet
og nåde. Du kan gjerne dele følgende definisjon av hva det vil si å bli frelst eller
å motta frelse: “Frelse i ordets sanne og fulle betydning er synonymt med
opphøyelse eller evig liv, og består i å få en arv i den høyeste av de tre himlene i
det celestiale rike. Med få unntak er dette den frelse som Skriftene omtaler”
[Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2. utg. (1966), 670].)

• Hva menes med Jesu Kristi fortjeneste, barmhjertighet og nåde? (Jesu Kristi
fortjeneste er hans rettferdige gjerninger, spesielt hans forsoning. Barmhjertighet
sikter til den medfølelse og overbærenhet han viser oss, til tross for våre synder.
Nåde er hjelpen han gir oss i form av barmhjertighet, kjærlighet, vennlighet og
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den styrkende kraft som gjør oss i stand til å motta evig liv og opphøyelse etter
at vi selv har gjort vårt beste. Se også Veiledning til Skriftene, “Nåde”.)

For å utdype elevenes forståelse av denne læren, kan du vise følgende uttalelse av
president Dieter F. Uchtdorf, og be en elev lese den høyt:

“Vi kan ikke fortjene vår plass i himmelen. Rettferdighetens krav står som en
hindring som vi er maktesløse til å overvinne på egen hånd.

Men alt er ikke tapt.

Guds nåde er vårt store og evige håp.

På grunn av Jesu Kristi offer, tilfredsstiller barmhjertighetens plan
rettferdighetens krav [se Alma 42:15]” (“Nådens gave,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 108).

• Hvorfor er ikke en persons egen rettferdighet nok til å oppfylle
“rettferdighetens krav” og få evig liv? (Selv om vi med tiden måtte lære å
etterleve budene fullkomment, har ingen andre enn Frelseren levd et
fullkomment liv [se Romerne 3:23]. Selv om vi kan slutte å synde, kan vi ikke
viske bort skaden eller skyldfølelsen for våre tidligere handlinger. Det er derfor
forsoningen og nåden er nødvendig.)

Minn elevene på at selv om vi bare blir frelst ved Jesu Kristi fortjeneste,
barmhjertighet og nåde, forkynte profetene i Mormons bok hva vi må gjøre for å få
tilgang til Frelserens forløsende kraft.

Be en elev lese Mosiah 4:6-8 høyt, og be klassen se etter hva kong Benjamin sa vi
må gjøre for å motta frelse gjennom Jesu Kristi forsoning.

• Hva sier kong Benjamin at vi må gjøre for å motta frelse gjennom forsoningen?
(Komme til kunnskap om Gud og om forsoningen, sette vår lit til Gud, holde
budene flittig og være trofaste resten av livet.)

Be elevene lese 2 Nephi 25:23.

• Hvilken læresetning underviste Nephi om vår frelse? (Elevene bør nevne
følgende læresetning: På grunn av Jesu Kristi forsoning kan vi bli frelst ved
nåde etter at vi har gjort alt vi kan. Hjelp elevene å forstå at det bare er
gjennom Jesus Kristus at vi kan bli hellige og lik vår Fader i himmelen.)

For å hjelpe elevene å forstå denne læren, kan du be en elev lese høyt følgende
uttalelse av president Ezra Taft Benson (1899-1994):

“‘Alt det vi kan’ innebærer at vi gjør vårt beste. Det omfatter å holde hans bud.

‘Alt det vi kan’ innebærer at vi elsker vår neste og ber for dem som ser på oss
som fiender. Det betyr at vi kler de nakne, før de sultne, besøker de syke og er
villige til å ‘[komme] til dem som trenger [vår] hjelp’ (Mosiah 4:16) – og husker at
det vi gjør mot et av de minste av Guds barn, det gjør vi mot ham.

‘Alt det vi kan’ betyr å være kyske og rene, at vi er absolutt ærlige i alle våre
handlinger og behandler alle slik vi selv ønsker å bli behandlet” (“Frelse gjennom Jesus Kristus
etter å ha gjort alt det vi kan,” Lys over Norge, des. 1988, 5).
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• Hvordan har du opplevd at Frelserens nåde har hjulpet deg utover dine egne
evner, når du har gjort ditt aller beste for å komme til ham?

Bruk følgende uttalelse, også av president Ezra Taft Benson, til å hjelpe elevene å
tenke over dette spørsmålet før de svarer:

“Som kirke støtter vi oss til Nephi, som sa: ‘Det er ved nåde vi blir frelst etter at vi
har gjort alt vi kan.’ (2 Nephi 25:23) …

Ved nåde utførte Frelseren sitt forsonende offer slik at hele menneskeheten skal
oppnå udødelighet.

Ved sin nåde, og ved vår tro på hans forsoning og omvendelse fra våre synder,
mottar vi styrke til å gjøre de nødvendige gjerninger som vi ellers ikke kunne

gjøre ved vår egen kraft.

Ved hans nåde mottar vi en begavelse av velsignelse og åndelig styrke som til slutt kan føre oss
til evig liv, hvis vi holder ut til enden.

Ved hans nåde blir vi blir mer lik hans guddommelige personlighet” (“Frelse gjennom Jesus
Kristus etter å ha gjort alt det vi kan,” 4–5).

• Hva tror du vi kan gjøre for å vise vår takknemlighet for det Jesus Kristus
gjør mulig?

Bær vitnesbyrd om at det bare er ved den nåde som er muliggjort gjennom Jesu
Kristi forsoning, at vi kan overvinne virkningene av Adam og Evas fall, få tilgivelse
for synder, overvinne ufullkommenheter og utvikle oss mot fullkommenhet.
Oppfordre elevene til å tenke over om de gjør alt de kan for å motta velsignelsene
ved Herrens nåde.

2 Nephi 31:2, 10–21; 3 Nephi 11:31–40; 3 Nephi 27:13–22
Kristi lære
Skriv følgende henvisninger på tavlen:

2 Nephi 31:2, 10–21

3 Nephi 11:31-40

3 Nephi 27:13-22

Be én del av klassen om å studere 2 Nephi 31:2, 10-21, en annen del av klassen om
å studere 3 Nephi 11:31-40, og en tredje del om å studere 3 Nephi 27:13-22. Før
elevene begynner, kan du forklare at disse skriftstedene inneholder begrepene
“Kristi lære”, “min lære” eller “mitt evangelium”. Forklar at Jesu Kristi lære eller
evangelium består av det Jesus Kristus har gjort og fortsetter å gjøre for å bringe oss
til Faderen. Det består også av det vi må gjøre for å få tilgang til velsignelsene ved
Jesu Kristi forsoning. Be hver gruppe finne og markere det deres tildelte vers
underviser om Kristi lære – hva Jesus har gjort og hva vi må gjøre.
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Når elevene har fått noen minutter til å studere sine tildelte skriftsteder, kan du be
dem skrive det de har funnet, på tavlen ved siden av hver henvisning. Spør
deretter:

• Hva har Jesus Kristus gjort for å bringe oss til Faderen?

• Hva er noe av det vi må gjøre for å få tilgang til velsignelsene ved Kristi
forsoning? (Vi må ha tro, omvende oss, bli døpt, motta Den hellige ånd, holde
ut til enden og motta og adlyde personlig åpenbaring.)

• Hvordan kan du sammenfatte betydningen av å etterleve Jesu Kristi lære eller
evangelium? (Elevene bør finne et prinsipp som det følgende: Når vi lever
etter Kristi lære, kan vi få tilgang til forsoningens velsignelser og motta
evig liv.)

Ut fra elevenes behov kan du vurdere å stille spørsmål som de følgende for å hjelpe
dem å ytterligere analysere skriftstedene de leser:

• Hva er en setning i 2 Nephi 31:20 som har spesiell betydning for deg, og
hvordan hjelper det deg å få tilgang til forsoningens velsignelser?

• Hva sier 2 Nephi 31:13-14, 17 om hva det vil si å bli døpt “med ild”? (En person
mottar syndenes forlatelse og den renselse som kommer ved Den hellige ånd.)

• Hva sier 3 Nephi 11:39-40 om hvorfor det er så viktig for hver enkelt å ta imot
Kristi lære? (Du kan gjerne be elevene krysshenvise dette skriftstedet med
Helaman 5:12.)

• Hva sier 3 Nephi 27:14-16 om hva som skjer med oss når vi lever i henhold til
Jesu Kristi lære eller evangelium?

Avslutt ved å vise følgende uttalelse fra Forkynn mitt evangelium: En veiledning i
misjonærarbeidet. Be elevene lese den og se etter hvordan det å etterleve Kristi lære
kan velsigne dem gjennom hele livet.

“Enkeltpersoner og familier begynner å følge Kristus når de utøver tro på ham og omvender seg
fra sine synder. De får forlatelse for synder gjennom dåp og ved å motta Den hellige ånds gave
fra en som har myndighet fra Gud til å forrette disse ordinansene. Deretter holder de ut til enden,
eller med andre ord, de fortsetter gjennom hele livet å utøve tro på Jesus Kristus, omvende seg
og fornye paktene de har inngått. Dette er ikke bare trinn de tar én gang i livet. Når disse
trinnene gjentas gjennom hele livet, blir de i stedet et stadig mer givende adferdsmønster. Det er
faktisk den eneste livsførsel som vil føre til fred i samvittigheten og gjøre vår himmelske Faders
barn i stand til å vende tilbake og bo i hans nærhet” (Forkynn mitt evangelium [2004], 6).

• Hvordan har etterlevelse av Kristi lære blitt “et stadig mer givende
adferdsmønster” for deg?

Be elevene tenke over hvor godt de etterlever Kristi lære. Be dem tenke på hva de
kan gjøre bedre for å få tilgang til velsignelsene ved å etterleve Kristi lære.

Elevenes leseoppdrag
• 2 Nephi 2:6–9; 25:23; 31:2–21; Mosiah 4:6–8; 3 Nephi 11:31–40; 27:13–22.
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• Dieter F. Uchtdorf, “Nådens gave,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 107–10.
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LEKSJON 9

“Søk Guds rike”
Innledning
Da profeten Jakob i Mormons bok oppfordret sitt folk til å
søke Guds rike (se Jakobs bok 2:18), gjorde han det på en tid
da syndene stolthet, kjærlighet til rikdom og umoral var
alvorlige problemer. Disse syndene er en trussel mot samhold

i og fremgang for Guds rike på jorden. Å søke Guds rike
består i å gjøre etterlevelse av evangeliet til høyeste prioritet
i livet. Denne leksjonen vil hjelpe elevene å forplikte seg til å
forsake synd og i større grad søke Guds rike.

Bakgrunnsstoff
• Dieter F. Uchtdorf, “Stolthet og prestedømmet,” Ensign eller Liahona, nov.

2010, 55–58.

• “Du skal ikke ha andre guder foruten meg,” kapittel 14 i Læresetninger fra
Kirkens presidenter – Spencer W. Kimball (2006), 145–53.

• “Det store bud – elsk Herren,” kapittel 1 in Læresetninger fra Kirkens presidenter –
Ezra Taft Benson (2014), 37-45.

Undervisningsforslag
Alma 7:14–16, 19, 21–24
Mormons bok lærer oss hvordan vi kan følge veien til Guds rike
Be elevene tenke på ting som må kontrolleres regelmessig for å holde dem i god
stand (for eksempel å sjekke motorolje eller batteriene på røykvarslere, eller å bli
undersøkt av en lege eller tannlege).

• Hva er fordelene med å kontrollere disse tingene regelmessig? (Vi kan løse
problemer og unngå vanskeligheter eller farer i fremtiden.)

Forklar at vi på samme måte regelmessig trenger å kontrollere tilstanden av vårt
åndelige liv for å vurdere svakheter og unngå farer.

Fortell elevene at da Alma den yngre var høyprest, besøkte han Kirkens
medlemmer i Gideon og oppfordret dem til å vurdere sin åndelige tilstand. Be
elevene lese Alma 7:19 hver for seg, og merke seg den åndelige tilstand til Gideons
innbyggere.

• Hvordan beskrev Alma den åndelige tilstanden til Gideons innbyggere? (Folket
var “på den sti som fører til Guds rike”.)

Forklar at “Guds rike” har minst to forskjellige betydninger – én jordisk og én
himmelsk. Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie
(1915-85) i De tolv apostlers quorum, og hjelp elevene å forstå at i Alma 7:19 sikter
“Guds rike” til det celestiale rike:
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“Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige slik den nå er organisert, er Guds rike på
jorden … I de evige verdener er det celestiale rike Guds rike … Evangeliet har til
hensikt å forberede menneskene for en arv i Guds celestiale rike” (Mormon
Doctrine, 2. utg. [1966], 415–17.)

Be elevene lese Alma 7:14-16 og se etter hva Alma underviste folket at de måtte
gjøre for å arve evig liv.

• Hvorfor tror du at Alma oppfordret folket til å omvende seg når de allerede var
på rettferdighetens sti? (Gideons innbyggere trengte å holde seg på
rettferdighetens sti.)

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 7:21-24. Be klassen se etter handlinger
og egenskaper som vil hjelpe oss å arve Guds rike.

• Hva må vi gjøre og være for å følge stien som fører til Guds rike? (Sammenfatt
elevenes svar ved å skrive følgende prinsipp på tavlen: Ved å etterleve
evangeliets prinsipper følger vi stien som fører til Guds rike.)

Be elevene overveie hvordan deres handlinger hjelper dem å bli mer lik Jesus
Kristus og å bevege seg i retning Guds rike. Be dem tenke etter hva de føler med
hensyn til fremgangen de gjør.

1 Nephi 10:21; 2 Nephi 9:39; Jakobs bok 2:12–14, 20–28; 3:10–12; Mosiah
2:20–25; 4:13, 21–26; 3 Nephi 12:27–30
Kjærlighet til rikdom, stolthet og umoral hindrer oss fra å søke Guds rike
Forklar at gjennom hele Mormons bok advarte Guds profeter folket mot synd.
Jakob ble for eksempel befalt av Herren å refse sitt folk for synder som var
“avskyelige for Gud” (Jakobs bok 2:5).

Skriv følgende henvisninger på tavlen: Jakobs bok 2:12-14, Jakobs bok 2:20-21 og
Jakobs bok 2:23-28. Be elevene skumlese disse versene, og se etter bestemte synder
som Jakob nevnte. Foreslå at elevene markerer ord eller uttrykk som beskriver disse
syndene. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be elevene fortelle hvilke
synder Jakob nevnte i hvert skriftsted. Skriv hver synd som de nevner, over den
aktuelle henvisningen på tavlen som følger:

Kjærlighet til rikdom Stolthet Umoral

Jakobs bok 2:12-14 Jakobs bok 2:20-21 Jakobs bok 2:23-28

Be en elev lese Jakobs bok 3:10-12 høyt, og be klassen se etter ord og uttrykk Jakob
brukte for å illustrere alvoret i folkets synder.

• Hvilke ord eller uttrykk illustrerer alvoret i folkets synder?
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• Jakob brukte uttrykket “de grufulle konsekvenser” av synd (vers 12). Be elevene
krysshenvise Jakobs bok 3:12 med 2 Nephi 9:39 og 1 Nephi 10:21. Be en elev
lese hvert av disse versene høyt. Be klassen se etter andre konsekvenser av
synd. Be klassen vise til en sannhet fra disse skriftstedene om hvordan synder
som stolthet, umoral og kjærlighet til rikdom kan påvirke en som søker Guds
rike. (Elevene bør finne en sannhet som denne: Synd fører til åndelig død og
hindrer oss i å komme inn i Guds rike.)

Legg til følgende skriftstedhenvisninger på tavlen:

Kjærlighet til rikdom Stolthet Umoral

Jakobs bok 2:12-14

Mosiah 4:13, 21–26

Jakobs bok 2:20-21

Mosiah 2:20–25

Jakobs bok 2:23-28

3 Nephi 12:27-30

Be elevene velge og lese et av de nye skriftstedene. Be dem se etter måter å unngå
syndene kjærlighet til rikdom, stolthet og umoral. Når elevene har fått tilstrekkelig
tid, ber du dem fortelle hva de har funnet ut.

• Hvordan vil det å følge rådene i disse skriftstedene hjelpe et medlem av Kirken
til å søke Guds rike, og å styrke Herrens kirke på jorden?

Matteus 6:33; Jakobs bok 2:17–19
Vi skulle søke Guds rike fremfor alle andre interesser
Forklar at i tillegg til å advare sitt folk mot kjærlighet til rikdom, stolthet og umoral,
ga Jakob råd for å hjelpe dem å overvinne sine urettferdige ønsker. Be en elev lese
Jakobs bok 2:17-19 høyt mens klassen leter etter rådene Jakob ga.

• Hva kan vi lære av Jakobs råd som kan hjelpe oss å unngå synd? (Elevene bør
nevne følgende: Gud har befalt oss å søke Guds rike fremfor alle andre
interesser.)

• Hva betyr det for deg å søke Guds rike først?

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

“Når vi setter Gud først, faller alt annet inn på sin rette plass, eller det glir ut av
vårt liv. Vår kjærlighet til Herren vil bestemme fordringene på vår kjærlighet,
kravene på vår tid, interessene vi arbeider med, samt våre prioriteringer”
(Læresetninger fra Kirkens presidenter – Ezra Taft Benson [2014], 40).

• Hva er noen eksempler på ting som faller inn på sin rette plass eller glir ut av
vårt liv når vi gjør Gud til vår førsteprioritet?
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• Hva er et eksempel på noe som har falt på plass eller glidd ut av livet ditt når du
har satt vår himmelske Fader og hans rike først i livet?

• Hvilken virkning vil det å sette Gud først ha på oss når vi blir fristet av stolthet,
kjærlighet til rikdom, umoral eller andre synder?

Be en elev lese Matteus 6:33 høyt. Fortell elevene at Joseph Smiths oversettelse
lyder som følger: “Derfor, søk ikke denne verdens ting, men søk først å bygge opp Guds
rike, og å opprette hans rettferdighet, så skal alle disse ting bli gitt dere i tillegg”
(Joseph Smiths oversettelse, Matteus 6:38 [i Matteus 6:33, fotnote a]).

Vis følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum:

“‘Søk først å bygge opp Guds rike’ vil si å prioritere Gud og hans verk aller først.
Guds verk er å tilveiebringe hans barn evig liv (se Moses 1:39), og alt dette
innebærer at … Alt annet er lavere prioritert … Som en eller annen har sagt,
hvis vi ikke velger Guds rike først, vil det i det lange løp ikke bety så mye hva vi
har valgt istedenfor det” (“Fokusering og prioritering,” Liahona, juli 2001, 99).

• Hvordan kan et ungt voksent medlem av Kirken “bygge opp Guds rike”?

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

“Når vi velger å være i [Guds] rike, adskiller – ikke isolerer – vi oss fra verden.
Vår påkledning vil være sømmelig, våre tanker rene, vårt språk rent. Filmene og
fjernsynsprogrammene vi ser, musikken vi lytter til, bøkene, tidsskriftene og
avisene vi leser vil være oppløftende. Vi vil velge venner som gir oss støtte på
veien mot vårt evige mål, og vi vil behandle andre med vennlighet. Vi vil sky
lastene umoral, gambling, tobakk, alkohol og narkotika. Våre søndagsaktiviteter

vil gjenspeile Guds bud om å komme sabbatsdagen i hu og holde den hellig. Vi vil følge Jesu
Kristi eksempel når det gjelder vår måte å behandle andre på. Vi vil leve verdig til å komme inn i
Herrens hus” (“Dåpens pakt – Å være i riket og av riket,” Liahona, jan. 2001, 6).

• Hvordan kan det å søke Guds rike i betydelig grad påvirke alle aspekter av
vårt liv?

• Hvordan har det å søke Guds rike påvirket ditt liv eller livet til et familiemedlem
eller en bekjent?

Oppfordre elevene til å tenke over hva de kan gjøre for stadig å søke Guds rike.
Oppmuntre dem til å lytte etter Åndens tilskyndelser og skrive ned hva de har
tenkt å gjøre. Bær vitnesbyrd om velsignelsene som kommer ved å sette Gud først i
vårt liv.

Elevenes leseoppdrag
• Matteus 6:33; Jakobs bok 2:12–28; 3:10–12; Mosiah 2:20–25; 4:13, 21–26; Alma

7:14–16, 19, 21–24; 3 Nephi 12:27–30.
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• “Det store bud – elsk Herren,” kapittel 1 i Læresetninger fra Kirkens presidenter –
Ezra Taft Benson (2014), 37-45.
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LEKSJON 10

Bønn og åpenbaring
Innledning
Bønn er et hellig privilegium og bud som gjør oss i stand til å
kommunisere med en kjærlig himmelsk Fader. Han hører og
besvarer våre bønner. De som flittig søker Herrens veiledning,

kan bli velsignet med personlig åpenbaring. Denne leksjonen
belyser hva vi kan gjøre for å forberede vårt hjerte og vårt
sinn til å motta svar på bønn.

Bakgrunnsstoff
• Boyd K. Packer, “Herrens lys,” Lys over Norge, juli 1983, 30.

• Richard G. Scott, “Slik kan du få åpenbaring og inspirasjon for ditt eget liv,”
Ensign eller Liahona, mai 2012, 45–47.

• David A. Bednar, “Åpenbaringens ånd,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 87–90.

Undervisningsforslag
2 Nephi 32:8–9; 3 Nephi 14:7–11
Gud hører våre bønner
Be elevene nevne noen måter vi kan bruke teknologi til å kommunisere med andre
på. Skriv elevenes svar på tavlen.

• Selv om teknologi gjør det mulig for oss å kommunisere med nesten hvem vi
vil, hvorfor synes vi noen ganger det er vanskelig å kommunisere effektivt med
vår himmelske Fader?

Be en elev lese 3 Nephi 14:7-11 høyt mens klassen ser etter hva Frelseren
underviste om vår himmelske Faders villighet til å besvare våre bønner.

• Hvilket prinsipp underviste Frelseren om vår himmelske Faders villighet til å
besvare våre bønner? (Elevenes svar bør omfatte følgende prinsipp: Vår
himmelske Fader hører og svarer oss når vi ber, leter og banker på.)

For å utdype elevenes forståelse av dette prinsippet, kan du presentere følgende
uttalelse av president James E. Faust (1920-2007) i Det første presidentskap:

“Ingen jordisk autoritet kan utestenge oss fra direkte tilgang til vår Skaper. Det
kan aldri oppstå en mekanisk eller elektronisk feil når vi ber. Det finnes ingen
grense for hvor ofte eller hvor lenge vi kan be hver dag. Det finnes ingen kvote
for hvor mange behov vi kan be om i hver bønn. Vi behøver ikke gå gjennom
sekretærer eller avtale tid for å komme til nådens trone. Han kan nås når som
helst og hvor som helst” (“Bønnens livline,” Liahona, juli 2002, 62).

• Hva kan du si for å hjelpe noen som ikke ber ofte fordi de ikke tror at Gud hører
eller besvarer deres bønner?

Be en elev lese 2 Nephi 32:8-9 høyt, og be klassen se etter hva Nephi sa om bønn.
Du kan stille spørsmål som de følgende:
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• Hva tror du det betyr å “be alltid”?

• Hvilket eksempel har du sett på en som ber alltid? Hvordan har vedkommende
blitt velsignet på grunn av denne vanen?

• Hva betyr det for deg at Herren vil “hellige” din innsats til gavn for din sjel når
du ber om hans hjelp? (Det kan være nyttig å forklare at å hellige noe, betyr å
innvie det til et spesielt eller hellig formål eller å gjøre det hellig.)

Oppfordre elevene til å være flittige med hensyn til å be alltid. Forsikre dem om at
vår himmelske Fader virkelig hører deres bønner og har et sterkt ønske om å
velsigne dem.

1 Nephi 10:17–19; 15:1–3, 7–11; Jakobs bok 4:6; Alma 26:22
Alle som følger Jesus Kristus, kan motta personlig åpenbaring
Be elevene nevne noen spørsmål eller omstendigheter som unge voksne kan ønske
åpenbaring fra Gud om.

Minn elevene på Lehis drøm om livets tre, og forklar at etter at Nephi hørte om
denne inspirerte drømmen, ønsket han å lære mer om den. Be noen elever bytte på
å lese høyt fra 1 Nephi 10:17-19. Be klassen se etter hva disse versene lærer oss om
åpenbaring, herunder hvem som er berettiget til åpenbaring.

• Hva lærer disse versene oss om personlig åpenbaring? (Sørg for at følgende
læresetning blir nevnt: Gud åpenbarer sannhet ved Den hellige ånds kraft
til alle dem som flittig anstrenger seg for å få vite.)

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

“[Åpenbaringens ånd] er ikke begrenset til Kirkens presiderende autoriteter, men
tilhører og skulle være i virksomhet i enhver manns, kvinnes eller barns liv som
når ansvarsalderen og inngår hellige pakter. Et oppriktig ønske og verdighet,
inviterer åpenbaringens ånd i vårt liv” (“Åpenbaringens ånd,” Ensign eller
Liahona, mai 2011, 87).

• Hvorfor er denne innsikten fra eldste Bednar oppmuntrende for deg?

Forklar at på grunn av Nephis ønsker, hans verdighet og hans tro, ble han også vist
et syn om livets tre (se 1 Nephi 11-14). Forklar også at Laman og Lemuels reaksjon
på sin fars syn var ganske forskjellig fra Nephis. Be to elever lese 1 Nephi 15:1-3,
7-9 høyt, og be klassen følge med og overveie hva de lærer av disse versene.

• Hva er viktigst for deg i disse versene?

Be en annen elev lese 1 Nephi 15:10-11 høyt. Vurdere å forklare for elevene at vers
11 er et eksempel på et “hvis-da”-utsagn i Skriftene. Skriv følgende på tavlen, og
spør elevene hvordan de ville fylle ut det som mangler, basert på det de leste i vers
10-11:
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Hvis ____________________, da ____________________.

Be elevene krysshenvise vers 11 med Alma 26:22, og spør deretter:

• Hvordan kan du bruke det som undervises i 1 Nephi 15:10-11 og Alma 26:22, til
å lære noen å søke svar på sine bønner?

Be en elev lese Jakobs bok 4:6 høyt, og be klassen se etter hva Jakobs folk gjorde, i
tillegg til å be i tro, for å innby åpenbaring. Du kan gjerne forklare at “gransker vi
profetene” sikter til å lese profetenes ord i Skriftene.

• Hvorfor tror du at det å studere ordene til både oldtidens og siste-dagers
profeter kan føre til at vi mottar åpenbaring fra Herren?

Vis og les følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum:

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

Hvis du ikke nylig har hørt hans røst tale til deg, skal du vende tilbake til Skriftene
med nye øyne og nye ører. De er vår åndelige livline” (“Hellig skrift: Guds kraft til
vår frelse,” Ensign eller Liahona, nov. 2006, 24–27).

Be elevene tenke på en utfordring eller beslutning de står overfor. Be dem overveie
om de har adspurt Herren i bønn og vendt seg til Skriftene for å finne svar.

For å hjelpe elevene å se eksempler på hvordan Herren gir oss personlig
åpenbaring, kan du skrive følgende skriftstedhenvisninger på tavlen.

1 Nephi 4:6

1 Nephi 8:2

Jakobs bok 7:5

Enos 1:10

Helaman 13:5

3 Nephi 11:3

Gi hvert av skriftstedene til noen elever. Be dem lese sine tildelte skriftsteder og
finne en måte Gud gir personlig åpenbaring til sine barn på. Be elevene fortelle hva
de fant ut. Når du vurderer elevenes behov, kan du dele følgende uttalelser av
president Boyd K. Packer (1924-2015) og eldste Richard G. Scott i De tolv
apostlers quorum:
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“Ånden vekker ikke vår oppmerksomhet ved å rope eller riste i oss med tung
hånd. Den hvisker. Den kjærtegner oss så mildt at vi kanskje ikke føler den i det
hele tatt hvis vi er opptatt med noe annet …

Fra tid til annen vil Ånden øve et tilstrekkelig sterkt press til at vi blir
oppmerksomme. Men som regel hvis vi ikke gir akt på denne milde følelsen, vil
Ånden trekke seg tilbake og vente til vi søker og lytter og sier på vår måte og

med våre ord akkurat som Samuel i oldtiden sa: ‘Tal, [Herre], din tjener hører!’ (1 Samuelsbok
3:10.)” (“Herrens lys,” Lys over Norge, juli 1983, 26).

