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Som lærer for dette studiekurset har du det privilegium 
å hjelpe elevene å oppdage, forstå og etterleve de 
frelsende sannheter i Mormons bok. I dine undervis-
ningsforberedelser skulle du følge Herrens formaning 
om å søke veiledning fra Den hellige ånd, “for når 
et menneske taler ved Den Hellige Ånds kraft, fører 
Den Hellige Ånds kraft det inn i menneskenes barns 
hjerter” (2 Nephi 33:1). Det viktigste du kan gjøre for 
å forberede deg til å undervise, er å studere Skriftene 
ydmykt og følge Den hellige ånds veiledning. Denne 
håndboken supplerer dine forberedelser. Den gir 
bakgrunnsinformasjon om hver skriftbolk, peker på 
viktige evangelieprinsipper i skriftbolken og gir forslag 
til hvordan du kan undervise i disse prinsippene for å 
hjelpe elevene å forstå og anvende dem. Enten du er 
lærer på heltid eller på frivillig basis, vil denne håndbo-
ken hjelpe deg å forberede din undervisning.

Hvordan denne håndboken 
er organisert
Denne håndboken har 56 kapitler og er ment å skulle 
brukes et helt skoleår. Den omfatter Religion 121, som 
består av 1 Nephi 1 til og med Alma 29, og Religion 
122, som består av Alma 30 til og med Moroni 10. Hver 
leksjon skulle ta cirka 50 minutter. Hvis du underviser 
i et semesterkurs over 14 uker, er det lagt opp til to 
leksjoner per uke. Hvis du underviser én gang i uken, 
tilpasser du materialet til dine omstendigheter. Bli ikke 
motløs om du ikke får nok tid til å snakke om alle sider 
ved hver skriftbolk eller alle anbefalte læresetninger 
og prinsipper. Velg ut og undervis i dem du mener er 
viktigst for dine elever.

Hvert kapittel består av tre deler:

•	 Innledning

•	 Noen	læresetninger	og	prinsipper

•	 Undervisningsforslag

Innledning
Innledningen viser generelle temaer i skriftbolken.

Noen læresetninger og prinsipper
Under “Noen læresetninger og prinsipper” finner du 
en liste over sentrale læresetninger og prinsipper i den 
aktuelle skriftbolken. I kapittel 23, som fokuserer på 

Innledning

Alma 1–4, finner du for eksempel følgende læresetnin-
ger og prinsipper:

•	 Siste-dagers-hellige	må	unngå	prestelist	(se	Alma	1).

•	 Gud	vil	styrke	oss	når	vi	står	imot	ugudelighet	
(se Alma 2).

•	 Et	rent	vitnesbyrd	bekjemper	stolthet	(se	Alma	4).

I tillegg til læresetningene og prinsippene i denne 
delen, kan du finne andre viktige sannheter som du 
ønsker å undervise i. Med hjelp av Den hellige ånds 
veiledning velger du omhyggelig ut ytterligere lære-
setninger og prinsipper som du ønsker å ta med. Husk 
imidlertid at hvis et prinsipp eller en læresetning fra 
en skriftbolk ikke er behandlet i ett kapittel, kan det 
hende at det blir behandlet i et annet kapittel med en 
skriftbolk som behandler emnet mer fullstendig.

Undervisningsforslag
Under “Undervisningsforslag” finner du konkrete 
forslag for hvert punkt under “Noen læresetninger og 
prinsipper”. I noen kapitler inneholder “Undervisnings-
forslag” også forslag for viktige begreper som ikke står 
nevnt under “Noen læresetninger og prinsipper”.

Hvert undervisningsforslag begynner med følgende 
ikon: . Selv om noen av disse forslagene henger 
naturlig sammen med et annet, kan du bruke dem 
 uavhengig av hverandre.

Disse forslagene fungerer som en rettesnor under 
dine leksjonsforberedelser, og du kan tilpasse dem til 
elevenes behov. Husk at ditt ansvar er å undervise slik 
Ånden tilskynder, og å hjelpe elevene å forstå læreset-
ningene og prinsippene. Du behøver ikke gjennomgå 
alt materialet. Hjelp heller elevene å forstå skriftbolken 
innenfor rammene av din undervisningssituasjon og i 
henhold til deres behov.

Gjennom hele håndboken er Kjenn Skriftene-skrift-
steder markert med følgende ikon:    . Du finner en 
liste over alle de 100 Kjenn Skriftene-skriftstedene på 
side 4. Hvis elevene har deltatt i Seminar, bør de være 
kjent med disse doktrinært viktige skriftstedene. Når du 
kommer til et av disse skriftstedene i din undervisning, 
kan du gjerne be elevene fortelle hvorfor det er viktig 
for dem. Oppfordre dem til å lære seg eller oppfriske 
disse skriftstedene og søke en dypere forståelse av 
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dem. Eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum 
har sagt: “Jeg foreslår at du lærer skriftsteder utenat 
som rører ditt hjerte og fyller sjelen med forståelse. Når 
skriftsteder brukes slik Herren har sørget for å få dem 
nedskrevet, har de en indre kraft som ikke bringes 
videre når de omskrives” (i Conference Report, okt. 
1999, 112; eller Liahona, jan. 2000, 105).

Annen hjelp til undervisningen
Mormons bok – elevhåndbok: Religion 121–122 (artik-
kelnummer 32506 170). Hvert kapittel i elevhåndbo-
ken inneholder rubrikkene “Punkter å grunne på” og 
“Forslag til oppgaver”. Spørsmålene under “Punkter å 
grunne på” og aktivitetene under “Forslag til oppgaver” 
kan hjelpe elevene å utvide sin forståelse og anvende 
prinsipper fra Skriftene i sitt eget liv.

Mange undervisningsforslag i lærerhåndboken hen-
viser til elevhåndboken. Vurder å bruke elevhåndbo-
ken i hver leksjon for å utdype begreper, spørsmål 
og oppgaver.

Tilhørende DVD. Sammen med denne lærerhåndboken 
finner du en DVD. DVD-en inneholder lyd- og video-
innspillinger av siste-dagers profeter og andre Kirkens 
generalautoriteter og funksjonærer på generalplan som 
gir råd som er sitert i elevhåndboken og lærerhånd-
boken. I håndboken er sitater som finnes på DVD-en 
markert med følgende ikon: A . DVD-en er inndelt i 
samsvar med kapitlene i håndboken. Bokstaven i iko-
net viser til et spor på DVD-en.

Uttalelser fra siste-dagers profeter, Kirkens generalauto-
riteter og funksjonærer på generalplan. Når du stude-
rer taler fra generalkonferansen og artikler i Kirkens 
tidsskrifter, kan du prøve å finne andre læresetninger 
som kan hjelpe deg og dine elever å forstå og anvende 
Skriftene.

Andre publikasjoner produsert av Kirken. Denne hånd-
boken siterer ofte fra andre godkjente publikasjoner fra 
Kirken, som Bible Dictionary, Veiledning til Skriftene 
(scriptures .lds .org), Tro mot pakten: En oppslagsbok i 
evangeliet (artikkelnummer 36863 170), og Til styrke for 
ungdom: Hvordan oppfylle vår plikt overfor Gud (hefte, 
artikkelnummer 36550 170).

Hvordan bruke denne 
håndboken
Skriftene er din viktigste ressurs når du forbereder lek-
sjoner. Denne håndboken hjelper deg å undervise dine 
elever fra Skriftene.

Du kan bruke denne lærerhåndboken på tre 
hovedmåter:

 1. Du kan følge undervisningsforslaget nøyaktig slik 
det står.

 2. Du kan bruke håndboken som en studieveiledning 
og hjelp til å finne prinsipper og temaer å utdype i 
leksjonen.

 3. Du kan bruke håndboken som ressurs for å supplere 
ideer du får mens du studerer skriftbolkene.

Avgjør hva du vil undervise om
For hver skriftbolk velger du de læresetninger, prinsip-
per og hendelser som vil være viktigst for dine elever å 
forstå. La Åndens tilskyndelser og elevenes behov være 
avgjørende for hva du bestemmer deg for å undervise 
om. Studer skriftbolken omhyggelig, og noter deg 
læresetninger, prinsipper, hendelser og vanskelige ord 
eller uttrykk som du vil hjelpe elevene å forstå. Det 
kan være nyttig å lese skriftbolken mer enn én gang.

Du behøver ikke undervise om alle de foreslåtte 
læresetningene og prinsippene i hvert kapittel. Du vil 
sannsynligvis oppdage at det ikke er tid til å gjøre det. 
Eldste Richard G. Scott har sagt: “Husk at deres høyeste 
prioritet ikke er å komme gjennom alt materialet hvis 
det betyr at det ikke blir fullstendig absorbert. Gjør 
det dere kan med dømmekraft” (“Å forstå og etterleve 
sannhet”, tale til lærere i Kirkens skoleverk, 4. feb. 
2005, 2, ldsces .org).

Avgjør hvordan du vil undervise
Når du skal avgjøre hvilke metoder du skal bruke for 
å undervise, må du ta hensyn til elevenes åndelige 
modenhet. I en tale til Seminar- og Institutt-lærere sa 
president J. Reuben Clark jr. (1871–1961) i Det første 
presidentskap: “Dere trenger ikke snike dere inn på 
disse åndelig erfarne unge og hviske religion i øret på 
dem” (Kirkens fastlagte kurs for utdannelse, rev. utg. 
[hefte, 1994], 9).
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Ettersom mange av dine elever er åndelig modne, 
kan du forvente at de tar sin rolle som elev på alvor. 
Planlegg hvordan du kan hjelpe dem å ta ansvar for 
sin læring. Følgende forslag kan være nyttige:

•	 Oppfordre	dem	til	å	lese	den	tildelte	skriftbolken	og	
materialet i elevhåndboken før hver leksjon. Hjelp 
dem også å utvikle vanen med daglig skriftstudium. 
Oppfordre dem til å studere Mormons bok hele livet.

•	 Gi	dem	anledninger	til	å	stille	og	besvare	spørs-
mål. Gode spørsmål kan hjelpe dem å ta ansvar for 
sin læring. Når de grunner på læresetningene og 
prinsippene i Mormons bok, kan du oppfordre dem 
til å forklare, kommentere og bære vitnesbyrd om 
sannhetene de lærer. Skap et miljø hvor elevene vet 
at de kan lytte og uttale seg. Gi dem anledninger til å 
bygge hverandre opp (se L&p 88:122).

•	 Unngå	å	bruke	forelesning	som	eneste	undervis-
ningsmetode. La isteden elevene oppdage sannheter. 
Led dem til å se det du og andre har sett – og til og 
med til å se ting som du aldri før har lagt merke til. 
Husk kommentarene fra eldste David A. Bednar i 
De tolv apostlers quorum: “Jeg har sett et fellestrekk 
blant de lærerne som har hatt størst innflytelse på 
meg. De har hjulpet meg å søke lærdom ved tro. De 
nektet å gi meg enkle svar på vanskelige spørsmål. 
De ga meg faktisk ingen svar i det hele tatt. I stedet 
pekte de ut veien og hjalp meg å ta de nødvendige 
skrittene for å finne mine egne svar. Jeg satte slett 
ikke alltid pris på denne fremgangsmåten, men 
erfaring har fått meg til å forstå at et svar som gis av 
en annen, vanligvis ikke blir husket så lenge, om det 
i det hele tatt vil bli husket. Men et svar vi oppda-
ger eller tilegner oss ved å utøve tro, blir vanligvis 

husket resten av livet” (“Søk lærdom ved tro”, tale 
til lærere i Kirkens skoleverk, 3. feb. 2006, 5, ldsces 
.org). Istedenfor å bare gi informasjon ved foreles-
ning, skulle du prøve å finne undervisningsmetoder 
som vil hjelpe elevene å forstå Skriftene ved selv å 
finne læresetninger og prinsipper.

•	 Oppmuntre	elevene	til	å	etterleve	prinsippene	de	
lærer. Hjelp dem å engasjere seg i den slags læring 
som eldste Bednar beskrev – læring som “strekker 
seg langt utover ren kognitiv forståelse og det å 
tilegne seg og huske informasjon”, og som “får oss 
til å legge av oss det naturlige mennesket (se Mosiah 
3:19) [og] forandre vårt hjerte (se Mosiah 5:2)” (“Søk 
lærdom ved tro”, 3). Når du skal avgjøre hvordan du 
skal undervise i læresetninger og prinsipper, skulle 
du vurdere hvordan du kan oppmuntre elevene til å 
fortsette sin læring utenfor klasserommet.

Hvordan tilpasse leksjonene til 
funksjonshemmede elever
Hvis du underviser funksjonshemmede elever, tilpasser 
du leksjonene til deres behov. I mange leksjoner er det 
for eksempel foreslått at elevene skal lese høyt eller 
hver for seg og skrive ned svarene sine. For å tilpasse 
slike aktiviteter til elever med lese- eller skrivevansker, 
kan du vurdere å lese høyt selv, la andre elever lese 
eller bruke lydinnspillinger. Når det er foreslått at ele-
vene skal svare skriftlig, kan du oppmuntre til muntlige 
svar isteden.

Du finner flere ideer og ressurser under “Adapted 
 Classes and Programs for Students with Disabilities” 
i CES policy manual.
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Kjenn Skriftene

Det gamle testamente Det nye testamente Mormons bok Lære og pakter

Moses 1:39 Matteus 5:14–16 1 Nephi 3:7 L&p 1:37–38

Moses 7:18 Matteus 6:24 1 Nephi 19:23 L&p 8:2–3

Abraham 3:22–23 Matteus 16:15–19 2 Nephi 2:25 L&p 10:5

1 Mosebok 1:26–27 Matteus 25:40 2 Nephi 2:27 L&p 14:7

1 Mosebok 39:9 Lukas 24:36–39 2 Nephi 9:28–29 L&p 18:10, 15–16

2 Mosebok 20:3–17 Johannes 3:5 2 Nephi 28:7–9 L&p 19:16–19

2 Mosebok 33:11 Johannes 7:17 2 Nephi 32:3 L&p 25:12

3 Mosebok 19:18 Johannes 10:16 2 Nephi 32:8–9 L&p 58:26–27

5 Mosebok 7:3–4 Johannes 14:15 Jakobs bok 2:18–19 L&p 58:42–43

Josva 1:8 Johannes 17:3 Mosiah 2:17 L&p 59:9–10

Josva 24:15 Apostlenes gjerninger 
7:55–56

Mosiah 3:19 L&p 64:9–11

1 Samuel 16:7 Romerne 1:16 Mosiah 4:30 L&p 64:23

Job 19:25–26 1 Korinterbrev 10:13 Alma 32:21 L&p 76:22–24

Salmene 24:3–4 1 Korinterbrev 15:20–22 Alma 34:32–34 L&p 82:3

Ordspråkene 3:5–6 1 Korinterbrev 15:29 Alma 37:6–7 L&p 82:10

Jesaja 1:18 1 Korinterbrev 15:40–42 Alma 37:35 L&p 84:33–39

Jesaja 29:13–14 Efeserne 4:11–14 Alma 41:10 L&p 88:123–24

Jesaja 53:3–5 2 Tessalonikerbrev 2:1–3 Helaman 5:12 L&p 89:18–21

Jesaja 55:8–9 2 Timoteus 3:1–5 3 Nephi 11:29 L&p 121:34–36

Jeremia 16:16 2 Timoteus 3:16–17 3 Nephi 27:27 L&p 130:18–19

Esekiel 37:15–17 Hebreerne 5:4 Ether 12:6 L&p 130:20–21

Daniel 2:44–45 Jakobs brev 1:5–6 Ether 12:27 L&p 130:22–23

Amos 3:7 Jakobs brev 2:17–18 Moroni 7:16–17 L&p 131:1–4

Malaki 3:8–10 Johannes’ åpenbaring 
14:6–7

Moroni 7:45 L&p 137:7–10

Malaki 4:5–6 Johannes’ åpenbaring 
20:12–13

Moroni 10:4–5 Joseph Smith – Historie 
1:15–20
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Sluttstenen i vår religion

Innledning
Denne leksjonen gir deg anledning til å slå an tonen 
for hele kurset. Ditt personlige vitnesbyrd og din entu-
siasme er viktig i dine samtaler med elevene om Mor-
mons boks betydning i deres liv. Oppmuntre elevene til 
å tørste etter de åndelige sannheter i denne boken med 
hellig skrift. Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers 
quorum erklærte: “Ingenting i vår historie og ingenting 
i vårt budskap er lettere å forstå enn vår kompromis-
sløse erklæring om at Mormons bok er Guds ord. I 
denne saken står vi fast” (“Riktig eller galt”, Lys over 
Norge, juni 1996, 48).

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Mormons	bok	er	et	annet	testamente	om	

Jesus Kristus.

•	 Mormons	bok	er	sluttstenen	i	vår religion.

•	 Mange	har	vitnet	om	Mormons	boks sannhet.

•	 Vi	kommer	nærmere	Herren	når	vi	med	bønnens	
hjelp studerer Mormons bok.

Undervisningsforslag
Mormons bok er et annet testamente 
om Jesus Kristus
Be elevene slå opp i Mormons bok og finne undertit-
telen “Et annet testamente om Jesus Kristus”. Du kan 
også holde opp Mormons bok og vise undertittelen.

•	 Hvorfor	er	et	annet	vitne	om	Jesus	Kristus	verdifullt?	
(Se L&p 6:28; Matteus 18:16.)

For å hjelpe elevene å forstå betydningen av ordet 
testamente, kan du vurdere å be dem lese uttalelsene 
av president Boyd K. Packer og president Ezra Taft 
Benson på side 5 i elevhåndboken. President Bensons 
uttalelse finnes også på den tilhørende DVD-en A .

Tittelsiden
Be elevene slå opp på Mormons boks tittelside. Denne 
siden begynner med ordene: “Mormons bok, en 
beretning skrevet ved Mormons hånd på plater tatt fra 
Nephis plater.” Forklar at Joseph Smith oversatte denne 
siden fra gullplatene (se side 3 i elevhåndboken). Be 
elevene lese første avsnitt hver for seg og se etter infor-
masjon som beskriver Mormons boks mirakuløse natur. 
Be dem fortelle om det de finner ut.

Kapittel 1
Sluttstenen i vår religion

•	 Hvilke	to	eller	tre	ting	lærer	du	av	første	avsnitt	på	
tittelsiden?

Skriv overbevise på tavlen. Be elevene lese andre avsnitt 
på tittelsiden hver for seg, og prøve å finne svaret på 
følgende spørsmål:

•	 Hva	ønsket	Mormons	boks	opptegnelsesførere	å	
overbevise	verden om?

Når en elev har svart på dette spørsmålet, må du kan-
skje forklare at ordet Kristus betyr “den salvede” på 
gresk. På hebraisk betyr Messias “den salvede”. Profe-
ten Lehi omtalte en gang Jesus Kristus som “en Messias, 
eller med andre ord en verdens Frelser” (1 Nephi 10:4). 
Derfor, når vi sier at Jesus er Kristus, vitner vi om at 
han var den eneste som var salvet til å frelse oss.

•	 Hvordan	har	Mormons	bok	overbevist	deg	om	at	
Jesus	er Kristus?

For å oppmuntre elevene til å bære sitt vitnesbyrd som 
svar på dette spørsmålet, kan du overveie å be dem 
tenke på skriftsteder i Mormons bok som har styrket 
deres vitnesbyrd om Frelseren. Be dem uttrykke sine 
tanker parvis eller i mindre grupper ved at de leser 
skriftstedene for hverandre og forklarer hvorfor de 
valgte disse skriftstedene.

På et eller annet stadium i denne samtalen kan du 
gjerne presentere ett eller to skriftsteder fra Mormons 
bok som har styrket ditt vitnesbyrd om at Jesus er 
Kristus. Bær ditt vitnesbyrd om Mormons bok. Fortell 
elevene at du i løpet av dette kurset håper å hjelpe 
dem å styrke sitt vitnesbyrd om Mormons bok og 
Jesus Kristus.

Be elevene si de manglende ordene mens du 
leser følgende:

De ti tapte S S S S S S  (stammer)

… stav S S S S S S  og … stav S S S S S S  ( Judas og Josefs)

Abraham, Isak og S S S S S S  ( Jakob)

S S S S S S  og den fargerike kjortelen ( Josef)

Det S S S S S S  land (lovede)

Be elevene finne ut hva disse frasene har til felles. 
Hjelp dem å forstå at frasene er knyttet til Israels hus, 
Herrens paktsfolk.
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Kapittel 1

•	 Nevn	noen	av	betydningene	av	benevnelsen	
“Israels hus”.

For å forsikre deg om at klassens medlemmer har 
en grunnleggende forståelse av dette emnet, kan du 
vurdere å bruke de to første punktene under “Mor-
mons bok bekrefter Guds pakt med Israel” på side 4–5 
i elevhåndboken. Forsikre deg om at de forstår at som 
medlemmer av Herrens kirke, tilhører de Israels hus.

Be klassens medlemmer studere det andre avsnittet på 
tittelsiden og prøve å finne to ting som Mormons bok 
lærer medlemmer av Israels hus. (“Å vise levningen 
av Israels hus de store ting Herren har gjort for deres 
fedre, og at de kan kjenne Herrens pakter og vite at de 
ikke for alltid er forkastet.”)

•	 Hvordan	hjelper	det	oss	å	lære	om	de	store	ting	Her-
ren	har	gjort	for	sitt	paktsfolk	i	tidligere tider?

Hvordan hjelper Lære og pakter 132:29–31 oss å forstå 
vår	tilknytning	til	tidligere	tiders	paktsfolk?

For å hjelpe elevene å forstå hvordan Mormons bok 
bekrefter Herrens pakter med sitt folk, kan du be dem 
slå opp i elevhåndboken på side 5. Be en elev lese 
uttalelsen av eldste Bruce R. McConkie. Be elevene 
forklare med egne ord hva eldste McConkie sa om 
Mormons boks rolle i Israels innsamling.

Foreslå for elevene at de, når de studerer Mormons bok 
i løpet av dette kurset, er på utkikk etter læresetninger 
om de pakter Herren har inngått med Israels hus. Be 
dem også grunne på hvilken betydning disse paktene 
har for dem selv.

Be elevene lese de tre siste linjene på tittelsiden, og 
legge merke til Herrens advarsel.

•	 Hva	sier	denne	advarselen	om	dem	som	fordømmer	
Mormons bok?

Mormons bok er sluttstenen i vår religion
Lag en enkel illustrasjon på tavlen av en bue, omtrent 
som den nedenfor. Pek på sluttstenen, som er skygge-
lagt i illustrasjonen. Be elevene forklare viktigheten av 
en sluttsten.

Be elevene slå opp på innledningen til Mormons bok. 
Be en av dem lese sjette avsnitt.

•	 Hvorfor	tror	du	Joseph	Smith	sammenlignet	Mor-
mons	bok	med	en	sluttsten?

•	 Hvorfor	er	Mormons	bok	avgjørende	for	det	gjen-
gitte	evangelium?

•	 Hvordan	påvirker	vårt	vitnesbyrd	om	Mormons	bok	
vårt	vitnesbyrd	om	andre	sider	ved	evangeliet?

Som en del av denne drøftingen kan du la elevene lese 
de siste to avsnittene av innledningen. Du kan også be 
dem lese Lære og pakter 20:8–12.

•	 Hvordan	hjelper	det	å	få	et	vitnesbyrd	om	Mormons	
bok oss til å vite at Joseph Smith er en sann profet 
og at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er den 
sanne kirke?

Uttrykk ditt syn på hvordan et vitnesbyrd om Mormons 
bok er sluttstenen for et vitnesbyrd om Jesus Kristus og 
det gjengitte evangelium.

Mange har vitnet om Mormons boks sannhet
Skriv 2 Nephi 27:12–14; Ether 5:2–4 på tavlen. Be 
klassen lese disse versene hver for seg, og legge merke 
til hvorfor Herren sørget for vitner om gullplatene. Be 
elevene fortelle hva de finner ut.

Be halve klassen om å lese De tre vitners vitnesbyrd 
hver for seg, og be den andre halvparten om å lese De 
åtte vitners vitnesbyrd hver for seg. Be dem prøve å 
finne svar på følgende spørsmål:

•	 Hva	var	det	denne	gruppen	vitner så?

•	 Hvordan	ble	platene	vist dem?

Når hver gruppe har presentert sine svar på disse 
spørsmålene, kan du be hele klassen om å drøfte føl-
gende spørsmål:
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Sluttstenen i vår religion

•	 Hva	er	verdien	av	å	ha	disse	vitnesbyrdene	foran	i	
Mormons bok?

Du kan gjerne presentere følgende vitnesbyrd av David 
Whitmer, et av de tre vitner:

“Det var juni 1829 – i slutten av måneden … Vi så 
ikke bare platene Mormons bok var skrevet på, 
men også messingplatene, platene med Ethers 
bok, platene som inneholdt opptegnelsene om 
verdens innbyggeres ugudelighet og hemmelige 
forbund frem til den tid da de ble gravert, og 
mange andre plater… Vi så et slags bord med 
mange opptegnelser eller plater i tillegg til platene 
med Mormons bok, samt Labans sverd, veiviseren 
– eller med andre ord kulen som Lehi hadde, og 
uttyderne [urim og tummim]. Jeg så dem … og jeg 
hørte Herrens røst, like tydelig som noe annet jeg 
hadde hørt i mitt liv, erklære at opptegnelsene på 
platene med Mormons bok var oversatt ved Guds 
gave og kraft” (i George Reynolds: “History of the 
Book of Mormon”, Contributor, aug. 1884, 403).

Fortell elevene at Herren selv har vitnet om Mormons 
boks sannhet. Be en elev lese Lære og pakter 17:6. Be 
elevene kommentere eller foretelle om inntrykk de får 
av dette verset.

Forklar at siden begynnelsen av gjenopprettelsen har 
millioner av mennesker fått et vitnesbyrd om Mormons 
bok ved Den hellige ånds kraft.

•	 Nevn	noen	måter	man	kan	bære	vitnesbyrd	om	Mor-
mons bok på.

La elevene gå sammen to og to. Be elevene studere 
innledningen til Mormons bok og noen av sine favo-
rittskriftsteder i selve boken, og finne ut hva de kan si 
for å presentere Mormons bok for noen. Kanskje de 

vil markere disse skriftstedene i sine egne Skrifter. Når 
elevene har fått tilstrekkelig tid til å gjøre dette, kan du 
be dem snakke med sin partner om det de har kommet 
frem til.

Be en eller to elever om å fortelle om en gang de 
har presentert Mormons bok for noen. Du kan også 
be dem fortelle om en gang noen ga Mormons bok 
til dem.

Vi kommer nærmere Herren når vi med 
bønnens hjelp studerer Mormons bok
Rett elevenes oppmerksomhet mot det sjette avsnittet 
av innledningen til Mormons bok. Gi elevene tid til å 
tenke på historier, temaer og læresetninger i Mormons 
bok som har hjulpet dem å “komme nærmere Gud”. 
Elevene kan skrive ned ideene sine hvis de ønsker det.

•	 Hvilke	historier,	temaer	eller	læresetninger	tenkte	du	
på?	Hvordan	hjelper	disse	historiene,	temaene	eller	
læresetningene	deg	å	komme	nærmere Gud?

Du kan velge ut noen av historiene, temaene eller 
læresetningene elevene nevner, og lede diskusjoner om 
dem. Du kan for eksempel spørre:

•	 Hva	kan	vi	lære	av	det	eksempel	personene	i	denne	
historien viser?

•	 Hvor	har	du	ellers	sett	dette	temaet	i	Mormons	bok?	
Hvorfor tror du dette temaet blir gjentatt så ofte 
i boken?

•	 Hvordan	kan	denne	læresetningen	hjelpe	oss	å	leve	
et	liv	med	Kristus	som	midtpunkt?

Be elevene fortelle om hvordan deres studium av Mor-
mons bok har hjulpet dem å komme nærmere Herren.

Bær ditt vitnesbyrd om Mormons boks kraft. Oppfordre 
elevene til å utvide sitt vitnesbyrd ved å studere ydmykt 
gjennom dette kurset.
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Kapittel 2

Innledning
Profeter mottar åpenbaring fra vår himmelske Fader for 
hans barn (se Amos 3:7    ), og skriftlige opptegnelser 
bevarer deres profetiske ord for fremtidige generasjoner. 
Opptegnelsen i 1 Nephi illustrerer et mønster som gjen-
tar seg for mange profeter: Lehi ba, mottok en åpenba-
ring hvor han blant annet så Frelseren, advarte sitt folk 
og ble avvist av mange av dem han advarte. Mange av 
dem forsøkte å ta hans liv. (Se 1 Nephi 1:5–20.) Elevene 
vil ha nytte av å se dette mønsteret i Lehis liv, i andre 
oldtidsprofeters liv og i profeten Joseph Smiths liv.

De første fem kapitlene av 1 Nephi gir elevene anled-
ning til å få en dypere forståelse av profetenes ord og 
de hellige Skrifter som bevarer dem.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Herren	kaller	profeter	til	å	advare	hans	barn	og	vitne	

om sannheten (se 1 Nephi 1:4–20; 2:2).

•	 Herren	viser	sin	milde	barmhjertighet	mot	dem	som	
utøver tro på ham (se 1 Nephi 1:14, 20).

•	 Herren	gjør	det	mulig	for	oss	å	holde	hans	bud	
(se 1 Nephi 2:11–20; 3:7–28; 4:1–38; 5:8).

•	 Skriftene	bevarer	Herrens	ord	(se 1 Nephi	5).

Undervisningsforslag
1 Nephi 1:4–20; 2:2. Herren kaller profeter til 
å advare hans barn og vitne om sannheten
Be elevene drøfte hvordan de har taklet advarsler i sitt 
liv. Følgende spørsmål kan være nyttige for deg:

•	 Kan	du	nevne	noen	eksempler	på	advarsler	vi	
kan motta?

•	 Hvorfor	hender	det	noen	ganger	at	vi	ikke	bryr	
oss om advarsler, selv om vi vet at vi burde gi akt 
på dem?

Tro mot sitt profetiske kall advarte Lehi innbyggerne 
i Jerusalem i henhold til de åpenbaringer han hadde 
mottatt. For å hjelpe elevene å studere Lehis advar-
sler til jødene, deler du klassen i tre grupper. Gi hver 
gruppe ett av følgende skriftsteder å lese, og be dem 
så om å besvare spørsmålene nedenfor.

1 Nephi 1:4–11

1 Nephi 1:12–17

Kapittel 2
1 Nephi 1–5

1 Nephi 1:18–20

•	 På	hvilke	måter	minnet	Lehis	erfaringer	om	andre	
profeters?

•	 Hvilke	paralleller	ser	du	mellom	Lehis	syn	og	senere	
erfaringer,	og	det	profeten	Joseph	Smith erfarte?

•	 Hvilke	advarsler	ga	Lehi	til folket?

Be gruppene presentere for resten av klassen det de 
har lest om Lehi, og de svar de fant på spørsmålene.

•	 Hvilke	advarsler	har	Kirkens	president	gitt	i	det siste?

•	 Hvordan	kan	folks	reaksjon	på	profeten	i	dag	sam-
menlignes	med	folkets	reaksjon	på	Lehis budskap?

•	 Hva	gir	deg	tillit	til	og	ønske	om	å	følge	
profetens råd?

1 Nephi 1:14, 20. Herren viser sin milde 
barmhjertighet mot dem som utøver tro på ham
Be elevene lese 1 Nephi 1:20 og merke seg hva Nephi 
lover å vise oss (se også vers 14). Foreslå at elevene 
markerer frasen “Herrens milde barmhjertighet” i sine 
Skrifter. Be dem så om å slå opp Moroni 10:3 og merke 
seg hva Moroni formaner oss til å huske og grunne på. 
(I første kapittel av Mormons bok lover Nephi å vise 
oss Herrens milde barmhjertighet. I bokens siste kapit-
tel ber Moroni leseren om å “minnes hvor barmhjertig 
Herren har vært”.)

Be elevene slå opp uttalelsen av eldste David A. 
Bednar på side 12 i elevhåndboken. (Denne uttalel-
sen finnes også på den tilhørende DVD-en A . Hvis 
du bruker DVD-en, bør du se gjennom videoklippet 
på forhånd slik at du kan være forberedt til å sette det 
på pause på passende tidspunkter for å snakke om 
det dere har sett.) Be elevene lese (eller lytte til) de to 
første avsnittene av uttalelsen, og prøve å finne svar 
på følgende spørsmål:

•	 Hva	er	Herrens	milde	barmhjertighet?

Du kan gjerne skrive på tavlen de uttrykk for Her-
rens milde barmhjertighet som eldste Bednar nevnte: 
“velsignelser, styrke, beskyttelse, forsikring, veiledning, 
kjærlig godhet, trøst, støtte og åndelige gaver”. Legg 
merke til at disse uttrykkene er “svært personlige og 
individuelle” og at vi mottar dem “fra og på grunn av 
og gjennom vår Herre Jesus Kristus”.
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1 Nephi 1–5

Be elevene lese (eller lytte til) det tredje avsnittet av 
eldste Bednars uttalelse. Be dem nevne andre uttrykk 
for Hans milde barmhjertighet i tillegg til dem som er 
nevnt ovenfor.

For å hjelpe elevene å bli klar over de uttrykk for Herrens 
milde barmhjertighet som er nevnt i Mormons bok, kan 
du vurdere å bruke en eller flere av følgende aktiviteter:

 1. Hvis elevene er kjent med beretningen i 1 Nephi 
1–5, kan du be dem nevne tilfeller i disse kapitlene 
som viser Herrens milde barmhjertighet – velsignel-
ser som er “personlige og individuelle”. Etter hvert 
som de nevner forskjellige skriftsteder, skriver du 
henvisningene på tavlen.

 2. Dersom elevene ikke er så godt kjent med beret-
ningen, gir du dem noen minutter til å skumlese 
1 Nephi 1–5 og merke seg eksempler på Herrens 
milde barmhjertighet. Dette kan være 1 Nephi 2:16, 
hvor Nephi forteller at Herren bløtgjorde hans hjerte 
som svar på bønn, og 1 Nephi 3:8, hvor Lehi gleder 
seg over forsikringen om at hans sønn har blitt vel-
signet av Herren. Når de nevner skriftsteder, skriver 
du henvisningene på tavlen. Be dem så lese skrift-
stedene høyt og uttrykke sine tanker om dem.

 3. Be elevene tenke på skriftsteder i hele Mormons bok 
som viser Herrens milde barmhjertighet. Når de nev-
ner skriftsteder, skriver du henvisningene på tavlen. 
Be dem så lese skriftstedene og uttrykke sine tanker 
om dem.

 4. Påpek, slik vers 20 forteller oss, at Herrens milde 
barmhjertighet ofte kommer i form av befrielse. Del 
klassen i tre grupper. Gi 1 Nephi 1–7 til den første 
gruppen, 1 Nephi 8–14 til den andre gruppen og 
1 Nephi 15–22 til den tredje gruppen. Be dem lete 
i kapittelsammendragene etter tilfeller av befrielse. 
Skriv det de finner på tavlen. Elevene vil kanskje 
bli overrasket når de ser at nesten alle kapitlene i 
1 Nephi beskriver en persons eller gruppes befrielse. 
Befrielse er et sentralt tema i Mormons bok.

•	 Hvem	er	det	ifølge	1 Nephi	1:20	som	mottar	Her-
rens	milde	barmhjertighet?	(“Alle	dem	som	han	har	
utvalgt”.)

•	 Hva	sier	Nephi	om	hva	som	gjorde	folk	kvalifisert	til	
å	bli utvalgt?

Be en elev lese følgende sitat, hvor eldste Bednar 
beskriver hvordan vår tro forbereder oss til å bli utvalgt 
til å motta Herrens milde barmhjertighet. Hjelp elevene 
å merke seg hvordan vår bruk av handlefrihet, eller 
evnen til å velge, påvirker i hvilken grad vi mottar disse 
velsignelsene. (Det kan være lurt å skrive dette sitatet 
på tavlen før klasseperioden.)

“Det er vårt hjerte og vår streben og vår lydighet 
som til sist avgjør om vi blir regnet som en av 
Guds utvalgte …

… Hovedhensikten med handlefrihetens gave [var] 
å elske hverandre og velge Gud. Derfor blir vi 
Guds utvalgte og innbyr hans milde barmhjertig-
het når vi bruker handlefriheten til å velge Gud” 
(i Conference Report, april 2005, 107; eller Lia-
hona, mai 2005, 101; uthevelse i originalen).

•	 Hva	tror	du	det	vil	si	å	“velge Gud”?

•	 På	hvilke	måter	har	du	brukt	din	handlefrihet	til	å	
elske	andre	og	velge Gud?

•	 Hvordan	tror	du	vår	kjærlighet	til	hverandre	henger	
sammen	med	vår	handlefrihet?

•	 Når	har	du	sett	Herrens	milde	barmhjertighet	eller	
befrielse	i	ditt	liv	eller	i	livet	til	noen	du	kjenner?	
(Det kan være lurt å la elevene gå sammen to og to 
for å snakke om disse opplevelsene. Når de har fått 
tid til å snakke sammen, kan du be noen av dem 
fortelle om noe av det de har lært av sine partnere.)

1 Nephi 2:11–20; 3:7–28; 4:1–38; 5:8. Herren 
gjør det mulig for oss å holde hans bud
Be elevene lese 1 Nephi 3:1–5.

•	 Hvilken	befaling	mottar	Lehi	og	hans	sønner	i	
disse versene?

•	 Hvorfor	tror	du	Laman	og	Lemuel	sa	at	denne	befal-
ingen	var	“vanskelig”?

Som en del av denne drøftingen kan du godt nevne at 
avstanden fra Jerusalem til Rødehavet er cirka 290 km. 
Lehi og familien hans hadde “reist tre dager” forbi dette 
punktet (se 1 Nephi 2:5–6). Dette innebærer en reise 
på minst 12 til 14 dager én vei fra Jerusalem til deres 
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Kapittel 2

midlertidige hjem i dalen Lemuel. (Se kartet på side 410 
i elevhåndboken.)

Be en elev lese eller gjenfortelle 1 Nephi 3:7    . 
(Du kan gjerne la elevene gå sammen to og to og 
hjelpe hverandre å lære verset utenat, dersom de ikke 
allerede kan det.)

•	 Hvordan	tror	du	Nephi	visste	at	Gud	ville	berede	
en vei?

Hvis du tror elevene kan ha nytte av å se forskjellen 
på Nephis og Sams innstilling og Lamans og Lemuels 
innstilling, kan du be halve klassen studere 1 Nephi 
2:11–14 hver for seg. Be dem se etter holdepunkter for 
hvorfor Laman og Lemuel reagerte negativt på Herrens 
befaling. Be resten av klassen lese vers 16–20 og finne 
ut hvorfor Nephi og Sam var mer rede til å adlyde Her-
ren. Be elevene fortelle hva de kommer frem til.

Repeter kort for elevene de to første forsøkene på å få 
tak i messingplatene (se 1 Nephi 3:10–21 og 1 Nephi 
3:22–28). Hjelp elevene å sammenligne Lamans og 
Lemuels reaksjon på resultatene, med Nephis og 
Sams reaksjon.

Du kan gjerne påpeke at én grunn til at Nephi hadde 
tro på Guds evne til å berede en vei, var at han trodde 
på beretningene i Skriftene. Les 1 Nephi 4:2 sammen 
med elevene.

•	 Hvordan	er	beretningen	som	nevnes	i	dette	verset,	et	
eksempel	på	prinsippet	i	1 Nephi	3:7?

•	 Hvordan	var	denne	beretningen	relevant	for	de	
omstendigheter	Lehis	familie	sto overfor?

Be elevene studere 1 Nephi 3:28–4:38 og finne eksem-
pler på hvordan Gud hjalp Nephi å utføre det han 
hadde befalt ham, selv om disse oppgavene virket 
umulige. Be dem gi eksempler fra det de finner. (Noen 
eksempler kan være 1 Nephi 3:29; 4:6–7, 10–11, 20, 31.)

•	 Hvilke	erfaringer	har	vist	deg	at	det	som	står	i	
1 Nephi	3:7,	er	sant?	Hvordan	har	disse	erfaringene	
påvirket	din	tro	på Herren?

1 Nephi 5. Skriftene bevarer Herrens ord
Be elevene se på 1 Nephi 5:10–16 og lage en liste på 
tavlen over hva messingplatene inneholdt.

•	 Hvordan	sier	1 Nephi	5:17	at	studiet	av	disse	Skrif-
tene	påvirket Lehi?

•	 Hvorfor	tror	du	studiet	av	innholdet	på	messingpla-
tene som nevnes i vers 10–16, førte til de velsignel-
ser	som	beskrives	i	vers 17?

•	 Hvordan	viste	Lehi	og	Nephi	at	de	satte	pris	på	
Skriftene?

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	vise	at	vi	setter	pris	på	
Skriftene?

Forklar at over 300 år etter at Lehi og hans familie for-
lot Jerusalem, oppdaget hans etterkommere en folke-
gruppe hvis forfedre også hadde flyktet fra Jerusalem. 
Disse menneskene, som nå bodde i en by de kalte 
Zarahemla, hadde ikke bragt med seg noen skriftlige 
opptegnelser. Be elevene lese Omni 1:14–17.

•	 Hva	skjedde	med	dette	folkets	tro	og	språk	på	grunn	
av	at	de	ikke	hadde	noen	skriftlig	opptegnelse?	
Hvorfor tror du mangelen på Skrifter hadde denne 
virkningen	på dem?

•	 Hva	følte	de	da	de	fant	ut	at	Mosiah	og	hans	folk	
hadde	en	skriftlig	opptegnelse?

Forklar at Zarahemlas folk og nephittene slo seg 
sammen under ledelse av Mosiah. Da Mosiah døde, 
overtok hans sønn Benjamin som folkets konge.

Be elevene lese Mosiah 1:1–5. Disse versene inneholder 
kong Benjamins ord til sine sønner.

•	 Hvilken	nytte	hadde	kong	Benjamin	og	hans	folk	av	
at	messingplatene	hadde	blitt bevart?

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	bevare	Skriftene	for	oss	selv	
og	vår familie?

Be elevene fortelle hva de føler når de trofast studerer 
Mormons bok. Du kan også oppfordre dem til å skrive 
et kort brev til et familiemedlem eller en fremtidig sønn 
eller datter, hvor de beskriver hvilken verdi Mormons 
bok har for dem. Foreslå at de beskriver i brevet hva de 
føler når de studerer den.

Oppfordre elevene til å studere Mormons bok daglig 
og lese eller lese på nytt hele Mormons bok som en del 
av dette kurset.
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1 Nephi 6–11

Innledning
I 1 Nephi kapittel 6 erklærer Nephi at “hele [hans] 
hensikt” er å overtale folk til å komme til Kristus og 
“bli frelst” (vers 4). I 1 Nephi 8 og 11 underbygger hans 
opptegnelse om synet om livets tre, denne erklæringen. 
Ved å lede en samtale om synet kan du hjelpe elevene 
å forstå hvordan de forskjellige elementene i synet 
gjelder dem selv. Du kan også hjelpe dem å lære av 
Nephis personlige forberedelse til å motta åpenbaring.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Mormons	bok	ble	skrevet	for	å	overtale	mennesker	

til å komme til Jesus Kristus (se 1 Nephi 6).

•	 Ekteskap	i	pakten	er	forordnet	for	å	oppreise	avkom	
for Herren (se 1 Nephi 7:1–5).

•	 For	å	motta	evig	liv	må	vi	komme	til	Jesus	Kristus	
(se 1 Nephi 8; 11).

•	 Ved	Den	hellige	ånds	kraft	åpenbarer	Gud	sann-
heten til alle som flittig søker ham (se 1 Nephi 
10:17–22; 11:1–8).

Undervisningsforslag
1 Nephi 6. Mormons bok ble skrevet for å 
overtale mennesker til å komme til Jesus Kristus
Vis noen få passende bøker som elevene kjenner til. 
For hver bok spør du:

•	 Hvilken	hensikt	tror	du	forfatteren	hadde	med	å	
skrive	denne boken?

Skriv på tavlen: 1 Nephi 6. Hold så opp en Mormons 
bok og spør:

•	 Hvilken	hensikt	hadde	Nephi	med	å	skrive	sin	
opptegnelse?

Be elevene lese 1 Nephi 6. Be dem uttrykke Nephis 
hensikt med egne ord. (Du må kanskje forklare frasen 
“Abrahams og Isaks og Jakobs Gud”. Se president Ezra 
Taft Bensons uttalelse på side 19 i elevhåndboken.)

•	 Hva	har	Mormons	bok	lært	deg	om	Jesus Kristus?

For å gi elevene en viss innsikt i hvor mye Mormons bok 
lærer oss om Frelseren, kan du be dem slå opp i emne-
oversikten i Mormons bok eller trippelkombinasjonen og 
legge merke til alle oppføringene under “Jesus Kristus”.

Kapittel 3
1 Nephi 6–11

Oppfordre elevene til å fortelle sin familie og sine ven-
ner om hvordan Mormons bok har styrket deres tro på 
Jesus Kristus.

1 Nephi 7:1–5. Ekteskap i pakten er forordnet 
for å oppreise avkom for Herren
På tavlen eller et utdelingsark skriver du 
følgende spørsmål:

•	 Hva	sa	Herren	at	Lehis	sønner	skulle	gjøre	før	de	reiste	
gjennom	villmarken	til	det	lovede	land?	(Se	1 Nephi	7:1.)

•	 Hvilken	grunn	oppgis	i	1 Nephi	7:1	for	denne	befalingen?

•	 Hvilke	ord	eller	uttrykk	i	versene	1 Nephi	7:1–2	viser	at	
Herren	er	sterkt	opptatt	av ekteskap?

•	 Hvordan	tror	du	den	tidligere	reisen	til	Jerusalem	
hadde	hjulpet	Lehis	sønner	å	forberede	seg	til	å	“opp-
reise	[barn]	for	Herren”?	(Se	1 Nephi	5:21–22.)

Be elevene finne svarene i de nevnte versene. Etter 
at elevene har fått litt tid til å granske Skriftene, 
ber du dem fremlegge sine svar. Be dem så drøfte 
følgende spørsmål:

•	 Hva	kan	hjelpe	en	mann	og	en	hustru	til	med	større	
sannsynlighet	å	“oppreise	[barn]	for Herren”?

•	 Hvordan	bidrar	tempelekteskap	til	å	oppreise	barn	
“for Herren”?

•	 Hva	kan	du	gjøre	nå	for	å	forberede	deg	til	et	
slikt ekteskap?

Les eller la en elev lese følgende uttalelse av eldste 
Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum:

“Når du har nådd den nødvendige alder og 
modenhet, sørger du for å få alle ordinansene i 
templet som du kan motta. Hvis dette for tiden 
ikke innbefatter å bli beseglet i templet til en 
rettferdig livsledsager, så lev for det. Be om det. 
Ha tro på at du vil oppnå det. Gjør aldri noe som 
gjør deg uverdig til det. Hvis du har tapt visjonen 
om evig ekteskap, så vekk den til live igjen” (i 
Conference Report, april 2001, 6; eller Liahona, 
juli 2001, 7).
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•	 Hvordan	kan	man	utøve	tro	på	å	oppnå	
evig ekteskap?

Forklar at Herren gjorde ekteskapspakten til en for-
utsetning for at Lehis sønner kunne få komme til det 
lovede land. Han gjorde den også til et krav for å 
oppnå opphøyelse i den høyeste grad i det celestiale 
rike (se L&p 131:1–3).

Bær vitnesbyrd om den store plan for lykke og den 
avgjørende rolle evig ekteskap spiller i planen.

1 Nephi 8; 11. For å motta evig liv må vi komme 
til Jesus Kristus
Lag en tegning av et frukttre på tavlen.

Ved siden av treet skriver du følgende 
skriftstedhenvisninger:

Gruppe 1

1 Nephi	8:10–12;		
11:8–25;	15:36;		
L&p	14:7

Gruppe 2

1 Nephi	8:21–28,	31–34;	
11:35–36;	12:16–18;	
15:26–28

Gruppe 3

1 Nephi	8:19–20,	30;	
11:25;	15:23–24

Del klassen i tre grupper. Tildel hver gruppe et av set-
tene med skriftstedhenvisninger på tavlen.

Gi hver gruppe de av spørsmålene nedenfor som 
gjelder deres tildelte vers. (Du kan lage et utdelingsark 
eller kopiere disse sidene.) Be dem lese versene sine, 
drøfte spørsmålene som gruppe og forberede en kort 
drøfting sammen med resten av klassen. I drøftinger 
i gruppene og med resten av klassen skulle de hjelpe 
hverandre å forstå symbolene i synet om livets tre og 
hvordan de kan anvendes i vår egen tid. De kan bruke 
de spørsmålene du gir dem, eller de kan lage sine 
egne. Gi gruppene tilstrekkelig tid til å lese og drøfte 
skriftstedene og forberede sin drøfting med resten av 
klassen. Be hver gruppe om å velge en talsperson til å 
lede klassedrøftingen.

Når du skal hjelpe den første gruppen, er det nyttig å 
vite at uttalelsen av eldste Neal A. Maxwell finnes på 
den tilhørende DVD-en A .

Gruppe 1

1 Nephi 8:10–12; 11:8–25; 15:36; L&p 14:7 (treet 
og frukten)

•	 Hvorfor	er	treet	etter	din	mening	et	passende	symbol	
på	Guds	kjærlighet?

•	 Da	Nephi	ba	om	å	få	vite	tolkningen	av	treet,	viste	
Ånden ham Frelserens fødsel og tjenestegjerning. 
Hvordan viser Frelserens liv og misjon Guds kjærlig-
het	til	oss?	(For	å	se	sammenhengen	mellom	livets	
tre, Guds kjærlighet og Jesu Kristi forsoning, kan du 
lese uttalelsen av eldste Neal A. Maxwell på side 20–
21 i elevhåndboken.)

Eldste David A. Bednar sa at “frukten på treet er et 
symbol på velsignelsene av Frelserens forsoning” 
(“Et reservoar av levende vann”, Kirkens skoleverks 
temakveld for unge voksne, 4. februar 2007, 6, ldsces 
.org). Ved å granske 1 Nephi 15:36 og Lære og pakter 
14:7    , kan vi se en sammenheng mellom treets frukt 
og evig liv.

•	 Hvorfor	er	frukten	etter	din	mening	et	passende	
symbol	på	forsoningens	velsignelser?

Gruppe 2

1 Nephi 8:21–28, 31–34; 11:35–36; 12:16–18;  
15:26–28 (den mørke tåken og den store og 
rommelige bygningen)

•	 I	hvilke	former	kan	vi	se	“den	mørke	tåken”	i	dag?	
Hvordan fører denne tåken mennesker inn på 
“forbudte stier”?

•	 Hvordan	kan	slike	innflytelser	hindre	folk	i	å	komme	
til	Frelseren?

•	 Hvordan	kunne	de	som	befant	seg	i	“den	store	og	
rommelige bygning”, klare å overtale noen til å for-
late	livets	tre?	Nevn	noen	eksempler	på	bygningen	i	
vår tid.

•	 Hvordan	er	menneskene	i	1 Nephi	8,	vers 30	og	33	
forskjellige	fra	menneskene	i	vers 24–25	og	28?
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Gruppe 3

1 Nephi 8:19–20, 30; 11:25; 15:23–24 (jernstangen og 
den snevre og smale sti)

•	 Hvordan	klarte	noen	av	disse	menneskene	å	komme	
seg	gjennom	den	mørke	tåken	og	frem	til	livets tre?

•	 Hvordan	beskytter	Guds	ord	oss	mot	fare?	Hvordan	
leder	Guds	ord	oss	til	Frelseren?

•	 Hvor	kan	vi	finne	Guds ord?

1 Nephi 10:17–22; 11:1–8. Ved Den hellige 
ånds kraft åpenbarer Gud sannheten til alle 
som flittig søker ham
Skriv på tavlen: Åpenbaring kommer ved Den hellige 
ånds kraft.

Hjelp elevene å forstå at de, i likhet med Nephi, kan 
få åndelige opplevelser hvor guddommelige sannheter 
blir åpenbart for dem. Disse hellige opplevelsene vil 
være unike for dem og deres egne omstendigheter. For 
å gi dem en idé om hvilke velsignelser de kan motta, 
presenterer du følgende uttalelser av profeten Joseph 
Smith:

“Ingen kan motta Den hellige ånd uten å motta 
åpenbaringer. Den hellige ånd er en åpenbarer” 
(i History of the Church, 6:58).

“Med kunnskap om Gud begynner vi å vite hvor-
dan vi kan nærme oss ham, og hvordan vi kan be 
slik at vi kan få svar.

Når vi forstår Guds karakter og vet hvordan vi kan 
komme til ham, begynner han å utfolde himmelen 
for oss og fortelle oss alt om den. Når vi er klare 
til å komme til ham, er han klar til å komme til 
oss” (i History of the Church, 6:308).

Be elevene studere 1 Nephi 10:17–22; 11:1–8 og merke 
seg prinsipper som kan hjelpe dem å lære ved Den 
hellige ånds kraft. (Det kan være lurt å la elevene gå 
sammen to og to, slik at alle kan få anledning til å 
uttrykke sin forståelse.)

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, bruker du følgende 
spørsmål til å hjelpe elevene å presentere det de har 
kommet frem til, for resten av klassen:

•	 Hva	ønsket	Nephi	å	få vite?

•	 Hvordan	sier	1 Nephi	10:17	at	Nephi	forberedte	seg	
for	å	kunne	motta	et svar?

•	 Hvordan	kan	Nephis	opptegnelse	om	sin	opplevelse	
hjelpe oss å vite hvordan vi kan motta personlig 
åpenbaring?

Skriv følgende spørsmål på tavlen:

•	 Hvordan	åpenbarer	Den	hellige	ånd	sannhet?		
(Se	L&p	8:2–3.)

•	 Hva	kan	hindre	oss	i	å	motta	Den	hellige	ånds	
veiledning?

Be en elev lese uttalelsen av eldste David A. Bednar på 
side 24 i elevhåndboken (finnes også på den tilhørende 
DVD-en B ). Før eleven leser uttalelsen, ber du alle 
elevene lytte etter svar på spørsmålene på tavlen. Når 
uttalelsen er lest, ber du elevene dele sine svar med 
resten av klassen.

Oppfordre elevene til å tenke på sitt eget liv og utpeke 
et prinsipp som vil hjelpe dem å bli mer åpne for per-
sonlig åpenbaring. Be dem skrive om dette prinsippet 
i en dagbok eller i Skriftene sine.

Bær ditt vitnesbyrd om hvordan Ånden vil hjelpe oss 
hvis vi oppriktig søker å få vite sannheten.

1 Nephi 11:16–34. Jesu Kristi nedlatenhet  
viser Guds kjærlighet
Be elevene finne ordet nedlatenhet i 1 Nephi 11:16 og 
26. Du kan godt be dem markere dette ordet. Forklar 
at ordet kan defineres som frivillig å gi avkall på rang 
eller opphøyethet (se Noah Webster, An American 
Dictionary of the English Language, 1828).

•	 Hvordan	beskriver	dette	ordet	Frelserens misjon?

Be elevene lese 1 Nephi 11:26–34. Mens de leser, ber 
du elevene markere eller notere seg hendelser som 
viser Frelserens nedlatenhet. Etter at de har lest, ber du 
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dem fortelle hvilke hendelser de har bitt seg merke i. 
Be dem fortelle hvorfor de markerte eller noterte seg 
akkurat de hendelsene.

•	 Hvordan	kan	Frelserens	jordiske	virke	hjelpe	oss	å	
forstå	Guds	kjærlighet?

Bær ditt vitnesbyrd om hvordan Frelseren viser vår 
himmelske Faders kjærlighet. Oppfordre elevene til å 
uttrykke sin forståelse av Guds fullkomne kjærlighet til 
sine familiemedlemmer og venner.
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Innledning
Etter at Nephi fikk vite tolkningen av synet om livets 
tre, mottok han et stort syn om fremtiden. Han så det 
lovede land hvor hans familie skulle bosette seg. Han 
så perioder med stridigheter, krig og syndighet, og 
perioder med rettferdighet og fred blant sine etterkom-
mere og Laman og Lemuels etterkommere. Han så Frel-
serens tjenestegjerning på det amerikanske kontinent. 
Han så også det store frafall, evangeliets gjengivelse, 
Satans kontinuerlige kamp mot sannheten og Jesu 
Kristi sentrale rolle som verdens Frelser. Mens elevene 
drøfter Nephis syn og leser om Guds rikes endelige 
seier over Satan, kan de finne trygghet i kunnskapen 
om at Herren vil huske sine pakter med sine hellige. 
Du kan forsikre dem om at til tross for trusler fra djeve-
len og de som tilhører hans rike, har Gud full kontroll, 
og han vil styrke sine trofaste tilhengere når de deltar i 
hans verk.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Djevelen	grunnla	en	“stor	og	avskyelig	kirke”	for	å	

“forvrenge Herrens rette veier” (se 1 Nephi 13:1–9, 
26–29; 14:9–13).

•	 Herren	har	gjengitt	klare	og	meget	verdifulle	sann-
heter for å hjelpe oss å komme til ham (se 1 Nephi 
13:20–42).

•	 Bønn	fører	til	åpenbaring	(se	1 Nephi	15:1–11).

•	 Herren	husker	sine	pakter	med	Israels	hus	
(se 1 Nephi 15:12–20).

Undervisningsforslag
1 Nephi 13:1–9, 26–29; 14:9–13. Djevelen 
grunnla en “stor og avskyelig kirke” for 
å “forvrenge Herrens rette veier”
Forklar at Nephi mottok et syn om sitt folks og Laman 
og Lemuels folks fremtid. I dette synet så han “en 
stor kirke bli dannet” (1 Nephi 13:4). La elevene lese 
1 Nephi 13:5–9, 26–29 og merke seg hva som kjen-
netegner denne kirken. Skriv disse kjennetegnene på 
tavlen (eller be en elev om å gjøre det).

Forklar at uttrykkene “den store og avskyelige kirke” 
og “djevelens kirke” egentlig ikke viser til et kirkesam-
funn. For å hjelpe elevene å forstå dette kan du be dem 

Kapittel 4
1 Nephi 12–15

lese uttalelsen av eldste Bruce R. McConkie på side 27 i 
elevhåndboken.

•	 Hvorfor	tror	du	det	er	viktig	å	vite	at	Satan	organise-
rer	sine	styrker	for	å	lede	oss	bort	fra Gud?

•	 Engelen	fortalte	Nephi	at	det	bare	finnes	to	kirker	
(se 1 Nephi 14:10). På hvilke måter er dette en kor-
rekt	påstand?	Hvordan	kan	vi	forsikre	oss	om	at	vi	
tilhører	Guds	Lams kirke?

1 Nephi 13:20–42. Herren har gjengitt klare og 
meget verdifulle sannheter for å hjelpe oss å 
komme til ham
Be elevene tenke seg at de går til legen fordi de 
er syke. Legen undersøker dem, stiller en diag-
nose og skriver ut en resept. Farmasøyten forandrer 
imidlertid resepten.

•	 Hvordan	tror	du	denne	endringen	kan	påvirke	
din sykdom?

Be elevene lese 1 Nephi 13:20–29. Still deretter føl-
gende spørsmål:

•	 Hvordan	kan	denne	beretningen	sammenlignes	med	
en	farmasøyt	som	forandrer	legens resept?

•	 Vers	23	handler	om	Bibelen.	Hvilke	ord	i	dette	verset	
henviser	til Bibelen?

•	 Hva	inneholdt	Bibelen,	ifølge	vers 23–25,	i	sin	
opprinnelige form?

•	 Hvem	foretok	de	alvorligste	endringene	i	bibel-
teksten?	Hva	fjernet	de?	Hvilke	motiver	hadde	de	 
for	dette?	(Se	vers 26–29).

Be elevene lese 1 Nephi 13:34–39.

•	 Hva	måtte	gjengis	ifølge	disse versene?

•	 Hvilke	“andre	bøker”,	i	tillegg	til	Mormons	bok,	
kan vers 39	vise til?

•	 Hvordan	har	sannhetene	i	Mormons	bok	og	annen	
hellig	skrift	i	de	siste	dager	påvirket	ditt	vitnesbyrd?

Be elevene slå opp side 28 i elevhåndboken. Be dem 
lese president James E. Fausts uttalelse og forklaringen 
fra Veiledning til Skriftene på hvor vi kan finne de klare 
og meget verdifulle sannheter som er gjengitt i de siste 
dager. (President Fausts uttalelse finnes også på den 
tilhørende DVD-en A .)
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Be en elev lese 1 Nephi 13:40–41.

•	 Hvordan	stadfester	Mormons	bok	at	Bibelen	er	sann?	
(Se også Mormon 7:8–9.)

•	 Hva	tror	du	det	betyr	når	vi	sier	at	Mormons	bok	og	
Bibelen	“føyes	sammen	til ett”?

•	 Hvordan	kan	vi	bruke	Mormons	bok	til	å	vitne	om	
sannheter	i Bibelen?

1 Nephi 14. Guds rike vil seire i de siste dager
Spør elevene hva de tror en tidligere profet som så vår 
tid i et syn, ville si om den åndelige tilstanden i verden 
i dag. Skriv kort svarene på tavlen.

Be elevene skumlese 1 Nephi 14 for å sammenligne 
sine svar med Nephis syn om de siste dager. Du må 
kanskje hjelpe dem å forstå at Nephi beskrev åndelig 
styrke så vel som åndelig ødeleggelse og fangenskap 
(se for eksempel vers 7, 14 og 17).

Tidligere i synet hadde Nephi sett sine etterkommeres 
undergang. På dette stadiet av synet så han imidlertid 
Guds rikes seier. Be elevene lese 1 Nephi 14:10–17.

•	 Hvor	skulle,	ifølge	Nephis	syn,	Lammets	kirke	være	
å	finne	i	de	siste	dager?	Hvor	stor	ville	den	være	i	
forhold	til	verden	som	helhet?	(Se	vers 12.)

•	 Hvordan	ville	de	ugudelige	og	de	verdslige	reagere	
på	Lammets	kirke?	(Se	vers 13.)

•	 Hvilke	to	ting	vil	Lammets	kirke	være	rustet	med	til	
beskyttelse?	(Se	vers 14.)

•	 Hvorfor	er	det	viktig	for	oss	å	vite	at	Guds verk	til	
slutt	vil seire?

•	 Hvordan	kan	denne	kunnskapen	ha	hjulpet	Nephi	å	
takle	prøvelser	og	tragedier	i	sitt	eget liv?

1 Nephi 15:1–11. Bønn fører til åpenbaring
Be elevene lese 1 Nephi 15:1–3 og forklare hvorfor de 
tror Laman og Lemuel ikke forsto sin fars undervisning. 
Skriv elevenes svar på tavlen.

Be en elev lese lese 1 Nephi 15:6–9. Be alle elevene 
tenke på hvordan noen mennesker i dag minner om 
Laman og Lemuel i sitt forhold til Gud.

Du kan gjerne påpeke at mange går gjennom livet 
uten å prøve å kvalifisere seg til å motta inspirasjon. 
Mange av disse er hverken ugudelige eller opprørske, 

men forsømmer ganske enkelt å lære og å gjøre 
Herrens vilje.

Presenter profeten Joseph Smiths uttalelser på side 31 
i elevhåndboken. Still så elevene følgende spørsmål:

•	 På	hvilke	måter	var	Nephi	et	eksempel	på	disse	
prinsippene?

•	 Hva	ble	resultatet	av	Nephis	ønske	om	å	få	vite	det	
som	er	av Gud?

•	 Hva	har	Herren	lovet	med	hensyn	til	vår	evne	til	å	
få	kunnskap	om	hans	veier?	(Mens	elevene	drøfter	
dette spørsmålet, kan du be dem lese noen av eller 
alle de følgende skriftstedene: Jakobs brev 1:5    ; 
1 Nephi 10:19; L&p 88:63–64; 121:26–33.)

•	 Hvordan	kan	vi	når	vi	gjør	vårt	ytterste	for	å	få	vite	
Guds vilje, konkret bli mer lik Nephi og mindre lik 
Laman	og Lemuel?

Les 1 Nephi 15:10–11 sammen med elevene. Be dem 
nevne fire ting som Nephi sa at Laman og Lemuel 
måtte gjøre for å kunne motta åndelig forståelse fra 
Herren. (Ikke forherde sitt hjerte, be i tro, ha tro på 
at de skulle motta og flittig holde budene.)

•	 Hvordan	kan	det	å	gjøre	disse	fire	tingene	hjelpe	oss	
å	motta	svar	på bønn?

1 Nephi 15:12–20. Herren husker sine pakter 
med Israels hus
Et gjennomgangstema i Mormons bok er at Herren 
husker sine pakter med Israels hus. Til slutt vil Israel 
bli innsamlet og forløst av Frelseren. Foreslå at elevene 
merker seg denne sannheten gjennom hele Mormons 
bok. Du kan gjerne nevne at billedbruken med oli-
ventreet i 1 Nephi 15 dukker opp igjen i allegorien om 
oliventreet i Jakobs bok 5.

Hva sier 1 Nephi 15:7 om hvilke deler av Lehis under-
visning Laman	og	Lemuel	ikke forstår?

Skriv oliventre på tavlen. La elevene lese 1 Nephi 15:12 
og merke seg hva oliventreet symboliserer.

•	 Hva	symboliserer	oliventreet?	(Skriv	på	tavlen:	
 Oliventre = Israels hus.)

•	 Hvordan	ble	Lehis	etterkommere	“brukket	av	fra	
Israels hus”?
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Be en elev lese 1 Nephi 15:13.

•	 Når	sier	Nephi	at	evangeliet	skulle	bringes	til	Lehis	
etterkommere?	Hvem	skulle	bringe	evangeliet	
til dem?

Skriv hedningefolk på tavlen. Forklar at dette ordet 
har flere betydninger. Det kan vise til mennesker som 
ikke stammer fra israelittene eller fra jødene, eller 
nasjoner som ikke har evangeliet (se Bible Dictionary, 
“Gentile”; Veiledning til Skriftene, “Hedningefolkene” 
scriptures .lds .org; se også L&p 109:60–62). Be elevene 
slå opp 1 Nephi 15:13 igjen. I dette verset viser ordet 
til siste-dagers-hellige, mennesker som bodde i en 
hedningenasjon da gjenopprettelsen fant sted. Presen-
ter eldste Bruce R. McConkies uttalelser på side 30 i 
elevhåndboken.

Rett elevenes oppmerksomhet mot ordene “innpodning 
av de naturlige grener”.

•	 Hva	vil	det	si	å	pode	inn	en gren?

Forklar om nødvendig at å pode inn en gren er å ta en 
gren fra ett tre og sette den inn i et annet. Den innpo-
dede grenen får næring fra treet og blir en permanent 
del av det.

Fortell at 1 Nephi 15:14 forklarer hvordan Lehis etter-
kommere ville bli podet inn i oliventreet, eller Israels 
hus. Be elevene lese 1 Nephi 15:14–16. Be dem sam-
menfatte disse versene med egne ord. Du kan gjerne 
stille spørsmål som de følgende:

•	 Hvordan	blir	folk	“innpodet”,	eller	innsamlet,	når	de	
“kommer	til	kunnskap	om	sin	Forløser”?

•	 Hvorfor	tror	du	det	er	viktig	for	oss	å	forstå	“sannhe-
ten	i	hans lære”?

•	 Hvordan	får	vi	næring	gjennom	vårt	medlemskap	
i Kirken?

Be elevene fortelle om da de ble “podet” inn i Kir-
ken, eller en gang de hjalp en annen å motta denne 
velsignelsen.

1 Nephi 15:24. Guds ord styrker oss mot 
djevelens brennende piler
La elevene slå opp 1 Nephi 15:24, og be dem streke 
under ordene “brennende piler” Be dem så sammen-
ligne med og krysshenvise dette verset til Efeserne 6:16 
og Lære og pakter 27:17.

•	 Hva	er	noen	av	de	“brennende	piler”	vi	møter	i	ver-
den	i dag?

•	 Hva	sier	1 Nephi	15:24	vil	bli	følgen	av	å	gi	etter	for	
Satans	brennende piler?

•	 På	hvilke	måter	kan	Guds	ord	hjelpe	oss	å	motstå	
djevelens	brennende piler?

Du kan sammenfatte dette prinsippet med følgende 
uttalelse av eldste Neal A. Maxwell (1926–2004) i De 
tolv apostlers quorum (finnes også på den tilhørende 
DVD-en B ):

“Virkelige disipler [motstår] djevelens brennende 
piler ved å holde troens herdede skjold høyt opp 
med én hånd, mens de holder seg fast i jernstan-
gen med den andre (se Efeserne 6:16; 1 Nephi 
15:24; L&p 27:17). La det ikke være noen tvil, vi 
vil trenge begge hender!” (i Conference Report, 
april 1987, 87; eller Lys over Norge, juli 1987, 63).

Be elevene fortelle hvordan deres tro og forståelse av 
Skriftene har hjulpet dem å motstå fristelse.

Bær vitnesbyrd om hvor viktige Skriftene er og hvor-
dan de hjelper oss å motstå Satans brennende piler.
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Innledning
Herren hjalp Lehis familie på hele deres reise i villmar-
ken og over havet. Når elevene studerer denne beret-
ningen om reisen, vil de finne eksempler på stor tro og 
tragisk opprør. De vil se at Gud styrket de rettferdige 
og bløtgjorde de ugudeliges hjerte. Du kan hjelpe ele-
vene å forstå at de utfordringer og velsignelser de selv 
opplever, kan sammenlignes med de utfordringer og 
velsignelser som Lehis familie opplevde. Du kan opp-
fordre dem til å følge Den hellige ånds tilskyndelser, 
Skriftene, rettferdige foreldre og prestedømsledere.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Herren	veileder	sine	trofaste	tjenere	(se	1 Nephi	16;	

18:12–15, 21–22).

•	 Herren	velsigner	og	styrker	dem	som	holder	hans	
bud (se 1 Nephi 17; 18:8–25).

•	 Vi	må	forberede	oss	til	å	følge	Åndens	tilskyndelser	
(se 1 Nephi 17:7–11, 44–47; 18:1–4).

Undervisningsforslag
1 Nephi 16; 18:12–15, 21–22. Herren veileder 
sine trofaste tjenere
Hold opp et kompass (eller vis en illustrasjon av et).

Be en elev om kort å forklare 
hva et kompass gjør. Be en 
elev lese 1 Nephi 16:10 og 
Alma 37:38.

•	 På	hvilke	måter	kan	Lia-
hona sammenlignes med 
dagens	kompass?	På	hvilke	
måter var Liahona forskjel-
lig	fra	dagens kompass?