“Hans svar vil sjelden komme mens du står på kne i bønn, selv om du kanskje ber
om svar umiddelbart. Isteden vil han tilskynde deg i stille stunder når Ånden mest
effektivt kan røre ved ditt sinn og hjerte. Derfor skulle du finne tid for stille
stunder til å gjenkjenne når du blir instruert og styrket” (“Benytt den himmelske
gaven bønn,” Ensign eller Liahona, mai 2007, 8).

Minn elevene på at vi ikke velger hvordan Gud skal åpenbare sannheten for oss,
men når vi handler i tro, forbereder vi vårt hjerte og sinn til å motta åpenbaring. Be
noen elever fortelle hvordan de har mottatt personlig åpenbaring, dersom
opplevelsen ikke er for personlig eller hellig.

1 Nephi 18:1–3; 2 Nephi 28:30; Alma 12:9–11
Motta og handle ifølge åpenbaring
Be elevene hver for seg sammenligne 2 Nephi 28:30 og Alma 12:9-11, og finne
prinsipper som kan hjelpe dem å motta mer personlig åpenbaring.

• Hva lærer disse skriftstedene oss som vil hjelpe oss å få mer personlig
åpenbaring? (Selv om de kan bruke andre ord, bør elevene finne følgende
prinsipper: Herren åpenbarer sannhet til oss i forhold til hvor flittig vi gir
akt på hans ord. Åpenbaring kommer ofte til oss linje på linje.)

• Hvorfor tror du Herren krever at vi er lydige mot det som han allerede har
åpenbart til oss, før han åpenbarer ytterligere kunnskap?

• Hva betyr det at åpenbaring kommer til oss “linje på linje”?

Hvis tiden tillater det, kan du samtale med klassen om 1 Nephi 18:1-3 for å
illustrere hvordan Nephi mottok gradvis åpenbaring for å lære å bygge et skip.

Vis, og be en elev lese følgende uttalelse av eldste David A. Bednar:

“Som regel kommer åpenbaring i små doser over tid, og gis i henhold til vårt
ønske, vår verdighet og vår forberedelse. Den slags kommunikasjon fra vår
himmelske Fader vil gradvis ‘falle på [vår sjel] som himmelens dugg’ (L&p
121:45). Dette mønsteret for åpenbaring er det vanligste” (“Åpenbaringens
ånd,” 88).
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• Når du tenker tilbake på livet ditt, hvordan har Herren veiledet deg gradvis når
du skulle ta en avgjørelse eller søkte forståelse fra ham?

Avslutt leksjonen med å vise og be en elev lese høyt følgende uttalelse av president
Thomas S. Monson:

“Hvis noen av oss har vært sene til å lytte til rådet om å be alltid, finnes ingen
bedre tid å begynne enn nå. William Cowper erklærte: ‘Satan skjelver når han ser
den svakeste av de hellige på sine knær’ [‘Exhortation to Prayer,’ i Olney Hymns]”
(“Et kongelig prestedømme,” Ensign eller Liahona, nov. 2007, 59).

Be elevene tenke på innsatsen de nå gjør for å be i hverdagen. Oppmuntre dem til å
følge prinsippene som er omtalt i denne leksjonen for å innby mer personlig
åpenbaring gjennom bønn og skriftstudium. Be elevene fortelle hvordan de vet at
vår himmelske Fader besvarer bønner. Bær vitnesbyrd om at vår kjærlige
himmelske Fader vil inspirere oss med forståelse og veiledning hvis vi forbereder
oss til å motta den.

Elevenes leseoppdrag
• 1 Nephi 10:17–19; 15:1–3, 7–11; 18:1–3; 2 Nephi 28:30; 32:8–9; Jakobs bok 4:6;

Alma 12:9–11; 26:22; 3 Nephi 14:7–11.

• David A. Bednar, “Åpenbaringens ånd,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 87–90.
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LEKSJON 11

Vi må beskytte oss mot de
siste dagers falske
læresetninger

Innledning
I tillegg til å fremsette “fylden av Jesu Kristi evangelium”
(L&P 20:9), styrker Mormons bok Kristi disipler mot de falske
læresetningene og oppfatningene som er så utbredt i de siste
dager. Én måte den gjør dette på er ved å avsløre Kristi

fiender og identifisere de falske læresetningene de sprer. Når
elevene studerer beretninger om falske lærere i Mormons
bok, vil de lære å skjelne mellom evangeliets sannheter og
verdens falske forestillinger.

Bakgrunnsstoff
• Dallin H. Oaks, “Far ikke vill!” Ensign eller Liahona, nov. 2004, 43–46.

• Dallin H. Oaks, “Som han tenker i sin sjel” (en aften med eldste Dallin H.
Oaks, 8. feb. 2013), lds.org/broadcasts.

• Neil L. Andersen, “Åndelige virvelvinder,” Ensign eller Liahona, mai
2014, 18–21.

Undervisningsforslag
2 Nephi 28:3–9, 12–15; Jakobs bok 7:1–12; Alma 1:2–6; 30:12–18, 39–44;
Joseph Smith – Matteus 1:22
Hvordan vi kan oppfatte og beskytte oss mot falsk lære
Be elevene overveie de forskjellige meningene som finnes i verden om spørsmål
som de følgende: Gud-gitt sannhet i motsetning til moralrelativisme (tanken at det
ikke finnes noe universelt riktig eller galt), religionsfrihet i motsetning til spesielle
interessegruppers rettigheter, og retten til å ta abort i motsetning til retten til liv.
Når dere drøfter disse spørsmålene, kan du vurdere å skrive dem på tavlen. Gi
elevene litt tid til å snakke om hvorfor vi må være nøye med å ta til oss
oppfatninger som er riktige.

Forklar at nær slutten av sitt liv profeterte Jesus Kristus om farlige åndelige
tilstander som ville finnes i de siste dager. Be en elev lese Joseph Smith – Matteus
1:22. Det kan være lurt å forklare at “de som er utvalgt ifølge pakten”, sikter til
medlemmer av Jesu Kristi Kirke.

• Hvilke trusler utgjør “falske Kristus-er” og “falske profeter” i vår tid?

Vis så og les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson (1899-1994):
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“Mormons bok avslører Kristi fiender. Den tilintetgjør falsk lære og avskaffer
strid. (Se 2 Nephi 3:12.) Den styrker Kristi ydmyke disipler i kampen mot djevelens
onde planer, metoder og dogmer i vår tid. De frafalne i Mormons bok har mye til
felles med de frafalne i dag. I sin uendelige kunnskap formet Gud Mormons bok
slik at vi skal kunne se det feilaktige og vite hvordan vi skal bekjempe falske
pedagogiske, politiske, religiøse og filosofiske forestillinger i vår tid”

(Læresetninger fra Kirkens presidenter – Ezra Taft Benson [2014], 131).

• Hva lærer denne uttalelsen oss om hvordan studium av Mormons bok kan
beskytte oss mot falske læresetninger? (Sørg for at elevene finner dette
prinsippet: Når vi studerer Mormons bok og anvender dens læresetninger,
blir vi styrket mot djevelen og falske læresetninger og prinsipper i vår
tid.)

• Hvilken fordel er det å lære om Satans metoder før du faktisk møter dem?

Be noen elever etter tur lese 2 Nephi 28:3-9 høyt, mens klassen ser etter falske
oppfatninger som Nephi sa ville være utbredt i vår tid. Du kan gjerne oppfordre
elevene til å markere viktige ord og uttrykk. Be elevene fortelle hva de har funnet
ut, og spør deretter:

• Hva er noen eksempler på disse falske forestillingene i vår tid? (Det kan for
eksempel være følgende: Moralrelativisme, troen på at på grunn av Guds store
kjærlighet til oss vil han ikke straffe synd, og fordommer mot kristne, som ofte
blir sett på som trangsynte eller fanatikere.)

For å besvare dette spørsmålet, kan du presentere følgende uttalelse av eldste M.
Russell Ballard i De tolv apostlers quorum: Be elevene lytte etter falske
læresetninger de har støtt på.

“Falske profeter og falske lærere er de som hevder at profeten Joseph Smith var
en forfører, de hevder at Det første syn ikke var en autentisk hendelse. De hevder
at Mormons bok og andre kanoniske verker ikke er oldtidsskrifter. De forsøker
også å omdefinere Guddommens natur, og de fornekter at Gud har gitt og
fortsetter å gi åpenbaring i vår tid til sine ordinerte og oppholdte profeter …

Det mest fordømmende er kanskje at de fornekter Kristi oppstandelse og
forsoning og hevder at ingen Gud kan frelse oss. De avviser at det er behov for en Frelser. Disse
bakstreverne forsøker kort og godt å tolke Kirkens læresetninger på nytt for å få dem til å passe
med deres eget forutinntatte syn, og i den prosessen fornekter de Kristus og hans rolle som
Messias.

Falske profeter og falske lærere er også de som forsøker å forandre på gudgitte læresetninger
med grunnlag i Skriftene som beskytter ekteskapets hellige natur, familiens guddommelige natur
og den essensielle lære om personlig moral. De forfekter et omdefinert moralbegrep for å
rettferdiggjøre hor, utroskap og og homofile forhold” (“Vokt dere for falske profeter og falske
lærere,” Liahona, jan. 2000, 73).

Be elevene granske 2 Nephi 28:12-15, og se etter konsekvensene av å tro på
falsk lære.
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• Hva er noen av konsekvensene av å tro på falske læresetninger og
oppfatninger?

Vis følgende uttalelse av eldste Ulisses Soares i De syttis presidentskap, og be en
elev lese den høyt:

“Vi kan ikke tillate oss å bli forvirret av populære budskap som lett blir akseptert
av verden og som går på tvers av Jesu Kristi evangeliums lære og sanne
prinsipper. Mange av disse verdslige budskapene er ikke annet enn samfunnets
forsøk på å rettferdiggjøre synd” (“Ja, vi kan og vil vinne!” Ensign eller Liahona,
mai 2015, 75).

• Hva sa eldste Soares er hensikten med mange av de populære budskapene som
motsier Jesu Kristi evangelium? (Hjelp elevene å finne denne sannheten: Satan
bruker falske læresetninger til å lokke oss til å begå synd. Du kan gjerne
henvise til Alma 30:53 for mer informasjon om denne sannheten.)

Del klassen i tre grupper. Skriv følgende skriftsteder på tavlen, og be hver gruppe
studere ett av skriftstedene: Jakobs bok 7:1–7; Alma 1:2–6 eller Alma 30:12–18. Be
elevene finne noen av de falske læresetningene som Sherem, Nehor og Korihor
underviste, og skrive dem på tavlen under riktig overskrift.

Sherem (Jakobs bok 7:1–7) Nehor (Alma 1:2–6) Korihor (Alma 30:12–18)

• Hvordan har du sett falske læresetninger eller oppfatninger som dem som står
på tavlen, påvirke Kirkens medlemmer i dag?

Be elevene sammenligne Jakobs bok 7:5, 8-12 og Alma 30:39-44 for å se hva som
styrket Jakob og Alma mot Sherems og Korihors falske læresetninger. (Merk:
Sammenligning er en skriftstudieteknikk. Å legge merke til likheter “mellom
læresetninger, personer eller hendelser kan bringe evangeliets sannheter i skarpere
fokus” [Læring og undervisning i evangeliet: En håndbok for lærere og ledere i
religionsseminarer og -institutter (2012), 22].)

• Hva styrket Jakob og Alma mot falsk lære? (Svarene bør omfatte følgende:
Tidligere åndelige opplevelser, kunnskap om Skriftene, kunnskap fra Den
hellige ånd og et vitnesbyrd om Kristus.)

• Hva er et prinsipp vi kan lære av Jakobs og Almas svar på disse falske
læresetningene? (Hjelp elevene å finne dette prinsippet: Når vi stoler på vårt
vitnesbyrd om Kristus og søker Den hellige ånds veiledning, kan vi
overvinne utfordringer mot vår tro.)

• Hvordan har ditt vitnesbyrd styrket deg mot falske læresetninger eller kritikk av
din tro?
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Oppfordre elevene til å fortelle hva de gjør for å beskytte seg mot de falske
læresetningene som kan svekke deres tro på Jesus Kristus og hans gjengitte
evangelium.

2 Nephi 26:29; 3 Nephi 18:24; 27:27
Vær oppmerksom på farene ved prestelist
Fortell elevene at noen åndelige farer for Kirken kommer fra medlemmer i Kirken.
Be en elev lese 2 Nephi 26:29 høyt, mens klassen ser etter den åndelige faren som
Nephi beskriver.

• Hva sier dette skriftstedet at prestelist er? (Når noen forkynner evangeliet for
personlig berømmelse eller rikdom istedenfor Guds barns velferd.)

• På hvilke måter kan prestelist skape åndelige farer for Kirkens medlemmer?

For å besvare disse spørsmålene, kan du be en elev lese følgende uttalelse av eldste
M. Russell Ballard:

“La oss derfor være på vakt mot falske profeter og falske lærere, menn så vel
som kvinner, som er selvoppnevnte forkynnere av Kirkens lære og som søker å
utbre sitt falske evangelium og trekke tilhengere ved å sponse symposier, bøker
og blader hvis innhold utfordrer Kirkens fundamentale lære. Vokt dere for dem
som i tale og skrift går imot Guds sanne profeter, og som aktivt forkynner,
ubekymret og uten hensyn til deres evige velbefinnende som de forfører” (“Vokt

dere for falske profeter og falske lærere,” Liahona, jan. 2000, 73).

• Hvordan kan du beskytte deg selv og andre mot prestelist?

• Hvordan kan du forsvare Kirkens læresetninger når andre uttaler seg mot Guds
profeter i de siste dager?

Fortell elevene at Frelseren underviste sine disipler hvordan de som representerer
ham, skulle undervise og påvirke andre. Be elevene hver for seg granske 3 Nephi
18:24 og 3 Nephi 27:27, og se etter hvordan sann tjeneste i evangeliet er forskjellig
fra prestelist.

• Hvordan er motivene og handlingene til rettferdige lærere og ledere forskjellige
fra motivene og handlingene til dem som er skyldig i prestelist? (Elevene bør
nevne følgende sannhet: Jesu Kristi disipler ønsker å yte tjeneste og
velsigne andre ved å vise veien til ham.)

Moroni 7:12–17; Ether 4:11–12
Vi kan skjelne mellom sannhet og villfarelse
Be elevene tenke på en gang noen satte spørsmålstegn ved eller kritiserte deres
religiøse tro. Be en eller to elever om kort å fortelle om sine erfaringer.

Be noen elever etter tur lese høyt fra Moroni 7:12-17 og Ether 4:11-12, mens
klassen følger med og ser etter hvordan de kan skjelne om noe er fra Herren eller
fra djevelen.
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• Hva lærer du av dette skriftstedet om hvordan vi kan skjelne mellom godt og
ondt? (Sørg for at elevene forstår følgende prinsipp: Alt som er av Gud,
innbyr til å gjøre godt, tro på Jesus Kristus og elske og tjene Gud.)

Be en elev lese følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

“Jeg vil foreslå tre korte prøver for å unngå å bli bedratt …

1. Hva sier standardverkene om saken? …

2. Den andre rettesnoren er: Hva har Kirkens presidenter i de siste dager å si om
saken – særlig den levende presidenten? …

3. Den tredje og siste prøven er Den hellige ånd – Åndens prøve … Denne prøven
kan bare ha full effekt dersom kommunikasjonskanalene til Gud er rene, dydige og uhemmet av
synd” (i Conference Report, okt. 1963, 16-17).

For å runde av, ber du elevene tenke over hvordan de kan bli bedre til bruke
Skriftene, profetenes ord og Den hellige ånd til å avdekke falske læresetninger og
unngå å bli bedratt. Du kan gjerne oppfordre dem til å studere Jakobs bok 7, Alma
1 og Alma 30 mer detaljert og tenke over hvordan disse kapitlene kan hjelpe dem å
bli bedre til å skjelne mellom sannhet og villfarelse.

Elevenes leseoppdrag
• 2 Nephi 26:29; 28:3–9, 12–15; Jakobs bok 7:1–12; Alma 1:2–6; 30:12–18, 39–44;

3 Nephi 18:24; 27:27; Ether 4:11–12; Moroni 7:12–17; Joseph Smith –
Matteus 1:22.

• Neil L. Andersen, “Åndelige virvelvinder,” Ensign eller Liahona, mai
2014, 18–21.
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LEKSJON 12

Vårt behov for åndelig
gjenfødelse

Innledning
I Mormons bok lærer vi at “det naturlige menneske er en
fiende av Gud” (Mosiah 3:19). I denne leksjonen skal elevene
lære at ved å omvende oss og utøve tro på Jesus Kristus, kan

vi overvinne det naturlige menneske, bli “født på ny” og
oppleve en mektig forandring i hjertet. Denne forandringen
er nødvendig for å komme inn i Guds rike.

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

2012, 12-19.

• D. Todd Christofferson, “Født på ny,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 76–79.

Undervisningsforslag
Mosiah 3:19; 16:2–5; Alma 41:10–11
Vi må legge av det naturlige menneske
Skriv følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson (1899-1994) på tavlen, som
sitert fra “To ‘the Rising Generation,’” New Era, juni 1986, 5:

“Man kan ikke gjøre noe galt uten å føle seg skyldig. Det er umulig.” (President
Ezra Taft Benson)

• Hvorfor er det umulig å være lykkelig når vi gjør gale valg?

Be en elev lese Alma 41:10-11 høyt, mens klassen ser etter konsekvensene av
ugudelighet. (Understrek følgende sannhet: Ugudelighet har aldri vært lykke.)

• Hva er noen bedrag Satan bruker til å overbevise oss om at det å bryte budene
fører til lykke?

• Hva sier vers 11 om hva det vil si å være i en “naturlig tilstand”? (Å være “i en
kjødelig tilstand”, “i bitterhets galle og i syndens lenker”, og “uten Gud i
verden”.)

• Hvordan bidrar Alma 41:10-11 til å forklare hvorfor syndighet ikke kan føre til
lykke? (Det er i strid med Guds natur, og “Guds natur” er “lykkens natur”.)

Minn elevene på at vi alle har arvet virkningene av Adams fall. Be en elev lese
Mosiah 16:2-5 høyt mens klassen finner ord og uttrykk som beskriver
menneskehetens falne tilstand.

• Hvilke ord og uttrykk brukte Abinadi til å beskrive menneskehetens falne
tilstand?
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• Hva betyr ordene “holder fast ved” i vers 5? (Merk: Å oppfatte stikkord er en
viktig skriftstudieteknikk som du kan velge å understreke her.)

• Hva gjør det mulig for oss å bli forløst fra vår syndige og falne tilstand?

Be elevene hver for seg lese Mosiah 3:19, og finne ut hvordan vi kan overvinne vår
falne tilstand.

• Hva vil det si å “føye oss etter Den hellige ånds tilskyndelser”?

• Hva må vi gjøre for å “[avlegge] det naturlige menneske”? (Elevene bør nevne
følgende prinsipp: Når vi følger Den hellige ånds tilskyndelser og
anvender forsoningens kraft, kan vi avlegge det naturlige menneske.)

Be elevene overveie bekreftelser de har sett på at Frelseren er i stand til å forandre
oss til bedre mennesker enn vi noensinne kunne blitt på egenhånd. Be noen elever
fortelle om sin innsikt.

Be elevene hver for seg besvare følgende spørsmål:

• Hva kan du gjøre for mer fullstendig å føye deg “etter Den hellige ånds
tilskyndelser”?

• Hvilken av et barns egenskaper som er nevnt i Mosiah 3:19, har du størst behov
for å utvikle?

Mosiah 5:1–5, 7–8; 27:24–26
Å bli født på ny
Be elevene nevne navn på personer i Mormons bok som opplevde en endring i sin
natur på grunn av Jesu Kristi forsoning.

Minn elevene på at Alma den yngre og Mosiahs sønner en stund var blant de
vantro i Zarahemla som forfulgte Kirkens medlemmer (se Mosiah 27:8). Etter at en
engel viste seg for ham, lå Alma igjen uten styrke og ute av stand til å snakke. Etter
tre dager ble Almas styrke gjenopprettet, og han vitnet om en mirakuløs forandring
som hadde funnet sted hos ham (se Mosiah 27:11-24).

Be en elev lese Mosiah 27:24-26 høyt, mens klassen ser etter hvordan Alma beskrev
denne mirakuløse forandringen.

• Hvilke ord og uttrykk i disse versene bidrar til å definere hva det vil si å bli født
på ny?

• Hvordan bidrar vers 26 til å forklare hvorfor vi trenger å bli født på ny? (Sørg for
at elevene forstår denne sannheten: Bare ved å bli nye skapninger i Kristus
kan vi arve Guds rike.)

For å hjelpe elevene å forstå hva som skjer når vi blir åndelig født på ny, kan du be
en elev lese Mosiah 5: 1-5, 8 høyt. Be klassen se etter ord eller setninger som tyder
på at kong Benjamins folk hadde opplevd en åndelig gjenfødelse.

• Hvilke tegn fant du på at kong Benjamins folk hadde opplevd en åndelig
forandring? (Svarene bør omfatte følgende: De hadde ikke lyst til å gjøre ondt
mer, de ønsket å gjøre godt, deres sinn var opplyst, og de var fylt med glede og
villige til å inngå pakter med Herren.)
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• Hva sier vers 2 og 4 om hva som kreves for å motta en “mektig forandring i
hjertet”? (Elevene bør nevne dette prinsippet: Når vi utøver tro på Jesus
Kristus og mottar Den hellige ånd, kan vi oppleve en mektig forandring i
hjertet.)

Vis følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum. Be en
elev lese den høyt mens klassen ser etter hvordan eldste Bednar beskriver den
mektige forandringen i hjertet.

“Legg merke til at den forandring som beskrives i [Mosiah 5], er mektig, ikke
liten – en åndelig gjenfødelse og fundamental forandring av det vi føler og
ønsker, det vi tenker og gjør, og det vi er. Ja, kjernen i Jesu Kristi evangelium
etablerer en fundamental og permanent forandring i selve vår natur, muliggjort
ved at vi setter vår lit til ‘Den Hellige Messias fortjeneste, barmhjertighet og
nåde’ (2 Nephi 2:8)” (“Dere må bli født på ny,” Ensign eller Liahona, mai

2007, 20).

• Hva skilte seg ut for deg i eldste Bednars beskrivelse av den mektige
forandringen i hjertet?

Be elevene drøfte hva vi kan gjøre for å fortsette å oppleve en mektig forandring i
hjertet.

Be elevene lese Mosiah 5:7 hver for seg, og se etter hvordan vårt forhold til Jesus
Kristus forandrer seg når vi blir født på ny.

• Hvordan kan vi bli Jesu Kristi barn?

Be elevene tenke på betydningen av å bli “Kristi barn”, og be dem fortelle hvordan
dette bør motivere oss når vi ønsker å bli født på ny.

Alma 5:14, 26–27; Ether 12:27
Åndelig gjenfødelse krever tid og innsats
Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv
apostlers quorum, mens klassen lytter etter hvordan han beskriver prosessen med å
motta en forandring i hjertet:

“Dere spør kanskje: Hvorfor skjer ikke denne mektige forandring raskere med
meg? Dere skulle huske at de bemerkelsesverdige eksemplene som kong
Benjamins folk, Alma og visse andre i Skriftene, er nettopp det –
bemerkelsesverdige og ikke typiske. For de fleste av oss kommer forandringen
mer gradvis over tid. Å bli født på ny, i motsetning til vår fysiske fødsel, er mer en
prosess enn en hendelse. Å ta fatt på denne prosessen er hovedhensikten med

jordelivet.

La oss heller ikke prøve å rettferdiggjøre en halvhjertet innsats. La oss ikke være tilfreds med å
beholde en viss tilbøyelighet til det onde. La oss verdig ta del i nadverden hver uke og fortsette å
la Den hellige ånd luke ut de siste levninger av urenhet i oss. Jeg vitner om at hvis dere fortsetter
på veien til åndelig gjenfødelse, vil Jesu Kristi nåde og forsoning utslette deres synder og merket
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etter disse syndene i dere, fristelsene vil miste sin appell, og gjennom Kristus vil dere bli hellige,
slik han og vår Fader er hellige” (“Født på ny,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 78).

• Hva sier eldste Christofferson om hvorfor det å bli født på ny er mer en prosess
enn en hendelse?

• Hvordan hjelper prosessen med åndelig gjenfødelse oss å bli hellige som vår
himmelske Fader og hans Sønn Jesus Kristus? (Hjelp elevene å finne denne
sannheten: På grunn av Jesu Kristi nåde kan vi bli tilgitt og få hjelp til å
fortsette på veien til åndelig gjenfødelse.)

For å hjelpe elevene å forstå betydningen av nåde, kan du vurdere å presentere
denne uttalelsen fra Bible Dictionary:

“Det er … ved Herrens nåde at den enkelte gjennom tro på Jesu Kristi forsoning og omvendelse
fra sine synder, mottar styrke og hjelp til å gjøre gode gjerninger som de ikke ville kunne ha gjort
på egenhånd. Denne nåden er en kraft som lar menn og kvinner gjøre krav på evig liv og
opphøyelse når de selv har gjort sitt aller beste” (Bible Dictionary, “Grace”).

Be elevene lese Alma 5:14, 26-27 hver for seg og se etter hva Alma underviste dem
som allerede hadde begynt på prosessen med åndelig gjenfødelse og opplevd en
forandring i sitt hjerte. Be elevene tenke over hvordan de ville besvare Almas
spørsmål.

• Hva sier vers 27 om hva vi må gjøre når vi har mottatt en forandring i hjertet?
(Vi må fortsette å vandre ulastelig for Gud, være ydmyke og be om tilgivelse for
våre synder.)

• Hvorfor tror du Alma forkynte at ydmykhet er en så viktig del av å opprettholde
vår forandring i hjertet?

Fortell elevene at Herren underviste Ether hvorfor ydmykhet er så viktig når vi
ønsker en forandring i vårt hjerte. Minn elevene på at prinsipper i Skriftene ofte
bruker ordene hvis og da, og be dem så gjennomgå Ether 12:27 hver for seg, og se
etter “hvis-da”-prinsipper. Drøft følgende prinsipper etter hvert som elevene finner
dem: Hvis vi kommer til Jesus Kristus, da vil han vise oss vår svakhet. Hvis vi
er ydmyke og har tro på Herren, da vil han la det svake bli til styrke for oss.

• Hvorfor tror du det er viktig for oss å være oppmerksom på vår svakhet?

• Hva tror du menes med setningen “min nåde er tilstrekkelig for… alle… som
ydmyker seg for meg”?

Vis følgende uttalelse av eldste Bruce C. Hafen i De sytti, og be en elev lese
den høyt:
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“Om du har problemer, trenger du ikke anta at det er noe galt med deg. Det å
kjempe med problemer er noe av det sentrale i meningen med livet. Når vi
nærmer oss Gud, vil han vise oss våre svakheter og gjennom dem gjøre oss
klokere og sterkere. Hvis dere ser mer av deres svakheter, betyr det bare at dere
beveger dere nærmere ham, ikke lenger vekk” (“Forsoningen – alt for alt,”
Ensign eller Liahona, mai 2004, 97).

• Hva kan vi gjøre for å unngå å bli motløse når vi erkjenner våre svakheter?