Be elevene lese 1 Nephi 16:10, 16, 28–29 og merke seg 
så mange av Liahonas funksjoner som de kan. Oppfor-
dre dem til å markere funnene i Skriftene sine. Når de 
har gransket versene, ber du dem fortelle hva de har 
kommet frem til. Skriv kort svarene på tavlen. Svarene 
kan omfatte følgende:

Kapittel 5
1 Nephi 16–18

1 Nephi	16:10 “Den	ene	[viseren]	pekte	i	den	
retningen	vi	skulle	dra.”

1 Nephi	16:16 “Kulen	…	førte	oss	til	de	
mest	fruktbare	deler	av	
villmarken.”

1 Nephi	16:28 “Viserne	…	virket	i	forhold	til	
den	tro	og	flid	og	oppmerk-
somhet	vi	viste	dem.”

1 Nephi	16:29 Kulen	viste	en	“ny	skrift	på	
dem	som	var	lett	å	lese	og	
som	ga	oss	forståelse	av	
Herrens	veier”.

1 Nephi	16:29 Den	nye	skriften	“ble	skrevet	
og	forandret	fra	tid	til	annen	
i	forhold	til	den	tro	og	flid	vi	
viste	den”.

1 Nephi	16:30–31 Kulen	viste	dem	hvor	de	kunne	
finne	mat.

•	 	Hvilke	veiledere	i	vårt	liv	kan	sammenlignes	
med Liahona?

Svarene på dette spørsmålet kan innbefatte Den 
hellige ånd (se uttalelsen av eldste David A. Bednar 
på side 32–33 i elevhåndboken), Skriftene (se Alma 
37:38–47), levende profeters læresetninger og patriar-
kalske velsignelser. Du kan gjerne påpeke at det Kir-
kens tidsskrift som heter Ensign på engelsk, med rette 
kalles Liahona på de fleste andre språk. På noen måter 
er det som Lehis Liahona – dets innhold hjelper oss å 
kjenne Herrens vilje med oss akkurat nå.

Etter hvert som elevene nevner veiledere som minner 
om Liahona, kan du stille spørsmål som de følgende:

•	 På	hvilke	måter	ligner	disse	veilederne	på Liahona?

•	 På	hvilke	måter	viser	disse	veilederne	hvilken	vei	vi	
skulle gå?

•	 Hva	kan	få	oss	til	å	gå	glipp	av	viktige	budskap	fra	
disse	veilederne?

•	 Liahona	ledet	folket	“til	de	mest	fruktbare	deler	av	
villmarken”. Hvordan kan dette være relevant i vårt 
eget liv?
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•	 Overvei	den	siste	setningen	i	1 Nephi	16:29.	
Hvordan	er	disse	veilederne	“små	midler”?	Nevn	
noen “store ting” som kan skje på grunn av disse 
“små midler”.

Be en eller to elever fortelle om en gang da de ble vel-
signet fordi de fulgte en av disse veilederne.

Be elevene lese hver for seg 1 Nephi 16:15–32 og 
merke seg forskjellene mellom Nephi, Laman og 
Lemuel og Lehi. Du kan gjerne foreslå at de skriver ned 
svarene sine. Når de er ferdige med å lese, leder du en 
kort diskusjon om det de har lest. Vurder å stille noen 
av eller alle følgende spørsmål:

•	 Hvordan	reagerte	Laman	og	Lemuel	da	Nephi	
brakk	buen	sin?	Hvordan	reagerte	Lehi?	Hvordan	
reagerte Nephi?

•	 Hvorfor	tror	du	disse	mennene	reagerte	forskjellig?

•	 Hva	tenker	du	når	du	ser	at	til	og	med	Lehi	knurret?	
Hva gjør inntrykk på deg ved måten Nephi forholdt 
seg	til	sin	far	på	etter	at	han	hadde	laget	en	ny bue?

•	 Hvordan	ble	Nephis	familie	påvirket	av	hans	reak-
sjon	på	denne	prøvelsen?	Hvordan	har	du	blitt	påvir-
ket når du har sett andre reagere med trofasthet på 
prøvelser?	Hvordan	kan	dine	reaksjoner	på	prøvelser	
påvirke	andre	rundt deg?

Presenter uttalelsen av eldste Richard G. Scott i De tolv 
apostlers quorum på side 33–34 i elevhåndboken.

Forklar at noen prøvelser kommer som følge av ulydig-
het. Historien om Nephis brukne bue viser imidlertid at 
mange prøvelser ganske enkelt er en del av jordelivet.

•	 Hvilke	erfaringer	har	du	hatt	som	kan	sammenlignes	
med	Nephis	erfaring	med	den	brukne buen?

•	 Hvordan	blir	vi	velsignet	når	vi	reagerer	på	prøvelser	
slik	Nephi gjorde?

Be elevene tenke på forskjellige reaksjoner de har hatt 
på prøvelser. Be dem så overveie følgende spørsmål 
uten å svare høyt:

•	 Har	du	noensinne	reagert	som	Laman	og	Lemuel	i	
møte	med	prøvelser?	som	Lehi?	som	Nephi?	Hvis	du	
har reagert forskjellig i forskjellige situasjoner, hvor-
for?	Hva	kan	du	gjøre	for	å	forbedre	din	reaksjon	på	
prøvelser?

1 Nephi 17; 18:8–25. Herren velsigner og styrker 
dem som holder hans bud
Forklar at i tillegg til å veilede Lehis familie med Lia-
hona, hjalp Herren dem på andre måter. Skriv følgende 
skriftsteder på tavlen:

1 Nephi	17:1–14

1 Nephi	17:45–55

1 Nephi	18:10–25

Del klassen i tre grupper. La hver gruppe lese ett av 
skriftstedene og merke seg hvordan Herren viste sin 
“milde barmhjertighet” (se 1 Nephi 1:20). Be dem så 
om å presentere det de har kommet frem til. Du kan 
gjerne skrive elevenes svar på tavlen.

For å prøve å overbevise sine brødre om at Gud ville at 
familien skulle reise til det lovede land, sammenlignet 
Nephi deres omstendigheter med Israels barns da de 
forlot Egypt og reiste til et lovet land. Be elevene skum-
lese 1 Nephi 17:23–44 og merke seg hvordan Israels 
barn kunne sammenlignes med Lehis familie.

•	 Hvordan	tror	du	Lehis	familie	kunne	hatt	nytte	av	å	
minnes	Israels	barns	erfaringer?

•	 Hvilken	nytte	har	du	av	å	lære	om	reisene	til	Lehis	
familie	og	oldtidens	israelitter?

For å hjelpe elevene å forstå at Herren vil beskytte og 
styrke de rettferdige, kan du be en elev lese 1 Nephi 
17:48, 52–55 høyt. Be de andre merke seg hvordan 
Gud hjalp Nephi.

•	 Hva	var	det	som	til	slutt	bløtgjorde	Laman	og	
Lemuels hjerte?

Be en elev lese 1 Nephi 18:16, 21.

•	 På	hvilke	måter	kan	du	følge	Nephis	eksempel	for	å	
motta	Herrens	lovede	velsignelser?

Forklar at Skriftene ofte inneholder hvis-så-utsagn. 
Herren forteller oss at hvis vi vil gjøre en bestemt ting, 
så vil han velsigne oss på en bestemt måte.

•	 Hvilken	hvis-så-sammenheng	ser	du	i	1 Nephi	
17:13?	(Det	kan	være	nyttig	å	forklare	at	dette	er	et	
av hovedtemaene i Mormons bok – at hvis folket 
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vil adlyde budene, så vil Herren velsigne dem med 
fremgang i et lovet land. (Se også for eksempel 
1 Nephi 2:20; 4:14; 2 Nephi 1:9; Omni 1:6; Mosiah 
1:7; Alma 48:25.)

Be elevene lese 1 Nephi 18:8–20 hver for seg.

•	 På	hvilke	måter	måtte	Nephi	lide	på	grunn	av	andres	
ulydighet?

•	 Hvordan	måtte	alle	i	gruppen	til	slutt	lide	på	grunn	
av opprøret?

•	 Hva	kan	vi	lære	av	disse	eksemplene?

Bær vitnesbyrd om at ulydighet alltid medfører lidelse, 
selv om lidelsen ikke alltid kommer like umiddelbart 
eller like tydelig som den gjorde for Lehis familie. Hvis 
det passer, kan du be elevene uttrykke sine tanker om 
dette emnet. Bær ditt vitnesbyrd om at Herren velsigner 
oss når vi adlyder hans bud.

1 Nephi 17:7–11, 44–47; 18:1–4. Vi må forberede 
oss for å kunne følge Åndens tilskyndelser
Vis frem mobiltelefonen din hvis du har en. Spør 
elevene om de har prøvd å bruke en mobiltelefon i 
områder med dårlig dekning. Slike områder kalles 
noen ganger dødsoner. Be elevene lese 1 Nephi 17:45 
hver for seg og tenke over hva som forårsaket åndelige 
“dødsoner” for Laman og Lemuel.

•	 Hva	tror	du	det	vil	si	å	være	“følelsesløs”?

•	 Hvilke	valg	hadde	Laman	og	Lemuel	tatt	som	hadde	
ført	til	at	de	ble	“følelsesløse”?

Under denne diskusjonen kan det være nyttig å bruke 
uttalelsene av president James E. Faust A , president 
Boyd K. Packer B  og eldste Joseph B. Wirthlin C  på 
den tilhørende DVD-en. Du kan også la elevene lese 
disse uttalelsene på side 37 i elevhåndboken. President 
Packer forklarer at vi føler Den hellige ånds tilskyndel-
ser mer enn vi hører dem. President Faust og eldste 
Wirthlin advarer oss mot holdninger og adferd som kan 
få oss til å oppleve åndelige “dødsoner”.

•	 Hva	sier	president	Faust	og	eldste	Wirthlin	er	noen	
holdninger og handlinger som kan svekke vår evne 
til	å	gjenkjenne Ånden?

Be elevene lese 1 Nephi 17:7–11 og legge merke til hva 
Nephi gjorde for å styrke sin evne til å kommunisere 
med sin himmelske Fader.

•	 Hva	gjorde	Nephi	som	hjalp	ham	å	kommunisere	
med	Gud?	(Det	kan	for	eksempel	være	at	han	øye-
blikkelig adlød Herrens røst, at han holdt personlige 
bønner, at han arbeidet hardt som følge av de svar 
han fikk på sine bønner.)

Be elevene granske 1 Nephi 18:1–4 og sammenligne 
Nephis forberedelser til å bygge skipet med deres egne 
forberedelser til å møte utfordringer og prøvelser.

•	 Herren	viste	Nephi	hvordan	han	skulle	bygge	skipet	
“fra tid til annen”. Hvorfor tror du det var nyttig for 
Nephi å lære litt av gangen fremfor å motta alt på 
en gang?

•	 Hvorfor	var	det	viktig	at	Nephi	fulgte	Herrens	
instruksjoner	før	Herren	ville	lære	ham mer?

Be en elev lese 2 Nephi 28:30 høyt. Spør elevene hvor-
dan prinsippene i dette verset er relevante for beret-
ningen om Nephis liv som vi nå studerer. Understrek at 
Herren sjelden gir oss all informasjon på en gang. Etter 
hvert som vi går frem i tro, avdekker han sannheter for 
oss litt etter litt.

•	 På	hvilke	måter	viste	Nephi	sin	tillit	til Herren?

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	følge	Nephis	eksempel	og	
bygge et liv som, i likhet med Nephis skip, er “meget 
fint”	i	Herrens øyne?

Bær ditt vitnesbyrd om den veiledning vi kan motta 
fra Den hellige ånd. Oppfordre elevene til å følge 
Nephis eksempel når de kommuniserer med sin 
himmelske Fader.
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Innledning
I denne leksjonen skal du lede en diskusjon om 
1 Nephi 19–20, hvor Nephi siterer profeten Jesaja. Du 
behøver ikke være ekspert på Jesajas ord for å kunne 
undervise i dem. Hvis du ydmykt studerer Skriftene og 
bruker hjelpen som er gitt i denne leksjonen og elev-
håndboken, vil du kunne undervise effektivt og med 
entusiasme (se “En introduksjon til Jesajas skrifter” på 
side 43–45 i elevhåndboken).

Nephi leste Jesajas ord for å “mer fullstendig kunne 
overtale [sitt folk] til å tro på Herren deres Forløser” 
(1 Nephi 19:23). Ved å formidle Jesajas profetier viste 
Nephi at selv om verden vil oppleve katastrofer i de 
siste dager, “behøver de rettferdige ikke frykte” fordi 
Herren “vil beskytte [dem] ved sin makt” (1 Nephi 
22:17). Prøv å finne måter å formidle denne og andre 
lærersetninger på som kan gi elevene trøst og styrke. 
Med Åndens veiledning kan du hjelpe elevene å forstå 
hvordan Jesaja vitnet om Frelseren og hans handlemåte 
overfor Israels hus, både før og nå.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Nephis	hensikt	med	å	føre	sin	opptegnelse	var	å	få	

andre til å huske sin Forløser (se 1 Nephi 19).

•	 Vi	skulle	anvende	Skriftene	på	oss	selv	for	eget	gavn	
og lærdom (se 1 Nephi 19:23–24).

•	 Herren	lutrer	sitt	folk	i	lidelsens	ovn	(se	1 Nephi	20).

•	 Herren	lovet	å	gjengi	evangeliet	og	samle	Israel	i	de	
siste dager (se 1 Nephi 21:18–25; 22:7–22).

Undervisningsforslag
1 Nephi 19. Nephis hensikt med å føre  
sin opptegnelse var å få andre til å huske  
sin Forløser
Be elevene om å lese 1 Nephi 19:1–5 hver for seg og 
prøve å finne svar på følgende spørsmål. Du kan gjerne 
skrive spørsmålene på tavlen.

•	 Hvor	mange	sett	med	plater	laget Nephi?

•	 På	hvilke	måter	var	de	ulike	settene	med	plater	
forskjellige?

•	 Hvilket	sett	med	plater	kommer	1 Nephi	fra?	Hvor-
dan	vet	vi det?

Kapittel 6
1 Nephi 19–22

Be en elev lese 1 Nephi 19:6.

•	 Etter	å	ha	forklart	de	mindre	platene	og	deres	inn-
hold,	hva	sa	Nephi	han	ville	skrive om?

Be halve klassen lese 1 Nephi 19:7–9 hver for seg, 
og den andre halvparten lese 1 Nephi 19:10–12 hver 
for seg. Be elevene finne det de mener er de mest 
meningsfylte utsagnene om Frelseren i deres tildelte 
skriftsteder. Spør så hvorfor de valgte nettopp disse 
utsagnene. Bær ditt vitnesbyrd om Frelserens misjon 
slik den omtales i disse versene.

Be en elev lese 1 Nephi 19:18.

•	 Hvilken	hensikt	hadde	Nephi	med	å	skrive dette?

•	 Hva	tror	du	det	vil	si	å	minnes	Herren?	Hvordan	
hjelper	Skriftene	deg	å	minnes ham?

 I løpet av denne drøftingen kan det være nyttig å pre-
sentere følgende uttalelse av president Henry B. Eyring 
i Det første presidentskap:

“Vi holder vår pakt om å minnes ham hver gang 
vi samler familien for å lese i Skriftene. De vitner 
om vår Herre Jesus Kristus, for det er profeters 
budskap og har alltid vært det. Selv om barn ikke 
husker ordene, vil de huske den sanne opphavs-
mannen, som er Jesus Kristus” (i Conference 
Report, april 1998, 87; eller Lys over Norge, juli 
1998, 67).

1 Nephi 19:23–24. Vi skulle anvende Skriftene 
på oss selv til eget gavn og lærdom for oss
Be elevene nevne noen i Skriftene hvis eksempel har 
hjulpet dem.

•	 Hvorfor	tror	du	det	er	verdifullt	å	sammenligne	oss	
selv og våre omstendigheter med personer og lære-
setninger	i	Skriftene?

Be en elev lese 1 Nephi 19:23–24. Det kan være lurt å 
påpeke at vers 23 er et Kjenn Skriftene-vers    .

•	 På	hvilke	måter	kan	vi	“anvende	Skriftene”	på	
oss selv?

Sammenfatt elevenes svar på tavlen. Du kan bruke 
spørsmålene på side 40–41 i elevhåndboken.
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Presenter følgende uttalelse av eldste L. Lionel 
 Kendrick i De sytti:

“Vi må lese [Skriftene] som om Herren talte direkte 
til oss på personlig vis” (i Conference Report, april 
1993, 16; or Ensign, mai 1993, 15).

Oppfordre elevene til å huske noen av punktene på 
tavlen og bruke dem mens de studerer Skriftene.

1 Nephi 20. Herren lutrer sitt folk i lidelsens ovn
Skriv på tavlen: “Den Herren elsker, den tukter han” 
(Hebreerne 12:6).

•	 Hva	vil	det	si	å	tukte?	(Å	irettesette	med	straff	
eller lidelse.)

•	 På	hvilke	måter	er	tuktelse	tegn	på	Herrens	kjærlig-
het	til oss?

Skriv følgende på tavlen:

1 Nephi	20:1–8

Ting	som	tydet	på	at	
Israels	hus	ikke	hadde	
vært	trofaste	mot	
Herren

1 Nephi	20:9–17

Ting	som	tydet	på	at	
Herren	likevel	elsket	dem	
og	ønsket	at	de	skulle	
være	trofaste	mot	ham

Del klassen i to grupper. Be én gruppe lese 1 Nephi 
20:1–8 og legge merke til ting som tyder på at Israels 
hus ikke hadde vært trofaste mot Herren da denne 
åpenbaringen ble gitt. Be den andre gruppen lese 
1 Nephi 20:9–17 og legge merke til ting som tyder på at 
Herren likevel elsket dem og ønsket at de skulle være 
trofaste mot ham.

Be gruppene presentere det de kommer frem til. Drøft 
elevenes svar, og understrek at disse versene kan 
anvendes på vår tid.

Be elevene lese 1 Nephi 20:10.

•	 Hva	er	noen	mulige	betydninger	av	uttrykket	
“lidelsens ovn”?

•	 Hvordan	kan	lidelsens	ovn	hjelpe	oss	å	være	trofaste	
mot Herren?

Gi elevene tid til å svare, og les så Lære og pakter 
105:5–6 sammen med klassen.

Be elevene overveie kontrasten mellom 1 Nephi 20:10 
og 1 Nephi 20:18–19. Be dem så skrive sin egen avslut-
ning på denne uttalelsen: “Jeg tror budskapet i 1 Nephi 
20 til oss i dag er: S S S S S S S S .” Be elevene fortelle 
hva de har svart.

1 Nephi 21:1–17. Herren vil aldri glemme oss
1 Nephi 21 inneholder uttalelser som viser Nephis 
ønske om å “mer fullstendig overtale [oss] til å tro på 
Herren [vår] Forløser” (1 Nephi 19:23).

Les 1 Nephi 21:6–13 sammen med elevene, og be dem 
merke seg symboler på Frelserens kjærlighet til oss.

•	 I	vers	9	står	det	noe	om	at	Frelseren	befrir	fan-
ger. Hvordan kan dette gjelde både de levende 
og de døde?

•	 På	hvilke	måter	trøster	Herren	sitt	folk?	Hvordan	
vil	han	“forbarme	seg	over	sine	som	er	plaget”?	
(vers 13).

Be elevene lese 1 Nephi 21:14–17.

•	 Hvorfor	tror	du	noen	kan	føle	at	Herren	har	glemt	
dem?	Hvordan	kan	du	bruke	dette	skriftstedet	til	å	
hjelpe	en	som	føler	seg	ensom	eller redd?

•	 Hva	betyr	det	for	deg	å	være	gravert	i	
Frelserens hender?

Mens elevene grunner på eller drøfter dette spørsmålet, 
kan du gjerne presentere følgende uttalelse av Jeff-
rey R. Holland i De tolv apostlers quorum:

“Kristus vil ikke glemme de barn han har forløst, 
eller den pakt han har inngått med dem om frelse 
i Sion. De smertefulle påminnelser om denne 
omsorg og pakt er merkene etter de romer-
ske nagler i hans hender” (Christ and the New 
 Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 84).

•	 Hvilke	erfaringer	har	hjulpet	deg	å	forstå	at	Herren	
ikke	har	glemt deg?

Bær vitnesbyrd om Frelserens kjærlighet.
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1 Nephi 19–22

1 Nephi 21:18–25; 22:7–22. Herren lovet å gjengi 
evangeliet og samle Israel i de siste dager
Påpek at 1 Nephi 22 inneholder Nephis forklaring av 
Jesajas ord i 1 Nephi 20–21.

Tegn et enkelt verdenskart på tavlen, eller vis en over-
head-transparent av et verdenskart. (Hvis du velger å 
tegne kartet på tavlen, kan det være lurt å gjøre det før 
klasseperioden.)

Les 1 Nephi 22:1–2 sammen med elevene.

•	 Hvordan	underbygger	dette	verset	læren	som	åpen-
bares i Amos 3:7    	og	2 Peter	1:20–21?

Les 1 Nephi 22:3–4 sammen med elevene.

•	 Hva	beskriver	Nephi	i	disse versene?

Forviss deg om at elevene forstår at disse versene 
handler om at medlemmer av Israels hus blir adspredt 
over hele verden. For å understreke dette kan du 
bruke verdenskartet fra oversikten ovenfor og tegne 
flere linjer fra Israel og nordover i forskjellige retnin-
ger. Disse linjene kan illustrere adspredelsen av de ti 
tapte stammer som ble ført nordover rundt 722 f.Kr. 
(se 2 Kongebok 18:9–11). Tegn så en linje fra Israel til 
Amerika. Dette kan illustrere Lehis families utvandring. 
Tegn så enda en linje til Amerika som representerer 
Mulek og hans folk (se Omni 1:14–16). Tegn så en linje 
fra Sentral- eller Syd-Amerika mot nord og en annen 
linje vestover til de polynesiske øyer. Disse linjene kan 
representere Hagoths mulige utvandringer (se Alma 
63:5–9). Hjelp elevene å forstå at dette bare er en 
svært liten del av Israels adspredelse. Be elevene lese 
1 Nephi 22:3, 5 og merke seg hvilke nasjoner Israels 
hus ble adspredt til.

•	 Hvilken	grunn	gir	Nephi	i	1 Nephi	22:5	til	at	Israel	
ble adspredt?

Be elevene lese 1 Nephi 21:22–25 hver for seg. Be dem 
kort forklare sin forståelse av denne profetien. Les så 
1 Nephi 22:6–8 sammen med elevene.

•	 Hva	er	Nephis	tolkning	av	profetien	i	1 Nephi	
21:22–25?	(Nephi	så	forklaringen	som	er	gitt	i	
1 Nephi 22:6–8 som en delvis oppfyllelse av profe-
tien i 1 Nephi 21:22–25.)

•	 Hva	er	den	“mektige	nasjon”	som	omtales	i	1 Nephi	
22:7?	(Du	kan	gjerne	peke	på	USA	på	kartet.)	Hva	er	
det	“forunderlige	verk”	som	omtales	i	vers 7–8?

Presenter følgende uttalelse av president Gordon B. 
Hinckley (1910–2008), Kirkens 15. president:

“Hvor takknemlig jeg er for Jesu Kristi gjengitte 
evangeliums undere. Det er i sannhet et underlig 
og forunderlig verk som har blitt tilveiebragt ved 
Den allmektiges kraft på vegne av hans sønner og 
døtre. Vi som lever i denne periode av hans verk, 
kan delta i et frelsesverk for hele den menneske-
lige familie, herunder alle generasjoner av Guds 
Sønner og døtre som har levd på jorden i tidli-
gere århundrer. Dette verk er sant” (Teachings of 
 Gordon B. Hinckley [1997], 242).

Les 1 Nephi 22:9–10 sammen med elevene.

•	 På	hvilke	måter	vil	dette	“vidunderlige	verk”	velsigne	
“alle	jordens	slekter”?	(Mens	elevene	drøfter	dette	
spørsmålet, kan du tegne piler på kartet som går ut 
fra USA, som et symbol på at evangeliet ble gjengitt 
i USA og har spredt seg over hele jorden.)

•	 Hva	sier	Nephi	i	vers 10	at	Herren	vil	gjøre?	(For	
å hjelpe elevene å finne en mulig opprinnelse til 
uttrykket “blotte sin arm”, kan du la dem slå opp 
på side 44 i elevhåndboken.)

Nephi forklarte at Herren vil “blotte sin arm”, eller vise 
sin makt, “for alle nasjoners øyne”. Del elevene i tre 
grupper til følgende aktivitet. Be hver gruppe granske 
sine tildelte vers for å finne ut hvordan Herrens makt 
vil bli tilkjennegitt for nasjonene. Be dem også drøfte 
eksempler de har sett på prinsippene i disse versene.
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Kapittel 6

Gruppe 1

1 Nephi 22:11–12, 24–25 (gjengi pakter, bringe Israel 
ut av åndelig mørke, hjelpe dem å vite at Jesus  Kristus 
er deres Frelser, telle sine får og samle dem inn i 
én hjord)

Gruppe 2

1 Nephi 22:14–15, 22–23 (utrydde de stolte og ugude-
lige som kjemper mot Sion)

Gruppe 3

1 Nephi 22:16–21 (beskytte sitt paktsfolk)

Be gruppene presentere det de kommer frem til, i en 
klassediskusjon. Fortsett så med følgende spørsmål:

•	 Hvordan	hjelper	læresetningene	i	disse	versene	deg	
når	du	tenker	på	fremtiden?

•	 På	hvilke	måter	beskytter	personlig	rettskaffenhet	
deg	mot	mange	av	vanskelighetene	i verden?

Bær ditt vitnesbyrd om velsignelsene vi mottar ved å 
bli samlet inn i Israels hus i de siste dager og holde 
våre pakter.
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2 Nephi 1–3

Innledning
Denne skriftbolken inneholder noen av Lehis siste råd 
til sine barn før han døde. Prinsippene Lehi forklarte, 
er av avgjørende betydning for oss i dag. Han fortalte 
om de velsignelser Gud lover de lydige. Han vitnet om 
Skapelsen, Adam og Evas fall og Jesu Kristi forsoning 
på en måte som kan hjelpe oss å forstå sammenhengen 
mellom dem. Han tok også med en profeti av Josef i 
Egypt, som bar vitnesbyrd om profeten Joseph Smiths 
kall og virke. Mens dere drøfter disse læresetningene, 
kan du hjelpe elevene å forstå hvordan de gjelder dem.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 De	rettferdige	i	det	lovede	land	blir	velsignet	

(se 2 Nephi 1:5–12).

•	 Skapelsen,	fallet	og	forsoningen	er	nødvendige	i	vår	
himmelske Faders forløsningsplan (se 2 Nephi 2).

•	 Evangeliets	gjengivelse	oppfylte	oldtidsprofetier	
(se 2 Nephi 3).

Undervisningsforslag
2 Nephi 1:5–12. De rettferdige i det lovede 
land blir velsignet
Skriv på tavlen: Det lovede land. Innled klassediskusjo-
nen ved å stille noen av følgende spørsmål:

•	 Hva	tenker	du	på	når	du	hører	uttrykket	“det	
lovede land”?

Be en elev lese Hebreerne 11:8–9.

•	 Hvor	var	det	lovede	land	for Abraham?

Be en elev lese 2 Nephi 1:5.

•	 På	hvilket	kontinent	ligger	det	lovede	land	i	denne	
profetien?

Hjelp elevene å forstå at Herren har utpekt forskjellige 
lovede land for sitt folk ut fra deres omstendigheter 
og behov.

Forklar at Lehi fortalte sine barn om de velsignelser 
og forbannelser som var forbundet med deres lovede 
land. Lag en oversikt med to kolonner på tavlen. Over 
den ene kolonnen skriver du Velsignelser, og over den 
andre kolonnen skriver du Forbannelser. Be elevene 
studere 2 Nephi 1:7–12 og merke seg velsignelser og 
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forbannelser og fylle ut oversikten. Etter noen minutter 
ber du dem presentere svarene de har funnet. Skriv 
kort svarene på tavlen. Elevenes svar kan være noe av 
det samme som i følgende oversikt:

Velsignelser
(2 Nephi	1:7–9)

Forbannelser
(2 Nephi	1:10–12)

frihetsland	(vers 7) Guds	straffedommer	
vil	komme	over	dem	
(vers 10)

aldri	føres	ned	i	fangen-
skap	(vers 7)

bringe	andre	nasjoner	til	
dem	som	vil	ha	makt	til	
å	ta	fra	dem	deres	eien-
dommer	(vers 11)

andre	nasjoner	skal	ikke	
kjenne	til	det	på	en	stund	
(vers 8)

adspredt	og	slått	
(vers 11)

bli	velsignet	i	landet	
(vers 9)

blodsutgytelse	(vers 12)

ingen	skulle	ta	deres	
arveland	(vers 9)

bo	trygt	for	evig	(vers 9)

Forklar at det var nødvendig at det skulle grunnlegges 
en nasjon i de siste dager som ville gjøre det mulig 
å gjengi evangeliets velsignelser. Når først evangeliet 
hadde fått rotfeste der, kunne Guds rike utvides over 
hele verden. Drøft med elevene velsignelser forbundet 
med det lovede land som også kan gjelde andre land 
hvor Kirkens medlemmer bor.

Fortell hvordan evangeliet har velsignet deg personlig 
og ditt land generelt.

2 Nephi 2. Skapelsen, fallet og forsoningen 
er nødvendige i vår himmelske Faders 
forløsningsplan
Forklar at vi, gjennom Lehis læresetninger i kapittel 2, 
kan lære om sammenhengen mellom skapelsen, fallet 
og forsoningen.

Skriv på tavlen: Skapelsen – Fallet – Forsoningen. 
Presenter følgende uttalelse av eldste Russell M. 
Nelson i De tolv apostlers quorum (finnes også på den 
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tilhørende DVD-en A ). Legg merke til hvordan Skapel-
sen, fallet og forsoningen står i forhold til hverandre.

“Planen krevde skapelsen, og den igjen betinget 
både fallet og forsoningen. Dette er de tre grunn-
leggende bestanddelene i planen. Skapelsen av 
en paradisisk planet kom fra Gud. Jordelivet og 
døden kom inn i verden ved Adams fall. Udødelig-
het og muligheten til evig liv ble tilveiebragt ved 
Jesu Kristi forsoning. Skapelsen, fallet og forsonin-
gen ble planlagt lenge før det faktiske skapelsesar-
beidet begynte” (i Conference Report, april 2000, 
105; eller Liahona, juli 2000, 102).

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen:

2 Nephi	2:11–16

2 Nephi	2:17–25

2 Nephi	2:6–10,	26–29

Be elevene lese hvert av disse skriftstedene og fortelle 
hvilken del av frelsesplanen det omhandler. Led så en 
diskusjon om hver del av planen ved hjelp av noen av 
de følgende forslagene:

SKAPELSEN (2 Nephi 2:11–16)

•	 Hva	er	hensiktene	med	Skapelsen	ifølge	dette	
skriftstedet?

•	 Hvorfor	var	Skapelsen	et	nødvendig	trinn	før	fallet	
og	forsoningen?

•	 Nevn	noen	eksempler	på	“motsetning	i	alle	ting”?	
Hvorfor	trenger	vi	motsetninger?

FALLET (2 Nephi 2:17–25)

•	 Hvordan	var	forholdene	før	fallet?	Hvordan	var	for-
holdene	etter fallet?

Mens du leder denne diskusjonen kan du gjerne føre 
opp disse forholdene på tavlen i to kolonner. Du finner 
noen eksempler i følgende oversikt:

Før fallet Etter fallet

Adam	og	Eva	ville	ikke	ha	
fått	barn.

De	fikk	barn.

Adam	og	Eva	ville	ikke	ha	
opplevd	hverken	glede	
eller	sorg.

De	kunne	oppleve	både	
glede	og	sorg.

De	ville	ikke	ha	gjort	hver-
ken	godt	eller	ondt.

De	kunne	gjøre	godt,	men	
de	kunne	også	synde.

De	ville	ha	blitt	værende	i	
Edens	hage	for	alltid.

De	ble	kastet	ut	fra	
Herrens	nærhet	og	ut	av	
Edens	hage.	De	ble	falne	
og	dødelige	–	underlagt	
fysisk	død	(se	også	
Moses	6:48).

•	 Hvorfor	var	fallet	nødvendig	i	planen	for	lykke?	
(Se Moses 5:11–12.)

Mange tror at Adam og Evas fall var en forferdelig vill-
farelse. Presenter for elevene følgende forklaring som 
ble gitt av eldste Bruce C. Hafen i De sytti (finnes også 
på den tilhørende DVD-en B ):

“Fallet var ingen katastrofe. Det var ikke en feil-
tagelse eller en ulykke. Det var en veloverveid 
del av frelsesplanen. Vi er Guds åndelige ‘slekt’, 
sendt til jorden ‘uskyldige’ i Adams overtredelse. 
Faderens plan utsetter oss imidlertid for fristelser 
og lidelser i denne falne verden, som er prisen 
å betale for å kunne oppleve ekte glede. Uten å 
smake det bitre, er det faktisk umulig å forstå det 
søte. Vi trenger jordelivets disiplin og foredling 
som ‘neste trinn i vår utvikling’ mot å bli som vår 
Fader. Men med vekst følger voksesmerter. Det 
betyr også at vi må lære av våre feil i en konti-
nuerlig prosess som gjøres mulig ved Frelserens 
nåde, som han gir oss både mens vi gjør og ‘etter 
at vi har gjort alt vi kan’” (i Conference Report, 
april 2004, 100; eller Liahona, mai 2004, 97; i 
sin uttalelse siterer eldste Hafen følgende kilder: 
Apostlenes gjerninger 17:28; L&p 93:38;  Jeffrey R. 
Holland: Christ and the New Covenant: The 
 Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 
207; 2 Nephi 25:23 med uthevelse tilføyd).
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Gi elevene tid til å lære seg 2 Nephi 2:25 utenat    . 
Be noen frivillige om å fremsi det for klassen.

FORSONINGEN (2 Nephi 2:6–10, 26–29)

•	 Hvorfor	var	forsoningen	nødvendig	ifølge	
disse versene?

•	 Hva	sier	2 Nephi	2:7	at	vi	må	gjøre	for	å	få	fullt	
utbytte	av	det	offer	Jesus	Kristus	gjorde	for	oss?	(Du	
finner en forklaring på uttrykket “et sønderknust 
hjerte og en angrende ånd” i informasjonen om 
3 Nephi 9:19–20 på side 288–89 i elevhåndboken.)

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	“gjøre	dette	kjent	for	jordens	
innbyggere”?	(2 Nephi	2:8).

Be en elev fremsi eller lese tredje trosartikkel. Minn 
elevene på at Kristi forsoning overvinner virkningene 
av Adams fall for alle mennesker. Vi vil alle oppstå – 
eller bli frelst fra fysisk død. Vi vil også bli frelst fra den 
åndelige død som fallet forårsaket – vi vil vende tilbake 
til Guds nærhet for å bli dømt. (Se Helaman 14:15–17.) 
For å kunne motta alle forsoningens velsignelser – for 
å kunne motta opphøyelse – må vi tenke på vårt eget 
“fall” på grunn av våre egne synder. Vi må kvalifisere 
oss for alle forsoningens velsignelser “ved å adlyde 
evangeliets lover og ordinanser” (3. trosartikkel).

Hvis dere har salmebøker tilgjengelig, kan du vurdere 
å be elevene synge eller lese “Jeg står helt forundret” 
(Salmer, nr. 111).

Avslutt med å bære vitnesbyrd om den kjærlighet vår 
himmelske Fader har vist oss ved å gi oss sin plan for 
vår frelse.

2 Nephi 2:26–27. Vi kan velge frihet og evig liv 
eller fangenskap og død
Be elevene lese 2 Nephi 2:26–27 hver for seg.

•	 Hva	tror	du	det	vil	si	å	“handle	på	egenhånd	og	ikke	
bli	påvirket”?

•	 Hvorfor	er	handlefrihet	så	avgjørende	i	
frelsesplanen?

•	 Hva	sier	vers 27	   at	vi	har	frihet	til	å velge?

Be elevene beskrive en person (uten å avsløre ved-
kommendes identitet) som har kommet i fangenskap 

på grunn av dårlige valg. Be så elevene beskrive en 
person som utøver sin frihet ved å ta gode valg.

Bær ditt vitnesbyrd om de velsignelser som følger av å 
bruke vår handlefrihet riktig.

2 Nephi 3. Evangeliets gjengivelse oppfylte 
oldtidsprofetier
Evangeliets gjengivelse gjennom profeten Joseph Smith 
oppfylte en profeti av profeten Josef i Det gamle testa-
mente, Jakobs sønn. La elever lese 2 Nephi 3:6–18 ved 
at de bytter på å lese ett vers hver. Be dem finne de fire 
mennene ved navn Josef eller Joseph som er nevnt.

Del klassen i små grupper. Be elevene nevne de for-
skjellige profetiene som er nevnt i vers 6–18, angående 
profeten Joseph Smith. Når de er ferdige, kan du be 
dem sammenligne listene sine med listen på side 53 i 
elevhåndboken.

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

“Herren forutordinerte … Joseph Smith sen., slik 
det omtales i De hellige skrifter, til å være en av 
profetens jordiske foreldre. Josef i Egypt profeterte 
at den seer i de siste dager som Gud skulle oppreise 
til å utføre hans verk, skulle ‘kalles Joseph’ ( Joseph 
Smiths oversettelse, 1 Mosebok 50:33), og hans navn 
skulle ‘være etter hans fars navn’ (2 Nephi 3:15). Det 
himmelske sendebud Moroni formante den unge 
Joseph å gå til sin far etter en vidunderlig natt med 
hellig belæring. Joseph sier selv at dette sendebudet 
‘ba meg gå til min far og fortelle ham om det syn 
jeg hadde hatt og de befalinger jeg hadde mottatt. 
Jeg adlød, gikk tilbake til min far ute på marken 
og fortalte alt sammen til ham. Han svarte meg og 
sa at det var fra Gud, og ba meg gå og gjøre som 
sendebudet hadde befalt’ ( Joseph Smith – Historie 
1:49–50)” (i Conference Report, okt. 1991, 4; eller 
Lys over Norge, jan. 1992, 5).

•	 Hvordan	påvirker	profetiene	i	2 Nephi	3	ditt	vitnes-
byrd	om	gjenopprettelsen	og	profeten	Joseph	Smith?	
(Se også Joseph Smiths oversettelse, 1 Mosebok 
50:24–38 i Veiledning til Skriftene.)
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Be en elev lese 2 Nephi 3:12. Spør så hvordan denne 
profetien har blitt oppfylt. For å besvare dette spørsmå-
let ytterligere kan du presentere uttalelsen av president 
Boyd K. Packer på side 54 i elevhåndboken.

Be elevene lese 2 Nephi 3:15, 18, 24. For å hjelpe dem 
å forstå profeten Joseph Smiths viktige rolle bedre, kan 

du presentere informasjonen som finnes om ham på 
side 52–53 i elevhåndboken.

Be elevene bære vitnesbyrd for hverandre om evangeli-
ets gjengivelse gjennom profeten Joseph Smith.
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2 Nephi 4–8

Innledning
President Howard W. Hunter minnet oss på at “livet 
medfører ganske mange utfordringer” (“An Anchor to 
the Souls of Men”, Ensign, okt. 1993, 70). Både noen av 
livets største utfordringer og noen av de største gleder 
skyldes vår familie. I 2 Nephi 4–5 leser vi hvordan 
Lehis familie taklet ualminnelige utfordringer – noen 
familiemedlemmer tok kloke avgjørelser som førte til 
glede, mens andre levde på en måte som bragte sorg. 
Vi leser den dyptfølte “Nephis salme”, som forteller oss 
hvordan Herren kan hjelpe oss å overvinne personlige 
svakheter og skuffelser (se 2 Nephi 4:15–35). Vi ser 
også hva Nephi og hans folk gjorde for å leve “på en 
måte som bragte lykke” (2 Nephi 5:27). Ved å anvende 
prinsippene i disse kapitlene kan også vi leve slik at 
våre anstrengelser vil føre til lykke. I 2 Nephi 6–8 leser 
vi en del av en preken av Nephis bror Jakob, som vit-
ner om Jesu Kristi forsoning og Israels innsamling.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Tillit	til	Herren	gir	oss	grunn	til	å	fryde	oss	

(se 2 Nephi 4:15–35).

•	 Herren	advarer	og	sier	at	vi	må	ta	avstand	fra	ugude-
lighet (se 2 Nephi 5:5–7).

•	 Israel	vil	være	gjenopprettet	når	de	tror	på	Messias	
(se 2 Nephi 6–8).

Undervisningsforslag
2 Nephi 4:3–9. Lehi råder og velsigner Lamans 
og Lemuels barn
Vis et bilde som viser flere generasjoner av din familie 
(minst et barn, en mor eller far og en bestemor eller 
bestefar). Spør elevene hvilken innflytelse kjærlige 
foreldre, besteforeldre og andre familiemedlemmer 
kan ha på barn. Still spørsmål som de følgende:

•	 Hvordan	kan	foreldre	ha	positiv	innflytelse	på	sine	
barn?	Hvordan	kan	besteforeldre	ha	positiv	innfly-
telse	på	sine	barnebarn?

•	 Hvordan	har	medlemmer	av	din	familie	hatt	positiv	
innflytelse	på deg?

Forklar at 2 Nephi 4 begynner med at Lehi gir råd 
til noen av sine barnebarn. Be en elev lese 2 Nephi 
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4:3–9. Vurder å stille følgende spørsmål for å lede en 
diskusjon:

•	 Hva	lærer	Lehi	sine	barnebarn	i	vers 4?

•	 Hvilket	prinsipp	for	barneoppdragelse	forklarer	Lehi	
i	vers 5?	Nevn	noe	foreldre	kan	gjøre	for	å	oppdra	
sine barn slik de skulle.

•	 Hvilket	løfte	gir	Lehi	Lamans	og	Lemuels	barn	i	
vers 7	og	9?

I løpet av denne diskusjonen kan det være nyttig å la 
en elev lese president Henry B. Eyrings opplevelse på 
side 55–56 i elevhåndboken.

2 Nephi 4:15–35. Tillit til Herren gir oss grunn 
til å fryde oss
Be elevene kort fortelle om en de stoler på, og forklare 
hvorfor de stoler på vedkommende.

•	 Hva	er	noen	resultater	av	denne tilliten?

La elevene lese 2 Nephi 4:19–20 for å finne ut hvem 
Nephi stolte på. Forklar at de vil se noen av resultatene 
av Nephis tillit når de drøfter andre vers i 2 Nephi 4.

Vis elevene en gjenstand du setter stor pris på. Fortell 
dem kort om gjenstanden.

•	 Hva	forteller	dere	at	jeg	setter	pris	på	denne	gjen-
standen?	(Kanskje	de	nevner	ordene	du	brukte	for	å	
beskrive den, hvordan du håndterer den eller hvor-
dan du ser på den.)

Be elevene lese 2 Nephi 4:15–16. Be dem merke seg 
hva Nephi satte pris på. Led så en diskusjon ved å stille 
noen av eller alle følgende spørsmål:

•	 Hva	satte	Nephi	pris	på?	(Skriftene	og	“de	ting	som	
er av Herren”.) Hvordan vet du at han satte pris på 
disse	tingene?	(Noen	mulige	svar	kan	være	at	han	
frydet seg over dem, stadig grunnet på dem og skrev 
dem til sine barn.)

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	verdsette	Skriftene	og	de	ting	
som	er	av Herren?

•	 Hvordan	tror	du	Nephis	kjærlighet	til	Skriftene	påvir-
ket	hans	tillit	til Gud?

•	 På	hvilke	måter	har	din	kjærlighet	til	Skriftene	påvir-
ket	din	tillit	til Gud?
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Kapittel 8

2 Nephi 4:15–35 kalles noen ganger for Nephis salme. 
Det kan være nyttig å be elevene slå opp på side 56 i 
elevhåndboken for å lære definisjonen av ordet salme , 
og deretter presentere det de har lært.

Forklar at vi, ved å lese Nephis salme omhyggelig, kan 
se hva Nephi gjorde for å takle sine svakheter og skuf-
felser. Nephis ord kan veilede oss når vi strever med 
våre egne svakheter og skuffelser.

Skriv følgende på tavlen, men utelat det som står 
i parentes:

2 Nephi 4

15–16	(Jeg	fryder	meg	over	Herrens ord.)

17–19	Ikke	desto	mindre	…	(sørger	jeg	over	
mine synder.)

19–25	Ikke	desto	mindre	…	(vet	jeg	at	Gud	har	
velsignet	meg,	veiledet	meg	og	fylt	meg	med	sin	
kjærlighet.)

26–27	Og	når	…	hvorfor	…	(fortsetter	jeg	
å synde?)

I vers 15–27 gir Nephi uttrykk for høydepunkter og 
lavpunkter i sine åndelige følelser. Be elevene lese fra 
disse versene etter tur. For hver gruppe vers ber du ele-
vene foreslå utsagn som sammenfatter Nephis følelser. 
Mulige utsagn står i parentesene ovenfor.

Be elevene lese 2 Nephi 4:29–35 og merke seg hvordan 
Nephi fant styrke til å møte sine vanskeligheter.

•	 Nephi	sa	at	han	hadde	satt	sin	lit	til	Herren	og	at	han	
alltid ville fortsette å gjøre det (se vers 34). Hvordan 
kan vi utvikle større tro ved å lære å stole mer på 
Herren nå?

Be elevene fortelle hvordan de har satt sin lit til Herren 
og hvordan de har blitt velsignet som følge av dette.

2 Nephi 5:5–7. Herren advarer og sier at vi  
må ta avstand fra ugudelighet
Hvis du har bildet Lehis familie forlater Jerusalem 
(artikkelnummer 62238; Kunst inspirert av evangeliet 
301), viser du det til elevene. Forklar hva som skjer 
på bildet.

•	 Hvorfor	måtte	Lehis	familie	forlate	Jerusalem?

Be elevene nevne andre personer eller grupper i 
Skriftene som Herren befalte å forlate steder med stor 
ugudelighet. Elevene vil kanskje nevne noen av de 
følgende: Abraham (se Abraham 1–2), Moses (se 2 
Mosebok 3) og den første kong Mosiah (se Omni 1:12).

Forklar at kort tid etter at Lehi døde befalte Herren 
Nephi og hans folk igjen å reise bort – denne gangen 
fra de ugudelige medlemmene av sin egen gruppe. Be 
en elev lese 2 Nephi 5:1–7.

•	 Hvilke	detaljer	finner	vi	om	Nephis	avreise	i	
disse versene?

Be en elev skrive de andre elevenes svar på tavlen. 
Svarene kan være noe tilsvarende følgende liste:

Herren	advarte Nephi.

Nephi	skulle	flykte	ut	i	villmarken.

Han	tok	med	seg	alle	som	ville	følge	med ham.

De	som	reiste,	trodde	på	Guds	advarsler	og	
åpenbaringer.

De	reiste	i	mange	dager	til	de	fant	et	nytt	sted	å bo.

Forklar at Nephis liv ville ha vært i fare dersom han 
ikke hadde gitt akt på Herrens advarsel og flyktet. Hvis 
vi ikke gir akt på Herrens advarsler, er kanskje ikke 
vårt fysiske liv i fare, men vårt åndelige liv vil være 
i fare.
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2 Nephi 4–8

Be elevene se på utsagnene på tavlen.

•	 Hvordan	kan	disse	utsagnene	angå	våre	anstrengel-
ser	for	å	flykte	fra	ugudelighet?

Det kan være lurt å skrive svarene på tavlen. Her er 
noen mulige svar:

Herren	advarte	Nephi.	Herren	advarer	oss	ofte	
mot fare.

Nephi	skulle	flykte	ut	i	villmarken.	Vi	har	blitt	bedt	om	å	
flykte	fra	ugudelighet.

Han	tok	med	seg	alle	som	ville	følge	med	ham.	Vi	har	
blitt	rådet	til	å	omgås	med	gode	venner	som	tror	på	
det	samme	som oss.

De	som	reiste,	trodde	på	Guds	advarsler	og	åpenbar-
inger.	Vi	har	blitt	rådet	til	å	lytte	til	våre	foreldre,	våre	
ledere	og profeten.

De	reiste	i	mange	dager	til	de	fant	et	nytt	sted	å	bo.	
Det	krever	noen	ganger	betydelig	innsats	å	gjøre	det	vi	
har	blitt	bedt	om	å gjøre.

Be elevene tenke på utfordringer de kan komme ut for 
med noe av det følgende: venner, fester, fritid, arbeid, 
skole, TV, filmer, Internett, musikk, bøker og blader.

•	 Hvordan	kan	prinsippet	med	å	flykte	fra	ugudelighet	
gjelde	disse	utfordringene?

•	 Hva	mistet	Lamans	og	Lemuels	tilhengere	da	Nephi	
forlot	dem?	(Noen	mulige	svar	kan	være	prestedøm-
met, frelsende ordinanser, åpenbaring, Skriftene og 
en profet.)

•	 Hva	mister	mennesker	i	dag	når	de	skiller	lag	
med profeten?

•	 Hvilken	annen	ulempe	for	de	ugudelige	nev-
ner Helaman 13:14 når alle de rettferdige forlater 
et samfunn?

For å runde av kan du gjerne be elevene slå opp 
eldste Richard G. Scotts uttalelse på side 57–58 i 
elevhåndboken.

2 Nephi 5:7–18, 26–27. Nephis folk levde  
på en måte som bragte lykke
Be elevene lese 2 Nephi 5:7–18, 26–27. Be dem merke 
seg hva nephittene gjorde eller hadde som bidro til 

deres lykke. Gi elevene noen minutter til å lese, og be 
dem så om å presentere det de har funnet.

Be en elev lese president Gordon B. Hinckleys uttalelse 
på side 58 i elevhåndboken.

•	 Hvilke	prinsipper	for	lykke	ser	du	i	denne	uttalelsen?

•	 Hvordan	kan	dette	anvendes	i	ditt liv?

2 Nephi 6–8. Israel vil være gjenopprettet  
når de tror på Messias
Disse kapitlene inneholder en del av en preken av 
Nephis bror Jakob, herunder noen av Jesajas profetier. 
Hjelp elevene å forstå at disse læresetningene gjelder 
“hele Israels hus” (2 Nephi 6:5).

Vis elevene et par bokstøtter. Spør hva som er hen-
sikten med bokstøtter. (De støtter bøker og andre 
gjenstander som står mellom dem.) Forklar at lærere 
ofte bruker “bokstøtter” når de underviser i en leksjon. 
Disse bokstøttene er leksjonens innledning og sam-
mendrag. I 2 Nephi 6–8 underviser Jakob fra Jesajas 
skrifter. Han har bokstøtter for disse læresetningene 
som hjelper oss å forstå hva han vil at vi skal lære.

Jakobs innledende bokstøtte finnes i 2 Nephi 6. Be en 
elev lese 2 Nephi 6:4–5.

•	 Hvilke	tidsperioder	sa	Jakob	at	han	ville	
undervise om?

•	 Hvorfor	mente	Jakob	at	Jesajas	læresetninger	var	
viktige	for folket?

Jakobs sammenfattende bokstøtte finnes i 2 Nephi 9:1–3. 
Les disse versene sammen med elevene. Be elevene 
merke seg grunner til at Jakob fremla Jesajas skrifter.

•	 Hvordan	kan	det	hjelpe	oss	å	forstå	disse	bokstøt-
tene	når	vi	leser	2 Nephi	6–8?

Skriv på tavlen: Jødenes historie og fremtid og Prinsip-
per for Israels innsamling. Forklar at Jakobs læresetnin-
ger kan organiseres i disse to kategoriene.

Jødenes historie og fremtid
Skriv følgende tidsangivelser og hendelser, noen 
av dem hentet fra den kronologiske oversikten på 
side 109–12 i Veiledning til Skriftene, på tavlen under 
overskriften Jødenes historie og fremtid. (Du kan gjerne 
skrive disse på tavlen eller på en plansje før leksjonen.) 
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Kapittel 8

Skriv ikke henvisningene til Mormons bok som står i 
parentes, ennå.

Be elevene lese 2 Nephi 6:6–11 og merke seg hvilke 
vers som handler om hvilken hendelse. Noen vers kan 
kanskje brukes til mer enn ett utsagn. Be en elev om å 
skrive henvisningene på tavlen etter hvert som elevene 
foreslår dem.

Jødenes historie og fremtid

587	f.Kr.	–	Erobring	av	Jerusalem	(vers 8)

537	f.Kr.	–	Cyrus’	dekret	om	at	jødene	skulle	vende	
tilbake	(vers 9)

	30–33	e.Kr.	–	Jesu	Kristi	jordiske	virke	(vers 9)

[NO	TRANSLATION]	33e.Kr.	–	Jesu	Kristi	korsfes-
telse	(vers 9)

	70	e.	Kr.	–	Jerusalem	blir	beleiret	og	erobret,	og	
jødene	blir	igjen	adspredt	(vers 10–11)

•	 Be	elevene	se	på	2 Nephi	6:11	igjen.	Hva	vil	føre	
til	innsamlingen	av	Israels	hus?	(Når	de	kommer	til	
kunnskap om sin Forløser, vil de bli innsamlet til 
sine arveland. Du finner forklaringer på hva det vil 
si at medlemmer av Israels hus kommer til kunnskap 
om sin forløser, i 1 Nephi 15:14–16; 2 Nephi 30:7.)

Be en elev lese kapittelsammendraget til 2 Nephi 7. 
Påpek at dette kapitlet inneholder Jesajas profeti om 
Jesu Kristi jordiske virke og forsoning.

Be elevene lese 2 Nephi 7:2, 4–8 hver for seg. Be 
dem se etter ord eller uttrykk i denne profetien som 
bebuder hva Messias skulle si, gjøre eller oppleve. 
Drøft hvordan denne profetien ble oppfylt under 
Frelserens virke.

Be elevene uttrykke sine følelser om hva disse versene 
lærer oss om Frelseren.

Les 2 Nephi 8:17–23 sammen med elevene. Forklar at 
disse versene handler om fremtidige hendelser.

•	 Hva	sier	vers 18	at	jødene	måtte	klare	seg	uten?	
(Uten en leder.)

•	 Hva	lover	Herren	i	vers 21–23	at	han	vil	gjøre	for	sitt	
folk?	(Han	lover	å	ta	deres	lidelse	–	“tumlebegeret	…	
bunnfallet i [hans] vredes beger” – og la det komme 
over deres forfølgere.)

Prinsipper for Israels innsamling
For å hjelpe elevene å forstå at 2 Nephi 8 handler om 
Israels innsamling, kan du be dem lese kapittelsam-
mendraget. Del dem så i to grupper. Be én gruppe 
lese 2 Nephi 8:1–2, 7–8, 12, 24–25 og finne svar på 
følgende spørsmål:

•	 Hvordan	kan	Herrens	råd	i	disse	versene	hjelpe	oss	
å	være	blant	dem	som	blir	innsamlet	i	de	siste dager?

Be den andre gruppen lese 2 Nephi 8:3–6, 11 og finne 
svar på følgende spørsmål:

•	 Hvordan	kan	det	å	huske	på	disse	lovede	velsig-
nelsene hjelpe oss å holde oss trofaste i møte med 
fristelser?

Etter fire til fem minutter spør du elevene hva de har 
funnet ut.

•	 Hvilken	sammenheng	er	det	mellom	misjonærarbeid	
og	Israels	innsamling?	(Hjelp	elevene	å	forstå	at	de	
tar del i Israels innsamling når de innbyr sine venner 
og sine nærmeste til å lære mer om evangeliet.)

Presenter følgende uttalelse av eldste Bruce R. 
 McConkie i De tolv apostlers quorum:

“Hvorfor	ble	Israel	adspredt?	…	Våre	israelittiske	
forfedre ble adspredt fordi de forkastet evangeliet, 
vanhelliget prestedømmet, forsaket Kirken og forlot 
riket. De ble adspredt fordi de vendte seg bort fra 
Herren, tilba falske guder og vandret på alle de 
hedenske nasjoners veier. De ble adspredt fordi de 
forsaket pakten med Abraham, trampet de hellige 
ordinanser under sine føtter og forkastet Herren 
Jehova, som er vår Herre Jesus, som alle deres 
profeter vitnet om. Israel ble adspredt på grunn av 
frafall. I sin vrede på grunn av deres ugudelighet og 
opprørskhet spredte Herren dem blant hedningene 
i alle jordens nasjoner.
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2 Nephi 4–8

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 ha 
tro på Herren Jesus Kristus, omvende seg, bli døpt 
og motta Den hellige ånds gave og å holde Guds 
bud. Den innebærer å tro på evangeliet, slutte seg 
til Kirken og komme inn i riket. Den innebærer å 
motta Det hellige prestedømme, å bli begavet med 
kraft fra det høye på hellige steder og å motta alle 
Abrahams, Isaks og Jakobs velsignelser gjennom 
det celestiale ekteskaps ordinans” (A New Witness 
for the Articles of Faith [1985], 515).

Bær vitnesbyrd om Israels innsamling, om vår mulighet 
til å bli innsamlet til Frelseren som medlemmer av hans 
kirke, samt vår anledning til å hjelpe andre også å bli 
innsamlet.
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Kapittel 9

Innledning
Da Nephi satte sammen sin opptegnelse, tok han med 
to av sin bror Jakobs prekener. I den første preke-
nen, som spenner over 2 Nephi 6–9, vitnet Jakob om 
den kraft Frelserens forsoning har til å kjøpe oss fri 
fra fallets åndelige og fysiske virkninger. I den andre 
prekenen, som finnes i 2 Nephi 10, talte Jakob igjen 
om forløsning. Etter å ha profetert om jødenes adspre-
delse, ga han et budskap om håp for alle mennesker 
på grunn av Frelserens nåde. Han oppfordret oss til 
å “huske [ Jesus Kristus] og legge bort våre synder 
og ikke henge med hodet, for vi er ikke vist bort” 
(2 Nephi 10:20).

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Forsoningen	kjøpte	alle	mennesker	fri	fra	fallet	og	

gjorde det mulig for de rettferdige å arve Guds rike 
(se 2 Nephi 9:5–21, 41, 46).

•	 Våre	holdninger	og	handlinger	avgjør	hvorvidt	vi	
mottar forsoningens fulle velsignelser (se 2 Nephi 
9:21–54).

•	 Når	medlemmer	av	Israels	hus	tror	på	Jesus	Kristus,	
blir de innsamlet som hans paktsfolk (se 2 Nephi 10).

Undervisningsforslag
2 Nephi 9:5–21, 41, 46. Forsoningen kjøpte alle 
mennesker fri fra fallet og gjorde det mulig for 
de rettferdige å arve Guds rike
Før leksjonsperioden klargjør du tavlen som vist i 
denne seksjonen.

Forklar at 2 Nephi 9 er et av de kapitler i alle Skriftene 
som best beskriver forsoningen. Ved å studere dette 
kapitlet kan elevene få dypere kunnskap om læren om 
forsoningen.

Del klassen i fire grupper. Tildel hver gruppe en av 
de fire skriftbolkene som står på tavlen. De kan lese 
versene hver for seg eller høyt for hverandre. Deretter 
skulle de drøfte svarene på sine tildelte spørsmål. Be 
hver gruppe utnevne en talsperson til å presentere sva-
rene for klassen. Be elevene markere skriftsteder som 
er viktige for dem, mens de lytter til svarene fra hver 
gruppe. (Denne aktiviteten kan ta flere minutter.)

Kapittel 9
2 Nephi 9–10

Gruppe 1

2 Nephi	9:7–13,	19;	se	også	Alma	42:9;	Helaman	
14:15–18

•	 Hva	ville	ha	skjedd	med	kroppen	vår	dersom	det	
ikke	hadde	vært	noen	forsoning?	Hva	ville	ha	skjedd	
med ånden?

•	 Hva	er	fysisk	død?	Hva	er	åndelig død?

•	 Hvordan	hjelper	forsoningen	oss	å	overvinne	fysisk	
død	og	åndelig død?

•	 Hvorfor	tror	du	Jakob	kalte	fysisk	og	åndelig	død	for	
et	“grufullt uhyre”?

Gruppe 2

2 Nephi	9:12–16,	41,	46

•	 Hva	lærer	du	om	dommen	ved	å	lese	og	grunne	på	
disse versene?

•	 Hvem	vil	avsi	den	endelige	dom	over	oss?	(Se	også	
Johannes	5:22.)

•	 Hvordan	vil	de	ugudelige	reagere	når	de	blir dømt?

Gruppe 3

2 Nephi	9:5–7

•	 Hvorfor	er	død	og	oppstandelse	nødvendige	
bestanddeler	av	Guds plan?

•	 Hva	er	den	“første	dom”	som	er	nevnt	i	2 Nephi	
9:7?	Hvordan	overvinner	forsoningen	disse	
konsekvensene?

Gruppe 4

2 Nephi	9:16–21

•	 Hva	betyr	det	for	deg	å	utholde	verdens	
mange kors?

•	 Hva	er	noen	av	velsignelsene	som	loves	de	rettfer-
dige	gjennom	forsoningen?

•	 Jakob	sa	at	Jesus	Kristus	led	alle	menneskers	
smerter.	Hvordan	påvirker	denne	sannheten	dine	
følelser	for	Frelseren?	Hvordan	har	denne	sannhe-
ten	påvirket	ditt liv?
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2 Nephi 9–10

Etter at dere har gjort denne oppgaven, kan du gjerne 
be elevene uttrykke hva de føler angående det Jakob 
forkynte. Du kan sammenfatte elevenes følelser ved at 
du bærer ditt vitnesbyrd om disse læresetningene.

For å hjelpe elevene å fokusere på Jesu Kristi forsoning 
kan du vurdere å be dem presentere sine favorittlinjer 
fra de nadverdssalmene de liker best.

2 Nephi 9:21–54. Våre holdninger og handlinger 
avgjør hvorvidt vi mottar forsoningens fulle 
velsignelser
Jakobs læresetninger i 2 Nephi 9 hjelper oss å forstå 
hvordan våre holdninger og handlinger påvirker vår 
evne til å motta alle forsoningens velsignelser. Noen 
holdninger og handlinger hjelper oss å komme til Kris-
tus, mens andre hindrer oss i å komme til ham.

For å hjelpe elevene å bli klar over disse holdningene 
og handlingene, kan du gi dem et ark hver. Be dem 
brette arket i to. På den ene halvdelen av arket ber du 
dem skrive Fjerner oss fra Kristus. På den andre halv-
delen ber du dem skrive Bringer oss nærmere Kristus. 
Be dem lese 2 Nephi 9:21–54 og notere de holdninger 
og handlinger i disse versene som kommer inn under 
disse to kategoriene. Det kan være lurt å la elevene 
samarbeide to og to. Du kan også oppfordre dem til å 
markere det de finner i sine Skrifter, i tillegg til å skrive 
dem på arket.

Etter noen minutter ber du elevene presentere det de 
har kommet frem til. For å hjelpe dem å grunne på og 
anvende det de kommer frem til, kan du stille noen av 
eller alle de følgende spørsmålene. Du kan også lage 
dine egne spørsmål om de samme versene eller om 
andre vers i leseoppdraget.

•	 Hvordan	gjelder	prinsippene	og	ordinansene	
i vers 23–24 vår evne til å motta forsoningens 
velsignelser?

•	 Hva	tror	du	det	vil	si	å	sløse	bort	vår	prøvetids	dager,	
slik	det	står	i	vers 27?	(Du	kan	gjerne	påpeke	at	vårt	
jordeliv noen ganger kalles “vår prøvetids dager” – 
eller med andre ord, en tid for å bli prøvet.) Hvorfor 
er Herren misfornøyd med oss hvis vi sløser bort 
våre dager?

•	 Hvordan	kan	vi	anvende	rådet	i	vers 28–29    
på våre anstrengelser for å lære og skaffe oss 

utdannelse?	Hvordan	kan	vi	anvende	rådet	i	vers 30	
på våre anstrengelser for å forsørge oss selv og 
vår	familie?	Se	disse	versene	i	sammenheng	med	
vers 42–43. Hvorfor trenger vi å se oss selv som 
“tåper	for Gud”?

•	 Hva	tror	du	det	vil	si	å	være	døv	eller	blind,	slik	det	
uttrykkes	i	vers 31–32?	Hva	kan	vi	gjøre	for	å	åpne	
våre	åndelige	ører	og øyne?

•	 Jakob	tok	til	orde	mot	dem	som	tilber	avguder	(se	
vers 37). Kan du nevne noen eksempler på avguds-
dyrkelse	i	vår	tid?	Hvorfor	tror	du	djevelen	“fryder	
seg”	over	avgudsdyrkelse?

•	 Hva	tror	du	det	vil	si	å	være	“kjødeligsinnet”?	
(2 Nephi 9:39). Hvordan hindrer denne holdnin-
gen	oss	i	å	komme	til	Kristus?	Hva	tror	du	det	vil	
si	å	være	“åndeligsinnet”?	Hvordan	hjelper	denne	
holdningen	oss	å	komme	til	ham?	(Du	kan	gjerne	gi	
elevene tid til å lære den andre setningen i 2 Nephi 
9:39 utenat. Be så en eller flere elever om å fremsi 
setningen.)

•	 I	vers 50–51	snakker	Jakob	om	å	stille	vår	tørst	og	til-
fredsstille vår hunger. Hvordan gjelder disse ordene 
våre	anstrengelser	for	å	komme	til Kristus?

•	 På	hvilke	måter	kan	disse	versene	påvirke	oss	når	vi	
skal	ta	viktige	avgjørelser?

Be hver elev om å granske sin egen liste og bestemme 
seg for noe han eller hun vil gjøre for å få større del i 
forsoningens velsignelser.

2 Nephi 10. Når medlemmer av Israels  
hus tror på Jesus Kristus, blir de innsamlet  
som hans paktsfolk
Etter å ha undervist om personlig, individuell forløs-
ning (se 2 Nephi 9), avsluttet Jakob sin preken. Han 
fortalte folket at han ville “fortelle [dem] resten av [sine] 
ord” dagen etter (2 Nephi 9:54). Da han underviste 
folket igjen, gikk han tilbake til det emnet han hadde 
undervist om i begynnelsen av sin første preken, for-
løsningen av Israels hus. Han talte om jødenes fremtid 
i Jerusalem, om sitt folk og om hedningefolkene som 
skulle bo i Amerika. Dette kapitlet er også en innled-
ning til Jesajas skrifter som kommer i 2 Nephi 12–24.
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Be en elev lese 2 Nephi 10:3–6. Disse versene 
inneholder Jakobs profeti om dem som bodde i 
Jerusalems land.

•	 Hva	sier	disse	versene	ville	føre	til	Israels	adspre-
delse	etter	Frelserens	tjenestegjerning?

Be en annen elev lese 2 Nephi 10:7–8.

•	 Hva	må	skje	blant	medlemmene	av	Israels	hus	før	de	
kan	vende	tilbake	til	sine arveland?

•	 Hvilken	rolle	spiller	heltidsmisjonærene	i	Israels	
innsamling?

•	 Hvordan	kan	vi	bidra	til	Israels	innsamling?

Mens elevene drøfter disse spørsmålene, kan du be 
dem lese uttalelsene av eldste Bruce R. McConkie på 
side 67 i elevhåndboken og eldste Russell M. Nelsons 
uttalelse på side 68 i elevhåndboken. Eldste Nelsons 
uttalelse finnes også på den tilhørende DVD-en A .

Jakob fortsatte å beskrive mange hendelser som skulle 
finne sted i forbindelse med Israels innsamling i de 
siste dager. Skriv følgende henvisninger på tavlen. Be 
elevene skrive av listen på et ark.

2 Nephi 10

vers 8)
vers 9)
vers 10–12
vers 13–16
vers 17)
vers 18–19
vers 20–22

Be elevene lese hver henvisning hver for seg og sam-
menfatte Jakobs læresetninger med egne ord. (Noen 
elever vil kanskje stille spørsmål om Jakobs profeti i 
vers 10–12 om at det ikke skal være noen konger. De 
tror kanskje at profetien ikke stemmer overens med 
senere opptegnelser i Mormons bok, som handler om 
konger som Mosiah, hans sønn Benjamin og Benjamins 
sønn Mosiah. Påpek at nephittenes konger var israelit-
ter, ikke hedninger. Jakobs profeti handlet om hednin-
gene i de siste dager, ikke kongene på deres tid.)

Etter noen minutter ber du elevene fortelle hva de har 
kommet frem til i hver henvisning. Elevene kan ha fun-
net mer enn ett prinsipp i hvert skriftsted.

Be en elev lese 2 Nephi 10:22–25.

•	 Hvilke	sannheter	i	disse	versene	kan	hjelpe	oss	å	
“lyse	opp”	i	vårt	hjerte?	(vers 23).	Hvorfor	har	disse	
sannhetene	betydning	for deg?

•	 Da	Jakob	befalte	folket	å	“[forsone	seg]	med	Guds	
vilje” (vers 24), oppfordret han dem til å bringe sin 
vilje i samsvar med Guds vilje. Hva kan vi måtte 
gjøre	i	dag	for	å	forsone	oss	med	Guds vilje?

•	 Hvorfor	er	det	viktig	å	huske	at	selv	etter	at	vi	har	
anstrengt oss flittig for å forsone oss med Guds vilje, 
blir	vi	bare	frelst	ved	hans nåde?

Bær vitnesbyrd om Jesu Kristi forsoning og de andre 
prinsippene elevene har drøftet i denne leksjonen. For-
tell om hvordan disse sannhetene har velsignet deg.
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Innledning
Nephi og hans bror Jakob gjorde utstrakt bruk av 
sitater fra Jesaja, og begge erklærte at vi skulle anvende 
Jesajas læresetninger på oss selv (se 1 Nephi 19:23; 
2 Nephi 6:5). Selv om Jesaja levde for lenge siden og 
ofte talte om mennesker, steder og ting som er ukjente 
for oss, er læresetningene hans relevante for vårt liv 
i dag. Når du og dine elever gransker hans ord, vil 
dere oppdage at hans advarsler, oppmuntrende ord 
og erklæringer om Frelseren er like aktuelle nå som 
de var da han skrev dem.

Hvert av Jesaja-kapitlene har sitt eget budskap. Visse 
temaer strekker seg imidlertid over mer enn ett kapittel. 
Denne leksjonen, som dekker 2 Nephi 11–16, kommer 
inn på de store straffedommer som vil komme over 
de ugudelige i de siste dager, og Herrens løfte om at 
han vil huske sitt folk i de tider. Neste leksjon dekker 
2 Nephi 17–24, som inneholder Jesajas profetier om 
hvordan løftet om å beskytte Jesu Kristi ydmyke og 
lydige etterfølgere vil bli oppfylt. Kapittel 12 dekker 
2 Nephi 25–27, som omfatter Nephis egen kommentar 
og bidrar til å gjøre Jesajas skrivelser klarere og lettere 
å forstå, og dermed fjerner mange snublestener som 
leserne kan støte på. Nephi vitner også om at frem-
komsten av Mormons bok er med på å oppfylle noen 
av Jesajas profetier.

Vær ikke så altfor opptatt av betydningen av det sym-
bolske språket. Hjelp isteden elevene å forstå hvordan 
Jesajas budskap gjelder deres eget liv.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Alt	Gud	har	gitt	oss,	er	forbilder	på	Jesus	Kristus	

(se 2 Nephi 11:4–8).

•	 Gud	vil	bringe	straffedommer	og	fred	i	de	siste	dager	
(se 2 Nephi 12–14).

•	 Jesaja	profeterte	at	Herren	ville	løfte	et	banner	for	å	
samle Israel (se 2 Nephi 12:1–3; 15:13–30).

Undervisningsforslag
2 Nephi 11:1–3 Nephi, Jakob og Jesaja er tre 
vitner om Kristus i Mormons bok
Hold opp en Mormons bok. Spør elevene om de kan 
nevne de tre viktigste opptegnelsesførerne på Nephis 

Kapittel 10
2 Nephi 11–16

mindre plater. Hjelp dem å forstå at Nephis, Jakobs 
og Jesajas skrivelser utgjør 135 av de 143 sidene fra de 
mindre plater (fra 1 Nephi til og med Omnis bok).

Les 2 Nephi 11:1–3 sammen med elevene, og prøv å 
finne en erfaring som Nephi, Jakob og Jesaja hadde 
til felles.

•	 Hvorfor	kan	det	være	viktig	at	disse	tre	profetenes	
vitnesbyrd	kommer	tidlig	i	Mormons bok?

•	 Hvordan	sier	2 Nephi	11:3	at	Gud	stadfester	sitt	ord?	
Hvorfor tror du det er viktig å ha flere vitner om 
Guds ord?

•	 Nephi	sa	at	i	tillegg	til	å	oppreise	vitner,	“beviser	
[Herren] alle sine ord” (2 Nephi 11:3). Hvordan har 
Herren	hjulpet	deg	å	forstå	at	hans	ord	er sanne?

•	 Når	har	ellers	Herren	sørget	for	tre vitner?

For å hjelpe elevene å se forbindelsen mellom Nephi, 
Jakob og Jesaja – tre vitner i Mormons bok – og Oliver 
Cowdery, David Whitmer og Martin Harris – de tre vit-
ner om Mormons bok – kan du be en elev lese kapit-
teloverskriften til Lære og pakter 17. Be en annen elev 
lese Lære og pakter 17:1–4. Oppfordre elevene til å 
krysshenvise 2 Nephi 11:1–3 til Lære og pakter 17:1–4.

Be en elev lese uttalelsen av eldste Jeffrey R. Holland 
på side 69 i elevhåndboken. Oppfordre elevene til å 
lytte etter grunner til at det er viktig å ha Nephi, Jakob 
og Jesajas skrivelser tidlig i Mormons bok.

•	 Hvorfor	sier	eldste	Holland	det	er	viktig	å	ha	disse	
skrivelsene	av	Nephi,	Jakob	og	Jesaja?	(For	å	stad-
feste Mormons bok som et annet testamente om 
Jesus Kristus, og for å legge grunnlaget for å for-
kynne læren om Kristus i Mormons bok.)

•	 Hvordan	kan	Mormons	bok	styrke	vårt	vitnesbyrd	
om	Jesus	Kristus?	Hvordan	har	det	styrket ditt?

2 Nephi 11:4–8. Alt Gud har gitt oss, er forbilder 
på Jesus Kristus
Be elevene lese 2 Nephi 11:4 hver for seg. Foreslå at de 
merker ordet forbilder. Spør dem om de vet hva ordet 
betyr. Du kan gjerne la dem lese Moses 6:63 og forkla-
ringen av ordet forbilder på side 73 i elevhåndboken. 
Be dem streke under nøkkelord i denne forklaringen, 
som forestille, påminnelse, symbol og undervise.
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•	 Hvorfor	tror	du	Herren	bruker	forbilder	eller	symbo-
ler	for	å	undervise	sitt folk?

•	 Hvorfor	er	det	nyttig	for	oss	å	være	oppmerksomme	
på	denne	undervisningsmetoden?

•	 Hvilke	forbilder	på	Jesus	Kristus	har	du	sett	i	Skrif-
tene?	i	ditt	eget	liv?	i	verden	rundt deg?

Be elevene lese 2 Nephi 11:4–7 hver for seg. Oppfor-
dre dem til å streke under viktige sannheter om Jesus 
Kristus som de kan lære av Nephis vitnesbyrd. Be ele-
vene gå sammen to og to. Be dem sammenligne det de 
har markert om Frelseren. Be så hvert par om å drøfte 
følgende spørsmål:

•	 Hvilke	av	disse	uttalelsene	om	Jesus	Kristus	er	vik-
tigst	for	deg? Hvorfor?

Les 2 Nephi 11:8 sammen med klassen. Forklar at dette 
verset fungerer som en forsmak på Jesajas ord.

•	 Hva	sier	dette	verset	om	hvorfor	Nephi	delte	Jesajas	
ord	med oss?

Forklar at 2 Nephi 12–24 og 27 inneholder Jesajas ord. 
Nephis vitnesbyrd om Frelseren i 2 Nephi 11 forbere-
der oss til å se etter forbilder på Jesus Kristus i Jesajas 
læresetninger. Nephis vitnesbyrd forbereder oss også 

til å forstå Jesajas læresetninger om Herrens verk i de 
siste dager.

Bær ditt vitnesbyrd om Jesajas læresetninger i Mormons 
bok. Oppfordre elevene til å merke seg hvordan disse 
læresetningene kan forandre deres liv og hjelpe dem å 
forberede seg til de siste dagers store begivenheter.

2 Nephi 12–14. Gud vil bringe straffedommer  
og fred i de siste dager
Før klasseperioden klargjør du følgende oversikt på 
tavlen eller et utdelingsark. Ta med skriftstedhenvisnin-
gene, navnene på hver gruppe i Skriftene (i anførsels-
tegn) og beskrivelsen av hver gruppe i kursiv, men ikke 
ta med svarene (de nummererte listene). La det isteden 
være plass til å skrive i hver kolonne.

Forklar at klassen skal se nærmere på konsekvensene 
av tre folkegruppers handlinger. Selv om disse grup-
pene beskrives med symbolspråk, kan de identifiseres 
i generell forstand ut fra Jesajas beskrivelser og Nephis 
kommentar i 2 Nephi 25–26 og 28–30. Når Jesaja taler 
til Jakobs hus i 2 Nephi 12–13, taler han til hele Israels 
hus, både på sin egen tid og i de siste dager. I sin pro-
feti om Sions døtre omtaler han medlemmer av Kirken 
som blir stolte og verdslige. Når han omtaler “dem … 
som slapp bort” (2 Nephi 14:2), mener han medlemmer 

STRAFFEDOMMER OG FRED

2 Nephi 12:5; 13:1–15 2 Nephi 13:16–26 2 Nephi 14:2–6

“Jakobs	hus”

Israels	hus,	herunder	Juda	og	Jeru-
salem	(se	kapittelsammendraget	til	
2 Nephi	13)

	1.	Hungersnød	(13:1)

	2.	Fjerning	av	ledere	og	hederlige	
mennesker	(13:2–4)

	3.	Manglende	respekt	for	hverandre	
(13:5)

	4.	Jerusalem	vil	bli	lagt	i	ruiner	(13:8)

	5.	Juda	vil	falle	(13:8)

	6.	De	ugudelige	og	de	rettferdige	vil	
bli	belønnet	for	sine	handlinger	
(13:9–11)

	7.	Herren	vil	dømme	dem	(13:13–15)

”Sions	døtre”

Medlemmer	av	Kirken	som	blir	hovmo-
dige	og	verdslige

	1.	“Herren	skal	avdekke	deres	naken-
het”	(13:17)

	2.	Herren	vil	ta	fra	dem	det	de	har	
pyntet	seg	med	(13:18–24)

	3.	Menn	vil	bli	drept	i	krig	(13:25)

	4.	Folket	vil	bli	utplyndret	(13:26)

“Dem	…	som	slapp	bort”

Rettferdige	medlemmer	av	Israels	hus	
i	tusenårsriket

	1.	De	vil	være	vakre	og	herlige	(14:2)

	2.	Jordens	frukt	vil	være	utsøkt	for	
deres	skyld	(14:2)

	3.	De	skal	kalles	hellige	(14:3)

	4.	Herren	vil	få	deres	urenhet	vasket	
bort	(14:4)

	5.	Herren	vil	velsigne	dem	med	
beskyttelse	og	tilflukt	(14:5–6)
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av Israels hus som, gjennom Jesu Kristi forsoning og 
sin egen rettferdighet, vil unnslippe de straffedommer 
som kommer over de ugudelige.

Del klassen i to. Be den ene gruppen granske 2 Nephi 
12:5 og 13:1–15, og be den andre gruppen granske 
2 Nephi 13:16–26. Be den første gruppen finne de straf-
fedommer som vil komme over Jakobs hus, og be den 
andre gruppen finne de straffedommer som vil komme 
over Sions døtre. Påpek at Sions døtre tilhører Jakobs 
hus, men nevnes spesielt i disse versene. Når elevene 
har fått tilstrekkelig tid, ber du hver gruppe om å skrive 
det de har kommet frem til, under den aktuelle over-
skriften. (Den tredje kolonnen vil bli fylt ut senere.) Du 
finner mulige svar i oversikten på side 38.

Når elevene har gransket 2 Nephi 13, ber du en elev 
lese 2 Nephi 14:2–6 høyt. (Elevene vil kanskje spørre 
om 2 Nephi 14:1 er en profeti om flergifte. Forklar at 
tallforholdet syv kvinner på én mann skyldes krigen 
som beskrives i 2 Nephi 13:25, ikke gjeninnføring av 
flergifte.) Prøv som klasse å finne frem til de velsignel-
ser som vil komme til folket i 2 Nephi 14:2–6. Be ele-
vene skrive disse velsignelsene i den tredje kolonnen i 
oversikten, som vist på side 38.

For å hjelpe elevene å anvende disse profetiene på 
seg selv, kan du stille noen av eller alle de følgende 
spørsmålene:

•	 Jesaja	sa	at	én	grunn	til	at	Jakobs	hus	ville	oppleve	
så forferdelige konsekvenser var at landet deres var 
“fullt av avguder” (2 Nephi 12:8). Hvilke former for 
avgudsdyrkelse	har	vi	i	dag?	(Du	finner	eksempler	i	
Romerne 1:25; Helaman 6:31.)

•	 Jesaja	profeterte	om	de	velsignelser	som	ville	
komme til “dem av Israel som slapp bort” (2 Nephi 
14:2), og til dem som hadde blitt vasket rene av Her-
ren (se 2 Nephi 14:4). Hvordan kan det å overvinne 
fristelser	sammenlignes	med	å	slippe	unna?	Hvordan	
hjelper	Herren	oss	å	slippe unna?

•	 Nephi	sa	at	Jesajas	ord	kunne	hjelpe	hans	folk	å	
“oppløfte sine hjerter og fryde seg for alle mennes-
ker” (2 Nephi 11:8). Hva ser du i 2 Nephi 12–14 som 
kan	få	oss	til	å	fryde oss?

•	 Jesaja	profeterte	om	Sions	døtre	som	ville	la	seg	bli	
overvunnet av verden. Hvordan kan vi beskytte oss 
mot	verdslige	holdninger?

•	 Hvilke	velsignelser	i	tusenårsriket	kan	vi	også	
nyte nå?

•	 Hvordan	kan	Jesajas	ord	hjelpe	oss	å	ta	viktige	
avgjørelser?	Hvordan	kan	Jesajas	ord	hjelpe	oss	å	
leve	i	de	vanskelige	tider	i	de	siste dager?

Bær vitnesbyrd om hvordan Jesajas budskap hjelper 
oss å forberede oss for Jesu Kristi annet komme. Hjelp 
elevene å forstå at det ikke er noen grunn til å frykte 
det som skal skje i de siste dager (se 1 Nephi 22:17). Vi 
kan finne trygghet og fred ved å holde budene og lytte 
til Herrens røst.

2 Nephi 12:1–3; 15:13–30. Jesaja profeterte at 
Herren ville løfte et banner for å samle Israel
Be en elev lese 2 Nephi 15:13. Forklar at Israels 
barn ble ført i fangenskap av andre nasjoner når de 
forkastet Herren.

•	 Hvordan	var	Israels	åndelige	tilstand	også	som	et	
fangenskap?

•	 Hvordan	blir	vi	bundet	av	våre	synder?	Hvordan	kan	
vi	unnslippe	dette	fangenskapet?

Etter å ha beskrevet noen av konsekvensene av Israels 
frafall, kommer Jesaja med konkrete advarsler. Les 
2 Nephi 15:18–23 for klassen. Forklar at i dette skrift-
stedet gjentar Jesaja ordet ve, som refererer til sorg og 
lidelse. Stopp opp litt for hver gang du leser ordet ve. 
Oppfordre elevene til å markere dette ordet og viktige 
uttrykk som beskriver tilstander som vil føre til sorg 
og lidelse.

•	 Hvilke	handlinger	og	holdninger	er	nevnt	i	2 Nephi	
15:20–25	som	gjør	at	Herren	blir	sint	på	sitt folk?

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	unngå	å	bli	som	det	folk	som	
beskrives	i	vers 20–23?

Jesaja profeterte at Herren ville løfte et banner for å 
samle Israel. Skriv på følgende definisjon på tavlen fra 
An American Dictionary of the English Language, som 
ble samlet av Noah Webster og utgitt i 1828:

Banner:	“Et	signal	om	å	samles	eller	for	å	gi	et varsel”
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Be en elev lese 2 Nephi 15:26.

•	 Hvordan	angår	dette	banneret	Israels hus?

Du kan gjerne la elevene lese president Joseph  Fielding 
Smiths uttalelse på side 75 i elevhåndboken.

Jesaja profeterte at folket ville komme “hastig og lett” 
som reaksjon på banneret. Be en elev lese 2 Nephi 
15:27–29, som er Jesajas beskrivelse av hvordan det 
ville skje. For å hjelpe elevene å forstå denne profetien 
kan du la dem lese eldste LeGrand Richards’ forklaring 
på side 75 i elevhåndboken.

•	 Hvordan	har	du	sett	at	denne	profetien	har	blitt	opp-
fylt	i	ditt	liv?	i	familiemedlemmers	og	venners liv?

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	bidra	til	at	profetien	fortsetter	
å	bli oppfylt?

Be en elev lese 2 Nephi 12:2–3.

•	 På	hvilke	måter	angår	disse	versene	profetien	om	at	
Herren	ville	løfte	et	banner	for	å	samle	Israel?	(For	
å hjelpe elevene å besvare dette spørsmålet kan du 
la dem lese eldste LeGrand Richards’ uttalelse på 
side 71 i elevhåndboken – også tilgjengelig på den 
tilhørende DVD-en A ).

Les følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley 
(1910–2008), Kirkens 15. president (også tilgjengelig på 
den tilhørende DVD-en B ):

“Helt siden Salt Lake tempel ble innviet, har vi 
tolket dette skriftstedet i Jesaja … dit hen at det 
gjelder dette hellige Herrens hus. Et stadig økende 
antall over hele verden har siden dets innvielse 
sagt om dette stedet: ‘Kom, la oss gå opp til Her-
rens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære 
oss sine veier, og vi vandre på hans stier!’

Jeg tror og vitner om at det er Kirkens misjon å stå 
som et banner for nasjonene og et lys for verden. 
Vi har fått en stor og altomfattende befaling som 
vi ikke kan vike bort fra eller skyve fra oss. Vi tar 
imot denne befalingen og er fast bestemt på å 
utføre den, og med Guds hjelp skal vi gjøre det” 
(i Conference Report, okt. 2003, 86; eller Liahona, 
nov. 2003, 82–83).

•	 Hvordan	oppfyller	templene	i	de	siste	dager	profe-
tien	i	2 Nephi	12:2–3?

•	 Hvordan	hjelper	templer	Kirken	å	“stå	som	et	banner	
for	nasjonene”?

2 Nephi 16. Jesaja blir kalt til profet
Be elevene lese kapittelsammendraget til 2 Nephi 16. 
Be dem merke seg de forskjellige hendelsene i dette 
kapitlet. Du kan gjerne skrive følgende på tavlen:

Jesaja	ser	Herren. vers 1–4

Jesajas	synder	blir	tilgitt. vers 5–7

Jesaja	blir	kalt	til	å	advare,	
rope	omvendelse	og	profetere.

vers 8–13

Be en elev lese 2 Nephi 16:8 høyt. Be så elevene lese 
Abraham 3:27 hver for seg.

•	 Hvilken	betydning	tror	du	det	har	at	Jesajas	ord	var	
de	samme	som	Frelserens	ord	i	det	førjordiske råd?

For å understreke viktigheten av Jesajas kall og hans 
anseelse blant andre profeter, kan du presentere føl-
gende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv 
apostlers quorum:

“Jesaja er på alle måter den store messianske 
profet i Det gamle testamente, og som sådan er 
dette den mest gjennomtrengende profetiske røst 
i denne opptegnelsen. Han, mer enn noe annet 
vitne i den gamle verden, så og skrev og profe-
terte om Frelserens komme både i tidens midte 
og igjen i de siste dager. Han er sitert oftere i Det 
nye testamente, Mormons bok, Lære og pakter og 
samtidige dokumenter som Dødehavsrullene, enn 
noen annen profet i den gamle verden …
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Til og med Jesajas navn (‘Jehova frelser’ eller ‘Her-
ren er frelse’) synes å vitne om at han var beredt 
fra han ble født – eller rettere sagt før han ble 
født – til å vitne om Messias og bære vitnesbyrd 
om Kristi guddommelighet i forventning om både 
hans første og hans annet komme” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon [1997], 75–76, 77–78).

•	 Hva	sa	eldste	Holland	om	betydningen	av	Jesajas	liv	
og virke?

•	 Hva	var	Jesaja	forutordinert	til	å gjøre?

Bær vitnesbyrd om Jesajas kall som en Guds profet.
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Innledning
Gjennom en rekke bemerkelsesverdige åpenbaringer 
lærte Jesaja om Frelserens fødsel og det annet komme, 
tilstandene på jorden i de siste dager og den fred og 
glede som vil komme i tusenårsriket, samt djevelens 
endelige nederlag. Disse åpenbaringene, som ble skre-
vet ifølge “måten å profetere på blant jødene” (2 Nephi 
25:1), fortalte også om kommende hendelser på Jesajas 
tid. Selv om åpenbaringene hjelper oss å forstå tilstan-
dene på Jesajas tid, kan du hjelpe elevene å fokusere 
på deres betydning for oss i de siste dager. Vi kan lese 
dem med full tillit til at de inneholder budskap til oss i 
de siste dager – advarsler og budskap om fred og håp.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Jesus	Kristus	ble	født	for	å	regjere	som	Fredsfyrsten	

(se 2 Nephi 17–18; 19:1–7).

•	 De	ugudelige	vil	bli	tilintetgjort	ved	det	annet	
komme (se 2 Nephi 19:8–21; 20).

•	 Satans	motstand	mot	Gud	vil	til	slutt	mislykkes	
(se 2 Nephi 24).

Undervisningsforslag
2 Nephi 17–24. Jesaja profeterte om Frelserens 
fødsel og det annet komme
Be elevene slå opp 2 Nephi 17. Forklar at 2 Nephi 
17–24 inneholder profetier som Herren ga gjennom 
Jesaja. Disse profetiene angikk Jesajas tid og de siste 
dager. For å hjelpe elevene å forstå dette, kan du be 
dem lese følgende på side 78–79 i elevhåndboken: Inn-
ledningen til kapittel 11, oversikten og bakgrunnen til 
2 Nephi 17–24 og uttalelsen av eldste Dallin H. Oaks.

For å hjelpe elevene å forstå hvordan Jesajas profetier 
angår de siste dager, kan du be dem lese kapittelsam-
mendragene til 2 Nephi 17–24 (du kan gjerne infor-
mere elevene om at eldste Bruce R. McConkie i De 
tolv apostlers quorum skrev kapittelsammendragene i 
Mormons bok). Oppfordre dem til å streke under det 
som har med profetier om Jesu Kristi fødsel og det 
annet komme å gjøre. Be elevene finne minst én tanke 
i hvert kapittelsammendrag og fortelle hva de kommer 
frem til. De kan for eksempel svare:

Kapittel 11
2 Nephi 17–24

 1. Jesus Kristus vil bli født (kapittel 17).

 2. Han vil være en anstøtssten for de ugudelige 
(kapittel 18).

 3. Han vil være Fredsfyrsten (kapittel 19).

 4. De ugudelige vil bli tilintetgjort ved det annet 
komme (kapittel 20 og 23).

 5. Herren vil løfte et banner for å samle Israel 
(kapittel 21).

 6. I tusenårsriket vil alle mennesker prise Herren 
(kapittel 22).

 7. Det samlede Israel vil nyte hvile og fred i tusenårsri-
ket (kapittel 24).

Bær vitnesbyrd om Frelserens fødsel, det annet komme 
og hans store verk i de siste dager.

2 Nephi 17–18; 19:1–7. Jesus Kristus ble født  
for å regjere som Fredsfyrsten
Be elevene nevne så mange beskrivende titler på Jesus 
Kristus som de kan. Skriv svarene deres på tavlen. Du 
kan gjerne oppfordre dem til å skumlese side 90–94 i 
Veiledning til Skriftene for å få oversikt over Jesu Kristi 
mange titler og roller. Når elevene har svart, kan du 
be dem lese 2 Nephi 17:14. Tilføy tittelen Immanuel 
til listen på tavlen, eller sett ring rundt den hvis den 
allerede står der. Spør elevene om de vet hva denne 
tittelen betyr. Hvis ingen vet hva den betyr, kan du be 
dem lese definisjonen av ordet Immanuel i Veiledning 
til Skriftene eller på side 80 i elevhåndboken.

•	 Hva	betyr	tittelen	Immanuel? 

Denne profetiens grunnleggende betydning finnes i 
Det nye testamente, i Matteus 1:18–25. Be elevene lese 
dette skriftstedet.

•	 Hvordan	ble	Jesajas	profeti	om	Immanuel oppfylt?

•	 Når	har	du	sett	Herren	som	Immanuel,	eller	“Gud	
med	oss”	i	ditt liv?

2 Nephi 19:6–7 er en av de mest kjente profetiene om 
Frelseren. Les dette skriftstedet for klassen. Påpek at 
vers 6 inneholder fem titler på Jesus Kristus.

Skriv de fem titlene på tavlen. Del klassen i fem grup-
per. Be hver gruppe om å reflektere omhyggelig over 
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en av titlene. Be dem drøfte eksempler på hvordan 
Jesus Kristus oppfylte disse rollene under sitt jordiske 
virke, hvordan han oppfyller disse rollene nå, og hvor-
dan han vil fortsette å oppfylle disse rollene i tusenårs-
riket. Be hver gruppe utnevne en talsperson som kan gi 
et sammendrag av deres konklusjoner for hele klassen.

•	 Hvordan	kan	vår	kunnskap	om	at	Jesus	Kristus	utfø-
rer	disse	rollene	påvirke	vår	livsførsel?

Hvis tiden tillater det, kan du be elevene lære seg 
vers 6 utenat.

Fortell elevene om din kjærlighet til Frelseren og om 
velsignelser du mottar hver dag på grunn av ham. 
Du kan også be elevene fortelle hva de føler for 
disse tingene.

2 Nephi 19:8–21; 20. De ugudelige vil bli 
tilintetgjort ved det annet komme
Be elevene lese (eller lese om igjen) kapittelsammen-
draget til 2 Nephi 20. Dette kapitlet inneholder Jesajas 
profeti om at Assur ville bli ødelagt – en profeti som 
allerede er oppfylt. Men da Jesaja profeterte om Assurs 
ødeleggelse, profeterte han også om de ugudeliges 
tilintetgjørelse i de siste dager. Minn elevene på hvor 
viktige forbilder er for å forstå oldtidsprofetier (se 
kapittel 10 i denne håndboken).

Forklar at på Jesajas tid ble Israels hus delt i to konge-
riker. Stammene Juda og Benjamin, med hovedsete i 
byen Jerusalem, dannet et rike som ble kjent som Juda. 
Jesaja tilhørte dette riket. De andre ti stammene dannet 
et rike i nord, med hovedsete i byen Sikem, som lå i 
Samaria. De ble kjent som kongeriket Israel. De var 
også kjent som Efra’im, som var den dominerende 
gruppen blant dem. Samtidig var kongeriket Assur i 
ferd med å øke sin makt. (I Veiledning til Skriftene, 
side 109–12, finner du en oversikt over noe av historik-
ken til kongerikene Juda og Israel.)

Skriv følgende overskrifter og skriftstedhenvisninger 
på tavlen, men ikke ta med de nummererte svarene i 
hver kolonne.

Kongeriket Israel
2 Nephi	19:8–10,	13,	
17–20; 20:1–2

Assur
2 Nephi	20:5–15

	1.	Stolthet	(19:9–10)

	2.	De	søkte	ikke	Herren	
(19:13)

	3.	Hykleri	og	ugudelighet	
(19:17)

	4.	Egoisme	og	grådighet	
(19:19–20)

	5.	Vise	bort	de	fattige	og	
trengende	(20:2)

	1.	Ønske	om	å	ødelegge	
andre	(20:7)

	2.	Avgudsdyrkelse	
(20:11)

	3.	Stolthet	–	“hovmo-
dig	mine”	og	skryt	
(20:12–14)

	4.	 Ikke	vedkjenne	seg	
Guds	makt	(20:15)

Del klassen i to grupper. Be én gruppe om å granske 
versene i den første kolonnen og merke seg de synder 
som rådet i kongeriket Israel. Be den andre gruppen 
granske versene i den andre kolonnen og merke seg 
de synder som rådet blant assyrerne. Når elevene har 
fått tilstrekkelig tid, ber du dem skrive svarene sine på 
tavlen. Du finner noen mulige svar ovenfor.

Forklar at etter over 200 år med ugudelighet ble de ti 
stammene i kongeriket Israel erobret av assyrerne, som 
førte mange i fangenskap til Assur. Disse ti stammene 
ble kjent som de ti tapte stammer.

Assyrerne ble også rammet av konsekvensene av sin 
ugudelighet. Selv om de var et mektig folk, klarte de 
aldri å etablere et stabilt styre, og de ble til slutt erobret 
av mederne og babylonierne.

Vis igjen til oversikten på tavlen. Still følgende spørsmål 
for å hjelpe elevene å forstå de siste dagers betydning 
av Jesajas profetiske advarsler:

•	 På	hvilke	måter	viser	disse	overtredelsene	seg	i dag?

•	 Hvordan	kan	vi	motstå	disse	onde	tendensene?

Hjelp elevene å forstå hva konsekvensene av disse 
overtredelsene vil bli i de siste dager ved å be seks ele-
ver lese følgende vers: 2 Nephi 20:16, 17, 23, 26, 33, 34. 
Be elevene følge med i Skriftene sine og merke seg ord 
som beskriver de straffedommer som er profetert.
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•	 Hvilke	former	for	ødeleggelse	har	Herren	forord-
net	for	de	ugudelige	i	de	siste	dager?	(Hungersnød,	
brann, landeplager, ødeleggelse, redsel, å bli hugget 
ned, riker skal falle.)

Be en elev lese 2 Nephi 20:20–22. 

•	 Hva	sa	Jesaja	om	å	unngå	ugudelighet	og	unnslippe	
de	kommende	straffedommer?

•	 Hva	har	Herren	gitt	oss	i	vår	tid	for	å	hjelpe	oss	å	
stole	på ham?

2 Nephi 21. Isais kvist, stubb og rot
Du finner nyttige kommentarer til dette kapitlet i Lære 
og pakter 113 og på side 84–85 i elevhåndboken.

2 Nephi 22. Tusenårsriket vil være tusen år med 
fred og glede
Be elevene lese (eller lese om igjen) kapittelsammen-
draget til 2 Nephi 22, som forklarer at kapitlet handler 
om tusenårsriket. Kapitlet inneholder to uttrykk for 
takknemlighet. La elevene lese 2 Nephi 22 hver for seg.

•	 Hva	sier	vers 4–6	at	de	rettferdige	vil	si	når	
tusenårsriket kommer?

Påpek at selv etter de voldsomme omveltningene som 
vil finne sted før det annet komme (se L&p 45:33, 
39–42; 88:87–91; 133:49), vil menneskene prise Her-
ren for hans godhet og kjærlige omtanke (se 2 Nephi 
22:1–2; L&p 133:40–52).

•	 Hva	sier	vers 1–2	at	Herren	vil	gjøre	for	å	få	folket	til	
å	prise	ham	i	tusenårsriket?

Bær vitnesbyrd om at tusenårsriket nærmer seg og 
hvordan vi kan se frem til denne tiden med glede.

2 Nephi 24. Satans motstand mot Gud vil  
til slutt mislykkes
Lag følgende oversikt på tavlen, men skriv foreløpig 
ikke erklæringene i den andre kolonnen:

2 Nephi 24 Herren vil:

vers 1) Være	barmhjertig	mot	sitt	folk.

vers 2) Bringe	sitt	folk	til	deres	arveland.

vers 3) Gi	sitt	folk	hvile	fra	sorg,	frykt	og	
trelldom.

vers 5) Gjøre	ende	på	de	ugudeliges	makt.

La elevene lese 2 Nephi 24:1–8 hver for seg og merke 
seg hva Herren vil gjøre for sitt folk i de siste dager. 
Når elevene har fått tilstrekkelig tid, drøfter dere ver-
sene ved at du ber elevene fortelle hva de har kommet 
frem til. Skriv elevenes svar på tavlen. Du finner noen 
mulige svar ovenfor.

Be elevene lese 2 Nephi 24:12–20 og legge merke til 
Lucifers endelige skjebne.

•	 Hva	sier	Jesajas	profeti	vil	skje	med Satan?

•	 Hvilke	holdninger	førte	til	at	Satan	ble	kastet	ut	fra	
den	førjordiske verden?

Fortell hvor takknemlig du er fordi du vet at Herren 
vil seire og Satans anstrengelser vil mislykkes. Du kan 
også be elevene bære vitnesbyrd.
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Innledning
Etter å ha sitert noen av Jesajas skrifter (se 2 Nephi 
12–24) ga Nephi sine egne inspirerte kommentarer. 
Nephis klargjøring av Jesajas profetier kan sammen-
fattes i tre kategorier. For det første bekreftet han Jesu 
Kristi rolle som den eneste kilde til frelse. For det annet 
advarte han lesere i de siste dager mot stor ugudelig-
het: stolthet, prestelist og hemmelige forbund. For det 
tredje siterte han en annen av Jesajas profetier, som 
handler om gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium og 
fremkomsten av Mormons bok. Når elevene drøfter 
Nephis læresetninger, vil de forstå at Mormons bok 
vitner om Frelserens misjon og er et botemiddel mot 
ugudeligheten de siste dager.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Frelse	kommer	bare	gjennom	Jesus	Kristus	

(se 2 Nephi 25:19–30).

•	 Stolthet,	hemmelige	forbund	og	prestelist	vil	være	
anstøtsstener for mange i de siste dager (se 2 Nephi 
26:20–31).

•	 I	de	siste	dager	vil	Herren	utføre	“et	underlig	og	
forunderlig verk” (se 2 Nephi 27).

Undervisningsforslag
2 Nephi 25:1–8. Profetiens ånd gjør evangeliets 
sannheter lettfattelige
Be elevene lese 2 Nephi 25:1–8 hver for seg og merke 
seg hva som kan hjelpe oss å forstå Jesajas profetier. 
Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle 
hva de har kommet frem til. Du kan gjerne skrive sva-
rene deres på tavlen. De kan omfatte følgende:

	1.	Å	forstå	måten	å	profetere	på	blant	jødene	på	Jesa-
jas	tid	(se	vers 1).

	2.	Å	ha	profetiens	ånd	(se	vers 4).

	3.	Å	bli	undervist	på	samme	måte	som	jødene	på	Jesajas	
tid	(se	vers 5).

	4.	Å	kjenne	områdene	rundt	Jerusalem	på	Jesajas	tid	
(se	vers 6).

	5.	Å	leve	når	Jesajas	profetier	blir	oppfylt	(se	vers 8).

Kapittel 12
2 Nephi 25–27

Påpek at kanskje ikke alle Kirkens medlemmer vil få 
en grundig forståelse av punkt 1, 3 og 4 i listen over. 
Alle kan imidlertid motta profetiens ånd, og ettersom vi 
lever i de siste dager kan vi se etter den gradvise opp-
fyllelsen av Jesajas profetier. Selv om vi kanskje ikke 
vil se alle bli oppfylt, kan vi vite at de hendelser Jesaja 
forutså, finner sted rundt oss.

Be en elev lese 2 Nephi 25:4, og be så en annen elev 
lese Johannes’ åpenbaring 19:10.

•	 Hvordan	er	profetiens	ånd	definert	i	Johannes’	åpen-
baring	19:10?

Hvis du har skrevet elevenes liste på tavlen, tilføyer du 
Å ha et vitnesbyrd om Jesus. Foreslå at elevene skriver 
Johannes’ åpenbaring 19:10 i margen i Skriftene sine 
ved siden av 2 Nephi 25:4.

•	 Hvorfor	tror	du	Jesajas	profetier	er	lettere	å	forstå	for	
dem	som	har	et	vitnesbyrd	om	Jesus Kristus?

Oppfordre elevene til å merke seg henvisninger til 
Frelseren og hans sonoffer mens de studerer Jesajas 
profetier.

2 Nephi 25:19–30. Frelse kommer bare gjennom 
Jesus Kristus
Be elevene skumlese 2 Nephi 25:19–30 og merke seg 
hvor mange ganger ordet Kristus forekommer. Spør om 
noen i klassen vet hva dette ordet betyr. Hvis ingen vet 
det, ber du elevene slå opp “Jesus Kristus” i Veiledning 
til Skriftene og lese definisjonen.

•	 Hvordan	gjenspeiler	tittelen	Kristus Frelserens 
misjon?

Presenter følgende uttalelse, hvor eldste Gary J. 
 Coleman i De sytti vitner om Frelserens sentrale 
 betydning for oss:
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“Guds store plan sørget for en Frelser for oss. 
Alle tilregnelige mennesker synder og må gjen-
nom den erfaring døden er, når jordelivet er slutt. 
Derfor sendte Gud Jesus Kristus for å oppfylle 
planen ved å hjelpe oss å overvinne synd og død. 
Jesus er vår Frelser og Forløser. Ved sitt sonoffer 
for hver enkelt av oss hjelper han oss å overvinne 
synd ved omvendelse og dåp. Ved sin oppstand-
else gjør han det mulig for alle å overvinne døden 
og graven. Vi har tro til å følge Jesus og bli mer lik 
ham. Å, hvor vi elsker vår venn, den Herre Jesus 
Kristus, det eneste navn under himmelen hvorved 
vi kan bli frelst. [2 Nephi 25:20.] Jeg vet at Jesus 
frelser oss fra synd og død” (i Conference Report, 
april 2000, 35; eller Lys over Norge, juli 2000, 34).

Be elevene studere 2 Nephi 25:23–30 hver for seg og 
finne Nephis erklæringer og læresetninger om Frelse-
ren. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem 
gå sammen to og to og sammenligne sine oppdagelser 
i disse versene. Be hver elev om å velge seg ut et av 
Nephis poenger og fortelle hvorfor dette er viktig.

Når parene er ferdige med sin drøfting, retter du deres 
oppmerksomhet mot vers 26.

•	 Nephi	sa	at	det	er	ved	nåde	vi	blir	frelst	“etter	at	
vi	har	gjort	alt	vi	kan”.	Hva	innebærer	“alt	vi	kan”?	
(Se for eksempel Mosiah 4:29–30; Alma 24:11; L&p 
58:26–27    .)

•	 Hvordan	hjalp	Nephi	og	andre	sine	barn	å	fokusere	
på	Jesus Kristus?

•	 På	hvilke	måter	kan	vi	tale	om	Kristus,	glede	oss	i	
Kristus	og	forkynne	om Kristus?

•	 På	hvilke	måter	kan	vi	lære	om	Frelseren	og	
anvende	forsoningens	prinsipper	på	oss selv?

Be elevene fortelle om hvordan de har blitt velsignet 
ved at de har forstått at Frelseren er deres kilde til 
frelse. Du må gjerne også bære vitnesbyrd.

2 Nephi 26:20–31. Stolthet, hemmelige forbund 
og prestelist vil være anstøtsstener for mange i 
de siste dager
Lag følgende oversikt på tavlen, men ikke ta med 
ordene og uttrykkene under versenumrene:

Ugudelighet i de siste dager – 2 Nephi 26

vers 20–21 vers 22 vers 29–30

stolthet,	mis-
unnelse,	strid,	
ondskap

hemmelige	
forbund

prestelist

Del klassen i tre grupper. Gi hver gruppe et av disse 
skriftstedene. Be hver gruppe granske sitt eller sine 
vers og merke seg synder som Nephi sa ville være 
fremherskende i de siste dager. Når gruppene har fun-
net de synder Nephi beskrev, skriver du svarene deres 
på tavlen som vist over.

For å hjelpe elevene å forstå betydningen av ordet 
prestelist, kan du foreslå at de leser Nephis definisjon 
i 2 Nephi 26:29–31. De kan også lese uttalelsen av 
eldste M. Russell Ballard i De tolv apostlers quorum på 
side 92 i elevhåndboken (finnes også på den tilhørende 
DVD-en A ).

Be alle gruppene granske sine vers på nytt og merke 
seg handlinger og holdninger som følger hver overtre-
delse. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du en 
elev fra hver gruppe skrive det de har kommet frem til, 
på tavlen.

•	 Hvorfor	tror	du	disse	overtredelsene	er	avskyelige	
for Herren?

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	motvirke	de	onder	som	pre-
senteres	i	denne	profetien?	Hvilke	råd	har	profeter	
i de siste dager gitt som kan hjelpe oss å holde 
oss trofaste?

2 Nephi 27. I de siste dager vil Herren utføre 
“et underlig og forunderlig verk”
Før klasseperioden forbereder du følgende oversikt på 
tavlen eller et utdelingsark. Ikke ta med det som står i 
tredje kolonne.

Be elevene lese kapittelsammendraget til 2 Nephi 27. 
Forklar at dette kapitlet inneholder en av de viktigste 
profetiene om gjenopprettelsen i de siste dager – en 
profeti om Mormons boks fremkomst. Forklar også at 
2 Nephi 26 og 27 inneholder mange viktige detaljer som 
ikke finnes i Bibelens opptegnelse av Jesajas profeti. 
Disse ytterligere detaljene kan enten være en gjengivelse 
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av Jesajas tekst eller Nephis inspirerte kommentarer til 
det Jesaja forkynte. For å hjelpe elevene å se disse andre 
detaljene, retter du deres oppmerksomhet mot oversik-
ten. Be dem sammenligne versene i Jesaja 29 med de 
tilsvarende versene i 2 Nephi 26 og 27.
Mens elevene sammenligner versene, kan du oppfordre 
dem til å finne sannheter om Mormons boks fremkomst 
som finnes i 2 Nephi 26 og 27, men ikke i Jesaja 29. 
Foreslå at de markerer disse sannhetene i sin Mormons 
bok. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem 
drøfte det de har funnet. Du kan gjerne skrive svarene 
deres på tavlen. Du finner mulige svar i tredje kolonne 
i oversikten.

•	 Hvordan	styrker	denne	oldtidsprofetien	ditt	vit-
nesbyrd om Mormons bok og gjenopprettelsen av 
Herrens kirke?

Be en elev lese 2 Nephi 27:25–26.

•	 Hva	sa	Jesaja	at	Herren	ville	gjøre	for	sitt	folk	i	de	
siste dager?

Jesaja 29 2 Nephi 26–27 Flere sannheter i Mormons bok

1–3 ingen

Ingen 27:1 Profetien	skulle	oppfylles	i	de	siste	dager.

4–5 26:15–18 De	ord	som	skulle	komme	“fra	støvet”,	skulle	skrives	av	Nephis	og	hans	brødres	
etterkommere.

6–10 27:2–14 Boken	skulle	overleveres	til	én	mann	(Joseph	Smith),	som	så	skulle	gi	boken	til	
en	annen	mann	(Martin	Harris).	Tre	vitner	skulle	få	se	boken.	Andre	ville	også	
bære	vitnesbyrd	om	boken.

11–12 27:15–23 Flere	detaljer	er	gitt	om	å	bringe	disse	ordene	til	den	lærde	(se	også	Joseph	
Smith–Historie	1:63–65).

13–24 27:24–35 2 Nephi	27:24–25	klargjør	hvem	som	snakker.

•	 På	hvilke	måter	er	Mormons	bok	en	del	av	det	
underlige og forunderlige verk som finner sted over 
hele verden?

For å hjelpe elevene å besvare dette spørsmålet, kan du 
be dem lese følgende vers: 2 Nephi 27:29–30, 33–35; 
28:2. Be dem markere de velsignelser som vil komme 
på grunn av Mormons boks fremkomst.

•	 På	hvilke	måter	kan	du	se	at	disse	løftene	og	velsig-
nelsene	er	i	ferd	med	å	bli	oppfylt	i dag?

•	 Hvordan	kan	vi	gjøre	mer	for	å	hjelpe	andre	å	motta	
disse	velsignelsene?

Forklar at i elevenes leseoppdrag til neste leksjon 
fortsetter Nephi å profetere angående Mormons bok, 
blant annet om hvordan noen mennesker i verden vil 
reagere på boken. Bær ditt vitnesbyrd om Mormons 
boks fremkomst.
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Innledning
I 2 Nephi 28–30 beskriver Nephi noen av de vanskelige 
omstendighetene i de siste dager. Mens du underviser 
om hans ord i 2 Nephi 28, kan du hjelpe elevene å gjen-
kjenne “nytteløse og tåpelige læresetninger” – verdslige 
innflytelser og holdninger som kan påvirke deres tro. Når 
du underviser fra Nephis profeti i 2 Nephi 29 og peker 
på dens sammenheng med Jesajas profeti i 2 Nephi 27, 
kan elevene oppdage måter å hjelpe andre å akseptere 
Mormons bok som et annet vitne om Jesus Kristus på. 
Til sist gir 2 Nephi 30 deg og dine elever anledning til å 
snakke om tilstandene i tusenårsriket. Hjelp elevene å se 
hvilken belønning som venter Herrens paktsfolk.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 I	de	siste	dager	vil	mange	bli	villedet	av	falsk	lære	

(se 2 Nephi 28).

•	 Mormons	bok	står	sammen	med	Bibelen	om	å	bære	
vitnesbyrd om at Herren er Gud (se 2 Nephi 29).

•	 Lydighet,	omvendelse	og	tro	på	Jesus	Kristus	gjør	
oss kvalifisert til å bli Herrens paktsfolk (se 2 Nephi 
30:1–8).

Undervisningsforslag
2 Nephi 28. I de siste dager vil mange bli 
villedet av falsk lære
Be elevene se nøye på sammenhengen mellom falsk 
lære og stolthet mens de studerer 2 Nephi 28.

Lag følgende oversikt på tavlen:

2 Nephi	28:1–8 2 Nephi	28:9–16

2 Nephi	28:17–24 2 Nephi	28:25–32

Del klassen i fire grupper. Be hver gruppe studere og 
drøfte en av skriftstedbolkene som står på tavlen. Be 
hver gruppe merke seg de falske læresetningene Nephi 
profeterte at ville være fremheerskende i de siste dager. 
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Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du gruppene 
skrive på tavlen de falske læresetningene de fant i sin 
skriftstedbolk. Følgende spørsmål kan hjelpe deg å 
lede en diskusjon:

•	 Hva	er	galt	med	hver	av	disse	læresetningene?

•	 Hva	tror	du	det	er	som	gjør	disse	læresetningene	
forlokkende	for	så	mange?	Hva	kan	vi	gjøre	for	å	
motstå	fristelsene	forbundet	med	slike	læresetninger?

Forklar at Nephi advarte mot stolthet i de siste dager. 
Be elevene skumlese vers 7–16 og merke seg ordet 
stolthet og andre ord og uttrykk som beskriver stolthet.

•	 Hvilke	ord	og	utrykk	fant	du?	Hva	lærer	disse	ordene	
og	uttrykkene	deg	om	stolthet?	Hvorfor	er	stolthet	en	
så	farlig synd?

•	 Hvordan	kan	vi	være	“Kristi	ydmyke	etterfølgere”?	
(2 Nephi 28:14).

•	 Hva	sier	vers 20–22	om	Satans metoder?

Bær ditt vitnesbyrd om hvordan Mormons bok kan 
hjelpe oss å være sterke i møte med de falske læreset-
ninger som møter oss i de siste dager.

2 Nephi 29. Mormons bok står sammen  
med Bibelen om å bære vitnesbyrd om at 
Herren er Gud
Be elevene lese 2 Nephi 27, også kapittelsammendra-
get. Be en elev lese 2 Nephi 29:1–2.

•	 Hvilke	likheter	ser	du	mellom	2 Nephi	27	og	
2 Nephi	29?

Forviss deg om at elevene vet at Nephi i 2 Nephi 29 
bygger videre på temaer som Jesaja forkynte om i 
2 Nephi 27.

•	 Hvordan	er	Mormons	bok	et	“forunderlig	verk”	
(2 Nephi	29:1)	i	verden	i dag?

•	 Hva	tror	du	det	betyr	at	Herren	vil	“gjenvinne	[sitt]	
folk”?	(2 Nephi	29:1).	På	hvilke	måter	bruker	Herren	
Mormons	bok	til	å	oppnå dette?

•	 På	hvilke	måter	er	Mormons	boks	ord	i	ferd	med	å	
“hvisle	frem	til	jordens	ender”?	(2 Nephi	29:2).	(Du	
kan gjerne la elevene lese uttalelsene av president 
Ezra Taft Benson og president Gordon B. Hinckley 
på side 100–1 i elevhåndboken. President Bensons 
uttalelse finnes også på den tilhørende DVD-en A .)
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Forklar at til tross for Mormons boks “forunderlige” 
omstendigheter og hensikter, er det mange i verden som 
ikke vil akseptere den. Be en elev lese 2 Nephi 29:3.

Forklar at resten av dette kapitlet er Herrens ord til 
mennesker som sier at Bibelen inneholder alle Guds 
ord. Be elevene lese 2 Nephi 29:7–14 hver for seg eller 
to og to, og merke seg hva Mormons boks fremkomst 
viser verden. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber 
du dem fortelle hva de har kommet frem til. De kan for 
eksempel svare:

 1. Gud husker sine barn i alle nasjoner og sender sine 
ord til alle folkeslag (se vers 7).

 2. Ingen skulle knurre fordi de mottar flere av Herrens 
ord (se vers 8).

 3. Herren sier det samme til alle nasjoner (se vers 8).

 4. Herren er alltid den samme, og han taler etter sitt 
eget behag (se vers 9).

 5. Ingen skulle anta at Bibelen inneholder alle Herrens 
ord eller at Herren ikke har latt mer bli skrevet (se 
vers 10).

 6. Herren befaler alle folk i alle nasjoner å skrive hans 
ord (se vers 11).

 7. Herren vil dømme nasjonene ut fra de bøker han har 
latt skrive (se vers 11–12).

 8. Tre skriftlige vitner i de siste dager vil være Bibelen, 
Mormons bok og opptegnelsene til Israels tapte 
stammer (se vers 13. Legg merke til at Lære og pak-
ter, Den kostelige perle og læresetningene til siste-
dagers profeter er andre vitner).

 9. Alle nasjoners skrifter vil bli samlet for å vise at Her-
ren er Gud (se vers 14).

•	 Hva	er	det	ved	Herrens	svar	i	disse	versene	som	
gjør	inntrykk	på	deg?	Når	har	du	sett	at	disse	ordene	
er sanne?

•	 Hvordan	kan	vi	bruke	2 Nephi	29	til	å	eliminere	
andres	betenkeligheter	rundt	Mormons bok?

Hvis det passer, kan du be hjemvendte misjonærer i 
klassen fortelle om sine erfaringer med å presentere 
Mormons bok for undersøkere. Forklar at de både kan 
fortelle om tilfeller hvor noen straks har akseptert boken, 
og tilfeller hvor de har forkastet den eller hatt vanskelig 

for å akseptere den. Spør disse hjemvendte misjonærene 
hva de lærte av disse erfaringene. Du kan gjerne også 
fortelle om en erfaring du har hatt, og hva du har lært.

2 Nephi 30:1–8. Lydighet, omvendelse og tro på 
Jesus Kristus gjør oss kvalifisert til å bli Herrens 
paktsfolk
Be elevene lese 2 Nephi 30:1–2 hver for seg.

•	 Hva	sier	Nephi	man	må	gjøre	for	å	bli	en	del	av	Her-
rens	paktsfolk?

•	 Hvorfor	tror	du	omvendelse	er	nødvendig	for	å	
inngå	pakter	med	Herren?	Hvorfor	tror	du	det	er	
nødvendig	å	tro	på	Jesus Kristus?

Be seks elever lese 2 Nephi 30:3–8 høyt, ett vers pr. 
elev. Be elevene finne ut hvilken kunnskap som vil bli 
gjengitt til Nephis etterkommere og jødene i de siste 
dager. (Du kan gjerne påpeke at i 2 Nephi 30:1–8 nev-
ner Nephi de samme folkegruppene som Moroni nev-
ner på Mormons boks tittelside: hedningene, jødene og 
lamanittene.)

•	 Hvordan	tror	du	denne	kunnskapen	vil	hjelpe	det	
adspredte	Israel	å	komme	tilbake	til	pakten igjen?

•	 Hvor	sier	vers 8	at	Herrens	folk	befinner seg?

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	hjelpe	andre	å	inngå	og	holde	
pakter	med Herren?

2 Nephi 30:9–18. I tusenårsriket skal ikke Satan 
ha noen makt over menneskenes barns hjerter
Nephi profeterte at før Frelseren skal regjere i tusen 
år på jorden, vil det oppstå en stor adskillelse blant 
folket. Be en elev lese 2 Nephi 30:9–10. Du kan også la 
elevene lese Lære og pakter 63:54.

•	 Hvilke	tegn	ser	du	nå	til	denne	stadig	større	avstan-
den	mellom	ugudelighet	og	rettferdighet?

Forklar at i 2 Nephi 30:12–15 gjentar Nephi en av 
Jesajas profetier om tusenårsriket (se 2 Nephi 21:6–9). 
Så går han lenger enn Jesajas profeti og tar med flere 
detaljer. Be en elev lese versene 16–18. Rett elevenes 
oppmerksomhet mot løftet om at “Satan skal en lang 
stund ikke mer ha makt over menneskenes barns hjer-
ter”. Be så en elev lese 1 Nephi 22:26.

•	 Hvorfor	vil	ikke	Satan	ha	noen	makt	over	
menneskenes hjerter?
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Les følgende uttalelse av president Spencer W. Kimball 
(1895–1985), Kirkens 12. president:

“Når Satan blir bundet i ett eneste hjem – når 
Satan blir bundet i ett eneste liv – har tusenårsriket 
allerede begynt i dette hjemmet, dette livet” (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, red. Edward L. 
Kimball [1982], 172).

Bær vitnesbyrd om dette prinsippet som president 
Kimball ga oss. Be elevene hver for seg grunne på 
hva de kan gjøre for å begynne å motta tusenårsrikets 
velsignelser.
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Innledning
I et siste budskap til folket forkynte Nephi Kristi lære 
“ifølge [hans] klare og tydelige måte å profetere på” 
(2 Nephi 31:2). Han forkynte at vi må følge Jesu Kristi 
eksempel, omvende oss fra våre synder, bli døpt, motta 
Den hellige ånd og holde ut til enden. Denne “Kristi 
lære” ble åpenbart ved Jesu Kristi røst og bekreftet ved 
Faderens røst (se 2 Nephi 31:12, 15). Nephi erklærte 
at hvis vi følger Kristi lære, vil vi motta evig liv (se 
2 Nephi 31:20).

I sitt budskap oppfordret Nephi oss videre til å “nyte 
Kristi ord” (2 Nephi 32:3), “motta Den hellige ånd” 
(2 Nephi 32:5) og “alltid … be” (2 Nephi 32:9). Mens 
du underviser om Nephis budskap, kan du forsikre 
elevene om at hvis de lever i samsvar med Den hellige 
ånds tilskyndelser, vil Den hellige ånd “vise [dem] alt 
[de] skal gjøre” (2 Nephi 32:5).

Nephi avsluttet sitt budskap med en bønn om at vi 
må tro på Jesus Kristus. Han forkynte at hvis vi tror på 
Kristus, er vi beredt til å motta hans ord i Skriftene (se 
2 Nephi 33:10). Du kan hjelpe elevene å forstå hvordan 
deres tro på Herren Jesus Kristus styrker deres forstå-
else og anvendelse av hans ord slik de blir gitt oss av 
siste-dagers profeter.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Kristi	lære	fører	til	evig	liv	(se 2 Nephi	31).

•	 Kristi	ord	og	Den	hellige	ånd	lærer	oss	hva	vi	skal	
gjøre (se 2 Nephi 32; 33:1–5).

•	 De	som	tror	på	Jesus	Kristus,	vil	også	tro	på	Nephis	
ord (se 2 Nephi 33:3–15).

Undervisningsforslag
2 Nephi 31. Kristi lære fører til evig liv
Skriv Kristi lære på tavlen. Påpek at Nephi bruker dette 
uttrykket i 2 Nephi 31:2, 21.

Presenter følgende uttalelse, hvor eldste Jeffrey R. 
 Holland i De tolv apostlers quorum forklarer hvor 
enkel og direkte “Kristi lære” i Mormons bok er:

Kapittel 14
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“ ‘Kristi lære’ slik den forkynnes av Nephi, er en 
storslagen, sammenfattende preken som fokuse-
rer på tro på Herren Jesus Kristus, omvendelse, 
dåp ved nedsenkning, å motta Den hellige ånds 
gave og å holde ut til enden… Slik den brukes i 
Mormons bok, er ‘Kristi lære’ enkel og likefrem. 
Den fokuserer utelukkende på evangeliets første 
prinsipper, herunder en oppfordring til å holde ut, 
fortsette og stå på. Det er i dens klarhet og enkel-
het at ‘Kristi lære’ har sin virkning …

… Kristi lære er ikke komplisert. Den er gjen-
nomgripende, vakker og målbevisst, tydelig 
og fullstendig” (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997],49–50, 56).

Forklar at Nephi forkynner Kristi lære i 2 Nephi 31.

Be elevene studere 2 Nephi 31:5–9 og merke seg hvorfor 
Jesus Kristus ble døpt. Skriv elevenes svar på tavlen. De 
kan for eksempel svare at han ble døpt for å fullbyrde all 
rettferdighet, for å ydmyke seg for Faderen, for å slutte 
pakt om å være lydig, for å få adgang til det celestiale 
rike og for å sette et eksempel til etterfølgelse for oss.

Be elevene lese 2 Nephi 31:10–18 hver for seg. Be dem 
granske disse versene for å se hva de kan lære om tro, 
omvendelse, dåp, Den hellige ånds gave og å holde 
ut til enden. Forklar at de skulle se etter betydningen 
av Nephis læresetninger så vel som bestemte ord. De 
skulle for eksempel se etter eksempler på tro i tillegg 
til selve ordet tro.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å lese og grunne, 
hjelper du dem å drøfte det de har lært. For å hjelpe 
dem å forstå hvor grunnleggende viktige prinsippene 
og ordinansene som omtales i disse versene er, drøfter 
dere ett prinsipp og én ordinans om gangen.

Forviss deg om at elevene forstår at hvert prinsipp og 
hver ordinans er nødvendig for at vi skal kunne motta 
alle forsoningens velsignelser. Disse prinsippene og 
ordinansene danner grunnlaget for Jesu Kristi lære fordi 
de er nødvendige for at vi skal kunne komme til ham.
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Bruk noen av eller alle de følgende spørsmålene til å 
lede elevenes drøfting:

•	 I	tillegg	til	grunnene	som	er	gitt	for	Jesu	dåp,	hva	er	
noen	ytterligere	grunner	til	at	vi	trenger	å	bli	døpt?	
(For å motta Den hellige ånd [se vers 12–14], for å 
få forlatelse for våre synder [se vers 17] og for å bli 
medlem av Kirken [se L&p 20:37].)

•	 Hva	lærte	du	om	tro	ved	å	granske	disse	versene?	
om	omvendelse?	om	dåp?	om	Den	hellige	ånds	gave?	
om	å	holde	ut	til enden?

•	 Hvilken	sammenheng	har	hvert	av	de	første	prinsip-
pene	og	ordinansene	med	Jesu	Kristi	forsoning?

•	 Hvordan	leder	hvert	punkt	i	Kristi	lære	til	det	neste?	
Hvordan	leder	for	eksempel	tro	til	omvendelse?	
Hvordan hjelper Den hellige ånd oss å holde ut 
til enden?

•	 Hvilken	sammenheng	er	det	mellom	alle	disse	prin-
sippene	og	ordinansene?

Hjelp elevene å forstå at omvendelse og dåp ikke 
er porten til det celestiale rike. De er porten til den 
vei som fører til evig liv. Be elevene granske 2 Nephi 
31:19–20 og merke seg prinsipper vi må følge for å 
oppnå evig liv. Oppfordre elevene til å markere disse 
prinsippene i Skriftene sine.

•	 Hva	mer	må	vi	gjøre	enn	å	omvende	oss	og	bli	døpt	
for	å	oppnå	evig liv?

•	 Hva	betyr	ordet	standhaftighet  ?	Hvordan	beskriver	
dette	ordet	vår	fremgang	på	veien	til	evig liv?

•	 Hvorfor	tror	du	det	er	nødvendig	å	elske	alle	menne-
sker	for	å	oppnå	evig liv?

•	 Hvordan	er	2 Nephi	31:16	med	på	å	forklare	hva	det	
vil	si	å	holde	ut	til enden?

•	 Du	kan	gjerne	oppfordre	elevene	til	å	lære	2 Nephi	
31:20 utenat.

Gi elevene litt tid til å tenke på følgende spørsmål. 
Foreslå at de hver for seg skriver ned sine svar på 
spørsmålet.

•	 På	hvilke	måter	kan	du	bli	flinkere	til	å	følge	
Frelseren?

2 Nephi 31:19–20; 32:2–3. Nyt Kristi ord
Be elevene lese 2 Nephi 31:19–20; 32:2–3.

•	 Hva	tror	du	det	betyr	å	streve	fremover?	Hva	tror	du	
det	betyr	å	nyte	Kristi	ord?	Hvor	kan	vi	finne	Kristi ord?

Presenter følgende uttalelse av president Ezra Taft 
 Benson (1899–1994), Kirkens 13. president:

“Vi må komme ‘til Kristus og bli fullkommengjort 
i ham’. (Moroni 10:32.) Vi må komme ‘med et 
sønderknust hjerte og en angrende ånd’ (3 Nephi 
12:19), idet vi hungrer og tørster etter rettferdig-
het (se 3 Nephi 12:6). Vi må komme idet vi ‘nyter 
Kristi ord’ (se 2 Nephi 31:20) slik vi mottar det 
gjennom hans Skrifter, hans salvede og hans hel-
lige Ånd” (A Witness and a Warning [1988], 51).

•	 På	hvilke	måter	kan	det	å	nyte	Kristi	ord	hjelpe	oss	
å ha et “fullkomment, klart håp og kjærlighet til Gud 
og	alle	mennesker”?

•	 Hvordan	kan	vår	kjærlighet	til	Skriftene	hjelpe	oss	å	
holde	ut	til enden?

Eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum for-
klarte hvordan vi kan nyte Kristi ord:

“Hvis du og jeg skal nyte Kristi ord, må vi studere 
Skriftene og absorbere hans ord ved å meditere 
over dem og gjøre dem til en del av alle våre 
tanker og handlinger” (i Conference Report, okt. 
1998, 16; eller Liahona, jan. 1999, 16).

•	 Hva	har	du	gjort	for	at	ditt	daglige	skriftstudium	skal	
bli	en	meningsfylt	opplevelse?

•	 Nyter	du	Skriftene?

2 Nephi 32; 33:1–5. Kristi ord og Den hellige 
ånd lærer oss hva vi skal gjøre
Be elevene lese 2 Nephi 32:3, 5. Påpek at i disse ver-
sene vitner Nephi om to store kilder til åndelig kunn-
skap: Kristi ord og Den hellige ånd. (Du kan gjerne 
også minne elevene på at 2 Nephi 32:3 er et Kjenn 
Skriftene-vers    .)
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•	 Hvor	kan	vi	lese	eller	høre	Kristi	ord?	Hvordan	hjel-
per	Kristi	ord	oss	å	vite	hva	vi	skal gjøre?

•	 Hvordan	hjelper	Den	hellige	ånd	oss	å	vite	hva	vi	
skal gjøre?

•	 Hvilket	forhold	er	det	mellom	Kristi	ord	og	Den	hel-
lige	ånds	veiledning?

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen:

1 Nephi	11:1–6

L&p	76:15–21

L&p	138:1–11

Joseph	Smith	–	Historie	1:11–17

Forklar at dette er noen av de mange eksemplene på 
hvordan Kristi ord og Den hellige ånds veiledning står i 
forbindelse med hverandre. Gi elevene tid til å studere 
disse versene hver for seg.

•	 Hva	var	det	disse	profetene	gjorde	som	førte	til	at	de	
fikk	ytterligere	åpenbaring	fra	Herren?	(Understrek	at	
i tillegg til å nyte Skriftene, mediterte de over dem. 
Se 1 Nephi 11:1; L&p 76:15–19; 138:1, 11; Joseph 
Smith–Historie 1:12–13.)

•	 Hvordan	forente	Kristi	ord	og	Den	hellige	ånds	til-
skyndelser	seg	i	disse	åpenbaringene?

•	 Hvorfor	tror	du	at	det	å	nyte	Kristi	ord	hjelper	oss	å	
motta	Den	hellige	ånds	tilskyndelser?

Be en elev lese 2 Nephi 33:2. Understrek at når noen 
forherder sitt hjerte, vil ikke Den hellige ånd ha “noen 
plass i dem”. Be så elevene gå sammen to og to. Be 
hvert par lese og drøfte 2 Nephi 32:4–9 og 33:1–3. 
Oppfordre dem til å snakke om hvordan de kan forbe-
rede seg slik at Den hellige ånd kan ha en plass i dem. 
Når elevene har fått tilstrekkelig tid, stiller du noen av 
eller alle de følgende spørsmålene for å vurdere eleve-
nes forståelse:

•	 Hvorfor	strever	vi	noen	ganger	med	å	oppleve	og	
forstå	åndelige ting?

•	 Hva	lover	Nephi	hvis	vi	vil	følge	læresetningene	i	
disse versene?

•	 Hvilke	ord	i	2 Nephi	32:8	sier	oss	hvor	alvorlig	det	er	
å	forsømme	å be?

•	 Hvorfor	er	det	viktig	at	vi	ber	før	vi	skal	“gjøre	noe	
for	Herren”?	(2 Nephi	32:9).	Hvordan	har	du	blitt	
velsignet	når	du	har	fulgt	dette rådet?

•	 Nephi	sa	at	Den	hellige	ånd	fører	budskap	“inn	i	
menneskenes barns hjerter” (2 Nephi 33:1). Hva 
betyr	dette	for	deg?	(Det	kan	være	lurt	å	la	elevene	
lese uttalelsen av eldste David A. Bednar på side 107 
i elevhåndboken.)

2 Nephi 33:3–15. De som tror på Jesus Kristus, 
vil også tro på Nephis ord
Be elevene lese 2 Nephi 33:4–5 og notere seg grun-
nene Nephi ga for at hans ord ville være en kilde til 
styrke for dem som ville lese dem. Listen skulle inne-
holde følgende grunner:

 1. Nephis ord overtaler folk til å gjøre godt.

 2. De lærer Lehis etterkommere om sine forfedre.

 3. De taler om Jesus Kristus og overtaler folk til å tro 
på ham.

 4. De oppfordrer folk til å holde ut til enden.

 5. De taler strengt mot synd.

For å hjelpe elevene å forstå Nephis rolle – og alle 
profeters rolle – når det gjelder å overtale folk til å tro 
på Kristus, stiller du følgende spørsmål:

•	 Hva	slags	informasjon	nedtegnet	Nephi	for	å	over-
tale	folk	til	å	tro	på Kristus?

•	 Hvordan	har	ditt	studium	av	Nephis	ord	hjulpet	deg	
å	ønske	å	komme	nærmere Kristus?

•	 Hva	gjør	profeter	i	vår	tid	for	å	overtale	oss	til	å	tro	
på	Kristus?	(Be	elevene	lese	råd	og	veiledning	fra	
siste generalkonferanse.)

Avslutt med å bære vitnesbyrd om Nephis ord. Oppfor-
dre elevene til også å bære sitt vitnesbyrd.
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Kapittel 15

Innledning
“Etter at [han] først hadde mottatt [sitt] oppdrag fra Her-
ren” ( Jakobs bok 1:17), advarte Jakob nephittene mot 
den store ugudeligheten blant dem: stolthet, upassende 
bruk av rikdom og brudd på kyskhetsloven. Etter å ha 
advart mot disse syndene, tryglet Jakob sitt folk om 
å “bli forsonet med [Faderen] gjennom hans Enbårne 
Sønns, Jesu Kristi forsoning” ( Jakobs bok 4:11).

I dagens verden er det mange som faller for de 
samme fristelsene som Jakob oppfordret nephittene 
til å unngå. Hvis elevene forstår og anvender Jakobs 
læresetninger, vil de få styrke til å motstå fristelser. 
Når de føler Ånden vitne om disse læresetningene, 
vil de være bedre forberedt til å leve i samsvar med 
Herrens normer.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Kirkens	ledere	har	et	guddommelig	ansvar	for	å	

advare mot synd (se Jakobs bok 1:17–19; 2:1–11).

•	 Vi	skulle	søke	Guds	rike	før	vi	søker	rikdom	(se	
Jakobs bok 2:12–21).

•	 Herren	har	behag	i	kyskhet	(se	Jakobs	bok	2:22–35;	
3:1–14).

•	 “Hvorfor	skulle	vi	ikke	tale	om	Kristi	forsoning?”	
( Jakobs bok 4:1–15).

Undervisningsforslag
Jakobs bok 1:17–19; 2:1–11. Kirkens ledere har 
et guddommelig ansvar for å advare mot synd
Presenter følgende uttalelse av president Harold B. Lee 
(1899–1973), Kirkens 11. president (også tilgjengelig på 
den tilhørende DVD-en A ):

“Jeg husker noe [eldste] Charles A. Callis [i De 
tolvs quorum] sa til meg en dag… Han sa: ‘Jeg 
tror noe av det viktigste vi som generalautoriteter 
skulle forkynne, ikke bare er omvendelse fra synd, 
men det er enda viktigere å lære de unge spesielt, 
og hele Kirken generelt, hvor grusomt det er å 
synde og hvilken redsel som følger dem som har 
gitt etter’” (i Conference Report, april 1956, 108).

Kapittel 15
Jakobs bok 1–4

Forklar at i dag skal dere snakke om deler av en pre-
ken hvor Jakob kalte nephittene til omvendelse. Les 
Jakobs bok 2:3–9 sammen med elevene. Be dem merke 
seg ord eller uttrykk som beskriver hva Jakob følte for 
sitt ansvar den dagen.

•	 Hva	bedrøvet	Jakobs sjel?

•	 Hvorfor	følte	Jakob	at	det	var	viktig	for	ham	å	tale	til	
nephittene	om	deres synder?

La elevene lese Jakobs bok 1:17–19; 2:2–3, 9–11 hver 
for seg. Du kan gjerne også be dem lese Jakobs ord i 
2 Nephi 9:48. Oppfordre dem til å merke seg grunner 
til at Jakob forkynte omvendelse for sitt folk, til tross 
for den byrde denne plikten påla ham. Be elevene 
markere det de finner, og be dem så gå sammen to og 
to og snakke om det de har funnet. Når alle har fått 
anledning til å snakke med en annen, kan du be noen 
få elever om å presentere det de har snakket om, for 
hele klassen. Svarene kan innbefatte følgende:

 1. Herren hadde befalt ham å gjøre det (se Jakobs bok 
1:17; 2:10–11).

 2. Det var en del av det å foredle sitt embede 
(se Jakobs bok 1:18–19; 2:2).

 3. Han ønsket ikke å bli holdt ansvarlig for folkets syn-
der (se Jakobs bok 1:19; 2:2).

 4. Han var svært engstelig for folkets sjelers velferd 
(se Jakobs bok 2:3).

•	 Hva	gjør	inntrykk	på	deg	ved	Jakobs	grunner	til	å	
forkynne	omvendelse? Hvorfor?

Minn elevene på at prestedømsledere representerer 
Frelseren når de kaller folk til omvendelse. Be elevene 
tenke på hvordan de reagerer når de hører en av sine 
ledere lokalt eller på generalplan advare mot synd og 
dens konsekvenser.

Jakobs bok 2:12–21. Vi skulle søke Guds rike  
før vi søker etter rikdom
Skriv en stor pengesum på tavlen.

•	 Hva	ville	du	gjort	om	du	hadde	så	mye	penger	å	
bruke	på	én dag?

Oppfordre noen elever til å skrive svarene sine.
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Jakobs bok 1–4

Forklar at profeter gang på gang har advart mot farene 
ved å søke rikdom på bekostning av rettferdighet. 
Jakob ga en slik advarsel i sin preken til nephittene. 
La elevene lese Jakobs bok 2:12–16.

•	 Hva	er	noen	åndelige	farer	som	truer	oss	hvis	vi	
søker	rikdom	fremfor	rettferdighet?

•	 Hvorfor	tror	du	stolthet	og	misbruk	av	rikdom	kan	
få	oss	til	å	behandle	andre	uvennlig?	Hvordan	kan	
stolthet	ødelegge	menneskers sjeler?

Som en del av denne drøftingen kan du gjerne lese 
president David O. McKays uttalelse på side 117 i 
elevhåndboken.

La elevene lese Jakobs bok 2:17–20 og lage en liste 
over retningslinjer som skulle styre vår holdning til 
rikdom (legg merke til at Jakobs bok 2:18–19 er et 
Kjenn Skriftene-skriftsted    ). Når elevene har gjort 
dette, kan du be dem presentere listene sine for resten 
av klassen. Du kan gjerne skrive svarene deres på 
tavlen. Listene kan for eksempel inneholde utsagn 
som de følgende:

Vi	skulle	se	på	andre	som	våre	likeverdige	(se	vers 17).

Vi	skulle	være	gavmilde	med	våre	materielle	velsignel-
ser	(se	vers 17).