Bær vitnesbyrd om at Jesu Kristi nåde vil hjelpe oss å overvinne våre svakheter når
vi ønsker å bli åndelig født på ny.

Elevenes leseoppdrag
• Mosiah 3:19; 5:1–5, 7–8; 16:2–5; 27:24–26; Alma 5:14, 26–27; 41:10–11; Ether

12:27.

• David A. Bednar, “Forsoningen og reisen gjennom jordelivet,” Liahona, april
2012, 12-19.
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LEKSJON 13

Dåpspakten, sabbaten og
nadverden

Innledning
Gjennom dåpens ordinans påtar Jesu Kristi disipler seg hans
navn. I denne leksjonen skal elevene lære at Mormons bok
lærer oss at medlemmer av Kristi kirke skal møtes på

sabbaten og nyte det hellige privilegium å ta del i nadverden.
Når vi tar del i nadverden, fornyer vi vår dåpspakt og innbyr
Den hellige ånd til å være hos oss.

Bakgrunnsstoff
• L. Tom Perry, “Sabbaten og nadverden,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 6–9.

• Russell M. Nelson, “Sabbaten er en lyst,” Ensign eller Liahona, mai
2015, 129–32.

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

Undervisningsforslag
Mosiah 18:8–10; 25:23–24
Påta oss Jesu Kristi navn
Be noen elever beskrive noe meningsfylt de husker om sin dåp – for eksempel
dåpsmøtet, selve ordinansen eller tanker og følelser de hadde. Gi så elevene tid til å
tenke over hvor godt de føler at de har holdt sine dåpspakter.

Minn elevene på at Alma underviste om dåpspakten ved Mormons vann, og be så
en elev lese Mosiah 18:8-10 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva vi inngår
pakt om å gjøre når vi blir døpt.

Skriv følgende på tavlen:

Når vi blir døpt, inngår vi en pakt om å …

• Hva inngår vi en pakt om å gjøre når vi blir døpt? (Når elevene svarer, skriver
du svarene deres på tavlen for å fullføre det doktrinære utsagnet: Når vi blir
døpt, inngår vi en pakt om å bære hverandres byrder, stå som Guds vitner,
tjene ham og holde hans bud.)

Hjelp elevene å forstå sammenhengen i det neste skriftstedet ved å forklare at etter
at Alma og hans folk sluttet seg til de troende i Zarahemla, opprettet Alma mange
forsamlinger av troende. Be noen elever etter tur lese høyt fra Mosiah 25:23-24, og
be klassen se etter ytterligere innsikt i vår dåpspakt. Når elevene har fortalt hva de
har funnet ut, kan du spørre:
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• Hvordan ble folket velsignet som følge av å bli døpt og slutte seg til Guds kirke?
(Hjelp elevene å oppdage følgende prinsipp: Når vi påtar oss Jesu Kristi navn
og lever deretter, vil Herren utøse sin Ånd over oss.)

• Når du har levd i henhold til din dåpspakt, hvordan har ditt liv blitt påvirket av
å få Herrens ånd utøst over deg?

Be elevene tenke over hvordan deres dåpspakter kan styrke deres beslutning om å
følge Jesus Kristus i sine beslutninger og handlinger.

2 Mosebok 31:13, 16–17; Mosiah 18:17, 23–25; Moroni 6:4–6
Religionsutøvelse på sabbatsdagen
Forklar at Mormons bok illustrerer noen av måtene som medlemmer av Kristi kirke
skulle holde dåpspakten på.

Be halvparten av elevene lese Mosiah 18:17, 23-25, mens den andre halvparten
studerer Moroni 6:4-6. Foreslå at elevene markerer ord eller uttrykk som beskriver
hvordan Kristi disipler utøver sin religion. Be dem så om å presentere det de har
funnet ut.

• Hva var noen grunner til at medlemmene møttes ofte? (Elevene bør nevne
følgende sannheter: Når vi blir medlem av Kristi kirke, er vi befalt å
overholde sabbatsdagen og holde den hellig. Som medlemmer av Kirken,
skal vi møtes ofte for å få næring ved Guds gode ord, for å faste, for å be,
for å styrke hverandre og for å ta del i nadverden.)

Les følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“De fleste kommer ikke til Kirken bare for å søke noen nye kjensgjerninger i
evangeliet eller for å treffe gamle venner, selv om begge deler er viktige. De
kommer for å søke en åndelig opplevelse. De ønsker fred. De ønsker at deres tro
skal styrkes og deres håp fornyes. De ønsker, kort sagt, å få næring i form av
Guds gode ord og bli styrket ved himmelens krefter” (“En lærer kommet fra
Gud,” Lys over Norge, juli 1998, 25).

• Hvordan hjelper det å møte andre medlemmer av Kirken på sabbaten deg å føle
deg “styrket ved himmelens krefter”?

• Hva gjør du i kirken for å komme nærmere og tilbe vår himmelske Fader og
Jesus Kristus på riktig måte?

For å hjelpe elevene å forstå hvorfor Kirkens medlemmer er befalt å overholde
sabbatsdagen og holde den hellig, kan du be dem lese 2 Mosebok 31:13, 16-17, og
krysshenvise det med Mosiah 18:23.

• Hva betyr det at sabbaten er et “tegn” mellom oss og Herren?

Les følgende uttalelse av president Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum:
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“Hvordan kan vi helligholde sabbatsdagen? Da jeg var mye yngre, studerte jeg
arbeidet til andre som hadde samlet lister over ting å gjøre og ting å ikke gjøre
på sabbaten. Det var først senere jeg lærte av Skriftene at min oppførsel og min
innstilling på sabbaten utgjorde et tegn mellom meg og min himmelske Fader.
Med denne forståelsen trengte jeg ikke lenger lister over ting jeg skulle eller ikke
skulle gjøre. Når jeg måtte avgjøre om en aktivitet var passende på sabbaten

eller ikke, tenkte jeg ganske enkelt: ‘Hva slags tegn ønsker jeg å gi Gud?’ Dette spørsmålet gjorde
mine valg om sabbaten krystallklare” (“Sabbaten er en lyst,” Ensign eller Liahona, mai
2015, 130).

• Hvordan kan det å spørre oss selv “Hva slags tegn ønsker jeg å gi Gud?” hjelpe
oss å gjøre bedre valg med hensyn til hva vi gjør på sabbaten?

• Hvordan tror du din innsats for å holde sabbaten hellig påvirker de andre
dagene i uken?

Be elevene vurdere sin egen innsats for å holde sabbaten hellig. Be dem om å
vurdere om deres tanker og handlinger viser oppriktig tilbedelse av Faderen den
dagen. Be elevene sette seg som mål å forbedre sin egen sabbatstilbedelse.

3 Nephi 18:1–11; 20:3–9; Moroni 4:3; 5:2
Deltagelse i nadverden
Skriv på tavlen følgende uttalelse av eldste L. Tom Perry (1922–2015) i De tolv
apostlers quorum (fra “Når vi nå tar nadverden,” Ensign eller Liahona, mai
2006, 39):

“Ved å ta del i nadverden får vi oppleve hellige øyeblikk på et hellig sted.” (Eldste
L. Tom Perry.)

• Hvordan kan denne tanken om “hellige øyeblikk” og “et hellig sted” påvirke
våre tanker og handlinger når vi tar del i nadverden?

Minn elevene på at den oppstandne Jesus Kristus innstiftet nadverden da han
besøkte nephittene i landet Overflod. Be noen elever etter tur lese høyt fra 3 Nephi
18:1-11, mens klassen ser etter hva Frelseren underviste om hensikten med
nadverden.

• Hva er et prinsipp som Frelseren underviste om hensikten med nadverden?
(Når elevene svarer, kan du skrive følgende prinsipp på tavlen: Når vi tar del i
nadverden og alltid minnes Jesus Kristus, vil hans Ånd være med oss.)

• Hva gjør du for å minnes Frelseren mens du tar del i nadverden, og gjennom
resten av uken?

Minn elevene på at Moroni skrev ordene som Jesu Kristi disipler brukte da de
velsignet nadverden. Vurder å be elevene skumlese nadverdsbønnene i Moroni 4:3
og 5:2 og understreke setninger med tilknytning til prinsippet som står på tavlen.

• Hva kan resultatet bli hvis vi ikke “alltid minnes ham”? (Moroni 4:3; 5:2).
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Minn elevene på at da Jesus besøkte nephittene dagen etter at han innstiftet
nadverden, forrettet han igjen ordinansen for dem. Be noen elever bytte på å lese
høyt fra 3 Nephi 20:3-9. Be klassen se etter flere velsignelser som følger av å ta del i
nadverden.

• Hva betyr det at vår sjel “skal aldri hungre eller tørste, men bli mettet”?

• På hvilke måter har deltagelse i nadverden mettet din åndelige sult og tørst?

• Hvordan kan det å ta del i nadverden med ydmykhet og takknemlighet hjelpe
oss å minnes Frelseren resten av uken?

Be elevene vurdere sin oppførsel under nadverden mens en elev leser høyt følgende
uttalelse av eldste Dallin H. Oaks:

“Under nadverdsmøtet – og spesielt under selve nadverden – skulle vi
konsentrere oss om gudsdyrkelse, og avholde oss fra alle andre aktiviteter, ikke
minst fra adferd som kan forstyrre andres gudsdyrkelse … Nadverdsmøtet skulle
ikke brukes til å lese bøker eller blader. Unge mennesker, det er ikke tid eller sted
til å hviske i mobiltelefon eller sende SMS til personer på andre steder. Når vi tar
del i nadverden, inngår vi en hellig pakt om at vi alltid vil minnes Frelseren. Det

er trist å se personer som åpenbart bryter denne pakten på selve møtet hvor de inngår den”
(“Nadverdsmøtet og nadverden,” Ensign eller Liahona, nov. 2008, 17–19).

Når du vurderer elevenes behov og Åndens tilskyndelser, kan du lese Markus 14:37
sammen med dem, og forklare at én anvendelse av dette verset er at vi skulle sette
til side alle distraksjoner og gi Herren vår fulle oppmerksomhet hver uke når vi
deltar på nadverdsmøtet.

Be elevene tenke over hva de kan gjøre for å få en mer hellig opplevelse når de tar
del i nadverden. Spør om noen av dem ønsker å bære vitnesbyrd om betydningen
av sabbaten og nadverden. Bær vitnesbyrd om at Herren vil velsigne oss med sin
Ånd når vi overholder våre dåpspakter og prøver å alltid minnes Ham.

Elevenes leseoppdrag
• 2 Mosebok 31:13, 16–17; Mosiah 18:8–10, 23; 25:23–24; 3 Nephi 18:1–11;

20:3–9; Moroni 4:3; 5:2; 6:4–6.

• Russell M. Nelson, “Sabbaten er en lyst,” Ensign eller Liahona, mai
2015, 129–32.
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LEKSJON 14

Guds kraft til befrielse
Innledning
Mormons bok inneholder mange beretninger om
enkeltpersoner og samfunn som ble underlagt slaveri i en
eller annen form. Mange av disse beretningene illustrerer at
Jesus Kristus er den store redningsmann og kilden til hjelp

når flukt eller redning synes umulig. Når vi holder oss nær til
Herren gjennom omvendelse, ydmykhet og bønn, blir vi mer
åndelig forberedt til å kalle på og motta Guds kraft til
befrielse.

Bakgrunnsstoff
• L. Tom Perry, “Makt til befrielse,” Ensign eller Liahona, mai 2012, 94–97.

• Dallin H. Oaks, “Han helbreder dem som bærer tungt,” Ensign eller Liahona,
nov. 2006, 6–9.

• David A. Bednar, “Så de kunne bære sine byrder med letthet,” Ensign eller
Liahona, mai 2014, 87–90.

Undervisningsforslag
1 Nephi 1:20; Alma 36:1–3, 27–29
Gud har makt til å gi befrielse
Be elevene tenke over når de har blitt imponert over motet og styrken til noen som
har opplevd store utfordringer eller vanskeligheter. Be dem kort fortelle hva de
har sett.

Be elevene hver for seg lese 1 Nephi 1:1, og se etter hva Nephi sa om
vanskelighetene han hadde opplevd i sitt liv.

• Hvordan oppsummerte Nephi sine følelser etter å ha opplevd “mange lidelser”?

• Hvorfor tror du at man kan føle seg “rikt begunstiget av Herren” selv om man
opplever utfordringer eller problemer?

Be elevene krysshenvise 1 Nephi 1:1 med 1 Nephi 1:20, og se etter en grunn til at
Nephi sa han følte seg “rikt begunstiget av Herren”.

• Hvilket prinsipp i dette verset kan hjelpe oss å føle håp når vi opplever
utfordringer eller problemer? (Elevene bør nevne følgende prinsipp: Når vi
utøver tro på Jesus Kristus, kan vi motta Guds barmhjertighet og frelse.)

Forklar at setningen “Jeg, Nephi, vil vise dere” antyder at Nephi mente å nedtegne
eksempler på Guds kraft til befrielse. Be elevene skumlese 1 Nephi kapittel 1-8 og
16-18, og se etter eksempler fra Nephis liv som illustrerer Guds kraft til befrielse. Be
elevene kort gi noen eksempler på hva de fant ut. Hvis elevene sliter med å finne
eksempler, kan du henvise dem til ett eller flere av følgende skriftsteder: 1 Nephi
3:23–31; 4:1–18; 7:16–19; 8:7–12; 16:10, 18–31, 36–39; 17:48–55 og 18:1–3, 11–21.

Les høyt følgende uttalelse av eldste L. Tom Perry (1922–2015) i De tolv
apostlers quorum:
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“Mange av historiene i Mormons bok er historier om befrielse. Lehis reise ut i
villmarken sammen med sin familie dreide seg om befrielse fra Jerusalems
ødeleggelse. Historien om jaredittene er en historie om befrielse, og det samme
er historien om mulekittene. Alma den yngre ble befridd fra synd. Helamans unge
krigere ble befridd i strid. Nephi og Lehi ble befridd fra fengsel. Temaet befrielse
er tydelig gjennom hele Mormons bok” (“Makt til befrielse,” Ensign eller

Liahona, mai 2012, 94).

Som et eksempel på åndelig befrielse, kan du forklare at Alma beskrev sin befrielse
fra synd for sin sønn Helaman. Be en elev lese Alma 36:1-3 høyt, og be en annen
elev lese Alma 36:27-29 høyt (legg merke til at Alma 5: 1-12 inneholder lignende
råd). Be klassen følge med, og se etter innsikt som kan hjelpe noen som sliter med
plager eller problemer.

• Hvilken innsikt fant du i disse skriftstedene som kan hjelpe noen som opplever
fysiske eller åndelige vanskeligheter?

• Hvilke former for fysisk eller åndelig trelldom opplever folk i dag? (Noen
eksempler er dårlig helse, rus- og pornografiavhengighet, fattigdom, overgrep,
diskriminering, synd, vantro og opprør.)

Vis og les følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“Kjemper du med en avhengighetsdemon – tobakk, narkotika eller gambling,
eller den fordervelige samtidens pest, pornografi? Er det vanskeligheter i ditt
ekteskap, eller er ditt barn i fare? Er du forvirret med hensyn til kjønnsidentitet
eller søker du selvrespekt? Står du – eller noen du har kjær – overfor sykdom,
depresjon eller død? Uansett hva annet du må gjøre for å løse disse problemene,
så kom først til Jesu Kristi evangelium. Ha tillit til himmelens løfter. I så

henseende er Almas vitnesbyrd mitt vitnesbyrd: ‘Jeg vet’, sier han, ‘at den som setter sin lit til
Gud, skal bli styrket i sine prøvelser og sine vanskeligheter og sine lidelser’ [Alma 36:3]” (“Det
ødelagte kan repareres,” Ensign eller Liahona, mai 2006, 70).

• Hva sa eldste Holland ville hjelpe oss begynne å løse våre bekymringer og
utfordringer?

1 Nephi 6:4; Mosiah 21:2–5, 14–16; 23:23–24; 24:13–15, 21; Alma 34:9;
Helaman 5:9
Jesus Kristus er kilden til befrielse
Be elevene beskrive forskjellige motiver en forfatter kan ha for å skrive en bok. (En
forfatter kan for eksempel ønske å fortelle en historie, dele kompetanse om et
emne, eller tjene til livets opphold.) Når noen elever har delt sine tanker med
klassen, kan du be elevene hver for seg lese 1 Nephi 6:4, og se etter en av grunnene
til at Nephi var motivert til å skrive.

• Hva sa profeten Nephi var hans hensikt med å skrive sin opptegnelse? (Han
ønsket å overtale folk til å komme til Gud og bli frelst.)

Bær vitnesbyrd for elevene om at Guds kraft til å frelse er makten til befrielse.
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Kopier følgende på tavlen, og forklar for elevene at disse skriftstedene beskriver
mennesker som trengte befrielse:

Limhis folk Almas folk Alle mennesker

Mosiah 21:2-5, 14-16 Mosiah 23:23–24; 24:21 Alma 34:9; Helaman 5:9

Be elevene hver for seg lese skriftstedene på tavlen, og se etter hva hvert skriftsted
lærer oss om kilden til befrielse fra utfordringer og vanskeligheter.

• Hva lærer du av disse skriftstedene om kilden til befrielse? (Når elevene svarer,
kan du understreke følgende læresetning: Jesus Kristus har makt til å befri
oss fra vår fortapte og falne tilstand og andre utfordringer i jordelivet.)

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

“Jeg ønsker å vitne om Guds kraft til befrielse. På et eller annet tidspunkt i vårt
liv vil vi alle trenge denne kraften. Alle som lever, er midt i en prøve … To ting vil
være de samme for oss alle. De er en del av planen for jordelivet.

For det første vil prøvene til tider strekke oss nok til at vi føler behov for hjelp
utover vår egen styrke. Og for det annet har Gud, i sin godhet og visdom gjort
kraften til befrielse tilgjengelig for oss” (“The Power of Deliverance” [andakt ved

Brigham Young University, 15. jan. 2008], 1; speeches.byu.edu).

• Når har du fått “hjelp utover [din] egen styrke” når du har opplevd
vanskeligheter?

Hvis tiden tillater det, kan du henvise til beretningen om Almas folk i Mosiah
24:13-15 for å illustrere at Guds befrielse ikke alltid betyr at våre byrder vil bli
fjernet. I stedet befrir Gud oss ofte ved å styrke vår evne til å tåle våre byrder.
Tålmodighet og utholdenhet er nødvendig i slike situasjoner, for eksempel når
helseproblemer fortsetter gjennom hele livet. Befrielse kommer på Guds egen måte
og ifølge hans timeplan.

Mosiah 7:33; 29:20; Alma 58:10–11; 3 Nephi 4:33
Hvordan vi får tilgang til den kraft å kunne bli befridd.
Bær vitnesbyrd om at det er håp for oss alle når vi befinner oss i en situasjon som
det virker umulig å unnslippe eller bli reddet fra. Minn elevene på at Skriftene
inneholder instruksjoner om hvordan vi får tilgang til Frelserens kraft til befrielse.

Skriv følgende henvisninger på tavlen. (Ikke ta med informasjonen i parentes, som
kun er til lærerens bruk.) Be elevene lese hvert skriftsted, og se etter handlinger
som hjelper oss å få tilgang til Frelserens kraft til befrielse.

LEKSJON 14

65



Mosiah 7:33 (Å vende oss til Herren av hele vårt hjerte, stole på ham og tjene ham
flittig)

Mosiah 29:20 (Å være ydmyke og rope med stor kraft til Gud)

Alma 58:10–11 (Å utøse vår sjel i bønn og ha håp om befrielse)

3 Nephi 4:33 (Å omvende oss og være ydmyke)

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be dem dele og snakke om eventuelle
handlinger de fant, og skrive elevenes svar på tavlen. Understrek følgende prinsipp:
Når vi vender oss til Gud av hele vår hjerte, ber om hans hjelp og har en
angrende og ydmyk innstilling, kan vi få tilgang til hans kraft til befrielse.

Vis følgende uttalelse av president Henry B. Eyring:

“Herren ønsker alltid å lede oss til befrielse ved at vi blir mer rettferdige. Det
krever omvendelse. Og det krever ydmykhet. Så veien til befrielse krever alltid
ydmykhet for at Herren skal være i stand til å lede oss ved hånden dit han ønsker
å lede oss, gjennom våre vanskeligheter og videre til helliggjørelse” (“The Power
of Deliverance” [andakt ved Brigham Young University, 15. jan. 2008], 4;
speeches.byu.edu).

• Hvordan hjelper omvendelse, ydmykhet og bønn oss å få tilgang til Herrens
kraft til befrielse?

• Når har du eller noen du kjenner, vendt seg til Herren for befrielse, og fått den?
Hvordan har denne erfaringen økt din tillit til Jesus Kristus?

Be elevene tenke på en gang da de opplevde Herrens kraft til befrielse i sitt eget liv.
Be dem skrive ned sine erfaringer så de kan huske dem i fremtiden. Vurder å be
elevene fortelle om erfaringer som ikke er for hellige eller personlige.

Elevenes leseoppdrag
• 1 Nephi 1:20; 6:4; Mosiah 7:33; 21:2–5, 14–16; 23:23–24; 24:13–15, 21; 29:20;

Alma 34:9; 36:1–3, 27–29; 58:10–11; Helaman 5:9; 3 Nephi 4:33.

• L. Tom Perry, “Makt til befrielse,” Ensign eller Liahona, mai 2012, 94–97.
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LEKSJON 15

Redskaper i Guds hender
Innledning
Jesu Kristi evangelium er et budskap om fred i en urolig
verden. De som blir redskaper i Guds hender, kan dele
evangeliet med andre og hjelpe dem å bli omvendt. I denne

leksjonen skal elevene studere og anvende prinsipper fra
Mormons boks beretninger om misjonærer som ble redskaper
i Guds hender og hjalp andre å motta evig liv.

Bakgrunnsstoff
• M. Russell Ballard, “Sett din lit til Herren,” Ensign eller Liahona, nov.

2013, 43–45.

• Don R. Clarke, “Redskaper i Guds hender,” Ensign eller Liahona, nov.
2006, 97–99.

Undervisningsforslag
1 Nephi 13:37; Mosiah 15:14–19, 26–28
Velsignelser er lovet dem som deler evangeliet med andre
Skriv på tavlen følgende uttalelse av profeten Joseph Smith (1805–44) fra
Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith (2007), 330:

“Etter alt som er blitt sagt, er den største og mest betydningsfulle forpliktelse å
forkynne evangeliet.” (Profeten Joseph Smith)

Be elevene lese uttalelsen hver for seg. Spør deretter:

• Hvorfor er det vår viktigste oppgave å dele evangeliet med andre?

• Hvilke velsignelser har du mottatt ved å akseptere og utføre denne plikten?

Forklar at Nephi forutså evangeliets gjengivelse og fremkomsten av Mormons bok
(se 1 Nephi 13:34-36). Han beskrev også de velsignelser som er tilgjengelig for dem
som vil forkynne evangeliet og hjelpe andre å komme til Kristus.

Be elevene lese 1 Nephi 13:37 hver for seg, og oppfordre dem til å markere
velsignelsene som loves dem som søker å forkynne evangeliet i de siste dager.

• Hvilke velsignelser mottar de som søker å frembringe Sion og forkynne fred?
(Elevene skulle forstå følgende prinsipp: Når vi ønsker å dele evangeliet med
andre, blir vi velsignet med Den hellige ånd og kan bli frelst i Guds rike.)

Fortell elevene at Abinadi siterte Jesaja, og forklarte hva det betyr å forkynne fred
og hvorfor vi bør prøve å dele evangeliet med andre (se Jesaja 52:7). Be noen elever
lese høyt fra Mosiah 15:14–19, 26–28, mens klassen ser etter hva Abinadi
underviste.

• Hva betyr det å forkynne fred og frelse? (se vers 14).
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• Hvorfor må frelse forkynnes for alle nasjoner, slekter, tungemål og folk?

For å hjelpe elevene å forstå Abinadis ord, kan du be en elev lese høyt følgende
uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“Fred og gledesbud, gledesbud og fred. Dette er blant de ypperste velsignelser
som Jesu Kristi evangelium tilbyr, og tilfører en urolig verden og bekymrede
mennesker som bor i den, løsninger på personlige utfordringer og menneskers
synd, en kilde til styrke i tider da folk føler seg trette og dypt fortvilet… Det er
Guds enbårne Sønn selv som gir oss denne hjelpen og dette håpet …

Fred er noe av det mest grunnleggende menneskesjelen søker etter… Det er tider
i alles liv da dyp sorg, lidelse, frykt eller ensomhet får oss til å rope etter den fred som kun Gud
kan gi. Dette er tider med intens åndelig hunger da selv de kjæreste venner ikke fullt ut kan
hjelpe oss” (“Rikets fredelige ting,” Lys over Norge, jan. 1997, 79).

• På hvilke måter er Jesu Kristi evangelium et budskap om fred?

For å besvare dette spørsmålet kan du vurdere å diskutere følgende uttalelse av
president Marion G. Romney (1897-1988) i Det første presidentskap:

“Skal vi skape fred, må vi fjerne Satans innflytelse. Der han er, kan det aldri bli
fred. Videre er fredelig sameksistens med ham umulig… Han arbeider ikke for
noe annet enn kjødets gjerninger …

Før det kan opprettes fred, må derfor Satans innflytelse overvinnes fullstendig …

På samme måte som kjødets gjerninger har fredens evangelium alminnelig
anvendelse. Hvis ett menneske etterlever det, har vedkommende fred med seg

selv. Hvis to mennesker etterlever det, har de fred med seg selv og med hverandre. Hvis et lands
borgere etterlever det, er det fred i landet. Når det er tilstrekkelig mange nasjoner som nyter godt
av Åndens frukt til at de kan kontrollere verdens anliggender, da, og bare da, vil krigstrommene
forstumme” (“Fredens pris,” Lys over Norge, feb. 1984, 1).

• Når har du sett evangeliet gi noen fred?

• Hvordan kan vi effektivt dele evangeliet med andre?

Be elevene vurdere om de kjenner noen som de kan hjelpe med å oppleve den fred
som evangeliet gir. Oppfordre dem til å begynne å legge en plan for å dele
evangeliet med vedkommende, og be dem ta stilling til hvordan de kan anvende
prinsippene de lærer etter hvert som leksjonen utvikler seg.
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Mosiah 28:3; Alma 17:2–3, 6, 9–12, 16, 25; 18:10; 21:16; 22:1, 12–14;
26:11–12, 26–29; 31:30–34
Bli redskaper i Guds hender
Vurder å vise elevene ett eller alle
bildene ovenfor (fiolin, verktøy,
medisinske instrumenter) eller
tilsvarende bilder. Spør deretter:

• Hva kan disse gjenstandene gjøre i
hendene på en som er dyktig til å
bruke dem?

• Hva kan det bety å være et redskap i
Guds hender?

Be en elev lese Alma 17:2–3, 9–11 høyt.
Be elevene se etter hva Mosiahs sønner
gjorde for å bli et redskap i
Guds hender.

• Hva kan vi lære av Mosiahs sønners
eksempel på hvordan vi kan bli et
redskap i Guds hender? (Mens
elevene svarer, skriver du følgende
prinsipp på tavlen: Når vi ber,
faster, gransker Skriftene og er et
godt eksempel for andre, kan vi
bli redskaper i Guds hender.)

Forklar at Mormons bok inneholder
mange andre eksempler på hva Alma
og Mosiahs sønner gjorde for å bli
effektive redskaper i Guds hender. Skriv
følgende skriftstedhenvisninger på
tavlen (utelat de tilhørende
sammendragene som står i parentes):
Gi ett eller flere skriftsteder til hver elev. Be elevene se etter hva Herrens tjenere
gjorde som bidro til deres fremgang med å forkynne evangeliet.

Mosiah 28:3 (Ønsket å forkynne frelse slik at ingen menneskesjel skulle gå fortapt.)