Vi	skulle	søke	Guds	rike	før	vi	søker	rikdom	(se	vers 18).

Vi	skulle	søke	håp	i	Kristus	før	vi	søker	rikdom	
(se vers 19).

Vi	skulle	bruke	vår	rikdom	til	å	gjøre	godt	(se	vers 19).

Vi	skulle	ikke	forfølge	andre	fordi	de	har	mindre	enn	
oss	(se	vers 20;	se	også	vers 13).

Minn elevene på spørsmålet du stilte i starten av dette 
undervisningsforslaget: Hva ville du gjort om du hadde 
så	mye	penger	å	bruke	på	én	dag?	Be	elevene	se	på	
svaret de skrev, og vurdere om de ville forandret det på 
grunnlag av Jakobs læresetninger. Be hver elev om å 
skrive noen linjer som sammenfatter hans eller hennes 
personlige holdning til materiell rikdom.

Påpek at vi sannsynligvis aldri vil få en stor pengesum 
for å bruke på én dag. Isteden ber Herren oss være 
gavmilde med det vi har, enten det er mye eller lite. 
Foreslå at elevene grunner på hvordan de kan følge 

Jakobs råd, selv om Herren aldri velsigner dem med 
mye rikdom.

Be elevene granske Jakobs bok 2:20–21.

•	 Hvordan	kan	denne	læren	påvirke	vår	bruk	av	
penger	og	andre	materielle	eiendeler?	Hvordan	kan	
denne	læren	påvirke	måten	vi	behandler	andre på?

Jakobs bok 2:22–35; 3:1–14. Herren har  
behag i kyskhet
Skriv på tavlen Begynner å leve i synd og Begynner å 
vokse i synd.

Be en elev lese Jakobs bok 2:5 og 2:23. For å hjelpe 
elevene å forstå hva Jakob mente da han sa at noen 
begynte å “leve i synd” og “vokse i synd”, kan du 
presentere følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks 
i De tolv apostlers quorum. Hjelp elevene å forstå det 
eldste Oaks forklarer om syndens og umoralens pro-
gressive natur.

“I annet kapittel av boken som bærer hans 
navn, fordømmer Jakob mennene for deres ‘hor’ 
(vers 23, 28). … Hva var dette meget ugude-
lige	‘hor’?	Utvilsomt	var	noen	allerede	skyldige	i	
ugudelige handlinger. Men hovedfokuset i Jakobs 
store preken var ikke ugudelige handlinger som 
var gjort, men ugudelige handlinger som ble 
overveid.

Jakob innledet sin preken med å fortelle mennene 
at ‘inntil nå [hadde de] vært lydige mot Herrens 
ord’ ( Jakobs bok 2:4). Så sa han imidlertid at han 
kjente deres tanker, at de begynte ‘å leve i synd, 
en synd som er meget avskyelig … for Gud’ (v. 5). 
‘Jeg må vitne for dere om ugudeligheten i deres 
hjerter’ (v. 6), la han til. Jakob talte som Jesus 
talte da han sa: ‘Hver den som ser på en kvinne 
for å begjære henne, har allerede drevet hor med 
henne i sitt hjerte’ (Matteus 5:28; se også 3 Nephi 
12:28; L&p 59:6; 63:16)” (i Conference Report, 
april 2005, 92; eller Liahona, mai 2005, 87–88; 
uthevelse i original).

Hjelp klassens medlemmer å forstå at urettferdige 
tanker kommer forut for urettferdige handlinger. 
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Kapittel 15

Umoralske synder forekommer sjelden med mindre 
man tillater seg gradvis å bli mer utrettferdig.

Be elevene lese Jakobs bok 2:23–27.

•	 Hvordan	prøvde	nephittene	å	rettferdiggjøre	
sine synder?

•	 Hvorfor	tror	du	vi	noen	ganger	prøver	å	
rettferdiggjøre synd?

Be et klassemedlem om kort å forklare kyskhetsloven.

Forklar at selv om vi kanskje ikke blir fristet til å begå 
de samme syndene som disse nephittiske mennene 
ble fristet til å begå, vil kanskje Satan prøve å friste 
oss på lignende vis og prøve å overbevise oss om å 
rettferdiggjøre syndige tanker og handlinger. For å 
hjelpe elevene å forstå kyskhetsloven og hvordan den 
angår dem, kan du presentere følgende sitater. (Du 
kan klargjøre disse på en plakat, en overhead-trans-
parent eller et utdelingsark på forhånd. Uttalelsen av 
eldste Richard G. Scott finnes også på den tilhørende 
DVD-en B .)

“Gud har befalt at formeringsevnens hellige kraft 
utelukkende skal brukes mellom en mann og en 
kvinne som er lovlig viet som ektemann og hus-
tru” (“Familien – En erklæring til verden,” Lys over 
Norge, okt. 1998, 24).

“Gjør ikke noe før ekteskapet som vil vekke de 
sterke følelsene som bare må komme til uttrykk 
innenfor ekteskapet. Innlat deg ikke på liden-
skapelig kyssing, å ligge ned med eller oppå en 
annen, eller å berøre intime, hellige deler av en 
annens kropp, med eller uten klær på. Tillat ingen 
å gjøre det med deg. Vekk ikke slike følelser i din 
egen kropp” (Til styrke for ungdom [2001], 27).

“Satan prøver å få oss til å tro at det er i orden 
med en viss intim kontakt mellom personer som 
er enige om det, og som søker å stimulere disse 
kraftige følelsene, og at hvis det blir holdt innen 
visse grenser, så har ingen skade skjedd. Som et 
vitne for Jesus Kristus bærer jeg vitnesbyrd om at 
det er fullstendig galt.

Satan prøver spesielt å friste en som har levd et 
rent liv, gjennom blader, videofilmer og kinofilmer 
med sterke bilder av [kroppen]. Han ønsker å sti-
mulere lysten til å eksperimentere, noe som raskt 
resulterer i intimitet og besudling” (Richard G. 
Scott, i Conference Report, okt. 1994, 51; eller Lys 
over Norge, jan. 1995, 36).

Når elevene har lest eldste Scotts uttalelse, kan du 
gjerne la dem lese eldste Scotts uttalelse på side 114–15 
i elevhåndboken. Denne uttalelsen finnes også på den 
tilhørende DVD-en C .

•	 Hva	sier	eldste	Richard G.	Scott	om	hvordan	Satan	
prøver	å	friste	oss	til	å	være	ukyske	i dag?

•	 På	hvilke	måter	truer	pornografi	personlig kyskhet?

Be en elev lese Jakobs bok 2:28.

•	 Hvorfor	tror	du	Herren	har	behag	i kyskhet?

Les Jakobs bok 2:31–35 og 3:10 for klassen. Be elevene 
mens du leser, legge merke til og markere noen av 
konsekvensene av å bryte kyskhetsloven. Be elevene 
fortelle hva de har markert. Hjelp elevene å forstå at i 
tillegg til å skade dem som begår syndene, har seksuell 
umoral ofte katastrofale følger for familiemedlemmer.

•	 Hvordan	kan	en	persons	umoralske	adferd	påvirke	
hans	eller	hennes	familie?	(Avhengig	av	elevenes	
familieomstendigheter kan du gjerne spørre direkte 
om hvordan en persons seksuelle umoral kan 
påvirke hans eller hennes ektefelle, barn, foreldre, 
brødre og søstre eller fremtidige ektefelle og barn.)

Gi elevene noen minutter til å skrive sine personlige 
grunner for å etterleve kyskhetsloven. Be elevene om 
på nytt å forplikte seg overfor Herren til at de vil fort-
sette å leve verdig til de velsignelser som følger dette 
budet. Bær vitnesbyrd om kyskhetslovens hellige natur 
og den glede som følger av å etterleve den.

Jakobs bok 4:1–15. “Hvorfor skulle vi ikke tale 
om Kristi forsoning?”
Tegn følgende illustrasjon på tavlen:
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Jakobs bok 1–4

Typer kunnskap

kjekt	å vite

viktig	å vite

nødvendig	
å vite

Be elevene nevne eksempler på ting som er “kjekt å 
vite”. (De kan for eksempel svare sportsresultater, mor-
somme historier eller interessante, men trivielle fakta.) 
Be dem så nevne eksempler på ting som er “viktig å 
vite”. (De kan for eksempel svare ting som matematiske 
formler, sentrale historiske fakta eller aktuelle hendel-
ser av stor betydning.)

Påpek at når vi gjør vårt ytterste for å oppnå opp-
høyelse i Det celestiale rike, er det visse ting som er 
“nødvendige å vite”. Be elevene lese Jakobs bok 4:4–12 
hver for seg. Mens de leser, ber du dem markere lære-
setninger som er “nødvendige å vite”. Når elevene har 
fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle om noen av 
læresetningene de har markert. Spør dem hvorfor de 
føler at disse læresetningene er nødvendige.

•	 Hva	sier	vers 8	og	10	om	hvordan	vi	kan	lære	det	
som	er	nødvendig	for	oss	å vite?

Hjelp om nødvendig elevene å forstå hvilken sammen-
heng det er mellom informasjonen de har snakket om, 
og Jesu Kristi forsoning. Vis til illustrasjonen på tavlen 
mens dere drøfter følgende spørsmål:

•	 Hvorfor	tror	du	kunnskap	om	forsoningen	er	
nødvendig?

•	 Hva	kan	noen	av	konsekvensene	bli	dersom	vi	ikke	
forstår hva som er nødvendig å vite om Jesu Kristi liv 
og misjon?

Jakob fortalte om mennesker som ikke hadde satt 
kunnskap om Jesus Kristus som det sentrale i sitt liv. 
Les Jakobs bok 4:14.

•	 Hva	tror	du	det	vil	si	å	se	“forbi målet”?

For å gi ytterligere innsikt i dette uttrykket, kan du 
gjerne be en elev lese uttalelsen av eldste Neal A. 
Maxwell i De tolv apostlers quorum på side 116–17 i 
elevhåndboken.

•	 På	hvilke	måter	blir	vi	blinde	når	vi	ser	forbi målet?

•	 Hva	sier	Jakob	var	det	“mål”	som	jødene	ikke	kunne	
se?	(Se	Jakobs	bok	4:15.)

Heng et bilde av Jesus Kristus ved siden av illustrasjo-
nen på tavlen. Understrek at Frelseren og hans sonof-
fer står sentralt i vår himmelske Faders store plan for 
lykke. Be elevene lese Jakobs bok 4:15–16 og merke 
seg følgene av å se forbi Jesus Kristus og de sentrale 
læresetningene i hans evangelium.

Avslutt leksjonen med å lese Jakobs bok 4:12.

•	 På	hvilke	måter	kan	vi	“tale	om	Kristi	forsoning”?	
Hva tror du det betyr å “komme til en fullkommen 
kunnskap	om	[Kristus]”?

•	 Hvordan	har	du	blitt	velsignet	når	du	har	fokusert	på	
Frelseren	og	kraften	i	hans	forsoning?

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du bære vitnes-
byrd om Jesu Kristi forsoning.
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Kapittel 16

Innledning
Jakob nedtegnet Zenos’ allegori om oliventrærne, som 
illustrerer Herrens kontinuerlige anstrengelser for å 
frelse Israels hus (se Jakobs bok 5). Mens du undervi-
ser om denne allegorien, kan du understreke at Herren 
“rekker ut sine hender … hele dagen lang” for vår 
frelse ( Jakobs bok 6:4).

På slutten av sin opptegnelse forteller Jakob om sitt 
møte med Sherem, en antikrist. Når elevene ser hvor-
dan Jakob motsto Sherems angrep og avslørte Sherems 
bedrageri, kan de lære å skjelne mellom sannhet og 
villfarelse og styrke seg mot falske ideer.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Herren	avslutter	aldri	sitt	forløsningsarbeid	

(se Jakobs bok 5; 6:4–8).

•	 “Hvor	velsignet	er	ikke	de	som	har	arbeidet	flittig	i	
hans olivenhage” (se Jakobs bok 5:75; 6:1–3).

•	 Profeters	ord	og	Den	hellige	ånds	veiledning	hjelper	
oss å motstå falske læresetninger (se Jakobs bok 7).

Undervisningsforslag
Jakobs bok 5; 6:4–8. Herren avslutter aldri 
sitt forløsningsarbeid
For å undervise effektivt om Jakobs bok 5 bør du være 
kjent med følgende skriftstedbolker som beskriver 
Herrens handlinger under fire besøk til sin olivenhage: 
vers 3–14, 15–28, 29–49 og 50–77. Velg nøye ut de 
versene du vil snakke om. Mens du forbereder deg, 
skulle du etter beste evne prøve å forutse hvilke spørs-
mål elevene kan ha. Oversikten og kommentarene på 
side 118–19 i elevhåndboken kan være nyttige. Husk at 
allegorier, i likhet med lignelser, kan ha flere betydnin-
ger. Med andre ord kan elevene se andre betydninger 
enn dem du presenterer i leksjonen.

Forklar at i denne leksjonen skal elevene granske og 
drøfte profeten Zenos’ allegori om oliventrærne. Be 
elevene lese Jakobs bok 4:12–18 hver for seg.

•	 Hva	sier	disse	versene	om	hvorfor	Jakob	fortalte	
denne	allegorien	til	folket?	Hvilket	mysterium	sa	
Jakob	at	han	ville forklare?

Kapittel 16
Jakobs bok 5–7

Mens du underviser fra Jakobs bok 5, skulle du hjelpe 
elevene å bli oppmerksomme på Guds utrettelige 
innsats for å forløse sine barn. Presenter uttalelsen av 
eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum på 
side 118 i elevhåndboken.

•	 Hva	sier	eldste	Holland	er	betydningen	av	
allegorien?

•	 Hva	hjelper	eldste	Holland	oss	å	forstå	om	forløs-
ningsarbeidet med utgangspunkt i allegoriens mange 
henvisninger til graving, gjødsling, beskjæring 
og poding?

Be elevene skumlese Jakobs bok 5:3–9 og merke seg 
symboler i allegorien. For å hjelpe dem å forstå hva 
symbolene betyr, kan du be dem slå opp oversikten på 
side 119 i elevhåndboken. Du kan gjerne bruke over-
sikten som utdelingsark eller overhead-transparent, slik 
at elevene lett kan se den gjennom hele leksjonen.

Del elevene i fire grupper. Forklar at hver gruppe skal 
studere vers som beskriver ting Herren gjorde mens 
han besøkte sin olivenhage. Be elevene finne ut hva 
Herren gjorde for å redde sin olivenhage, og se etter 
prinsipper i evangeliet som de kan lære av dette. Skriv 
følgende på tavlen, idet du lar det være nok plass til at 
elevene kan skrive svarene sine:

Gruppe 1

Jakobs	bok	5:3–14

Gruppe 2

Jakobs	bok	5:15–28

Gruppe 3

Jakobs	bok	5:29–49

Gruppe 4

Jakobs	bok	5:50–77

Når gruppene har fått tilstrekkelig tid til å granske sine 
tildelte vers, ber du én representant fra hver gruppe om 
å skrive gruppens resultater på tavlen.
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Jakobs bok 5–7

Hvis tiden tillater det, kan du fortsette drøftingen med 
ett eller begge de følgende spørsmålene:

•	 Olivenhagens	herre	ba	flere	ganger	sin	tjener	om	å	
beskjære, grave rundt og gi næring til treet. Hva sier 
dette	om	Jesu	Kristi	engasjement	i	den	enkeltes liv?

•	 Hva	sier	olivenhagens	Herre	i	vers 41	og	47	oss	om	
Herrens	følelser	for	sitt folk?

Du kan gjerne påpeke andre vers som illustrerer Her-
rens kjærlighet til oss, som for eksempel de følgende:

“Jeg vil beskjære det og grave omkring det og gi det 
næring, så det … ikke [skal] dø” ( Jakobs bok 5:4).

“Jeg er bedrøvet over å skulle miste dette treet” 
( Jakobs bok 5:7).

“Hva skal vi gjøre med treet så jeg igjen kan bevare 
god	frukt	av	det	til	meg	selv?”	( Jakobs	bok	5:33).

“For at jeg igjen kan ha glede av frukten i min oliven-
hage” ( Jakobs bok 5:60).

Du kan gjerne påpeke at vers 70–74 lærer oss prinsip-
per for misjonærarbeid i de siste dager:

 1. Sammenlignet med verdens befolkning er misjonær-
styrken liten (se vers 70).

 2. Vi deltar i Herrens arbeid, og han vil arbeide sam-
men med oss (se vers 71).

 3. Arbeidere i Herrens rike lykkes bare hvis de lærer å 
adlyde Herrens bud i alle ting (se vers 72).

 4. Etter hvert som misjonærene utfører sitt arbeid, 
finner de mange tapre mennesker rundt om i verden 
(se vers 73).

Be en elev lese Jakobs bok 6:4–8.

•	 Hvilke	prinsipper	i	evangeliet	understreket	Jakob	
etter	at	han	hadde	undervist	om	Zenos’ allegori?

•	 Hvordan	kan	det	å	vite	at	Herren	“rekker	ut	sine	
hender mot [deg] hele dagen lang” ( Jakobs bok 6:4), 
gjøre	din	takknemlighet	til	ham	enda større?

Som et alternativ til det forrige undervisningsforsla-
get, kan du vise videopresentasjonen “Allegorien om 
oliventreet” (spilletid: 14:33), segment 7 på Mormons 
bok DVD-presentasjoner. Mens du forbereder denne 
presentasjonen, kan du slå opp i oversikten i Mormons 
bok – visningshjelp (artikkelnummer 34810 170; også 
tilgjengelig på www .ldsces .org).

Jakobs bok 5:75; 6:1–3. “Hvor velsignet er ikke 
de som har arbeidet flittig i hans olivenhage”
La elevene lese Jakobs bok 5:75 og 6:1–3 hver for seg. 
Foreslå at de tenker over hvilke velsignelser som kan 
komme til Herrens tjenere.

•	 Hva	sier	disse	versene	om	de	tjenere	som	arbeider	
i Herrens	olivenhage?

•	 Hvem	er	Herrens	tjenere	i	dag?	Hvordan	gir	de	
næring,	og	hvordan	poder de?

Les følgende uttalelse av president Joseph Fielding 
Smith (1876–1972), Kirkens 10. president:

“[Zenos’] bemerkelsesverdige lignelse viser hvor-
dan oliventreets grener (israelittene) ble ført til 
alle deler av jorden (Herrens olivenhage) og podet 
inn i de ville oliventrærne (hedningenasjonene). 
Dermed oppfyller de det løfte Herren hadde gitt.

I dag reiser siste-dagers-hellige til alle deler 
av verden som arbeidere i olivenhagen for å 
høste denne frukten og lagre den til Mesteren 
kommer” (Answers to Gospel Questions, 5 bind 
[1957–66], 4:142).

•	 På	hvilke	måter	kan	vi	tjene	Herren	i	denne	endelige	
innsamling?

Jakobs bok 7. Profeters ord og Den hellige 
ånds veiledning hjelper oss å motstå falske 
læresetninger
Skriv følgende på tavlen før klasseperioden, eller gjør 
det klart som et utdelingsark.
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Sherem og hans læresetninger

(Jakobs	bok	7:1–7)

•	 Hvordan	beskrev	Jakob Sherem?

•	 Hva	var	Sherems hovedmål?

•	 I	hvilken	grad	lyktes Sherem?

•	 Hvilken	taktikk	eller	virkemidler	brukte	Sherem	for	å	
føre	folket	på villspor?

•	 Hvordan	ligner	disse	metodene	på	dagens metoder?

Jakob avslører Sherems falske læresetninger

(Jakobs	bok	7:5,	8–14)

•	 Hva	ser	du	når	du	studerer	denne	beretningen,	
ved	Jakob	som	hjalp	ham	å	gjenkjenne	falskheten	i	
Sherems	læresetninger,	selv	om	så	mange	andre	lot	
seg lure?

•	 Hvordan	klarte	Jakob	å	bringe	Sherem	til taushet?

Be elevene granske Jakob 7:1–14 for å finne svar på 
spørsmålene. Når de har fått tilstrekkelig tid til å stu-
dere skriftstedet, kan du spørre dem hvordan de ville 
ha besvart spørsmålene.

Be elevene slå opp president Ezra Taft Bensons 
uttalelse på side 123 i elevhåndboken. Be en elev lese 
den. Denne uttalelsen finnes også på den tilhørende 
DVD-en A .

•	 Hvorfor	tror	du	vi	trenger	å	kunne	gjenkjenne	“dje-
velens	onde	planer,	metoder	og	dogmer	i	vår tid”?

Be elevene slå opp president Ezra Taft Bensons uttal-
else om å unngå å bli ført vill på side 123 i elevhånd-
boken. Be en elev lese den. Mens eleven leser om de 
tre rettesnorene president Benson oppfordret oss til å 
følge, kan det være lurt å notere dem på tavlen:

	1.	Standardverkene	(Skriftene)

	2.	Kirkens	presidenter	i	de	siste	dager,	spesielt	den	
levende	presidenten

	3.	Den	hellige ånd

•	 På	hvilke	måter	satte	Jakob	sin	lit	til	Den	hellige	ånd	
under	sin	konfrontasjon	med Sherem?

•	 Hva	sier	Jakobs	bok	7:10–11	om	hvordan	Jakob	
brukte	Skriftene	overfor Sherem?

Be en elev lese Jakobs bok 7:23. Be så en annen elev 
lese Joseph Smith–Matteus 1:37.

•	 Hvordan	vil	det	å	granske	Skriftene	hjelpe	oss	så	vi	
ikke	blir	ført vill?

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	beskytte	oss	mot	falske	lære-
setninger	i	vår tid?

Bær vitnesbyrd om Herrens kjærlighet og omsorg for 
sine barn. Understrek at når vi setter vår lit til ham, 
hans tjenere, Skriftene og Den hellige ånd, kan vi 
holde oss nær til ham og unngå å bli villedet.
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Innledning
Elevene er trolig allerede kjent med beretningen om 
Enos som ber hele dagen og hele natten. Du kan 
hjelpe dem å få en dypere forståelse av denne beret-
ningen. Mens de leser og drøfter den, kan de lære om 
anstrengelser og holdninger som kan gjøre deres bøn-
ner mer meningsfylte. De kan også se hvordan forson-
ingens velsignelser påvirker dem.

Bøkene Jarom, Omni og Mormons ord dokumenterer 
hvordan noen av nephittene strevde fordi de valgte å 
ikke følge profetenes læresetninger. Mens du undervi-
ser, kan du hjelpe elevene å forstå hvordan tillit til Her-
ren og hans profeter gir fred selv i tider med prøvelser 
og motgang.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Når	vi	får	tilgivelse	for	våre	synder	gjennom	tro	på	

Kristus og hans forsonings helbredende kraft, ønsker 
vi å hjelpe andre å motta frelse (se Enos 1:5–27).

•	 Noen	ganger	må	ledere	advare	skarpt	for	å	moti-
vere folk til å omvende seg (se Enos 1:22–23; Jarom 
1:10–12; Mormons ord 1:15–18).

•	 Trofaste	hellige	vil	bli	oppholdt	og	ledet	i	tider	med	
prøvelser og motgang, hvis de bare vil lytte til profe-
tene (se Omni 1:12–19).

•	 Herren	vet	alt	som	skal	komme	(se	Mormons	ord	
1:1–9).

Undervisningsforslag
Enos 1:2–15. Bønn er åndelig kommunikasjon 
med Gud
Be klassen fortelle deg alt de vet om Enos. Svarene kan 
innbefatte følgende:

 1. Han var Jakobs sønn, Lehis barnebarn og 
Nephis nevø.

 2. Han var en rettferdig mann.

 3. Han ba hele dagen og hele natten.

 4. Herrens røst forvisset ham om at hans synder 
var tilgitt.

 5. Han ba for andres velferd.

La elevene gå sammen to og to. La parene lese 
Enos 1:1–5 og samarbeide om å finne handlinger og 
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holdninger som gjør bønn meningsfylt. Etter noen 
minutter ber du elevene fortelle hva de har kommet 
frem til.

Skriv elevenes svar på tavlen. Be elevene om hver for 
seg å skrive prinsipper fra denne drøftingen som vil 
hjelpe dem å forbedre sine personlige bønner. For 
ytterligere innsikt kan du henvise til uttalelsene av 
eldste Robert D. Hales og eldste Neal A. Maxwell på 
side 127 i elevhåndboken.

Enos 1:5–27. Når vi får tilgivelse for våre synder 
gjennom tro på Kristus og hans forsonings 
helbredende kraft, ønsker vi å hjelpe andre å 
motta frelse
Tegn følgende diagram på tavlen:

Ønske	om	andres	
frelse →

Tilgivelse	for	våre	
synder	gjennom	
forsoningen

Be en elev lese Enos 1:5–8.

•	 Hvilken	følelse	fikk	Enos	til	å	forstå	at	han	hadde	
opplevd	forsoningens	rensende kraft?

•	 Hvordan	kan	vi	føle	den	samme	kraft	i	vårt liv?

Be en elev lese Enos 1:9–12.

•	 Hvem	tenkte	Enos	på	så	snart	han	følte	at	han	hadde	
fått	tilgivelse	gjennom	forsoningen?

•	 Hvorfor	tror	du	han	begynte	å	tenke	på andre?

•	 Hvordan	kan	dette	mønsteret	hjelpe oss?

Forklar at når vi har blitt renset og forandret gjennom 
forsoningen, er vi bedre rustet til å tjene andre.

Be elevene gi eksempler på personer som ved sin 
livsførsel har vist et ønske om andres åndelige velferd. 
Utfordre elevene til å søke personlige velsignelser 
gjennom forsoningens kraft, og deretter hjelpe andre 
å motta de samme velsignelsene.

Enos 1:22–23; Jarom 1:10–12; Mormons ord 
1:15–18. Noen ganger må ledere advare skarpt 
for å motivere folk til å omvende seg
Vis noen eksempler på advarsler. (Dette kan være tra-
fikkskilt, giftmerker osv.)

•	 Hvorfor	har	vi	slike	advarsler?
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•	 Hva	kan	konsekvensene	bli	dersom	vi	ikke	bryr	oss	
om	en advarsel?

Be elevene lese Enos 1:22–23.

•	 Hva	tror	du	det	betyr	å	være	“hårdnakket”?	Hvis	vi	
ser denne holdningen i oss selv, hva kan vi gjøre for 
å	forandre oss?

Be elevene lese Jarom 1:10–12.

•	 Hvorfor	tror	du	noen	ledere	og	lærere	klarer	å	være	
flittige og langmodige, selv om deres budskap blir 
forkastet?

Be elevene lese Mormons ord 1:15–18.

•	 Hva	vil	det	si	å	tale	Guds	ord	med	kraft	og	myn-
dighet?	Hvorfor	er	det	noen	ganger	nødvendig	å	
tale skarpt?

•	 Hvilke	klare	advarsler	har	våre	ledere	gitt oss?

•	 Hvordan	kan	vi	se	skarpe	advarsler	som	uttrykk	for	
kjærlighet?

Oppfordre elevene til å gi akt på advarsler som kom-
mer fra profeter, lokale prestedømsledere og foreldre 
som ønsker deres beste.

Omni 1:12–19. Trofaste hellige vil bli oppholdt 
og ledet i tider med prøvelser og motgang, hvis 
de bare vil lytte til profetene
Før klasseperioden gjør du klar følgende øvelse på 
tavlen eller på et utdelingsark til hver elev:

	1.	Hvilket	land	fant	Mosiah	og	
hans	folk?		 	 	 	

	2.	Hva	hadde	Mosiah	som	fikk	
Zarahemlas	folk,	som	var	
etterkommere	av	Mulek,	til	
å fryde	seg?		 	 	 	

	3.	Hvor	hadde	Zarahemlas	folk	
kommet	fra?		 	 	 	

	4.	Hva	hadde	skjedd	med	språ-
ket	til	Zarahemlas	folk?		 	 	 	

	5.	Hvem	ble	konge	for	både	
nephittene	og	Zarahemlas	
folk?		 	 	 	

	A.	FORVANSKET

	B.	 JERUSALEM

	C.	 MOSIAH

	D.	MESSING
PLATER

	E.	 ZARAHEMLA

Be elevene lese Omni 1:12–19 hver for seg. Be dem 
gjøre hele øvelsen på tavlen eller på utdelingsarkene 
sine mens de leser, ved å knytte spørsmålene til riktig 
bokstav. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, går du 
raskt gjennom de riktige svarene. (1–E, 2–D, 3–B, 
4–A, 5–C.)

•	 Hvordan	ble	de	trofaste	hellige	som	fulgte	Mosiah	ut	
i	villmarken,	oppholdt	og	ledet	bort	fra fare?

•	 Hvordan	ble	Zarahemlas	folk	reddet	fra	åndelig	
blindhet	da	Mosiahs	folk kom?

•	 1 Nephi	4:13	inneholder	Herrens	forklaring	på	hvor-
for Nephi måtte drepe Laban og få tak i messing-
platene. Hvilken sammenheng er det mellom dette 
verset	og	Omni	1:14–17?	(Ettersom	Zarahemlas	folk	
ikke hadde bragt med seg opptegnelser, hadde deres 
språk blitt forvansket og de hadde mistet sin tro på 
Gud. De var en nasjon som var iferd med å synke 
ned i vantro og gå under. De ble glade da de så at 
Mosiahs folk hadde en opptegnelse om jødene på 
messingplatene.)

Forklar at selv om vi er lydige mot profetens råd, 
garanterer det ikke at vi unnslipper alle vanskeligheter 
i livet. Ved å følge profeten kan vi imidlertid være sikre 
på at vi befinner oss på den tryggeste vei og at vi vil få 
hjelp i våre prøvelser.

Les Lære og pakter 21:4–6 sammen med klassen.

•	 Hvorfor	kan	vi	ha	tillit	til	profetens råd?

•	 På	hvilke	måter	har	profetens	råd	hjulpet	deg	gjen-
nom	vanskelige tider?

Omni 1:25–26. “Ofre hele deres sjel som  
et offer til ham”
Be elevene se på kapittelsammendraget til Omni 1 for 
å finne ut hvor mange forfattere som bidro til denne 
boken. Påpek at Amaleki, den femte forfatteren, var 
den siste som bidro til Nephis mindre plater, og at han 
skrev over halve Omnis bok (se Omni 1:12–30).

Be elevene lese Omni 1:25–26 hver for seg. Be dem 
streke under (eller notere på et eget ark) konkrete for-
maninger og råd som Amaleki ga. Når elevene har fått 
tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har kommet 
frem til.
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•	 Hvilken	betydning	tror	du	det	har	at	innbydelsen	
“kom”	er	gjentatt	flere ganger?

•	 Hvilken	sammenheng	er	det	mellom	å	komme	til	
Kristus og å ofre “ofre hele [vår] sjel som et offer 
til ham”?

Presenter følgende uttalelse av president Ezra Taft 
 Benson (1899–1994), Kirkens 13. president:

“Gud elsker oss. Han holder øye med oss. Han 
vil at vi skal lykkes. En dag skal vi få vite at han 
har gjort sitt ytterste for vår evige velferd… Dette 
er vår dag til å vise hva vi kan gjøre – hvordan vi 
kan leve vårt liv og hvilket offer vi kan legge frem 
for Gud, hver dag, hver time, hvert øyeblikk. Hvis 
vi gjør alt vi kan, skal vi motta alt som Gud, den 
største av alle, kan gi oss” (“Jesus Kristus – Gaver 
og forventninger”, Lys over Norge, des. 1987, 3).

Hvorfor må vi ofre “hele vår sjel” for å motta frelsens 
velsignelser?

Be elevene hver for seg overveie hva de kan ofre 
denne uken for i større grad å komme til Gud. Bær 
vitnesbyrd om hvilke velsignelser som kommer ved å 
ta imot Herrens oppfordring om å komme til ham.

Mormons ord 1:1–9. Herren vet alle ting 
som skal skje
Be elevene finne tidsangivelsene for Omnis bok og 
Mormons ord og merke seg tidsforskjellen på når 

Omnis bok ble skrevet og når Mormons ord ble skre-
vet. Forklar at Mormons ord inneholder noen av Mor-
mons kommentarer om sin sammensetning av sitt folks 
hellige opptegnelser.

Be noen elever om å lese Mormons ord 1:1–9, ett eller 
to vers per elev.

•	 Hva	følte	Mormon	seg	tilskyndet	til	å	gjøre	med	de	
mindre	platene	han	fant? Hvorfor?

•	 Hvilken	hendelse	i	Kirkens	historie	illustrerer	hvorfor	
Herren inspirerte Mormon til å tilføye denne oppteg-
nelsen	på	dette stadiet?

Be en elev lese innledningen til Lære og pakter 10.

•	 Hvordan	ble	Joseph	Smith	og	Mormons	bok	beskyt-
tet	ved	at	Mormon	tok	med	Nephis	mindre	plater?	
Hvordan har vi blitt velsignet fordi Mormon tok med 
disse platene?

Oppfordre elevene til å markere ordene “Herren vet 
alle ting som skal skje” i Mormons ord 1:7.

•	 Hvordan	hjelper	det	deg	å	vite	at	Herren	vet	alle	
ting?	Hvordan	kan	denne	forståelsen	påvirke	vår	tro	
på	Herren	og	hans	plan	for	hver	av oss?

Be elevene slå opp eldste Neal A. Maxwells uttalelse på 
side 130 i elevhåndboken.

Be elevene fortelle om erfaringer som har hjulpet dem 
å se at deres himmelske Fader er oppmerksom på 
deres fremtidige behov. Du kan også fortelle om hvor-
dan du har opplevd Guds forutkunnskap i ditt eget liv.
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Innledning
I mange år ble Zarahemlas folk, som ble kjent som 
nephitter, ledet av den rettferdige kong Benjamin. Da 
kong Benjamin var gammel, ba han sin sønn Mosiah om 
å kalle sammen folket. Han sa at han i sin siste preken 
ville utnevne en ny konge. Han ville også gi folket “et 
navn som aldri [skulle] slettes unntatt ved overtredelse” 
(Mosiah 1:12). Tidlig i sin preken erklærte kong Benja-
min at hans sønn Mosiah skulle bli folkets konge. Gjen-
nom hele prekenen bar han vitnesbyrd om Frelseren og 
forberedte folket på å motta navnet han skulle gi dem.

Følgende materiale fokuserer på kong Benjamins 
vitnesbyrd om Frelseren, slik det er nedtegnet i Mosiah 
2–3. Det gir deg anledning til å minne elevene på frel-
sens velsignelser som kommer gjennom Jesus Kristus 
og forsoningen. Du kan hjelpe dem å forstå hvordan 
forsoningen overvinner fallets virkninger og kompen-
serer for jordiske svakheter, og at ydmykhet og takk-
nemlighet er nødvendig hvis vi skal holde våre pakter 
med Gud. Neste gang du møter elevene, skal dere 
drøfte Mosiah 4–6, hvor kong Benjamin gir sitt folk 
det navnet han lovet.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Vi	står	ansvarlige	for	Gud	for	måten	vi	tjener	andre	

på (se Mosiah 2:1–18).

•	 Vi	står	i	evig	gjeld	til	Gud	(se	Mosiah	2:19–41).

•	 Frelse	kommer	bare	gjennom	Jesus	Kristus	(se	
Mosiah 3).

Undervisningsforslag
Mormons ord 1:12–18; Mosiah 1. Kong Benjamin 
var en rettferdig leder
Hold opp et bilde av Kong Benjamin i tårnet sitt. (Du 
kan bruke Kunst inspirert av evangeliet [2009], nr. 74, 
eller bildet på side 67.) Be elevene fortelle hvilken hen-
delse dette bildet skildrer.

Påpek at Mormons ord 1:12–18 og Mosiah 1 gir bak-
grunnsinformasjon for kong Benjamins tale. Som en 
gjennomgang av denne bakgrunnsinformasjonen, ber 
du hver elev om å skrive tallene 1 til 5 på et ark. Les 
så de fem utsagnene nedenfor, uten informasjonen i 
parentes. Be elevene skrive Riktig eller Galt for hvert 
utsagn. Når elevene har skrevet sine svar, ber du dem 
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lese de tilhørende skriftstedene og drøfte om hvert 
utsagn er riktig eller galt.

 1. Kong Benjamin kjempet med Labans sverd mot 
lamanittene. (Riktig; se Mormons ord 1:13; se også 
Omni 1:24.)

 2. Gjennom hele kong Benjamins regjeringstid ble 
han elsket av hele sitt folk, og alle aksepterte hans 
råd. (Galt; se Mormons ord 1:16; se imidlertid også 
Mosiah 1:1.)

 3. Kong Benjamin opprettet egenhendig rettferdighet 
blant nephittene. (Galt; se Mormons ord 1:17–18.)

 4. Kong Benjamin lærte sine sønner sine forfedres 
språk slik at de kunne granske Skriftene og kjenne 
Guds mysterier. (Riktig; se Mosiah 1:2–4.)

 5. Kong Benjamin kalte sammen folket så de kunne 
høre hans tale av politiske og åndelige grunner. 
(Riktig; se Mosiah 1:10–11.)

Forklar at når vi vet hvordan kong Benjamin opprettet 
fred og rettferdighet, setter vi større pris på dybden i 
hans undervisning og vitnesbyrd.

Mosiah 2:1–18. Vi står ansvarlige for Gud for 
måten vi tjener andre på
Forklar at nephittene samlet seg utenfor templet i Zara-
hemla for å høre kong Benjamin tale. De slo opp sine 
telt med døråpningen mot templet, slik at de kunne 
høre Benjamins ord. Kongen ba om å få bygget et tårn 
slik at flere kunne høre ham. Han ba også om at hans 
ord måtte bli nedskrevet for alle dem som fremdeles 
var for langt unna til å høre. (Se Mosiah 2:1–8.)

Skriv på tavlen: Vi står ansvarlige for Gud for måten vi 
tjener andre på.

Les Mosiah 2:9–18 sammen med elevene. Det kan være 
lurt å vie spesiell oppmerksomhet til Mosiah 2:17    . 
Be elevene se etter tegn på at kong Benjamin trodde at 
vi er ansvarlige for vår tjeneste for andre.

•	 Hvilke	grunner	ga	kong	Benjamin	for	sin tjeneste?

•	 På	hvilke	måter	har	du	følt	at	dine	tjenestegjerninger	
for	andre	også	har	vært	tjeneste	for Herren?

Presenter følgende uttalelse av president Marion G. 
Romney (1897–1988) i Det første presidentskap (finnes 
også på den tilhørende DVD-en A ):
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“Ved å tjene og oppløfte andre … opplever vi den 
eneste sanne og varige lykke. Tjenestegjerning er 
ikke noe vi utholder her på jorden for å fortjene 
retten til å bo i det celestiale rike. Tjeneste er 
selve hovedingrediensen som et opphøyet liv i 
det celestiale rike består av.

Når vi vet at tjeneste er det som gjør vår Fader i 
himmelen tilfreds, og når vi vet at vi ønsker å være 
der han er og bli som han er, hvorfor må vi da 
befales	å	tjene	hverandre?	Hvilken	strålende	dag	
det blir når alt dette blir naturlig for oss på grunn 
av vårt hjertes renhet. Da vil det ikke være noe 
behov for et bud, for vi vil selv ha erfart at vi ikke 
blir virkelig lykkelige før vi er engasjert i uselvisk 
tjeneste” (i Conference Report, okt. 1982, 135; eller 
Ensign, nov. 1982, 93).

•	 Tenk	på	en	gang	du	fulgte	en	tilskyndelse	til	å	
hjelpe noen. Hvordan føltes det da du fulgte denne 
tilskyndelsen?

•	 Tenk	igjennom	president	Romneys	uttalelse	om	at	“vi	
bare er virkelig lykkelige når vi er opptatt av uselvisk 
tjeneste”.	Hvorfor	tror	du	dette	er riktig?

Mosiah 2:19–41. Vi står i evig gjeld til Gud
Be elevene skrive på et ark 5-6 velsignelser de har 
mottatt, som de er spesielt takknemlige for. Når ele-
vene har skrevet listene sine, ber du dem lese Mosiah 
2:19–24 hver for seg. Mens de leser skulle de se om de 
har noe på listen sin som kong Benjamin foreslo at vi 
skulle være takknemlige for. Be elevene snu seg mot 
en annen elev og snakke om hva disse versene lærer 
oss at vi skulle være takknemlige for.

•	 På	hvilke	måter	kan	vi	vise	vår	takknemlighet	
til Herren?

Be elevene lese vers 22 og se etter lovede velsignelser. 
Spør dem hva Herren krever av oss for at vi skal motta 
disse velsignelsene.

•	 Hvilke	velsignelser	har	du	eller	din	familie	mottatt	
som	følge	av	lydighet	mot budene?

Ta med deg en gjenstand til klassen som har synlig støv 
på overflaten. Gni fingeren mot gjenstandens overflate 
og hold opp fingeren slik at klassen kan se den.

•	 Hva	er	mer	verdifullt	–	støvet	på	fingeren	min,	
eller jeg?

Mens elevene drøfter dette spørsmålet, ber du noen 
lese Mosiah 2:25–26. Spør elevene hva de tror Benja-
min mente da han sa at han og hans folk ikke engang 
var “så mye som støvet på jorden”.

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen:

Mosiah	2:25–26.

Salmene	8:3–9

Gi elevene tid til å lese og markere disse skriftstedene. 
Påpek at ett skriftsted sier at vi ikke engang er “så mye 
som støvet på jorden”, mens det andre sier at vi er “lite 
ringere enn englene” (KJv).

•	 Hvordan	kan	begge	utsagnene	være riktige?

Be en elev lese Mosiah 2:34. Be alle elevene lytte etter 
en formulering som lærer oss noe om vårt forhold til 
vår himmelske Fader.

•	 Hva	vil	det	si	å	være	skyldig	til noen?

•	 Hva	har	Gud	gitt oss?

•	 Hvorfor	er	det	viktig	for	deg	å	huske	at	du	står	i	evig	
gjeld	til Herren?

Be en elev lese Mosiah 2:36–41. Be resten av klas-
sen følge med i sine bøker og merke seg kontraster 
mellom dem som holder Guds bud og dem som ikke 
holder budene.

•	 Hva	sier	disse	versene	om	konsekvensene	for	dem	
som	ikke	adlyder	budene	og	ikke	omvender seg?

•	 Hva	sier	disse	versene	om	velsignelsene	som	kom-
mer	til	dem	som	holder budene?

•	 Hvordan	kan	takknemlighet	til	vår	himmelske	Fader	
hjelpe	oss	å	være	lydige	mot	hans	bud?	Hvordan	kan	
utakknemlighet	føre	til	ulydighet?

Oppfordre elevene til å tenke over sin gjeld til Herren.
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Mosiah 3. Frelse kommer bare gjennom 
Jesus Kristus
Presenter følgende uttalelse av president Henry B. 
Eyring i Det første presidentskap:

“Det vi trenger, er tro på [ Jesus Kristus] og å elske 
ham. Vi må vite at han lever og hvem han er. Gjør 
vi det, vil vi elske ham” (i Conference Report, april 
2006, 16; eller Liahona, mai 2006, 16).

•	 Hvorfor	vil	vi	elske	Frelseren	høyere	etter	hvert	som	
vi	får	større	kunnskap	om	hvem	han er?

Forklar at Mosiah 3 inneholder de ord en engel uttalte 
til kong Benjamin. Hjelp elevene å forstå at gjennom 
åpenbaring fikk nephittene vite viktige detaljer om 
Frelserens liv og hensikten med hans misjon over 100 
år før han ble født. På lignende måte kan vi, ved åpen-
baringens ånd, over 2000 år senere vite at engelens 
budskap var sant. Ved Åndens vitnesbyrd får vi kunn-
skap om og kjærlighet til Frelseren og utvikler større 
tro på ham.

Del klassen i fem grupper. Gi hver gruppe én av føl-
gende skriftstedbolker:

Mosiah 3:5–9

Mosiah 3:10–13.

Mosiah 3:14–18.

Mosiah 3:19–22 (legg merke til at vers 19 er et Kjenn 
Skriftene-skriftsted    )

Mosiah 3:23–27.

Mens gruppene studerer sine skriftstedbolker, ber du 
dem merke seg profetier om Frelserens tjenestegjerning 
og forsoning, samt forklaringer på hvordan frelse er 
tilgjengelig i og gjennom Kristi navn. Når elevene har 
fått tilstrekkelig tid til å drøfte svarene i gruppene sine, 
ber du dem presentere dem for resten av klassen.

Avhengig av elevenes behov kan du vurdere å stille 
noen av følgende spørsmål:

•	 Hva	lærer	du	i	dette	kapitlet	om	hvorfor	frelse	bare	
er	tilgjengelig	i	og	gjennom	Jesus Kristus?

•	 Les	forklaringen	på	uttrykket	“det	naturlige	menne-
ske” på side 139–40 i elevhåndboken. Hvorfor er 
tro på Kristus og hans forsoning den eneste måten 
vi kan overvinne det naturlige menneske og bli 
hellige på?

•	 I	vers 19	blir	vi	fortalt	at	vi	skulle	bli	“som	et	barn”.	
Hva	betyr	dette	for deg?

•	 Hvordan	vitner	dette	kapitlet	om	vårt	behov	for	
Jesus Kristus?

Oppfordre elevene til å bære vitnesbyrd om forsoning-
ens velsignelser. Overvei å bære ditt eget vitnesbyrd.
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Innledning
Da kong Benjamin hadde formidlet engelens budskap 
om vår falne tilstand og vårt behov for en Frelser, falt 
folket til jorden og ba om forløsning gjennom Jesu 
Kristi forsoning. Med folkemengden i en tilstand av 
ydmykhet avsluttet kong Benjamin sin preken med å 
lære folket hvordan de kunne få og bevare en forlatelse 
for sine synder og til enhver tid leve som “Kristi barn” 
(Mosiah 5:7). Kong Benjamins preken skaper en utmer-
ket anledning til å hjelpe elevene å forstå hvordan de 
kan anvende forsoningen. I likhet med nephittene kan 
vi erkjenne vår jordiske svakhet, omvende oss og påta 
oss Jesu Kristi navn ved å inngå og holde pakter.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Å	anvende	Kristi	sonende	blod	gir	syndsforlatelse	

(se Mosiah 4:1–8).

•	 Å	anvende	Kristi	sonende	blod	fører	til	et	 
Kristus-lignende liv (se Mosiah 4:9–30).

•	 Ved	tro	opplever	vi	en	forandring	i	hjertet	og	påtar	
oss Jesu Kristi navn (se Mosiah 5).

•	 En	seer	er	til	stor	velsignelse	for	sine	medmennesker	
(se Mosiah 8:13–18).

Undervisningsforslag
Mosiah 4:1–8. Å anvende Kristi sonende blod  
gir syndsforlatelse
Be en elev lese Mosiah 4:1. Be så elevene tenke på en 
opplevelse som gjorde dypt inntrykk på dem og fikk 
dem til å føle Åndens kraft.

•	 Hva	lærte	du	av	denne	erfaringen?

•	 Hvordan	har	denne	erfaringen	påvirket deg?

Be en elev lese Mosiah 4:2. Be elevene beskrive med 
egne ord den opplevelsen kong Benjamins folk hadde.

•	 Hva	ba	folket om?

Be elevene lese Mosiah 4:3 hver for seg og legge merke 
til hva som skjedde med nephittene på grunn av deres 
bønn i tro. Be så elevene fortelle hva de har kommet 
frem til.

Kapittel 19
Mosiah 4–8

Be elevene oppsummere årsak/virkning-forholdet mel-
lom Mosiah 4:2 og Mosiah 4:3. For å veilede diskusjo-
nen, kan du hjelpe dem å fylle ut følgende diagram på 
tavlen. Begynn med å skrive skriftstedhenvisningene 
og tegne pilen. Be så en elev om å skrive hva folket 
gjorde (i Mosiah 4:2) og hvilke velsignelser de mottok 
som følge av dette (i Mosiah 4:3). Utsagnene i parentes 
nedenfor er eksempler på hva elevene kan skrive.

Mosiah 4:2 Mosiah 4:3

(Når	vi	ser	oss	selv	i	
vår	kjødelige	tilstand,	
ber	om	tilgivelse	
og	utøver	tro	på	
Kristus …)

→
(kommer	Herrens	
ånd	og	gir	oss	
glede,	syndsfor-
latelse	og	fred	i	
samvittigheten.)

Mosiah 4:9–30. Å anvende Kristi sonende blod 
fører til et Kristus-lignende liv
Del klassen i par eller mindre grupper. Be gruppene 
gjennomgå Mosiah 4:12–30 sammen. Be dem mar-
kere eller lage en liste over holdninger og egenskaper 
som Benjamin sier er typiske for sanne etterfølgere av 
Jesus Kristus.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle 
hva de har kommet frem til. Ettersom denne aktivite-
ten vil ta flere minutter, bør du begrense antall svar du 
velger å drøfte.

For å hjelpe elevene å anvende det de lærer, kan du 
stille et av følgende spørsmål etter hvert som hver 
holdning eller egenskap blir nevnt:

•	 Hvilken	innvirkning	kan	denne	holdningen	(eller	
egenskapen)	ha	på	livet ditt?

•	 Når	har	du	sett	eksempler	på	denne	holdningen	
(eller	egenskapen)?	Hvordan	påvirket	den	deg	eller	
en	annen person?

Oppfordre elevene til å tenke over hvordan de kan 
utvikle hver holdning eller egenskap i sitt eget liv.

Be en elev lese Mosiah 4:30.    . Be så elevene sam-
menfatte denne delen av leksjonen ved å se nærmere 
på advarselen i vers 30.
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Mosiah 5. Ved tro opplever vi en forandring 
i hjertet og påtar oss Jesu Kristi navn
Be elevene beskrive mennesker de kjenner som har 
konvertert til evangeliet. Hvordan har evangeliet foran-
dret	vedkommende?

Forklar at en forbløffende omvendelse fant sted blant 
kong Benjamins folk. Be en elev lese Mosiah 5:1–2.

•	 Hvilke	velsignelser	fikk	kong	Benjamins	folk	gjen-
nom	Herrens	ånd?	(De	visste	at	Benjamins	ord	var	
sanne, de opplevde en forandring i hjertet og de 
hadde ikke “lyst til å gjøre ondt mer”).

Les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson 
(1899–1994), Kirkens 13. president. Be elevene lytte 
etter ytterligere innsikt om det å oppleve en forandring 
i hjertet.

“Å bli Kristus lik er noe vi må arbeide med hele 
livet, og svært ofte innebærer det en vekst og for-
andring som skjer langsomt, nesten umerkelig …

… Sann omvendelse innebærer en forandring i 
hjertet, ikke bare en forandring i adferd… Som 
regel innebærer ikke omvendelse sensasjonelle 
eller dramatiske endringer, men er snarere en 
trinnvis, jevn og stabil bevegelse i retning av 
guddommelighet” (“A Mighty Change of Heart”, 
Ensign, okt. 1989, 5).

•	 Hvorfor	trenger	vi	en	forandring	i	hjertet,	ikke	bare	
en	forandring	i adferd?

•	 Hvordan	har	du	sett	at	omvendelse	er	en	prosess	
med	stadige	forbedringer?

Oppsummer denne mektige forandringen ved å be en 
elev lese Mosiah 5:2–5.

•	 Hva	sier	disse	versene	er	noen	av	resultatene	av	
denne	mektige	forandringen?

•	 På	hvilke	måter	forbereder	omvendelse	oss	til	å	
inngå	og	holde	pakter	med Gud?

Før klasseperioden skriver du følgende skriftstedhen-
visninger og spørsmål på tavlen, på en plakat eller på 

et utdelingsark. Be elevene lese dette skriftstedet hver 
for seg og besvare spørsmålene skriftlig på et ark.

Mosiah 5:7–12

•	 Hvilket	navn	ble	folket gitt?

•	 Hvordan	kan	vi	påta	oss	dette navnet?

•	 Hvor	skulle	navnet	være skrevet?

•	 Hva	kan	få	noen	til	å	miste navnet?

•	 Hva	annet	enn	navnet	trenger	vi	å vite?

Når elevene har skrevet sine svar, gjennomgår dere sva-
rene som klasse.

Be elevene lese uttalelsen av eldste Dallin H. Oaks på 
side 141 i elevhåndboken (finnes også på den tilhø-
rende DVD-en A ).

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

•	 Hva	kan	vi	gjøre	hver	dag	for	å	hjelpe	oss	å	ha	Kristi	
navn	skrevet	i	vårt hjerte?

Oppfordre elevene til å leve slik at andre vil se av deres 
handlinger og deres utstråling at de har påtatt seg Kristi 
navn og har blitt hans sønner og døtre.

Mosiah 8:13–18. En seer er til stor velsignelse 
for sine medmennesker
For å hjelpe elevene å forstå den historiske rammen 
rundt Mosiah 8 kan du begynne med å gjennomgå 
hendelsene som er beskrevet i Omni 1:27–30. Forklar 
at den folkegruppen som er beskrevet i disse versene, 
til slutt bosatte seg i Lehi-Nephis land, “deres arveland”, 
men at de ble ført i fangenskap av lamanittene. Forklar 
så at cirka 80 år senere lot kong Mosiah 16 menn, ledet 
av en mann som het Ammon, forlate Zarahemlas land 
for å lete etter disse menneskene. Ammon og hans 
gruppe klarte å finne folket, som ble ledet av en konge 
som het Limhi. La elevene lese kapittelsammendragene 
til Mosiah 7–8. Forklar at i en samtale med kong Limhi 
sa Ammon at kong Mosiah var en seer.

Påpek at minst fire ganger i året – under to general-
konferanser, en stavskonferanse og en menighets-
konferanse – rekker vi opp hånden for å love at vi 
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vil oppholde Kirkens president som profet, seer og 
åpenbarer. Skriv ordene profet og seer på tavlen. La 
elevene lese Mosiah 8:13–18, side 143 i elevhåndboken, 
og oppføringene om “Profet” og “Seer” i Veiledning til 
Skriftene for å finne beskrivelser av en profet og en 
seer. Du kan gjerne be elevene notere det de finner ut.

•	 Hva	er	en	seers kall?

•	 Hva	er	noen	velsignelser	vi	kan	motta	når	vi	følger	
en seer?

Forklar at vårt vitnesbyrd om en seer blir styrket når 
profetier han har uttalt om fremtiden, blir oppfylt. Be 
elevene slå opp Lære og pakter 89.

•	 Hva	handler	dette	kapitlet om?

•	 Hva	visste	verden	på	Joseph	Smiths	tid	om	de	skade-
lige	virkningene	av	tobakk	og alkohol?

•	 Hvordan	styrker	nyere	kunnskap	om	disse	skade-
virkningene	din	tillit	til	Joseph	Smith	som seer?

Be elevene overveie følgende advarsel som er gitt av 
dagens seere:

“Ta ikke del i underholdning som på noen 
måte fremstiller umoralsk eller voldelig adferd 
som akseptabelt” (Til styrke for ungdom [hefte, 
2001], 17).

Du kan også presentere andre advarsler fra 
levende profeter.

•	 Hvilke	råd	fra	en	seer	har	gjort	deg	lykkeligere?

Forklar at en seer er en “vekter i tårnet” som advarer 
oss fordi han har “sett fienden mens han ennå var langt 
borte” (se L&p 101:54). Vi viser vår tro når vi gir akt på 
slike advarsler. Bær ditt vitnesbyrd om velsignelsene 
ved å bli ledet av seere.
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Innledning
Selv om denne skriftbolken inneholder en rekke 
interessante og lærerike historier, finner vi de viktigste 
doktrinære læresetningene i beretningen om Abinadis 
tjenestegjerning. Elevene er kanskje kjent med histo-
rien om Abinadis martyrdød, men du kan hjelpe dem 
å forstå mer av hans tjenestegjerning og budskap. Du 
kan hjelpe dem å forstå en profets rolle, viktigheten 
av å lytte til profetene, og Jesu Kristi guddommelighet. 
Du kan hjelpe dem å forstå at Abinadis villighet til å 
dø for sitt vitnesbyrd om Frelseren, var et resultat av 
hans villighet til å leve for det. Ved å lære av Abina-
dis eksempel kan de styrke sin beslutning om å være 
lydige, trofaste og tapre.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Profeter	kaller	de	ugudelige	til	omvendelse	

(se Mosiah 11–12).

•	 Gud	selv	skal	sørge	for	en	forsoning	og	forløse	sitt	
folk (se Mosiah 13–16).

•	 Noen	ganger	må	de	rettferdige	lide	for	sitt	vitnesbyrd	
om Jesus Kristus (se Mosiah 17).

Undervisningsforslag
Mosiah 9–17. Historisk oversikt
For å gi elevene en historisk oversikt over Mosiah 9–17 
kan du vurdere å bruke ett av følgende alternativer:

 1. I god tid før leksjonen gir du en elev en kopi av 
utdelingsarket i slutten av dette kapitlet. Be ham 
eller henne studere Mosiah 9–10 og forberede en 
presentasjon på tre til fem minutter om historien om 
Zeniff som en innledning til leksjonen.

 2. Hvis du bestemmer deg for å utelate elevpresen-
tasjonen, innleder du leksjonen ved å be elevene 
se på tidsangivelsen nederst på siden (eller i kapit-
telsammendraget) i begynnelsen av Mosiah 9 og 
tidsangivelsen nederst på siden (eller i kapittelsam-
mendraget) i begynnelsen av Mosiah 8. Påpek at 
mellom Mosiah 8 og Mosiah 9 går historien cirka 80 
år tilbake i tid. Historien i Mosiah 9 begynner rundt 
år 200 f.Kr., med Zeniff som forteller om hendelsene 
som tidligere var nedtegnet i Omni 1:27–30. Mosiah 
kapittel 9–24 forteller om det som fant sted under tre 
kongers regjeringstid: Zeniff, Noah og Limhi. Disse 

Kapittel 20
Mosiah 9–17

opptegnelsene dokumenterer folkets fremgang når 
de vendte seg til Gud. Når folket valgte å ikke vende 
seg til Gud, strevde de – både utad med lamanittene 
og innad med stolthet.

Mosiah 9–17. Doktrinært overblikk:  
Profeters ansvar
Presenter følgende utsagn fra Tro mot pakten. Før du 
leser det, ber du elevene lytte etter en profets fire vik-
tigste ansvarsoppgaver.

“I likhet med oldtidens profeter vitner vår tids pro-
feter om Jesus Kristus og forkynner hans evange-
lium. De tilkjennegir Guds vilje og sanne karakter. 
De uttaler seg frimodig og tydelig, fordømmer 
synd og advarer mot dens konsekvenser. Til tider 
kan de bli inspirert til å profetere om fremtidige 
hendelser til vårt beste” (Tro mot pakten: En opp-
slagsbok i evangeliet [2004], 132).

•	 Hvilke	fire	viktige	ansvarsoppgaver	som	en	profet	
har,	merket	du	deg?	(Skriv	elevenes	svar	på	tavlen	
som vist nedenfor.)

En profets ansvarsoppgaver

	1.	Vitne	om	Jesus	Kristus	og	forkynne	hans	
evangelium.

	2.	Tilkjennegi	Guds	vilje	og karakter.

	3.	Fordømme	synd	og	advare	mot	dens	konsekvenser.

	4.	Profetere	om	fremtidige	hendelser.

Del klassen i fire grupper. Be én gruppe lese Mosiah 
11:20–25 hver for seg, en annen gruppe lese Mosiah 
16:5–9 hver for seg, en annen gruppe lese Mosiah 
16:10–15 hver for seg og den siste gruppen lese 
Mosiah 17:15–18 hver for seg. Be så hver gruppe 
drøfte hvordan Abinadi ivaretok en eller flere av 
ansvarsoppgavene som står på tavlen. Be én elev fra 
hver gruppe om å gi et sammendrag av gruppens 
tildelte vers for resten av klassen, og forklare hvordan 
Abinadi ivaretok en eller flere av ansvarsoppgavene 
som står på tavlen.
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Be elevene om å ha disse ansvarsoppgavene i tankene 
gjennom hele leksjonen og legge merke til hvordan 
Abinadi utførte sitt kall som profet.

Mosiah 11–12. Profeter kaller de ugudelige 
til omvendelse
Vis et bilde av Abinadi ved kong Noahs hoff, som for 
eksempel bilde 75 i Kunst inspirert av evangeliet (også 
vist nedenfor). Be en elev kort beskrive hva som fore-
går på bildet.

Abinadi oppfylte sin rolle som profet blant annet ved 
å kalle folket til omvendelse. Be elevene sammen-
ligne Abinadis ord under hans første besøk (se Mosiah 
11:20–25) med hans ord under hans andre besøk (se 
Mosiah 12:1–8). Det gikk to år mellom Abinadis to 
besøk (se Mosiah 12:1).

•	 Hvordan	forandret	Abinadis	budskap	seg	under	hans	
andre besøk?

•	 Selv	om	folket	valgte	å	omvende	seg	etter	Abinadis	
andre besøk, hvilke konsekvenser måtte de lide fordi 
de	ikke	brydde	seg	om	hans	advarsler	første gang?

Hjelp elevene å forstå at selv om folket fremdeles kunne 
omvende seg fra sine synder, kunne de ikke unnslippe 
konsekvensene av å ignorere en profets første advarsel. 
Uttrykk ditt syn på nødvendigheten av rask omvendelse 
og viktigheten av å følge levende profeters råd.

Mosiah 13–16. Gud selv skal sørge for en 
forsoning og forløse sitt folk
Abinadi fortsatte å oppfylle sin rolle som profet ved 
å vitne om Jesu Kristi guddommelige misjon. Som en 

del av sitt vitnesbyrd siterte han en av Jesajas profetier 
om Frelserens sonoffer. Be elevene lese Mosiah 14 
hver for seg. (Vurder å spille en nadverdssalme lavt i 
bakgrunnen mens de leser. Du kan spille et lydopptak 
av salmen eller be noen om å spille den på piano.) Når 
de er ferdige med å lese, kan du be dem uttrykke hva 
de føler for det de har lest.

Når elevene har uttrykt sine følelser for Frelseren, kan 
du hjelpe dem å peke ut noen av de viktige sannheter 
som fremsettes i Mosiah 14. Forklar at kapitlet innehol-
der en profeti som allerede har blitt oppfylt. Still deret-
ter følgende spørsmål. Be elevene besvare spørsmålene 
skriftlig.

•	 Hva	sier	ordene	“som	et	rotskudd	av	tørr	jord”	i	
vers 2 om den rådende åndelige tilstanden blant 
folket	under	Frelserens	jordiske	virke?	(Mange	ville	
ikke ta imot hans budskap.)

•	 Hva	sier	vers 3	om	hvordan	noen	mennesker	
behandlet	Frelseren?

•	 Hva	sier	vers 4–6	om	hvilke	byrder	Frelseren	
måtte bære?

•	 Hva	sier	vers 7–9	om	hvordan	Jesus	Kristus	viste	sin	
villighet	til	å	sone	for	våre synder?

Be noen elever om å fortelle hva de har svart. Oppfor-
dre alle elevene til å grunne videre på Jesajas ord ved å 
lese Mosiah 14 igjen utenfor klassen og fortelle om det 
de lærer til et familiemedlem eller en venn.

Du kan gjerne avslutte denne delen av leksjonen ved å 
la elevene lese teksten til salmen “Jeg står helt forun-
dret” (Salmer, nr. 111).

•	 Hvordan	angår	denne	salmen	Mosiah	14?

•	 Hvordan	øker	denne	salmen	din	takknemlighet	
for Frelseren?

•	 Hva	føler	du	når	du	tenker	på	at	Frelseren	kom	
“fra sin	trone	ned”	for	å	redde deg?

Be en elev lese Mosiah 13:33–35 og 15:1.

Mens klassens medlemmer leser og drøfter disse 
versene, kan det være nødvendig å forklare Abinadis 
bruk av ordet Gud. Når siste-dagers-hellige bruker 
ordet Gud, mener de som regel vår himmelske Fader. 
Abinadi brukte imidlertid ordet om Jesus Kristus. For å 
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hjelpe elevene å forstå dette, kan du be dem lese kom-
mentarene på side 148 i elevhåndboken.

For å belyse verdien av læren om at Jesus Kristus var 
og er en Gud, kan du stille følgende spørsmål:

•	 Er	Jesus	Kristus	en myte?

•	 Var	han	en	klok	morallærer,	men	likevel	bare	et	
menneske?

•	 Er	han	bokstavelig	Guds Sønn?

•	 Hvordan	kan	menneskers	svar	på	disse	spørsmålene	
påvirke	deres liv?

Spør elevene om de vet om det blir gjort noe i ver-
den for å redusere Jesu Kristi status som Guds Sønn i 
bokstavelig forstand.

•	 Hvorfor	er	det	viktig	å	være	klar	over	at	Jesus	Kristus	
var	og	er	en Gud?

Hjelp elevene å forstå at vår tro på Jesus Kristus og 
hans forsoning vokser når vi forstår hans evige natur 
og hans guddommelighet som Guds Sønn.

I Mosiah 15:1–9 vitner Abinadi om Frelserens guddom-
melige natur og misjon og forkynner om Jesu Kristi 
roller som både Fader og Sønn.

Be en elev lese Mosiah 15:1–5. Be så en elev lese 
uttalelsen av eldste M. Russell Ballard på side 147-48 i 
elevhåndboken.

•	 Hvordan	er	Jesus	Kristus	både	Fader	og Sønn?

Hvis du føler at du trenger å gå dypere inn i dette 
emnet, kan du bruke resten av elevhåndbokens infor-
masjon om Mosiah 15:1–7 (side 147–48), som inne-
holder utdrag fra erklæringen fra 1916 med tittelen 
“Faderen og Sønnen: En doktrinær redegjørelse av Det 
første presidentskap og De tolv.”

Legg merke til at Mosiah 15:1–8 ikke er en redegjørelse 
om de forskjellige medlemmene av Guddommen. Det 
er en redegjørelse om Jesus Kristus og hans forskjellige 
roller som Fader og Sønn.

I Mosiah 15:10–13 forklarer Abinadi videre far/barn-for-
holdet mellom Jesus Kristus og dem som tar imot hans 
evangelium. Han omtaler Frelserens “ætt”, eller søn-
ner og døtre. Be elevene lese vers 10–13. Still deretter 
følgende spørsmål:

•	 Hva	sier	vers 11–12	om	hva	det	betyr	å	være	Frelse-
rens	sønner	og	døtre?	(Se	også	L&p	25:1.)

•	 Hvilke	velsignelser	kommer	til	dem	som	blir	
Kristi “ætt”?

Abinadi fortsatte å undervise Noah og hans prester, 
og han besvarte et spørsmål en av prestene hadde stilt 
ham tidligere. Be elevene se nærmere på dette spørs-
målet i Mosiah 12:20–24. Som svar på dette spørsmålet 
fortsatte Abinadi å vitne om Jesu Kristi guddomme-
lighet. For å hjelpe elevene å drøfte svaret hans, ber 
du halve klassen lese Mosiah 15:13–18 og den andre 
halvparten lese Mosiah 15:19–25. Mens de leser, skriver 
du følgende spørsmål på tavlen:

Hvem	er	budbringerne	som	forkynner	det	gode	bud-
skap?	(Se	Mosiah	15:13–18.)

Hva	er	det	gode	budskapet?	(Se	Mosiah	15:19–25.)

Be en elev fra hver halvdel av klassen om å fortelle hva 
de har svart på disse spørsmålene.

Presenter uttalelsen av eldste Carlos E. Asay i De sytti 
på side 148–49 i elevhåndboken.

•	 Hvordan	kan	vi	være	med	på	å	bringe	dette	gode	
budskapet	til andre?

Mosiah 17. Noen ganger må de rettferdige lide 
for sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus
Vis igjen til bildet av Abinadi hos kong Noah. Be en 
elev fortelle klassen hva som til slutt hendte med Abi-
nadi. Be så en elev lese Mosiah 17:1–13, 20.

Hjelp elevene å forstå at Abinadis villighet til å dø for 
sannheten var en naturlig følge av hans lydighet mot 
Gud. Det er imidlertid svært få som blir bedt om å dø 
for å forsvare sitt vitnesbyrd. For å hjelpe elevene å 
forstå hva vi blir bedt om å gjøre istedenfor å dø for 
sannheten, kan du presentere følgende uttalelser:
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President Brigham Young (1801–77), Kirkens 
andre president, sa: “Den mest effektive måte å 
etablere himmelens religion på er å etterleve den 
fremfor å dø for den. Jeg tror jeg trygt kan si at 
det er mange av de siste-dagers-hellige som er 
mer villige til å dø for sin religion enn å etterleve 
den trofast” (Discourses of Brigham Young, red. 
John A. Widtsoe [1954], 221).

President Ezra Taft Benson (1899–1994), Kirkens 
13. president, sa:

“Kristus forandrer mennesker, og forandrede men-
nesker kan forandre verden.

Mennesker som forandrer seg for Kristus, vil bli 
ledet av Kristus …

… Til slutt vil mennesker som blir ledet av Kristus, 
bli oppslukt av Kristus …

Deres vilje blir oppslukt av hans vilje. (Se Johannes 
5:30.)

De gjør alltid det som er til behag for Herren. 
(Se Johannes 8:29.)

“Ikke bare ville de dø for Herren, men enda 
viktigere er det at de ønsker å leve for ham” 
(i  Conference Report, okt. 1985, 5–6; eller 
Ensign, nov. 1985, 6).

•	 På	hvilke	måter	levde	Abinadi	for Herren?

•	 På	hvilke	måter	påvirket	Abinadis	liv	og	læreset-
ninger	Alma?	(Se	Mosiah	17:1–4.	Hvis	du	ønsker	
å gå videre med denne drøftingen, kan du vise til 
uttalelsen av eldste Robert D. Hales på side 149–50 i 
elevhåndboken.)

•	 På	hvilke	måter	kan	vi	leve	for Herren?
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Utdelingsark

Historisk oversikt over Mosiah 9–10
Denne presentasjonen skulle ta mellom tre og fem 
minutter. Som forberedelse til å presentere den his-
toriske rammen rundt denne leksjonen, kan du lese 
Mosiah 9–10 så mange ganger du trenger for å bli 
godt kjent med historien. Du kan også gjennomgå 
tabellen nedenfor og side 142 i elevhåndboken.

Under leksjonen ber du de andre elevene om å 
slå opp Mosiah 9–10 og følge med mens du gir et 
kort overblikk over historien om Zeniff. Du kan 
gjerne lage følgende oversikt på tavlen som en 
påminnelse om de viktigste personene og stedene 
i Mosiahs bok:

Lehi-Nephis land Zarahemlas land

Kong	Zeniff	(Mosiah	
9–10)	rundt	200	f.Kr..

Kong	Mosiah	I

Kong	Noah	(Mosiah	
11–19)	rundt	160	f.Kr.

Kong	Benjamin

Kong	Limhi	(Mosiah	7–8;	
19–22)	rundt	121	f.Kr.

Kong	Mosiah	II

Zeniff var en nephitt som ledet en gruppe andre 
nephitter for å prøve å gjenvinne Lehi-Nephis land, 
hvor deres forfedre hadde bodd. Zeniff og hans 
gruppe forlot Zarahemla en gang etter at kong 
Mosiah I innledet sin regjering der. Legg merke til 

at mellom Mosiah 8 og Mosiah 9 går historien cirka 
80 år tilbake i tid. Historien i Mosiah 9 begynner 
rundt år 200 f.Kr., med Zeniff som forteller om hen-
delsene som tidligere var nedtegnet i Omni 1:27–30. 
Fortell kort med egne ord om noen av høydepunk-
tene i Zeniffs historie i Mosiah 9–10. Du kan for 
eksempel ta med:

 1. Resultatene av Zeniffs første reise (Mosiah 9:1–5; 
Omni 1:27–30).

 2. Konsekvensene av å være overivrig. Deres over-
ivrighet førte for eksempel til dårlig dømmekraft, 
som at de var “sene til å huske … Gud” (Mosiah 
9:3) og ble forblindet ved “Lamans kløkt og list” 
(Mosiah 9:10).

 3. Den positive innflytelsen Zeniff hadde på folket. 
Han oppmuntret dem for eksempel til (a) å 
reparere byen (se Mosiah 9:8); (b) å avle dyr og 
dyrke mat (se Mosiah 10:2, 4); (c) å lage klær 
(se Mosiah 10:5) og (d) å forsvare seg “i Herrens 
styrke” (se Mosiah 9:17).

Zeniffs regjering viser hvordan han arbeidet hele 
sitt liv for å få tak i Lehi-Nephis land og bo der 
i fred. Hans overiver førte til enkelte tvilsomme 
handlinger, men hans ønske om å grunnlegge en 
uavhengig nephittkoloni blant lamanittene lyktes 
omsider.
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Innledning
Etter at Alma hadde omvendt seg på grunn av Abinadis 
forkynnelse, begynte han å undervise dem som var 
villige til å lytte. Han og hans nye tilhengere flyktet 
til et sted kalt Mormon, hvor de mottok dåpens ordi-
nans og ble forenet i sin tro. De slo seg ned i fred i et 
landområde de kalte Helam, men de ble tatt til fange 
av Amulon, en av kong Noahs tidligere prester som 
hadde sluttet seg til lamanittene. Like før dette ble fol-
ket som var igjen i Lehi-Nephis land, som nå ble ledet 
av kong Noahs rettferdige sønn Limhi, også bragt i 
trelldom av lamanittene. Begge grupper ble klar over at 
“ingen andre kunne befri dem enn Herren deres Gud” 
(Mosiah 23:23). Når du og dine elever drøfter disse 
beretningene, kan dere få større forståelse for Herrens 
kraft til å befri oss fra enhver form for trelldom. Du kan 
oppfordre elevene til å inngå og holde pakter, være 
ydmyke, omvende seg, be og stole på Herren.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Vi	mottar	Herrens	ånd	og	løftet	om	evig	liv	gjennom	

våre dåpspakter (se Mosiah 18:1–16).

•	 Å	vandre	rettskaffent	innebærer	å	adlyde	Gud	og	
tjene andre (se Mosiah 18:17–30).

•	 Gud	er	barmhjertig	og	i	stand	til	å	utfri	oss	fra	trell-
dom (se Mosiah 19–24).

•	 Gud	prøver	vår	tålmodighet	og	tro	(se	Mosiah	
23–24).

Undervisningsforslag
Mosiah 18:1–16. Vi mottar Herrens ånd og løftet 
om evig liv gjennom våre dåpspakter
Begynn med å be elevene forestille seg at en venn har 
bestemt seg for å bli døpt og bekreftet. Hun spør hva 
hun kan gjøre for å være åndelig forberedt.

•	 Hvilke	råd	ville	du gitt?

Be elevene lese Mosiah 18:1–7 hver for seg og se etter 
tegn på at folket var forberedt for dåp.

•	 Hvilke	tegn	fant du?

Be en elev lese Lære og pakter 20:37. Før han eller hun 
leser, ber du elevene merke seg ytterligere holdninger 
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og handlinger som bekrefter at man er klar til å inngå 
og holde dåpspakter.

•	 Hvordan	kan	de	holdninger	og	handlinger	vi	
har drøftet, hjelpe oss å inngå og holde alle 
evangeliets pakter?

Les Mosiah 18:8–10. Før du leser, ber du elevene følge 
med og merke seg elementer av dåpspaktene.

•	 Hva	er	vår	del	av	de	dåpspaktene	som	er	skissert	i	
disse versene?

•	 Hva	lover	Herren	når	vi	holder	våre	dåpspakter?

Be elevene gå sammen to og to og lese Mosiah 
18:11–16 sammen. Be dem markere og drøfte de 
ønsker Almas folk hadde før de ble døpt. Be dem også 
merke seg hva folket følte etter at de var døpt og hvilke 
velsignelser folket mottok.

•	 Hva	var	Almas	ønske	idet	han	forberedte	seg	til	å	
utføre	Herrens	arbeid?	(Se	Mosiah	18:12.)

•	 Hvorfor	trenger	vi	Ånden	for	å	kunne	tjene	“i	hjertets	
hellighet”?

•	 Etter	at	de	var	døpt,	ble	Alma	og	hans	folk	“fylt	med	
Ånden” (Mosiah 18:14) og “fylt med Guds nåde” 
(Mosiah 18:16). Hvorfor er det viktig for alle Kirkens 
medlemmer	å	motta	disse	velsignelsene?	Når	har	du	
mottatt	disse	velsignelsene?

Bær vitnesbyrd om løftene og velsignelsene vi mottar 
når vi hedrer våre dåpspakter og følger Den hellige 
ånds veiledning.

Mosiah 18:17–30. Å vandre rettskaffent 
innebærer å adlyde Gud og tjene andre
Skriv på tavlen: De vandret rettskaffent for Gud.

•	 Hva	betyr	dette	utsagnet	for deg?

Be elevene granske Mosiah 18:17–30 to og to eller hver 
for seg og legge merke til Almas råd som fikk folket 
til “å vandre rettskaffent for Gud”. Foreslå at elevene 
skriver ned prinsippene de finner. Når elevene har fått 
tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har kom-
met frem til. Mens elevene svarer, kan du gjerne spørre 
hvilke velsignelser de finner – enten i skriftbolken eller 
ut fra egen erfaring – som følger lydighet mot nettopp 
dette rådet.
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Oppfordre elevene til å følge Almas råd og “vandre 
rettskaffent” hver dag ved å adlyde Gud og tjene andre.

Mosiah 19–24. Gud er barmhjertig og i stand  
til å utfri oss fra trelldom
I elevhåndboken er det en oversikt som sammenligner 
det Limhis folk opplevde og det Almas folk opplevde 
(se side 154–55). Det kan være nyttig å be elevene ha 
denne oversikten foran seg mens de drøfter Mosiah 
19–24.

Be elevene studere kartet med tittelen “Viktige reiser 
som nephittene foretok i Mosiahs bok” på side 142 i 
elevhåndboken. Bruk kartet til å lokalisere byene og 
menneskene som er omtalt i Mosiah 19–24. Forviss deg 
om at elevene forstår at Limhi og hans tilhengere var i 
Lehi-Nephis land og at Alma og hans tilhengere var i 
Helams land.

Forklar at elevene skal drøfte Mormons beretning om 
hvordan Herren utfridde Limhis folk og Almas folk fra 
deres trelldom under lamanittene. Be elevene slå opp 
Mosiah 21:5, og be en elev lese det. Understrek Mor-
mons utsagn om at “[nephittene] kunne på ingen måte 
selv fri seg ut av [lamanittenes] hender”.

Skriv Mosiah 21:13–19; 24:9–16 på tavlen. Be elevene 
lese disse versene hver for seg for å prøve å finne 
konkrete ting som begge grupper gjorde for å motta 
Guds barmhjertighet og utfrielse. På grunnlag av disse 
handlingene ber du elevene lage en liste over prin-
sipper som kan veilede dem i deres egne vanskelige 
omstendigheter. Be elevene skrive ned prinsippene 
de finner. (Merk: President Boyd K. Packer i De tolv 
apostlers quorum definerte et prinsipp som “en varig 
sannhet, en lov, en regel vi kan anvende som rettesnor 
når vi skal ta valg” [i Conference Report, april 1996, 22; 
eller Lys over Norge, juli 1996, 17]. Du kan gjerne bruke 
denne definisjonen for å hjelpe elevene å forstå hva 
slags prinsipper du ønsker at de skal notere seg.)

Følgende oversikt viser én måte å lede denne aktivite-
ten på. Du kan gjerne henge den på tavlen og fore-
slå at elevene bruker den som modell for å lage sin 
egen på papir. Skriv opp første handling og prinsipp 
(for Mosiah 21:13–14) for å vise elevene hvordan de 
fyller ut oversikten. Oppfordre så elevene til å finne så 

mange handlinger som mulig, og skrive et prinsipp for 
hver handling.

Mosiah 21:13–19; 24:9–16

Handling	utført	av	
nephittene

Prinsipp

De	ydmyket	seg	og	ropte	
med	stor	kraft	til	Gud	
(se	Mosiah	21:13–14).

Gud	besvarer	våre	
bønner	når	vi	ber	ham	i	
ydmykhet.

De	var	tålmodige	
(se Mosiah	24:16).

Andre	handlinger	som	
elevene	finner

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å studere og 
grunne, kan du be dem fortelle hvilke handlinger og 
prinsipper de har på listen sin. Gi dem anledning til 
å fortelle om tilfeller hvor de har anvendt disse prin-
sippene og Herren har velsignet dem. Avslutt med ditt 
vitnesbyrd om at vi ikke selv kan befri oss fra åndelig 
trelldom, men at vi trenger Herrens uendelige barm-
hjertighet og forløsende kjærlighet.

Mosiah 23–24. Gud prøver vår  
tålmodighet og tro
Minn elevene på at Almas folk og Limhis folk en gang 
hadde vært kong Noahs undersåtter. La elevene lese 
Abinadis advarsel i Mosiah 11:23–25. Da folket ikke 
ga akt på denne advarselen, dro Abinadi tilbake. La 
elevene lese hans ord i Mosiah 12:1, 5. Almas folk 
omvendte seg senere, men de måtte fremdeles lide 
konsekvensene av at de tidligere hadde nektet å 
omvende seg.

Les Mosiah 23:21–24 og 24:10–16 som klasse, eller 
la elevene lese disse skriftstedene hver for seg. Når 
elevene har lest versene, ber du dem gi svarene på 
følgende spørsmål. Be dem bruke ord og uttrykk fra 
de tildelte skriftstedene, samtidig som de uttrykker sin 
forståelse med egne ord.

•	 Hvilke	byrder	kan	folk	bære	på	i	dag?	Hvorfor	tror	
du våre byrder er lettere å bære når vi med glede 
underkaster	oss	Herrens vilje?
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•	 På	hvilke	måter	“ser	[Herren]	til	[sitt]	folk	i	deres	
lidelser”?	(Mosiah	24:14).

Be elevene tenke på tilfeller hvor Herren har sett til 
dem i deres lidelser. Hvis det passer, spør du om noen 
vil fortelle om sine erfaringer.

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

“Det kan og vil være rikelig med vanskeligheter i 
livet. Ikke desto mindre, den sjel som kommer til 
Kristus, som kjenner hans røst og strever etter å 
gjøre som han gjorde, vil finne, slik salmen sier, 
‘uant styrke der.’ [“O, må jeg følge deg”, Salmer, 
nr. 201] …

Brødre og søstre, uansett hvordan dere lider, vær 
så snill, ikke gi opp, og vær så snill å ikke gi etter 
for frykt …

Hvis du er ensom, vit da hvor du kan finne trøst. 
Hvis du er motløs, vit da hvor du kan finne håp. 
Hvis du er fattig i ånden, vit da hvor du kan finne 
styrke. Hvis du er sønderknust, vit da hvor du 
kan bli gjort hel” (i Conference Report, april 2006, 
71–72; eller Liahona, mai 2006, 71).

•	 Hvordan	kan	du	vise	tålmodighet	når	du	har	det	
vanskelig?

•	 Når	har	du	sett	Guds	styrkende	hånd	i	ditt liv?

Oppfordre elevene til å stole på den kraft, trøst og 
helbredelse som vår himmelske Fader og Jesus Kristus 
kan gi.
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Innledning
I denne perioden av Mormons boks historie opplevde 
Alma betydelige utfordringer i Kirken. Mange i den 
oppvoksende generasjon var ikke omvendt til evange-
liet og ville ikke tro på profetenes ord. Alma den yngre 
og kong Mosiahs fire sønner var blant dem som ikke 
trodde, og de gikk omkring og forsøkte å ødelegge 
Guds kirke. Gjennom inderlig bønn mottok Alma vei-
ledning fra Herren om hva han skulle gjøre med dem 
som gikk ut fra Kirken. Gjennom hele denne leksjonen 
kan du hjelpe elevene å forstå hvilken endring som 
kommer ved omvendelse fra synd og omvendelse til 
Herren. Elevene vil se at de som er omvendt til Herren, 
yter trofast tjeneste hele livet.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Disiplinering	i	Kirken	kan	hjelpe	syndere	å	omvende	

seg og komme tilbake til fullt fellesskap i Kirken 
(se Mosiah 26).

•	 På	grunn	av	forsoningen	kan	vi	bli	født	på	ny	
(se Mosiah 27).

•	 Omvendelse	til	Herren	øker	vårt	ønske	om	å	dele	
evangeliet med andre (se Mosiah 27:32–37; 28:1–8).

•	 Samfunnsborgere	har	plikt	til	å	støtte	rettferdige	
lover og ledere (se Mosiah 29).

Undervisningsforslag
Mosiah 26:1–4. Den oppvoksende generasjon
Forklar at de trosoppfatninger som rådet blant dem 
som hørte kong Benjamins preken, ble forkastet av 
mange av deres barn. Be elevene lese Mosiah 5:1–5 og 
Mosiah 26:1–4 hver for seg, og sammenligne følelsene 
blant folket på kong Benjamins tid med følelsene blant 
store deler av den oppvoksende generasjon mens kong 
Benjamins sønn Mosiah regjerte.

•	 Hva	sier	Mosiah	26:3	om	hvorfor	mange	i	den	opp-
voksende	generasjon	forherdet	sitt hjerte?

•	 På	hvilke	måter	kan	du	hjelpe	neste	generasjon	å	
utvikle	et	vitnesbyrd	om	evangeliet	slik	du har?

Kapittel 22
Mosiah 25–29

Mosiah 26. Disiplinering i Kirken kan hjelpe 
syndere å omvende seg og komme tilbake til 
fullt fellesskap i Kirken
Dette undervisningsforslaget fokuserer på Kirkens disi-
plinærråd, et emne som kan reise vanskelige spørsmål. 
Vær nøye med å holde diskusjonen innenfor rammen 
av det godkjente materialet i denne håndboken og i 
elevhåndboken. Du kan også bruke den korte opp-
føringen med overskriften “Kirkens disiplinærråd” på 
side 86–87 i Tro mot pakten: En oppslagsbok i evange-
liet. Hvis elevene har spørsmål ut over dette godkjente 
materialet, forklarer du høflig at dette er et hellig og 
følsomt emne som det kanskje ikke passer å gå dypere 
inn på i klasserommet. Foreslå at de snakker med sin 
prestedømsleder.

Skriv følgende på tavlen:

begikk	synd–vers 6 dømt–vers 12,	29

irettesatt–vers 6 omvendte	seg–vers 35

vitner	mot–vers 9 regnet	blant	
folket–vers 35

grepet	i	forskjellige	
synder–vers 11

ikke	regnet	blant	
folket–vers 36

Be elevene skumlese Mosiah kapittel 26 og finne 
ordene som står på tavlen. Spør elevene hva de tror 
dette kapitlet handler om. Mens de deler sine tanker 
med hverandre, skulle du forvisse deg om at de forstår 
at Alma hadde myndighet over Kirken og at Mosiah, 
som konge, hadde myndighet over regjeringen. Kong 
Mosiah forklarte at han ville håndtere brudd på landets 
lover, men at Alma hadde ansvar for å håndtere alvor-
lige overtredelser blant Kirkens medlemmer.

Skriv Disiplinering i Kirken på tavlen.

•	 Hva	betyr	ordet	disiplinering  ?

Presenter følgende uttalelse av eldste Theodore M. 
 Burton (1907–89), som var medlem av De sytti:
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“Jeg blir lei meg når jeg hører hvordan noen av 
våre medlemmer, og iblant til og med våre lokale 
ledere, behandler personer som har blitt disiplinert 
for overtredelser. Jeg er klar over tendensen til å 
sidestille ordet disiplinere med ordet straffe, men 
det er forskjell på disse ordene. På engelsk … har 
ordet disiplinere samme rot som ordet disippel. En 
disippel er en elev som skal undervises. Når vi har 
med overtredere å gjøre, må vi huske at de sårt 
trenger å bli undervist” (i Conference Report, okt. 
1985, 81–82; eller Ensign, nov. 1985, 65).

•	 Hva	sier	eldste	Burton	er	hensikten	med	disipline-
ring	i Kirken?

Be en elev lese Mosiah 26:6, 9–13.

•	 Hvorfor	var	Alma	“bekymret”?

•	 Hva	gjorde	Alma	for	å	lære	hvordan	han	skulle	
dømme folket?

Be en elev lese Mosiah 26:28–32.

•	 Hvilke	to	tilfeller	av	bekjennelse	og	tilgivelse	nevner	
Herren	i	vers 29?

•	 Hva	sier	disse	versene	om	Herrens	hensikter	med	
disiplinering	i Kirken?

•	 Hvilke	velsignelser	mottar	de	som	omvender	seg	
fullstendig?

•	 På	hvilke	måter	kan	vi	se	på	disiplinering	i	Kirken	
som	en	kjærlighetshandling?

Påpek at i vers 32 forklarer Herren at de som ikke 
omvender seg, ikke blir regnet blant Kirkens medlem-
mer. Dette betyr imidlertid ikke at Kirkens ledere og 
medlemmer skulle slutte å hjelpe og elske dem.

For at elevene skal få bedre forståelse av disiplinering i 
Kirken, kan du be dem lese uttalelsen av eldste Theod-
ore M. Burton på side 161 i elevhåndboken.

Bær vitnesbyrd om Frelserens villighet til å tilgi når vi 
omvender oss, og om at vi må være verdige for å kunne 
nyte velsignelsene ved medlemskap i hans kirke.

Mosiah 27. På grunn av forsoningen kan vi bli 
født på ny
Dette undervisningsforslaget viser hvordan vår tro på 
Jesus Kristus aktiverer forsoningens helbredende kraft 
i vårt liv. Det fokuserer på den forandring i hjertet som 
Alma den yngre og Mosiahs sønner opplevde. Det 
fokuserer ikke på alle hendelsene og opplevelsene som 
førte til deres omvendelse. Hvis noen av elevene ikke 
er kjent med disse delene av historien, kan du be en 
annen elev om å gi et kort sammendrag av beretningen.

Tegn det symbolet som symboliserer hjertet i din kultur, 
på tavlen. Skriv ordet forandring midt i hjertet. Spør 
elevene hva det vil si å oppleve en forandring i hjertet.

La elevene lese Mosiah 27:8–10, 32–37. Be dem sam-
menligne Alma den yngres og Mosiahs fire sønners 
adferd før og etter sin forandring i hjertet.

•	 På	hvilke	måter	forandret	disse	fem	mennene seg?

•	 Hvilke	tegn	finner	vi	i	vers 32–37	på	at	deres	foran-
dring	var	oppriktig	og varig?

Les Mosiah 27:24–29 sammen med elevene.

•	 Hvilke	ord	i	disse	versene	beskriver	det	å	bli	“født	
på ny”?

•	 Hvordan	forandrer	etterlevelse	av	evangeliet	
vår natur?

•	 Hva	sa	Alma	som	tyder	på	at	omvendelse	ikke	er lett?

Hjelp elevene å forstå at selv om Alma og Mosiahs 
sønner syntes å forandre seg plutselig, kommer ikke 
gjenfødelsesprosessen i ett jafs for de fleste av oss.

Be en elev lese Alma 5:46.

•	 Hva	annet	sa	Alma	spilte	en	rolle	i	hans	omvendelse?

Les president Ezra Taft Bensons forklaring på side 161 i 
elevhåndboken sammen med elevene.

•	 Hva	sa	president	Benson	om	omvendelsesprosessen?

Hjelp elevene å forstå at den forandring som skjer med 
en person som blir født på ny, er en direkte følge av å 
anvende Jesu Kristi forsoning. Be elevene fortelle hva 
de føler angående det å oppleve en forandring i hjertet.
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Mosiah 27:32–37; 28:1–8. Omvendelse til Herren 
øker vårt ønske om å dele evangeliet med andre
Be elevene tenke på en gang de ønsket å fortelle noen 
om gode nyheter, noe vakkert de hadde sett eller en 
god opplevelse.

•	 Hvorfor	liker	vi	å	dele	gode	ting	med andre?

Lag følgende oversikt på tavlen. Be elevene kopiere 
oversikten på et ark og fylle den ut ved å jobbe hver 
for seg eller to og to.

•	 Hva	har	disse	tre	beretningene felles?

Skriv L&p 88:81 på tavlen under oversikten. Be en elev 
lese dette verset.

•	 I	Mosiah	28:3–4	leser	vi	om	motivene	Mosiahs	søn-
ner hadde for å forkynne evangeliet. Hvordan kan 
disse motivene hjelpe oss å holde budet i Lære og 
pakter	88:81?

•	 Hvilken	rolle	spiller	det	om	vi	tjener	med	
disse motivene?

Oppfordre elevene til å tenke på måter de kan dele 
evangeliet med andre på.

Mosiah 29. Samfunnsborgere har plikt til å støtte 
rettferdige lover og ledere
Del klassen i tre grupper. Alle gruppene skal studere 
Mosiah 29:1–36, men de skal se etter forskjellige ting. 
Be den første gruppen se etter informasjon om rett-
ferdige konger, den andre gruppen informasjon om 
urettferdige konger og den siste gruppen informasjon 
om dommere. Når gruppene har fått tilstrekkelig tid, 
ber du en elev fra hver gruppe om å rapportere til res-
ten av klassen. Du kan gjerne sammenfatte gruppenes 
rapporter på tavlen, med et format omtrent som det du 
finner nedenfor:

Hva	var	opplevelsen? Hvem	hadde	den? Hva	ønsket	de	etter	
opplevelsen?

1 Nephi	8:2–12

Enos	1:1–9,	19

Mosiah	28:1–4

Tre slags regenter

Rettferdige	
konger

Urettferdige	
konger

Dommere

(Elevenes	svar) (Elevenes	svar) (Elevenes	svar)

Rund av denne elevaktiviteten med å stille følgende 
spørsmål:

•	 Hva	kan	man	forvente	av	rettferdige konger?

•	 Hva	skjer	med	folket	når	urettferdige	
konger regjerer?

•	 Hvilke	regler	knyttet	til	dommernes	regjeringstid	
bidro	til	å	beskytte	folkets	rettigheter?

Be en elev lese Mosiah 29:27.

•	 Når	kan	en	regjering	ved	folkets	stemme	mislykkes?

•	 Hva	sier	dette	verset	om	den	endelige	følgen	av	en	
slik svikt?

Forklar at i en regjering som den som beskrives i 
Mosiah 29, ligger ansvaret for å velge gode lover og 
rettferdige ledere på nasjonens innbyggere (se L&p 
98:10). Det kan være lurt å la elevene lese uttalelsene 
av eldste Neal A. Maxwell og president Boyd K. Packer 
på side 164 i elevhåndboken. Eldste Maxwells uttalelse 
finnes også på den tilhørende DVD-en A .

Rund av leksjonen med å lese Ordspråkene 29:2.

Bær vitnesbyrd om denne sannheten, og vurder å 
bruke eksempler på denne sannheten som du har sett 
eller hørt om. Oppfordre elevene til aktiv og konstruk-
tiv deltagelse i politiske prosesser i den grad landets og 
lokalsamfunnets lover tillater det.
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Innledning
Alma 1 belyser forskjellen mellom prestedømme og 
prestelist. Når de har studert denne skriftbolken, skulle 
elevene være i stand til å gjenkjenne prestelist både på 
Almas tid og i vår egen. Elevene skulle dessuten forstå 
at prestelist står i direkte kontrast til Guds preste-
dømme. I Alma 2–3 kan elevene se de negative konse-
kvensene av prestelist når de leser historien om Amlici 
som forsøker å ødelegge den nephittiske regjering og 
bli konge. Beretningen viser også hvordan menneskers 
rettferdige reaksjon på prøvelser kan hjelpe dem å 
motta styrke fra Gud. Almas reaksjon på prøvelser kan 
være et forbilde for oss i dag. Du kan hjelpe elevene 
å forstå at de, i likhet med Alma, kan motta styrke fra 
Gud hvis de ber om hjelp, utøver tro og gjør noe aktivt 
for å takle sine utfordringer. Alma 4 understreker hvor 
stor kraft det er i et rent vitnesbyrd.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Siste-dagers-hellige	må	unngå	prestelist	(se	Alma	1).

•	 Gud	vil	styrke	oss	hvis	vi	står	imot	ugudelighet	
(se Alma 2).

•	 Et	rent	vitnesbyrd	bekjemper	stolthet	(se	Alma	4).

Undervisningsforslag
Alma 1. Siste-dagers-hellige må unngå prestelist
Før klasseperioden lager du følgende tabell og skriver 
disse spørsmålene på tavlen:

Prestelist Prestedømmet

Alma	1:2–6 Alma	1:26–27

Alma	1:16 Alma	13:6,	10–12

2 Nephi	26:29 Jakobs	bok	1:18–19

Hva	er	prestelist? Hvordan	opptrådte	
Guds	prester?

Denne aktiviteten gir elevene anledning til å sammen-
ligne prestelist og prestedømme. Del klassen i to grup-
per. Be den første gruppen lese, analysere og drøfte 
skriftstedene om prestelist, og be den andre gruppen 
lese, analysere og drøfte skriftstedene om prestedøm-
met. Be den første gruppen prøve å finne en definisjon 
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av ordet prestelist og å merke seg elementer ved 
prestelist. Be den andre gruppen merke seg hvilke 
motiver og hvilken adferd de prestedømsbærere har 
som hedrer Herren. Når elevene har fått tilstrekkelig tid 
til å analysere sine tildelte vers, ber du én elev fra hver 
gruppe rapportere hva de har kommet frem til.

Når den første gruppen har rapportert om prestelist, 
kan du stille følgende spørsmål:

•	 Hvorfor	tror	du	Nehors	læresetninger	ble	populære?	
(Se Alma 1:3–4; se også Helaman 13:27–28.)

•	 Hvilke	følger	kunne	det	fått	for	lærere	i	evangeliet	
dersom deres suksess ble målt ut fra deres populari-
tet?	Hvordan	kunne	dette	ha	påvirket	den	undervis-
ning	som	ble gitt?

Når den andre gruppen har rapportert om prestedøm-
met, kan du stille følgende spørsmål:

•	 Hva	sier	Alma	1:26	om	hvordan	prestene	betraktet	
dem	de	underviste?	Hvorfor	er	denne	holdningen	
viktig	for lærere?

•	 Kan	du	nevne	noen	likheter	mellom	de	rettferdige	
prestene i Alma 1:25–27 og Kirkens ledere og misjo-
nærer	i dag?

For å hjelpe elevene å bli klar over prestelist i vår tid 
og konsekvensene av å la prestelist få utvikle seg, kan 
du stille følgende spørsmål:

•	 Hva	sier	Alma	1:12	om	hvilke	konsekvenser	preste-
list	kan	få	dersom	den	får	anledning	til	å	utvikle seg?

I tillegg til prestelist i verden, kan elementer av pres-
telist snike seg inn i Kirken. Du kan gjerne la elevene 
lese uttalelsene av eldste Dallin H. Oaks og eldste 
David A. Bednar på side 165–66 i elevhåndboken. 
Disse uttalelsene lærer oss hvor viktig det er å unngå 
prestelist i våre kall i Kirken. Eldste Oaks’ uttalelse 
finnes også på den tilhørende DVD-en A .

•	 Hvordan	kan	vi	unngå	prestelist	i	våre	kall	som	
lærere	og ledere?

Alma 2. Gud vil styrke oss hvis vi står 
imot ugudelighet
Be elevene tenke på en gang de motsto ugudelig-
het, enten privat eller offentlig. Be dem så overveie 
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følgende spørsmål. Det kan være lurt å be dem besvare 
dem stille hver for seg, istedenfor i en diskusjon.

•	 Hva	motiverte	deg	til	å	stå	frem	for	sannhet	og	
rettferdighet?

•	 Hvordan	fikk	du	styrke	til	å	gjøre det?

Forklar at Alma 2 forteller om profeten Alma og andre 
rettferdige menn og kvinner som motsto ugudelighet, 
til og med i den grad at de var villige til å gi sitt liv. Be 
elevene merke seg hva som motiverte disse mennene 
og kvinnene, så vel som hvordan de fikk styrke i svært 
vanskelige stunder.

Be elevene lese Alma 2:1–7 hver for seg.

•	 Hvem	var	Amlici,	og	hvilke	to	ting	ønsket	han?	(Se	
Alma 2:2, 4. Han ønsket å bli konge, og han ønsket 
å ødelegge Kirken.)

•	 Hvordan	motsto	nephittene	Amlicis	forsøk	på	å	
bli konge?

Presenter følgende uttalelse av profeten Joseph Smith 
angående de siste-dagers-helliges plikt til å øve positiv 
innflytelse i sine lokalsamfunn:

“Det er vår plikt å sette all vår innflytelse inn på å 
gjøre populært det som er godt, og upopulært alt 
som er usunt” (i History of the Church, 5:286).

•	 På	hvilke	måter	kan	vi	“gjøre	populært	det	som	
er godt”?

Gi et sammendrag av innholdet i Alma 2:8–14 ved 
å forklare at Amlici samlet sine tilhengere, over-
talte dem til å gjøre ham til deres konge og gikk 
til strid mot nephittene i et forsøk på å oppnå sine 
personlige ønsker.

•	 Hvor	mange	ble	drept	som	følge	av	Amlicis	ønske	
om	å	bli	konge?	(Se	Alma	2:19.)	Hvilken	sammen-
heng er det mellom denne beretningen og kong 
Mosiahs	advarsel	i	Mosiah	29:17,	21?

Be elevene skumlese Alma 2:15–18, 28–31 og merke 
seg ordene styrke og styrket.

•	 Hva	sier	Alma	2:28	om	hvorfor	Herren	styrket	
nephittene?

•	 Hvorfor	tror	du	vår	himmelske	Fader	noen	ganger	
gir oss styrke til å motstå ugudelighet istedenfor å 
fjerne	dens	innflytelse	fra	vårt liv?

Be en elev lese Alma 2:29–31 høyt. Be elevene finne ut 
hvordan vi kan bruke Almas handlinger i disse versene 
som et eksempel til etterfølgelse når vi kjemper mot 
ugudelighet.

Bær vitnesbyrd om at Herren vil styrke oss i møte 
med motgang hvis vi vil stå frem for sannhet og 
rettferdighet.

Alma 3. Noen ganger skiller mennesker seg ut 
fra de rettferdige ved å forandre sitt ytre
Forklar at amlicittene endret sitt utseende for å identifi-
sere seg med lamanittene. Be en elev lese Alma 3:4–5.

•	 Hva	gjorde	amlicittene	for	å	forandre	sitt utseende?

•	 Hvorfor	tror	du	de	ønsket	å	“[skille]	seg	ut	fra	
nephittene”?

•	 Hva	gjør	noen	mennesker	i	dag	med	sitt	utseende	
for	å	skille	seg	ut	fra	de	rettferdige?

Hvis du vil nevne tatovering som en del av denne dis-
kusjonen (eller hvis elevene nevner det), kan du vise et 
bilde av et tempel. Vis om mulig det templet som ligger 
nærmest elevene.

•	 Hva	ville	du	ha	følt	om	du	så	graffiti	på	Herrens hus?

Elevene skulle forstå at kroppen er hellig for Herren, 
i likhet med templene vi bygger. President Gordon B. 
Hinckley (1910–2008), Kirkens 15. president, sa: “En 
tatovering er graffiti på legemets tempel” (i Conference 
Report, okt. 2000, 70; eller Liahona, jan. 2001, 61). 
Presenter følgende råd fra Til styrke for ungdom for å 
hjelpe elevene å unngå å følge verdens trender når det 
gjelder å merke sin kropp:

“Kroppen din er et hellig Guds skaperverk. 
Respekter den som en gave fra Gud, og tilsmuss 
den ikke på noen måte. Gjennom påkledning og 
utseende kan du vise Herren at du forstår hvor 
dyrebar din kropp er. Du kan vise at du er en Jesu 
Kristi disippel” (Til styrke for ungdom: Hvordan 
oppfylle vår plikt overfor Gud [hefte, 2001], 14).
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Du kan også be elevene lese president Gordon B. 
Hinckleys uttalelse på side 170–71 i elevhåndboken. 
Uttalelsen finnes også på den tilhørende DVD-en B .

Still følgende spørsmål. Be elevene grunne på spørsmå-
lene og svarene uten å svare høyt.

•	 Hvilke	signaler	sender	du	ut	ved	din	påkledning	og	
hvordan	du	merker kroppen?

•	 Hvordan	er	din	påkledning	en	avspeiling	av	
ditt indre?

•	 Hvilke	faktorer	ved	påkledning	og	utseende,	i	tillegg	
til sømmelighet, kan vise at du er en disippel av 
Jesus	Kristus?	(Du	kan	gjerne	la	elevene	få	høre	
hverandres svar på dette spørmålet. Du kan også be 
elevene lese uttalelsen av eldste M. Russell Ballard 
på side 169 i elevhåndboken. Denne uttalelsen fin-
nes på den tilhørende DVD-en C .)

Bær vitnesbyrd om at kroppen er hellig. Be elevene 
følge rådene fra profeter i de siste dager når de skal ta 
sine daglige valg angående påkledning og utseende.

Alma 4. Et rent vitnesbyrd bekjemper stolthet
Be elevene lese Alma 4:6–12 hver for seg og merke seg 
hvilken virkning stolthet hadde på Kirkens medlemmer.

•	 Hvordan	kom	stolthet	til	uttrykk	blant	Kirkens	
medlemmer?	(Du	kan	gjerne	skrive	elevenes	svar	
på tavlen.)

•	 Hvilken	virkning	hadde	stolthet	blant	Kirkens	med-
lemmer	på	ikke-medlemmer?

•	 Ut	fra	disse	medlemmenes	handlinger,	hva	kan	
andre	ha	trodd	at	de	trodde på?

Gi elevene et par minutter til hver for seg å overveie 
hvordan de ville ha besvart følgende spørsmål:

•	 Hvis	en	som	ikke	kjente	deg	så	godt,	holdt	øye	med	
deg en stund, hvilke konklusjoner ville vedkom-
mende	ha	trukket	angående	dine	trosoppfatninger?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å overveie dette, 
kan du stille følgende spørsmål:

•	 På	hvilke	måter	kan	dette	spørsmålet	påvirke oss?

Som profet og overdommer var Alma bekymret over 
folkets stolthet, og han ønsket å “bringe til opphør” 
deres stolthet (Alma 4:19). Be fem elever lese Alma 
4:15–19, ett vers pr. elev.

•	 Hva	sier	uttrykket	“gå	ut	…	med	sitt	rene	vitnesbyrd”	
om	hvordan	Alma	ville	undervise?

Som Kirkens høyprest bar Alma vitnesbyrd som omfat-
tet advarsler og formaninger, så vel som sannhetser-
klæringer. Som medlemmer av Kirken består vårt “rene 
vitnesbyrd” som regel bare av erklæringer om det vi 
vet er sant. For å understreke hva det vil si å bære rene 
vitnesbyrd, kan du be elevene lese uttalelsene av eldste 
M. Russell Ballard og president Howard W. Hunter 
på side 171 i elevhåndboken. Eldste Ballards uttalelse 
finnes også på den tilhørende DVD-en D .

•	 Hvorfor	tror	du	et	rent	vitnesbyrd	kan	bringe	stolthet	
til opphør?

•	 Hvordan	har	ditt	liv	blitt	påvirket	ved	at	du	har	hørt	
andre	bære	rene	vitnesbyrd	om	evangeliet?

Vurder å presentere følgende uttalelse av president 
Spencer W. Kimball (1895–1985), Kirkens 12. president, 
om hva det vil si å bære et rent vitnesbyrd:

“Ikke forman hverandre – det er intet vitnesbyrd. 
Fortell ikke andre hvordan de skal leve. Bare 
fortell hva du føler. Det er vitnesbyrdet. I det 
øyeblikk du begynner å preke for andre, er ditt 
vitnesbyrd avsluttet. Bare fortell oss hva du føler, 
det ditt sinn og hjerte og hver fiber i kroppen sier 
deg” (The Teachings of Spencer W. Kimball, red. 
Edward L. Kimball [1982], 138).
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Innledning
Da Alma forkynte for folket i Zarahemla, minnet han 
dem om at hver av dem skulle stå for Herren for å bli 
dømt. I løpet av leksjonen kan du rette oppmerksom-
heten mot spørsmål og råd fra Alma som hjelper oss å 
bli bedre forberedt til å komme inn i Herrens nærhet. 
Ikke minst kan du hjelpe elevene å forstå at vi opp-
lever en forandring i hjertet når vi vender oss bort fra 
synd og til rettferdighet. Du kan gi dem følgende opp-
fordring: “Legg til side enhver synd som lett får makt 
over dere, … og vis deres Gud at dere er villige til å 
omvende dere” (Alma 7:15).

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Ved	å	oppleve	en	forandring	i	hjertet	forbereder	vi	

oss til å komme inn i Herrens nærhet (se Alma 5).

•	 Jesus	Kristus	opplevde	“lidelser	og	fristelser	av	alle	
slag” for å frelse oss fra synd og død og hjelpe oss 
gjennom jordelivets utfordringer (se Alma 7:7–13).

•	 Oppriktig	omvendelse	hjelper	oss	å	utvikle	Kristus-
lignende egenskaper (se Alma 7:14–24).

Undervisningsforslag
Alma 5. Ved å oppleve en forandring i hjertet 
forbereder vi oss til å komme inn i Herrens 
nærhet
Begynn med å stille elevene følgende spørsmål:

•	 Hva	kan	noen	frykte	i	forbindelse	med døden?

•	 Hva	kan	noen	frykte	med	tanke	på	å	skulle	bli	ført	
frem	for	Herren	for	å	bli dømt?

•	 Hva	tror	du	får	noen	til	å	føle	seg	beredt	til	å	
møte Gud?

Du kan gjerne skrive elevenes svar på tavlen. Etter en 
klassediskusjon ber du elevene studere Alma 5:6–13 på 
egen hånd. Be dem merke seg hva Almas far og hans 
tilhengere opplevde.

•	 Hvordan	beskrev	Alma	deres	omvendelsesprosess?

•	 Hva	sier	Alma	5:11–13	om	hva	som	førte	til	denne	
“mektige	forandring”	i	hjertet?	Hva	fikk	denne	mek-
tige	forandring	til	å vare?

Skriv følgende på tavlen:

Kapittel 24
Alma 5–7

Alma	5:14–19,	26–31

En	person	med	et	forandret	hjerte …

Be elevene studere versene som står på tavlen. Be 
dem fullføre setningen på et ark med utgangspunkt 
i de versene du har skrevet opp. Følgende eksem-
pler kan hjelpe deg å veilede elevene gjennom 
denne oppgaven.

En person med et forandret hjerte …

Har fått Guds bilde i sitt ansikt (se vers 14).

Utøver “tro på en forløsning av ham som skapte [oss]” 
(vers 15).

Vet at hans eller hennes gjerninger på jorden har vært 
rettferdige (se vers 16).

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle 
hvordan de har fullført setningen.

Les Alma 5:33–35, 48, 50–51, 57 sammen, og studer 
Almas læresetninger om hva vi må gjøre for å “se opp 
til Gud … med rene hjerter og rene hender” (vers 19) 
når vi kommer inn i Guds nærhet.

•	 Hva	gjør	inntrykk	på	deg	ved	Almas	læresetninger	i	
disse versene?

Rund av med å bære vitnesbyrd om at Gud er rede til å 
vise oss alle barmhjertighet og at omvendelse vil hjelpe 
oss å bli helliggjort slik at vi kan leve i hans nærhet.

Alma 7:7–13. Jesus Kristus opplevde “lidelser 
og fristelser av alle slag” for å frelse oss fra 
synd og død og hjelpe oss gjennom jordelivets 
utfordringer
Be elevene forestille seg at de er misjonærer og at noen 
de nettopp har møtt, har spurt: “Hva har Jesus Kristus 
gjort	for meg?”

Gi elevene anledning til kort å fortelle hva de ville ha 
svart. Be dem så om å lese og grunne på Alma 7:7–13 
hver for seg, og finne svar som bekrefter eller utdyper 
deres første svar. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, 
ber du dem fortelle hva de har kommet frem til. (De 
kan for eksempel ha kommet frem til at Herren er i 
stand til å gjøre hva som helst, at han gjennomgikk 
smerter, lidelser og fristelser av alle slag, slik at han 
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kunne ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, at han 
gjennomgikk døden for å kunne bryte dødens bånd og 
at han er i stand til å utfri oss fra våre synder.)

•	 Hvilke	fraser	gjentar	seg	i	disse	versene	som	under-
streker	at	Frelseren	forstår	våre	utfordringer?

Be elevene finne og markere frasene “påta seg” og 
“i kjødet”. Forklar at i disse versene viser ordet kjø-
det både til Frelserens fysiske legeme, jordelivet og 
vår falne tilstand. Hjelp elevene å forstå at Frelseren 
steg ned under alle ting for å kunne vite hvordan han 
kunne hjelpe oss gjennom jordelivets utfordringer. Be 
en elev lese uttalelsen av eldste Neal A. Maxwell i De 
tolvs quorum på side 177 i elevhåndboken.

•	 Hvordan	kan	denne	kunnskapen	hjelpe	oss	å	takle	
jordelivets	utfordringer?

 Du kan også la elevene lese uttalelsen av eldste 
 Jeffrey R. Holland på side 177 i elevhåndboken (fin-
nes også på den tilhørende DVD-en A ). Mens elevene 
tenker over hva det vil si å bli hjulpet av Frelseren, kan 
du be dem grunne på følgende spørsmål:

•	 Når	har	Frelseren	hjulpet	deg	i	forbindelse	med	prø-
velser	eller	fristelser?

Foreslå at elevene skriver i dagbøkene sine om Frelse-
rens kjærlige omtanke og ønske om å hjelpe dem. Når 
de reflekterer over erfaringer hvor de har fått guddom-
melig hjelp med, vil de bli styrket slik at de kan takle 
sine utfordringer nå og i fremtiden.

Alma 7:14–24. Oppriktig omvendelse hjelper 
oss å utvikle Kristus-lignende egenskaper
Før klasseperioden lager du et utdelingsark med spørs-
målene om Alma 7:14–24 som står nedenfor. Sørg for at 
det er nok plass mellom spørsmålene til at elevene kan 
skrive de svarene de finner.

•	 Hva	oppfordret	Alma	folket	til	å	“legge	til side”?

•	 På	hvilke	betingelser	lovet	Alma	Gideons	innbyggere	
evig liv?

•	 Hva	lærte	“tilkjennegivelsen	fra	[Ånden]”	Alma	om	
disse	menneskene?

•	 Hva	forsto	Alma	angående	Gideons	innbyggere?

•	 Hvordan	vil	du	beskrive	en	som	har	blitt	vekket	til	
en	forståelse	av	sin	plikt	mot Gud?

•	 Hvilke	egenskaper	vil	vi	ha	dersom	vi	vandrer	ulas-
telig	for Gud?

•	 Hvordan	vil	du	sammenfatte	det	du	har	lært	av	Alma	
7:14–24?

•	 Hva	må	du	gjøre	for	å	utvikle	Kristus-lignende	
egenskaper?

Les følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf 
i Det første presidentskap:

“Å følge Kristus er å bli ham mer lik. Det er å lære 
av hans personlighet. Som vår himmelske Faders 
åndebarn har vi mulighet til å innarbeide Kristus-
lignende egenskaper i vårt liv og vår karakter. 
Frelseren ber oss lære hans evangelium ved å 
etterleve hans læresetninger… Når vi utvikler Kris-
tus-lignende egenskaper, litt etter litt, vil de ‘bære 
[oss] som på ørnevinger’ (L&p 124:18)” (i Confe-
rence Report, okt. 2005, 107–8; eller  Liahona, nov. 
2005, 102–3).

•	 Hvorfor	tror	du	Kristus-lignende	egenskaper	utvikles	
litt	etter litt?

Forklar at Almas råd til Gideons innbyggere kan hjelpe 
oss å utvikle Kristus-lignende egenskaper.

Gi hver elev en kopi av utdelingsarket du har laget. 
Be elevene granske Alma 7:14–24 hver for seg eller to 
og to og besvare spørsmålene på utdelingsarket. Hjelp 
dem å forstå hvordan Almas råd til Gideons innbyggere 
kan hjelpe oss å bli mer lik Kristus.

Når elevene er ferdige med denne oppgaven, ber du 
noen få av dem om å presentere sine svar for klassen. 
Be så alle tenke over følgende spørsmål hver for seg:

•	 Hvilke	av	Almas	instruksjoner	må	du	fokusere	på	for	
å	bli	mer	lik Kristus?

Bær ditt vitnesbyrd om sannhetene du har snakket 
med elevene om. Oppfordre elevene til å følge Almas 
læresetninger, omvende seg fra sine synder og utvikle 
Kristus-lignende egenskaper slik at de en dag kan 
oppnå opphøyelse.
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Innledning
Da Alma kom for å forkynne i byen Ammonihah, var de 
fleste innbyggerne i en svært frafallen tilstand. Ammoni-
hahs ugudelige innbyggere avviste øyeblikkelig Alma og 
kastet ham ut av byen. Han fikk imidlertid besøk av en 
engel som oppmuntret ham og overbragte en befaling 
fra Herren om at han skulle vende tilbake til Ammoni-
hah. Etter “i all hast” å ha vendt tilbake til byen (Alma 
8:18), møtte han Amulek, som Herren hadde beredt som 
misjonærledsager for Alma. Alma og Amulek reagerte 
på innbyggernes hårdhjertethet med mektig undervis-
ning om forløsningsplanen, omvendelse og dom. Mens 
elevene drøfter disse læresetningene, kan du hjelpe dem 
å forstå at når vi bygger vårt vitnesbyrd på frelsesplan-
ens sannheter, får vi styrke til å lytte til Guds tjenere og 
adlyde hans bud. Vi forbereder oss til Herrens komme.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Hvis	vi	er	trofaste	og	flittige,	vil	Herren	gjøre	det	mulig	

for oss å utføre det han har befalt oss (se Alma 8).

•	 Alle	skal	stå	opp	fra	de	døde	og	stå	foran	Herren	for	
å bli dømt (se Alma 11:41–46; 12:1–18).

•	 Gud	ga	oss	forløsningsplanen	for	å	frelse	oss	fra	vår	
falne tilstand (se Alma 12:22–37).

Undervisningsforslag
Alma 8. Hvis vi er trofaste og flittige, vil Herren 
gjøre det mulig for oss å utføre det han har 
befalt oss
Skriv Alma 8:8–18 på tavlen. Del klassen i to. Be halve 
klassen lese disse versene og merke seg informasjon 
om Ammonihahs innbyggere. Be den andre halvde-
len av klassen lese de samme versene og merke seg 
informasjon om Alma. Forklar at når de er ferdige med 
å lese, vil du stille dem spørsmål om det de har lest.

Når elevene er ferdige med å lese, kan du stille føl-
gende spørsmål om Ammonihahs innbyggere:

•	 Hva	var	resultatet	av	Satans	“tak	på	folkets	hjerter”	i	
Ammonihah?	(Se	Alma	8:9.)

•	 Hvordan	beskrev	Ammonihahs	innbyggere	Kirkens	
læresetninger	og	praksis?	(Se	Alma	8:11.)

•	 Hva	gjorde	Ammonihahs	innbyggere	med	Alma?	
(Se Alma 8:9–13.)

Kapittel 25
Alma 8–12

•	 Hvorfor	behandlet	folket	Alma	så	brutalt,	selv	om	
han	var	høyprest	over	Kirken?	(Se	Alma	8:11–12.)

Still følgende spørsmål om Alma:

•	 Hvordan	reagerte	Alma	da	han	ble	avvist	i	Ammoni-
hah?	(Se	Alma	8:14.)

•	 Hva	fikk	Alma	til	å	forandre	mening	da	han	forlot	
Ammonihah?	(Se	Alma	8:14–16.)

•	 Hvordan	tror	du	engelens	budskap	påvirket	Almas	
syn	på	sin	misjon	til	Ammonihah?	(Se	Alma	8:15–17.)

•	 Hva	kan	vi	lære	av	Almas	reaksjon	på	engelens	bud-
skap?	(Se	Alma	8:18.)

Be elevene lese Alma 8:19–27. Be dem se etter tegn på 
at Herren åpnet en utvei slik at Alma kunne forkynne 
evangeliet i Ammonihah.

•	 Hvorfor	tok	Amulek	imot	Alma	på	en	annen	måte	
enn de andre innbyggerne i Ammonihah hadde 
gjort?	(Se	Alma	8:20.)

Presenter følgende sitater for elevene. President Mon-
sons uttalelse finnes også på den tilhørende DVD-en 
A . Spør hvordan disse uttalelsene angår Almas erfaring 

i Ammonihah.

President Thomas S. Monson, Kirkens 16. presi-
dent, sa: “Husk at dette arbeidet ikke bare er deres 
og mitt. Det er Herrens verk, og når vi går Herrens 
ærend … har vi krav på Herrens hjelp. Husk at 
Herren vil forme ryggen i forhold til byrden som 
blir lagt på den” (i Conference Report, april 2005, 
61; eller Liahona, mai 2005, 56).

President Gordon B. Hinckley (1910–2008), Kir-
kens 15. president, ga følgende råd: “Hev dere til 
det store potensial som er nedlagt i dere. Jeg ber 
dere ikke om å strekke dere lenger enn dere har 
evne til. Jeg håper dere ikke stadig vil tenke at 
dere mislykkes. Jeg håper dere ikke vil prøve å 
sette dere mål som er langt utenfor deres rekke-
vidde. Jeg håper bare at dere gjør hva dere kan på 
best mulig måte. Gjør dere det, vil dere oppleve at 
mirakler skjer” (Teachings of Gordon B. Hinckley 
[1997], 696).
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•	 På	hvilke	måter	kan	disse	uttalelsene	og	beretningen	
i	Alma	8	hjelpe	deg	å	møte	utfordringer?

Be noen få elever gi eksempler på hvordan Herren har 
hjulpet dem å møte utfordringer. Som en del av denne 
drøftingen kan du gjerne påpeke at Herrens hjelp ofte 
kommer på små og enkle måter, som ved stillferdig 
veiledning fra Den hellige ånd eller en vennlig hand-
ling av en venn.

Les Alma 8:30–31 sammen, og be elevene merke seg 
hva Herren gjorde for Alma da han vendte tilbake til 
Ammonihah.

•	 Hva	gjorde	Herren	for	å	hjelpe	Alma	å	forkynne	
evangeliet	for	Ammonihahs	innbyggere?

Bær ditt vitnesbyrd om at Herren kan åpne en utvei 
selv når det virker umulig å utføre hans befalinger. 
“Herren gir ikke menneskenes barn noen befaling uten 
at han bereder en vei for dem, så de kan utføre det han 
befaler dem” (1 Nephi 3:7    ).

Alma 9. “Hvordan kan dere ha glemt deres 
fedres tradisjoner?”
Be elevene nevne ferdigheter eller begreper som ung-
dom noen ganger motsetter seg å lære av sine foreldre. 
(Elevene kan for eksempel svare hjemkunnskap, bygg 
og vedlikehold, studievaner eller musikk.)

•	 Hvorfor	tror	du	noen	motsetter	seg	verdifull	kunn-
skap	fra	tidligere	generasjoner?

Les Alma 9:7–14 sammen med elevene. Mens du leser, 
skulle elevene merke seg fraser eller begreper som 
Alma gjentok (som “…glemt” og “husker dere ikke”).

•	 Hva	hadde	ammonihahittene	glemt?	Hvorfor	tror	du	
denne	glemsomheten	førte	til	frafall	og	ugudelighet?

•	 Hvilken	nytte	har	du	hatt	av	kunnskap	om	tidli-
gere generasjoners gode tradisjoner, læresetninger 
og	erfaringer?	Hva	kan	vi	gjøre	for	å	minnes	slike	
velsignelser?

Be elevene lese Alma 9:19–22 hver for seg og finne 
hvilke åndelige velsignelser og erfaringer nephittene 
tidligere hadde kunnet glede seg over. Be elevene for-
telle om det de finner ut.

Be elevene lese Lære og pakter 82:3    .

•	 Hvordan	angår	dette	verset	Ammonihahs	
innbyggere?

Be en elev lese Alma 9:23–24 og 10:22–23, 27 høyt. Be 
de andre elevene følge med i sine Skrifter og merke 
seg advarsler mot vanskeligheter som kunne opp-
stå blant Ammonihahs innbyggere hvis de ikke ville 
omvende seg.

•	 Hvilke	advarsler	ga	Alma	og	Amulek folket?

•	 Hva	sier	Alma	om	hvorfor	ugudeligheten	blant	
Ammonihahs innbyggere var verre enn lamanittenes 
ugudelighet?

Slå igjen opp Alma 9:19–22, hvor Alma nevner noen 
av de velsignelser og opplevelser nephittene en gang 
hadde kunnet glede seg over.

•	 Hvorfor	er	det	nyttig	å	minnes	tidligere	åndelige	
opplevelser?

Uttrykk ditt syn på viktigheten av å minnes person-
lige åndelige opplevelser og tidligere generasjoners 
åndelige opplevelser. Oppfordre elevene til å føre en 
omhyggelig opptegnelse over hellige ting de opplever, 
i sine dagbøker.

Før dere går videre til Alma 11, kan du nevne at 
Amulek var en ideell misjonærledsager for Alma. Alma 
10:4–12 nevner noe av det han opplevde som forbe-
redte ham til å virke sammen med Alma. Du kan også 
påpeke at Amulek var mindre aktiv i Kirken en periode 
før han ble en effektiv misjonær. Dette kan gi håp til 
unge menn og kvinner som har tvilt på om de vil være 
i stand til å utføre en heltidsmisjon.

Alma 11:41–46; 12:1–18. Alle skal stå opp fra de 
døde og stå foran Herren for å bli dømt
Her får du enda en mulighet til å bære vitnesbyrd om 
at Frelserens forsoning overvinner fallets virkninger.

Før klasseperioden forbereder du følgende prøve på 
en overhead-transparent eller et utdelingsark. For hvert 
utsagn ber du elevene skrive R for riktig eller G for 
galt. Be elevene ta prøven uten å bruke Skriftene.

 1. Ved dommen vil vi huske vår skyld. (Se Alma 11:43; 
se også 2 Nephi 9:14; Alma 5:18.)
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 2. De som har mistet armer eller ben i jordelivet, vil få 
sine kroppsdeler tilbake i oppstandelsen. (Se Alma 
11:43–44.)

 3. Selv om alle større misdannelser eller defekter vil 
bli fjernet i oppstandelsen, vil vi fremdeles ha arr og 
andre mindre skavanker. (Se Alma 11:43–44; se også 
Alma 40:23.)

 4. En oppstanden person vil aldri dø fysisk igjen. 
(Se Alma 11:45.)

 5. Ved den endelige dom vil vi utelukkende bli dømt 
for våre gjerninger. Intet annet vil bli tatt hensyn til. 
(Se Alma 11:41, 44; 12:14; se også L&p 137:9.)

 6. De som forherder sitt hjerte mot sannheten, vil til 
slutt ikke vite noe om Guds mysterier. (Se Alma 
12:9–12.)

 7. Den endelige dom vil være en frydefull opplevelse 
for alle mennesker. (Se Alma 12:13–14, 17.)

(Svar: 1-R; 2-R; 3-G; 4-R; 5-G; 6-R; 7-G)

Når elevene er ferdige med prøven, ber du dem jobbe 
hver for seg eller to og to sammen og lese skriftsted-
henvisningene for å kontrollere svarene sine. Still 
deretter følgende spørsmål:

•	 Hvordan	hjelper	innsikt	i	oppstandelsen	og	den	
endelige dom oss å få en bedre forståelse av Jesu 
Kristi	forsoning?

•	 På	hvilke	måter	kan	korrekt	forståelse	av	disse	lære-
setningene	påvirke	vårt	hverdagsliv?

Mens elevene drøfter disse spørsmålene, kan du gjerne 
be dem lese uttalelsene av eldste Dallin H. Oaks på 
side 182 og 183 i elevhåndboken. Disse uttalelsene 
finnes også på den tilhørende DVD-en B  C .

Be elevene grunne på dette spørsmålet hver for seg:

•	 Er	det	noe	i	ditt	liv	du	trenger	å	forandre	på	for	å	
slippe	å	frykte	den	endelige dom?

Oppfordre elevene til å ydmyke seg i bønn og be 
Herren om tilgivelse for sine synder og søke hans hjelp 
til å overvinne sine synder. Hjelp dem å forstå at de 
må forberede seg nå til oppstandelsen og den endelige 
dom (se Alma 34:32–34    ).

Alma 12:22–37. Gud ga oss forløsningsplanen 
for å frelse oss fra vår falne tilstand
Vurder om du skal kontakte en eller to elever på for-
hånd og be dem forberede seg til å bære sitt vitnesbyrd 
om frelsesplanen og den fred som den gir dem.

Før klasseperioden lager du et utdelingsark med føl-
gende spørsmål og skriftstedhenvisninger:

 1. Hva ble noen resultater av at Adam og Eva spiste 
den	forbudte	frukt?	(Se	Alma	12:22,	24.)

 2. Hva tilveiebragte Gud for å råde bot på fallets virk-
ninger?	(Se	Alma	12:25.)

 3. Hvordan ble menneskene undervist om forløsnings-
planen?	(Se	Alma	12:28–30.)

 4. Hva ga Gud menneskene så de kunne bruke sin 
handlefrihet	i	samsvar	med	hans	forløsningsplan?	
(Se Alma 12:31–32.)

 5. Hvordan mottar vi velsignelsene av Frelserens forso-
ning?	(Se	Alma	12:33–37.)

Les følgende uttalelse av president Boyd K. Packer, 
president for De tolv apostlers quorum:

“Uten kunnskap om evangeliets plan kan overtre-
delser virke naturlige, uskyldige eller til og med 
berettiget. Det finnes ingen bedre beskyttelse mot 
den onde enn at vi kjenner sannheten – at vi kjen-
ner planen” (Our Father’s Plan [1984], 27).

•	 Hvordan	kan	vår	kunnskap	om	vår	himmelske	
Faders	plan	beskytte	oss	mot	den onde?

Forklar at Alma 12 inneholder viktige detaljer om vår 
himmelske Faders plan for sine barn. Fordi han visste 
at vi ville falle i overtredelse, åpnet vår himmelske 
Fader en utvei for oss så vi kunne bli forløst og vende 
tilbake for å bo hos ham for evig. Hjelp elevene å for-
stå at jo bedre de forstår vår himmelske Faders plan, jo 
lykkeligere vil de bli.

Del ut utdelingsarket. Gi hver elev i oppgave å finne 
svarene på ett eller to av spørsmålene på utdelingsarket 
og forberede seg på å dele sine tanker med klassen.
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Når elevene har besvart spørsmålene, hjelper du dem å 
drøfte følgende to emner, slik at de kan fortelle hva de 
har lært og anvende læren i større grad i sitt eget liv.

Emne1: Alma og Amulek forkynte mange sannheter om 
forløsningsplanen.

Be elevene se nærmere på skriftstedene de har stu-
dert i dag, og merke seg noen av sannhetene Alma og 
Amulek forkynte. Du kan gjerne skrive elevenes svar 
på tavlen.

Be elevene velge en av sannhetene og forklare hvordan 
kunnskap om denne sannheten kan bidra til å beskytte 
dem mot den onde.

Emne 2: Alma sa at Gud ga sine barn befalinger “etter å 
ha kunngjort forløsningsplanen for dem” (Alma 12:32; 
uthevelse tilføyd).

•	 Hvorfor	tror	du	det	var	viktig	for	menneskene	å	lære	
om	planen	før	de	mottok	befalinger?

Hvis du har bedt en eller to elever om å forberede seg 
til å bære vitnesbyrd om forløsningsplanen, kan du be 
dem gjøre det nå. Hvis det passer, kan du også bære 
ditt vitnesbyrd og oppfordre andre elever til å bære sitt 
vitnesbyrd.
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Innledning
Denne skriftbolken gir gode anledninger til å snakke 
om frelsesplanen. Mens elevene snakker om Alma 13, 
kan du hjelpe dem å tenke på sitt førjordiske liv og de 
ansvarsoppgaver de kanskje forberedte seg til å motta i 
jordelivet. Mens de snakker om Alma 14, kan du minne 
dem om at de vil møte prøvelser i jordelivet, men at 
de til slutt vil bli velsignet hvis de er trofaste mot sitt 
vitnesbyrd. I Alma 15, mens elevene overveier den 
forandring som skjedde med Zeezrom, kan du legge 
vekt på omvendelsens prinsipp og Jesu Kristi sentrale 
rolle i vår himmelske Faders plan. Alma 16 viser at de 
ugudelige vil bli stilt til ansvar for sine handlinger. Til 
sammen vitner disse kapitlene om Guds rettferdighet 
og barmhjertighet og oppfordrer oss til å stole på ham 
og hans plan for vår frelse.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Gud	forberedte	og	kalte	bærere	av	Det	melkise-

dekske prestedømme fra verdens grunnvoll ble 
lagt (se Alma 13).

•	 Gud	velsigner	dem	som	stoler	på	ham	i	sine	trengs-
ler (se Alma 14–15).

•	 De	som	forkaster	evangeliet,	lider	åndelig	og	noen	
ganger fysisk (se Alma 16).

Undervisningsforslag
Alma 13. Gud forberedte og kalte bærere av 
Det melkisedekske prestedømme fra verdens 
grunnvoll ble lagt
For å hjelpe elevene å forstå forskjellen mellom for-
utordinasjon og ordinasjon, skriver du følgende ord 
på tavlen:

Forut
ordinasjon

Kvalifikasjon Ordinasjon

Forklar at i det førjordiske liv forutordinerte Gud 
mange av sine trofaste sønner til å motta prestedømmet 
i jordelivet for å hjelpe til med å frelse den menneske-
lige familie. Tilføy på tavlen:

Kapittel 26
Alma 13–16

Det  
førjordiske liv

Det  
førjordiske liv 
og jordelivet

Jordelivet

Forutordina-
sjon

Kvalifikasjon Ordinasjon

Alma	13:3 Alma	13:3–10 Alma	13:6–12

L&p	
138:55–56

Abraham	
3:22–23

Del klassen i tre grupper. Be én gruppe studere 
skriftstedene om forutordinasjon, den andre gruppen 
skriftstedene om kvalifikasjon og den siste gruppen 
skriftstedene om ordinasjon (legg merke til at noen 
vers handler om både forutordinasjon og kvalifikasjon, 
eller både kvalifikasjon og ordinasjon). Be grup-
pene være forberedt til å svare på spørsmål om sitt 
leseoppdrag.

Når de har fått tilstrekkelig tid, ber du en elev lese 
Alma 13:3 høyt. Be en elev som studerte forutordina-
sjon, om å svare på følgende spørsmål:

•	 Hvordan	viste	menn	i	foruttilværelsen	at	de	var	ver-
dige til å bli forutordinert til å motta Det melkisedek-
ske	prestedømme?

Be en annen elev lese L&p 138:55–56 høyt.

•	 Hva	lærer	dette	skriftstedet	oss	om	det	førjordiske	liv	
og	forutordinasjon?

•	 Hvordan	kan	disse	læresetningene	om	forutordina-
sjon påvirke hvordan du utfører dine kall og opphol-
der	dine ledere?

Be elevene lese Alma 13:3–10 hver for seg. Be en elev 
som studerte kvalifikasjon, om å svare på følgende 
spørsmål:

•	 Hva	sier	Alma	13:10	om	hva	en	mann	skulle	gjøre	
for å forberede seg til å motta Det melkisedekske 
prestedømme?

•	 Hvordan	forbereder	tro	og	omvendelse	en	mann	til	å	
motta	Det	melkisedekske	prestedømme?



92

Kapittel 26

Be en elev lese Alma 13:11–12. Be en elev som studerte 
ordinasjon, om å svare på følgende spørsmål:

•	 Når	en	mann	er	ordinert	til	et	embede	i	Det	melkise-
dekske prestedømme, hva må han gjøre for å holde 
seg	kvalifisert	til	å tjene?

•	 Hva	skjedde	som	følge	av	prestedømsledernes	rett-
ferdighet	som	er	beskrevet	i	Alma	13:11–12?

Påpek at tapre kvinner i den førjordiske verden også 
ble forberedt til å utføre tjeneste på jorden. Be klassens 
medlemmer lese uttalelsene av president Spencer W. 
Kimball og eldste Neal A. Maxwell på side 186 i elev-
håndboken. Eldste Maxwells uttalelse finnes også på 
den tilhørende DVD-en A .

Alma 13:6, 17–18. Bærere av Det melkisedekske 
prestedømme skulle fremme rettferdighet
Forklar at bærere av Det melkisedekske prestedømme 
skulle gjøre sitt ytterste for å hjelpe andre slik Alma 
forkynte. Be elevene lese Alma 13:6, 17–18.

•	 Hva	sier	Alma	13:6	er	én	av	pliktene	til	en	mann	som	
har	mottatt	Det	melkisedekske	prestedømme?

•	 Hva	sier	Alma	13:17–18	om	hva	Melkisedek	gjorde	
for	å	fremme	rettferdighet?

•	 Hvordan	kan	en	prestedømsbærer	i	dag	fremme	
rettferdighet	slik	Melkisedek gjorde?

Du kan gjerne påpeke at Bibelen synes å lære oss at 
mannen som het Melkisedek, var “uten far og uten mor 
- uten ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse og 
hans liv ingen ende” (Hebreerne 7:3). Alma 13:8–9 og 
Joseph Smiths oversettelse av Hebreerne 7:3 (i Veiled-
ning til Skriftene) forklarer dette skriftstedet. De forkla-
rer at det er prestedømmet, ikke mannen, som er “uten 
dagers begynnelse eller års ende” (Alma 13:7, 9).

Alma 14–15. Gud velsigner dem som stoler på 
ham i sine trengsler
Be elevene gi eksempler fra Skriftene på rettferdige 
mennesker som har blitt forfulgt på grunn av sitt vit-
nesbyrd om evangeliet. Når elevene har gitt noen få 
eksempler, leser du Alma 14:7–11 og 60:13.

•	 Hvilke	grunner	oppgis	i	disse	versene	til	at	de	
rettferdige noen ganger tillates å lide som følge av 
ugudelige	menneskers	handlinger?

Presenter følgende uttalelse av president James E. Faust 
(1920–2007) i Det første presidentskap:

“All denne lidelsen ville absolutt ha vært urettfer-
dig om alt endte ved døden, men slik er det ikke. 
Livet er ingen enakter. Det har tre akter. Vi har 
vært gjennom en tidligere akt mens vi var i forut-
tilværelsen, og vi har en akt som utspiller seg nå, 
nemlig jordelivet, og vi står foran en fremtidig akt, 
når vi vender tilbake til Gud… Vi ble sendt inn i 
jordelivet for å bli prøvet [se Abraham 3:25] …

Våre tidligere og nåværende lidelser er ikke, som 
Paulus sa, ‘for noe å regne mot den herlighet som 
skal åpenbares på oss’ [Romerne 8:18] i evighe-
ten. ‘For etter stor trengsel kommer velsignelsene. 
Derfor kommer dagen da dere skal bli kronet med 
stor herlighet.’ [L&p 58:4.] Så prøvelser er nyttige i 
den forstand at de hjelper oss å komme inn i det 
celestiale rike” (i Conference Report, okt. 2004, 19; 
eller Liahona, nov. 2004, 19–20).

•	 Hvordan	kan	et	vitnesbyrd	om	frelsesplanen,	inklu-
dert vårt liv før vi kom til jorden og vårt liv etter 
døden,	lette	de	lidelser	vi	opplever	i	jordelivet?

•	 På	hvilke	måter	blir	de	rettferdige	velsignet	i	
sine lidelser?

•	 Hvordan	kan	vi	vise	at	vi	stoler	på	Gud	når	vi	opple-
ver	vanskeligheter?

Be elevene sammenligne spørsmålet Alma stilte i Alma 
14:26, med spørsmålet Joseph Smith stilte i Lære og 
pakter 121:3.

•	 Hva	sier	Alma	14:26	om	hvordan	Alma	og	Amulek	
klarte	å	overvinne	sine	vanskeligheter?

•	 Da	profeten	Joseph	Smith	satt	urettmessig	fengslet	
i Missouri, stilte han spørsmålet som står i Lære og 
pakter 121:3. I motsetning til Alma og Amulek ble 
han ikke øyeblikkelig befridd fra fengslet. Hva kan 
vi	lære	av	Guds	svar	på	hans	bønn?	(Se	L&p	121:7–9;	
122:4–9.)

•	 Hvordan	har	Herren	hjulpet	deg	i	dine	prøvelser?

Både Zeezrom og Amulek stolte på Gud i sine vanske-
ligheter. Be halve klassen lese Alma 15:5–12 og merke 
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seg informasjon om Zeezrom. Be den andre halvpar-
ten studere Alma 15:16, 18 og merke seg informasjon 
om Amulek.

Still de elevene som leser om Zeezrom, følgende 
spørsmål:

•	 Hvordan	viser	beretningen	i	Alma	15	Zeezroms	vok-
sende	tillit	til Herren?

Still de elevene som leser om Amulek, følgende 
spørsmål:

•	 Hva	ga	Amulek	avkall	på	ved	å	velge	å	etterleve	
evangeliet	og	utføre	en	misjon?	Hva	sier	dette	
om Amulek?

•	 Hvilke	velsignelser	har	du	mottatt	når	du	har	ofret	
for	å	etterleve	evangeliet	og	stole	på Herren?

Alma 16. De som forkaster evangeliet, lider 
åndelig og noen ganger fysisk
Skriv følgende på tavlen:

Folket	på	Noahs tid

Innbyggerne	i	Sodoma	og Gomorra

Jerusalems	innbyggere	på	Lehis tid

Ammonihahs	innbyggere

Les Alma 16:9. Rett så elevenes oppmerksomhet mot 
de fire gruppene du har skrevet på tavlen.