Alma 17:6 (Var villige til å gi avkall på verdslig anerkjennelse for å forkynne
evangeliet.)

Alma 17:11–12 (Var tålmodige, tapre og gode eksempler.)

Alma 17:16 (Ønsket å hjelpe andre å omvende seg og lære om forløsningsplanen.)

Alma 17:25; 18:10 (Ønsket å være en tjener.)

Alma 21:16; 22:1 (Ble ledet av Ånden.)
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Alma 22:12–14 (Underviste fra Skriftene om Kristus og forløsningsplanen.)

Alma 26:11–12 (Var ydmyke og anerkjente Gud som kilden til sin styrke.)

Alma 26:26–29 (Ga ikke opp når de var motløse. Var villige til å lide tålmodig for
Kristi sak. Forkynte evangeliet i forskjellige situasjoner.)

Alma 31:30–34 (Ba om hjelp til å bringe andre til Kristus.)

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har lært. Vurder å
sammenfatte elevenes svar ved å skrive sammendragene av skriftstedene på tavlen:
Du kan gjerne oppfordre elevene til å skrive ned disse skriftstedhenvisningene, og
senere, etter en leksjon, lage en skriftstedkjede som er merket “Viktige elementer
ved å dele evangeliet med andre.”

• Hvis du har hatt anledning til å dele evangeliet med andre, kan du fortelle om
en opplevelse eller bære vitnesbyrd om hvordan disse elementene bidro til at
du lyktes?

• Hvordan angår prinsippene som er nedtegnet i disse skriftstedene, andre kall
eller det å være en god venn eller et godt medmenneske?

• Når har du hatt anledning til å hjelpe andre som et redskap i Guds hender?

Alma 18:33–35; 23:5–6; 26:2–5, 15; 29:9–10
Hjelp andre å bli omvendt
Minn elevene på at i tillegg til å undervise oss om at vi kan bli redskaper i Guds
hender, lærer også Mormons bok oss virkningen vi kan ha på andre ved å utgjøre
og være disse redskapene.

Be en elev lese Alma 18:33-35 høyt, mens klassen ser etter hva Ammon skulle
oppnå som et redskap i Guds hender. Be elevene sammenfatte det de finner som
en prinsipperklæring. (Hjelp elevene å finne ut følgende: Når vi blir redskaper i
Guds hender, gir han oss styrke til å hjelpe andre å få kunnskap om
sannheten.)

For å hjelpe elevene å se virkningen av å hjelpe andre å få kunnskap om sannheten,
kan du be klassen lese Alma 23:5-6. Be elevene se etter hva som skjedde med
lamanittene da de fikk kunnskap om sannheten.

• Hvilke ord eller uttrykk beskriver virkningen evangeliets forkynnelse hadde på
lamanittene?

• Hvilket prinsipp kan vi lære om hva som kan skje når vi hjelper andre å få
kunnskap om sannheten? (Elevene bør nevne følgende sannhet: Når vi hjelper
andre å få kunnskap om sannheten, hjelper vi dem å bli omvendt til
Herren.)

Forklar at både Ammon og Alma bar vitnesbyrd om disse sannhetene. Be noen
elever bytte på å lese høyt Alma 26:2–5, 15 og Alma 29:9–10 mens klassen ser etter
hvilken innflytelse vi kan ha på andre når vi deler evangeliet med andre som
redskaper i Guds hender.
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• Hva gjorde inntrykk på deg ved følelsene som Ammon og Alma oppsummerte?

Be elevene fortelle hva de selv har opplevd når de har delt evangeliet med andre.

Be dem tenke over hvilke muligheter de har til å hjelpe andre å lære evangeliet og
bli omvendt. Be dem overveie hvordan de kan innlemme prinsipper og
handlemåter som de har lært i denne leksjonen, i sin daglige innsats for å dele
evangeliet med andre.

Elevenes leseoppdrag
• 1 Nephi 13:37; Mosiah 15:14–19, 26–28; 28:3; Alma 17:2–3, 6, 9–12, 16, 25;

18:10, 33–35; 21:16; 22:1, 12–14; 23:5–6; 26:2–5, 11–12, 15, 26–29; 29:9–10;
31:30–34.

• M. Russell Ballard, “Sett din lit til Herren,” Ensign eller Liahona, nov.
2013, 43–45.
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LEKSJON 16

Omvendelse og tilgivelse
Innledning
For å bli renset fra synd, må vi utøve tro på Jesus Kristus til
omvendelse. Når vi oppriktig omvender oss, kan vi motta en
forlatelse for synder, noe som gir glede og fred i

samvittigheten. Vi kan bevare en forlatelse for våre synder
gjennom hele livet når vi trofast holder Guds bud og elsker
og hjelper hverandre.

Bakgrunnsstoff
• D. Todd Christofferson, “Den guddommelige gave omvendelse,” Ensign eller

Liahona, nov. 2011, 38–41.

• Neil L. Andersen, “Omvend dere så jeg kan helbrede dere,” Ensign eller
Liahona, nov. 2009, 40–43.

• Craig A. Cardon, “Frelseren ønsker å tilgi,” Ensign eller Liahona, mai
2013, 15–17.

Undervisningsforslag
Alma 34:15–17; 3 Nephi 9:13–14, 19–22
Utøv tro på Kristus til omvendelse
Be elevene forestille seg at de har blitt bedt om å holde en tale om omvendelse på
et nadverdsmøte. Be noen elever fortelle hva de kan si for å hjelpe Kirkens
medlemmer å forstå denne læren. Når elevene har svart, kan du vise og lese
følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første presidentskap:

“Vi må ha sterk tro på Kristus for å være i stand til å omvende oss” (“Punktet for
trygg retur,” Ensign eller Liahona, mai 2007, 100).

• Hvorfor er denne uttalelsen sann?

Be en elev lese høyt Alma 34:15–17, som forteller om Amuleks læresetninger til
zoramittene om omvendelse. Be klassen følge med og se etter hva Amulek forkynte
som kreves av oss for å bli tilgitt.

• Hvilket prinsipp om å motta tilgivelse blir undervist i disse versene? (Mens
elevene svarer, skriver du dette prinsippet på tavlen: For å motta tilgivelsens
barmhjertige velsignelser, må vi utøve tro på Jesus Kristus til omvendelse.
Forklar for elevene at uttrykket “tro til omvendelse” er nevnt fire ganger i disse
versene. Dette er en mulighet til å legge vekt på skriftstudieteknikken å oppfatte
ordrepetisjoner.)
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• Hvorfor må vi utøve tro på Jesus Kristus for å omvende oss og bli tilgitt? (Vi må
ha tro på hans sonoffer for at dette offeret skal ha virkning i vårt liv. Bare ved
hans forsoning kan vi bli tilgitt slik at vårt hjerte blir forandret og renset fra synd
[se Mosiah 5:2].)

For å hjelpe elevene å forstå hvordan vi kommer til Frelseren og omvender oss, kan
du forklare at etter omfattende ødeleggelser på det amerikanske kontinent som
vitnet om hans korsfestelse, underviste Frelseren folket om hva de måtte gjøre for å
omvende seg og få tilgivelse fra ham. Be elevene studere 3 Nephi 9:13–14, 19–22
sammen med en partner, og se etter setninger som beskriver hva Frelseren sa vi må
gjøre for å komme til ham og omvende oss. Når elevene har fått tilstrekkelig tid,
ber du dem fortelle hva de har kommet frem til.

• Hvilket prinsipp lærer Herren oss i disse versene om hva vi må gjøre for å
omvende oss? (Selv om elevene kan velge andre ord, bør de nevne følgende
prinsipp: Hvis vi kommer til Kristus med et sønderknust hjerte og en
angrende ånd, vil han ta imot oss og forløse oss fra våre synder.)

• Hvordan kan Frelserens innbydelse “[kom] til meg som et lite barn” (vers 22)
og “[vend] tilbake til meg” (vers 13) hjelpe oss å forstå hva det vil si å ha et
sønderknust hjerte og en angrende ånd?

• Hvilke livserfaringer kan føre til at noen får et sønderknust hjerte og en
angrende ånd?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Bruce D. Porter i De sytti. Vurder å
gi en kopi av uttalelsen til hver elev. Be elevene lytte etter innsikt i hvordan vi ofrer
et sønderknust hjerte og en angrende ånd når vi omvender oss.

“Hva er et sønderknust hjerte og en angrende ånd? … Frelserens fullkomne
underkastelse for den evige Fader er selve kjernen i et sønderknust hjerte og en
angrende ånd. Kristi eksempel lærer oss at et sønderknust hjerte er et evig
kjennetegn på guddommelighet. Når vårt hjerte er sønderknust, er vi fullstendig
åpne for Guds ånd, og erkjenner vår avhengighet av ham for alt vi har og alt vi
er. På denne måten ofrer vi stolthet i alle dens former. I likhet med formbar leire i

hendene på en dyktig keramiker, kan et sønderknust hjerte formes i Mesterens hender.

Et sønderknust hjerte og en angrende ånd er også forutsetninger for omvendelse [se 2 Nephi
2:6–7] … Når vi synder og ønsker tilgivelse, innebærer et sønderknust hjerte og en angrende
ånd å oppleve ‘bedrøvelse etter Guds sinn [som] virker omvendelse’ (2 Korinterbrev 7:10). Dette
skjer når vårt ønske om å bli renset fra synd er så altoppslukende at vårt hjerte verker av sorg, og
vi lengter etter å føle fred med vår Fader i himmelen. De som har et sønderknust hjerte og en
angrende ånd, er villige til å gjøre hva som helst Gud ber dem om, uten å nøle og helt uten
motvilje. Vi slutter å gjøre ting på vår måte og lærer isteden å gjøre dem på Guds måte. Når vi
underkaster oss på denne måten, kan forsoningen tre i kraft og sann omvendelse finne sted” (“Et
sønderknust hjerte og en angrende ånd,” Ensign eller Liahona, nov. 2007, 32).

• Hva sier eldste Porter om hva det vil si å komme til Kristus med et sønderknust
hjerte og en angrende ånd?
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Be elevene tenke over hva de kan gjøre for mer fullstendig å utøve sin tro på Jesus
Kristus ved å gi ham et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Du kan gjerne gi
dem noen minutter til å skrive ned tilskyndelser som kommer til dem fra Ånden.

Bær vitnesbyrd om at Frelserens barmhjertige gave omvendelse er tilgjengelig for
hver enkelt av oss. Be noen elever uttrykke sine følelser om Frelserens sonoffer og
omvendelsens gave.

Enos 1:4–8; Mosiah 4:1–3; Alma 19:29–30, 33–36; 36:19–21
Tilgivelse for synder gir glede og fred
• Hvordan kan du svare noen som ønsker å vite hvordan de kan vite om de har

fått tilgivelse for en tidligere synd?

Be elevene granske Enos 1:4–8; Mosiah 4:1–3 og Alma 36:19–21, og finne ut
hvordan man kan vite om man har mottatt tilgivelse for sine synder.

• Hva sier disse versene om hvordan vi kan vite at vi får tilgivelse for våre synder?
(Hjelp elevene å finne følgende prinsipp: Når vi oppriktig omvender oss og
får tilgivelse for våre synder, blir vår skyld vasket bort, vi blir fylt med
Herrens ånd, og vi føler glede og fred. Hvis Ånden tilskynder til det, kan du
lese følgende uttalelse av eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum:
“Til de som virkelig har omvendt seg, men ikke synes å føle lindring, fortsett å
holde budene. Jeg lover at lindringen vil komme i Herrens beleilige tid.
Helbredelse tar også tid” [“Omvend dere så jeg kan helbrede dere,” Ensign eller
Liahona, nov. 2009, 42].)

For ytterligere å illustrere dette prinsippet, kan du be noen elever lese høyt noen
vers som beskriver kong Lamonis og hans folks omvendelse, som finnes i Alma
19:29–30, 33–36. Be klassen se etter velsignelser som folket fikk på grunn av sin
omvendelse og tro.

• Hvilke konkrete velsignelser fikk kong Lamoni, hans hustru og mange andre
lamanitter på grunn av sin omvendelse og tro? (Deres hjerter ble forandret,
engler betjente dem, de ble døpt, Kirken ble opprettet og Herren utøste sin Ånd
over dem.)

• Når har du sett andre oppleve noen av de samme velsignelsene når de har
omvendt seg og kommet nærmere Herren?

For å hjelpe elevene å føle at prinsippet ovenfor er sant og viktig, kan du be en elev
lese følgende vitnesbyrd av president Boyd K. Packer (1924-2015) i De tolv
apostlers quorum:

“Det kommer brev fra noen som har begått tragiske feil. De spør: ‘Kan jeg noen
gang bli tilgitt?’

Svaret er ja!

Evangeliet lærer oss at lindring fra kvaler og skyldfølelse kan oppnås gjennom
omvendelse. Med unntak av de få som hopper av til fortapelse etter å ha kjent en
fylde, fins det ingen vane, ingen avhengighet, ikke noe opprør, ingen overtredelse,

ingen lovbrudd som unntas fra løftet om fullstendig tilgivelse.
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‘Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli
hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.’ Det vil si, fortsatte
Jesaja, ‘dersom dere er villige og hører’ [Jesaja 1:18–19]” (“Tilgivelsens lyse morgen,” Lys over
Norge, jan. 1996, 19).

Be elevene tenke over tilfeller da de har følt den glede og fred i samvittigheten som
følger av fullstendig omvendelse.

Mosiah 4:11–12, 26
Hvordan bevare en forlatelse for våre synder
Be en elev lese Mosiah 4:11–12, 26 høyt. Be elevene se etter hva kong Benjamin
underviste om hvordan vi kan bevare en forlatelse for våre synder.

• Hva sier disse uttalelsene av kong Benjamin om hvordan kan vi bevare en
forlatelse for våre synder gjennom hele livet? (Elevene bør nevne følgende
prinsipp: Hvis vi husker Guds kjærlighet og godhet mot oss, står
urokkelige i vår tro, og elsker og hjelper andre, kan vi bevare en forlatelse
for våre synder.)

For å styrke elevenes forståelse av dette prinsippet, kan du be en elev lese høyt
følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum.

“Omvendelse innebærer å strebe etter forandring. Det ville være et hån mot
Frelserens lidelse i Getsemane og på korset å forvente at han skal forvandle oss
til engleaktige personer uten betydelig innsats fra vår side. Nei, vi søker hans
nåde for å supplere og belønne vår beste innsats (se 2 Nephi 25:23). Kanskje
skulle vi be like mye om tid og anledning til å arbeide og streve for å overvinne,
som å be om nåde. Herren smiler visselig til den som ønsker å komme verdig til

dommen, som besluttsomt arbeider dag for dag for å erstatte svakhet med styrke. Virkelig
omvendelse, virkelig forandring, kan kreve gjentatte forsøk, men det er noe foredlende og hellig
ved slike anstrengelser” (“Den guddommelige gave omvendelse,” Ensign eller Liahona, nov.
2011, 39).

• Hva tenker og føler du når du overveier at Herren “smiler til” deg når du
anstrenger deg for å overvinne synd og jordiske svakheter?

Bær ditt vitnesbyrd om Jesu Kristi forsoning. Forsikre elevene om at når de
omvender seg, vil de oppleve glede og fred i sin samvittighet. Oppfordre elevene til
å granske sitt liv og utøve tro på Jesus Kristus til omvendelse.

Elevenes leseoppdrag
• Enos 1:4–8; Mosiah 4:1–3, 11–12, 26; Alma 19:29–30, 33–36; 34:15–17; 36:19–21;

3 Nephi 9:13–14, 19–22.

• Neil L. Andersen, “Omvend dere så jeg kan helbrede dere,” Ensign eller
Liahona, nov. 2009, 40–43.
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LEKSJON 17

Ordets kraft
Innledning
Profeter i Mormons bok gjorde store anstrengelser for å
frembringe og bevare skrifter som ville velsigne oss i vår tid. I
denne leksjonen vil elevene bli påminnet om at når de

studerer og retter seg etter profetenes ord, kan de få styrke til
å overvinne Satan, navigere seg gjennom jordelivet og til
slutt oppnå evig liv.

Bakgrunnsstoff
• Richard G. Scott, “Skriftenes kraft,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 6–8.

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

• “Ordets kraft,” kapittel 8 i Læresetninger fra Kirkens presidenter – Ezra Taft Benson
(2014), 115–24.

Undervisningsforslag
1 Nephi 3:19–20; 5:21–22; Omni 1:14–17; Mosiah 1:3–5; Alma 37:3–4, 8
Skriftenes betydning
Vis følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum,
og spør elevene hvordan de ville svare på spørsmålet han stiller:

“Vi står i [stor] gjeld til dem som trofast skrev ned og bevarte ordene gjennom
tidene, ofte med store anstrengelser og ofre – Moses, Jesaja, Abraham, Johannes,
Paulus, Nephi, Mormon, Joseph Smith og mange andre. Hva visste de om
viktigheten av Skriftene som også vi trenger å vite?” (“Den velsignelse Skriftene
er for oss,” Ensign eller Liahona, mai 2010, 32).

• Hva tror du disse forfatterne visste om Skriftenes betydning som vi også trenger
å vite?

Minn elevene på at Nephi og hans brødre ble befalt av Herren å vende tilbake til
Jerusalem for å hente messingplatene. Be noen elever bytte på å lese høyt fra
1 Nephi 3:19–20 og 5:21–22, mens klassen ser etter grunner til at messingplatene
var så viktige for Lehi og hans familie.

• Hva sier disse versene om hvorfor Skriftene er så viktige? (Elevene bør nevne
følgende sannhet: Skriftene bevarer Guds ord og befalinger som formidles
gjennom hans profeter.)

For å bidra til å underbygge denne sannheten, kan du minne elevene på at mange
hundre år etter at Lehis familie kom til det lovede land, møtte deres etterkommere
Zarahemlas folk (mulekittene), som hadde reist fra Jerusalem kort tid etter at Lehis
familie gjorde det.
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Be elevene lese Omni 1:14–17 og Mosiah 1:3–5 og legge merke til kontrasten
mellom dem som hadde Skriftene (nephittene), og dem som ikke hadde dem
(mulekittene). (Merk: For å lære om skriftstudieteknikken “sammenligning og
kontrast”, kan du se Læring og undervisning i evangeliet: En håndbok for lærere og
ledere i religionsseminarer og -institutter [2012], 22.)

• Hvilke konsekvenser opplevde mulekittene fordi de ikke hadde Skriftene? (Se
også 1 Nephi 4:13.)

• Hvilke velsignelser fikk nephittene fordi de hadde Skriftene?

Be en elev lese Alma 37:3–4, 8 høyt, mens klassen ser etter velsignelser nephittene
mottok fordi de hadde messingplatene.

• Hva sier vers 8 var noen av velsignelsene nephittene mottok på grunn av
messingplatene?

• Hva tror du Alma mente da han sa at Skriftene “har utvidet dette folks
erindring”?

For å forklare betydningen av dette uttrykket, kan du be en elev lese følgende
uttalelse av eldste D. Todd Christofferson høyt, mens klassen ser etter ytterligere
innsikt i hvordan Skriftene utvider vår erindring:

“Skriftene utvider vår erindring ved å hjelpe oss til alltid å minnes Herren og vårt
forhold til ham og Faderen. De minner oss om det vi visste i vårt førjordiske liv.
De utvider også vår erindring i en annen betydning ved å lære oss om tidsaldre,
personer og hendelser vi ikke selv har opplevd …

Skriftene utvider også vår erindring ved å hjelpe oss å ikke glemme det vi og
tidligere generasjoner har lært. De som enten ikke har eller ignorerer Guds

nedskrevne ord, slutter til slutt å tro på ham og glemmer hensikten med sin eksistens” (“De
velsignelse Skriftene er for oss,” 33).

• Hvordan utvider Skriftene vår erindring?

• Hvilke læresetninger, prinsipper eller historier i Skriftene har utvidet eller
forstørret din erindring om Herren og ditt forhold til ham?

1 Nephi 8:21–24, 29–30; 15:23–24; 2 Nephi 3:12; 32:3; 33:4–5; Jakobs bok
2:8; 7:10–11; Alma 5:10–13; 31:5; 37:2, 8–10; Helaman 3:29–30; 15:7–8
Guds ord gir velsignelser
Be en elev kort sammenfatte Lehis syn om livets tre (se 1 Nephi 8). Spør så klassen
hva jernstangen symboliserte og hvorfor den var slik en viktig del av synet. Be om
nødvendig elevene lese 1 Nephi 8:21–24, 29–30.

Be elevene granske 1 Nephi 15:23–24 og se etter velsignelser som kommer til dem
som holder fast ved Guds ord. Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere det
de finner.

• Hva tror du det vil si å “holde fast” ved Guds ord?
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• Hva sier disse versene om hvilke velsignelser vi kan få ved å holde fast ved
Guds ord? (Elevene bør nevne følgende prinsipp: Hvis vi holder fast ved
Guds ord, vil vi aldri gå til grunne i åndelig forstand, og djevelen vil ikke
være i stand til å overmanne oss.)

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

“La meg fremholde at å holde fast i jernstangen i stor grad innebærer ydmyk,
konsekvent og flittig bruk av Den hellige skrift som en sikker kilde til åpenbart
sannhet og en pålitelig veileder på reisen langs den snevre og smale sti til livets
tre – ja, til vår Herre Jesus Kristus” (“Lehi’s Dream: Holding Fast to the Rod,”
Ensign, okt. 2011, 36).

Forklar at flere profeter i Mormons bok underviste om ytterligere velsignelser som
kommer til dem som holder fast ved Guds ord. Skriv følgende henvisninger på
tavlen. Be hver elev studere én eller to av dem, og prøve å finne ut hvilke
velsignelser som følger av å studere Guds ord. Be så elevene skrive velsignelsene de
finner frem til, på tavlen ved siden av riktig henvisning:

2 Nephi 3:12

2 Nephi 32:3

2 Nephi 33:4-5

Jakobs bok 2:8

Jakobs bok 7:10-11

Alma 5:10–13

Alma 31:5

Alma 37:2, 8-10

Helaman 3:29-30

Helaman 15:7-8

• Når har du opplevd en av disse velsignelsene?

Be elevene beskrive hva en ung enslig voksen kan gjøre i hverdagen for å holde fast
i jernstangen.

Be elevene vurdere om deres bruk av Skriftene kan beskrives som å holde fast i
jernstangen.

Be elevene overveie og skrive ned konkrete ting de kan gjøre for å holde bedre fast i
jernstangen, og mer fullstendig motta disse velsignelsene.
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Alma 37:38-46
Guds ord fører til evig liv
Minn elevene på at profeten Lehi mottok et redskap fra Herren som ble kalt
Liahona. Be en elev lese Alma 37:38-42 høyt, mens klassen ser etter hvordan
Liahona velsignet Lehis familie.

• Hvordan velsignet Liahona Lehis familie?

• Hva måtte Lehis familie gjøre for å få Liahona til fungere ordentlig? (Kompasset
fungerte bare når de fulgte instruksjonene på det og utøvde tro og flid. Se også
1 Nephi 16:28.)

Forklar at Alma underviste at bruken av Liahona var et forbilde og et symbol på
hvordan vi skulle bruke Guds ord. Be en elev lese Alma 37:43-46 høyt, mens
klassen finner paralleller som Alma trakk mellom Liahona og Kristi ord.

• Hvilket prinsipp om Kristi ord underviste Alma i disse versene? (Elevene bør
nevne følgende prinsipp: Hvis vi gir akt på Kristi ord, vil vi bli ledet på rett
kurs til evig liv. Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere forekomster av
ordet hvis i vers 45-46. Fortell elevene at å lære å finne “årsak og
virkning-sammenhenger” er en viktig ferdighet som kan forbedre deres
studium av Skriftene.)

• Hva tror du det vil si å bli ført på “riktig kurs” til evig liv?

• Hvordan kan vi gjøre mer enn bare å lese Kristi ord, og begynne å “gi akt”
på dem?

Avslutt leksjonen ved å vise følgende uttalelse av eldste David A. Bednar, og be
elevene lese den og tenke over eldste Bednars spørsmål.

“En konstant strøm med levende vann er langt bedre enn sporadiske slurker.

Leser, studerer og gransker vi Skriftene daglig på en slik måte at det gjør oss i
stand til å holde fast i jernstangen … ? Trenger vi oss frem mot kilden til det
levende vann – idet vi setter vår lit til Guds ord? Dette er viktige spørsmål vi alle
må grunne på med bønnens hjelp” (“Et reservoar av levende vann” [Kirkens
skoleverks temakveld for unge voksne, 4. feb. 2007], 7, lds.org/broadcasts).

Spør om noen av elevene ønsker å bære sitt vitnesbyrd om hvordan de har blitt
velsignet ved å studere Guds ord. Oppfordre elevene til å fortsette å tenke over
spørsmålene eldste Bednar stilte, og oppfordre dem til å følge opp med tankene og
tilskyndelsene de fikk i løpet av leksjonen, for å gjøre sitt studium av Guds ord mer
effektivt og meningsfylt.

Elevenes leseoppdrag
• 1 Nephi 3:19–20; 5:21–22; 8:21–24, 29–30; 15:23–24; 2 Nephi 3:12; 32:3; 33:4–5;

Jakobs bok 2:8; 7:10–11; Omni 1:14–17; Mosiah 1:3–5; Alma 5:10–13; 31:5;
37:2–4, 8–10, 38–46; Helaman 3:29–30; 15:7–8.

• Richard G. Scott, “Skriftenes kraft,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 6–8.
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LEKSJON 18

Forberedelse til dommens
siste dag

Innledning
Jordelivet er tiden for å forberede seg til å møte Gud.
Mormons bok forklarer hva som skjer med vår ånd mellom
døden og oppstandelsen. Når ånden er tilbakeført til vår

udødelige kropp, vil vi stå for Guds domstol, hvor våre
handlinger og vårt hjertes ønsker vil avgjøre vår evige
belønning.

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

• D. Todd Christofferson, “Jesu Kristi oppstandelse,” Ensign eller Liahona, mai
2014, 111–14.

• “Forstå døden og oppstandelsen,” kapittel 37 i Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Brigham Young (1997), 273–78.

Undervisningsforslag
Alma 34:32–34; 40:6–7, 11–14
Etter døden kommer de rettferdige til paradis, og de ugudelige kommer til
åndenes fengsel
Før leksjonen skriver du følgende spørsmål på tavlen:

Hvordan kan noen som ikke forstår hensikten med sitt jordiske liv og ikke tror på
et liv etter døden, leve annerledes enn noen som forstår disse tingene?

Be elevene svare på dette spørsmålet. Minn dem så på at Mormons bok hjelper oss
å forstå hensikten med livet på jorden og lærer oss at livet fortsetter etter døden.

Be en elev lese Alma 34:32-34 høyt, mens klassen ser etter hva Amulek underviste
Ammonihahs innbyggere om hensikten med livet.

• Hvilke viktige læresetninger om hensikten med livet på jorden underviste
Amulek? (Elevene bør nevne flere læresetninger i dette skriftstedet, heriblant
følgende: Dette liv er tiden for å berede seg til å møte Gud.)

• Hvordan kan denne læren hjelpe deg å forstå hvordan du bør leve ditt daglige
liv her på jorden?

For å hjelpe elevene å forstå denne læren bedre, kan du vurdere å dele følgende
uttalelse av president Thomas S. Monson:
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“Vi forstår at vi er kommet til jorden for å lære, for å leve og for å ha fremgang
på vår evige ferd mot fullkommenhet. Noen oppholder seg på jorden bare et
øyeblikk, mens andre lever lenge i landet. Målestokken er ikke hvor lenge vi lever,
men snarere hvor godt vi lever” (“He Is Risen,” Ensign, nov. 1981, 18).

• Hvorfor advarte Amulek oss mot å utsette vår omvendelsesdag?