•	 Hva	har	disse	fire	gruppene felles?

•	 Hva	er	noen	mulige	fysiske	og	åndelige	konsekven-
ser	når	mennesker	forkaster	evangeliet?

Hjelp elevene å forstå at når mennesker “fortsetter i 
[sin] ugudelighet” (Alma 9:18), blir de åndelig ødelagt, 
selv om de unngår fysisk ødeleggelse.

Be en elev lese følgende uttalelse av president Wilford 
Woodruff (1807–98), Kirkens fjerde president:

“Selv om halve Kirken skulle falle fra, ville det 
ikke ødelegge Herrens hensikter. Når det gjelder 
oss selv, er det en helt annen sak. Mange som har 
mottatt evangeliet og fått Den hellige ånd over-
dratt, har falt fra, og når de gjør det, fordømmer og 
ødelegger de seg selv… Mennesker kan falle, men 
Guds rike vil aldri noensinne falle” (i  Conference 
Report, april 1880, 10).

•	 Hvilke	beskyttelsestiltak	kan	hjelpe	oss	å	unngå	de	
ulykker	Ammonihahs	innbyggere opplevde?

Påpek at Herren alltid advarer menneskene på forhånd, 
før slike ødeleggelser kommer (se Alma 9:18–19; se 
også 2 Nephi 25:9).

Alma 16:16–21. Vi skulle forberede oss til det 
annet komme
Be elevene lese Alma 16:16–21 og merke seg hvordan 
Herren forberedte folket på sitt komme.

•	 Hvordan	kan	disse	versene	hjelpe	oss	å	forberede	
oss	selv	og	andre	til	Jesu	Kristi	annet komme?
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Innledning
Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum ga 
oss følgende påminnelse: “Vi er misjonærer hver dag i 
vår familie, på skolen, på arbeidsplassen og i vårt sam-
funn. Uansett alder, erfaring eller livssituasjon er vi alle 
misjonærer” (i Conference Report, okt. 2005, 47; eller 
Liahona, nov. 2005, 44). Beretningene om Ammon og 
hans brødre i Alma 17–22 illustrerer mange prinsipper 
som kan hjelpe oss å bli bedre misjonærer, som å følge 
Den hellige ånds veiledning, være et godt eksempel og 
være tålmodige i våre anstrengelser. Mens du under-
viser fra disse beretningene, kan du hjelpe elevene å 
forstå disse prinsippene og anvende dem på seg selv.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Effektive	misjonærer	underviser	med	kraft	og	myn-

dighet fra Gud (se Alma 17; 18:1–23).

•	 Misjonærer	underviser	om	frelsesplanen	(se	Alma	
18:36–39; 22:7–14).

•	 Når	vi	forstår	vår	avhengighet	av	Kristus,	fører	det	til	
omvendelse (se Alma 18:40–43; 22:15–18).

Undervisningsforslag
Alma 17–22. Viktigheten av misjonærarbeid
Be elevene lytte omhyggelig til følgende uttalelser av 
siste-dagers profeter:

Profeten Joseph Smith erklærte: “Etter alt som er 
blitt sagt, er den største og mest betydningsfulle 
forpliktelse å forkynne evangeliet” (i History of the 
Church, 2:478).

President Gordon B. Hinckley (1910–2008) sa: 
“Brødre og søstre, … jeg oppfordrer dere til å 
bli en enorm hær som føler begeistring for dette 
arbeidet, og et stort og altoverskyggende ønske 
om å hjelpe misjonærene i det store ansvaret 
de har for å bringe evangeliet til hver nasjon og 
stamme og tunge og folk” (“Finn lammene, fø 
fårene”, Liahona, juli 1999, 118).

•	 Hvordan	vil	du	sammenfatte	disse	to	sitatene	i	ett	
kortfattet utsagn?

Kapittel 27
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Før klasseperioden gir du én eller noen få elever i 
oppdrag å forberede seg til å fortelle om de viktigste 
begivenhetene i Alma 17–22. Be dem forberede korte, 
konsise presentasjoner som kun fokuserer på histo-
rien. Foreslå at de kan bruke kapittelsammendragene 
som rettesnor. Forklar at etter presentasjonene deres 
skal klassen samarbeide om å finne prinsipper de kan 
lære av begivenhetene, og om å styrke sin forståelse av 
disse prinsippene.

Alma 17; 18:1–23. Effektive misjonærer 
underviser med kraft og myndighet fra Gud
Skriv følgende på tavlen:

Prinsipper for misjonærarbeid

Del klassen i fire grupper. Gi Alma 17:1–8 til den første 
gruppen, Alma 17:9–25 til den andre, Alma 17:26–39 
og 18:1–9 til den tredje og Alma 18:10–23 til den fjerde. 
Be elevene lese sine tildelte skriftsteder hver for seg og 
se etter prinsipper for effektivt misjonærarbeid. Forklar 
at når elevene er ferdige, vil du be dem fortelle hvilke 
prinsipper de har funnet.

Når elevene er ferdige med sin granskning, ber du dem 
fortelle om prinsippene de har funnet. Skriv det de 
finner på tavlen. Her er noen mulige svar:

Prinsipper for misjonærarbeid

Granske Skriftene

Faste	og be

Ha Ånden

Forkynne	hans ord

Være tålmodig

Være	et	godt eksempel

Stole	på Herren

Tjene	andre oppriktig

•	 Hvordan	hjelper	hvert	av	disse	prinsippene	oss	å	
forkynne	evangeliet	effektivt?

•	 Hvordan	kan	vi	forberede	oss	til	å	undervise	med	kraft	
og	myndighet	slik	Ammon	og	hans	brødre gjorde?
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Hvis noen av elevene ble omvendt til evangeliet etter 
å ha blitt undervist av heltidsmisjonærer, kan du gjerne 
be dem fortelle hvordan det føltes mens de lærte om 
evangeliet.

Alma 18:24–29. Bygg videre på felles 
trosoppfatninger
Be en elev lese Alma 18:24–29.

•	 Hvilke	spørsmål	stilte	Lamoni	da	Ammon	begynte	å	
undervise	ham	i	evangeliet?

•	 Hvordan	tror	du	disse	spørsmålene	hjalp	Ammon	å	
fremlegge	sitt budskap?

Elevene kan finne ytterligere klargjøring i avsnittet 
“Bygg videre på felles trosoppfatninger” på side 195 
i elevhåndboken.

•	 Hvordan	kan	du	bygge	videre	på	felles	trosopp-
fatninger i en samtale om Gud med en venn av en 
annen	tro?	Hvordan	kan	dette	hjelpe	din venn?

•	 Hva	annet	kan	du	snakke	om	med	dine	venner	av	
en annen tro for å åpne muligheter til å dele evange-
liet	med dem?

Mens elevene drøfter disse spørsmålene, kan du gjerne 
be dem lese uttalelsen av eldste M. Russell Ballard på 
side 195 i elevhåndboken. Denne uttalelsen finnes også 
på den tilhørende DVD-en A .

Alma 18:36–39; 22:7–14. Misjonærer underviser 
om frelsesplanen
Be klassen lytte mens to elever leser det Ammon og 
Aaron lærte Lamoni og hans far. Før de to elevene 
leser, ber du de andre om å følge med i sine egne Skrif-
ter og merke seg de læresetningene Ammon og Aaron 
underviste om. Be én elev lese Alma 18:36–39. Det var 
dette Ammon lærte Lamoni. Be den andre eleven lese 
Alma 22:12–14. Det var dette Aaron lærte Lamonis far.

•	 Hvilke	læresetninger	underviste	Ammon	og	
Aaron om?

Du kan gjerne skrive elevenes svar på tavlen. Godta 
alle deres svar, og fremhev så tre læresetninger som 
både Ammon og Aaron underviste om: skapelsen, fallet 
og Jesu Kristi forsoning.

Påpek at noen få ord oppsummerer det Ammon og 
Aaron underviste om: “forløsningsplanen” (Alma 22:13).

•	 Hvorfor	tror	du	Ammon	og	Aaron	innledet	sin	
undervisning	med	disse	samme	sannhetene?

Som en del av denne drøftingen kan du be en elev lese 
uttalelsen av eldste Bruce R. McConkie på side 196 i 
elevhåndboken.

•	 Hva	lærer	vi	om	Gud	gjennom	disse	tre	grunnleg-
gende	læresetningene?

•	 Hva	lærer	vi	om	oss selv?

Elevene vil kanskje trenge tid til å tenke over disse 
spørsmålene før de svarer. Vær ikke redd for taushet, 
for det kan være nettopp det elevene trenger før de 
snakker om disse sannhetene.

Gi elevene noen minutter til å tenke over hvordan 
deres kunnskap om forløsningsplanen hjelper dem å 
komme nærmere vår himmelske Fader. Fortell dem at 
når de har fått nok tid til å grunne på dette, vil du be 
noen av dem om å dele sine tanker med de andre.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du noen få ele-
ver komme frem foran klassen og dele sine tanker med 
de andre. Bær så vitnesbyrd om forløsningsplanen og 
hvor viktig det er å gjøre den kjent for alle mennesker.

Alma 18:40–43; 22:15–18. Når vi forstår vår 
avhengighet av Kristus, fører det til omvendelse
Be elevene lese Alma 18:41 og 22:15 hver for seg.

•	 Hva	var	det	Lamoni	og	hans	far	innså	som	fikk	dem	
til	å	be	om	hjelp?	(De	ble	klar	over	sin	falne	natur	og	
at de trengte Kristi barmhjertighet.)

Skriv Tilgivelse for dine synder på tavlen.

•	 Hvordan	innså	Lamoni	og	hans	far	at	de	trengte	tilgi-
velse	for	sine synder?

Forklar at Lamoni og hans far ble påvirket av Ånden 
på grunn av misjonærenes undervisning. Som følge av 
dette ønsket de evangeliets velsignelser.

Etter at dere har snakket om Ammons ord til kong 
Lamoni, påpeker du at Ammons fremgangsmåte er 
et mønster når det gjelder å undervise i evangeliet 
som misjonær:

Han underviste enkelt (se Alma 18:24–30).

Han bar vitnesbyrd (se Alma 18:32–35).
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Han underviste fra Skriftene (se Alma 18:36–39).

Han vekket i undersøkeren et ønske om å be (se Alma 
18:40–43).

Be en elev lese Alma 22:15.

•	 Hva	var	Lamonis	far	villig	til	å	forsake	for	å	motta	
evig liv?

Be en elev lese Alma 22:16.

•	 Hva	sa	Aaron	at	kongen	måtte	gjøre	for	å	oppnå	det	
han	håpet på?

Be en elev lese Alma 22:17–18.

•	 Hva	var	kongen	villig	til	å	forsake	for	å	kjenne	Gud	
og	bli	“frelst	på	den	siste dag”?

Legg merke til kontrasten mellom (1) det Lamonis far 
var villig til å forsake for å kjenne Gud og motta frelse 
og (2) hva han hadde vært villig til å forsake tidligere 
da han trodde at hans liv var i fare (se Alma 20:23).

•	 Hvordan	var	kong	Lamonis	handling	et	tegn	på	opp-
riktig	omvendelse?

Be elevene hver for seg grunne på følgende spørsmål:

•	 Hva	må	du	forsake	for	å	kunne	vende	tilbake	for	å	
bo	hos	din	Fader	i himmelen?

•	 Hva	kan	du	gjøre	i	dag	for	å	komme	nærmere	din	
Fader	i himmelen?

Be noen få elever fortelle om viktige prinsipper for 
misjonærarbeid som finnes i de beretningene de har 
snakket om. Bær vitnesbyrd slik du finner passende.
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Innledning
Når elevene snakker om Alma 23–29, kan de se at sann 
omvendelse vedvarer selv når livets utfordringer kan 
virke overveldende. De kan lære av anti-nephi-lehitte-
nes eksempel, som viste at de ville være trofaste mot 
de pakter de inngikk, selv om det innebar å miste livet. 
Almas og Mosiahs sønners tjenestegjerning viser at når 
vi virkelig omvender oss, er vi villige til å leve for evan-
geliet, men også villige til å dø for det. Når vi virkelig 
blir omvendt, får vi den fred som kommer ved å ha et 
vitnesbyrd om Guds kjærlighet og hans plan for oss. Vi 
opplever også stor glede når vi vier oss helt og fullt til 
Herrens verk og bærer vitnesbyrd for andre.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Omvendelse	innebærer	at	vi	fortsetter	å	gå	på	disip-

pelens vei (se Alma 23–24).

•	 Herren	velsigner	sine	tjenere	i	deres	misjonærarbeid	
(se Alma 26).

•	 Rettferdighet	fører	til	evig	lykke	(se	Alma	28).

•	 Å	forkynne	evangeliet	gir	glede	(se	Alma	29).

Undervisningsforslag
Alma 23–24. Omvendelse innebærer at vi 
fortsetter å gå på disippelens vei
Presenter følgende forklaring fra Veiledning til 
Skriftene:

“Å omvende seg vil si at man bevisst går inn for å 
oppgi sin tidligere levemåte for å forandre seg og 
bli en Kristi disippel.

Omvendelsen blir fullstendig når man angrer, blir 
døpt til syndenes forlatelse, mottar Den hellige 
ånd ved håndspåleggelse og fortsetter å tro på 
Herren, Jesus Kristus. Det naturlige menneske blir 
forandret og blir en ny person som er helliggjort 
og ren og er født på ny i Kristus Jesus (2 Kor 5:17; 
Mosiah 3:19)” (Veiledning til Skriftene, “Omvende, 
omvendelse”, scriptures .lds .org). Legg merke til at 
Mosiah 3:19 er et Kjenn Skriftene-vers    .

•	 Hvorfor	er	denne	personlige	forandringen	en	nød-
vendig	del	av	omvendelsen?

Kapittel 28
Alma 23–29

•	 Hvordan	hjelper	evangeliets	ordinanser	oss	å	gjøre	
slike	endringer?

Be halvparten av elevene lese Alma 23 hver for seg. Be 
den andre halvparten lese Alma 24:6–27 hver for seg. 
Be dem merke seg endringer som fant sted blant lama-
nittene og tenke på hva disse endringene lærer oss om 
varig omvendelse.

•	 Hva	fant	du	som	tyder	på	at	lamanittene	virkelig	
var omvendt?

Svarene kan innbefatte følgende: De som omvendte 
seg, “falt aldri fra” (Alma 23:6); de påtok seg et nytt 
navn slik at “de kunne skilles ut fra sine brødre” (se 
Alma 23:16–17); de la ned “sine opprørsvåpen” og 
gravde dem “dypt ned i jorden” (se Alma 23:7–13; 
24:15–18).

Be elevene grunne på følgende spørsmål:

•	 Hva	kan	du	gjøre	for	at	din	omvendelse	skal	gå	
stadig dypere?

•	 Tenk	på	anti-nephi-lehittene	som	begravde	“sine	
opprørsvåpen”. Er det noe i ditt liv du trenger å 
“begrave”?	Hva	vil	du	i	så	fall	gjøre	med det?

Alma 26. Herren velsigner sine tjenere i deres 
misjonærarbeid
Be elever fortelle om tilfeller hvor de har sett Herren vel-
signe mennesker som deler hans evangelium med andre.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å svare på spørs-
målet, fordeler du Alma 26:1–31 så likt som mulig på 
dem. Be elevene lese sine tildelte vers hver for seg og 
merke seg hvilke velsignelser Ammon og hans brødre 
mottok under sin misjon blant lamanittene. Når elevene 
har lest, oppfordrer du dem til å fortelle hva de har 
kommet frem til.

•	 Hvordan	minner	erfaringene	som	beskrives	i	Alma	
26:29–30	om	vår	tids	misjonærers	erfaringer?

•	 Hvordan	kan	Herrens	ord	i	Alma	26:27–28	hjelpe	
misjonærene	å	unngå	å	bli motløse?

Be elevene slå opp L&p 84:87–88. Be en elev lese 
disse versene.

•	 Hvorfor	nøler	vi	noen	ganger	med	å	dele	evangeliet	
med	andre?	Hvordan	kan	disse	versene,	sammen	
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med Ammons vitnesbyrd, gi oss styrke og mot til å 
dele	evangeliet	med andre?

Be en elev lese Alma 26:37.

•	 Hva	sier	dette	verset	om	hvordan	misjonærarbeid	er	
tegn	på	Guds	kjærlighet	til	sine barn?

Oppfordre elevene til å bære vitnesbyrd om misjonær-
arbeid og om de velsignelser som skjenkes dem som 
arbeider for andres frelse.

Alma 28. Rettferdighet fører til evig lykke
Les Alma 28:1–6 sammen med elevene.

•	 Hva	hadde	skjedd	blant	nephittene	og	lamanittene	
som	førte	til	“stor sorg”?

•	 Hvorfor	tror	du	folk	fastet	og	ba	når	et	familiemed-
lem	var død?

•	 Hva	har	du,	eller	noen	du	kjenner,	gjort	for	å	finne	
åndelig styrke etter at et familiemedlem eller en nær 
venn	har	gått bort?

Skriv på tavlen: “Og således ser vi       .” Forklar at 
Mormon ofte bruker disse ordene før han forteller oss 
hva vi kan lære av historier i Mormons bok. Be elevene 
lese Alma 28:10–12 hver for seg. Be dem grunne på 
disse versene og finne ut hvordan de vil fullføre setnin-
gen på tavlen. Oppfordre elevene til dele sine tanker 
med hverandre.

Når elevene har uttalt seg, leser du Alma 28:13–14 for å 
se hvordan Mormon fullførte setningen.

Presenter følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson 
i De tolv apostlers quorum. Den finnes også på den 
tilhørende DVD-en A . (Hvis du lar elevene lese den, 
kan du vurdere å ha den på en overhead-transparent 
eller et utdelingsark så de kan studere den.)

“Vi lever for å dø, og vi dør for å leve – i et annet 
rike. Hvis vi er godt forberedt, medfører ikke 
døden frykt. Ut fra et evig perspektiv kommer 
døden for tidlig bare for dem som ikke er beredt 
til å møte Gud.

Nå er tiden inne til å forberede seg. Når så døden 
inntreffer, kan vi gå mot den celestiale herlighet 
som vår himmelske Fader har beredt for sine tro-
faste barn. For de sørgende etterlatte … vil dødens 
brodd i mellomtiden bli lindret ved standhaftig tro 
på Kristus, et fullkomment klart håp, kjærlighet 
til Gud og alle mennesker og et sterkt ønske om 
å tjene dem” (i Conference Report, april 2005, 18; 
eller Liahona, mai 2005, 18).

•	 Hva	sier	eldste	Nelson	vil	fjerne	dødsangst?

•	 Hva	lindrer	dødens	brodd	for	de	etterlatte?

Bær vitnesbyrd om at et rettskaffent liv og tro på 
 Kristus forbereder oss til evig lykke.

Alma 29. Å forkynne evangeliet gir glede
Be elevene fortelle om noe de har ønsket seg.

•	 Hvorfor	ønsket	du dette?

Fortell elevene at Alma 29 forteller om en stor misjo-
nærs ønske. Be en elev lese Alma 29:1–2.

•	 Hva	var	Almas ønske?

•	 Hva	sier	disse	versene	om	hvorfor	Alma	ønsket	at	
han	var	en engel?

Be elevene lese Alma 29:3–8 hver for seg og merke 
seg hvorfor Alma skjønte at han ikke trengte å få dette 
ønsket oppfylt. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber 
du dem svare. Her er noen mulige svar:

•	 Han	innså	at	han	skulle	være	tilfreds	med	de	velsig-
nelsene han allerede hadde mottatt (se vers 3).

•	 Han	visste	at	Herren	gir	“menneskene	ifølge	deres	
ønske, … ifølge deres vilje” (vers 4).

•	 Han	innså	at	hans	ansvar	ganske	enkelt	var	“å	utføre	
det arbeide som [han var] blitt kalt til” (vers 6).

•	 Han	visste	at	Herren	ville	gjøre	det	mulig	for	alle	
nasjoner å motta “alt han … anser det tjenlig for dem 
å ha” (vers 8).

Hjelp elevene å forstå Almas storhet. Han ønsket å 
tjene Gud bedre, men likevel erkjente han ydmykt at 
han skulle akseptere de omstendigheter Gud hadde 
satt ham i.
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Be elevene lese Alma 29:9–17 og merke seg hva som 
ga Alma glede. (Du kan gjerne la elevene lese dette 
skriftstedet to og to.)

•	 Hva	ga	Alma glede?

•	 Hvordan	lignet	Almas	glede	på	Ammons	glede?	
(Se Alma 26:11–13, 35–37.)

•	 Hva	sier	Alma	29:10	om	hvordan	misjonærarbeid	
kan	minne	oss	om	Herrens	barmhjertighet	mot oss?

Presenter følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott 
i De tolv apostlers quorum (finnes også på den tilhø-
rende DVD-en B ):

“Få ting i livet gir oss like mye glede som den man 
får ved å hjelpe andre å forbedre seg. Denne gle-
den øker når innsatsen hjelper noen å forstå Frel-
serens læresetninger og vedkommende bestemmer 
seg for å følge dem, omvender seg og slutter seg 
til Hans kirke. Det følger stor glede når den nye 
konvertitten styrkes under overgangen til et nytt liv, 
blir sterkt grunnfestet i sannheten og mottar alle 
ordinansene i templet med løfte om alle velsig-
nelser som evig liv gir” (i Conference Report, okt. 
1997, 45–46; eller Lys over Norge, jan. 1998, 36).

•	 Eldste	Scott	pekte	på	tre	nivåer	av	tiltagende	glede	
når vi deler evangeliet med andre. Hvilke tre nivåer 
er dette?

•	 Hvordan	kan	det	å	ha	denne	uttalelsen	i	tankene	
hjelpe	oss	å	huske	hensikten	med	misjonærarbeid?

Oppfordre elevene til å bære vitnesbyrd om gleden 
de har følt ved å etterleve evangeliet og dele det 
med andre. Oppfordre dem til å finne en måte å føle 
glede på samme måte som Ammon og Alma i uken 
som kommer.
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Innledning
Denne skriftbolken vil hjelpe elevene å styrke sitt 
vitnesbyrd. Når de studerer metodene til antikristen 
Korihor, vil de lære å gjenkjenne vår tids antikristers 
metoder og filosofi. Ved å studere hvordan Alma svarte 
Korihor vil de være forberedt til å forsvare seg og andre 
mot dem som forsøker å ødelegge deres tro.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Antikrister	forsøker	å	lede	folket	bort	fra	Gud	og	

hans profeter (se Alma 30:12–18, 23–28).

•	 Et	sterkt	vitnesbyrd	om	Jesus	Kristus	og	hans	pro-
feter er med på å beskytte oss mot personlig frafall 
(se Alma 30:19–22, 29–44).

•	 Ulydighet	fører	til	villfarelse	og	frafall	(se	Alma	
31:8–25).

•	 Jesu	Kristi	disipler	elsker	og	tjener	andre	(se	Alma	
31:12–38).

Undervisningsforslag
Alma 30:12–18, 23–28. Antikrister forsøker å 
lede folket bort fra Gud og hans profeter
Be elevene gi eksempler på vanlige argumenter folk 
bruker mot å tro på Jesus Kristus. (Ikke bli for detaljert. 
Klassens medlemmer vil drøfte dette videre når du ber 
dem se nærmere på Korihors læresetninger.) Mens ele-
vene deler sine tanker med hverandre, kan du fortelle 
dem at enkelte på Almas tid forsøkte å utfordre dem 
som trodde på Jesus Kristus. For å hjelpe elevene å for-
stå at Mormons bok er et effektivt redskap til å styrke 
dem mot disse utfordringene, kan du be dem lese 
uttalelsen av president Ezra Taft Benson på side 207 i 
elevhåndboken.

•	 Hvordan	kan	studium	av	Mormons	bok	beskytte	oss	
“mot djevelens onde planer, metoder og dogmer i 
vår tid”?

I løpet av leksjonen kan du oppfordre elevene til å 
merke seg hvorfor noen av Almas folk holdt seg tro-
faste mens andre ikke gjorde det. Be dem tenke over 
hvordan de samme prinsippene gjelder oss i dag.

Be elevene lese i Veiledning til Skriftene om defini-
sjonen av ordet antikrist. Du kan også la dem slå opp 
kommentarene på side 207 i elevhåndboken. Snakk 
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kort om hva som kjennetegner en person eller oppfat-
ning som kan regnes som antikrist, med vekt på den 
brede definisjonen i Veiledning til Skriftene: “Alt og alle 
som forfalsker evangeliets sanne frelsesplan og som 
åpenlyst eller i det skjulte går imot Kristus.”

•	 Hvilken	virkning	kan	falske	penger	ha	på	myndig-
heter	og	enkeltpersoner?

•	 Hva	vil	det	si	å	forfalske	det	sanne	evangelium?

•	 Hva	er	noen	av	vår	tids	forfalskninger	som	foregir	å	
tilby	frelse?	(Når	du	ber	elevene	svare	på	dette	spørs-
målet, må du ikke tillate noen form for diskusjon 
som er kritisk overfor andre religioner. Påse heller at 
diskusjonen hjelper elevene å gjenkjenne farene ved 
falske filosofier og holdninger som Korihors.)

Forklar at i dag skal de se nærmere på en beretning i 
Mormons bok om en antikrist. Be dem slå opp Alma 
30:12–18, 23–28. Bruk følgende oversikt (enten ved å 
lage et utdelingsark til elevene eller ved å tegne oversik-
ten på tavlen), eller la elevene lage sine egne lister for å 
utpeke Korihors falske lære. Hjelp elevene å sammen-
ligne Korihors metoder med dem som brukes i dag.

KORIHORS LÆRESETNINGER OG METODER

Henvisning Korihors	lære Hvilken	sann	
lære	angrep	
Korihor?

Alma	30:12

Alma	30:13

Alma	30:14

Alma	30:15

Alma	30:16

Alma	30:17

Alma	30:18

Alma	30:23

Alma	30:24

Alma	30:25

Alma	30:26
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Alma	30:27

Alma	30:28

Drøft disse versene ved å stille spørsmål som de 
følgende:

•	 Hvordan	minner	Korihors	læresetninger	om	falske	
læresetninger	i	vår tid?

•	 Hva	er	mulige	kilder	(som	personer,	institusjoner	
eller	filosofier)	til	slike	falske	læresetninger	i dag?

Forklar at første trinn for å beskytte oss mot disse lære-
setningene er å gjenkjenne dem. Ved å utpeke Korihors 
læresetninger og metoder kan vi lettere gjenkjenne 
deres motstykker i vår egen tid. Andre deler av dette 
kapitlet fokuserer på hvordan vi kan holde oss trofaste 
mot det gjengitte evangelium også i situasjoner hvor 
vår tro blir prøvet.

Alma 30:19–22, 29–44. Et sterkt vitnesbyrd 
om Jesus Kristus og hans profeter er med på 
å beskytte oss mot personlig frafall
Still følgende spørsmål:

•	 Hvorfor	er	det	vanskelig	å	svare	på	argumenter	
som Korihors?

Forklar at vi kan lære av svarene fra dem Korihor 
prøvde å villede. Skriv Ammons folk på tavlen. Be 
 elevene lese Alma 30:19–21 hver for seg.

•	 Ut	fra	det	du	vet	om	ammonittene,	hvorfor	tror	du	
at	Korihor	ikke	klarte	å	lede	dem	på	villspor?	(Skriv	
elevenes svar på tavlen ved siden av Ammons folk.)

Skriv Giddonah på tavlen. Be elevene lese Alma 
30:21–23, 29.

•	 Hvordan	svarte	Giddonah	på	Korihors	argumen-
ter?	(Skriv	elevenes	svar	på	tavlen	ved	siden	av	
Giddonah.)

I forbindelse med Alma 30:29 kan du be elevene lese 
uttalelsen av profeten Joseph Smith på side 212 i 
elevhåndboken.

•	 Hvordan	kan	vi	vite	om	noen	oppriktig	søker	sann-
heten	eller	bare	er	kranglevoren?

•	 Hvordan	kan	vi	svare	en	som	stiller	vanskelige	
spørsmål,	men	oppriktig	søker	sannheten?	Hvordan	
kan	vi	svare	en	som	er	kranglevoren?

Skriv Alma på tavlen. Be elevene lese Alma 30:30–44.

•	 Hvordan	svarte	Alma	på	Korihors	argumenter?	(Skriv	
elevenes svar på tavlen ved siden av Alma.)

Alma bar sterke vitnesbyrd om Gud Faderen og Jesus 
Kristus. For å understreke styrken i et personlig vit-
nesbyrd kan du be en elev lese uttalelsen av eldste 
Jeffrey R. Holland på side 213 i elevhåndboken.

•	 På	hvilke	måter	er	et	personlig	vitnesbyrd	et	“tidløst	
og	ubestridelig våpen”?

Alma kunne bære sitt vitnesbyrd så effektivt fordi han 
hadde anstrengt seg for å få dette vitnesbyrdet og 
styrke det. For å hjelpe elevene å forstå hvordan Alma 
fikk sitt vitnesbyrd, kan du dele dem i fire grupper.

Skriv følgende spørsmål på tavlen: Hvilke erfaringer 
forberedte Alma til å takle Korihor og hans læreset-
ninger? Gi hver gruppe én av følgende skriftstedbol-
ker: Mosiah 27–29; Alma 1–3; Alma 4–7; Alma 8–16. 
Be gruppene granske kapittelsammendragene i sine 
tildelte skriftstedbolker som hjelp til å huske Almas 
erfaringer.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å studere sine til-
delte skriftsteder, ber du hver gruppe om å presentere 
sine svar for resten av klassen.

•	 Hvilke	erfaringer	har	du	hatt	som	har	styrket	ditt	
vitnesbyrd	og	forberedt	deg	til	å	forsvare	din tro?

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	forberede	oss	slik	
Alma gjorde?

Be elevene lese Alma 30:39, 44 hver for seg og markere 
bevisene Alma ga for at det fantes en Gud: (1) andres 
vitnesbyrd, (2) Skriftene og (3) Guds skaperverk. Snakk 
så om hvert av disse bevisene ved hjelp av noen av 
eller alle de følgende ideene:

Andres vitnesbyrd

Be en elev lese Lære og pakter 46:13–14. Forklar at 
evnen til å tro på andres vitnesbyrd om sannheten er 
en Åndens gave.
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Du kan gjerne presentere følgende uttalelse av presi-
dent Harold B. Lee (1899–1973), Kirkens 11. president:

“Noen av dere har kanskje ikke et vitnesbyrd, og 
som jeg har sagt til andre grupper som dere, hvis 
dere ikke har et vitnesbyrd i dag, hvorfor ikke 
klamre	dere	til	mitt	en	liten	stund?	Hold	fast	i	våre	
vitnesbyrd og deres biskopers og stavspresiden-
ters vitnesbyrd helt til dere kan utvikle deres eget. 
Hvis dere ikke kan si noe annet i dag enn at jeg 
tror fordi min president eller min biskop tror, og 
jeg stoler på ham, så gjør dette til dere selv kan 
få et vitnesbyrd. Jeg vil imidlertid minne om at 
vitnesbyrdet ikke vil vedvare med mindre dere 
fortsetter å utvikle det og følge læresetningene” 
(The Teachings of Harold B. Lee, red. Clyde J. 
 Williams [1996], 136).

•	 Hvordan	har	andres	vitnesbyrd	styrket	ditt	eget	
vitnesbyrd?

Skriftene

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste Donald L. 
Staheli i De sytti:

“Å engasjere seg oppriktig og personlig i skrift-
studium gir tro, håp og løsninger på våre dag-
lige utfordringer. Hyppig lesing, fordypelse og 
anvendelse av Skriftenes læresetninger, kombinert 
med bønn, blir en uerstattelig del av å tilegne 
seg og fastholde et sterkt og levende vitnesbyrd” 
(i  Conference Report, okt. 2004, 40; eller Liahona, 
nov. 2004, 39).

•	 På	hvilke	måter	har	Skriftene	og	ordene	til	vår	tids	
profeter	styrket	ditt	vitnesbyrd?

Guds skaperverk

Be en elev lese uttalelsen av president Gordon B. 
Hinckley på side 211 i elevhåndboken.

•	 På	hvilke	måter	vitner	jorden	og	himmelen	om Gud?

Alma 30:52–53. “Jeg visste hele tiden at det 
fantes en Gud”
Be en elev lese Alma 30:52–53. Les så følgende uttal-
else av søster Janette C. Hales, som var Unge kvinners 
generalpresident. Be elevene lytte omhyggelig til uttal-
elsen og reflektere over Korihors villfarelser.

“Korihor beskrives … som en antikrist, men jeg er 
ikke sikker på om han begynte som det. Har dere 
noensinne tenkt på at kanskje Korihor begynte 
…	med	mange	spørsmål?	Selv	om	spørsmålene	
kan ha vært oppriktige i begynnelsen, gjorde han 
to virkelig store tabber. For det første fornektet 
han sin tro. Han fornektet Kristi lys som var gitt 
ham. For det annet begynte han å forkynne falske 
læresetninger for andre. Alma, hans leder, bar sitt 
vitnesbyrd for Korihor, og så gjorde Korihor enda 
en tabbe. Istedenfor å lytte til sin leder og lytte og 
sette sin lit til Ånden, forsvarte han sitt syn med 
logikk og ble mer trettekjær. Han forlangte å få 
et tegn. Korihor fikk et tegn. Han ble stum. Han 
hadde kanskje ikke tenkt at tegnet i den grad 
skulle påvirke ham personlig, men konsekvensene 
av våre feil rammer oss ofte personlig.

Vers 52 og 53 i kapittel 30 er etter min mening de 
viktigste. Korihor erkjenner: ‘Jeg visste hele tiden 
at det fantes en Gud. Men se, djevelen har bedratt 
meg’	(Alma	30:52–53).	Er	ikke	det	interessant?	‘Jeg	
visste hele tiden.’ Han hadde Kristi lys, men Satan 
villedet ham” (“Lessons That Have Helped Me”, i 
Brigham Young University 1992–93 Devotional 
and Fireside Speeches [1993], 89).

•	 Hva	var	ifølge	søster	Hales	Korihors tabber?

•	 Hvorfor	tror	du	en	i	Korihors	stilling	lett	kan	komme	
i forsvarsposisjon og bli kranglevoren istedenfor å 
følge	en	leders råd?

•	 Hvorfor	er	det	uklokt	å	innta	forsvarsposisjon	og	
bli kranglevorne når vi har spørsmål eller er i tvil 
om noe?
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Alma 31:5. Guds ord har kraft til å hjelpe  
oss å forbedre oss
Be en elev lese uttalelsen av president Boyd K. Packer 
på side 213 i elevhåndboken.

•	 Hvorfor	er	det	viktig	å	lære	evangeliets	læresetnin-
ger?	(Se	L&p	84:85.)

•	 Hvorfor	er	det	viktig	å	studere	læren	på	egen	hånd	
og	ikke	bare	høre	den	i kirken?

Be en elev lese Alma 31:5.

•	 Hva	er	det	som	gjør	at	Guds	ord	har	kraft	til	å	foran-
dre	vårt	liv?	(Forviss	deg	om	at	elevene	forstår	at	én	
grunn til at ordet er så kraftfullt, er at det innbyr Den 
hellige ånd i vårt liv.)

Be en elev lese uttalelsen av president Ezra Taft 
 Benson på side 213 i elevhåndboken. Be elevene 
nevne de velsignelsene president Benson beskrev som 
kommer ved å studere Skriftene.

Alma 31:8–25. Ulydighet fører til villfarelse  
og frafall
Zoramittene hadde vært medlemmer av Kirken, men 
hadde “kommet i stor villfarelse” (Alma 31:9). La ele-
vene sammenligne nephittene som beskrives i Alma 
30:3, med zoramittene som beskrives i Alma 31:9–10.

•	 På	hvilke	måter	påvirker	ulydighet	vårt	vitnesbyrd?

Be elevene krysshenvise Alma 31:9 til Johannes 
7:17    .

•	 Hvordan	påvirker	lydighet	vårt	vitnesbyrd?

Be elevene raskt lese gjennom Alma 31:1–25 og notere 
seg hva som kjennetegnet zoramittene og deres religi-
onsutøvelse. (På elevenes lister kan det for eksempel 
stå at zoramittene holdt innøvde bønner, hadde et 
fast sted hvor de ba, utøvde sin religion bare én gang 
i uken, trodde at Gud hadde utvalgt bare dem til å 
bli frelst, var materialistiske og så ned på de fattige.) 
Be noen få elever lese listene sine for klassen. (Du 
kan gjerne trekke en parallell mellom zoramittenes 
handlinger og noen tendenser i vår egen tid, som å 
holde innøvde bønner, bare utøve religion én gang i 

uken, føle at vi er utvalgt og bedre enn andre og å bli 
materialistiske.)

Bruk følgende spørsmål og diskusjon til å hjelpe ele-
vene å forstå at aktivt engasjement i evangeliet, som 
tempelarbeid, familiens hjemmeaften, tjenesteprosjek-
ter og aktiviteter i våre grener og menigheter, hjelper 
oss å holde oss nær Herren. Slike aktiviteter hjelper oss 
å innby Den hellige ånd i vårt liv gjennom hele uken, 
ikke bare på sabbaten. Hvis Ånden blir en del av vår 
hverdag, blir vi i stand til å motstå vår tids antikrister 
og holde oss trofaste mot Jesus Kristus.

•	 Ifølge	Alma	31:10	nektet	zoramittene	å	rette	seg	etter	
“Kirkens påbud”. Hva er noen av “Kirkens påbud” i 
dag?	(Svarene	kan	innbefatte	prestedømsordinanser,	
anledninger til å utføre tjeneste i Kirken, familiean-
svar som familiens hjemmeaften, personlig bønn, 
skriftstudium og tempelarbeid og slektshistorie.)

•	 Hvordan	hjelper	disse	påbudene	oss	å	unngå	å	falle	
i fristelse?

•	 Hvordan	innbyr	disse	påbudene	Ånden	i	vårt liv?

•	 Hvorfor	er	ordet	daglig i vers 10 viktig med hensyn 
til	våre	anstrengelser	for	å	bevare	Ånden	i	vårt	liv?	
(Se 2 Korinterbrev 4:16; Helaman 3:36. Legg merke 
til at ettersom stolthet kan tilta blant oss “fra dag til 
dag”, trenger vi å “fornyes … dag for dag”.)

Alma 31:12–38. Jesu Kristi disipler elsker og 
tjener andre
Alma 31 inneholder to bønner som er svært forskjel-
lige. Når elevene sammenligner zoramittenes bønn 
med Almas bønn, kan de utpeke mulige tanker og tros-
oppfatninger som ligger bak bønnene. La elevene raskt 
lese gjennom Alma 31:15–18 (zoramittenes bønn) og 
Alma 31:26–35 (Almas bønn). Be dem fortelle hva de 
lærer om zoramittene og Alma gjennom ordene i disse 
bønnene. Be to elever om å skrive punkter på tavlen ut 
fra det som blir sagt. Den ene kan skrive punkter om 
zoramittene og den andre om Alma.

•	 Hva	tror	du	motiverte	Alma	til	å	utføre	tjeneste?	
(Elevene kan for eksempel svare hans vitnesbyrd, 
hans kjærlighet til Gud og hans kjærlighet til andre 
mennesker.)
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Hjelp elevene å forstå at et vitnesbyrd om Jesus Kris-
tus driver oss til å elske og tjene andre. Les følgende 
uttalelse av eldste Marvin J. Ashton i De tolv apostlers 
quorum (1915–1994):

“Når vi virkelig blir omvendt til Jesus Kristus og 
føler hengivenhet for ham, da skjer noe interes-
sant: vi blir oppmerksom på vår nestes ve og vel, 
og vi behandler andre med stadig større tålmodig-
het, godhet, mild overbærenhet og et ønske om å 
spille en positiv rolle i deres liv. Dette er begyn-
nelsen til virkelig omvendelse” (i  Conference 
Report, april 1992, 26; eller Lys over Norge, juli 
1992, 20).

•	 Hva	ba	Alma	om	fordi	han	elsket	folket?	(Se	Alma	
31:34–35.)

•	 På	hvilke	måter	kan	vi	kan	vi	anvende	Almas	eksem-
pel	i	vårt liv?



105

Alma 32–35

Innledning
Alma og Amuleks misjon blant zoramittene innbe-
fattet dypsindige læresetninger om tro, bønn, religi-
onsutøvelse og forsoningen. Når de skal gjennomgå 
denne skriftbolken, bygger lærere noen ganger opp 
en leksjon utelukkende rundt ett av disse emnene. 
Kanskje underviser de om noen av disse emnene, men 
unnlater å vise hvordan de henger sammen i Alma og 
Amuleks undervisning. Din undervisning om Alma 
32–35 vil være mest effektiv dersom du hjelper ele-
vene å forstå at hvert av disse emnene henger sammen 
med de andre: Når vi prøver ordet, utvikler vi tro. Vår 
tro motiverer oss til å be og sette vår lit til Jesu Kristi 
altomfattende og evige offer. Denne tilliten driver oss 
i sin tur til å omvende oss og forberede oss til den dag 
da vi skal vende tilbake til vår himmelske Faders og 
Jesu Kristi nærhet. Når de ser dette større bildet, kan 
elevene forstå hvor deres tro kan lede dem.

Noen deler av denne leksjonen har flere undervisnings-
forslag. Vurder elevenes evner og interesser, og velg 
bare de undervisningsforslagene som vil være til størst 
nytte for dem.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Det	er	bedre	å	velge	å	være	ydmyk	enn	å	bli	tvunget	

til å være ydmyk (se Alma 32:1–16, 25).

•	 Når	vi	prøver	ordet,	får	vi	tro	på	Kristus	(se	Alma	
32:17–43; 33:12–23. Legg merke til at Alma 32:21 er 
et Kjenn Skriftene-vers    ).

•	 Vårt	hjerte	skulle	stadig	være	oppløftet	i	bønn	
(se Alma 33:1–11; 34:17–27, 39).

•	 Den	evige	Guds	store	plan	krevde	en	forsoning	–	
et altomfattende og evig offer (se Alma 33; 34:1–17).

•	 Herren	befaler	at	vi	ikke	skal	utsette	vår	omvend-
elsesdag (se Alma 34:32–41. Legg merke til at Alma 
34:32–34 er et Kjenn Skriftene-skriftsted    ).

Undervisningsforslag
Alma 32:1–16, 25. Det er bedre å velge å være 
ydmyk enn å bli tvunget til å være ydmyk
Be elevene forklare hvorfor ydmykhet er en nødvendig 
del av omvendelsesprosessen.

Be en elev lese Alma 32:1–3.

Kapittel 30
Alma 32–35

•	 Hvordan	var	den	økonomiske	og	sosiale	situ-
asjonen blant dem som mottok Almas og hans 
ledsageres budskap?

•	 Hvilken	betydning	tror	du	det	hadde	at	disse	zora-
mittene var “fattige av hjertet” så vel som “fattige på 
denne	verdens gods”?

Be en annen elev lese Alma 32:4–6.

•	 Hva	tror	du	uttrykket	“beredt	til	å	høre	ordet” betyr?

Les Alma 32:13–16 for elevene. Be dem følge med og 
markere sannheter om ydmykhet og prosessen for å bli 
ydmyk. Be dem fortelle om det de finner ut.

•	 Hvorfor	er	det	bedre	å	velge	å	være	ydmyk	enn	å	bli	
tvunget	til	å	være ydmyk?

La elevene jobbe hver for seg eller to og to og lage 
lister over hva man kan gjøre for å utvikle større 
ydmykhet. Be noen elever eller par om å fortelle hva 
de har kommet frem til. Be dem beskrive hvordan 
handlingene de fant, vil føre til større ydmykhet.

Be en elev lese uttalelsen av president Ezra Taft Ben-
son på side 217 i elevhåndboken. Be de andre elevene 
lytte etter flere ideer om hvordan vi kan bli ydmyke.

Oppfordre elevene til å velge å være ydmyke ved å 
følge president Bensons råd og ved å praktisere en av 
handlingene de har funnet i Skriftene. Hjelp dem å for-
stå at hvis de følger Frelserens eksempel, vil det alltid 
hjelpe dem å bli mer ydmyke.

Alma 32:17–43; 33:12–23. Når vi prøver ordet, 
får vi tro på Kristus
Spør elevene hvorfor man utfører forsøk. (For å finne 
ut om et premiss er riktig.) Be elevene beskrive forsøk 
de har utført i naturfagtimer på skolen eller i andre 
sammenhenger. Spør dem hva de gjorde for å gjen-
nomføre sine forsøk. Som en del av denne drøftingen 
skulle du hjelpe elevene å forstå at forsøk krever hand-
ling, ikke bare spekulasjon.

Be en elev lese Alma 32:26–27.

•	 Hva	tror	du	Alma	mente	da	han	rådet	zoramittene	til	
å	“prøve	[hans] ord”?

•	 Hva	kan	hver	enkelt	av	oss	gjøre	for	å	utføre	dette	
samme forsøket?
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For å hjelpe elevene å drøfte dette spørsmålet kan du 
be dem lese vers 27–42 hver for seg, og merke seg 
hvilke trinn den prøven Alma foreslo, består av. Forklar 
at frøet i dette skriftstedet symboliserer Guds ord. Når 
elevene har fått tilstrekkelig tid til å lese, ber du dem 
fortelle hva de har kommet frem til. Skriv svarene på 
tavlen. Listen kan inneholde følgende trinn:

	1.	Et	ønske	om	å	tro	–	vers 27

	2.	Gi	plass	så	ordet	kan	bli	sådd	i	deres		
hjerte	–	vers 27–28

	3.	 Ikke	kaste	frøet	ut	ved	vantro	–	vers 28

	4.	Se	at	frøet	vokser	–	vers 28

	5.	Gi	frøet	næring	mens	det	vokser	–	vers 37

	6.	 Ikke	forsømme	treet	–	vers 38

	7.	Se	frem	til	treets	frukt	–	vers 40

	8.	Høste	frukten	–	vers 42

•	 Hva	tror	du	det	betyr	å	gi	plass	så	Guds	ord	“kan	bli	
sådd	i	deres	hjerte”?	(vers 28).	Hva	tror	du	det	betyr	
å	føle	at	Guds	ord	“svulmer”	i	deg?	(vers 28).	Hva	
tror	du	det	vil	si	å	“pleie	ordet”?	(vers 41).	Les	vers 28	
og 34 og forklar hvordan ordene opplyse og utvide 
beskriver	den	virkning	Guds	ord	kan	ha	på oss?

Be elevene studere vers 41–42 og notere seg ord som 
beskriver treets frukt. De kan for eksempel merke seg 
ordene “vokser frem til evig liv”; ordene dyrebar, søt, 
hvit og ren; samt løftet om at de som nyter av frukten, 
ikke skal hungre eller tørste. Hjelp elevene å forstå at 
frukten symboliserer de velsignelser vi kan få på grunn 
av forsoningen, herunder det evige livs velsignelser 
(se kapittel 3 i denne håndboken).

Be elevene fortelle om erfaringer de har hatt når de har 
prøvd Guds ord. Hvis det passer, kan du fortelle om en 
gang din tro ble sterkere fordi du prøvde ordet. Opp-
fordre elevene til å fortsette å prøve ordet.

La elevene gå sammen to og to. Be hvert par analysere 
Alma 32:28–43 og merke seg prinsipper som de mener 
er viktige. Be dem markere det de finner i Skriftene, og 
snakke med sine partnere om det. Når de har hatt til-
strekkelig tid til å snakke om det de har funnet, kan du 

be dem lage en liste med spørsmål som kan besvares 
med læresetningene og prinsippene de har funnet. Du 
kan gjerne skrive spørsmålene på tavlen. Hjelp elevene 
å forstå at de kan finne svar på viktige spørsmål ved 
skriftstudium.

Be elevene lese zoramittenes bønn i Alma 31:15–18.

•	 Hvilken	oppfatning	hadde	zoramittene	om	sitt	behov	
for	en Frelser?

Be elevene lese Alma 33:12–22, som inneholder noen 
av Almas ord til zoramittene om Jesus Kristus. Be ele-
vene telle hvor mange ganger Alma nevner Frelseren i 
disse versene.

•	 Hva	kan	vi	lære	om	Jesus	Kristus	av	disse versene?

•	 Alma	fortalte	historien	om	israelittene	som	nek-
tet å se på et symbol på Kristus som Moses hadde 
laget (se Alma 33:19–22; se også 4 Mosebok 21:5–9; 
1 Nephi 17:41). Hvordan kan dette eksemplet ha 
vært	nyttig	for	zoramittene?	Hvordan	hjelper	det deg?

Du kan gjerne påpeke at alt israelittene behøvde å 
gjøre, var å se. Dette kan sammenlignes med Almas 
anmodning om at folket skulle “utøve tro i den minste 
grad” (Alma 32:27).

Be en elev lese Alma 33:22–23.

•	 Hva	sier	disse	versene	om	betydningen	av	frøet,	
treet og	frukten	i	Alma	32?	(Du	kan	gjerne	påpeke	at	
i vers 23, når Alma sier: “Så dette ord i deres hjerter,” 
snakker han om et vitnesbyrd om Jesus Kristus, som 
er sammenfattet i vers 22.)

Alma 33:1–11; 34:17–27, 39. Vårt hjerte skulle 
stadig være oppløftet i bønn
Be elevene lese Alma 33:1 hver for seg og streke under 
spørsmålene zoramittene stilte Alma etter hans preken. 
Med elevenes hjelp lager du en liste med spørsmålene 
på tavlen. Spør hvorfor hvert av disse spørsmålene 
er viktige.

Be elevene lese Alma 33:2–11 hver for seg og merke 
seg hvordan Alma begynte å besvare spørsmålene i 
vers 1.

•	 Hvordan	kan	bønn	hjelpe	oss	å	finne	svar	på	spørs-
målene	i	vers 1?
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•	 I	vers 3	bruker	Alma	ordene	bønn og tilbedelse 
synonymt. På hvilke måter er bønn det samme 
som tilbedelse?

•	 Når	har	dine	bønner	hatt	størst kraft?

Be elevene fortelle om tilfeller hvor de har opplevd 
bønnens kraft. Gi dem tid til å tenke over sine opple-
velser før de svarer.

•	 Hvorfor	er	det	en	barmhjertighetshandling	at	Gud	
hører	våre	bønner?	Hva	betyr	ordene	“på	grunn	av	
din	Sønn”	i	vers 11	for deg?

Be elevene lese Amuleks læresetninger i Alma 34:17–26. 
Be dem så lese vers 27 og 39 hver for seg og se etter 
et ord i begge versene som beskriver hvor ofte vi ber. 
Når de har fått tid til å granske ordene, foreslår du at de 
markerer ordet stadig.

•	 Hva	tror	du	det	betyr	å	la	ditt	hjerte	“stadig	[være]	
oppløftet	i bønn”?

Mens elevene drøfter dette spørsmålet, ber du dem lese 
uttalelsen av president Henry B. Eyring på side 221–22 
i elevhåndboken. Snakk med elevene om hvordan 
denne uttalelsen utvider deres forståelse av hva det 
vil si å la hjertet “stadig [være] oppløftet i bønn”. Be så 
elevene hver for seg grunne på hva de ville ha svart på 
følgende spørsmål:

•	 Hva	kan	du	gjøre	for	å	anvende	disse	læresetningene	
på	deg	selv?	Hva	kan	du	gjøre	for	å	bli	mer	ydmyk	
og	mer	mottagelig	for	personlig	åpenbaring?

Bær vitnesbyrd om Amuleks instruksjoner om bønn.

Alma 33; 34:1–17. Den evige Guds store  
plan krevde en forsoning – et altomfattende  
og evig offer
Da Alma talte til zoramittene, omtalte han læresetninger 
fra tre profeter hvis skrifter fantes på messingplatene: 
Zenos, Zenock og Moses. Be elevene studere Alma 
33:3–23 og merke seg disse profetenes læresetninger 
om Frelseren. Foreslå at de markerer alle tilfeller hvor 
Alma eller en av disse profetene omtaler Jesus Kristus 
som Guds Sønn.

•	 Hvorfor	er	det	viktig	å	være	klar	over	at	Jesus	Kristus	
er	Guds	Sønn?	Hvordan	påvirker	denne	kunnskapen	
din	tro	på	Jesus Kristus?

•	 Hvilke	av	Guds	egenskaper	fremhever	Alma	i	Alma	
33:4–11?

•	 Hvilke	aspekter	av	Kristi	evige	misjon	er	fremhevet	i	
Alma	33:22?	Hvorfor	blir	våre	byrder	lette	når	vi	sår	
denne	kunnskapen	i	vårt	hjerte	og	gir	den	næring?	
(Se Alma 33:23.)

Skriv ordene altomfattende og evig på tavlen. Be ele-
vene drøfte disse ordenes betydning.

Be elevene markere de to forekomstene av ordet alle 
i Alma 34:9. Drøft hva Amulek lærer oss i dette verset 
om vår falne tilstand og forsoningen. Følgende spørs-
mål kan være til hjelp i diskusjonen:

•	 Hvorfor	gjør	Adam	og	Evas	fall	forsoningen	nødven-
dig?	(Se	Mosiah	16:3–4;	Alma	12:22;	22:14.)

•	 Hva	sier	Alma	34:10	om	hvorfor	Frelseren	var	
den eneste som kunne gi et offer for å frelse hele 
menneskeheten?

Vis til ordene altomfattende og evig på tavlen. Be en 
elev lese Alma 34:10–14 mens resten av klassen prøver 
å merke seg hva som er altomfattende og evig i disse 
versene. (Hjelp dem å forstå at forsoningen er altomfat-
tende og evig, og det samme er Guds Sønn.)

•	 På	hvilke	måter	er	forsoningen	altomfattende	
og evig?

•	 Hvordan	er	Frelseren	altomfattende	og evig?

For å hjelpe elevene å drøfte disse spørsmålene, kan 
du be dem lese uttalelsene av eldste Bruce R. McCon-
kie og eldste Russell M. Nelson på side 222 i elevhånd-
boken. Eldste Nelsons uttalelse finnes også på den 
tilhørende DVD-en A .

Vurder å lese og snakke om følgende uttalelse av 
president Ezra Taft Benson (1899–1994), Kirkens 13. 
president:

“Fordi han var Guds Sønn og var i besittelse av 
Guds kraft, var han i stand til å utføre sin misjon.

Fordi han elsker oss, var han villig til å utføre 
sin misjon.
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Ingen dødelig skapning hadde makt eller evne til 
å forløse alle andre kjødelige mennesker fra deres 
fortapte og falne tilstand. Heller ikke kunne noen 
annen frivillig bøte med sitt liv og derved tilveie-
bringe en altomfattende oppstandelse for alle 
andre mennesker.

Bare Jesus Kristus var i stand til og villig til å 
utføre en slik forløsende kjærlighetshandling” 
(i Conference Report, okt. 1983, 6; eller Ensign, 
nov. 1983, 6–7; uthevelse i originalen).

For å hjelpe elevene å forstå hvordan vi kan motta 
velsignelsene av den “altomfattende og evige” forsonin-
gen, kan du be dem granske Alma 34:15–17 og merke 
seg et uttrykk som forekommer fire ganger. (“Tro til 
omvendelse.”)

•	 Hva	betyr	uttrykket	“tro	til	omvendelse”?

•	 Hvordan	fører	tro	til	omvendelse?

•	 Hva	sier	Alma	34:16	om	hvilke	velsignelser	vi	mottar	
når	vi	utøver	tro	til	omvendelse?	Hva	skjer	dersom	vi	
ikke	utøver	tro	til	omvendelse?

Alma 34:1–8. Zoramittenes store spørsmål
Be noen elever gå til tavlen og skrive noen av de 
store spørsmålene som menneskeheten har stilt. De 
vil kanskje nevne spørsmål som “Hvor kommer vi 
fra?”	“Hva	er	hensikten	med	livet?”	eller	“Finnes	det	
en	Gud?”	Sammenlign	elevenes	liste	med	“det	store	
spørsmål” zoramittene var opptatt av i Alma 34:5. Hjelp 
elevene å forstå at zoramittenes store spørsmål – “om 
ordet er i Guds Sønn, eller om det ikke skal komme 
noen Kristus” – ligner på de spørsmål mange stiller i 
dag, fordi de lurer på om vi virkelig kan bli frelst ved 
Kristus og om Frelseren virkelig vil komme igjen. Be 

elevene studere Alma 34:6–8 og fortelle med egne ord 
hvordan Amulek besvarte dette store spørsmål. Drøft 
hvor annerledes verden ville ha vært dersom alle kjente 
og trodde på det riktige svaret på dette spørsmålet. 
Vårt svar på dette spørsmålet vil påvirke de valg vi tar 
gjennom hele livet.

Alma 34:32–41. Herren befaler at vi ikke skal 
utsette vår omvendelsesdag
President Joseph Fielding Smith (1876–1972), Kirkens 
10. president, sa: “Dette liv er den mest avgjørende 
periode i hele vår evige eksistens” (Frelsende lære-
setninger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind [1954–56], 
1:69). Les Alma 34:32–34     sammen, og legg merke 
til prinsipper som underbygger president Smiths uttal-
else. For å poengtere behovet for omvendelse i dette 
liv kan du lese uttalelsen av eldste Melvin J. Ballard på 
side 224 i elevhåndboken.

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	forberede	oss	til	å	møte Gud?

•	 Tenk	deg	at	en	venn	sier	til	deg:	“Jeg	vil	nyte	å	
eksperimentere med synd en stund, men jeg har til 
hensikt å omvende meg og bli verdig til slutt.” Hva 
ville	du	ha	sagt	til	en	person	med	en	slik	innstilling?

Still følgende spørsmål:

•	 Hvem	er	ansvarlig	for	din frelse?

La elevene lese Alma 34:37–41 for å finne Amuleks svar 
på dette spørsmålet.

•	 Amulek	rådet	folket	til	å	“utarbeide	deres	frelse”	
(Alma 34:37). Både han og Alma lærte folket at de 
måtte sette sin lit til Frelseren for å bli frelst. Hvordan 
fungerer	disse	to	prinsippene sammen?

Bær ditt vitnesbyrd om at det er nødvendig at vi gjør alt 
vi kan, samtidig som vi stoler på Frelseren (se 2 Nephi 
25:23–26).
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Innledning
I disse kapitlene gir Alma sine siste råd til sine sønner 
Helaman, Shiblon og Corianton. Almas råd omfatter 
gripende læresetninger om tilgivelse av synd, Skrifte-
nes omvendelseskraft, standhaftighet og hvor alvorlige 
seksuelle synder er. I likhet med Helaman, Shiblon 
og Corianton vil elevene bli bedre i stand til å utføre 
Herrens arbeid hvis de forstår og anvender disse lære-
setningene. Når de studerer og drøfter disse rådene, 
ikke minst de som angår kyskhetsloven, skulle du 
passe på at du ikke lar dem snakke om sine personlige 
overtredelser.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Når	vi	omvender	oss,	fjerner	forsoningen	bitter	

smerte og gir oss utsøkt glede (se Alma 36:12–21).

•	 Kristi	ord	fører	til	evig	liv	(se	Alma	37).

•	 Sindighet	og	trofasthet	gir	store	velsignelser	
(se Alma 38).

•	 Seksuell	synd	er	en	avskyelighet	i	Herrens	øyne	
(se Alma 39:1–11).

Undervisningsforslag
Alma 36–39. Oversikt
Be elevene forestille seg at de en gang i fremtiden 
vil ønske å gi sine siste råd og sitt siste vitnesbyrd 
til sine barn.

•	 Hvilke	råd	ville	du gitt?

•	 Hvilke	advarsler	ville	du gitt?

Skriv elevenes svar på tavlen. Forklar at i dag skal ele-
vene studere og drøfte Almas siste ord og vitnesbyrd til 
hver av sine tre sønner.

Be elevene lese noen av Almas første råd til hver av 
sine sønner: Alma 36:1–3; 38:1, 5; 39:1.

•	 Hvorfor	tror	du	Alma	la	vekt	på	betydningen	av	å	
holde	budene	og	stole	på	Guds hjelp?

•	 Hvordan	gjelder	Almas	råd	i	disse	versene	oss	i dag?

•	 Noen	år	etter	å	ha	mottatt	disse	rådene,	ledet	Hela-
man anti-nephi-lehittenes sønner i krig (se Alma 
53:14–19). Hvordan tror du hans fars råd kan ha 
hjulpet	ham	i	denne	ansvarsoppgaven?

Kapittel 31
Alma 36–39

Forklar at én grunn til at Alma bar sitt vitnesbyrd var at 
han ville hjelpe sine sønner å forstå at han ikke rådet 
dem av sin egen visdom, men på grunnlag av inspi-
rasjon og åpenbaring fra Gud (se Alma 36:4–5; 38:6). 
Som en del av Almas råd til sine sønner fortalte han om 
sin omvendelse og bar sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus 
(se Alma 36:3–22; 38:6–9; 39:15). Vendepunktet i Almas 
liv var da han husket det hans far hadde lært ham om 
Jesus Kristus og vendte seg til Frelseren for å få hjelp. 
Alma fant ikke lykke før han vendte seg til Frelseren.

•	 Hvorfor	er	det	viktig	for	barn	å	høre	sine	foreldre	
bære	vitnesbyrd?

Forklar at da Alma fortalte historien om sin omven-
delse, ga han sine sønner dypsindige og gripende 
læresetninger som var til stor velsignelse for dem. Disse 
læresetningene kan også være til velsignelse for oss – 
de kan gi oss betydelig større forståelse av forsoningen. 
Av denne grunn vil mye av denne leksjonen fokusere 
på det Almas erfaringer kan lære oss om forsoningen.

Alma 36:12–21. Når vi omvender oss, fjerner 
forsoningen bitter smerte og gir oss utsøkt glede
Forklar at da Alma fortalte om sin omvendelse, beskrev 
han den smerte han opplevde da engelen talte til ham. 
Gi elevene tid til å lese Alma 36:12–21 hver for seg.

•	 Hvilke	ord	og	uttrykk	brukte	Alma	til	å	beskrive	
sin smerte?

•	 Hva	kan	disse	ordene	og	uttrykkene	lære	oss	om	
konsekvensene	av synd?

For å hjelpe klassens medlemmer å forstå at Almas 
lidelse ga et positivt resultat – og hjelpe dem å forstå 
at deres skyldfølelse kan gi positive resultater – kan du 
stille følgende spørsmål:

•	 Hvilken	hensikt	har	fysisk	smerte	i	vårt	liv?	(Skriv	
kort elevenes svar på tavlen.)

•	 Hvordan	kan	åndelig	smerte	ha	en	lignende hensikt?

•	 Hva	ble	resultatet	av	Almas	åndelige	smerte?	Hva	
kan vi lære av Almas eksempel når vi føler denne 
åndelige smerten?

For å underbygge den tidligere diskusjonen, ber du 
en elev lese følgende uttalelse av president Boyd K. 
 Packer i De tolv apostlers quorum:
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“Du har et alarmsystem innebygget i både kropp og 
ånd. I kroppen er det smerte, i ånden er det skyldfø-
lelse – eller åndelig smerte. Selv om hverken smerte 
eller skyldfølelse er behagelig og for mye av begge 
deler kan være ødeleggende, er det en beskyttelse, 
for de setter i gang alarmen ‘Ikke gjør det igjen!’

Vær takknemlig for begge deler… Lær å lytte 
til den åndelige advarselsrøsten inni deg” 
(i  Conference Report, april 1989, 72; eller Lys 
over Norge, juli 1989, 52).

Be elevene lese uttalelsen av president Spencer W. 
Kimball på side 227 i elevhåndboken. Be dem merke 
seg Jesu Kristi rolle i vår omvendelse.

•	 Hvordan	sier	president	Kimball	at	enhver	overtreder	
kan	få lindring?

•	 Hvordan	vil	du	forklare	sammenhengen	mellom	Jesu	
Kristi	forsoning	og	Almas lindring?

•	 På	hvilke	måter	gir	omvendelse glede?

For å hjelpe elevene å forstå Jesu Kristi rolle i vår 
omvendelse enda bedre, kan du be en elev lese 
uttalelsen av president Ezra Taft Benson på side 227 
i elevhåndboken.

•	 Hva	sier	president	Benson	er	forskjellen	på	foran-
dring	og	omvendelse?

Les følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De 
tolv apostlers quorum (finnes også på den tilhørende 
DVD-en A ):

“Den glede som følger tilgivelse for synder, kom-
mer fra Herrens ånd (se Mosiah 4:3, 20). Det er en 
oppfyllelse av Herrens løfte om at ‘jeg vil gi deg av 
min Ånd, … som skal fylle din sjel med glede’ (L&p 
11:13). Apostelen Paulus forkynte: ‘Åndens frukt er 
kjærlighet, glede, fred’ (Galaterne 5:22). Det skjer på 
samme måte for alle – for rike og fattige, for de frem-
tredende og de upåaktede. Da Gud overdro sin stør-
ste barmhjertighetsgave gjennom forsoningen, gjorde 
han ikke forskjell på folk” (i Conference Report, okt. 
1991, 103–4; eller Lys over Norge, jan. 1992, 88).

Hjelp elevene å forstå at den største gave Faderen 
kunne gi oss, var sin Sønns sonoffer, som gjorde denne 
gleden mulig. Du kan gjerne bære vitnesbyrd om den 
glede forsoningen gir når vi omvender oss.

Alma 37. Kristi ord fører til evig liv
Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen (utelat 
det som står i parentes):

Alma 37:5–9 (Store ting tilveiebringes ved små og 
enkle ting; Skriftene skulle bevares fordi de bringer 
menneskene til kunnskap om Gud Faderen og Jesus 
Kristus og leder til Frelse. Legg merke til at vers 6–7 
er Kjenn Skriftene-vers    .)

Alma 37:34–37 (Bli aldri trett av gode gjerninger; 
lær visdom i din ungdom – lær å holde Guds bud; 
søk råd hos Herren i alt du gjør, og han vil lede deg 
til det gode. Legg merke til at vers 35 er et Kjenn 
Skriftene-vers    .)

Alma 37:38–47 (Akkurat som Lehis familie fikk Her-
rens veiledning ved Liahona når de var trofaste og opp-
merksomme, kan vi få Herrens veiledning ved Skriftene 
når vi er trofaste og oppmerksomme.)

Del klassen i tre grupper. Be hver gruppe studere en av 
disse skriftbolkene og merke seg kunnskap om hvor-
dan vi kan motta Kristi ord.

Når gruppene har fått tid til å studere sine bolker, ber 
du hver gruppe velge en talsperson som kan fremlegge 
resultatene for klassen.

Alma 38. Sindighet og trofasthet gir store 
velsignelser
Forklar at vi kan lære viktige prinsipper ved å sammen-
ligne Shiblon med Corianton.

La elevene lese Alma 38:2–3 og streke under ord og 
uttrykk som beskriver Shiblons adferd. La så elevene 
lese Alma 39:1–5 og streke under ord og uttrykk som 
beskriver Coriantons adferd.

Hjelp elevene å forstå at fordi Shiblon var sindig og 
trofast, var han beredt til å motta Herrens store velsig-
nelser. Selv om lite er skrevet om Shiblon, er han et 
forbilde på trofasthet.

•	 Hvilke	prøvelser	var	Shiblon	i	stand	til	å	utholde	på	
grunn	av	sin tro?
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Be elevene lese Alma 63:1–2.

•	 Hva	forteller	disse	versene	om	Shiblons	stødighet	
gjennom	hele	sitt liv?

Be elevene beskrive noen de kjenner som er som Shib-
lon – trofaste hellige som det ikke er sagt eller skrevet 
så mye om. Be elevene fortelle hva de beundrer ved 
vedkommende.

Det kan være nyttig å minne elevene på at Corianton til 
slutt omvendte seg og begynte å tjene Herren igjen (se 
Alma 49:30; 63:1–2). Elevene må forstå at selv de som 
begår alvorlige synder, kan og bør omvende seg. De 
trenger imidlertid også å bli påminnet om at prisen for 
Coriantons synder var høy, både for Corianton selv og 
for dem som ble berørt av hans dårlige eksempel.

Alma 39:1–11. Seksuell synd er en avskyelighet 
i Herrens øyne
Les Alma 39:1–4 for elevene, og be dem følge med i 
sine egne Skrifter og merke seg Coriantons feiltrinn 
som førte til at han begikk seksuell synd. Skriv ele-
venes svar på tavlen. De kan for eksempel svare at 
Corianton:

 1. Ikke fulgte sin brors eksempel (vers 1).

 2. Ga ikke akt på sin fars ord (vers 2).

 3. Roste seg av sin egen styrke og visdom (vers 2).

 4. Forlot sin tjenestegjerning – forlot et trygt sted 
(vers 3).

 5. Dro til Siron, et sted med store fristelser (vers 3).

 6. Fulgte andre i synd (vers 4).

Spør elevene hvordan hvert av disse feiltrinnene fikk 
Corianton til å begå seksuell synd. Snakk med elevene 
om hvordan de samme feiltrinnene kan føre til synd 
i dag.

La elevene lese Alma 39:5–8.

•	 Hvilken	hensikt	hadde	Alma	med	å	lære	Corianton	
disse tingene?

La elevene studere Alma 39:9–14 to og to. Be elevene 
lage en liste over prinsipper som Alma lærte Corianton 
for å hjelpe ham å omvende seg fra sine synder. Be 
noen par om å fremlegge sine resultater for klassen.

Be elevene forklare med egne ord betydningen av føl-
gende utsagn fra vers 9:

•	 “[Gå	ikke	mer]	etter	dine	øynes lyster.”

•	 “Nekt	deg	alle	disse	ting.”	(Se	3 Nephi	12:29–30	
og Matteus 16:24 for ytterligere hjelp med dette 
utsagnet.)

Denne leksjonen gir deg god anledning til å ta opp det 
utbredte problemet som pornografi er. For å under-
streke viktigheten av å unngå pornografi, kan dere lese 
og drøfte sitatene på side 231–32 i elevhåndboken. Du 
kan også presentere følgende uttalelse av eldste Dal-
lin H. Oaks i De tolv apostlers quorum (finnes også på 
den tilhørende DVD-en B ):

“Gjør alt dere kan for å unngå pornografi… Ikke 
gi etter for noen form for fristelse. Forebygg synd 
og unngå dens uunngåelige ødeleggelse. Så skru 
det av! Snu dere vekk! Unngå det for enhver pris. 
Styr deres tanker i en sunn retning… Støtt ikke 
pornografi. Bruk ikke deres kjøpekraft til å støtte 
moralsk forvitring. Unge kvinner, forstå at om dere 
kler dere usømmelig, forsterker dere dette pro-
blemet ved å bli pornografi for noen av mennene 
som ser dere” (i Conference Report, april 2005, 95; 
eller Liahona, mai 2005, 90).

•	 Alma	ba	Corianton	rådføre	seg	med	sine	eldre	
brødre i alt han foretok seg (se Alma 39:10). Hvor-
for	ville	dette	hjelpe	Corianton?	Hvem	er	det	i	våre	
dager som kan hjelpe et medlem av Kirken som 
trenger	å	omvende	seg	fra	seksuell synd?

•	 Hva	vil	det	si	at	“du	vender	deg	til	Herren	av	all	din	
hu,	makt	og	styrke”?	(Alma	39:13).	Hvordan	hjelper	
dette	oss	å	overvinne	fristelser?	Hva	kunne	skjedd	
om	Corianton	bare	halvhjertet	vendte	seg	til Herren?

•	 Hvordan	bidrar	bekjennelse	og	erkjennelse	av	synd	
til	omvendelse?	(Se	Alma	39:13.)

Understrek hvor ødeleggende og alvorlig seksuell synd 
er. Bær vitnesbyrd om at Almas råd om hvordan vi kan 
unngå og omvende oss fra synd, er gode og sanne.
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Dette undervisningsforslaget er beregnet på å hjelpe 
deg å undervise om hvilken rolle seksuell intimitet 
spiller i frelsesplanen.

Skriv følgende på tavlen: Herren har befalt at seksuell 
intimitet skal forbeholdes en mann og en hustru innen-
for ekteskapets bånd. Be elevene slå opp forklaringen 
av kyskhetsloven på side 230 i elevhåndboken. Be en 
elev lese den.

Be en elev lese Alma 39:3–6, og be så elevene nevne 
tre alvorlige synder som er nevnt i disse versene. (Hvis 
elevene spør hva det vil si å fornekte Den hellige ånd, 
kan du be dem slå opp profeten Joseph Smiths uttal-
else på side 231 i elevhåndboken.)

For å hjelpe elevene å forstå hvorfor seksuell synd er 
så alvorlig, kan du be dem slå opp side 231 i elevhånd-
boken og lese den første uttalelsen av eldste Jeffrey R. 
Holland i De tolv apostlers quorum (finnes også på 
den tilhørende DVD-en C ). Du kan også lese følgende 
uttalelse av eldste Holland:

“Hva prøver Gud å fortelle oss ved en slik alvorlig 
betraktning av et fysisk begjær som er så univer-
selt gitt, om dets plass i hans plan for alle menn 
og	kvinner?	Jeg	vil	hevde	at	han	gjør	akkurat	det	
– han forteller oss om selve livets plan. Noe av 
det han er mest opptatt av med hensyn til jordeli-
vet, er hvordan man kommer inn i denne verden 
og hvordan man kommer ut av den. Han har satt 
meget strenge begrensninger angående dette” 
(i Conference Report, okt. 1998, 99; eller Liahona, 
jan. 1999, 89).

•	 Hvorfor	er	fødselen	inn	i	dette	liv	så	viktig	
for Herren?

Understrek igjen det eldste Holland sa om “hvor-
dan man kommer inn i denne verden” (fødselen) og 
“hvordan man kommer ut av den” (døden). Forklar 
at forsettlig tukling med fødsel eller død er en alvor-
lig synd i Guds øyne. Presenter følgende uttalelse av 
eldste Holland:

“En som bruker en annens gudgitte kropp uten 
guddommelig godkjenning, misbruker selve sjelen 
til vedkommende, et overgrep mot livets virkelige 
hensikt og prosess” (i Conference Report, okt. 
1998, 99; eller Liahona, jan. 1999, 89).

Dette undervisningsforslaget er beregnet på å hjelpe 
deg å undervise om forholdet mellom Jesu Kristi forso-
ning og seksuell intimitet.

Forklar at forholdet mellom Jesu Kristi forsoning og 
vår bruk av formeringsevnen er en av de helligste 
grunnene til å etterleve kyskhetsloven. Be en elev lese 
den andre uttalelsen av eldste Holland på side 231 i 
elevhåndboken (finnes også på den tilhørende DVD-en 
D ). Før han eller hun leser, ber du alle elevene prøve 

å merke seg svarene på følgende spørsmål (du kan 
gjerne skrive spørsmålene på tavlen):

•	 Hva	er	sammenhengen	mellom	sjelers	verdi	og	
forsoningen?

•	 Hvilke	ord	brukte	eldste	Holland	til	å	beskrive	hvor	
alvorlig	umoral er?

•	 Hva	tror	du	det	betyr	å	“korsfeste	Kristus	på	nytt”,	
slik	det	står	i	denne	uttalelsen?

Når eleven har lest uttalelsen, ber du alle elevene gi de 
svarene de har funnet.

Be elevene lese 1. Korinterbrev 6:19–20.

•	 Hvilken	pris	betalte	Jesus	Kristus	for deg?

•	 Hva	sier	denne	prisen	om	din verdi?

Uttrykk følgende tanker med egne ord: Vi tilhører Gud 
ikke bare fordi vi er hans barn, men fordi hans enbårne 
Sønn har forløst oss – kjøpt oss dyrt. Gud ønsker å 
bringe oss tilbake til ham. De som begår seksuell synd, 
misbruker sin egen og andres kropp. De setter sin 
mulighet til å komme hjem til ham i stor fare.

Alma 39:13. “Vend deg til Herren”, og erkjenn 
dine feil
Hvis du bestemmer deg for å undervise fra denne 
delen av leksjonen, må du være oppmerksom på 
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at neste leksjon fokuserer mer på omvendelse og 
tilgivelse.

Be elevene lese uttalelsen av eldste Richard G. Scott 
på side 233 i elevhåndboken. Den finnes også på den 
tilhørende DVD-en E .

•	 Hvilke	trinn	til	omvendelse	nevner	eldste	Scott	i	
denne	uttalelsen?

•	 Hva	sier	eldste	Scott	om	hvorfor	det	er	nødvendig	
å involvere biskopen når man skal omvende seg fra 
seksuelle	overtredelser?

Be elevene lese uttalelsen av eldste Jeffrey R. Holland 
på side 233 i elevhåndboken.

•	 Hva	er	Frelserens	rolle	i	omvendelsesprosessen?

•	 Hva	er	overtrederens rolle?

Forsikre elevene om at selv om veien til tilgivelse for 
seksuell overtredelse er vanskelig, er den ikke for 
vanskelig for Jesu Kristi forsonings helbredende kraft. 
Uttrykk dine følelser og ditt vitnesbyrd angående forso-
ningens kraft. For å hjelpe elevene å forberede seg til å 
studere og drøfte Alma 40–42, kan du forklare at Alma 
fortsatte å lære Corianton viktige læresetninger for å 
hjelpe ham å omvende seg fra sine overtredelser og 
holde seg trofast.
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Innledning
I denne skriftbolken lærer Alma sin sønn Corianton om 
personlig handlefrihet og evige belønninger og konse-
kvenser. Mens elevene drøfter disse læresetningene, vil 
de bli minnet om at “ugudelighet har aldri vært lykke” 
(Alma 41:10    ) og at rettferdighet aldri fører til 
elendighet. De vil se at valgene de tar på jorden, vil bli 
avgjørende for deres grad av lykke etter døden. Du kan 
hjelpe elevene å forstå hvilken rolle Jesus Kristus kan 
spille for å oppfylle rettferdighetens krav. Hvis vi velger 
å omvende oss og følge ham, får vi del i barmhjertighe-
tens plan og beveger oss i retning av evig lykke.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Oppstandelse	er	åndens	gjenforening	med	kroppen	

i dens fullkomne tilstand (se Alma 40:1–5, 8–10, 
16–25).

•	 Etter	døden	kommer	alle	mennesker	til	åndeverde-
nen (se Alma 40:6–15, 21).

•	 “Ugudelighet	har	aldri	vært	lykke”	(se	Alma	41.	Legg	
merke til at vers 10 er et Kjenn Skriftene-vers    ).

•	 Frelse	er	gjort	mulig	ved	Jesu	Kristi	forsoning	
(se Alma 42).

Undervisningsforslag
Alma 40–42. Innledning
I begynnelsen av leksjonen kan du gjerne påpeke at 
Alma 40, 41 og 42 inneholder Almas ord til sin sønn 
Corianton, som hadde begått alvorlig synd mens han 
var på misjon blant zoramittene. Hvert kapittel tar opp 
et nytt doktrinært spørsmål. Be elevene lese Alma 40:1, 
41:1 og 42:1 og merke seg emnet for hvert kapittel.

•	 Hvordan	kunne	det	å	forstå	disse	emnene	hjelpe	
Corianton	å	omvende seg?

Alma 40:1–5, 8–10, 16–25. Oppstandelsen 
er åndens gjenforening med kroppen i dens 
fullkomne tilstand
Be elevene studere Alma 40:1 hver for seg.

•	 Hvilken	del	av	planen	for	lykke	var	Corianton	
bekymret for?

Be elevene lese Alma 40:2–5 hver for seg.

Kapittel 32
Alma 40–42

•	 Hva	sier	Alma	i	vers 5	om	hva	som	betyr	mer	enn	å	
vite	hvor	mange	oppstandelser	det	vil være?

Be elevene granske Alma 40:16–23 hver for seg 
og merke seg ytterligere læresetninger om opp-
standelse. Skriv svarene på tavlen. De vil kanskje 
foreslå følgende:

 1. Den første oppstandelse begynner med personer 
som levde og døde “fra Adams dager og ned til Kristi 
oppstandelse” (vers 18).

 2. Etter oppstandelsen vil alle mennesker bli ført frem 
for Gud for å bli dømt (se vers 21).

 3. Oppstandelse er åndens gjenforening med kroppen 
i dens fullkomne tilstand (se vers 23).

Be en elev lese Alma 40:23 høyt. Presenter så uttalel-
sene av eldste Dallin H. Oaks og president Joseph F. 
Smith på side 237 i elevhåndboken. Eldste Oaks’ uttal-
else finnes også på den tilhørende DVD-en A .

•	 Hva	vil	det	si	at	“alle	ting	skal	føres	tilbake	til	sin	
rette	og	fullkomne	skikkelse”?

•	 Hvordan	kan	denne	læren	gi	oss	trøst	og håp?

Bær vitnesbyrd om at alle mennesker vil oppstå på 
grunn Jesu Kristi forsoning og oppstandelse, og at 
deres kropp vil være fri for jordiske svakheter.

Alma 40:6–15, 21. Etter døden kommer alle 
mennesker til åndeverdenen
Tegn følgende oversikt på tavlen:

Åndenes paradis Åndenes fengsel

Alma	40:11–12 Alma	40:13–14

Del klassen i to. Be halvparten av elevene studere Alma 
40:11–12 og merke seg sannheter om åndenes paradis. 
Be den andre halvparten studere Alma 40:13–14 og 
merke seg sannheter om åndenes fengsel, som kalles 
“det ytterste mørke” i vers 13. (Vær oppmerksom på at 
noen medlemmer av Kirken i dag oppfatter uttrykket 
“det ytterste mørke” som en beskrivelse av den endelige 
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tilstand for de ugudelige som blir forvist til fortapelse 
sammen med Satan. Men i Alma 40 er uttrykket brukt 
om åndenes fengsel.) Når elevene har fått tilstrekkelig 
tid til å studere sine tildelte vers, ber du elevene fra hver 
halvdel av klassen om å fortelle hva de har lært. Skriv 
svarene i oversikten. For å søke ytterligere innsikt fra 
nyere åpenbaring, ber du elevene som har lest om ånde-
nes paradis, om å studere Lære og pakter 138:12–14, 
30–34, 57. Be elevene som har lest om åndenes feng-
sel, studere Lære og pakter 138:31–34, 57–59. Be dem 
fortelle om det de finner ut. Etter hvert som de gjør det, 
skriver du flere punkter på tavlen.

•	 Hva	avgjør	om	en	ånd	blir	lykkelig	eller	ulykkelig	
i åndeverdenen?	(Se	Alma	40:12–13.)

•	 Hva	sier	Lære	og	pakter	138	om	hvordan	frihet	kan	
komme til “de fangne som [er] bundet” (vers 31) i 
åndeverdenen?

•	 Hva	kan	vi	lære	om	Guds	egenskaper	når	vi	grun-
ner	på	disse	sannhetene	om	åndeverdenen?	(Hjelp	
elevene å se Guds rettferdighet, barmhjertighet og 
stadige anstrengelser for “å tilveiebringe mennesket 
udødelighet og evig liv” [Moses 1:39].)

Alma 40:11, med sin påstand om at “alle menneskers 
ånder så snart de har forlatt dette dødelige legeme, ja, 
alle menneskers ånder, enten de er gode eller onde, 
blir tatt hjem til den Gud som ga dem liv”, kan virke 
forvirrende for elevene. Vi vet at når mennesker dør, 
går deres ånd til åndeverdenen, ikke øyeblikkelig 
tilbake til Guds nærhet (se L&p 138). For å hjelpe ele-
vene å forstå Alma 40:11, kan du be dem lese uttalel-
sene av president Joseph Fielding Smith og president 
George Q. Cannon på side 235 i elevhåndboken.

Alma 41. ”Ugudelighet har aldri vært lykke”
Skumles Alma 41:1 sammen med elevene og finn lære-
setningen som dette kapitlet omhandler.

Skriv gjenopprettelse på tavlen.

Les Alma 41:2–6 sammen med elevene.

•	 Hva	betyr	ordet	gjenopprettelse	i	disse versene?

Lag en liste over hva som vil bli gjenopprettet av oss. 
(“Alle ting” [vers 2]; “hver del” av kroppen [vers 2]; 
våre “gjerninger” [vers 3–4] og “[våre] hjerters ønsker” 
[vers 3].)

I forbindelse med denne diskusjonen kan du gjerne 
presentere følgende uttalelse av president Harold B. 
Lee (1899–1973), Kirkens 11. president:

“Det finnes ingen sannhet som blir tydeligere 
fremsatt i evangeliet, enn at vår tilstand i den 
kommende verden vil være avhengig av hvor-
dan vi lever her” (Decisions for Successful Living 
[1973], 164).

•	 Hvilken	sammenheng	er	det	mellom	oppstandelsen	
og	gjenopprettelsens plan?

Be elevene lese Alma 41:7–15 hver for seg. Be dem se 
etter og markere ord og uttrykk som viser hva som vil 
bli gjenopprettet til dem som ønsker og velger rettfer-
dighet i dette liv. Be dem også se etter og markere ord 
og uttrykk som viser hva som vil bli gjenopprettet til 
dem som ønsker og velger ugudelighet.

•	 Hvilke	velsignelser	mottar	de	som	omvender	seg	fra	
sine synder?

•	 Hvorfor	rådet	Alma	Corianton	til	å	være	barmhjertig,	
uklanderlig	og	rettferdig	overfor andre?

•	 Hvorfor	er	det	umulig	at	ugudelighet	kan	
bringe lykke?

Presenter følgende uttalelse av eldste Glenn L. Pace i 
De sytti (finnes også på den tilhørende DVD-en B ):

“Evigheten har noen absolutte sannheter. De 
forandres ikke etter som samfunnet driver bort 
fra dem. Ingen folkeavstemming kan forandre en 
absolutt, evig sannhet. At en handling legaliseres, 
betyr ikke at den blir moralsk. La deg ikke lure 
av argumentet ‘alle gjør det’. Din ånd skulle bli 
krenket og din intelligens fornærmet ved et slikt 
resonnement.

Når alle beviser legges på bordet, vil livets harde 
skole undervise i det som dere … ble under-
vist i i deres åndelige opplærings barnehage: 
‘Ugudelighet har aldri vært lykke’ (Alma 41:10)” 
(i  Conference Report, okt. 1987, 50; eller Lys over 
Norge, jan. 1988, 37).
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For å runde av denne diskusjonen kan du minne 
elevene på at samtidig som ugudelighet aldri bringer 
lykke, bringer rettferdighet alltid lykke, om ikke før, så 
i alle fall siden. For å understreke dette poenget kan du 
be elevene lese Mosiah 2:41.

Alma 42. Frelse er gjort mulig ved Jesu Kristi 
forsoning
Som forberedelse til å undervise fra dette kapitlet kan 
du gjerne se “Mellommannen”, presentasjon 15 på Mor-
mons bok DVD-presentasjoner (artikkelnummer 54011). 
Vurder om du skal bruke den til å forsterke leksjonen.

Be elevene lese Alma 42:1.

•	 Hva	var	Coriantons	mangel	på	doktrinær	forståelse?

Forklar at Corianton ikke kunne forstå hvordan Gud 
kunne være rettferdig og likevel overlate en synder 
til en tilstand av elendighet. Alma begynte å svare på 
Coriantons misforståelse ved å fortelle om Adams fall 
og undervise om fallets konsekvenser. I Alma 42 forkla-
rer Alma hvordan planen for lykke gir alle en rimelig 
mulighet til å oppnå evig lykke.

Les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson 
(1899–1994), Kirkens 13. president:

“Det er ingen som forstår ordentlig og tilstrekke-
lig hvorfor de trenger Kristus, før de forstår og 
aksepterer læren om fallet og dets virkning på 
menneskeheten” (i Conference Report, april 1987, 
106; eller Lys over Norge, juli 1987, 77).

Be halve klassen lese Alma 42:2–7, og resten av klassen 
lese Alma 42:8–14. Mens elevene leser, ber du dem 
merke seg konsekvensene av Adams fall. Når ele-
vene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva 
de har funnet ut. Du kan gjerne skrive svarene deres 
på tavlen.

•	 På	hvilke	måter	tror	du	denne	forklaringen	av	fallet	
kunne	hjelpe	Corianton	å	bli	kvitt	sin	bekymring?

•	 Hva	sier	Alma	42:4	er	én	av	grunnene	til	at	vår	him-
melske	Fader	ga	oss	en prøvetid?

La elevene arbeide parvis. Be den ene av hvert par 
studere Alma 42:15–22 og merke seg hva som menes 
med “rettferdighetens krav”. Be den andre studere 
Alma 42:22–26 og merke seg hva som menes med at 
“barmhjertigheten gjør også krav på alt som tilkommer 
den”. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du disse 
partnerne lære hverandre det de selv har lært. Led så 
en diskusjon med hele klassen ved hjelp av noen av 
eller alle de følgende spørsmålene:

•	 Hvordan	tillater	forløsningsplanen	at	Gud	er	både	
rettferdig	og	barmhjertig?

•	 Hvorfor	trenger	hver	eneste	av	oss	forsoningen	for	å	
kunne	få	barmhjertighet?

•	 Hva	kan	vi	forvente	hvis	vi	velger	å	ikke	
omvende oss?

Be elevene lese 2 Nephi 2:7 og Lære og pakter 
19:16–20.

•	 Hvordan	bidrar	disse	versene	til	å	forklare	veksel-
virkningen mellom rettferdighet og barmhjertighet, 
slik	den	beskrives	i	Alma	42:23–24?

Les Alma 42:27–31 sammen med elevene.

•	 Hvilken	virkning	håpet	Alma	at	hans	undervisning	
ville	ha	på	Corianton?

•	 Hva	lærer	Alma	42:29–30	hver	av	oss	å gjøre?

Du kan gjerne be elevene lese Alma 48:18, 49:30 og 
63:2. (Legg merke til, slik det står i Alma 62:52, at Hela-
man var død. Derfor er henvisningen til Shiblons bror i 
Alma 63:2 trolig en henvisning til Corianton.)

•	 Hva	antyder	disse	versene	om	hvordan	Corianton	
reagerte	på	sin	fars	undervisning?

Oppfordre elevene til å tenke over sitt liv og de synder 
som plager dem akkurat nå. Bær vitnesbyrd om Frelse-
rens villighet til å tilgi, og om den økte fred og lykke vi 
mottar når vi omvender oss.
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Innledning
Av og til må rettferdige mennesker kjempe for å 
beskytte sine gudgitte rettigheter. I en vanskelig 
periode av Mormons boks historie oppreiste Her-
ren kaptein Moroni og andre store menn som kunne 
lede folket i kampen for deres frihet. President Ezra 
Taft Benson (1899–1994), Kirkens 13. president, sa: 
“Mormons bok lærer oss hvordan Kristi disipler lever 
i krigstid” (i Conference Report, okt. 1986, 5; eller Lys 
over Norge, jan. 1987, 2).

Inspirert av sine ledere lærte nephittene den riktige 
måten å kjempe på mot krefter som ønsket å øde-
legge deres religion, frihet og familier (se Alma 46:12). 
Når elevene sammenligner motivene og metodene til 
rettferdige, ydmyke ledere som kaptein Moroni, med 
motivene og metodene til ugudelige, maktsyke menn 
som Amalickiah, kan de lære å verdsette sine kirkele-
deres rettferdige motiver. De kan også lære å stå “fast i 
troen på Kristus” (Alma 48:13) til enhver tid, selv i krig 
eller andre prøvelser.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Å	studere	beretningene	om	krig	i	Mormons	bok	

kan hjelpe oss å forberede oss til vår tids kamper 
(se Alma 43–51).

•	 Strid	og	splid	er	destruktive	krefter	(se	Alma	43:4–8;	
46:1–10; 50:21–35; 51:1–27).

•	 Vår	rettferdighet	beskytter	oss	mot	Satans	makt	
(se Alma 48).

•	 Trofasthet	mot	Gud	gir	lykke,	selv	midt	i	forvirring	
og kaos (se Alma 49:25–30; 50:1–23).

Undervisningsforslag
Alma 43–51. Å studere beretningene om krig 
i Mormons bok kan hjelpe oss å forberede oss 
til vår tids kamper
Disse kapitlene er fulle av prinsipper som kan hjelpe 
siste-dagers-hellige å leve som Jesu Kristi disipler i 
krigstid. Noen av prinsippene fra disse beretningene 
om fysisk krig kan anvendes på den åndelige krigen 
mot ugudelighet.

Kapittel 33
Alma 43–51

Det første undervisningsforslaget i denne delen er 
beregnet på å hjelpe elevene å legge merke til prin-
sipper som kan veilede dem i deres daglige kamp mot 
ondskapens krefter. Det andre forslaget er beregnet 
på å hjelpe elevene å merke seg prinsipper som kan 
veilede dem hvis de skulle befinne seg i krig.

La elevene lese 2 Nephi 9:10, 12; Alma 42:9; 
Matteus 10:28.

•	 Hvilke	to	former	for	død	er	nevnt	i	disse versene?

•	 Hvorfor	er	skade	på	sjelen	alvorligere	enn	den	
fysiske	kroppens død?

Forklar at når vi studerer beskrivelsene av fysiske slag 
i Mormons bok, kan vi få åndelige lærdommer. Gi et 
eksempel på hvordan vi kan finne åndelige sannheter i 
en timelig beskrivelse. Du kan for eksempel be en elev 
lese Alma 43:19–20 og 50:1. Deretter kan du be klassen 
merke seg et åndelig prinsipp i beskrivelsen av kaptein 
Moroni som klargjør sine styrker til strid. Du kan gjerne 
stille følgende spørsmål:

•	 På	hvilke	måter	forberedte	kaptein	Moroni	sitt	folk	til	
å	forsvare seg?

•	 Hva	kan	vi	gjøre	hver	dag	for	å	være	forberedt	på	
åndelige slag?

Gi klassen anledning til å søke etter åndelige sannhe-
ter ved hjelp av listen over skriftsteder nedenfor. Del 
elevene i små grupper. Be hver gruppe om å fordele 
listen jevnt seg imellom. Hver elev skulle studere de 
skriftsteder han eller hun har fått tildelt, og merke seg 
prinsipper som kan anvendes i vår tid. Be hver elev om 
å forklare minst ett prinsipp fra disse versene for de 
andre i gruppen. Når elevene har forklart sine prinsip-
per for hverandre, ber du om frivillige som kan forklare 
gruppens prinsipper for resten av klassen.

Alma 43:9; 48:10 Alma 46:11–13, 20

Alma 43:23–26 Alma 48:7–9

Alma 43:48–50 Alma 49:3–5

Alma 44:1–5 Alma 49:30

Alma 45:20–22 Alma 50:1–7
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Skriv følgende spørsmål og skriftstedhenvisninger 
på tavlen:

Hva	kan	rettferdiggjøre	krig?	(Se	Alma	43:9,		
45–47;	48:14.)

Hva	er	riktig	innstilling	til	blodsutgytelse?		
(Se	Alma	48:23–24;	61:10–11.)

Be elevene lese versene etter spørsmålene hver for seg. 
Be dem så svare på spørsmålene i plenum.

Du kan gjerne påpeke at profeter i de siste dager har 
sagt at rettferdige mennesker noen ganger er for-
pliktet til å forsvare sin familie og andre. På en gene-
ralkonferanse siterte president Gordon B. Hinckley 
(1910–2008), Kirkens 15. president, Alma 43:45–47 og 
46:12–13, og sa:

“Det er tydelig ut fra disse og andre skriftsteder at 
det er tider og omstendigheter som rettferdiggjør 
og faktisk forplikter en nasjon til å kjempe for 
familie, for frihet og mot tyranni, trusler og under-
trykkelse” (i Conference Report, april 2003, 83–84; 
eller Liahona, mai 2003, 80).

President Hinckley gjorde det klart at det hender at 
vi må kjempe. Men for å hjelpe elevene å forstå at før 

man går til krig, må man forsøke alle andre mulig-
heter for å prøve å unngå det, kan du presentere 
Det første presidentskaps uttalelse på side 241–42 
i elevhåndboken.

Alma 43:4–8; 46:1–10; 50:21–35; 51:1–27. Strid 
og splid er destruktive krefter
Forklar at Skriftene inneholder mange advarsler 
mot strid.

•	 Hvorfor	tror	du	vi	trenger	gjentatte	advarsler	
mot strid?

Forklar at i tillegg til å advare mot strid, forteller også 
disse kapitlene i Mormons bok om farene ved splid. 
Tilfellene av splid som beskrives i disse kapitlene, er 
eksempler på frafall – mennesker som gjør opprør mot 
sannheten og Kirken.

•	 På	hvilke	måter	er	splid	beslektet	med strid?

For å vise splidens destruktive kraft, kan du dele klas-
sen i fire grupper og be hver gruppe lese ett av føl-
gende skriftsteder: (1) Alma 43:4–8; (2) Alma 46:1–10; 
(3) Alma 50:21–35; (4) Alma 51:5, 9, 12, 19, 22–23, 
26–27. Be dem merke seg kilder til splid i hvert skrift-
sted og konsekvensene av denne spliden. Etter noen 
minutter ber du en elev fra hver gruppe sammenfatte 
det gruppen har lært. Du kan gjerne skrive elevenes 
svar på tavlen. Listen kan se omtrent slik ut:

Skriftsted Kilder til strid Konsekvenser av strid

Alma	43:4–8 Zerahemnah,	zoramittene	og	
amalekittene

	1.	Stadige	kriger	mellom	lamanittene	og	nephittene

	2.	Tiltagende	hat	og	sinne	blant	lamanittene	og	andre	som	
sluttet	seg	til	dem

Alma	46:1–10 Amalickiah	og	hans	tilhengere 	1.	Mange	skilte	lag	med	nephittene	og	Kirken

	2.	Amalickiah	kom	til	makten	og	fikk	mange	til	å	glemme	Herren	
og	handle	ugudelig

Alma	50:21–35 Morianton	og	hans	folk 	1.	Moriantons	mishandling	av	en	tjener

	2.	Et	slag	hvor	mange	ble	drept

Alma	51:5,	9,	12,	
19,	22–23,	26–27

Kongemennene	og	Amalickiah 	1.	4000	dissentere	og	et	ukjent	antall	nephittiske	soldater	
mistet	livet,	andre	dissentere	ble	kastet	i	fengsel

	2.	Amalickiah	erobret	en	nephittisk	by



119

Alma 43–51

Be en elev lese 3 Nephi 11:29     for klassen.

•	 På	hvilke	måter	svekker	strid	familier,	lokalsamfunn	
og nasjoner?

•	 Hva	har	du	funnet	som	hjelper	folk	å	overvinne	strid	
og splid?

Et eksempel på splid finnes i Alma 47. Be én elev lese 
kapittelsammendraget til Alma 47 og en annen elev 
lese Alma 47:36.

•	 Hva	sier	kapittelsammendraget	om	hva	Amalickiah	
var	villig	til	å	gjøre	for	å	vinne makten?

•	 Hvorfor	tror	du	de	som	faller	fra	sannheten,	ofte	blir	
“mer forherdet” enn dem som aldri har kjent til sann-
heten?	(Se	også	Alma	24:30.)

Presenter uttalelsen av eldste Neal A. Maxwell på 
side 246 i elevhåndboken.

•	 Hvilken	hensikt	ga	eldste	Maxwell	om	farene	
ved splid?

Alma 48. Vår rettferdighet beskytter oss mot 
Satans makt
Be elevene nevne noen helter.

•	 Hvilke	heroiske	egenskaper	og	evner	har	disse	men-
neskene?	(Når	du	leder	denne	diskusjonen,	skulle	du	
huske at hensikten med dette undervisningsforslaget 
er å vektlegge kaptein Moronis karakter og egen-
skaper som en følgesvenn av Jesus Kristus. Fokuset 
skulle raskt rettes mot kaptein Moroni.)

Forklar at Moroni i sin ungdom ble utnevnt til øverst-
kommanderende for alle nephittenes hærstyrker for 
å forsvare sitt folk mot en mektig fiende (se Alma 
43:16–17). Skriv følgende på tavlen:

Hvis alle mennesker var som Moroni … 

Be elevene granske Alma 48:11–13, 17–18 og merke 
seg egenskaper som gjør at kaptein Moroni kan regnes 
som en helt. Skriv svarene på tavlen.

Be en elev lese Alma 48:14–16.

•	 Hvordan	påvirket	Moronis	tro	på	Kristus	hans	karak-
ter?	Hvordan	påvirket	hans	tro	hans	innsats	for	å	
forsvare	sitt folk?

•	 Mormon	sa	at	om	alle	mennesker	var	som	kaptein	
Moroni, ville djevelen aldri ha makt over menneske-
nes	hjerter	(se	Alma	48:17).	Hvorfor	er	det slik?

•	 Hva	sier	Alma	48:19–20	om	hvordan	Helaman	og	
hans	brødre	kan	sammenlignes	med Moroni?

Forsikre elevene om at de også kan leve slik at de vil 
bli beskyttet mot Satans innflytelse og være i stand til å 
hjelpe sine nærmeste å få den samme beskyttelse.

Bruk oversikten på side 244–45 i elevhåndboken til 
å lede en diskusjon. Denne oversikten sammenligner 
Moroni og Amalickiah. Mens elevene leser skriftstedene 
i oversikten, kan du be dem merke seg prinsipper de 
kan anvende på seg selv. Drøft hvordan vi blir beskyt-
tet mot Satans makt hvis vi etterlever disse prinsippene.

Alma 49:25–30; 50:1–23. Trofasthet mot Gud gir 
lykke, selv midt i forvirring og kaos
Be en elev lese Alma 50:21–23. Be elevene tenke på de 
lykkeligste øyeblikkene i sitt liv.

•	 Hva	er	avgjørende	for lykke?

•	 Hvorfor	tror	du	det	var	mulig	for	nephittene	å	føle	
den	slags	lykke	selv	om	krigen	truet?	(Mens	elevene	
drøfter dette spørsmålet, kan du foreslå at de gran-
sker Alma 49:25–30; 50:1–23.)

•	 Hvilke	andre	eksempler	finner	vi	i	Skriftene	på	
mennesker som er glade selv om de opplever store 
prøvelser?	(Se	2 Korinterbrev	7:1–7;	Mosiah	24:10–15;	
L&p 127:2.)

•	 Hvilke	løfter	har	Herren	gitt	de	trofaste	som	gjør	det	
mulig å være lykkelig selv om man opplever prø-
velser?	(Mens	elevene	drøfter	dette	spørsmålet,	kan	
du foreslå at de leser Johannes 16:33; Romerne 8:18; 
Hebreerne 12:11; L&p 58:3–4; 121:33; 122:1–2, 7–9.)

Gi klassens medlemmer anledning til å fortelle om sine 
følelser angående eller erfaringer med hvordan vi kan 
være lykkelige selv om vi opplever prøvelser. Du kan 
gjerne runde av med å bære ditt vitnesbyrd.
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Kapittel 34

Innledning
Noen ganger føler lærere at de må skynde seg gjen-
nom krigskapitlene i Almas bok fordi de tenker det er 
viktigere å gå videre til andre læresetninger og beret-
ninger. Disse kapitlene inneholder imidlertid mye god 
lærdom som kan være verdifull for dem du underviser. 
På mange måter er elevene dine under angrep fra ond-
skapens krefter. Ved å studere disse kapitlene kan de 
lære av gode eksempler, som kaptein Moroni, Pahoran 
og Helaman og hans unge soldater – lærdommer som 
vil hjelpe dem å holde seg trygge. De vil lære hvilken 
pris strid kan ha, og hvilken kraft som ligger i rettferdig 
enhet. De vil se resultatet av å holde pakter og hvilke 
velsignelser som kan komme av å være trofast uansett 
hva slags omstendigheter de møter. De vil se velsig-
nelsene ved å ha et evangeliesentrert hjem. De vil lære 
å sette større pris på Herrens nærhet til sine utvalgte 
tjenere i tider med vanskeligheter og prøvelser.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Når	vi	holder	pakter,	mottar	vi	Guds	velsignelser	og	

beskyttelse (se Alma 53:10–18).

•	 Herrens	disipler	er	trofaste	uansett	hva	de	blir	
betrodd å utføre (se Alma 53:16–23; 57:19–27).

•	 Gud	gir	de	rettferdige	håp,	tro,	fred	og	forsikring	om	
utfrielse (se Alma 58:1–12).

•	 Herren	forventer	at	vi	skal	forsvare	frihet	(se	Alma	
60–61).

Undervisningsforslag
Alma 53:4–5. Vi må befeste oss mot Satans 
fristelser
Be en elev lese Alma 53:4–5. Vis et bilde av en befest-
ning rundt en oldtidsby (se for eksempel Kunst inspi-
rert av evangeliet [2009], nr. 52, som viser Jerusalem i 
bakgrunnen med en mur rundt, eller Kunst inspirert av 
evangeliet, nr. 81, som viser lamanitten Samuel på en 
mur rundt byen Zarahemla). Forklar at i oldtiden var 
det vanlig å bygge murer rundt byene.

•	 Hvilke	fordeler	kunne	en	befestet	by	gi	når	det	opp-
sto	uroligheter	i oldtiden?

•	 Hva	kan	vi	gjøre	i	vårt	eget	liv	som	er	som	å	bygge	
en	beskyttende	mur	rundt oss?

Kapittel 34
Alma 52–63

Mens elevene drøfter dette spørsmålet, kan du be dem 
slå opp Alma 37:6–7    . Du kan be dem lage en liste 
over “små og enkle ting” som kan utrette “store ting” 
for å beskytte oss. De kan for eksempel svare personlig 
bønn, skriftstudium, tilstedeværelse på Kirkens møter 
og faste. Påpek at våre forsvarsmurer blir sterkere og 
høyere for hver bønn vi holder, hvert skriftsted vi leser, 
hver faste vi overholder, hver tjenestegjerning vi gjør 
osv. Satan er all rettferdighets fiende, og han arbeider 
hektisk for å rive ned våre forsvarsverker. Våre per-
sonlige befestninger må være fast forankret og styrkes 
regelmessig. Be elevene drøfte følgende spørsmål i 
grupper på to eller tre:

•	 Hvordan	kan	vi	styrke	vårt	personlige	forsvar	
mot ondskap?

Be elevene grunne på følgende advarsel som ble gitt av 
president Henry B. Eyring i Det første presidentskap:

“Etter hvert som kreftene rundt oss blir mer 
intense, vil ikke den åndelige styrke som en gang 
var tilstrekkelig, være nok. Og uansett hvilken 
vekst i åndelig styrke vi en gang trodde var mulig, 
vil større vekst gjøres oppnåelig for oss. Både 
behovet for åndelig styrke og anledningen til å 
oppnå den vil øke i et tempo som det vil være risi-
kabelt for oss å undervurdere” (“Always” [Kirkens 
skoleverks temakveld for unge voksne], 3. jan. 
1999, 3, ldsces .org).

Alma 53:10–18. Når vi holder pakter, mottar 
vi Guds velsignelser og beskyttelse
Skriv på tavlen: Når vi holder pakter, mottar vi Guds 
velsignelser. Be elevene nevne noen av paktene de 
har inngått eller kommer til å inngå. Skriv svarene 
på tavlen.

•	 Hvilke	velsignelser	lover	Herren	oss	hvis	vi	holder	
våre pakter?

Be elevene lese Alma 53:10–18 hver for seg og markere 
ordene ed og pakt og andre lignende ord. Be elevene 
beskrive paktene foreldrene i denne historien inngikk, 
og deretter paktene som sønnene inngikk.
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•	 På	hvilke	måter	var	foreldrenes	pakt	til	velsignelse	
for folket?

•	 Hvorfor	ble	foreldrenes	pakt	et problem?

•	 Hvordan	løste	sønnenes	pakt	dette	problemet?

•	 Hvorfor	er	det	viktig	å	holde	våre	pakter	også	under	
ugunstige	forhold?	(Se	Alma	53:14–15;	se	også	L&p	
82:10    .)

Mens elevene snakker om behovet for å holde våre 
pakter til enhver tid, kan du be dem lese uttalelsen 
av eldste M. Russell Ballard på side 249 i elevhåndbo-
ken. Denne uttalelsen finnes også på den tilhørende 
DVD-en A .

Alma 53:16–23; 57:19–27. Herrens disipler er 
trofaste uansett hva de blir betrodd å utføre
Rett elevenes oppmerksomhet mot Mormons utsagn i 
Alma 53:20 om at ammonittenes sønner var “pålitelige i 
hva som helst de ble betrodd”. Be elevene tenke på en 
gang de ble betrodd å gjøre noe som virket vanskelig. 
Be dem tenke over hva de gjorde for å vise seg denne 
tilliten verdig.

Del klassen i to grupper. Be én gruppe lese Alma 
53:20–21 og den andre gruppen lese Alma 57:19–21, 
26. Be dem merke seg disse unge mennenes egen-
skaper og dele det de finner, med resten av klassen. 
Du kan gjerne skrive svarene deres på tavlen. Opp-
fordre dem til å skrive disse punktene i notatene eller 
Skriftene sine.

•	 Hva	har	disse	egenskapene	med	pålitelighet	å gjøre?

Alma 56:31–57. Mødre kan øve mektig 
innflytelse til det gode på sine barn
Les Alma 56:31–48 sammen med elevene. Vurder om 
du skal be elevene lese høyt etter tur. For å understreke 
den innflytelse de ammonittiske mødrene hadde på 
sine sønner, kan du be en elev lese uttalelsen av søster 
Julie B. Beck på side 251 i elevhåndboken. Denne 
uttalelsen finnes også på den tilhørende DVD-en B .

•	 Hvorfor	tror	du	disse	krigerne	hadde	så	stor	tillit	til	
sine	mødres	undervisning?

•	 Når	har	du	sett	eller	følt	innflytelsen	til	en	mor	som	
vet	hvem	hun	er	og	hvem	Gud er?

Mens elevene drøfter disse spørsmålene, kan du vur-
dere å lese følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell 
(1926–2004) i De tolv apostlers quorum:

“Kvinner … vugger et gråtende barn uten å lure 
på om dagens verden går dem forbi, for de vet at 
de holder morgendagen trygt i sine armer …

Vil menneskehetens historie når den blir fullt ut 
avdekket, skildre ekko av geværild – eller lyden av 
vuggesang?”	(Woman [1979], 96).

•	 Hvorfor	tror	du	mødre	har	så	stor	innflytelse	på	
sine barn?

Rett igjen elevenes oppmerksomhet mot Alma 56:47. 
Hjelp dem å forstå at Helamans unge krigere også var 
hengivne mot sine fedre.

For å kaste lys over nødvendigheten av at mødre og 
fedre samarbeider om å undervise sine barn, kan du 
lese følgende utdrag fra “Familien – En erklæring til 
verden”:

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

… Etter guddommelig forordning skal fedre presi-
dere over sin familie i kjærlighet og rettferdighet, 
og de er ansvarlige for å sørge for livets nødven-
digheter og beskyttelse for sin familie. En mor er 
først og fremst ansvarlig for å ha omsorg for sine 
barn. I disse hellige ansvarsoppgaver er fedre og 
mødre forpliktet til å hjelpe hverandre som like-
verdige partnere” (Lys over Norge, juni 1996, 10).

Bær vitnesbyrd om dette prinsippet.
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Alma 58:1–12. Gud gir de rettferdige håp, tro, 
fred og forsikring om utfrielse
La elevene lese Alma 58:2 og 56:21 og merke seg hva 
Helamans hær gjorde for å bevare deres sikkerhet.

•	 Hva	er	en	sterk forsvarsstilling? 

•	 Hva	er	noen	av	Herrens	sterke	forsvarsstillinger	–	
tilfluktssteder	hvor	vi	kan	finne	sikkerhet	i dag?

•	 Hva	er	noen	av	Satans	sterke	forsvarsstillinger	i dag?

Les følgende uttalelse av president George Albert Smith 
(1870–1951), Kirkens åttende president:

“Det går en tydelig skilleline mellom Herrens 
territorium og Lucifers. Hvis vi holder oss på Her-
rens side av linjen, kan ikke Lucifer komme dit og 
påvirke oss, men hvis vi krysser linjen og kommer 
inn på hans territorium, har han makt over oss. 
Ved å holde Herrens bud er vi trygge på hans 
side av linjen, men hvis vi er ulydige mot hans 
læresetninger, trer vi frivillig inn i fristelsessonen 
og innbyr den ødeleggelse som alltid finnes der” 
(Improvement Era, mai 1935, 278).

•	 Hva	gjør	det	farlig	å	krysse	linjen	og	komme	inn	på	
Satans	territorium?	Hvorfor	er	vi	svakere	der	enn	på	
Herrens	side	av linjen?

La elevene lese Alma 58:3–9 og beskrive problemet 
Helamans hær sto ovenfor.

•	 Hva	kunne	du	ha	gjort	i	denne	situasjonen?

Les Alma 58:10–13.

•	 Hva	gjorde	Helaman	og	hans	unge	krigere	for	å	løse	
sitt dilemma?

•	 Hvordan	besvarte	Herren	deres bønner?

•	 Hvilken	nytte	kan	vi	ha	av	å	følge	dette	mønsteret	i	
møte	med	livets	utfordringer?

Eldste Gene R. Cook i De sytti skrev følgende om 
denne omstendigheten i Mormons bok:

“Det kan hende at nephittene håpet på et mira-
kel. Kanskje de ønsket at engler skulle komme 
og utfri dem, slik det hadde skjedd noen ganger 
i	Det	gamle	testamente.	Men	hva	fikk	de?	Herren	
ga dem trygghet, fred, tro og håp. Han ødela ikke 
deres fiender direkte, men ga dem det de trengte 
for å utfri seg selv …

Med andre ord, Herren ga disse mennene vilje og 
evne til å gjøre det de ønsket – å begynne med en 
sterk beslutning og så å gjennomføre den. Etter at 
deres bønn ble besvart, fortsatte nephittene å sikre 
sin frihet.

Når Herren gir noen håp, tro, fred og trygghet, 
kan de utrette store ting. Dette er ofte det vi skulle 
søke når vi ber om hjelp – ikke et mirakel som 
løser problemet for oss, men et indre mirakel som 
hjelper oss å finne løsningen selv, med Herrens 
hjelp og med Herrens kraft” (Receiving Answers to 
Our Prayers [1996], 156–57).

Hvordan kan denne uttalelsen påvirke hva vi ser etter 
som	svar	på	våre bønner?

Alma 60:23–24. Vi må rense karet innvendig
Gi en elev en kopp som er ren på utsiden, men skitten 
på innsiden.

•	 Hvorfor	er	det	ikke	nok	å	holde	koppens	utside ren?

Be elevene lese Alma 60:23–24. Du kan også be dem 
lese Matteus 23:25–26.

•	 Hva	er	innsiden	av	begeret	og	fatet	i	disse versene?

•	 På	hvilke	måter	kan	det	være	aktuelt	for	oss	å	”rense	
karet	innvendig”?

•	 Hvorfor	må	vårt	kar	være	rent	på	innsiden?	Hva	kan	
vi	gjøre	for	å	holde	vårt	kar	rent	innvendig?

Presenter president Ezra Taft Bensons formaning på 
side 253 i elevhåndboken. Be så elevene grunne på 
følgende spørsmål uten å svare høyt:

•	 På	hvilke	måter	kan	du	anvende	president	
Bensons råd?
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Alma 60–61. Herren forventer at vi  
skal forsvare frihet
Forklar at hver nasjon har sine egne patrioter – menn 
og kvinner som elsker sitt land og støtter sitt folks 
frihet. De aktes som patrioter på grunn av egenskaper 
og evner de har. La elevene gå sammen to og to. Be én 
elev i hvert par lese kaptein Moronis ord i kapittel 60, 
og be den andre eleven lese Pahorans ord i kapittel 61. 
Be dem merke seg egenskaper hos Moroni og Paho-
ran som de mener er viktige for å hjelpe en nasjon å 
bevare sin frihet. Be dem så fortelle hverandre hva de 
finner. Listen kan inneholde følgende egenskaper:

Kaptein Moroni
(Alma	60)

Pahoran
(Alma	61)

Frimodighet	(vers 2) Sorg	over	andres	lidelser	
(vers 2)

Omtanke	for	andres	
velferd	(vers 10)

Ønske	om	å	forsvare	
frihet	(vers 6)

Erindring	om	tidligere	
velsignelser	(vers 20)

Ikke	fornærmet	av	kritikk	
(vers 9)

•	 Hva	er	det	ved	kaptein	Moroni	og	Pahoran	som	gjør	
størst	inntrykk	på deg?

•	 Hva	sier	disse	kapitlene	om	hva	som	kjennetegner	
en	patriotisk holdning?

•	 På	hvilke	måter	kan	du	innlemme	disse	prinsippene	
i	ditt	eget liv?

•	 Hvilke	eksempler	har	du	sett	på	disse	prinsippene	
hos	andre	mennesker?

Alma 62:39–51. Når de opplever motgang,  
vil noen ydmyke seg for Gud, mens andre  
blir forherdet
Be elevene lese Alma 62:39–41.

•	 I	vers 41,	hva	betyr	ordet	forherdet? Hva betyr ordet 
bløtgjort? 

•	 Hvorfor	tror	du	noen	nephitter	ble	forherdet	på	
grunn	av	krigen,	mens	andre	ble	bløtgjort?

•	 I	henhold	til	det	Mormon	sier	i	vers 40,	hvorfor	ble	
nephittene	spart?	(Se	også	Alma	10:22–23.)

Les Romerne 8:28, 35–39. Be elevene fortelle om en 
gang de vendte seg til Herren i sine lidelser.

Les Alma 62:42–51, og drøft hvordan Kirken kan hjelpe 
en nasjon og dens folk å komme seg etter en krig. Bær 
vitnesbyrd om at Herren kan lege alle sår forårsaket av 
krig. Du kan også påpeke at akkurat som Herren kan 
lege en nasjon som har vært i krig, kan han lege hver 
enkelt av oss når vi opplever motgang.

Be elevene tenke på de diskusjonene de har hatt om 
krigskapitlene i Mormons bok (Alma 43–62). Repeter 
noen av prinsippene du og elevene har snakket om 
mens dere har studert disse kapitlene.

•	 Hvorfor	tror	du	Mormon	skrev	så	mye	om krig?

Rund av med dine egne tanker om krigskapitlene. Bær 
vitnesbyrd.
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Innledning
Vi lever i en tid med stadig mer ugudelighet. Og jo 
nærmere vi kommer Frelserens annet komme, jo mer 
vil ugudeligheten tilta. Mens elevene studerer hendel-
sene på det amerikanske kontinent i forkant av Frel-
serens første komme, kan de utvikle sin forståelse av 
kontrasten mellom ugudelighet og rettferdighet. Du 
kan hjelpe dem å gjenkjenne og ønske den fred og 
fremgang de opplever som står urokkelig i troen i møte 
med prøvelser.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Strid	er	ødeleggende	(se	Helaman	1:1–9,	14–24).

•	 Hemmelige	forbund	kan	føre	til	at	hele	samfunn	går	
under (se Helaman 1:11–12; 2).

•	 De	ydmyke	og	rettferdige	blir	helliggjort	og	mottar	
styrke fra Herren, mens de hovmodige og syndige 
overlates til sin egen styrke (se Helaman 3:27–37; 4).

Undervisningsforslag
Helaman 1:1–9, 14–24. Strid er ødeleggende
Les Helaman 1:1 sammen med elevene. Be dem så om 
å se nærmere på vers 2–4 og merke seg de “alvorlige 
vanskeligheter” som er nevnt i vers 1. (De vil kanskje 
foreslå at de alvorlige vanskelighetene skyldtes beho-
vet for å erstatte overdommeren. I så fall ber du dem 
merke seg et ord – eller forskjellige former av et ord – 
som gjentas i vers 2–4. Fortell dem at ordet sier noe om 
hvorfor det ble et alvorlig problem å erstatte overdom-
meren. Ordet er strid eller stred.)

Be en elev lese uttalelsen av eldste Joseph B. Wirthlin 
på side 255 i elevhåndboken.

•	 På	hvilke	måter	kan	vi	ha	nytte	av	å	huske	at	strid	er	
et	av	Satans	redskaper?

Be en elev lese uttalelsen av president James E. Faust 
på side 255 i elevhåndboken.

•	 Hva	sier	president	Faust	skjer	når	vi	er	kranglevorne?

Be elevene lese Helaman 1:5–7.

•	 Hvordan	forsøkte	folket	å	løse	striden	om	hvem	som	
skulle	bli	overdommer?

•	 Hvorfor	løste	ikke	avstemningen striden?

Kapittel 35
Helaman 1–4

Forklar at samtidig som nephittene var opptatt med 
indre stridigheter, nærmet en ny fare seg utenfra. Les 
vers 14–15 for elevene. Be elevene skumlese vers 18–22 
og merke seg resultatet av lamanittenes angrep.

•	 Hvilken	by	gikk	tapt	i angrepet?

•	 Hva	gjorde	nephittene	sårbare	for	dette angrepet?

For å hjelpe elevene å anvende prinsippene i disse 
versene, kan du be dem foreslå områder av vårt liv 
som kan ta skade av strid. Skriv svarene på tavlen. De 
kan for eksempel svare vennskap, familie, ekteskap, 
jobben osv.

Velg ut ett eller to av elevenes svar. Be elevene foreslå 
hvordan vi kan unngå (eller løse) strid. Hvilke aktivite-
ter kan for eksempel fremme enhet i familien og bidra 
til	å	unngå	strid?	Eller	hvis	det	er	strid	i	en	familie,	
hva kan de gjøre for å redusere eller få slutt på dette 
problemet?

Helaman 1:11–12; 2. Hemmelige forbund kan 
føre til at hele samfunn går under
Be en elev holde en liten pinne foran klassen. Forklar 
at pinnen symboliserer en person. Vis hvor lett det 
er å knekke pinnen. Hold så flere pinner sammen. 
Forklar at bunten med pinner symboliserer personer 
som er forenet med hverandre. Vis hvor vanskelig 
det er å knekke selv én pinne når alle pinnene er 
buntet sammen.

•	 Hva	kan	vi	lære	av	denne	konkretiseringen?

•	 Hvordan	kan	styrke	i	antall	brukes	til	gode formål?

•	 Hvordan	kan	det	brukes	til	onde formål?

Påpek at Satan brukte styrke i antall for å fremme ugu-
delighet blant nephittene gjennom hemmelige forbund. 
Be en elev lese Helaman 1:11–12, som forklarer hvor-
dan Gadianton-røverne oppsto på grunn av Kishku-
mens handlinger.

Be elevene studere kapittelsammendraget til Helaman 
2. Be dem lese Helaman 2:4–5, 8 og ut fra disse ver-
sene fortelle hva Gadianton var villig til å gjøre for å få 
makt og myndighet over folket.

Påpek at et samfunn består av enkeltpersoner. Mange 
må gi etter for ondskapens krefter for at et samfunn 
skal falle.
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Be elevene finne eksempler fra vår tid på destruktive 
grupper eller innflytelser. (Du kan for eksempel be 
dem lese uttalelsen av eldste M. Russell Ballard på 
side 255–56 i elevhåndboken. Denne uttalelsen finnes 
også på den tilhørende DVD-en A .)

Hjelp elevene å forstå at Satan alltid står bak hemme-
lige forbund. Minn elevene på at Satan har omfattende 
erfaring i å villede folk, men Herrens ånd kan hjelpe 
oss å unngå å bite på løgnene hans. Du kan gjerne be 
elevene lese Lære og pakter 10:5    , som lærer oss at 
bønn styrker oss mot Satan.

Du kan også påpeke det faktum at Gadiantons planer 
om å styrte regjeringen den gangen ble forpurret av 
Helamans tjener (se Helaman 2:6–10). Selv om ugude-
ligheten noen ganger tiltar rundt oss, kan vi stå urokke-
lige i vår rettferdighet og motstå det onde.

Helaman 3:20. Vi skulle stadig gjøre vårt  
ytterste for å gjøre det rette
Be en elev lese Helaman 3:20.

•	 Hvilket	ord	i	Helaman	3:20	viser	at	Helaman	konse-
kvent	gjorde	det	rette?	(Alltid.)

•	 Hvilke	resultater	har	du	sett	i	ditt	eget	liv	når	du	
stadig	har	gjort	ditt	beste	for	å	adlyde budene?

•	 Når	elevene	har	uttrykt	sine	tanker	om	dette	spørs-
målet, kan du be dem lage en disposisjon til en tale 
om å være konsekvent lydig mot Herrens bud.

Fortell elevene at vi, i likhet med Helaman, må gjøre 
vårt ytterste for å “alltid [gjøre] det som [er] riktig i Guds 
øyne” (Helaman 3:20). Vurder om du skal be klassen 
synge “Gjør hva er rett” (Salmer, nr. 133). Du kan også 
be en som synger bra, om å synge versene av salmen, 
mens resten av klassen synger med på refrenget.

Helaman 3:20–30. Når vi holder Herrens bud, 
får vi fremgang i hans verk
Spør elevene hvordan de tror folk flest definerer ordet 
fremgang.

Be elevene gå sammen to og to og studere begrepet 
fremgang, slik det er brukt i Helaman 3:20–30. Mens 
de studerer og snakker sammen om disse versene, ber 
du dem markere viktige ord og uttrykk forbundet med 
nephittenes fremgang. Be dem også prøve å finne svar 
på følgende spørsmål:

•	 Hvordan	er	den	fremgang	som	omtales	her,	sam-
menlignet	med	verdens	definisjon	av fremgang?

•	 Hvordan	angår	prinsippene	i	vers 29–30 fremgang?

Når parene har diskutert ferdig, ber du noen få frivillige 
om å dele sin innsikt med resten av klassen.

Helaman 3:27–37; 4. De ydmyke og rettferdige 
blir helliggjort og mottar styrke fra Herren, 
mens de hovmodige og syndige overlates til 
sin egen styrke
Vis et skittent tøystykke. Forklar at tøystykket symboli-
serer en verdslig person. Vis så et rent, hvitt tøystykke 
(for eksempel et lommetørkle).

•	 Hva	hjelper	oss	å	bli	som	dette	rene	tøystykket?	
(Skriv elevenes svar på tavlen.)

Be en elev lese Helaman 3:35.

•	 Hva	tror	du	det	vil	si	å	gi	seg	hen	til Gud?

Be en elev lese definisjonen av helliggjørelse fra 
Veiledning til Skriftene, som er sitert på side 258 
i elevhåndboken.

•	 Er	helliggjørelse	en	hendelse	eller	en	
prosess? Hvorfor?

Be elevene lese Helaman 3:27–30. Stopp opp etter 
hvert vers og be elevene foreslå prinsipper i verset som 
angår helliggjørelse. La dem også kommentere andre 
ord eller uttrykk som de mener er viktige.

For å runde av denne diskusjonen om den helliggjø-
relse som skjer når vi gir oss hen til Gud, kan du gjerne 
be elevene bruke noen minutter på å skrive hvordan 
de kan anvende disse prinsippene i sitt eget liv.

Be elevene lese Helaman 3:29–30 hver for seg og mar-
kere alt de kan finne som beskriver hva Guds ord kan 
utrette. Still deretter følgende spørsmål:

•	 Hvordan	er	Guds	ord	“levende	og kraftig”?

•	 Hvordan	kan	ordet	“rive	i	stykker	all	djevelens	list	og	
alle	hans	snarer	og	lumske planer”?

•	 Hvor	vil	ordet	til	slutt	lede oss?

For å understreke at Skriftene hjelper oss å bekjempe 
motstanderens snarer, kan du lese følgende uttalelse 
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av president Ezra Taft Benson (1899–1994), Kirkens 13. 
president:

“Rettferdig suksess, evne til å unngå bedrag og 
motstå fristelse, veiledning i vårt daglige liv, hel-
bredelse av sjelen – dette er bare noen få av de 
løfter Herren har gitt til dem som vil ta til seg hans 
ord.	Lover	Herren	noe	han	ikke	vil	oppfylle?	San-
nelig, hvis han sier at disse ting vil komme til oss 
hvis vi griper hans ord, da kan velsignelsene bli 
våre. Og hvis vi ikke gjør det, kan vi gå glipp av 
velsignelsene. Uansett hvor flittige vi måtte være 
på andre områder, kan visse velsignelser bare hen-
tes i Skriftene, bare ved å komme til Herrens ord 
og fryde oss over det på veien gjennom mørkets 
tåke mot livets tre” (“Ordets makt”, Lys over Norge, 
nr. 6 1986, 83).

Be elevene granske Helaman 3:33–34, 36 og merke seg 
ord og uttrykk som viser hvordan stolthet kan utvikle 
seg i oss. (For eksempel står det i vers 33 at stolthet 
“begynte å komme inn i” folkets hjerter. I vers 34 står 
det at folket ble “oppblåste av stolthet”. I vers 36 står 
det om “den overmåte store stolthet som hadde kom-
met inn i folkets hjerter”.)

•	 Hvorfor	går	som	regel	stolthet	fra	litt	til	betydelig?

•	 Hvorfor	er	det	vanskeligere	å	bli	kvitt	stolthet	når	
den	har	fått	anledning	til	å vokse?

•	 Hvordan	kan	daglig	bønn	og	skriftstudium	vokse	
tilsvarende,	men	på	en	positiv måte?

Be elevene finne noen av konsekvensene av stolt-
het som er nevnt i Helaman 4:12–13. Du kan gjerne 

sammenligne de menneskene som beskrives i disse 
versene, som roste seg av sin egen styrke og ble 
“overlatt til sin egen styrke”, med dem som beskri-
ves i Helaman 3:35, som ble “sterkere og sterkere i 
sin ydmykhet”. Hjelp elevene å forstå at stolthet kan 
begynne i det små, men utvikle seg til den får enorme 
konsekvenser.

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

“Vær ikke redd for arr som måtte skyldes forsvar 
for sannheten eller at du kjemper for det som er 
rett, men vær på vakt mot arr som vansirer ånden, 
arr som oppstår ved noe du ikke skulle ha gjort, 
som oppstår på steder du ikke skulle ha vært” (i 
Conference Report, okt. 1998, 101; eller Liahona, 
jan. 1999, 89).

•	 Hva	tror	du	eldste	Holland	mente	da	han	omtalte	
“arr … som oppstår på steder du ikke skulle 
ha vært”?

La elevene lese Helaman 4:23–26.

•	 Hva	skjer	med	folk	når	de	begynner	å	gå	på	
syndens vei?

•	 Hvilken	løsning	er	gitt	i	vers 25	for	dem	som	befin-
ner	seg	på	syndens vei?

•	 På	hvilke	måter	fører	rettferdighet	til styrke?

Rund av leksjonen ved å lese Helaman 4:15. Oppfor-
dre elevene til å granske sitt liv og stake ut en kurs til 
styrke og lykke.
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Innledning
Helaman kapittel 5–9 forteller om vanskelighetene til 
mennesker som ble hovmodige, gikk seg vill og omfav-
net ugudelighet. De forteller også om den styrke de 
fikk som holdt seg rettskafne, sanne og trofaste mot vår 
himmelske Fader, selv om andre i overveldende grad 
ringeaktet budene og frelsens prinsipper. Elevene kan 
hente styrke i Nephis og Lehis eksempel, samt i deres 
eksempel som trodde deres ord og læresetninger. De 
kan se at det er mulig å etterleve evangeliet og elske 
vår himmelske Fader selv om de er omgitt av verdens 
innflytelser. De kan huske “at det er på vår Forløsers 
klippe som er Kristus, Guds Sønn, at [de] må bygge 
[sin] grunnvoll” (Helaman 5:12), og de kan lære å “se 
hen til Guds Sønn med tro” (Helaman 8:15).

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Vi	befester	vårt	liv	mot	det	onde	ved	å	bygge	på	

Kristi grunnvoll (se Helaman 5:1–14).

•	 Tro	på	Jesus	Kristus	og	omvendelse	forandrer	hjerter	
og gir fred (se Helaman 5:14–52).

•	 Satan	er	opphavet	til	all	urettferdighet	(se	Helaman	6).

•	 “Hvis	dere	ikke	omvender	dere,	skal	dere	
omkomme” (se Helaman 7; 8:1–12).

•	 Alle	profeter	vitner	om	Jesus	Kristus	og	hans	forson-
ing (se Helaman 8:13–23).

Undervisningsforslag
Helaman 5:1–14. Vi befester vårt liv mot 
ondskap ved å bygge på Kristi grunnvoll
Be en elev lese Helaman 5:2. Rett elevenes oppmerk-
somhet mot uttrykket “modnes til ødeleggelse”. Vis 
klassen en råtten frukt. Forklar at akkurat som frukt 
som er overmoden, til slutt råtner, blir mennesker for-
dervet når de er “modne i ugudelighet” (Ether 2:9).

Skriv Helaman 5:2–3; 6:37–40 på tavlen. La elevene 
lese disse versene hver for seg og merke seg hvordan 
den nephittiske nasjon var iferd med å “modnes til øde-
leggelse”. Be elevene fortelle hva de har funnet.

La elevene lese Helaman 5:4–13 hver for seg. Foreslå at 
de markerer ordet huske hver gang det forekommer i 
versene. Spør elevene hvorfor de tror Helaman brukte 
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dette ordet gjentatte ganger. Du kan gjerne be dem lese 
uttalelsen av president Spencer W. Kimball på side 261 
i elevhåndboken.

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	bedre	å	huske	Frelseren	og	våre	
pakter	hver dag?

Be elevene gå tilbake til vers 5–13 og merke seg hva 
Helaman oppfordret sine sønner til å huske. Du kan 
gjerne skrive elevenes svar på tavlen. Be elevene tenke 
på hvordan Helamans råd angår deres liv. Følgende 
liste viser noen eksempler på hva elevene kan komme 
frem til.

Helaman oppfordret sine sønner til å huske:

 1. Å holde budene (se vers 6).

 2. At de var oppkalt etter menn som gjorde mange 
gode gjerninger (se vers 6–7. Hvis du ønsker mer 
informasjon om hvordan navnene på gode men-
nesker som har levd før oss, kan inspirere oss 
til å leve rettskaffent, kan du lese uttalelsen av 
president George Albert Smith på side 260–61 i 
elevhåndboken).

 3. Kong Benjamins vitnesbyrd om Jesus Kristus 
(se vers 9; se også Mosiah 2–5).

 4. At det ikke finnes noen annen vei til frelse enn gjen-
nom Jesu Kristi forsonende blod (se vers 9).

 5. At Frelseren forløser menneskene fra deres synder 
“på betingelse av omvendelse” (vers 10–11).

 6. At de må bygge sitt livs grunnvoll på Jesus Kristus 
(vers 12).

La elevene lese Helaman 5:14.

•	 Hva	gjorde	Nephi	og	Lehi	fordi	de	husket	
Helamans råd?

•	 Hvordan	kan	det	hjelpe	oss	å	huske	disse	
læresetningene?

For å hjelpe elevene å huske Helaman 5:12    , 
kan du vise dem en stor stein og spørre hva som ville 
skjedd om noen lot den ligge ute i uvær. Les Helaman 
5:12. Vis dem så en håndfull sand og spør hva som kan 
skje med den i uvær.

•	 På	hvilke	måter	er	Satans	fristelser	som	et uvær?
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•	 Hvordan	kan	vi	sammenligne	steinen	med	
Jesus Kristus?

•	 Hva	tror	du	det	betyr	å	bygge	en	grunnvoll	på	Jesu	
Kristi	klippe?	Hvilket	løfte	ga	Helaman	sine	sønner	
hvis	de	ville	bygge	på	denne klippen?

•	 Hvordan	hjelper	det	å	bygge	vårt	liv	på	Kristi	lære-
setninger,	oss	å	ri	av	Satans	uvær	og	livets	prøvelser?

Presenter følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson 
i De tolv apostlers quorum (du må kanskje forklare at 
grunnpilar er et annet ord for grunnvoll):

“Selv sikre grunnvoller kan ikke forebygge livets 
problemer. Egensindige barn bringer foreldre sorg. 
Noen ødelagte familier blir ikke gjenopprettet. 
Kjønnsforvirring forstås i liten grad. Ektepar vil 
kanskje av en eller annen grunn ikke bli velsignet 
med barn. Selv i våre dager går ‘de skyldige og 
ugudelige ustraffet fordi de [har] penger’. [Hela-
man 7:5.] Enkelte ting synes ganske enkelt ikke 
rettferdige.

Med sterke grunnpilarer er vi imidlertid bedre 
rustet til å strekke oss opp for å få hjelp, selv når 
vi står overfor spørsmål uten enkle svar …

Selv om vi ikke vet alt, vet vi at Gud lever og at 
han elsker oss. [Se 1 Nephi 11:16–17.] Når vi står 
på den sikre grunnvoll, kan vi strekke oss opp og 
finne styrke til å tåle livets tunge byrder” (i Confe-
rence Report, april 2002, 89–90; eller Liahona, juli 
2002, 84).

Be elevene hver for seg grunne på følgende spørsmål:

•	 Hva	gjør	du	daglig	for	å	bygge	ditt	liv	på	Jesu	Kristi	
grunnvoll?	Hva	kan	du	bli	flinkere	til	for	å	sikre	at	du	
bygger	ditt	liv	på	hans	sikre	grunnvoll?

Bær vitnesbyrd om Jesus Kristus som vår sikre grunn-
voll. Uttrykk dine tanker om hvordan vi kan bygge på 
hans grunnvoll.

Helaman 5:14–52. Tro på Jesus Kristus og 
omvendelse forandrer hjerter og gir fred
Presenter følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott i 
De tolv apostlers quorum:

“Frukten av sann omvendelse er Guds tilgi-
velse, som åpner døren til å motta alle pakter og 
ordinanser som finnes på jorden, og nyte godt 
av velsignelsene dette fører til. Når omvendel-
sen er fullstendig og man er renset, får man et 
nytt syn på livet og dets fantastiske muligheter” 
(i  Conference Report, okt. 2004, 16; eller Liahona, 
nov. 2004, 17).

Mens elevene leser og drøfter beretningene i Helaman 
5, kan du oppfordre dem til å legge merke til tegn på 
“et nytt syn på livet” blant dem som lyttet til Nephis og 
Lehis forkynnelse.

Les Helaman 5:14–19 sammen med elevene. Mens du 
leser, ber du elevene merke seg svarene på følgende 
spørsmål:

•	 Hva	sier	disse	versene	om	hvorfor	Nephi	og	Lehi	
lyktes	så	godt	med	å	forkynne	omvendelse?

•	 Hva	skjedde	som	følge	av	deres	forkynnelse?

Be elevene fortelle hva de har funnet.

•	 Hvordan	kan	sann	omvendelse	forandre	et	hjerte	
og gi fred?

Vis bildet av Nephi og Lehi på side 130.

Gi elevene et overblikk over de resterende hendelsene 
i Helaman 5 ved å be dem lese kapittelsammendraget 
fra og med “Nephi og Lehi vinner mange konvertitter 
og blir fengslet”. Del så klassen i fem grupper og gi 
hver gruppe en av følgende skriftstedbolker med tilhø-
rende spørsmål. Du kan gjerne skrive spørsmålene på 
ark på forhånd.
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Gruppe 1

Helaman 5:20–26

•	 Hvilke	velsignelser	kan	være	som	en	“ildsøyle”	som	
omkranser	oss,	hvis	vi	er	trofaste	mot	våre pakter?

•	 Hvordan	kan	disse	“ildsøylene”	hjelpe	oss	å	fatte	mot	
i	vanskelige tider?

Gruppe 2

Helaman 5:27–34

•	 Hvordan	følte	menneskene	i	den	“mørke	skyen”	seg?	
Hvordan kan det påvirke våre anstrengelser for å gå 
frem	i	tro	at	vi	føler	oss slik?

•	 Hvordan	hjalp	budskapet	fra	den	lave	“røst	som	var	
fullkomment	mild”	dem	å	takle	den	mørke	skyen?	På	
hvilke	måter	hører	vi	det	samme	budskapet	i dag?

Gruppe 3

Helaman 5:35–39

•	 Nephis	og	Lehis	ansikter	skinte	mens	de	snakket	
med engler. Hvordan er de som mottar himmelske 
budskap	i	vår	tid,	som	et	lys	for oss?

•	 Tenk	på	noen	du	kjenner	som	synes	å	skinne	i	en	
verden som blir stadig mørkere. Hvilke egenskaper 
har de?

Gruppe 4

Helaman 5:40–44

•	 Hva	ønsket	menneskene	i	den	mørke	skyen	å vite?

•	 Hvordan	kan	Aminadabs	svar	være	et	mønster	for	
dem	som	ønsker	å	komme	ut	av	åndelig mørke?

•	 Hva	sier	vers 44	er	en	følge	av	å	vende	seg	til	Herren	
i	tro	og	omvendelse?

Gruppe 5

Helaman 5:45–52

•	 Hvilke	tegn	finnes	i	vers 45–52	på	at	de	som	hadde	
omvendt seg, virkelig hadde “et nytt syn på livet” 
slik	eldste	Scott	sa?	Hvordan	kan	vi	få	lignende	
velsignelser?

•	 Hva	sier	vers 47	er	en	kilde	til	fred?	(Se	også	
Mosiah 4:3.)

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å besvare sine 
tildelte spørsmål, kan du be dem fortelle hva de 
har svart.

For å runde av denne delen av leksjonen kan du 
be elevene grunne på hvordan de ville ha fullført 
følgende utsagn:

På grunn av det jeg har studert i dag, vet jeg

 

På grunn av det jeg har studert i dag, føler jeg

 

På grunn av det jeg har studert i dag, ønsker jeg

 

Helaman 6. Satan er opphavet til all 
urettferdighet
Forklar at Helaman 5:14–52 kan leses som et eksempel 
på å bygge på Jesu Kristi klippe. Helaman 6 kan også 
leses som et eksempel på å bygge på sand. Mens du 
underviser fra denne skriftstedbolken, må du forsikre 
deg om at elevene forstår at Satan er opphavsmannen 
til all den ustabilitet som er beskrevet.