Vis følgende uttalelse av president Henry B. Eyring i Det første presidentskap, og be
en elev lese den høyt mens klassen ser etter hvorfor det kan være farlig å utsette:

“Det er en fare forbundet med ordene én dag når det man mener er ‘ikke i dag’.
‘Én dag vil jeg omvende meg.’ ‘Én dag vil jeg tilgi ham.’ ‘Én dag vil jeg snakke
med vennen min om Kirken.’ ‘Én dag vil jeg begynne å betale tiende.’ ‘Én dag vil
jeg reise til templet igjen.’ ‘Én dag …’ Skriftene forklarer tydelig hvor farlig det er
å utsette [se Alma 34:33–34] … Dagen i dag er en dyrebar gave fra Gud. Tanken
‘én dag skal jeg” kan være en tyv som stjeler tid og anledninger og evighetens

velsignelser” (“I dag,” Ensign eller Liahona, mai 2007, 89).

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Alma 40:6–7, 11–14. Be klassen følge med,
og se etter hva Alma underviste sin sønn Corianton om hva som skjer med ånden
når vi dør. (Det kan være nyttig å påpeke at da Alma brukte uttrykket “det ytterste
mørke”, refererte han ikke til Satans og de fordømtes endelige tilstand. Han
refererte til de ugudeliges tilstand mellom døden og oppstandelsen. Vi omtaler
vanligvis denne tilstanden som åndenes fengsel.)

• Hva er forskjellen på de rettferdiges og de ugudeliges tilstand etter døden? (Selv
om de kan bruke andre ord, bør elevene nevne følgende læresetning: Mellom
døden og oppstandelsen er de rettferdiges ånder i paradis og de
ugudeliges ånder i åndenes fengsel.)

• Hvorfor er det viktig å forstå at våre handlinger i jordelivet vil påvirke hva vi
opplever etter døden?

2 Nephi 9:12–13; Mosiah 15:21–26; 16:6–11; Alma 11:40–45; 40:4–5, 19–24
Ånden vil bli tilbakeført til kroppen i oppstandelsen
Minn elevene på at da Abinadi underviste kong Noah og hans prester, beskrev han
hva som vil skje med oss etter døden. Læresetningene han forkynte, beskriver hva
som vil skje med oss etter vår tid i åndeverden, enten paradis eller åndenes fengsel.
Be noen elever etter tur lese Mosiah 16:6-11 høyt, mens klassen ser etter hva
Abinadi underviste.

• Hvilke læresetninger forkynte Abinadi om hva som vil skje med oss etter vår tid
i åndeverden? (Understrek følgende sannheter: Fordi Jesus Kristus har brutt
dødens bånd, vil vi alle oppstå og motta en udødelig kropp. De rettferdige
vil arve uendelig lykke, og de ugudelige vil bli overlevert til uendelig
fordømmelse.)
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Fortell elevene at mange profeter i Mormons bok vitnet om oppstandelsen og
forklarte hvordan den vil bli. Skriv følgende skriftsteder på tavlen (uten de
tilhørende sammendragene), og be hver elev lese et av skriftstedene. Sørg for at alle
skriftstedene blir tildelt. Be elevene lese skriftstedene sine hver for seg, og se etter
flere detaljer om oppstandelsen.

2 Nephi 9:12–13 (Paradis vil frigi rettferdige ånder, åndenes fengsel vil frigi
ugudelige ånder. Åndene vil komme tilbake til kroppen sin og bli udødelige sjeler.)

Mosiah 15:21–26 (De rettferdige vil komme frem i den første oppstandelse, så vel
som små barn og de som døde i uvitenhet. De ugudelige har ingen del i den første
oppstandelse.)

Alma 11:40–45 (Alle mennesker, ugudelige og rettferdige, vil få ånden og kroppen
gjenforenet i sin fullkomne skikkelse og stå foran Gud for å bli dømt etter sine
gjerninger.)

Alma 40:4–5, 19–24 (Det er en tid mellom døden og oppstandelsen da ånden går
til åndeverden. Deretter er det fastsatt en tid da alle menneskers ånd for evig skal
bli tilbakeført til sin fullkomne kropp og stå for Gud for å bli dømt.)

Gi elevene tid til å forklare hva deres tildelte skriftsteder har lært dem om
oppstandelsen. Vurder å skrive noe av det de har lært på tavlen ved siden av de
tilsvarende skriftstedene. Hvis det er nødvendig, kan du stille et eller flere spørsmål
som de følgende for å utdype elevenes forståelse av disse skriftstedene:

• Hvordan styrker disse sannhetene din tro på at oppstandelsen er reell, og er en
viktig del av vår himmelske Faders plan?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers
quorum: Be klassen lytte etter hvordan et vitnesbyrd om oppstandelsen kan
velsigne oss i jordelivet.

“Apostelen Peter refererte til det faktum at Gud Faderen etter sin store miskunn
‘har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde’
(1 Peter 1:3; se også 1 Tessalonikerbrev 4:13–18).

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

perspektivet på jordelivet …

Forsikringen om oppstandelse gir oss styrke og perspektiv til å utholde de jordiske utfordringer
som møter oss og våre kjære, som de fysiske, mentale eller følelsesmessige ufullkommenheter vi
er født med eller tilegner oss i livets løp. På grunn av oppstandelsen vet vi at disse jordelivets
ufullkommenheter bare er midlertidige!

Forsikringen om oppstandelsen gir oss også en kraftig motivasjon til å holde Guds bud i
jordelivet …
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Vår sikre kunnskap om en oppstandelse til udødelighet gir oss også mot til å møte vår egen død
– også det vi kunne kalle en for tidlig død …

Forsikringen om udødelighet hjelper oss også å holde ut den jordiske adskillelsen når våre kjære
dør … Vi skulle alle prise Gud for forsikringen vi har om oppstandelse som gjør våre jordiske
adskillelser midlertidige og gir oss håp og styrke til å fortsette” (“Oppstandelse,” Liahona, juli
2000, 16).

• Når har vissheten om oppstandelsen gitt deg styrke eller motivert deg til å leve
mer rettferdig?

Bær vitnesbyrd om oppstandelsens realitet.

Alma 5:15–21; 7:21–25; 41:2–6
Forberedelse til den endelige dom
Forklar at Alma oppfordret Kirkens medlemmer i Zarahemla til å forberede seg til
den endelige dom ved å be dem om å forestille seg at de sto for Gud for å bli dømt.
Be noen elever bytte på å lese Alma 5:15–21 høyt. Be klassen se etter hva Alma ba
sine tilhørere om å overveie.

• Hvilke av Almas spørsmål er spesielt meningsfylt for deg, og hvorfor?

• Hvilket prinsipp kan vi lære av Almas vitnesbyrd i vers 21 om hva vi må gjøre
for å bli frelst? (Hjelp elevene å oppfatte følgende prinsipp: Vi kan ikke bli
frelst med mindre vi har blitt vasket rene ved Kristi forløsende blod.)

For å hjelpe elevene å forstå dette prinsippet, kan du vise følgende uttalelse av
president Joseph Fielding Smith, og be en elev lese den høyt:

“Jeg vet ikke om noe som er viktigere eller mer nødvendig på dette tidspunkt enn
å rope omvendelse, også blant de siste-dagers-hellige, og jeg kaller på dem… til
å gi akt på disse ordene fra vår Forløser. Han uttalte definitivt at intet urent kan
komme inn i hans nærhet. Bare de som viser seg trofaste og har vasket sine klær
i blodet gjennom sin tro og omvendelse – ingen andre skal finne Guds rike”
(Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Fielding Smith [2013], 89).

Be elevene studere Alma 7:21–25 hver for seg, og be dem se etter og markere
egenskaper vi skulle søke å utvikle slik at våre klær må bli funnet plettfrie.

• Hvilke egenskaper fant du i disse avsnittene som er avgjørende for oss å utvikle
når vi forbereder oss til å bli dømt av Herren?

Be elevene overveie om deres handlinger og deres hjertes ønsker forbereder dem til
å møte Gud ved den endelige dom. Oppmuntre dem til å gjøre alle nødvendige
endringer for at dommens dag kan bli en god dag.

Elevenes leseoppdrag
• 2 Nephi 9:12–13; Mosiah 15:21–26; 16:6–11; Alma 5:15–21; 7:21–25; 11:40–45;

16:6–11; 34:32–34; 40:4–7, 11–14, 19–24; 41:2–6.
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• Dallin H. Oaks, “Oppstandelse,” Liahona, juli 2000, 16.

LEKSJON 18

84



LEKSJON 19

Vi skulle forsvare
religionsfrihet

Innledning
Religionsfrihet er det hellige privilegium å tro og handle slik
vi velger – å definere oss selv og så leve i samsvar med vår
samvittighet – samtidig som vi respekterer andres rettigheter
(se L&p 134:4). I denne leksjonen skal elevene granske

Mormons boks beretninger der enkeltpersoner og grupper
forsøkte å ødelegge Guds kirke og undergrave religiøse
rettigheter og friheter. Elevene vil bli påminnet om at
religionsfriheten må beskyttes og bevares i vår tid.

Bakgrunnsstoff
• Robert D. Hales, “For å bevare handlefriheten, må vi beskytte religionsfriheten,”

Ensign eller Liahona, mai 2015, 111–13.

• Dallin H. Oaks, “Balanse mellom sannhet og toleranse,” Liahona, feb. 2013, 28.

• “Why We Need Religious Freedom,” mormonnewsroom.org/article/
why-religious-freedom.

• “An Introduction to Religious Freedom,” mormonnewsroom.org/article/
introduction-religious-freedom.

Undervisningsforslag
Mosiah 29:10–11, 16–18, 25–26, 32; Alma 30:7–9
Handlefrihetens og religionsfrihetens betydning
Minn elevene på at før vi kom til jorden, deltok vi i rådet i himmelen. Be elevene
fortelle om noen av de viktigste hensiktene med og resultatene av dette rådet. Vis
så og les høyt følgende uttalelser av president Ezra Taft Benson (1899-1994):

“Det sentrale spørsmål i det førjordiske råd var: Skal Guds barn få uhindret frihet
til å velge hvilken kurs de vil følge, enten den er god eller ond, eller skal de bli
tvunget til å være lydige? Kristus og alle som fulgte ham, sto for det som først ble
fremlagt – valgfrihet. Satan sto for det sistnevnte – tvang og makt”
(Læresetninger fra Kirkens presidenter – Ezra Taft Benson [2014], 60–61).

“Skriftene gjør det klart at det var en stor strid i himmelen, en kamp om frihetens prinsipp, retten
til å velge” (Læresetninger – Ezra Taft Benson, 61).

“Striden som begynte i himmelen på grunn av dette spørsmålet, er ennå ikke over. Konflikten
fortsetter på jordelivets slagmark” (Læresetninger – Ezra Taft Benson, 61).
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• Hvilke tegn har du sett på at den førjordiske konflikten om frihet og valg
fortsetter i jordelivet?

• Hvorfor tror du Satan forsøker å ødelegge frihet?

Etter hvert som elevene svarer, kan du vurdere å dele følgende uttalelse av
president David O. McKay (1873-1970):

“Nest etter livets gave er retten til å bestemme over vårt eget liv Guds største
gave til mennesket” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – David O. McKay
[2003], 210).

Minn elevene på at i flere hundre år etter at Lehi kom til det lovede land ble
nephittene styrt av konger. Kong Mosiah foreslo imidlertid å innstifte et nytt
styresett. Be elevene studere Mosiah 29:10–11, 16–18, 25–26 og se etter hvorfor
Mosiah foreslo et nytt styresett.

• Hvilke grunner ga kong Mosiah for å ønske å innføre et nytt styresett?

Forklar for elevene at systemet med dommere var hensiktsmessig og nødvendig for
å bevare friheten i nephittenes samfunn. Andre samfunn har likeledes forsøkt å
etablere og bevare frihet, selv om deres styre kan ha vært organisert på en annen
måte. Be en elev lese Mosiah 29:32 høyt, mens klassen ser etter hvorfor Mosiah
ønsket å bevare sitt folks frihet.

• Hvorfor var det nødvendig å bevare nephittenes frihet?

• Hvem har ansvar for å bidra til å bevare våre rettigheter og privilegier? Hvordan
er dette mulig?

Forklar at utøvelse av individuelle friheter ikke skulle erstatte prinsippet om å
adlyde landets lover.

Be elevene granske Alma 30:7-9 og finne en av rettighetene som ble garantert av
nephittenes nye styreform.

Du kan gjerne forklare at dette skriftstedet viser at Herren forbyr å diskriminere
andre på grunnlag av deres tro på eller vantro på Gud (se også L&p 134:4).

• Hvordan gavner det samfunnet å beskytte religionsfriheten?

For å hjelpe elevene å besvare dette spørsmålet, kan du be en elev lese følgende:

“Religionsfrihet, eller samvittighetsfrihet, er avgjørende for et mangfoldig samfunns helse. Den
lar forskjellige trosretninger og livssyn få blomstre. Religionsfrihet beskytter alle grupper og
enkeltpersoners rettigheter, herunder de mest sårbare, enten de er religiøse eller ikke”
(“Religious Freedom,” mormonnewsroom.org/official-statement/religious-freedom).
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For å hjelpe elevene å forstå de grunnleggende elementene av religionsfrihet, kan
du vise følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum, og
be en elev lese den:

“Det er fire hjørnestener for religionsfrihet som vi som siste-dagers-hellige må
stole på og beskytte.

Den første er frihet til å tro …

Den andre hjørnestenen for religionsfrihet er frihet til å dele vår tro og våre
oppfatninger med andre …

Den tredje hjørnestenen for religionsfrihet er frihet til å danne en religiøs organisasjon, en kirke,
og utøve vår religion sammen med andre i fred …

Den fjerde hjørnestenen for religionsfrihet er frihet til å etterleve vår tro – fri utøvelse av tro, ikke
bare i hjemmet og i kirkesalen, men også på offentlige steder” (“For å bevare handlefriheten, må
vi beskytte religionsfriheten,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 112).

Gi et sammendrag av disse fire hjørnestenene ved å skrive følgende på tavlen:

Frihet til å tro, dele, organisere og leve.

• Hvordan vil en begrensning i noen av disse fire hjørnestenene hemme
åndelig vekst?

• Hvordan har ditt liv blitt påvirket av disse elementene av religionsfrihet?

Alma 2:1–10, 12, 27–28; 44:1–5; 46:4–5, 10–16, 19–22
Bevar religionsfriheten
Skriv følgende henvisninger på tavlen, og forklar at disse skriftstedene inneholder
eksempler på trusler mot religionsfriheten:

Alma 2:1-4

Alma 46:4–5, 10

Be halvparten av klassen studere det første skriftstedet og den andre halvparten
studere det andre. Be elevene se etter deres mål som truet religionsfriheten.

• Hva var ifølge disse skriftstedene Amlicis og Amalickiahs mål?

• Hvordan ville tapet av religionsfrihet ha påvirket samfunnene i disse
beretningene?

Legg følgende tekst i fet skrift til henvisningene på tavlen:
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Alma 2:1–4, 5–10, 12, 27–28

Alma 46:4–5, 10, 11–16, 19–22

Be elevene lese versene som ble lagt til skriftstedet de leste, og be dem se etter hva
rettferdige mennesker gjorde for å beskytte sin religionsfrihet.

• Hvilke sannheter kan vi lære av disse skriftstedene om hvor viktig det er å
bevare religionsfriheten? (Elevene bør nevne følgende sannheter: Det er vår
plikt å forsvare vår familie, vår religion og vår frihet. Når vi påkaller Gud
og inngår en pakt om å holde hans bud, vil han styrke oss i å forsvare våre
rettigheter og vår religion.)

Hvis tiden tillater det, kan du også lese Alma 44:1-5 sammen med klassen og
snakke om hvordan nephittenes tro styrket dem mot Zerahemnah og lamanittene.

• I Mormons bok ble religionsfriheten ofte truet på grunn av forfølgelse og krig.
Hvordan truer enkeltpersoner og grupper religionsfriheten i dag?

Hvis det er nødvendig for å besvare dette spørsmålet, kan du lese følgende uttalelse
om økende trusler mot religionsfriheten i USA. Forklar at selv om denne uttalelsen
omhandler problemstillinger i USA spesielt, er det mange andre land som står
overfor lignende utfordringer mot religionsfriheten. (Merk: Bruk bare denne
uttalelsen til å gi eksempler på hvordan enkelte religiøse friheter blir utfordret. Ikke
la dette bli en diskusjon om homofiles rettigheter eller andre politiske saker.)

“Utfordringer mot religionsfriheten dukker opp fra mange hold. Den stadig voksende kampen for
homofiles rettigheter truer med å innskrenke religionsfriheten på en rekke måter. Endringer i
helseomsorgen truer rettighetene til dem som har en viss moralsk overbevisning om
menneskelivet. Disse og andre utviklingstrekk skaper konflikt og begynner å trenge seg på
religiøse organisasjoner og samvittighetsfulle mennesker. De truer… med å begrense hvordan
religiøse organisasjoner kan administrere sine ansatte og sin eiendom. De frembringer tvang mot
religiøst tilknyttede universiteter, skoler og sosiale tjenester … I disse og mange andre tilfeller ser
vi hvordan religionsfrihet og samvittighetsfrihet umerkelig, men jevnt og trutt brytes ned” (“An
Introduction to Religious Freedom,” mormonnewsroom.org/article/
introduction-religious-freedom).

Forklar at Kirken har tatt til orde for rettferdighet for alle. I samsvar med 11.
trosartikkel, må vi kreve vår rett til religionsfrihet på en rettferdig og balansert måte
som også respekterer andres rettigheter og interesser (se “Mormon Leaders Call for
Laws That Protect Religious Freedom,” mormonnewsroom.org/article/
church-news-conference-on-religious-freedom-and-nondiscrimination).

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av profeten Joseph smith (1805–44):
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“Hvis jeg har vist at jeg har vært villig til å dø for en ‘mormon’, da er jeg frimodig
nok til å si for himmelen at jeg er like rede til å dø for å forsvare de rettigheter en
presbyterianer, en baptist eller et godt menneske fra et hvilket som helst
trossamfunn har. For det samme prinsipp som tramper på de siste-dagers-helliges
rettigheter, tramper også på katolikkenes og på rettighetene til andre
trossamfunn som måtte være upopulære og for svake til å forsvare seg.

Det er kjærlighet til friheten som inspirerer min sjel – borgerlig og religiøs frihet for hele
menneskeheten” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007], 345).

• Hvorfor er det viktig å sikre religionsfriheten for alle mennesker, og ikke bare
for siste-dagers-hellige? (Slike sikringstiltak gjør det mulig for andre å bruke sin
handlefrihet i henhold til Guds plan og fremme et fredelig og rettferdig
samfunn. Hvis vi ønsker at vår religiøse tro skal bli beskyttet og respektert, må
vi beskytte og respektere andres tro.)

• Hva kan være noen passende tiltak vi kan gjøre for å bevare og styrke
religionsfrihet?

For å besvare dette spørsmålet, kan du be en elev lese følgende uttalelse av eldste
Robert D. Hales høyt:

“Brødre og søstre, vi står ansvarlig for å beskytte disse hellige friheter og
rettigheter for oss selv og våre etterkommere. Hva kan dere og jeg gjøre?

For det første kan vi bli opplyst. Vær oppmerksom på saker i lokalsamfunnet som
kan ha innvirkning på religionsfrihet.

For det annet, kan dere som privatpersoner samarbeide med andre som deler vårt
engasjement for religionsfrihet. Arbeid side om side for å beskytte religionsfrihet.

For det tredje kan dere leve slik at dere er et godt eksempel på det dere tror på – i ord og
gjerning. Hvordan vi etterlever vår religion er langt viktigere enn hva vi måtte si om vår religion”
(“Preserving Agency,” 112).

• Hvordan kan du bli oppmerksom på saker som berører religionsfrihet i ditt
lokalsamfunn?

• Hvilke andre grupper i ditt område deler ditt engasjement for religionsfrihet?

• Hva har du gjort eller sett andre gjøre for å fremme religionsfrihet?

Informer elevene om ressursene om religionsfrihet som finnes på
mormonnewsroom.org. Be elevene overveie hva de kan gjøre for å fremme og
forsvare religionsfrihet, og bær vitnesbyrd om at vår himmelske Fader vil lede dem i
deres innsats.

Elevenes leseoppdrag
• Mosiah 29:10–11, 16–18, 25–26, 32; Alma 2:1–10, 12, 27–28; 30:7–9; 44:1–5;

46:4–5, 10–16, 20–22.
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• Robert D. Hales, “For å bevare handlefriheten, må vi beskytte religionsfriheten,”
Ensign eller Liahona, mai 2015, 111–13.
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LEKSJON 20

Vi må styrke vår tro og vårt
vitnesbyrd

Innledning
Tro på Jesus Kristus og hans evangelium gir styrke og åndelig
beskyttelse for Guds barn. Mormons bok illustrerer
holdninger og adferd som kan få enkeltpersoner til å synke
ned i vantro. Profeter i Mormons bok advarte mot disse

handlingene og holdningene, og underviste prinsipper i
evangeliet som vil befeste og styrke vår tro og vårt
vitnesbyrd.

Bakgrunnsstoff
• Neil L. Andersen, “Åndelige virvelvinder,” Ensign eller Liahona, mai

2014, 18–21.

• L. Whitney Clayton, “Velg å tro,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 36–39.

• Larry S. Kacher, “Vis ikke ringeakt for hellige ting,” Ensign eller Liahona, nov.
2014, 104–6.

Undervisningsforslag
2 Nephi 1:10–11; 9:28; Mosiah 2:36–37; 26:1–4; Alma 12:9–11; 31:8–11;
46:7–8; Helaman 4:11–13; 13:24–26; Mormon 9:7–8
Holdninger og adferd som kan undergrave tro og vitnesbyrd
Vis følgende spørsmål, og be elevene svare kort:

• Hvordan er det mulig for dem som har opplevd evangeliets velsignelser, å miste
sin tro og sitt vitnesbyrd?

Minn elevene på at profeten Lehi advarte og sa at hans etterkommere en dag ville
miste troen på Jesus Kristus og hans evangelium. Be en elev lese 2 Nephi 1:10-11
høyt, og be elevene merke seg hvilken virkning denne vantroen til slutt hadde på
Lehis etterkommere. (Det kan være nyttig å forklare at uttrykket “synke ned i
vantro” betyr å bli åndelig avstumpet på grunn av vantro.)

• Hvilken virkning hadde vantro til slutt på Lehis etterkommere?

Forklar at selv om det var mange faktorer som førte til den nephittiske sivilisasjons
undergang, var årsaken til nephittenes forfall deres tap av tro på Jesus Kristus og
hans evangelium. Av denne grunn advarte forfatterne i Mormons bok gjentatte
ganger mot adferd og holdninger som svekker troen på Herren, og underviste
stadig om hvordan man bygger opp og styrker et vitnesbyrd.

Be en elev lese Mosiah 26:1-4 høyt, og be klassen se etter holdninger og adferd
som undergravde troen hos noen personer under kong Mosiahs regjeringstid.

Be elevene finne et prinsipp som undervises i disse versene, om hva som skjer med
noen som velger å ikke tro og handle etter sannheten. Elevene kan blant annet
finne følgende prinsipp: Når mennesker velger å ikke tro og handle ifølge
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sannhetene de lærer, blir deres hjerte forherdet, og de kan ikke motta
velsignelsene forbundet med tro og vitnesbyrd.

• Når noen velger å ikke tro og handle etter sannheter de blir undervist, hvorfor
tror du deres hjerte blir forherdet for Ånden?

For å hjelpe elevene å merke seg ytterligere holdninger og adferd som kan føre til
tap av tro og vitnesbyrd, kan du skrive følgende skriftsteder på tavlen. Be hver elev
om å lese ett eller to av skriftstedene, og sørg for at hvert skriftsted blir tildelt. Be
elevene granske sine tildelte skriftsteder for få finne holdninger eller adferd som
kan lede folk til å miste tro og vitnesbyrd.

2 Nephi 9:28

Mosiah 2:36–37

Alma 12:9-11

Alma 31:8-11

Alma 46:7-8

Helaman 4:11-13

Helaman 13:24-26

Mormon 9:7–8

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be dem fortelle hvilke holdninger eller
handlinger de har funnet, og forklare hvordan disse kan svekke tro og vitnesbyrd.
Sammenfatt elevenes svar på tavlen ved siden av de tilsvarende skriftstedene.

• Hvilke av disse holdningene eller handlingene tror du er farligst for unge
voksne medlemmer av Kirken i dag? Hvorfor?

Be elevene velge en holdning eller adferd som står på tavlen, og forklare hva vi kan
gjøre for å være på vakt mot denne holdningen eller adferden.

Gi elevene tid til å tenke over hvilke holdninger eller handlinger som har truet
deres tro og vitnesbyrd, og hva de kan gjøre for å styrke seg selv.

2 Nephi 28:21–23; Mormon 5:16–18
Konsekvensene av å miste tro og vitnesbyrd
Minn elevene på at da profeten Mormon ledet nephittenes hærstyrker, kom det en
tid da han iakttok sitt folks ugudelige og håpløse tilstand. Be elevene studere
Mormon 5:16-18, og se etter Mormons beskrivelse av hans folks åndelige tilstand.

• Hva tror du det vil si å leve “uten Kristus og Gud i verden”?

• Hvilket prinsipp kan vi lære av Mormons ord om dem som mister troen på
Herren og nekter å omvende seg? (Selv om de kan bruke andre ord, bør elevene
nevne følgende prinsipp: Hvis vi tillater oss å miste troen, og vi nekter å
omvende oss, vil Ånden trekke seg bort fra oss, og vi vil miste Herrens
veiledning.)
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• Hva sier vers 18 om hva Mormon advarte og sa ville bli følgen av å miste
Herrens veiledning?

Forklar at Nephi underviste at prosessen med å miste Ånden og bli tatt til fange av
djevelen ofte skjer langsomt og gradvis. Be noen elever etter tur lese høyt fra 2
Nephi 28:21-23, og be klassen finne ord og uttrykk som beskriver dette gradvise
åndelige forfallet.

• Hvilke holdninger nevnte Nephi som kan føre til en persons åndelige forfall?

• Hvorfor tror du disse holdningene er spesielt farlige for vår tro?

Be en elev lese høyt følgende historie av president Henry B. Eyring i Det første
presidentskap:

“Akkurat slik sannhet gis oss linje på linje, og lyset sakte blir sterkere når vi
adlyder, blir vårt vitnesbyrd om sannheten nesten umerkelig svakere når vi er
ulydige, litt etter litt, og mørket senker seg så sakte at de stolte lett kan fornekte
at noe er forandret.

Jeg har hørt skrytingen fra en mann som sakte trakk seg bort fra Kirken. Først
sluttet han bare å undervise sin Søndagsskole-klasse, så holdt han seg borte fra

kirken, og så glemte han å betale tiende fra tid til annen … Han merket ikke forskjellen, men det
gjorde jeg. Lyset i øynene hans, og til og med glansen i ansiktet hans ble svekket. Han merket det
ikke, fordi én av virkningene av å være ulydig mot Gud synes å være at det dannes akkurat nok
åndelig bedøvelsesmiddel til å blokkere enhver fornemmelse idet båndene til Gud blir kuttet. Ikke
bare vil vitnesbyrdet sakte brytes ned, men til og med minnene om hvordan det var å være i lyset
begynner å virke som en illusjon” (“A Life Founded in Light and Truth” [andakt ved Brigham
Young University, 15. aug. 2000], 3, speeches.byu.edu).

• Hva tror du er noen indikasjoner på at en person er i ferd med å miste sin tro og
sitt vitnesbyrd?

1 Nephi 15:7–11; 2 Nephi 25:28–29; Mosiah 4:11–12; 15:11; Helaman 15:7–8
Vi må styrke tro og vitnesbyrd
Vis, og be en elev lese, følgende uttalelse av eldste Neil L. Andersen i De tolv
apostlers quorum:

“I naturen blir trær som vokser opp i et vindfullt miljø, sterkere. Når vinden slår
mot et ungtre, gjør krefter inne i treet to ting. Først stimulerer de røttene til å
vokse raskere og spre seg lenger. For det andre begynner krefter i treet å lage
cellestrukturer som faktisk gjør stammen og grenene tykkere og mer fleksible for
trykket av vinden. Disse sterkere røttene og grenene beskytter treet mot vinder
som ganske visst vil komme igjen.

Dere er uendelig mer dyrebare for Gud enn et tre. Dere er hans sønner eller døtre. Han har gjort
deres ånd sterk og i stand til å stå imot livets virvelvinder. Virvelvindene i deres ungdom kan, i
likhet med vinden mot et ungt tre, øke deres åndelige styrke og forberede dere for årene
fremover” (“Åndelige virvelvinder,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 18).
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• Hva kan vi gjøre for å få åndelig styrke og motstå utfordringer mot vår tro og
vårt vitnesbyrd?

Minn elevene på at Mormons bok inneholder evangelieprinsipper som kan veilede
dem som prøver å få sterkere tro og et sterkere vitnesbyrd.

Be en elev lese 2 Nephi 25:28-29 høyt, og forklar at disse versene sammenfatter en
mektig preken Nephi holdt for sitt folk om hvordan de kan bli frelst. Be klassen se
etter hva Nephi sa er den viktigste avgjørelsen vi vil ta i vårt liv.

• Hva sa Nephi er den viktigste avgjørelsen vi vil ta i vårt liv? (Hjelp elevene å
finne følgende prinsipp: Hvis vi velger å tro på Jesus Kristus og tilbe ham av
all vår makt, sinn og styrke, vil vi holde oss åndelig sterke og ikke bli
utstøtt.)

Vis følgende uttalelse av eldste L. Whitney Clayton i De sytti, og be en elev lese
den høyt:

“Profeter gjennom alle tider har oppfordret oss til, og til og med bønnfalt oss om
å tro på Kristus … Beslutningen om å tro er det viktigste valget vi noensinne gjør.
Det former alle våre andre avgjørelser …

Tro og vitnesbyrd er ikke passive prinsipper. Det er ikke noe som bare skjer med
oss. Tro er noe vi velger – vi håper på det, vi arbeider for det, og vi ofrer for det.
Vi vil ikke utilsiktet komme til å tro på Frelseren og hans evangelium, mer enn vi

ved et uhell vil be eller betale tiende. Vi velger aktivt å tro, akkurat som vi velger å holde andre
bud” (“Velg å tro,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 38).

• Hva tror du det vil si at “tro og vitnesbyrd er ikke passive prinsipper”?

• Hvorfor tror du at du at det å prøve å etterleve evangeliets prinsipper er den
beste måten å styrke vår tro og vårt vitnesbyrd på?

For å hjelpe elevene å oppdage noen av måtene vi kan gjøre en innsats for å styrke
vår tro og vårt vitnesbyrd på, kan du skrive følgende skriftsteder på tavlen og be
hver elev om å lese minst ett av dem hver for seg. Be dem se etter prinsipper som
kan hjelpe oss å styrke vår tro på Jesus Kristus og hans evangelium.

1 Nephi 15:7-11

Mosiah 4:11-12

Mosiah 15:11

Helaman 15:7-8

Be elevene utveksle innsikt som de har funnet i disse skriftstedene. Du kan gjerne
be elevene bære vitnesbyrd om hvordan de har anvendt disse eller andre prinsipper
i livet, og blitt velsignet med større tro på Jesus Kristus og hans evangelium.
Oppfordre elevene til å gjøre den innsatsen som er nødvendig for å styrke sin tro
på Herren.
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Elevenes leseoppdrag
• 1 Nephi 15:7–11; 2 Nephi 1:10–11; 9:28; 25:28–29; 28:21–23; Mosiah 2:36–37;

4:11–12; 15:11; 26:1–4; Alma 12:9–11; Alma 31:8–11; 46:7–8; Helaman 4:11–13;
13:24–26; 15:7–8; Mormon 5:16–18; 9:7–8.

• L. Whitney Clayton, “Velg å tro,” Ensign eller Liahona, mai 2015, 36–39.
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LEKSJON 21

Jesu Kristi komme
Innledning
Forhold og hendelser i forbindelse med Jesu Kristi besøk i
Amerika er et mønster for hans annet komme. Denne
leksjonen vil hjelpe elevene å anvende prinsipper fra

Mormons bok for å bli bedre forberedt til “den store og
forferdelige” dag (3 Nephi 25:5) når Kristus kommer igjen.

Bakgrunnsstoff
• Dallin H. Oaks, “Forberedelse til det annet komme,” Ensign eller Liahona, mai

2004, 7–10.

• Jeffrey R. Holland, “Preparing for the Second Coming,” New Era, des. 2013, 2–5.

Undervisningsforslag
Helaman 14:20–30; 16:1–5; 3 Nephi 9:1–5, 12–14; 10:12
Tegn er gitt for å hjelpe oss å tro og forberede oss til Herrens annet komme
Be elevene gi eksempler på hendelser eller aktiviteter i livet som har krevd
forberedelse (for eksempel en misjon). Spør deretter:

• Hvilken forskjell gjorde din forberedelse for din generelle opplevelse?

• Hvordan tror du opplevelsen ville ha vært annerledes hvis du ikke hadde
forberedt deg?

Vis følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson (1899–1994), og be en elev lese
den høyt. Be klassen lytte etter hva president Benson underviste at Mormons bok
kan hjelpe oss å forberede oss til:

“I Mormons bok finner vi et mønster for forberedelse til det annet komme. En
stor del av boken konsentreres om de få tiår rett før Kristus kom til Amerika. Ved
å studere den tidsperioden omhyggelig, kan vi slutte oss til hvorfor enkelte ble
utryddet i de forferdelige straffedommer som gikk forut for hans komme, og som
fikk andre til å stå ved templet i landet Overflod og stikke sine hender i sårene i
hans hender og føtter” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Ezra Taft Benson

[2014], 140).

• Hva sier president Benson om hvorfor vi omhyggelig skulle studere Mormons
boks beretning om Jesu Kristi besøk til sitt folk i Amerika? (Sørg for at elevene
forstår at ved å studere Mormons boks beretning om hendelsene rundt Jesu
Kristi besøk i Amerika, kan vi lære et mønster for å forberede oss til det
annet komme.)

Be elevene se etter prinsipper og læresetninger mens de studerer beretningen om
Frelserens besøk i Amerika, som vil hjelpe dem å forberede seg til det
annet komme.
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Minn elevene på at før Frelserens fødsel forutsa lamanitten Samuel de tegn som
skulle følge Frelserens fødsel og død. Be elevene skumlese Helaman 14:20-27 og
merke seg tegnene på Kristi død.

• Hva er noen av tegnene som Samuel fortalte nephittene ville følge Jesus
Kristi død?

Be halvparten av elevene lese Helaman 14:28–30 mens den andre halvparten leser
Helaman 16:4–5. Be dem se etter grunner til at disse tegnene ville bli gitt til
nephittene. Du kan gjerne oppmuntre elevene til å være spesielt oppmerksom på
forekomster av uttrykket “i den hensikt at …”

• Hva sier disse versene om hvorfor Herren gir tegn? (Hjelp elevene å finne
følgende læresetning: Herren gir tegn og under slik at vi kan tro på ham og
bli frelst. Vurder å skrive denne læresetningen på tavlen.)

• Hva sier Helaman 14:29 vil skje med dem som ikke tror på tegnene og
underne? (En rettferdig dom vil komme over dem.)

Forklar at i beretningen som finnes i 3 Nephi, begynte de lovede tegn og undere,
herunder den ødeleggelse som skulle forutsi Frelserens død – å gå i oppfyllelse. Be
noen elever etter tur lese høyt fra 3 Nephi 9:1-5, 12-14; 10:12, mens klassen ser
etter hva som skjedde med dem som trodde på Samuels og Nephis budskap, så vel
som hva som skjedde med dem som ikke gjorde det.

• Hvorfor ble ifølge disse versene noen av menneskene drept? Hvorfor ble
noen spart?

Forklar at etterfølgere av Jesus Kristus i dag har blitt opplært til å se etter tegnene
som vil komme forut for hans annet komme. Be elevene drøfte hvordan det å forstå
og gjenkjenne tegnene på Jesu annet komme, som profetene har forutsagt, kan
hjelpe Kirkens medlemmer i dag å bli bedre forberedt til hans komme.

3 Nephi 11:1-17
Forberedelse til å møte Frelseren
Vis et bilde av Jesus Kristus som viser seg for nephittene. Når elevene gjennomgår
beretningen om Frelserens besøk til nephittene, kan du oppmuntre dem til å se
etter velsignelser de mottok som trodde på tegnene på Herrens død og forberedte
seg til hans komme.

Be noen elever bytte på å lese høyt fra 3 Nephi 11:1–12.

• Hvordan forberedte tro på de lovede tegnene på Herrens komme folket for
denne opplevelsen?

• Hvordan kan disse versene minne oss på vårt eget behov for å forberede oss?

Be noen elever etter tur lese 3 Nephi 11:13-17 høyt, og forestille seg hvordan det
måtte føles å være tilstede ved denne anledningen.

• Hvordan kan denne erfaringen vise hva Herren Jesus Kristus ønsker for hver
enkelt av oss? (Svarene bør gjenspeile følgende sannhet: Jesus Kristus innbyr
alle til å komme til ham og motta et vitnesbyrd om at han er hele jordens
Gud.)
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• Hvordan kan disse hendelsene sammenlignes med det som vil skje ved Jesu
annet komme?

• Hva kan du gjøre for å følge Frelserens innbydelse slik at du vil være forberedt
på å stå foran ham en dag?

Avslutt med å vise følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv
apostlers quorum:

“Hva om dagen for hans komme var i morgen? Hvis vi visste at vi skulle møte
Herren i morgen – ved for tidlig død eller at han uventet kom – hva ville vi da
gjøre i dag? Hvilke bekjennelser ville vi komme med? Hva ville vi slutte å gjøre?
Hvilke mellomværender ville vi gjøre opp? Hvem ville vi tilgi? Hvilke vitnesbyrd
ville vi bære?

Hvis vi ville gjøre dette da, hvorfor ikke nå? Hvorfor ikke søke fred mens fred kan
oppnås?” (“Forberedelse til det annet komme,” Ensign eller Liahona, mai 2004, 9).

• Hvorfor er det viktig å forberede oss som om Herrens komme var i morgen?

Oppfordre elevene til å søke og følge Åndens tilskyndelser mens de forbereder seg
til å møte Herren.

Elevenes leseoppdrag
• Helaman 14:20–30; 16:1–5; 3 Nephi 9:1–5, 12–14; 10:12; 11:1–17.

• Dallin H. Oaks, “Forberedelse til det annet komme,” Ensign eller Liahona, mai
2004, 7–10.
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LEKSJON 22

“Likesom jeg er”
Innledning
Den oppstandne Jesus Kristus oppfordret sine disipler til å
følge hans eksempel. Ved å studere de prinsipper han
underviste nephittene ved templet i landet Overflod, kan vi
lære å bli som ham. Frelseren ba om at alle som tror på ham,

må oppleve å bli ett med ham og vår himmelske Fader. Denne
leksjonen er utformet for å hjelpe elevene å forstå hva de kan
gjøre for å bli mer lik Jesus Kristus.

Bakgrunnsstoff
• Henry B. Eyring, “Vårt fullkomne eksempel,” Ensign eller Liahona, nov.

2009, 70–73.

• Lynn G. Robbins, “Hva slags menn og kvinner burde dere være?” Ensign eller
Liahona, mai 2011, 103–5.

Undervisningsforslag
3 Nephi 27:21–22, 27
Hvordan bli som Jesus Kristus
Innled leksjonen med å vise følgende uttalelse av eldste Lynn G. Robbins i De syttis
presidentskap, og be en elev lese den høyt:

“Mange av oss lager lister for å minne oss om ting vi ønsker å gjøre. Men få har
lister over ting de ønsker å være. Hvorfor? Ting å gjøre er aktiviteter eller
hendelser som kan krysses av når de er utført. Å være blir imidlertid aldri utført.
Man kan ikke krysse av det man er. Jeg kan invitere min hustru ut på en fin aften
nå til fredag, noe jeg gjør. Men å være en god mann er ikke en hendelse. Det må
være en del av min natur – min karakter, eller den jeg er” (“Hva slags menn og

kvinner burde dere være?” Ensign or Liahona, mai 2011, 104).

• Hva tror du Herren ønsker at vi skal bli som medlemmer av hans kirke?

Be elevene hver for seg lese 3 Nephi 27:21–22, 27 og se etter instruksjonene som
Jesus Kristus ga sine nephittiske disipler.

• Hva befalte Frelseren sine disipler å gjøre og bli? (Skriv følgende sannhet på
tavlen: Herren forventer at hans disipler skal gjøre hans gjerninger og bli
som ham.)

• Hvordan tror du vi blir mer lik Frelseren?

• Hva er noen av hans gjerninger som du har vært i stand til å gjøre?

Be elevene drøfte hvordan læresetningene i Mormons bok kan hjelpe oss å bli som
Jesus Kristus. Vurder å skrive elevenes svar på tavlen. Bær vitnesbyrd om at å
studere Mormons bok og anvende dens lære vil hjelpe oss til å bli mer lik Frelseren.
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3 Nephi 12:1–16, 43–45; 13:1, 5–7, 16–18, 22–24, 33; 14:1–5, 21–27
Kristi preken ved templet i landet Overflod lærer oss å bli som ham
Vis følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson (1899-1994), og be en elev lese
den høyt:

“Det menneske er størst og lykkeligst som i størst grad former sitt liv etter Kristi
mønster. Dette har intet å gjøre med jordisk rikdom, makt eller prestisje. Den
eneste sanne prøve på vår storhet og lykke er i hvilken grad vi er lik Mesteren,
Jesus Kristus. Han er den rette vei, den fulle sannhet og det rike liv” (“Jesus
Kristus – gaver og forventninger,” Lys over Norge, des. 1987, 3).

• Hva sier president Benson om hva som skjer når vi velger å gjøre Jesus Kristus
til mønsteret for vårt liv?

Minn elevene på at da den oppstandne Frelseren viste seg for sitt folk ved templet i
landet Overflod, holdt han en preken som lignet på hans bibelske Bergpreken. De
hellige prinsippene som Frelseren forkynte i Bergprekenen og ved templet i landet
Overflod, er beregnet på å hjelpe oss å bli ham lik.

Vis følgende uttalelse av president Harold B. Lee (1899–1973). Hvis det er
nødvendig, kan du forklare at ordet mønster viser til planene som brukes til å bygge
en bygning.

“I sin bergpreken har Mesteren gitt oss en åpenbaring om litt av sin egen
karakter, som var fullkommen… og ved å gjøre det har han gitt oss et mønster
for vårt eget liv” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Harold B. Lee
[2000], 199-200).

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen:

3 Nephi 12:1-12

3 Nephi 12:13–16, 43–45

3 Nephi 13:1, 5–7, 16–18

3 Nephi 13:22-24, 33

3 Nephi 14:1-5

3 Nephi 14:21-27

Be hver elev lese et av disse skriftstedene og finne et prinsipp som kan hjelpe dem
til å bli mer lik Jesus Kristus. Du kan gjerne oppfordre elevene til å markere disse
prinsippene i Skriftene. Be dem tenke over om de kjenner noen som er et eksempel
på prinsippene de finner.
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Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har kommet frem
til. Etter behov og slik Ånden tilskynder, kan du stille flere spørsmål som de
følgende:

• Hvordan kan konsekvent etterlevelse av dette prinsippet hjelpe deg å bli mer lik
Kristus?

• Hvilke erfaringer har du hatt som illustrerer betydningen av prinsippet du fant?

Be elevene sette seg som mål å bli mer lik Frelseren ved å innlemme ett eller flere
av disse prinsippene i sitt eget liv.

Johannes 17:9–11, 20–23; 3 Nephi 19:19–23, 28–29
Bli ett med Faderen og Sønnen
Forklar at under sitt besøk til nephittene ba Jesus Kristus for de tolv disiplene han
hadde utvalgt, og for alle som ville tro på deres ord. Be noen elever lese høyt fra
3 Nephi 19:19–23, 28–29. Be elevene se etter velsignelser som Jesus ba om måtte bli
skjenket dem som tror på ham.

• Hva er et prinsipp vi kan lære av Frelserens bønn om at vi må bli ett med
Faderen og Sønnen? (Elevene bør nevne følgende prinsipp: Ved tro kan vi bli
renset og bli ett med Jesus Kristus, slik han er ett med Faderen.)

For å hjelpe elevene å forstå dette prinsippet, kan du forklare at en bønn som lignet
på den Kristus holdt ved templet i landet Overflod, er nedtegnet i Det nye
testamente. Be elevene krysshenvise disse versene med Johannes 17:9-11, 20-23.
Be dem lese versene hver for seg og overveie hvordan de gjelder for oss.

• Hvordan påvirker det deg å vite at Jesus Kristus ba til Faderen for deg?

• Hvordan kan vi oppleve den enhet som finnes mellom Faderen og Sønnen?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste D. Todd Christofferson i De tolv
apostlers quorum. Be elevene se etter hva vi må gjøre for å bli ett med Jesus Kristus
og vår himmelske Fader.

“Jesus oppnådde fullkommen enhet med Faderen ved å underkaste seg Faderens
vilje, både legemlig og åndelig. Hans gjerning var alltid klart i fokus, for det
fantes ikke noe svekkende eller distraherende tvisyn hos ham. Under henvisning
til sin Fader sa Jesus: ‘Jeg gjør alltid det som er til behag for ham’ (Johannes
8:29) …

Vi vil virkelig ikke bli ett med Gud og Kristus før vi gjør deres vilje og interesse til
vårt høyeste ønske. Slik føyelighet oppnås ikke på en dag, men gjennom Den hellige ånd vil
Herren lære oss det hvis vi er villige, inntil det med tiden med rette kan sies at Han er i oss som
Faderen er i Ham” (“For at de kan være ett, likesom vi er ett,” Liahona, nov. 2002, 73).

• Hva sier eldste Christofferson vi må gjøre for å bli ett med Faderen og Sønnen?

Skriv følgende spørsmål på tavlen, og be elevene skrive ned svarene sine:
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Hvordan viste Jesus at han var fullkomment lydig mot vår himmelske Faders vilje?

Hvordan kan du bli mer lydig mot vår himmelske Faders vilje?

Avslutt med å bære vitnesbyrd om at det å bli lydig mot Faderens vilje gjør det
mulig for oss å bli mer lik vår Frelser Jesus Kristus.

Elevenes leseoppdrag
• Johannes 17:9–11, 20–23; 3 Nephi 12:1–16, 43–45; 13:1, 5–7, 16–18, 22–24, 33;

14:1–5, 21–27; 19:19–23, 28–29; 27:21–22, 27.

• Henry B. Eyring, “Vårt fullkomne eksempel,” Ensign eller Liahona, nov.
2009, 70–73.
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LEKSJON 23

Israels adspredelse og
innsamling

Innledning
Herren adspredte Israels hus fordi de forherdet sitt hjerte mot
ham, men han lovet at de ville bli samlet i de siste dager.
Profetier i Mormons bok gjør det klart at den lenge lovede

innsamlingen har begynt. Medlemmer av Kirken har ansvar
for å velsigne jordens familier ved å dele Jesu Kristi
evangelium med andre.

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

nov. 2006, 79–82.

• C. Scott Grow, “Mormons bok, redskapet til å samle det adspredte Israel,”
Ensign eller Liahona, nov. 2005, 33–35.

Undervisningsforslag
1 Nephi 22:3–5; 2 Nephi 25:15–17; 3 Nephi 5:24–26; 20:13, 29–31; 30:2
Adspredelsen og innsamlingen av Israels hus
Be en elev som er konvertitt til Kirken eller har hjulpet en annen å slutte seg til
Kirken, fortelle om sin erfaring. Be elevene tenke på en bekjent som kan være åpen
for å høre evangeliets budskap. Be elevene se etter evangeliesannheter gjennom
hele dagens leksjon som kan oppmuntre og hjelpe dem i deres anstrengelser for å
dele evangeliet med andre.

Be elevene lese 1 Nephi 22:3-5 for å se hva Nephi profeterte om Israels hus.

• Hva betyr det at Israels hus ble “adspredt”?

Forklar at adspredelsen av Israels hus var et viktig tema for Nephi fordi hans familie
var en del av adspredelsen. De ble adspredt til Amerika fra Jerusalem på grunn av
ugudeligheten blant Judas innbyggere.

Fortell elevene at mange profetier i Mormons bok inneholder den betryggende
forsikringen om at i de siste dager vil Israels hus bli samlet igjen. Skriv følgende
henvisninger på tavlen, og be hver elev om å lese ett av skriftstedene. Sørg for at
hvert skriftsted blir lest. Be elevene se etter hva den enkelte trenger å lære og gjøre
for å bli samlet med Israels hus.

2 Nephi 25:15-17

3 Nephi 5:24-26

3 Nephi 20:13, 29–31
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3 Nephi 30:2

• Hva er noe av det hver enkelt trenger å lære og gjøre for å bli samlet med Israels
hus? (Elevene kan finne flere sannheter, blant annet følgende: Herren samler
medlemmer av Israels hus når de tror på ham, omvender seg og kommer
til ham.)

For å hjelpe elevene å forstå denne sannheten, kan du lese følgende uttalelse av
eldste Bruce R. McConkie (1915–85) i De tolv apostlers quorum:

“Hvorfor ble Israel adspredt? Svaret er klart og tydelig, om det finnes det ingen
tvil. Våre israelittiske forfedre ble adspredt fordi de forkastet evangeliet,
vanhelliget prestedømmet, forsaket Kirken og forlot riket …

Hva innebærer så Israels innsamling? Israels innsamling innebærer å tro på,
godta og leve i overensstemmelse med alt Herren en gang tilbød sitt utvalgte folk
i oldtiden … Den innebærer å tro på evangeliet, slutte seg til Kirken og komme

inn i riket … Den kan i tillegg innebære en innsamling til et sted eller land som er utpekt for
gudstjeneste” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 515).

• Hva sier eldste McConkie at man må gjøre for å bli innsamlet sammen med
Israels hus?

Be elevene tenke over hvordan de selv har blitt innsamlet til Israels hus når de har
trodd på Frelseren, omvendt seg og kommet til ham.

1 Nephi 15:12-16; 22:8-12
I de siste dager vil Kirkens medlemmer bringe evangeliet til jordens familier
Minn elevene på at Lehi brukte metaforen om et oliventre for å undervise sin
familie om Israels adspredelse og innsamling (se 1 Nephi 10:12–14). Laman og
Lemuel fortalte Nephi at de ikke kunne forstå betydningen av sin fars
læresetninger (se 1 Nephi 15:7).

Be noen elever etter tur lese høyt fra 1 Nephi 15:12–16. Be klassen se etter hva vi
kan lære av Nephis forklaring av Israels hus.

• Hvordan hjelper metaforen om oliventreet oss å forstå Israels adspredelse og
innsamling?

• Hva sier vers 13 om hvem som vil bringe evangeliets fylde til levningen av Lehis
etterkommere? (Hedningefolkene som har mottatt evangeliets fylde.)

Forklar for elevene at i Mormons bok sikter ordet hedningefolk vanligvis til dem som
ikke er av Juda stamme eller fra Judas land. Mormons bok inneholder profetier om
at noen av disse hedningefolkene i de siste dager vil motta fylden av evangeliet (se
1 Nephi 15:13) og bli medlemmer av Kristi kirke. Profeter i Mormons bok
underviser at disse hedningefolkene vil ha ansvar for å bringe evangeliet til
hele jorden.
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For å hjelpe elevene å forstå denne definisjonen av ordet hedningefolkene, kan du
vise og lese følgende forklaring av eldste Bruce R. McConkie:

“Vi har hittil identifisert jødene som både [de som bor i] Juda rike og som deres
direkte etterkommere … Og vi har sagt, slik vi bruker betegnelsene, at alle andre
er hedningefolk, også de tapte og adspredte levninger av Israels hus … Joseph
Smith, som tilhørte Efraims stamme, [var] den hedning som skulle frembringe
Mormons bok, og medlemmene av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige … er
de hedningefolk som bringer frelse til lamanittene og til jødene” (The Millennial

Messiah [1982], 233).

Be noen elever etter tur lese fra 1 Nephi 22:8-12 mens klassen legger merke til
hvem som vil bli velsignet og næret av hedningefolkene (Kirkens medlemmer) i de
siste dager. Når elevene leser, kan det være nyttig å forklare at uttrykket “blotte sin
arm for alle nasjoners øyne” i vers 10-11 sikter til at Herren viser sin makt over
hele verden.

• Hvem vil bli velsignet og næret av hedningefolkene i de siste dager? (Lehis
etterkommere, hele Israels hus og “alle jordens slekter”.)

• Hva sier vers 9-11 om hvordan Herren vil velsigne jordens “slekter” (familier) i
de siste dager? (Hjelp elevene å finne følgende sannhet: I de siste dager vil
Herren arbeide gjennom medlemmer av sin kirke for å velsigne jordens
familier med sitt evangelium og sine pakter.)

Vis følgende uttalelse av president Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum,
og be en elev lese den høyt:

“Det er vårt ansvar å bidra til å oppfylle Abrahams pakt. Vi er de etterkommere
som er forutordinert og beredt til å velsigne alle verdens folk … Etter 4000 år
med forventning og forberedelse, er dette den utpekte tid hvor evangeliet skal
bringes ut til jordens slekter. Dette er tiden for Israels lovede innsamling. Og vi får
delta! Er ikke det spennende? Herren stoler på oss og våre sønner – og han er
dypt takknemlig for våre døtre – som verdig virker som misjonærer i denne store

tid for Israels innsamling” (“Pakter,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 88).

• Hva tror du de som blir innsamlet (konvertitter), føler for dem som samler dem
(de som har delt evangeliet med dem)?

• Hvordan kan vi delta i Guds arbeid ved å dele evangeliet med jordens familier?

3 Nephi 16:4-5; 21:1-7
Mormons boks medvirkning til Israels innsamling
Be elevene lese 3 Nephi 21:1-7 hver for seg, og se etter tegn som signaliserer
begynnelsen av Israels innsamling i de siste dager.

• Frelseren talte om “disse ting som jeg kunngjør for dere” (vers 2). Hvor skulle
hans ord til nephittene nedtegnes? (I Mormons bok.)
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• Hva er tegnet som signaliserer begynnelsen av Israels innsamling i de siste
dager? (Elevene bør nevne følgende sannhet: Fremkomsten av Mormons bok
er et tegn på at Gud oppfyller sin pakt om å samle Israel i de siste dager.)

Be en elev lese 3 Nephi 16:4-5 høyt, og be klassen se etter virkningene av Mormons
bok og evangeliets budskap i de siste dager.

• Hvordan bidrar Mormons bok til innsamlingen av Guds folk i de siste dager?
(En av sannhetene som elevene kan nevne, er følgende: Mormons bok bidrar
til å bringe folk til kunnskap om Forløseren, slik at de kan bli innsamlet
til ham.)

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Russell M. Nelson. Be elevene
lytte etter Mormons boks medvirkning til Israels innsamling.

“Mormons boks fremkomst er et tegn til hele verden på at Herren har begynt å
samle Israel og oppfylle pakter han inngikk med Abraham, Isak og Jakob. Vi ikke
bare forkynner denne lære, vi er også deltakere i den. Vi er det når vi hjelper til
med å samle Herrens utvalgte på begge sider av sløret.

Mormons bok er sentral i dette arbeidet. Den forkynner læren om innsamlingen.
Den får folk til å lære om Jesus Kristus, tro på hans evangelium og slutte seg til

hans Kirke. Hvis det ikke var noen Mormons bok, ville ikke den lovede innsamling av Israel finne
sted” (“Innsamlingen av det adspredte Israel,” Ensign eller Liahona, nov. 2006, 80).

Be elevene fortelle om noen erfaringer de har hatt med å se Mormons bok hjelpe
andre å lære om Jesus Kristus og bli innsamlet til hans kirke.

Utfordre elevene til å bidra til prosessen med å samle Israel ved å dele Mormons
bok med noen som ikke tilhører vår tro.

Elevenes leseoppdrag
• 1 Nephi 15:12–16; 22:3–5, 8–12; 2 Nephi 25:15–17; 3 Nephi 5:24–26; 16:4–5;

20:13, 29–31; 21:1–7; 30:2.

• Russell M. Nelson, “Innsamlingen av det adspredte Israel,” Ensign eller Liahona,
nov. 2006, 79–82.
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LEKSJON 24

Alle er like for Gud
Innledning
For å beskytte seg etter Lehis død, ble Nephi og andre
rettferdige medlemmer av Lehis familie befalt av Herren å
skille lag med Laman og Lemuel og deres tilhengere. Etter
dette preget ofte stridigheter og kriger forholdet mellom

nephittene og lamanittene. Denne leksjonen drøfter hvordan
Jesu Kristi evangelium overvinner religiøse, etniske, kulturelle
og andre forskjeller for å forene Guds barn.

Bakgrunnsstoff
• Dallin H. Oaks, “Alle mennesker overalt,” Ensign eller Liahona, mai 2006, 77–80.

• Howard W. Hunter, “Evangeliet – en verdensomspennende tro,” Lys over Norge,
jan. 1992, 20.

Undervisningsforslag
2 Nephi 26:23–28, 33; Jakobs bok 7:24; Enos 1:11, 20
Alle Guds barn er invitert til å komme til ham
Be elevene overveie noen av de religiøse, etniske eller kulturelle gruppene i verden,
og tenke på holdningene som noen mennesker i slike grupper har overfor
medlemmer av andre grupper.

Minn elevene på at etter Lehis død ble hans etterkommere delt inn i to grupper –
nephittene og lamanittene (se 2 Nephi 5:1-7). Kort tid etter denne adskillelsen
begynte de to gruppene å strides og krige mot hverandre (se 2 Nephi 5:34). Disse to
gruppenes erfaringer illustrerer at når mennesker ikke kjenner og følger Guds bud,
legger de ofte vekt på forskjellene mellom seg og andre, noe som fører til
adskillelse fra andre og at de føler hat mot dem. Forklar at vår himmelske Fader og
Jesus Kristus tvert imot vil at alle mennesker skal føle kjærlighet for hverandre og
stå sammen.

Be noen elever bytte på å lese 2 Nephi 26:23–28, 33 høyt. Be klassen legge merke til
hvordan Nephi brukte ordene ingen, noen og alle. Vurder å oppfordre elevene til å
markere disse ordene i Skriftene.

• Hvilken viktig læresetning kan vi lære av disse versene? (Selv om de kan bruke
andre ord, bør elevene nevne følgende læresetning: Jesus Kristus elsker alle
mennesker, og innbyr alle til å komme til ham og ta del i hans frelse. Du
kan gjerne skrive denne læresetningen på tavlen. Du kan også oppfordre
elevene til å krysshenvise 2 Nephi 26:33 med Alma 5:33–34 og Alma 19:36.)

Gi elevene noen minutter til å lese Jakobs bok 7:24 og Enos 1:11, 20 hver for seg, og
se etter nephittenes ønsker for lamanittene mens profetene Jakob og Enos levde.

• Hvilke falske tradisjoner hindret lamanittene i å ta imot invitasjonen til å
komme til Jesus Kristus?
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• Når vi vet at lamanittene ofte følte hat mot nephittene, hvilke holdninger eller
falske tradisjoner ville mange nephitter sannsynligvis måtte overvinne for å dele
evangeliet med dem?

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv
apostlers quorum:

“Mormons bok lover at alle som tar imot og handler ifølge Herrens oppfordring
om å ‘omvende seg og tro på hans Sønn’, blir ‘Herrens pakts folk’ (2 Nephi 30:2).
Dette er en kraftig påminnelse om at hverken rikdom, slektslinje eller andre
fødselsprivilegier skulle få oss til å tro at vi er ‘bedre enn en annen’ (Alma 5:54;
se også Jakobs bok 3:9). For Mormons bok påbyr oss: ‘Dere skal ikke akte ett
menneske mer enn et annet, heller ikke skal ett menneske føle seg hevet over et

annet’ (Mosiah 23:7)” (“Alle mennesker overalt,” Ensign eller Liahona, mai 2006, 79).

Be elevene tenke over sin holdning til personer som kommer fra en annen
bakgrunn enn dem selv. Oppfordre dem til å følge Frelserens eksempel ved å prøve
å elske alle Guds barn, også dem hvis etniske bakgrunn, kultur eller religion er
annerledes enn deres.

Mosiah 28:1–3; Helaman 6:1–8
Få et ønske om å dele evangeliet med alle Guds barn
Minn elevene på at Mormons bok omhandler bemerkelsesverdige opplevelser som
nephittene hadde mens de forkynte evangeliet for lamanittene. Minn elevene på
Mosiahs sønners bemerkelsesverdige omvendelse (se Mosiah 27), og be så en elev
lese Mosiah 28:1-3 høyt. Be klassen lete etter grunner til at Mosiahs sønner ønsket
å forkynne evangeliet for lamanittene.

• Av grunnene du fant, hvilke er spesielt meningsfylte for deg når du tenker på å
dele evangeliet med andre?

• Hvilket ord i vers 1 uttrykker hvordan Mosiahs sønner så på lamanittene?

• Hvordan blir vårt ønske om å dele evangeliet med andre påvirket når vi ser på
personer i andre religioner, raser eller etniske grupper som våre brødre og
søstre? (Når elevene svarer, kan du hjelpe dem å finne følgende prinsipp: Når
vi ser på andre som våre brødre og søstre, øker vårt ønske om å dele
evangeliet med dem.)

Be en elev lese følgende uttalelse av president Howard W. Hunter (1907-95) høyt:

“Alle menn og kvinner har ikke bare en fysisk slektslinje som går tilbake til Adam
og Eva, deres første jordiske foreldre, men også en åndelig arv som går tilbake til
Gud den evige Fader. Alle personer på jorden er derfor bokstavelig talt brødre og
søstre i Guds familie.

Det er når de forstår og aksepterer dette at Gud er alles Fader, at alle mennesker
best kan forstå Guds omsorg for dem og deres forhold til hverandre. Dette er et

budskap om liv og kjærlighet som går på tvers av alle kvelende tradisjoner basert på rase, språk,
økonomisk eller politisk status, utdannelsesmessig rang eller kulturell bakgrunn, for vi er alle av
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samme åndelige avstamning” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Howard W. Hunter [2015],
119–20).

• Hva tenker du når du hører disse ordene fra president Hunter?

Gi elevene noen minutter til å lese Helaman 6:1–8. Forklar at omstendighetene
som beskrives i disse versene, fant sted omkring 50 år etter at Mosiahs sønner
hadde vært på misjon blant lamanittene. Be elevene tenke på hvordan forholdet
mellom nephittene og lamanittene var da de var på misjon, og se etter hvordan
forholdet hadde forandret seg på 50 år.

• Hva hadde forandret seg i forholdet mellom nephittene og lamanittene?
Hvorfor hadde forholdet forandret seg?

• Hva kan vi lære om å dele evangeliet med andre av Mosiahs sønners innstilling
og av resultatene av deres misjon?

Alma 27:1–2, 20–24; 53:10–11, 13–17; 4 Nephi 1:1–3, 11–13, 15–18
Jesu Kristi evangelium overvinner forskjellene mellom mennesker
Be elevene tenke over følgende spørsmål og så uttrykke sine tanker:

• Hvorfor tror du at enkeltpersoner fra så mange forskjellige bakgrunner kan
møte sammen i en ånd av fred og kjærlighet i Kirken? Hva er det som forener
Kirkens medlemmer?

Del klassen i to. Be den ene halvparten studere Alma 27:1-2, 20-24 og se etter hva
nephittene gjorde for å hjelpe Anti-Nephi-Lehis folk. Be den andre halvparten
studere Alma 53:10-11, 13-17 og merke seg hva Anti-Nephi-Lehis folk (Ammons
folk) gjorde for nephittene. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle
hva de har funnet.

• Hvorfor tror du disse to gruppene følte slik kjærlighet og omtanke for
hverandre? (Som en del av denne diskusjonen kan du hjelpe elevene å finne
følgende prinsipp: Når mennesker tar imot Jesu Kristi læresetninger, blir de
forenet med hverandre.)

Forklar at en flott illustrasjon av dette prinsippet finnes i 4 Nephi. Be en elev lese
4 Nephi 1:1-2 høyt. Understrek at etter Frelserens besøk i Amerika omvendte alle
nephittene og lamanittene seg fra sine synder, ble døpt, mottok Den hellige ånd og
ble omvendt til Herren. Be elevene granske 4 Nephi 1:3, 11–13, 15–18, og legge
merke til velsignelsene folket opplevde da alle ble omvendt til evangeliet.

• Hvilke ord eller uttrykk beskriver folket den gangen?

• Hvorfor fører etterlevelse av Jesu Kristi evangelium til disse velsignelsene?

Be en elev lese 4 Nephi 1:17 høyt.

• Hva tror du det vil si å ikke ha noen “slags -itter”? (Folket skilte seg ikke lenger
fra hverandre med titler som nephitter eller lamanitter. De overvant alle
forskjeller som fantes mellom dem, og levde i enhet og fred.)
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• Hvordan har du sett evangeliet redusere forskjellene mellom folk av forskjellig
bakgrunn?

For å utdype elevenes forståelse av hvordan etterlevelse av evangeliet forener folk
av forskjellig bakgrunn, kan du lese følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott i
De tolv apostlers quorum:

“Din himmelske Fader bestemte at du skulle fødes i en spesiell slektslinje, hvorfra
du har fått din arv gjennom rase, kultur og tradisjoner. Den slektslinjen kan gi en
rik arv og gode grunner til å fryde seg. Likevel har du ansvar for å finne ut om det
er noen del av denne arven som må forkastes fordi den strider mot Herrens plan
for lykke …

Jeg bærer vitnesbyrd om at du vil fjerne hindringer for lykke og finne større fred
når du gjør troskap mot ditt medlemskap i Jesu Kristi Kirke og hans læresetninger til grunnvollen
i ditt liv. Når familie eller nasjonale tradisjoner eller skikker strider mot Guds læresetninger, så
avstå fra dem. Når tradisjoner og skikker er forenlige med hans læresetninger, skulle de skattes
og følges for å bevare din kultur og arv” (“Fjern hindringer for lykke,” Lys over Norge, juli
1998, 88).

• Hvorfor tror du at forskjeller mellom mennesker med forskjellig bakgrunn
reduseres når disse menneskene først og fremst er lojale mot Jesu Kristi
evangelium?

• Hvordan har det å være medlem av Kirken hjulpet deg å føle fellesskap med
medlemmer av Kirken som har en annen bakgrunn enn deg?

Avslutt med å vitne om at Mormons bok inneholder virkelige eksempler på
hvordan mennesker med forskjellig bakgrunn etterlevde Jesu Kristi evangelium og
overvant sine forskjeller. Forsoningen og Jesu Kristi evangelium overvinner
forskjeller i rase, etnisitet, kultur, alder og kjønn for å forene Guds barn.

Be elevene overveie hvordan Jesu Kristi evangelium kan hjelpe dem å overvinne
eventuelle falske tradisjoner eller oppfatninger de har lært av familiemedlemmer
eller venner, eller løse eventuelle uoverensstemmelser de måtte ha med noen de
kjenner. Oppmuntre dem til å prøve å bli mer samstemt med medlemmer av sin
lokale menighet.

Elevenes leseoppdrag
• 2 Nephi 26:23–28, 33; Jakobs bok 7:24; Enos 1:11, 20; Mosiah 28:1–3; Alma

27:1–2, 20–24; 53:10–11, 13–17; Helaman 6:1–8; 4 Nephi 1:1–3, 11–13, 15–18.

• Dallin H. Oaks, “Alle mennesker overalt,” Ensign eller Liahona, mai 2006, 77–80.
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LEKSJON 25

Lev rettskaffent i en tid med
ugudelighet

Innledning
Mormons bok forteller at enkeltpersoner og samfunn som
valgte ugudelighet og lot hemmelige forbund bestå, ble
tilintetgjort. Samtidig lærer Mormons bok oss også at vi kan

leve rettskaffent til tross for at vi lever i ugudelige omgivelser.
I denne leksjonen skal elevene lære hva de kan gjøre for å
være rettskafne i dagens samfunn.

Bakgrunnsstoff
• Quentin L. Cook, “Reaping the Rewards of Righteousness,” Ensign, juli

2015, 33–39.

• Dennis B. Neuenschwander, “Én i mengden,” Ensign eller Liahona, mai
2008, 101–3.

Undervisningsforslag
Alma 37:21–22, 25–27; Helaman 6:20–26, 37–40; Ether 8:18–26
Hemmelige forbund kan ødelegge friheter og samfunn
Skriv uttrykket bak fiendens linjer på tavlen, og spør elevene hva det betyr.

Vis følgende uttalelse av president Boyd K. Packer (1924-2015) i De tolv apostlers
quorum, og be en elev lese den høyt:

“Dere unge vokser opp bak fiendens linjer. Skriftene forteller oss at det var strid i
himmelen og at Lucifer gjorde opprør. Sammen med sine tilhengere ble han
‘kastet ned på jorden’ [Åpenbaringen 12:9]. Han er fast bestemt på å forpurre vår
himmelske Faders plan og prøver å kontrollere alles tanker og handlinger” (“Råd
til ungdom,” Ensign eller Liahona, nov. 2011, 16).

• Hvordan er det å leve i vår tid som å være bak fiendens linjer?

Forklar at denne leksjonen skal granske Mormons boks beskrivelse av de ugudelige
omgivelsene noen rettskafne personer levde i. Be elevene se etter prinsipper og
læresetninger som de kan anvende når de studerer eksempler på personer som har
holdt seg trofaste til tross for at de har vært omgitt av ugudelighet.

Minn elevene på at Moroni ble vitne til hele den nephittiske sivilisasjons utslettelse.
Han beskrev ugudeligheten som førte til at både nephittene og jaredittene ble
utslettet. Be en elev lese Ether 8:18 og 21 høyt mens klassen finner årsaken til
denne utslettelsen. Be elevene fortelle hva de finner ut.

Skriv følgende skriftstedhenvisninger og spørsmål på tavlen:
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Alma 37:21-22, 25-27

Helaman 6:20-26

Ether 8:18–26

Hva er hemmelige forbund?

Hva er deres mål og hensikter?

Hvordan sikrer de sin fortsatte eksistens?

Be elevene lese et av skriftstedene på tavlen og lete etter svar på spørsmålene som
er oppført. Fortell elevene at skriftstedet de velger, kanskje ikke vil besvare alle tre
av disse spørsmålene, men at de skulle finne det de kan. Når de har fått
tilstrekkelig tid, kan dere snakke som klasse om spørsmålene på tavlen. Drøft så
følgende:

• Ut fra det dere har lest, hva er konsekvensene av at hemmelige forbund tillates
å eksistere og blomstre? (Elevene bør nevne følgende prinsipp: Hemmelige
forbund kan ødelegge friheter, myndigheter og samfunn.)

• Hva tror du er noen eksempler på hemmelige forbund i vår tid?

For å besvare dette spørsmålet, kan du vise følgende utsagn av eldste M. Russell
Ballard i De tolv apostlers quorum og president Ezra Taft Benson (1899-1994). Be
en elev lese dem høyt.

“Blant dagens hemmelige forbund er gjenger, narkotikakarteller og organiserte
kriminelle organisasjoner. Vår tids hemmelige forbund virker stort sett på samme
måte som Gadianton-røverne på Mormons boks tid … Deres hensikter er blant
annet å ‘myrde og plyndre og stjele og bedrive hor og begå allslags ugudelighet’
[Helaman 6:23]” (M. Russell Ballard, “Stå frem for sannhet og rettferdighet,” Lys
over Norge, jan. 1998, 39).

“Jeg vitner om at ugudelighet sprer seg hurtig inn i alle deler av vårt samfunn.
(Se L&p 1:14-16; 84:49-53.) Den er bedre organisert, dyktigere forkledd og
fremmes med større kraft enn noensinne før. Hemmelige sammenslutninger som
higer etter makt, vinning og ære, florerer … (Se Ether 8:18–25.)” (Ezra Taft
Benson, “Jeg vitner,” Lys over Norge, jan. 1989, 74).

• Hvorfor tror du profeter i Mormons bok tok med informasjon om hemmelige
forbund i sin opptegnelse?

Be en elev lese Helaman 6:20, 37–40 høyt. Be klassen følge med, og se etter
forskjeller mellom lamanittene og nephittene. (Merk: Å sammenligne er en
skriftstudieferdighet som du kan understreke i denne leksjonen [se Læring og
undervisning i evangeliet: En håndbok for lærere og ledere i religionsseminarer og
-institutter (2012), 22].)
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• Hva kan vi lære av disse versene om hvordan vi kan bli kvitt ugudelighet og
hemmelige forbund?

Alma 62:41; 4 Nephi 1:42; Mormon 1:13–17, 19; 2:8, 14–15, 18–19; 3:2–3,
12, 22; Moroni 9:6, 22, 25–26
Vi må være rettskafne selv om vi er omgitt av ugudelighet
Fortell elevene at profeten Mormon ble født inn i stadig mer ugudelige omgivelser
som ble forårsaket av disse hemmelige forbundene. Be elevene studere disse
skriftstedene, og se etter og markere beskrivelser av Mormons omgivelser: Mormon
1:13-14, 16-17, 19; 2:8, 14-15, 18. Be elevene fortelle hva de har funnet ut, og spør
deretter:

• Hva ville du ha vært bekymret for hvis du levde i slike omgivelser?

Be en elev lese Mormon 1:15 og 2:19 høyt.

• Hva kan vi lære av Mormons eksempel i denne perioden med ugudelighet?
(Mens elevene svarer, kan du skrive denne sannheten på tavlen: Vi kan leve
rettferdig selv om vi er omgitt av ugudelighet.)

Gi elevene tid til å lese Mormon 3: 2-3, 12, 22 for å se hva annet de kan lære om
hvordan Mormon var i stand til å leve rettskaffent i en tid med ugudelighet. Når
elevene har fortalt hva de har funnet ut, kan du stille følgende spørsmål:

• Hvem andre i Mormons bok er et eksempel på å leve rettskaffent selv om de var
omgitt av ugudelighet? (Svarene kan omfatte Ether, Moroni, Abish og de som
trodde at Kristus skulle bli født, slik det står i 3 Nephi 1.)

• Hvilke utfordringer opplever vi når vi prøver å leve rettskaffent i en
ugudelig verden?

Minn elevene på at Mormons sønn, Moroni, levde i denne samme perioden med
utbredt ugudelighet. Før sin død skrev Mormon et brev til Moroni som er
nedtegnet i Moroni 9. Be elevene lese Moroni 9:6, 22, 25–26. Be klassen overveie
hvordan Mormons råd i disse versene kan hjelpe oss å leve rettskaffent i en
ugudelig verden.

• Hva kan vi lære av disse versene som vil hjelpe oss å leve rettskaffent i dagens
samfunn? (Hjelp elevene å forstå følgende prinsipp: Hvis vi har tro på Kristus
og hans forsoning, vil vi få styrke til å leve rettskaffent selv om vi er
omgitt av ugudelighet.)

• Hvilke eksempler har du sett på at noen lever rettskaffent midt i vår tids
ugudelighet?

• Hvordan har et fokus på Jesus Kristus og hans forsoning hjulpet deg til å heve
deg over ugudelighet eller vanskelige omstendigheter?

Presenter følgende uttalelse av søster Virginia U. Jensen, tidligere rådgiver i
Hjelpeforeningens generalpresidentskap, for å hjelpe elevene å overveie hva mer de
kan gjøre for å stå urokkelig i tro og rettskaffenhet:
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“For å beholde et fast standpunkt selv og hjelpe andre å stå fast må det gjengitte
evangeliums budskap plantes fast i våre hjerter, og vi må undervise i det i vårt
hjem … Lær deres kjære hvordan de kan benytte himmelens krefter ved faste og
bønn. Lær dem at ved å holde sabbatsdagen hellig, vil de være beskyttet mot
verden. Lær dem å være lydige. Lær dem å søke Guds bifall, ikke menneskers. Lær
dem at den eneste veien tilbake til vårt himmelske hjem er å elske og følge

Frelseren og inngå og holde hellige pakter og bud. Evangeliets sannheter og kunnskap om
frelsesplanen er våpen deres familiemedlemmer kan bruke for å seire over Satans onde krefter”
(“Stå fast,” Liahona, jan. 2002, 109).

• Hva har gitt deg besluttsomhet og styrke til å være lydig mot Herren i en stadig
mer ugudelig verden?

Forklar at under den lange krigen mellom nephittene og lamanittene som er
nedtegnet i Almas bok, måtte enkeltpersoner motstå ondskapens krefter for å
bevare sitt liv. Be elevene studere Alma 62:41 og se etter forskjellige måter
enkeltpersoner reagerte på motgang og ugudelighet. Be elevene fortelle hva de fant
ut som kan hjelpe dem å leve rettskaffent i en ugudelig verden.

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president James E. Faust (1920-2007) i
Det første presidentskap:

“I en stadig mer urettferdig verden må vi for å overleve og finne glede og lykke,
uansett hva som kommer, ta et utvetydig standpunkt for Herren. Vi må prøve å
være trofaste hver eneste time, hver eneste dag, slik at vår grunnvoll av tillit til
Herren aldri kan rokkes …

Det viktigste er ikke hva som skjer med oss, men hvordan vi takler det som skjer
med oss. Dette minner meg om et skriftsted i Alma. Etter en lang krig hadde

mange ‘blitt forherdet’, mens mange ‘ble bløtgjort på grunn av sine lidelser’ [Alma 62:41]. De
samme omstendighetene frembragte motsatte reaksjoner … Vi må alle ha et lagerhus med tro til
hjelp for å komme oss over de vanskeligheter som er en del av denne jordiske prøvetiden” (“Hva
er mitt standpunkt?” Ensign eller Liahona, nov. 2004, 18, 20).

Be elevene bruke noen minutter på å skrive svar på følgende spørsmål:

• Hvilke forpliktelser har fått deg til å “ta et utvetydig standpunkt for Herren”?

Be så elevene tenke over følgende spørsmål:

• Hvilke tilskyndelser har du fått fra Ånden om hvordan du kan bli mer fast
bestemt på å følge Herren?

• Hva kan du gjøre for å hjelpe din familie å bli mer fast bestemt på å
følge Herren?

Bær vitnesbyrd om at når vi holder ut i tro, vil Herren velsigne oss og hjelpe oss å
leve rettskaffent midt i ugudelighet.
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Elevenes leseoppdrag
• Alma 37:21–22, 25–27; 62:41; Helaman 6:20–26, 37–40; 4 Nephi 1:42; Mormon

1:13–17, 19; 2:8, 14–15, 18–19; 3:2–3, 12, 22; Ether 8:18–26; Moroni 9:6, 22,
25–26.

• Quentin L. Cook, “Reaping the Rewards of Righteousness,” Ensign, juli
2015, 33–39.
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LEKSJON 26

Etter at vår tro er prøvd
Innledning
I denne leksjonen skal elevene lære av Mormons bok at det å
ha tro på Jesus Kristus gjør det mulig for Gud å utføre

mirakler for oss. Å utøve tro kan også forberede oss til å
motta en åndelig bekreftelse på sannheten.

Bakgrunnsstoff
• Robert D. Hales, “Bli kjent med Gud vår himmelske Fader og hans Sønn Jesus

Kristus,” Ensign eller Liahona, nov. 2009, 29–32.

• David A. Bednar, “Be i tro,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 94–97.

• Neil L. Andersen, “Du vet tilstrekkelig,” Ensign eller Liahona, nov. 2008, 13–14.

Undervisningsforslag
2 Nephi 27:23; 3 Nephi 17:5–9, 20–24; Mormon 9:9, 18–20
Tro går forut for mirakler
Be elevene nevne noen eksempler fra Skriftene på at Gud utfører mirakler for sine
barn i forhold til deres tro på ham. (Noen eksempler kan være at Jesus helbredet
syke og oppvekket døde, Moses skilte Rødehavet, og Kristus berørte stenene som
skulle lyse opp jaredittenes båter.)

• Hva kan du si til en person som ikke tror at Gud fortsetter å utføre mirakler
i dag?

Be én elev lese 2 Nephi 27:23 høyt og en annen elev lese Mormon 9:9, 18–20 høyt.
Be klassen se etter hvorfor mirakler fortsatt skjer i dag.

• Hva sier disse versene om hvorfor vi kan være sikre på at mirakler skjer i dagens
samfunn? (Elevene bør nevne følgende læresetning: Fordi Gud er den samme
i går, i dag og for evig, fortsetter han å utføre mirakler i forhold til sine
barns tro.)

• Hvorfor tror du Herren krever at vi har tro før han utfører mirakler?

For å illustrere sammenhengen mellom tro og mirakler i Skriftene, kan du be noen
elever etter tur lese 3 Nephi 17:5-9 høyt. Be klassen se etter hva den oppstandne
Kristus sa var tilstrekkelig før han utførte mirakler for folket.

• Hva sier vers 8 var det som gjorde at Frelseren kunne helbrede de syke og
lidende?

Be en elev lese 3 Nephi 17:20-24 høyt.

• Hvilke andre hellige hendelser opplevde folket på grunn av sin tro?

• Hvordan kan Kristi villighet til å utføre disse miraklene øke vår tro på at han
kan utøve makt til å hjelpe oss med våre behov?
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Be en elev lese høyt følgende uttalelse av søster Sydney S. Reynolds, tidligere
rådgiver i Primærs generalpresidentskap:

“Like viktige som… ‘mektige mirakler’, er de små ‘personlige mirakler’ som lærer
oss å tro på Herren. Disse skjer når vi forstår og gir akt på Åndens tilskyndelser i
vårt daglige liv …

Jeg tror at vi alle kan bære vitnesbyrd om slike små mirakler. Vi kjenner barn som
ber om hjelp til å finne noe de har mistet, og finner det. Vi kjenner ungdom som
samler mot til å stå som Guds vitner, og føler hans støtte. Vi vet om venner som

betaler tiende med sine siste penger og så, ved et mirakel, oppdager at de er i stand til å betale
skolepengene eller husleien eller på en eller annen måte skaffe mat til familien. Vi kan fortelle
om bønner som er blitt besvart, og prestedømsvelsignelser som har gitt oss mot eller trøst eller
gjort oss friske. Disse daglige mirakler gjør oss kjent med Herrens hånd i vårt liv” (“En Gud som
gjør mirakler,” Liahona, Juli 2001, 12).

Be elevene tenke på tilfeller da de eller noen de kjenner har opplevd Guds mirakler
i sitt liv. Hvis det ikke er for hellig eller personlig, kan du be elevene fortelle om
erfaringer de har hatt som har bekreftet for dem at Gud fortsatt er en Gud som gjør
mirakler.

Ether 3:6–13, 17–20; 4:13–15; 12:6–7, 12, 19, 31
Tro forbereder oss til å motta åndelige bekreftelser
Be elevene tenke på en sannhet i evangeliet som de ønsker å motta en åndelig
bekreftelse på eller et sterkere vitnesbyrd om. Forklar at noen ikke vil tro på eller
etterleve et prinsipp i evangeliet før de ser bevis på at det er sant.

Be elevene lese Ether 12:6 hver for seg, og merke seg hva dette verset lærer oss om
prosessen for å motta en åndelig bekreftelse.

• Hvilket prinsipp kan vi lære av Ether 12:6 om å motta en åndelig bekreftelse?
(Elevene bør nevne følgende prinsipp: Før vi kan motta en åndelig
bekreftelse, må vi først utøve tro på Jesus Kristus.)

• Hva tror du “før deres tro er prøvd” betyr?

Forklar at det å få vår tro prøvd ikke nødvendigvis innebærer å oppleve motgang.
Vis, og be en elev lese høyt følgende uttalelser om Moronis råd i Ether 12:6, av
eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum og søster Bonnie L. Oscarson,
unge kvinners generalpresident:

“Du kan lære å bruke troen mer effektivt ved å anvende det prinsippet Moroni gir
oss: ‘…dere får ikke noe vitnesbyrd før deres tro er prøvd’ [Ether 12:6; uthevelse
tilføyd]. Så hver gang du prøver din tro, det vil si handler i verdighet på en
tilskyndelse, vil du motta bekreftelse fra Ånden” (Richard G. Scott, “Troens
oppholdende kraft i tider med usikkerhet og prøvelser,” Ensign eller Liahona, mai
2003, 76).
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“I vår verden der øyeblikkelig tilfredsstillelse er en forventning, er vi ofte skyldig i
å forvente belønning uten å måtte jobbe for det. Jeg tror Moroni forteller oss at vi
først må gjøre jobben og utøve tro ved å etterleve evangeliet, og så vil vi motta
et vitnesbyrd om at det er sant. Sann omvendelse finner sted når du fortsetter å
handle i henhold til læresetningene du vet er sanne, og holder budene, dag etter
dag, måned etter måned” (Bonnie L. Oscarson, “Omvend dere,” Ensign eller

Liahona, nov. 2013, 77).

• Hvordan er tilnærmingen til å motta et vitnesbyrd om sannheten som beskrives
av eldste Scott og søster Oscarson, forskjellig fra deres tilnærming som vil ha
bevis før de vil tro eller handle?

• Når og hvordan har du opplevd at dette prinsippet er sant?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Ether 12:7, 12, 19 og 31. Be klassen merke
seg ordene “etter at de hadde tro” og “etter at de hadde vist sin tro” i disse versene
(du kan også gjerne foreslå at elevene markerer disse ordene i Skriftene).

• Hva sier disse versene om hvilke velsignelser Herren ga disse menneskene etter
at de viste tro? Hva slags åndelige bekreftelser på sannheten har du fått på
grunn av din tro?

Bær vitnesbyrd om at omtrent som mirakler, kommer ikke en åndelig bekreftelse
før etter at vi utøver tro. For å understreke dette poenget, kan du lese følgende
uttalelse av president Boyd K. Packer (1924-2015) i De tolv apostlers quorum:

“Et eller annet sted i din søken etter åndelig kunnskap vil det skje et ‘troens
sprang’, som filosofer kaller det. Det skjer i det øyeblikk du har beveget deg til
utkanten av lyset og trått inn i mørket – for å oppdage at veien er opplyst et
skritt eller to videre fremover” (“Vår søken etter åndelig kunnskap,” Liahona, jan.
2007, 18).

Be en elev beskrive utfordringene Jareds bror opplevde da han bygget båtene som
skulle frakte hans familie til det lovede land, og sammenfatte hva han gjorde for å
løse utfordringene (se Ether 2:16-25; 3:1-5).

• Hvordan utøvde Jareds bror tro på Jesus Kristus?

Be noen elever bytte på å lese høyt fra Ether 3:6–13, 17–20.

• Hvordan velsignet Herren Jareds bror i hans tro?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv
apostlers quorum. Be klassen se etter kjennetegn ved Jareds brors tro:
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“Krevende tro, tro som kan flytte fjell, tro lik den Jareds bror hadde, går forut for
miraklet og kunnskapen. Han måtte tro før Gud talte. Han måtte handle før det
var klart at han ville være i stand til å gjennomføre handlingen. Han måtte
forplikte seg til hele opplevelsen før så mye som første del av den var realisert.
Tro er at man betingelsesløst går med på – og det på forhånd – enhver betingelse
Gud måtte stille både i den nære og den fjerne fremtid” (Christ and the New

Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 18–19).

• Hvordan vil du sammenfatte eldste Hollands beskrivelse av Jareds brors tro?

• Kan du nevne noen eksempler på hva vi kan gjøre for å vise vår tro på Herren?

Gi elevene tid til å studere Ether 4:13-15 og finne ut hva Moroni sa vi skulle gjøre
for å få kunnskap og tilkjennegivelser fra Ånden.

• Hva tror du det vil si å rive i stykker “vantroens slør”? Hvordan angår dette
prosessen med å utøve tro? (Det kan være nyttig å forklare at å rive i stykker
kan bety å dele noe, og at slør er noe som dekker eller skjuler.)

• Hva rådet Moroni oss til å gjøre for å “[rive] i stykker… vantroens slør”?

Vis følgende uttalelse av profeten Joseph Smith (1805-44), og be en elev lese
den høyt:

“Gud har ikke åpenbart noe til Joseph som han ikke vil gjøre kjent for De tolv, og
til og med den minste siste-dagers-hellig kan vite alle ting like raskt som han er i
stand til å motta det, for den dag vil komme da intet menneske behøver å si til
sin neste: Kjenn Herren! For alle skal kjenne ham … fra den minste til den største
[se Jeremia 31:34]” (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph Smith
[2007], 268).

• Hvordan hjelper denne uttalelsen av profeten Joseph Smith deg å forstå dine
muligheter til å motta åpenbaring?

Utfordre elevene til å tenke over hvilke prøver på tro de står overfor akkurat nå, og
be dem vurdere hva de kan gjøre for å styrke og utøve sin tro. Bær vitnesbyrd om at
Gud gir sine trofaste disipler stadige vitnesbyrd om sannheten når de utøver tro.

Elevenes leseoppdrag
• 2 Nephi 27:23; 3 Nephi 17:5–9, 20–24; Mormon 9:9, 18–20; Ether 3:6–13, 17–20;

4:13–15; 12:6–7, 12, 19, 31.

• David A. Bednar, “Be i tro,” Ensign eller Liahona, mai 2008, 94–97.
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LEKSJON 27

Tro, håp og kjærlighet
Innledning
Egenskapene tro, håp og kjærlighet er nødvendig for alle som
ønsker å være i vår himmelske Faders nærhet. Disse

egenskapene er gaver fra Gud som kommer til dem som
søker etter dem ved å følge Jesu Kristi eksempel.

Bakgrunnsstoff
• Dieter F. Uchtdorf, “Håpets uendelige kraft,” Ensign eller Liahona, nov.

2008, 21–24.

• Richard G. Scott, “Den forandringskraft som ligger i tro og karakter,” Ensign
eller Liahona, nov. 2010, 43–46.

Undervisningsforslag
Ether 12:28; Moroni 10:18–21
Tro, håp og kjærlighet er avgjørende for frelse
Be elevene raskt nevne egenskaper de mener er viktig at vi tilegner oss i jordelivet.
Be dem så om å finne ut hvilke av disse egenskapene de mener er aller viktigst for å
arve Guds rike.

Minn elevene på at da Moroni avsluttet sitt arbeid med gullplatene, skrev han noen
siste formanende ord til dem som en dag skulle lese opptegnelsen. Som en del av
sine råd fremhevet han tre egenskaper som er avgjørende for vår frelse. Be en elev
lese Moroni 10:18-21 høyt, og be klassen merke seg disse tre egenskapene.

• Hvorfor tror du egenskapene tro, håp og kjærlighet er så avgjørende for
vår frelse?

For å hjelpe elevene å besvare dette spørsmålet, kan du be en elev lese Ether 12:28
høyt, og be klassen finne læresetningen som undervises i dette verset.

• Hvilken læresetning blir undervist i dette verset? (Elevene bør nevne følgende:
Ved å utvikle tro, håp og kjærlighet kommer vi nærmere Jesus Kristus.)

Be elevene se etter prinsipper og læresetninger i denne leksjonen som kan hjelpe
dem å forstå og utvikle disse viktige egenskapene i større grad.

Alma 32:26–29, 37–41; Moroni 7:21, 25–28, 33
Tro gjør det mulig for oss å “[gripe] alt som er godt”
Skriv Styrke vår tro på Jesus Kristus på tavlen.

Minn elevene på at profeten Alma brukte en analogi om et voksende frø for å
undervise zoramittene om hvordan man utvikler tro på Jesus Kristus. Be noen
elever bytte på å lese høyt fra Alma 32:26–29. Be elevene finne setninger som
beskriver hva vi kan gjøre for å øke vår tro.

Be noen elever om å dele en setning de har funnet, og forklare hva den lærer oss
om hvordan vi kan øke vår tro. Etter hvert som elevene nevner setninger, kan det
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være lurt å skrive dem under overskriften på tavlen. Her er noen aktuelle setninger:
Våkne opp og anstrenge deres evner; prøve mine ord; ønske å tro; gi plass, så et frø [ordet]
kan bli sådd i deres hjerte. Om nødvendig kan du hjelpe elevene å forstå at ordet
evner henviser til vår evne til å tenke og handle.

• Hvorfor tror du Alma i vers 29 underviste at vår tro ennå ikke ville være
fullkommen etter å ha utført denne prøven?

• Hva mer tror du er nødvendig for å fullkommengjøre vår tro?

Be noen elever etter tur lese fra Alma 32:37-41, og be klassen se etter hva vi må
gjøre for å utvikle den slags tro som er nødvendig for å oppnå evig liv.

• Hvilket prinsipp underviste Alma i disse versene om hvordan vi kan fortsette å
styrke vår tro? (Elevene bør nevne følgende prinsipp: Hvis vi flittig pleier
Guds ord i vårt hjerte, vil vår tro på Jesus Kristus vokse. Skriv denne
sannheten på tavlen.)

• Hva tror du det vil si å flittig pleie ordet? Hva er noe vi konsekvent kan gjøre for
å pleie Guds ord og hjelpe troen å vokse dypt i vårt hjerte?

For å hjelpe elevene å forstå hvordan de kan pleie Guds ord, kan du vise følgende
uttalelse av president Henry B. Eyring i Det første presidentskap, og be en elev lese
den høyt mens klassen ser etter nøkler til å pleie vår tro:

“Uansett hvor mye tro vi har til å adlyde Gud nå, vil vi måtte styrke den
kontinuerlig og stadig fornye den. Vi kan gjøre det nå ved å bestemme oss for å
være raskere til å adlyde og fastere bestemt på å holde ut. Det å begynne tidlig
og å være standhaftig er nøklene til åndelig forberedelse …

Vi utvikler tro til å bestå prøvene på vår lydighet over tid og gjennom våre
daglige valg. Vi kan bestemme oss nå for raskt å gjøre hva enn Gud ber oss om.

Og vi kan bestemme oss for å være konsekvente i de små prøvene på vår lydighet, som vil styrke
vår tro til å takle de store prøvene som med sikkerhet vil komme” (“Åndelig forberedelse: Begynn
tidlig og vær standhaftig,” Ensign eller Liahona, nov. 2005, 38, 40).

• Hva sa president Eyring vi må gjøre for å styrke eller pleie vår tro?

• Hvorfor tror du at stødig og daglig lydighet mot Guds ord er så avgjørende for å
bygge opp vår tro og tillit til ham?

Be noen elever fortelle hvordan det å følge prinsippene Alma underviste, har
påvirket deres tro på Jesus Kristus.

Fortell elevene at profeten Mormon vitnet om den evige betydningen av tro på
Jesus Kristus. Be noen elever etter tur lese høyt fra Mormons vitnesbyrd i Moroni
7:21, 25-28, 33, mens klassen tenker over hva de kan gjøre for å øke sin tro på
Herren og “gripe” velsignelsene som Mormon nevner.

Ether 12:4, 8–9; Moroni 7:40–42
Håp er et anker for sjelen
Be en elev lese Ether 12:8-9 høyt og en annen om å lese Moroni 7:40-42 høyt. Be
elevene merke seg hvilken egenskap vi kan oppnå når vi utvikler tro.
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• Hva sier disse skriftstedene om hvilke egenskaper som kommer på grunn av
vår tro?

Les følgende to utsagn, og be elevene finne forskjellene mellom dem: (1) Jeg håper
det ikke regner i dag. (2) Jeg har håp om at hvis jeg omvender meg, vil jeg bli tilgitt
ved hjelp av Jesu Kristi forsoning.

• Hvordan er disse uttrykkene for håp forskjellige? (Det første er et usikkert
ønske om noe vi ikke har kontroll over, og det andre er et uttrykk for tillit som
motiverer til handling.)

For å hjelpe elevene å forstå betydningen av håp i Skriftene, kan du be en elev lese
følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første presidentskap:

“Håp er… en varig tillit til at Herren vil oppfylle sine løfter til oss. Det er tillit til
at om vi etterlever Guds lover og hans profeters ord nå, vil vi motta ønskede
velsignelser i fremtiden. Det er å tro og forvente at våre bønner vil bli besvart.
Det kommer til uttrykk i trygghet, optimisme, entusiasme og tålmodig
utholdenhet” (“Håpets uendelige kraft,” Ensign eller Liahona, nov. 2008, 22).

Be elevene hver for seg lese Moroni 7:41 og se etter hva vi vil håpe på når vi utvikler
tro på Kristus.

• Hvilket prinsipp underviste Mormon om håp i verset? (Elevene bør nevne
følgende: Når vi utvikler tro på Jesus Kristus, får vi håp om at ved hans
forsoning kan vi bli oppreist til evig liv.)

• Hvorfor tror du at tro på Jesus Kristus og håp er så nært beslektet?

Be en elev lese Ether 12:4 høyt, og be klassen se etter hvordan Moroni beskrev håp.

• Hva lærer Mormons bruk av et anker oss om håp? Hvordan kan en person som
mangler tro, være som en båt uten anker?

Be noen elever bære vitnesbyrd om det håp som har kommet inn i deres liv på
grunn av tro på Jesus Kristus.

Ether 12:33–34; Moroni 7:43–48
Kjærligheten er Kristi rene kjærlighet
Be en elev lese Moroni 7:43-44 høyt, og be elevene finne ut hvilken egenskap
Mormon sa vi må utvikle når vi har tro og håp.

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

“Hvis vi virkelig vil søke å bli vår Frelser og Mester mer lik, da skulle vårt høyeste
mål være å lære å elske slik han elsker. Mormon beskrev nestekjærlighet som
‘det største av alt’ (Moroni 7:46)” (“Mesterens guddommelige
karakteregenskaper,” Lys over Norge, jan. 1987, 37).
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For å forklare hvorfor nestekjærlighet er en viktig egenskap å søke, kan du be noen
elever etter tur lese høyt fra Moroni 7:45-47. Forklar at disse versene hjelper oss å
forstå nestekjærlighet ved å nevne hva nestekjærlighet er og hva det ikke er.

• Hvilke ord og uttrykk i disse versene formidler betydningen av nestekjærlighet?

• Hvilke tanker eller hvilken innsikt kan du dele om kjennetegnene på
nestekjærlighet som er oppført i vers 45?

Be en elev lese Moroni 7:48 høyt.

• Hva rådet Mormon oss til å gjøre når vi søker nestekjærlighetens gave? (Hjelp
elevene å finne følgende prinsipp: Hvis vi ber med hjertets iver og følger
Jesus Kristus, kan vi bli fylt med kjærlighet.)

• Hvordan hjelper det å søke etter nestekjærlighetens gave oss å bli bedre disipler
av Jesus Kristus?

Be en elev lese Ether 12:33-34 høyt mens klassen ser etter forholdet mellom
nestekjærlighet og Jesu Kristi forsoning.

• Hvilken sammenheng er det mellom nestekjærlighet og forsoningen?

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

“Den videre definisjonen på ‘Kristi rene kjærlighet’ er… ikke det vi som kristne
prøver, men i stor grad mislykkes i å vise andre, men snarere det som Kristus
lyktes fullkomment med å vise oss. Vi kjenner bare ett tilfelle hvor sann
kjærlighet er vist. Den vises fullkomment og i sin reneste form i Kristi usvikelige,
grunnleggende og forsonende kjærlighet til oss … Det er Kristi kjærlighet til oss
som ‘utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt’. Kristus viser oss at ‘kjærligheten

svikter aldri’. Uten denne kjærlighet – hans rene kjærlighet til oss – ville vi vært intet, uten håp
og de ynkverdigste av alle menn og kvinner. De som finnes i besittelse av hans kjærlighets
velsignelser på den siste dag – forsoningen, oppstandelsen, evig liv, evige løfter – vil det i
sannhet være vel med” (Christ and the New Covenant [1997], 336).

• Hvordan hjelper eldste Holland deg å forstå at “kjærligheten svikter aldri”, og
hvorfor er det “den største” av Åndens gaver?

• Hva kan du gjøre for å dele med andre Jesu Kristi rene kjærlighet, som han så
velvillig har gitt deg?

Be elevene gjennomgå Moroni 7:45, og deretter sette seg som mål å be og arbeide
for mer fullstendig å utvikle et kjennetegn på nestekjærlighet. Bær vitnesbyrd om
den guddommelige hjelp du har fått når du har arbeidet med å utvikle
nestekjærlighet.

Elevenes leseoppdrag
• Alma 32:26–29, 37–41; Ether 12:4, 8–9, 28, 33–34; Moroni 7:21, 25–28, 33,

40–48; 10:18–21.

• Dieter F. Uchtdorf, “Håpets uendelige kraft,” Ensign eller Liahona, nov.
2008, 21–24.
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LEKSJON 28

Kom til Kristus
Innledning
En av de sentrale hensiktene med Mormons bok er å innby
alle mennesker til å “[komme] til Kristus og bli
fullkommengjort i ham” (Moroni 10:32). Når vi utøver tro og
“[griper] alt som er godt”, kan vi bli Kristi barn (se Moroni

7:19). På slutten av denne leksjonen vil elevene få anledning
til å bære vitnesbyrd om hvordan Mormons bok har hjulpet
dem å komme til Kristus.

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

• “Et liv med Kristus som midtpunkt,” kapittel 24 i Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Ezra Taft Benson (2014), 295–305.

Undervisningsforslag
1 Nephi 6:4; Jakobs bok 1:7; Omni 1:26; 3 Nephi 9:13–14; Moroni
10:30, 32–33
Mormons bok innbyr oss til å komme til Jesus Kristus
Be elevene tenke på en gang da de oppfordret noen til å lese Mormons bok.

• Hvorfor oppfordret du vedkommende til å lese Mormons bok?

Be elevene tenke på hvorfor de studerer Mormons bok. Forklar at selv om det er
mange gode grunner til å lese og studere Mormons bok, inneholder selve boken et
gjentatt budskap om en av dens viktigste hensikter.

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen:

1 Nephi 6:4

Jakobs bok 1:7

Omni 1:26

3 Nephi 9:13-14

Moroni 10:30

Be elevene lese skriftstedene hver for seg, og se etter et tema som gjentar seg i
Mormons bok. (Du kan gjerne oppfordre elevene til å krysshenvise disse
skriftstedene i Skriftene.)

• Hva er et gjentatt tema i Mormons bok som finnes i disse versene?

• Hva vil det si å “komme til Kristus”?

• Hva lærer disse versene oss at vi må gjøre for å komme til Kristus? (Svarene bør
omfatte følgende: “Ofre hele deres sjel som et offer til ham,” faste, be, holde ut

124



til enden, omvende oss fra våre synder, bli omvendt og “gripe enhver
god gave”.)

• Hva betyr ordene “ofre hele deres sjel som et offer til ham” for deg?

For å hjelpe elevene å forstå hva det vil si å komme til Kristus, kan du vise og drøfte
følgende uttalelser av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum og eldste
Dennis B. Neuenschwander i De sytti:

“Når vi konsekvent ber morgen og kveld, studerer Skriftene daglig, har ukentlig
familiens hjemmeaften og går i templet regelmessig, følger vi aktivt hans
oppfordring om å komme til ham” (Richard G. Scott, “Gjør utøvelse av tro til din
førsteprioritet,” Ensign eller Liahona, nov. 2014, 94).

“Jeg bærer vitnesbyrd om at vi kan komme til Kristus og bli fullkomne i ham ved
å ta verdig del i de hellige ordinanser som Gud har forordnet og innstiftet før
verdens grunnvoll ble lagt” (Dennis B. Neuenschwander, “Ordinanser og pakter,”
Liahona, nov. 2001, 16).

Forklar at det siste kapitlet av Mormons bok inneholder råd fra profeten Moroni om
hvordan vi kan komme til Kristus. Be en elev lese Moroni 10:32-33 høyt, mens
klassen ser etter hvordan ordene “hvis” og “da” brukes. Be klassens medlemmer
tenke over hva disse “hvis-da-utsagnene” lærer oss om hvordan vi blir velsignet
ved Kristi nåde. (Merk: Å se etter “hvis-da-utsagn” vil hjelpe elevene å oppfatte
prinsipper som undervises i Skriftene.)

• Hvilket prinsipp kan vi lære av disse versene om hvordan vi blir velsignet ved
Kristi nåde når vi kommer til ham? (Elevene kan bruke andre ord, men sørg for
at de finner følgende prinsipp: Hvis vi kommer til Jesus Kristus og nekter
oss all ugudelighet, da kan vi bli fullkommengjort og helliggjort ved hans
nåde. Se også Alma 5:33–35.)

For å utdype elevenes forståelse av dette prinsippet, kan du presentere følgende
uttalelse av eldste Bruce C. Hafen i De sytti. Be elevene lytte etter hvordan Herrens
nåde kan velsigne oss.

“Herrens nåde, som forsoningen åpner for, kan fullkommengjøre våre
ufullkommenheter. ‘Ved hans nåde kan [dere] bli fullkomne i Kristus.’ (Moroni
10:32.) Selv om mye av prosessen for fullkommengjørelse innebærer en renselse
fra forurensende synd og bitterhet, finnes det en annen bekreftende dimensjon
som vi kan oppnå Kristus-lignende egenskaper gjennom og bli fullkomne, likesom
Faderen og Sønnen er fullkomne …

Frelserens seier kan kompensere ikke bare for våre synder, men også for våre mangler, ikke bare
for våre bevisste feil, men også for synder begått i uvitenhet, våre feilvurderinger og våre
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uunngåelige ufullkommenheter. Vår høyeste ambisjon er mer enn å få tilgivelse for synd – vi
prøver å bli hellige og begavet med Kristus-lignende egenskaper og bli ett med ham og bli som
ham. Guddommelig nåde er den eneste kilden som til slutt kan oppfylle dette ønsket, etter at vi
har gjort alt vi kan” (The Broken Heart [1989], 16, 20).

• Hva sier eldste Hafen om hvordan Herrens nåde kan velsigne oss?

Be elevene tenke på en gang da de følte at de gjorde en innsats for å komme til
Jesus Kristus. Be dem svare på følgende spørsmål dersom deres erfaringer ikke er
for personlige:

• Hva gjorde du for å komme til Kristus den gangen?

• Hvilke velsignelser mottok du da du prøvde å komme til Jesus Kristus?

Be elevene tenke over hva de kan gjøre for å komme til Kristus i større grad, slik at
de kan bli fullkommengjort og helliget ved hans nåde. Oppfordre dem til å følge
åndelige tilskyndelser de mottar.

Moroni 7:18–26
Vi skulle gripe alt som er godt for å bli Kristi barn
Minn elevene på at i Moroni 7 nedtegnet profeten en preken som hans far Mormon
hadde holdt flere år tidligere. I denne prekenen forkynte Mormon at vi kan vite at
noe er inspirert av Gud hvis det innbyr til å gjøre godt, å tro på Jesus Kristus og å
elske og tjene Gud.

Be en elev lese Moroni 7:18-19 høyt. Be klassen følge med, og se etter hva Mormon
ber oss om å gjøre.

• Hva sier vers 19 om hva som vil skje med oss hvis vi bruker av Kristi lys til å
skjelne godt fra ondt, og deretter “[griper] alt som er godt”? (Vi blir Kristi barn.)

• Hva innebærer det å være Kristi barn? (Forklar at vi er åndebarn av vår
himmelske Fader og også barn av våre jordiske foreldre. Men, som president
Joseph Fielding Smith [1876-1972] underviste, blir Jesus Kristus også “vår Far, i
den forstand som dette begrepet er brukt i Skriftene, fordi han tilbyr oss liv, evig
liv ved den forsoning han utførte for oss. [Se Mosiah 5:7] … Vi blir barn, sønner
og døtre av Jesus Kristus, ved våre pakter og vår lydighet til ham” [Frelsende
læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind (1954–56), 1:29].)

Be elevene lese Moroni 7:20 hver for seg og finne spørsmålet Mormon stilte. La så
elevene gå sammen to og to, og be dem studere Moroni 7:21-26 for å finne ut hva
Herren har gitt oss for å hjelpe oss å “gripe alt som er godt”. Når elevene har fått
tilstrekkelig tid, kan du be dem uttrykke sine tanker. Skriv dem på tavlen. Svarene
kan omfatte englers betjening (vers 22), profeter (vers 23), Skriftene (vers 25),
utøvelse av tro (vers 25) og bønn (vers 26).

• Hva lærer disse versene oss om betydningen av uttrykket “gripe alt som er
godt”? (Vi skulle trakte etter alt som er godt, spesielt de tingene som fører til tro
på Kristus og frelse ved hans navn.)
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• Hvilke gode ting har kommet inn i livet ditt på grunn av et av punktene som
står på tavlen?

Be elevene velge én god ting de kan begynne å gjøre eller bli flinkere til å gjøre for å
komme til Kristus. Oppfordre dem til å sette seg som mål å arbeide mot å gripe
denne gode tingen i sitt liv.

Moroni 10:3-5
Moronis løfte
Hold opp et eksemplar av Mormons bok, og be elevene tenke over hvordan
Mormons bok har hjulpet dem å komme til Kristus. Forklar at Moroni ga en
oppfordring og et løfte til alle som leser og studerer Mormons bok.

Be en elev lese Moroni 10:3-5 høyt.

• Hva sier vers 3 om hva Moroni formante oss til å gjøre?

Be elevene tenke over eksempler fra Mormons bok og fra sitt eget liv som illustrerer
“hvor barmhjertig Herren har vært mot menneskenes barn”. Be noen elever dele
sine tanker med klassen.

• Hvilket prinsipp kan vi lære av Moronis oppfordring og løfte i disse versene?
(Når vi spør Gud med ærlig hensikt, i tro på Kristus, om Mormons bok er
sann, vil vi få et vitnesbyrd om dens sannhet gjennom Den hellige ånd.)

• Hva betyr det at vi spør Gud “med ærlig hensikt og har tro på Kristus”? (Det
betyr at vi har tro på at Gud vil besvare våre bønner, og at vi har tenkt å handle
ifølge svarene han gir oss.)

• Hvordan hjelper det å studere og be angående Mormons bok på denne måten
oss å komme til Kristus?

Be elevene tenke over erfaringer de har hatt med å lese Mormons bok og be om å
få vite om den er sann. Spør elevene om noen av dem ønsker å bære sitt vitnesbyrd
om Mormons bok for klassen, spesielt om hvordan Mormons bok har hjulpet dem
å komme til Kristus. Oppfordre elevene til å fortsette å anvende Moronis ord for å
få et vitnesbyrd om Mormons bok eller styrke det vitnesbyrdet de allerede har.

Elevenes leseoppdrag
• 1 Nephi 6:4; Jakobs bok 1:7; Omni 1:26; 3 Nephi 9:13–14; Moroni 7:18–26;

10:3–5, 30, 32–33.

• “Et liv med Kristus som midtpunkt,” kapittel 24 i Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Ezra Taft Benson (2014), 297–306.
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