Les Lære og pakter 93:37–39 sammen med elevene. Du 
kan gjerne foreslå at de krysshenviser dette skriftstedet 
til Helaman 6:21.

•	 Hva	sier	Lære	og	pakter	93:37	om	hva	vi	er	i	stand	til	
å	gjøre	når	vi	har	lys	og sannhet?

•	 Hva	gjør	at	Satan	kan	frata	oss	lys	og sannhet?

Be elevene lese Helaman 6:9–17 hver for seg.

•	 På	hvilke	måter	kan	kjærlighet	til	materiell	rikdom	få	
oss	til	å	miste	evangeliets	lys	og sannhet?

Be elevene raskt skumlese Helaman 6:17–40 og merke 
seg adferd som viser tiltagende mørke eller ugudelighet 
blant nephittene. Legg spesiell vekt på vers 27–30, 35 
og 40. Be dem fortelle hva de har kommet frem til.

La elevene lese Helaman 6:1–4, 20, 36–37 for å sam-
menligne nephittenes adferd med lamanittenes adferd.

•	 Hva	gjorde	det	mulig	for	lamanittene	å	blomstre	
åndelig mens det rådet stor ugudelighet blant 
nephittene?
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•	 Hvordan	var	lamanittenes	handlinger	annerledes	enn	
nephittenes?

•	 Hvordan	var	lamanittenes	holdninger	og	hand-
linger overfor Gadianton-røverne annerledes enn 
nephittenes?

Rund av dette undervisningsforslaget med å lese Lære 
og pakter 50:23–25. Du kan gjerne foreslå at elevene 
krysshenviser dette skriftstedet til Helaman 6:21 og 
Lære og pakter 93:37–39.

Helaman 7; 8:1–12. “Hvis dere ikke omvender 
dere, skal dere omkomme”
Les Helaman 7:1–9, 22–24 sammen med elevene.

•	 Hva	sier	disse	versene	om	hva	som	førte	til	Nephis	
store sorg?

•	 Hva	sa	Nephi	var	den	eneste	måten	nephittene	
kunne	unngå	å	bli	“fullstendig	utryddet” på?

Les Helaman 8:1–9 sammen med elevene.

•	 Hvordan	reagerte	folket	på	Nephis ord?

•	 Hvorfor	tror	du	de	som	er	skyldig	i	overtredelse,	
noen	ganger	reagerer	på	sannheten	med	sinne?	Hva	
er	noen	åndelige	konsekvenser	av	denne adferden?

Rund av med å lese uttalelsen av eldste F. Burton 
Howard på side 262 i elevhåndboken.

Helaman 8:13–23. Alle profeter vitner om  
Jesus Kristus og hans forsoning
Dette undervisningsforslaget fokuserer på det vit-
nesbyrd Nephi bar, ikke på de mirakuløse omsten-
dighetene rundt det. Hvis elevene er ukjente med 
beretningen om Nephis profetiske erklæring om mordet 
på overdommeren og avsløring av morderen, kan du 
vurdere å på forhånd gi en elev i oppdrag å fortelle om 
hendelsene som er beskrevet i Helaman kapittel 8–9.

Presenter følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson 
i De tolv apostlers quorum (finnes også på den tilhø-
rende DVD-en A ):

“Når du leser Mormons bok, skal du konsentrere 
deg om hovedpersonen i boken – fra det første 
til det siste kapitlet – vår Herre Jesus Kristus, den 
levende Guds Sønn …

… Andre store profeter i Mormons bok vitnet på 
sin egen måte og på sin tid – om den Herre Jesu 
Kristi guddommelighet. Blant dem var Jareds bror, 
Zenock, Neum og Zenos. Vitnesbyrd om Jesus 
Kristus som er datert før hans fødsel i Betlehem, 
ble også nedtegnet fra kong Benjamin, Abinadi, 
Alma den eldre, Alma den yngre, Amulek, Mosi-
ahs sønner, kaptein Moroni, brødrene Nephi og 
Lehi og lamanitten Samuel. Med en tilsynelatende 
uendelig rekke av profetiske erklæringer – vit-
nesbyrd fra ‘alle de hellige profeter’ [ Jakobs bok 
4:4] ‘mange tusen år før hans komme’ [Helaman 
8:18] – er Mormons bok en høytidelig erklæring 
om at Jesus er Kristus, vår Frelser og Forløser” 
(i  Conference Report, okt. 1999, 87; eller Liahona, 
jan. 2000, 82).

Hjelp elevene å forstå at Nephi, i likhet med mange 
andre profeter, risikerte sitt liv for å vitne om Jesus 
Kristus og hans forsoning.

Be en elev lese Helaman 8:13–15.

Be elevene se på bildet av Moses og kobberslangen på 
side 264 i elevhåndboken. Du kan også be dem lese 
4 Mosebok 21:5–9 og 1 Nephi 17:41.

•	 Det	eneste	israelittene	behøvde	å	gjøre	for	å	bli	
helbredet, var å se på en kobberslange. Likevel var 
det mange som ikke gjorde det, “fordi middelet var 
så enkelt” (1 Nephi 17:41). Hva er noen “enkle” 
ting vi har blitt bedt om å gjøre som viser tro på 
Jesus Kristus?

•	 Hvorfor	nøler	vi	noen	ganger	med	å	gjøre	ting	som	
virker	for enkle?

•	 Av	Helaman	8:15	lærer	vi	at	kobberslangen	var	et	
forbilde, eller symbol, på Jesus Kristus og hans for-
soning. På hvilke måter kan vi “se hen til Guds Sønn 
med tro”?

La elevene lese Helaman 8:16–23 hver for seg.

•	 Hva	gjør	inntrykk	på	deg	ved	disse	profetenes	
vitnesbyrd?
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•	 Hva	ser	du	i	vers 23	som	kan	hjelpe	oss	å	forstå	
hvorfor disse profetene risikerte forfølgelse, fare og 
død	for	å	vitne	om	Frelseren?

•	 Hvordan	kan	vårt	vitnesbyrd	bli	styrket	ved	å	lese	
eller	høre	profeters	vitnesbyrd?	(Se	L&p	46:13–14.)

Uttrykk dine tanker og følelser om hvordan profeters 
vitnesbyrd, råd og befalinger hjelper oss å vite hvordan 
vi kan “se hen til Guds Sønn med tro” og “leve, ja, det 
liv som er evig” (Helaman 8:15).

Lag følgende oversikt på tavlen, men utelat forklarin-
gene som står under “Profeters kjennetegn”. Be elevene 
lese versene som står på venstre side av oversikten. Be 
dem så komme frem til tavlen og skrive det de har fun-
net ut om profeters kjennetegn. Du finner noen mulige 
svar nedenfor, sammen med noen krysshenvisninger 
som elevene gjerne kan notere i Skriftene sine.

Skriftsted Profeters kjennetegn

Helaman	7:17–19 De	forkynner	alltid	omvendelse	(se	også	Ether	9:28;	L&p	6:9;	11:9).

Helaman	7:29 Deres	budskap	er	fra	Herren	(se	også	Amos	3:7;	L&p	1:38).

Helaman	8:1,	4,	7 Deres	budskap	gjør	ofte	de	ugudelige	sinte	(se	også	1 Nephi	16:1–3).

Helaman	8:13–16 De	vitner	alltid	om	Jesus	Kristus	(se	også	Jakobs	bok	7:11).

Helaman	8:24 Det	finnes	andre	beviser	som	underbygger	deres	budskap	(se	også	Alma	30:44).

Helaman	8:27–28 De	profeterer	eller	forteller	om	ting	som	andre	ikke	kjenner	til	(se	også	Mosiah	8:17).
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Innledning
Mens du studerer læresetningene og prinsippene i dette 
kapitlet, vil du bli stadig mer klar over Herrens villighet 
til å dele storartede velsignelser med sine trofaste barn. 
Disse velsignelsene kommer ikke tilfeldig. Én måte å 
motta velsignelser fra Gud på er å grunne på hans sann-
heter. Ettertanke fører til åpenbaring. Når elevene stude-
rer Nephis eksempel på å grunne og motta åpenbaring, 
kan de bli inspirert til å gjøre det samme. Hans eksem-
pel på styrke og trofasthet vises i kontrast til nephittenes 
svakhet på slutten av denne skriftbolken.

Mens du underviser fra Helaman 11–12, kan du gjerne 
bruke “Stolthetssyklusen” (spilletid 15:10), et segment 
av Mormons bok DVD-presentasjoner (artikkelnummer 
54011 170). Mens du forbereder denne presentasjonen, 
kan du slå opp forslagene i Mormons bok – visnings-
hjelp (artikkelnummer 34810 170; også tilgjengelig på 
www .ldsces .org).

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Å	grunne	på	de	ting	som	er	av	Herren,	fører	til	åpen-

baring (se Helaman 10:1–4).

•	 Beseglingsmyndigheten	binder	og	løser	på	jorden	og	
i himmelen (se Helaman 10:4–10).

•	 Herren	refser	sitt	folk	for	å	vekke	dem	til	erindring	
om ham (se Helaman 10:14–18; 11; 12:1–3).

•	 Å	glemme	Gud	fører	til	ødeleggelse,	mens	
omvendelse og gode gjerninger fører til frelse 
(se Helaman 12).

Undervisningsforslag
Helaman 10:1–4. Å grunne på de ting som er 
av Herren, fører til åpenbaring
Les Helaman 10:1–4 sammen med elevene. Mens dere 
leser sammen, retter du elevenes oppmerksomhet mot 
ordet grunne.

•	 Hva	vil	det	si	å grunne?

Be elevene nevne andre personer i Skriftene som har 
mottatt åpenbaringer fordi de har grunnet på Herrens 
ord. De kan for eksempel nevne Lehis sønn Nephi (se 
1 Nephi 11:1), profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon 
(se L&p 76:19), og president Joseph F. Smith (se L&p 
138:1–11).

Kapittel 37
Helaman 10–12

Da Helamans sønn Nephi grunnet på Herrens åpen-
baring til ham, mottok han ytterligere åpenbaring 
(se Helaman 10:2–11).

•	 Hvorfor	tror	du	det	å	grunne	på	noe	hjelper	oss	å	
motta	åpenbaring?

Mens elevene drøfter dette spørsmålet, kan du gjerne 
presentere følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell 
(1926–2004) i De tolv apostlers quorum om prosessen 
det er å grunne på noe. Du kan ha den på en over-
head-transparent eller på tavlen, slik at elevene kan 
lese den sammen.

“Å grunne er ikke noe som faller lett for oss. 
Det er mye mer enn å la tankene vandre eller 
å dagdrømme, for det gjør oss konsentrerte og 
våkne, i motsetning til å sløve oss. Vi må sette av 
tid og omstendigheter og ha riktig innstilling for 
å få det til. Med Almas ord må vi ‘gi plass’ (Alma 
32:27). Hvor lenge vi grunner er mindre viktig enn 
intensiteten vi legger i det. Ettertanke kan ikke 
skje midt i distraksjoner” (That Ye May Believe 
[1992], 183).

Forklar at når vi tar oss tid til å grunne på noe, åpner vi 
vårt sinn for å anerkjenne vår himmelske Faders vilje i 
vårt liv.

Be elevene forklare forskjellen mellom å dagdrømme 
og å grunne. Skriv følgende kategorier på tavlen: 
Karriere, Tjeneste i Kirken, Utdannelse og Ekteskap. 
Be elevene tenke på et spørsmål, en bekymring eller 
en utfordring de har i en av disse kategoriene, og 
skrive det ned. Mens de gjør det, skriver du følgende 
på tavlen: Oppgave: Grunn på denne utfordringen 
hjemme, og skriv ned inntrykkene du får. Følg så opp 
med handlinger som vil gi positive resultater.

Når elevene har fått noen minutter til å skrive, retter du 
deres oppmerksomhet mot oppgaven du har skrevet 
på tavlen. Oppfordre dem til å ta denne oppgaven på 
alvor – til å finne seg fredelige omgivelser og ta seg tid 
til å grunne på saken.

Presenter følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i 
De tolv apostlers quorum:
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“Vi trenger … tid med stillhet og ydmyk meditasjon 
mens vi søker å utvikle informasjon til kunnskap og 
moden kunnskap til visdom” (i Conference Report, 
april 2001, 107; eller Liahona, juli 2001, 100).

Be elevene fortelle om erfaringer hvor de har fått vei-
ledning fra Herren ved å grunne på ting.

Helaman 10:4. Utrettelig innsats i Herrens verk 
gir store velsignelser
Be en elev lese Helaman 10:4. Be så elevene definere 
ordet utrettelig. Be dem skumlese kapittelsammen-
dragene i Helaman 5–9 og merke seg eksempler på 
utrettelighet.

•	 Hva	er	noen	mulige	grunner	til	Nephis	utrettelighet?

•	 Hvordan	kan	vi	utvikle	denne	karakteregenskapen?

Les følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell:

“Hvis vi fokuserer på Jesus og hans verk, blir både 
vår glede og vår utholdenhet styrket… Nephi 
hadde ikke selvisk søkt sitt ‘eget liv’, men hadde 
søkt å gjøre Guds vilje. Dette ga ham den økte 
og udelte energien som gjorde hans utrettelige 
anstrengelser mulig. Nephi visste i hvilken retning 
han vendte seg: mot Gud” (If Thou Endure It Well 
[1996], 116).

•	 Hva	sier	eldste	Maxwell	vi	kan	gjøre	for	å	være	utret-
telige	i	Herrens verk?

Helaman 10:5. “Du kommer ikke til å be om noe 
som strider mot min vilje”
Be en elev lese Helaman 10:4–5. Les så historien på 
side 266–67 i elevhåndboken, som handler om en gang 
president Marion G. Romney lærte av disse versene. Når 
du har lest den, presenterer du følgende uttalelse av eld-
ste Neal A. Maxwell som en sammenfatning av versene:

“En stor del av ren bønn synes å bestå av proses-
sen med først å oppdage, snarere enn å anmode 
om, vår himmelske Faders vilje og så innrette oss 
etter den …

Hvis vi retter oss etter hans vilje, vil Gud øse 
spesielle velsignelser fra himmelen over oss, slik 
tilfellet var med Nephi, Helamans sønn” (All These 
Things Shall Give Thee Experience [1979], 93–94).

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	få	vite	Guds	vilje	med oss?

Helaman 10:4–10. Beseglingsmyndigheten 
binder og løser på jorden og i himmelen
Skriv beseglingsmyndighet på tavlen. Forklar at Nephi 
ble gitt beseglingsmyndigheten. For å hjelpe elevene å 
forstå dette kan du be dem lese Herrens ord i Helaman 
10:7–10. Be dem så om å slå opp side 268 i elevhånd-
boken og lese sitatet fra Veiledning til Skriftene og 
uttalelsen av president Joseph Fielding Smith. Påpek 
at i Nephis tilfelle innbefattet beseglingsmyndigheten 
(1) myndighet til å utføre ordinanser på jorden som er 
bindende i himmelen, og (2) makt over naturkreftene. 
Forklar at makt over naturkreftene ikke blir gitt til alle 
som mottar beseglingsmyndigheten.

•	 Hvordan	brukte	Nephi	sin	makt	over	naturkreftene?	
Hvorfor	brukte	han	denne	makten?	(Se	Helaman	
11:1–4.)

Beseglingsmyndigheten som er nevnt i vers 7 innbefat-
ter nøklene til å utføre beseglende ordinanser som gjør 
det mulig for familier, på grunn av sin trofasthet, å være 
sammen for evig.

Presenter følgende perspektiv av eldste Russell M. 
Nelson i De tolv apostlers quorum (finnes også på 
den tilhørende DVD-en A ):

“Når vi forbereder oss til å motta begavelsen og 
andre ordinanser i templet, skulle vi forstå pres-
tedømmets myndighet til å besegle. Jesus henvi-
ste til denne myndighet for lenge siden da han 
lærte sine apostler: ‘Det du binder på jorden, skal 
være bundet i himmelen.’ [Matteus 16:19.] Denne 
samme myndighet er blitt gjengitt i de siste dager. 
På samme måte som prestedømmet er evig – uten 
begynnelse eller ende – er også virkningen av 
prestedømmets ordinanser som binder familiene 
sammen i all evighet, evig” (i Conference Report, 
april 2001, 40; eller Liahona, juli 2001, 37).
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•	 Hvordan	påvirker	beseglingsmyndigheten	ditt liv?

Helaman 10:14–18; 11; 12:1–3. Herren refser sitt 
folk for å vekke dem til erindring om ham
Be elevene reflektere over en gang foreldrene, en lærer 
eller en leder i Kirken refset dem med god grunn.

•	 Hvordan	påvirket	dette	din adferd?

•	 Hva	sier	Lære	og	pakter	95:1	om	hvem	Herren	refser	
og	i	hvilken hensikt?

Del klassen i to grupper. Skriv følgende skriftstedbol-
ker på tavlen, og gi en av dem til hver gruppe. Be hver 
gruppe drøfte sin skriftstedbolk og merke seg hvorfor 
Herren refset sitt folk.

Helaman	10:14–18;	11:1–6

Helaman	11:24–37;	12:1–3

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å drøfte sine 
tildelte skriftsteder, leder du en diskusjon ved hjelp 
av følgende spørsmål:

•	 Hva	var	det	folket	gjorde	som	førte	til	at	Herren	
refset dem?

•	 Hva	slags	refs	benyttet	Herren	for	å	få	folkets	
oppmerksomhet?

•	 Ifølge	Helaman	12:3	er	det	mange	som	ikke	husker	
Herren hvis han ikke refser dem. Hvorfor tror du det 
er slik?

Hjelp elevene å forstå at syklusene med refs som de 
leser om, fant sted i løpet av mindre enn 10 år (se 
Helaman 11:1, 35), og at slutten på kapittel 11 fortel-
ler oss at Nephis folk ble ugudelige atter en gang (se 
Helaman 11:36–38).

•	 Hva	kan	vi	lære	av	det	vi	har	lest	om	Nephis folk?

Presenter følgende uttalelse av eldste Glenn L. Pace i 
De sytti (finnes også på den tilhørende DVD-en B ):

“Hele verden synes å være i opprør. Dagens 
nyhetsbilde er fullt av beretninger om vidtrek-
kende hungersnød, sosial uro og naturkatastrofer. 
Enda mer ødeleggende i det lange løp er den 
åndelig ødeleggende orkan av ulydighet mot Guds 
bud som oppsluker verden. Denne fryktelige 
stormen blåser den moralske fiber ut av jordens 
nasjoner og etterlater seg landet som en moralsk 
ødemark. Mange mennesker synes å være uvi-
tende om denne orkanen og har blitt så følelses-
løse at de ikke engang føler en bris.

Vi følger en syklus som ble gjentatt gang på gang 
i Mormons bok. Som Herren sier oss: ‘På den dag 
da alt var vel, aktet de mitt råd for intet, men når 
de kommer i vanskeligheter, søker de nødvendig-
vis meg’ (L&p 101:8).

Vi skulle derfor ikke bli altfor overrasket over at 
Herren tillater noen vekkere for å riste oss opp 
av sløvheten, akkurat som han har gjort i tidligere 
evangelieutdelinger” (i Conference Report, okt. 
1992, 13; eller Lys over Norge, jan. 1993, 10).

Helaman 12. Å glemme Gud fører til 
ødeleggelse, mens omvendelse og gode 
gjerninger fører til frelse
Forklar at Helaman 12 gir oss lærdommer som henger 
sammen med de tidligere 11 kapitlene.

Be elevene se på illustrasjonen på side 414 i elevhånd-
boken (eller tegne en lignende oversikt på tavlen). Les 
Helaman 12:1–6 sammen med elevene.

•	 Hvilke	elementer	av	denne	syklusen	finnes	i	
vers 1–6?

•	 Hvordan	ser	vi	denne	syklusen	i	de	tidligere	kapit-
lene	i	Helamans bok?

•	 Hvorfor	tror	du	folk	noen	ganger	glemmer	Herren	
akkurat	når	han	velsigner dem?

Les den første uttalelsen av president Ezra Taft Benson 
og uttalelsen av president Harold B. Lee på side 270 i 
elevhåndboken.
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•	 Hvorfor	kan	luksus	og	fremgang	være	så	
alvorlige prøver?

Presenter den andre uttalelsen av president Ezra Taft 
Benson på side 270 i elevhåndboken og uttalelsen av 
eldste Joe J. Christensen på side 270–71.

•	 Hvorfor	er	stolthet	så	ødeleggende?

Be elevene lese Helaman 12:7–19 hver for seg og 
merke seg eksempler på Guds storhet. Når elevene 
har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har 
kommet frem til.

•	 Hvordan	kan	det	å	huske	Guds	storhet	hjelpe	oss	
å	unngå	stolthet?	Hva	annet	kan	vi	gjøre	for	å	være	
ydmyke	istedenfor	hovmodige?

Les Helaman 12:20–26 sammen.

•	 Hva	er	det	i	disse	versene	som	viser	at	Herren	ikke	
vil	at	vi	skal	bli	“avskåret	fra	[hans] nærhet”?

•	 Hvordan	kan	disse	versene	hjelpe	oss	å	forstå	noe	av	
det	vi	må	gjøre	for	å	motta frelse?

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	huske	Herren	når	han	
velsigner oss?

Bær vitnesbyrd om de velsignelser Herren gir oss når vi 
omvender oss og gjør gode gjerninger.

Helaman 12:23–24. Omvendelse og gode 
gjerninger innbyr Guds nåde
Be en elev lese Helaman 12:23–24.

•	 Hva	tror	du	uttrykket	“nåde	for	nåde” betyr?

Når elevene drøfter dette spørsmålet, kan du be dem 
slå opp i Veiledning til Skriftene og finne betydningen 
av ordet nåde. Be dem så om å lese 2 Nephi 10:24, 
25:23 og Alma 24:11 og krysshenvise disse versene til 
Helaman 12:23–24.

•	 Hvilke	ord	og	uttrykk	i	2 Nephi	10:24,	25:23	og	Alma	
24:11 beskiver våre anstrengelser for å motta Her-
rens	nåde?	(De	kan	for	eksempel	svare	“forson	dere	
med Guds vilje”, “tro på Kristus” og “etter at vi har 
gjort alt vi kan”.)

Hvis ikke elevene nevner følgende prinsipp, kan det 
være nyttig å forklare det: Uttrykket “nåde for nåde” 
antyder et bytte. For eksempel, hvis vi prøver å tjene 
andre, omvender oss og gjør andre gode gjerninger, gir 
Herren oss åndelig styrke og evne til å forbedre oss i 
bytte mot våre anstrengelser (se L&p 93:12, 20). “Nåde 
for nåde” antyder også en utviklingsprosess. For hver 
nåde vi mottar og bruker på verdig vis, mottar vi enda 
en nåde i vår utvikling mot fullkommenhet.

Vis til forklaringen som er gitt av eldste David A. 
Bednar på side 271 i elevhåndboken. Du kan også 
lese forklaringen av eldste Gene R. Cook på side 280 i 
elevhåndboken. Disse uttalelsene finnes også på den 
tilhørende DVD-en C  D .

Oppfordre elevene til å ta seg tid i løpet av uken til å 
skrive om hvordan Herren har gitt dem nåde når de har 
holdt hans bud.
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Innledning
Lamanittprofeten Samuel er kjent for den mirakuløse 
beskyttelse han fikk da han forkynte fra toppen av 
muren rundt byen Zarahemla. Han uttalte konkrete 
profetier og tegn på Frelserens fødsel og død. I likhet 
med Samuel, som minnet nephittene om å forberede 
seg til Jesu Kristi fødsel, hjelper profeter i de siste dager 
oss å forberede oss til Frelserens annet komme. Du 
kan hjelpe elevene å forstå hvordan budskapene fra 
profeter i de siste dager kan sidestilles med Samuels 
budskap, og hvordan verdens reaksjon på siste-dagers 
profeter noen ganger kan sidestilles med nephittenes 
reaksjon på Samuel. Oppfordre elevene til å følge deres 
eksempel som trodde Samuels ord og mottok velsignel-
sene tro, omvendelse og en forandring i hjertet.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Profeter	minner	oss	om	å	omvende	oss	

(se Helaman 13).

•	 Profeter	vitner	om	Kristi	komme	og	lærer	oss	hvor-
dan vi kan forberede oss på det (se Helaman 14).

•	 Sann	omvendelse	kommer	til	uttrykk	gjennom	et	
helt liv i trofasthet (se Helaman 15:7–16).

•	 Når	mennesker	forherder	sitt	hjerte,	lar	de	Satan	få	
“godt tak” om sitt hjerte (se Helaman 16:13–25).

Undervisningsforslag
Helaman 13. Profeter minner oss på å  
omvende oss
Spør elevene om de husker en gang da de (eller noen 
de kjenner) ble advart mot fare og senere fikk vite 
at de hadde unngått denne faren fordi de hadde tatt 
hensyn til advarselen. (En advarsel kan for eksempel 
være en merkelapp på en medisinflaske, et veiskilt eller 
advarselsord fra foreldre eller venner osv.) Les følgende 
uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers 
quorum:

Kapittel 38
Helaman 13–16

“En tale av en generalautoritet på en generalkon-
feranse – en tale som er forberedt under Åndens 
innflytelse for å fremme Herrens verk – holdes 
ikke for at den skal bli likt. Den holdes for å 
inspirere, bygge opp, utfordre eller korrigere. Den 
holdes for at den skal høres under innflytelse av 
Herrens ånd, i den hensikt at lytteren skal lære av 
talen og av Ånden hva han eller hun skulle gjøre 
med saken” (“Et helt livs engasjement” [Kirkens 
skoleverks temakveld for Unge voksne, 1. mai 
2005], 1, www .ldsces .org; uthevelse i originalen).

Les Lære og pakter 1:4–5 sammen med elevene.

•	 På	hvilke	måter	gir	Herren	de	advarsler	som	er	nevnt	
i	disse versene?

En av de viktigste metodene Herren bruker til å advare 
sitt folk, er profetenes ord. Lamanitten Samuel var en 
profet som ble sendt av Herren for å varsle Nephit-
tene om at de ville bli ødelagt hvis de ikke omvendte 
seg. Be halvparten av elevene lese Helaman 13:1–6 
og merke seg (1) hvordan Samuel mottok advarselen 
fra Herren og (2) hva folket måtte gjøre for å gi akt på 
advarselen. Be de andre elevene lese Helaman 13:7–11 
og merke seg (1) hva folket ville miste og lide hvis de 
ikke omvendte seg, og (2) hva som ville skje hvis de ga 
akt på advarselen. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, 
ber du dem gå sammen to og to for å snakke om det 
de har kommet frem til. Gi dem så anledning til å dele 
sine tanker med resten av klassen. Mens elevene deler 
sine tanker med hverandre, kan du gjerne skrive korte 
sammendrag på tavlen.

Spre småstein utover gulvet, men la det være igjen en 
smal, tydelig sti som gjør det mulig å gå gjennom uten 
å tråkke på dem. Be to elever komme frem, og sett 
bind foran øynene på begge to. Be dem snurre rundt 
flere ganger slik at de blir desorientert. Be dem så ta av 
seg skoene. Spør en av elevene med bind for øynene, 
om han eller hun ville ha latt den andre eleven med 
bind for øynene, lede seg gjennom stien.
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Be en elev lese Helaman 13:29. Be så elevene med 
bind for øynene, om å ta av seg bindet og sette seg på 
plassen sin igjen.

•	 Hva	kan	småsteinene	symbolisere	i	vårt liv?

•	 Hva	er	noen	former	for	“blinde	veiledere”	som	noen	
setter	sin	lit til?

•	 Når	har	du	blitt	ledet	på	rett	vei	av	en veileder?

Be halvparten av elevene studere Helaman 13:17–23 
hver for seg. Be dem merke seg farene ved rikdom og 
de instruksjoner vi må følge for å unngå disse farene. 
Be dem snakke om hvordan upassende jag etter og 
bruk av rikdom kan påvirke oss.

Be de andre elevene studere Helaman 13:24–29 og 
2 Nephi 9:28 hver for seg    . Be dem granske bortfor-
klaringene folk på Samuels tid brukte når de forkastet 
profetene.

Gi elevene anledning til å dele sine tanker med resten 
av klassen.

Som en del av denne drøftingen, kan du gjerne hjelpe 
elevene å anvende Samuels ord i Helaman 13:24–29. 
Hvis du gjør det, kan du påpeke at selv om vi ikke er 
skyld i å kaste ut eller drepe profetene, kan vi anvende 
noen deler av Samuels advarsel på oss selv.

•	 Nevn	noe	konkret	som	Kirkens	nåværende	president	
har rådet oss til å gjøre. Hva er noen konkrete ting 
han	har	bedt	oss unngå?

Be elevene hver for seg grunne på hva de ville ha svart 
på følgende spørsmål:

•	 Hva	har	du	gjort	for	å	følge	den	levende	profetens	
råd	og	advarsler?	Hvordan	har	du	blitt	velsignet	
når	du	har	fulgt	hans	råd?	Hva	kan	du	gjøre	for	å	
bli flinkere?

Helaman 13:38. Hvis vi utsetter vår omvendelse, 
gjør det oss ulykkelige 
Skriv følgende skriftsted på tavlen: “Sommeren er forbi, 
høsten er til ende, men vi er ikke frelst” ( Jeremia 8:20).

•	 Hva	betyr	dette utsagnet?

Be en elev lese Helaman 13:38.

•	 Hva	sier	disse	versene	om	omvendelse?

•	 Hvilket	Kjenn	Skriftene-skriftsted	advarer	oss	mot	
å	utsette	vår	omvendelsesdag?	(Hvis	ikke	elevene	
husker Alma 34:32–34    , ber du dem slå det opp.)

Presenter følgende råd fra president Gordon B. 
Hinckley (1910–2008), Kirkens 15. president, hvor han 
talte uttrykkelig til dem som strever med avhengighet 
av pornografi. Viktige ord og utrykk som angår disse 
versene, er uthevet.

“La enhver som er grepet av denne lasten gå ned 
på sine knær i sitt lønnkammer og trygle Her-
ren om å hjelpe dem å komme fri fra dette onde 
uhyret. Ellers vil denne stygge skampletten fortsette 
gjennom livet og til og med inn i evigheten. Jakob, 
Nephis bror, forkynte: ‘Og det skal skje at når alle 
mennesker har gått over fra denne første død til 
liv, ettersom de er blitt udødelige, … skal de som 
er rettferdige, fremdeles være rettferdige, og de 
som er urene, … fremdeles være urene  ’ (2 Nephi 
9:15–16).

President Joseph F. Smith så i sitt syn av Frelserens 
besøk blant de dødes ånder at ‘til de urettferdige 
gikk han ikke, og til de ugudelige og uomvendte 
som hadde levd et urent liv mens de var i kjødet, 
opplot han ikke sin røst’ (L&p 138:20)” (i Confe-
rence Report, okt. 2004, 66; eller Liahona, nov. 
2004, 62; uthevelse tilføyd).

•	 Hva	sa	president	Hinckley,	Jakob	og	president	
Joseph F. Smith angående dem som ikke omvender 
seg	fra	sine synder?

Presenter følgende uttalelse av president Henry B. 
Eyring i Det første presidentskap. Før du leser, ber 
du elevene merke seg to viktige grunner til at vi ikke 
skulle utsette vår omvendelse:

“De som nå befinner seg i alvorlig synd, vil få en 
tanke i sitt sinn omtrent som denne: ‘Hvis det er så 
vanskelig å omvende seg, kan jeg like gjerne fort-
sette å synde. Senere, når jeg trenger omvendelse, 
trenger jeg bare å gjennomgå den én gang.’
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Det er så uforstandig. La meg fortelle dere hvor-
for. For det første kan tiden renne ut for dem som 
utsetter sin omvendelse. Og for det annet vil de 
finne mer elendighet i mer synd, ikke den lykke 
de håper på, men ikke kan finne. Husk advar-
selen fra lamanitten Samuel [se Helaman 13:38]” 
(To Draw Closer to God: A Collection of Discourses 
[1997], 65).

Gi elevene tid til å grunne på følgende spørsmål:

•	 Hvilke	farer	er	forbundet	med	å	utsette	vår	
omvendelse?

•	 Hvilke	velsignelser	kan	vi	oppleve	hvis	vi	er	lydige	
og	omvender	oss	omgående	når	vi	har syndet?

Helaman 14. Profeter vitner om Kristi komme og 
lærer oss hvordan vi kan forberede oss på det
Deler av Helaman 14 angående Samuels profetier 
om Kristi død er behandlet i et undervisningsforslag 
i kapittel 40 i denne håndboken. Du kan gjerne lese 
det undervisningsforslaget og avgjøre om du vil bruke 
det her.

Be elevene slå opp oversiktene på side 275 i elev-
håndboken. Avhengig av klassens størrelse kan du be 
elevene gå sammen to og to eller i flere små grupper. 
Be dem lese skriftstedene som er anført i oversiktene, 
som beskriver Frelserens fødsel og død, så vel som det 
Samuel forkynte om å forberede seg til Kristi komme. 
Elevene kan gjerne krysshenvise versene i Helaman 
14 til de korresponderende versene i Helaman 16 og 
3 Nephi 1, 2, 8 og 23. Når de har gjennomgått oversik-
tene, kan du be dem drøfte følgende spørsmål:

•	 Hva	sier	Helaman	14:12–13	at	Samuel	ba	folket	
gjøre for å forberede seg på Jesu Kristi fødsel, eller 
første komme?

•	 Hva	har	Kirkens	ledere	lært	oss	om	å	forberede	oss	
til	Jesu	Kristi	annet komme?

Helaman 14:15–19. Jesus Kristus forløser oss fra 
fysisk og åndelig død
Spør elevene:

•	 Hva	er	de	to	formene	for	død	vi	alle	erfarer?	(Fysisk	
død og åndelig død.)

•	 Forløser	Jesu	Kristi	forsoning	alle	mennesker	betin-
gelsesløst fra den fysiske død som Adams fall bragte 
inn	i	verden?	( Ja.	Se	1 Korinterbrev	15:20–22	   .)

La elevene lese Helaman 14:15–19 hver for seg og finne 
Samuels henvisninger til to former for åndelig død. 
Hjelp elevene å forstå at den første åndelige død som 
Samuel omtaler, er vår adskillelse fra Gud når vi forla-
ter hans nærhet. Samuel kalte denne åndelige død “den 
første død” (Helaman 14:17). I likhet med fysisk død, 
må alle mennesker gjennomgå denne første åndelige 
død som følge av fallet (se Helaman 14:16). Da vi kom 
til denne jord, forlot vi Guds nærhet. Denne åndelige 
død overvinnes betingelsesløst gjennom Jesu Kristi 
forsoning – alle vil bli bragt tilbake til Guds nærhet for 
å bli dømt (se Helaman 14:17; se også 2 Nephi 2:9–10; 
9:15, 22, 38; Alma 11:43–44).

I den andre åndelige død blir menneskene “igjen 
avskåret fra det som har med rettferdighet å gjøre” 
(Helaman 14:18). Denne åndelige død kommer som 
følge av våre egne synder. Jesu Kristi forsoning over-
vinner denne døden på visse betingelser – hvis vi har 
omvendt oss fra våre synder og mottatt de frelsende 
ordinanser, vil vi få lov til å bli værende i Guds nærhet 
etter at vi har blitt dømt.

Helaman 15:7–16. Sann omvendelse kommer til 
uttrykk gjennom et helt liv i trofasthet
Be elevene studere Helaman 15:7–9 hver for seg og 
merke seg elementer i omvendelsesprosessen. Når de 
har fått to til tre minutter til å lese og grunne, ber du 
dem fortelle hva de har kommet frem til. Skriv eleve-
nes ideer på tavlen. Om nødvendig ber du dem drøfte 
følgende spørsmål:

•	 Hva	sier	vers 7	om	hva	oppriktig	studium	og	tro	på	
Skriftene	fører til?

•	 Hvor	oppriktig	og	varig	var	forandringen	hos	disse	
lamanittene?	(Se	vers 9.)

Be elevene hver for seg overveie følgende spørsmål:

•	 Hva	kan	du	gjøre	som	vil	hjelpe	deg	å	oppleve	en	
“forandring	i hjertet”?

•	 Overvei	hvordan	vers 9	kan	angå	ditt	liv.	Har	du	
“krigsvåpen”	som	du	trenger	å begrave?
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•	 Hvordan	kan	du	øke	din	tro	i	den	grad	at	du	er	redd	
for	å synde?

Be et klassemedlem lese Helaman 15:10–16.

•	 Hva	lovet	Herren	angående	etterkommerne	etter	
disse	omvendte	lamanittene?

•	 Hvorfor	lovet	Herren	lamanittene	at	deres	folk	ikke	
skulle	bli	ødelagt?	(Se	Helaman	15:14–17.)

Helaman 16:13–25. Når mennesker forherder sitt 
hjerte, lar de Satan få “godt tak” om sitt hjerte
Be alle elevene lukke Skriftene sine. Be så en av ele-
vene åpne Skriftene sine og lese Helaman 16:13–14 
mens de andre elevene lytter. Spør klassen hva de tror 
skjer i neste vers.

•	 Hvordan	tror	du	mennesker	i	dag	ville	ha	reagert	på	
en profets budskap dersom de så engler og andre 
store tegn?

Be den eleven som har Skriftene åpne, om å lese det 
første ordet i vers 15. Spør elevene hva de tror vil 
komme etter ordet Likevel. Når de har svart, leser du 
vers 15 sammen med dem.

•	 Hvordan	vil	du	beskrive	en	som	har	et	
forherdet hjerte?

•	 Hva	sier	vers 22–23	om	hvilken	innflytelse	nephitte-
nes	forherdede	hjerter	hadde	på dem?

•	 Hva	har	du	hatt	nytte	av	når	det	gjelder	å	unngå	at	
Satan	skal	få	tak	om	ditt hjerte?

Les 3 Nephi 9:20 sammen med elevene.

•	 På	hvilke	måter	er	en	med	et	“sønderknust	hjerte”	
annerledes	enn	en	med	et	forherdet hjerte?

•	 Hvilke	velsignelser	får	de	som	har	et	sønderknust	
hjerte	og	en	angrende ånd?

•	 På	hvilke	måter	hjelper	Den	hellige	ånds	innflytelse	
oss	å	motstå	Satans	innflytelse?

Be elevene uttrykke sine tanker om hvordan de kan 
utvikle et ydmykt hjerte og et ønske om å motta 
Åndens innflytelse hver dag.

Helaman 16:16–21. De hovmodige nekter å 
følge profeten
Be elevene lese Helaman 16:16–21 og merke seg hvilke 
unnskyldninger de urettferdige hadde for å ikke tro på 
Samuels profetier. Når elevene har fått noen minutter 
til å studere versene, ber du dem fortelle hva de har 
kommet frem til. Skriv svarene på tavlen.

•	 Hvilke	versjoner	av	disse	argumentene	finnes	frem-
deles	mot	profeten	i	vår tid?

•	 Hvordan	kan	vi	vite	om	vi	begynner	å	forkaste	pro-
fetens	ord	i	vårt	eget liv?

Be en elev lese Lære og pakter 21:4–5.

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	motta	profetens	ord	“i	all	tål-
modighet	og tro”?

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

“Min erfaring er at så snart man slutter å sette 
spørsmålstegn etter profetens uttalelser og isteden 
setter utropstegn og gjør det, kommer velsignel-
sene strømmende” (i Lane Johnson, “Russell M. 
Nelson: A Study in Obedience”, Ensign, aug. 1982, 
24; uthevelse i originalen).

•	 Hva	menes	med	å	sette	utropstegn	istedenfor	spørs-
målstegn	etter	profetens råd?
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Innledning
Det er mange paralleller mellom tiden før Kristus viste 
seg på det amerikanske kontinent og tiden forut for 
hans annet komme. Det var for eksempel tiltagende 
ugudelighet i forkant av Herrens komme til Amerika, 
men mange holdt seg trofaste. Du og dine elever kan 
være blant dem som holder seg trofaste selv om ugu-
deligheten tiltar før Herrens annet komme. Når ele-
vene får kunnskap om tilstandene og hendelsene som 
beskrives i disse kapitlene, og som kan sammenlignes 
med tilstandene og hendelsene i de siste dager, kan de 
bli bedre forberedt til å leve trofast.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Tegn	og	mirakler	belønner	de	trofaste	og	forkynner	

Frelserens komme (se 3 Nephi 1:4–23).

•	 Jesu	Kristi	disipler	lever	i	samsvar	med	Frelserens	
læresetninger (se 3 Nephi 5:13–15).

•	 Fullstendig	omvendelse	gjør	oss	i	stand	til	å	holde	ut	
til enden (se 3 Nephi 6–7).

Undervisningsforslag
3 Nephi 1–7. Nephittenes historie har mange 
paralleller til vår tid
Be en elev lese uttalelsen av president Ezra Taft 
Benson på side 280 i elevhåndboken. La elevene lese 
kapittelsammendragene til 3 Nephi 1–7 og merke seg 
likheter med vår tid. Be elevene fortelle hva de kom-
mer frem til. I løpet av diskusjonen kan du hjelpe 
elevene å bli klar over den intense motstanden fra 
Satan før Frelserens komme. Forklar at vi, ved å studere 
3 Nephi 1–7 og anvende prinsippene som finnes der, 
kan forstå tegnene på Frelserens komme til nephittene 
og forberede oss til hans annet komme.

3 Nephi 1:4–23. Tegn og mirakler belønner de 
trofaste og forkynner Frelserens komme
Be elevene nevne personer i Skriftene som opplevde 
store mirakler som følge av sin tro.

•	 Hvordan	kan	et	mirakel	styrke	en	som	er trofast?

Be en elev lese 3 Nephi 1:4–9.

•	 Hvilken	grunn	hadde	de	ugudelige	til	å	forfølge	de	
rettferdige, selv om mange store tegn og mirakler 
fant	sted	blant folket?

Kapittel 39
3 Nephi 1–7

•	 Hvorfor	klarer	som	regel	ikke	tegn	å	overbevise	
de	ugudelige	om	at	de	må	forandre	seg?	(Se	L&p	
63:7–11.)

Be elevene lese 3 Nephi 1:10–14 hver for seg.

•	 Hva	sa	Frelseren	han	ville	vise	verden	ved	å	komme	
til	verden?	(Se	vers 13–14.	Han	ville	vise	at	han	
ville oppfylle alt som profetene hadde uttalt og alt 
som han hadde bekjentgjort fra verdens grunnvoll 
ble lagt.)

•	 Hvordan	kan	oppfyllelse	av	profetier	styrke tro?

Be en elev lese 3 Nephi 1:15–21.

•	 Hvorfor	tror	du	de	vantro	til	å	begynne	med	reagerte	
med	frykt	istedenfor tro?

•	 Tegnene	på	Frelserens	fødsel	ga	lys	fra	himmel	til	
jord. Hvorfor er lys et passende tegn på Jesu Kristi 
komme	til verden?

•	 Hvordan	bringer	tro	på	Frelseren	lys	inn	i	
menneskers liv?

Les 3 Nephi 1:22–23.

•	 Hva	bragte	fred	i	landet	etter	tegnene	på	
Frelserens fødsel?

Be elevene lese 3 Nephi 1:8 om igjen.

•	 Hva	sier	dette	verset	om	hvordan	vi	skulle	se	etter	
tegn	i	vår tid?

•	 Hva	tror	du	det	vil	si	å	vente	standhaftig?

•	 Hvordan	kan	det	å	vente	standhaftig	hjelpe	oss	å	
forberede	oss	til	Jesu	Kristi	annet komme?

Hjelp elevene å forstå at de ikke kan vente standhaftig 
hvis de ikke kjenner til eller forstår hva de venter på. 
Oppfordre dem til stadig å se etter profetier om Jesu 
Kristi annet komme i sitt studium av Skriftene og vie 
spesiell oppmerksomhet til hendelsene som er nedteg-
net i 3 Nephi som et mønster for de siste dager.

Les og drøft 3 Nephi 1:4–9. Be elevene tenke på hvor-
dan de ville ha reagert om en lignende trussel ble frem-
satt mot siste-dagers-hellige i dag. Be dem hver for seg 
grunne på disse spørsmålene:

•	 Ville	du	holdt	deg trofast?
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•	 Har	du	opplevd	noe	som	ville	ha	styrket	deg	i	dine	
anstrengelser	for	å	holde	deg trofast?

3 Nephi 3. De rettferdige frykter ikke hva 
de ugudelige kan gjøre
Før du underviser fra 3 Nephi 3, kan det være lurt å gi 
et sammendrag av beretningen i siste del av 3 Nephi 1 
og hele 3 Nephi 2, som følger:

Etter at folket hadde sett de mirakuløse tegnene på 
Frelserens fødsel, begynte Satan “å spre løgner blant 
folket”, men likevel “trodde størstedelen av folket og 
ble omvendt til Herren” (3 Nephi 1:22). Etter noen få 
år var det imidlertid mange blant folket, særlig “den 
oppvoksende generasjon”, som ble “stadig mindre 
forbauset over et tegn eller et under fra himmelen, så 
de begynte å forherde sine hjerter og forblinde sine 
sinn og begynte å tvile på alt de hadde hørt og sett” 
(3 Nephi 1:30; 2:1). “På grunn av Nephis folks ugude-
lighet og all deres strid og uenighet seiret Gadianton-
røverne ofte over dem” (3 Nephi 2:18).

Be elevene lese Giddianhis brev til Lachoneus i 
3 Nephi 3:1–10. Be dem merke seg ord og uttrykk som 
Giddianhi brukte for å prøve å true eller skremme 
Lachoneus.

•	 Hvordan	bruker	Satan	lignende	metoder	i dag?

•	 Hva	sier	vers 11–12	om	Lachoneus’	reaksjon	
på brevet?

Skriv på tavlen: Lachoneus’ forberedelser og Paralleller 
i vår tid. Be elevene granske vers 12–25 og merke seg 
hvilke forberedelser Lachoneus og hans folk gjorde for 
å opprettholde sin sikkerhet. Be elevene skrive det de 
finner, på tavlen under Lachoneus’ forberedelser. Så, 
under Paralleller i vår tid, ber du elevene foreslå hvor-
dan hver forberedelse kan være relevant for vår tid. Når 
de har skrevet sine svar, vil tavlen kanskje se omtrent 
slik ut:

Lachoneus’ 
forberedelser

Paralleller i vår tid

Ba	om	styrke Ber	om	styrke

Lachoneus	kalte	folket	til	
omvendelse

Kirkens	ledere	kaller	oss	
til	omvendelse

Bygget	sterke	
befestninger

Bygger	sterke	
vitnesbyrd

Samlet	folket	på	ett	
sted

Samler	folket	for	styrke,	
møtes	på	sabbatsdagen

Samlet	seg	midt	i	landet Unngår	farlige	omgivelser

Samlet	fødemidler	til	
folket

Forbereder	oss	timelig

3 Nephi 5:13–15. Jesu Kristi disipler lever i 
samsvar med Frelserens læresetninger
Be en elev lese 3 Nephi 5:13.

Skriv Kristi disippel på tavlen.

•	 Hva	sier	dette	verset	om	hvilken	rolle	en	Kristi	disip-
pel	har?	På	hvilke	måter	kan	vi	fylle	denne rollen?

Mens elevene drøfter dette spørsmålet, kan du be 
dem slå opp side 283 i elevhåndboken. Du kan gjerne 
skrive svarene deres på tavlen. (Legg merke til at en 
disippel pr. definisjon er en som følger [se L&p 41:5]. 
Når Mormon omtaler seg selv som disippel, kan det 
imidlertid også være snakk om hans kall som leder 
med apostolisk myndighet, som de tolv nephittiske 
disipler i 3 Nephi 12:1. I 3 Nephi 5:13 erklærer Mormon 
at han har fått myndighet til å forkynne Herrens ord 
blant folket.)

•	 Hva	sier	3 Nephi	5:14–15	om	hva	som	motiverte	og	
veiledet	Mormon	i	hans arbeid?

For å hjelpe elevene å forstå at vi også kan bli kalt som 
disipler, kan du be dem lese Lære og pakter 4:3–5.

•	 Hva	trengs	for	å	være	“kalt	til	arbeidet”	–	med	andre	
ord,	for	å	bli	en disippel?

•	 Hva	gjør	oss	skikket	til arbeidet?

Be noen få elever uttrykke sine følelser eller vitnesbyrd 
om hva det betyr for dem å være Kristi disipler.

3 Nephi 6–7. Fullstendig omvendelse gjør oss 
i stand til å holde ut til enden
Be klassens medlemmer slå opp uttalelsen av eldste 
Richard G. Scott på side 285–86 i elevhåndboken. 
(Denne uttalelsen finnes også på den tilhørende 
DVD-en A . Hvis du bruker DVD-en, bør du se gjen-
nom videoklippet på forhånd, slik at du kan være 
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forberedt til å sette det på pause på passende tidspunk-
ter for å snakke om det dere har sett.)

Be elevene lese (eller lytte til) de tre første avsnittene 
av uttalelsen. Før du leser, ber du elevene merke seg 
svar på følgende spørsmål:

•	 Hvordan	er	de	som	er	omvendt,	annerledes	enn	dem	
som	ikke	er det?

•	 På	hvilke	måter	er	det	å	bli	omvendt	forskjellig	fra	å	
få	et	vitnesbyrd	om	sannheten?

Be elevene ha sine svar på disse spørsmålene i tankene 
mens de studerer og drøfter 3 Nephi 6–7.

Be en elev lese 3 Nephi 5:1–3. Be elevene foreslå ord 
som beskriver nephittene i den perioden som omtales 
i disse versene. Be så en elev lese 3 Nephi 7:7–8, som 
forteller om folkets tilstand seks år senere. Be elevene 
foreslå ord som beskriver nephittene etter de seks 
årene. Skriv følgende på tavlen:

Ingenting	kunne	hindre	dem	i	å	ha	fremgang	
unntatt …

(se	3 Nephi	6:4–5,	10–18,	20,	23,	27–30)

Be elevene granske disse versene og finne ord eller 
uttrykk som peker på hva som hindret folket åndelig. 
Skriv svarene deres på tavlen. Hjelp dem å forstå at 
selv om disse menneskene en gang hadde trodd, fikk 
deres urettferdige handlinger dem til å glemme sitt 
vitnesbyrd og vende tilbake til ugudelighet.

Gå tilbake til uttalelsen av eldste Richard G. Scott i 
elevhåndboken eller på DVD-en. Be elevene lese 
(eller lytte til) det siste avsnittet. Be elevene merke seg 
nødvendige elementer i fullstendig omvendelse som 
vil beskytte dem mot å falle for elementer i samfunnet 
som river ned tro.

Oppfordre elevene til å opprettholde omvendelses-
syklusen i sitt liv ved å utøve tro på Jesus Kristus, 
omvende seg og være konsekvent lydige. Du kan 
gjerne runde av med å vitne om hvordan disse prinsip-
pene har velsignet deg.
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Innledning
Jesu Kristi besøk til oldtidens Amerika viser at Gud 
oppfyller sine løfter og at Jesu Kristi oppstandelse 
virkelig fant sted. Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv 
apostlers quorum sa:

“Sønnen talte med en røst som trengte inn i mennes-
kenes innerste vesen, idet han ganske enkelt sa: ‘Jeg er 
Jesus Kristus som profetene vitnet om skulle komme til 
verden.’ [3 Nephi 11:10.]

Dette besøket og denne erklæringen utgjorde brenn-
punktet, høydepunktet i hele Mormons boks historie …

Alle hadde snakket om ham, sunget om ham, drømt 
om ham og bedt om at han måtte komme – men her 
var han virkelig. Den største av alle dager!” (Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon [1997], 250–51).

Ved å studere denne skriftbolken kan elevene se at 
profeters uttalelser blir oppfylt. De kan stedfortre-
dende oppleve Frelserens besøk til folket i landet 
Overflod, som vokste i sitt vitnesbyrd om Jesu Kristi 
oppstandelse.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Alle	profetier	Gud	formidler	gjennom	sine	profeter,	

vil bli oppfylt (se 3 Nephi 8).

•	 Herren	vil	motta	alle	som	kommer	til	ham	med	et	
sønderknust hjerte og en angrende ånd (se 3 Nephi 
9:13–22).

•	 Jesu	Kristi	besøk	på	det	amerikanske	kontinent	vit-
ner om hans aktive tjenestegjerning og at hans opp-
standelse virkelig fant sted (se 3 Nephi 11:1–17).

•	 Kristi	lære	omfatter	tro,	omvendelse,	dåp	og	Den	
hellige ånds gave (se 3 Nephi 11:31–41).

Undervisningsforslag
3 Nephi 8. Alle profetier Gud formidler gjennom 
sine profeter, vil bli oppfylt 
Før du gjennomgår detaljene om ødeleggelsene i 
3 Nephi 8, bør du påpeke at lamanitten Samuel pro-
feterte om ødeleggelsene som ville finne sted på det 
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amerikanske kontinent rundt den tiden da Frelseren 
døde i Jerusalem. Du kan gjerne be elevene merke seg 
hvilken vekt Mormon la på å dokumentere oppfyllelsen 
av disse profetiene (se 3 Nephi 10:14) og hvilken vekt 
Herren selv la på oppfyllelsen av profetiene da han sa: 
“Skriftene om mitt komme er oppfylt” (3 Nephi 9:16).

Be elevene sammenligne 3 Nephi 8:3 med 3 Nephi 8:4.

•	 Hvorfor	tror	du	noen	lot	“stor	tvil	og	mye	diskusjon”	
erstatte den store oppriktighet de hadde sett etter 
tegnet med?

•	 Hvordan	kan	dette	gjelde oss?

Merk: Hvis du gjennomgikk lamanitten Samuels 
profetier i detalj i kapittel 38, kan du gjerne bare kort 
komme inn på dem i denne leksjonen.

Be elevene gå sammen i grupper på tre eller fire. Skriv 
følgende på tavlen:

Samuels profetier Oppfyllelser

Helaman	14:20–27 3 Nephi	8:5–23

Be gruppene lese Helaman 14:20–27 og merke seg 
lamanitten Samuels profetier om Kristi død. Be dem 
så lese 3 Nephi 8:5–23 og legge merke til hvordan 
profetiene ble oppfylt. Du kan gjerne foreslå at elevene 
krysshenviser disse to skriftstedene i margen i Skriftene 
sine. Be elevene finne ut hvor mange år som gikk fra 
profetiene ble uttalt til de ble oppfylt (cirka 40 år).

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å sammenligne 
skriftbolkene, ber du hver gruppe skrive ett eller to 
prinsipper vi kan lære av disse hendelsene. Be hver 
gruppe fortelle hva de har skrevet.
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For å hjelpe elevene å finne ut hvordan disse skriftste-
dene kan anvendes, kan du stille følgende spørsmål:

•	 Kan	du	nevne	noen	profetier	vi	som	siste-dagers-
hellige	tror	på,	som	andre	forkaster?	(Skriv	svarene	
på tavlen. De kan for eksempel svare profetier om 
evangeliets gjengivelse i de siste dager, opprettelsen 
av et nytt Jerusalem, samlingen i Adam-ondi-Ahman 
og evangeliets forkynnelse i hele verden.)

•	 Hvorfor	tror	du	noen	forkaster	disse	profetiene?

Be en elev lese L&p 1:38    . Bær vitnesbyrd om at 
alle profetier i Skriftene og ordene til vår tids profeter 
vil bli oppfylt.

Rund av denne aktiviteten med å stille følgende 
spørsmål:

•	 På	hvilke	måter	kan	det	å	lese	om	disse	opplevel-
sene	hjelpe	oss	å	forberede	oss	til	det	annet komme?

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	holde	vår	tro	sterk	mens	vi	
venter	på	at	profetiene	skal	bli oppfylt?

3 Nephi 9:5–12. Gud vil stille de ugudelige  
til ansvar
Iblant spør folk seg om Gud husker de grusomheter 
de ugudelige påfører de rettferdige. For eksempel da 
kong Noah ga ordre om at Abinadi skulle brennes 
(se Mosiah 17) og når profeter ble steinet til døde (se 
3 Nephi 7:19), hadde kanskje noen forventet at Gud 
øyeblikkelig ville straffe de ugudelige. Gud stiller de 
ugudelige til ansvar for deres handlinger, men han gjør 
det i sin egen tid og på sin egen måte. Be elevene raskt 
skumlese 3 Nephi 9:5–12 og legge merke til ord og 
uttrykk som beskriver de ugudeliges ødeleggelse.

•	 Hvordan	bekreftet	Herren	profetenes ord?

3 Nephi 9:13–22. Herren vil motta alle som 
kommer til ham med et sønderknust hjerte 
og en angrende ånd
Be elevene tenke seg at de er med blant dem som 
hører Frelserens røst i 3 Nephi 9. Be dem så om å lese 
vers 13–22 hver for seg. Be dem merke seg hvor mange 
ganger Herren oppfordret folket til å komme til ham.

•	 Hva	kan	vi	lære	av	Herrens	gjentagelse	av	denne	
oppfordringen?

•	 Les	3 Nephi	9:14	om	igjen.	På	hvilke	måter	har	
du følt Herren rekke ut sin barmhjertighets arm 
mot deg?

•	 Hvordan	har	Herren	velsignet	deg	når	du	har	kom-
met	til ham?

Forklar at Jesus Kristus gjorde det veldig klart at dyre-
ofring skulle “avskaffes” og at hans tilhengere skulle 
ofre “et sønderknust hjerte og en angrende ånd” (se 
3 Nephi 9:19–20).

Før du snakker om å ofre et sønderknust hjerte og 
en angrende ånd, kan det være lurt å kort repetere 
hensikten med dyreoffer og hvorfor Frelseren sa: “Jeg 
vil ikke godta noen av deres [dyre]ofringer og brenn-
offer” (3 Nephi 9:19). Forklar at Moseloven gjorde det 
nødvendig å ofre dyr. Disse ofringene var et forbilde 
og symbol på forsoningen (se Moses 5:5–8; se også 
2 Nephi 25:24). Etter Jesu Kristi forsoning var det ikke 
lenger nødvendig å ofre dyr. Amulek hadde forkynt 
dette 30 år tidligere, da han sa at det blod som skulle 
utgytes av Guds Lam, skulle bli det “store og siste 
offer” som skulle være “altomfattende og evig” (Alma 
34:10). Han sa: “Derfor, er det nødvendig at det skulle 
være … slutt på all blodsutgytelse. Da skal Moseloven 
være oppfylt” (Alma 34:13). De rettferdige forventet at 
det skulle bli slutt på dyreofringer etter at Guds Sønn 
hadde ofret sitt blod.

•	 Hva	sier	3 Nephi	9:19–20	om	hvilket	offer	Herren	
krever	av	oss?	(Se	også	Omni	1:26.)

•	 Hva	tror	du	det	betyr	å	ofre	“et	sønderknust	hjerte	
og	en	angrende ånd”?

Mens elevene drøfter disse spørsmålene, kan du gjerne 
be dem lese uttalelsen av eldste D. Todd Christoffer-
son på side 289 i elevhåndboken. Denne uttalelsen 
finnes også på den tilhørende DVD-en A . Be elevene 
tenke på hva de vil gjøre for i større grad å ofre “et 
sønderknust hjerte og en angrende ånd”. Du kan gjerne 
foreslå at elevene skriver ned tankene sine.
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•	 Hvordan	kan	vi	i	større	grad	gi	dette	offeret	
til Herren?

Be elevene slå opp 3 Nephi 9:20 igjen.

•	 Hva	lover	Herren	oss	til	gjengjeld	for	at	vi	ofrer	et	
sønderknust	hjerte	og	en	angrende ånd?

Rund av med denne tanken fra eldste Neal A. Maxwell 
(1926–2004) i De tolv apostlers quorum:

“Når dere underkaster dere Guds vilje, gir dere 
ham det eneste dere faktisk kan gi ham som virke-
lig er deres eget. Vent ikke for lenge med å finne 
alteret eller med å begynne å legge viljens gave 
på det!” (i Conference Report, april 2004, 48; eller 
Liahona, mai 2004, 46; uthevelse i originalen).

Be elevene grunne på hvordan de kan underkaste seg 
Guds vilje.

3 Nephi 11:1–17. Jesu Kristi besøk på det 
amerikanske kontinent vitner om hans aktive 
tjenestegjerning og at hans oppstandelse 
virkelig fant sted
For å skape større ærbødighet når dere skal snakke om 
Frelserens besøk i Amerika, kan du be klassen synge 
eller lese teksten til “Han lever, min Forløser stor” (Sal-
mer, nr. 66), “Kristus er meg kjær” (Salmer, nr. 65) eller 
en annen kjent salme om Frelseren.

Be elevene forestille seg at de er en av dem som møtte 
Jesus Kristus på det amerikanske kontinent, mens du 
leser 3 Nephi 11:1–17. Still så noen av eller alle føl-
gende spørsmål:

•	 Hvordan	reagerte	folket	da	Frelseren	viste seg?

•	 Hva	tenkte	og	følte	du	mens	du	lyttet	til	denne	
beretningen?

•	 Hva	tror	du	du	ville	ha	følt	hvis	du	hadde	vært der?

Be en elev lese 3 Nephi 11:11 om igjen og en annen 
elev lese L&p 19:16–19    .

•	 Hvordan	beskrev	Frelseren	sin lidelse?

•	 På	hvilke	måter	kan	vi	vise	vår	takknemlighet	for	
Frelserens	lidelse	for oss?

Be en elev lese 3 Nephi 11:14–15 om igjen.

•	 Hva	kan	disse	versene	lære	oss	om	omfanget	av	
Frelserens	misjon?	Hva	kan	vi	lære	om	Frelserens	
omtanke	for	den enkelte?

Forklar at selv om vi ikke fysisk har kjent på Frelse-
rens hender og føtter, kan vi føle at han lever og bære 
personlig vitnesbyrd om ham. Oppfordre elevene til å 
bære sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus. Bær vitnesbyrd 
om Frelserens aktive tjenestegjerning i vårt liv i dag og 
at han virkelig sto opp fra de døde.

3 Nephi 11:29. “Stridighetens ånd” er av djevelen
La elevene lese 3 Nephi 11:29    . Du kan også opp-
fordre dem til å markere skriftstedet og ta seg tid til å 
lære det utenat.

•	 I	hvilke	situasjoner	kan	det	lett	oppstå	strid	i	vårt liv?

•	 Hva	har	du	lært	som	hjelper	deg	å	overvinne strid?

Vurder å presentere historien som fortelles av president 
Thomas S. Monson på side 292 i elevhåndboken.

•	 Hva	er	farene	ved	å	unnlate	å	gjøre	noe	med	strid	og	
konflikter?

3 Nephi 11:31–41. Kristi lære omfatter tro, 
omvendelse, dåp og Den hellige ånds gave
Be en elev fremsi fjerde trosartikkel. Mens han eller 
hun gjør det, skriver du følgende på tavlen:

	1.	Tro	på	Jesus Kristus

	2.	Omvendelse

	3.	Dåp

	4.	Den	hellige	ånds gave

Informer elevene om at Frelseren fremhevet disse prin-
sippene og ordinansene da han forkynte det han kalte 
“min lære” (3 Nephi 11:31–32, 39). Skriv Kristi lære 
over listen på tavlen. La elevene lese 3 Nephi 11:31–41 
og legge merke til Frelserens lære.

•	 Hva	sier	3 Nephi	11:39–41	om	hva	Frelseren	lover	
oss	hvis	vi	bygger	på	hans lære?
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La elevene raskt lese gjennom 3 Nephi 11:21–28 og 
telle hvor mange ganger Frelseren bruker ordene døpe 
eller døpt i disse versene (ni ganger).

•	 Hvorfor	trengte	folket	å	bli	undervist	om	dåp?	
(Se 3 Nephi 11:28.)

•	 Hvilke	spørsmål	om	dåp	blir	besvart	i	disse versene?

Bær ditt vitnesbyrd om viktigheten av å stadig utvikle 
vår tro på Frelseren, omvende oss og fornye våre dåps-
pakter ved å ta del i nadverden, slik at vi kan motta 
Den hellige ånd og bygge vårt liv på evangeliets sikre 
grunnvoll.
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Innledning
Denne skriftbolken inneholder en preken som den 
oppstandne Kristus holdt for folket i landet Overflod. 
Denne prekenen, som er svært lik Bergprekenen, slik 
den er nedtegnet i Matteus 5–7, inneholder prinsipper 
som danner et mønster når det gjelder å følge Frelse-
ren og oppnå fullkommenhet i livet heretter. President 
Harold B. Lee (1899–1975), Kirkens 11. president, 
forklarte at i sin preken “har Mesteren i noen grad 
gitt oss en åpenbaring av sin egen karakter, som var 
fullkommen, … og ved å gjøre det har han gitt oss en 
oppskrift for vårt eget liv” (Decisions for Successful 
Living [1973], 56).

I likhet med de fleste kapitler i denne håndboken, 
inneholder dette kapitlet mer stoff enn det som kan 
gjennomgås i én klasseperiode. Velg ut de undervis-
ningsforslag som best dekker dine elevers behov.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Saligprisningene	er	rettesnorer	for	hvordan	vi	kan	bli	

lykkelige (se 3 Nephi 12:1–12).

•	 Jesus	Kristus	er	Lovgiveren	(se	3 Nephi	12:17–47).

•	 Vi	skulle	etterleve	evangeliet	av	riktige	grunner	
(se 3 Nephi 13:1–6, 16–18).

•	 De	som	følger	Jesus	Kristus,	hører	og	gjør	det	han	
sier (se 3 Nephi 14).

Undervisningsforslag
3 Nephi 12:1–12. Saligprisningene er rettesnorer 
for hvordan vi kan bli lykkelige
Forklar at læresetningene i 3 Nephi 12:3–12 (og Mat-
teus 5:3–12) ofte kalles saligprisningene. Be elevene slå 
opp side 294–95 i elevhåndboken og lese første avsnitt 
av kommentarene til 3 Nephi 12:3–12. Be dem merke 
seg betydningen av ordet saligprisning. Spør dem 
hvorfor de tror ordet velsignet er brukt som innledning 
til hver av saligprisningene.

Gi elevene tid til å analysere 3 Nephi 12:3–12 hver for 
seg. Foreslå at de bruker elevhåndboken for å få større 
forståelse av versene. Be dem lage en liste over de 
egenskaper eller tilstander som omtaltes i disse ver-
sene, som kan gjøre oss lykkelige. Del så elevene i små 
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grupper og be dem dele sin forståelse med hverandre 
og drøfte hvordan de egenskaper og tilstander som er 
omtalt i disse versene, kan veilede vårt liv. Be én elev 
fra hver gruppe om å gi et sammendrag av gruppens 
forståelse for resten av klassen. Skriv elevenes svar på 
tavlen. Du kan gjerne presentere president Harold B. 
Lees uttalelse om at fire av saligprisningene gjelder 
vårt privatliv og vårt forhold til Gud, og fire gjelder 
vårt forhold til andre (se Decisions for Successful 
Living, 54–62).

La elevene lese det andre avsnittet av kommentarene til 
3 Nephi 12:3–12 (side 295 i elevhåndboken).

•	 Hvordan	bygger	hver	saligprisning	på	den forrige?

3 Nephi 12:13–16. Vi skulle være “jordens salt” 
og et lys for andre mennesker
Be en elev lese 3 Nephi 12:13. Vis en saltbøsse. Be ele-
vene sammenligne bruken av salt med den innflytelse 
siste-dagers-hellige kan ha på andre mennesker.

Be en elev lese Lære og pakter 101:39. Rett elevenes 
oppmerksomhet mot sammenhengen mellom inn-
gåelse av pakter og å være “jordens salt”. Påpek at i 
tillegg til å smakssette mat, kan salt også hindre maten 
i å bli bedervet.

•	 Hvordan	kan	vi	hjelpe	andre	å	unngå	åndelig	
“bedervelse”	ved	å	holde	våre	pakter	med Herren?

Les uttalelsen av eldste Carlos E. Asay på side 297 i 
elevhåndboken (finnes også på den tilhørende DVD-en 
A ). Be elevene tenke på hva de må gjøre for å bevare 

sin “smak”.

Be en elev lese 3 Nephi 12:14. Vis en lommelykt eller 
lampe. Spør elevene hvordan siste-dagers-helliges liv 
kan være som et lys for andre.

Når elevene har svart, setter du en lommelykt eller et 
utent stearinlys på en pult eller et bord (husk at åpne 
flammer ikke er tillatt i Kirkens bygninger). Be en elev 
lese 3 Nephi 12:15. Sett noe, for eksempel en eske, 
over lommelykten eller det utente stearinlyset.

•	 Hva	skjer	til	slutt	med	flammen	på	et	stearinlys	hvis	
det	blir	tildekket?

•	 Hvordan	kan	vi	bevisst	eller	ubevisst	skjule	vårt lys?
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Les 3 Nephi 12:16.

•	 Hvordan	kan	vi	“la	[vårt]	lys	skinne”	uten	å	være	
hovmodige?	(Se	også	3 Nephi	18:24.)

3 Nephi 12:17–47. Jesus Kristus er Lovgiveren
Før klasseperioden klargjør du fem forskjellige papir-
strimler. På hver papirstrimmel skriver du en av føl-
gende skriftstedhenvisninger med spørsmål:

 1. 3 Nephi 12:21–26. Hvilken sammenheng er det mel-
lom	sinne	og	sårende	handlinger?

 2. 3 Nephi 12:27–30. Hvilken sammenheng er det mel-
lom	våre	tanker	og	våre	handlinger?

 3. 3 Nephi 12:33–37. I disse versene lærer Frelseren oss 
at vi alltid skulle holde ord. Hvordan kan en uærlig 
person	overvinne	sin	uærlighet?

 4. 3 Nephi 12:38–42. Hva er noen mulige resultater når 
en person slår tilbake mot en annens sårende ord 
eller	handlinger?

 5. 3 Nephi 12:43–46. Hvordan blir vi selv påvirket hvis 
vi	føler	uvilje	mot	andre	mennesker?

Be en elev lese 3 Nephi 12:19.

•	 Hvem	ga	Moseloven?

Skriv Jesus Kristus er Lovgiveren på tavlen.

Forklar at i 3 Nephi 12:21–47 nevner Frelseren elemen-
ter av den tradisjonelle forståelsen av Moseloven, og så 
lærer han oss en høyere lov. Hjelp elevene å forstå at 
når han bruker uttrykk som “Dere har hørt det har blitt 
sagt” eller “Det står skrevet” i disse versene, presenterer 
han en gammel forståelse av Moseloven. Når han sier 
noe sånt som “Men jeg sier dere”, introduserer han en 
høyere lov.

Del klassen i fem grupper. Gi hver gruppe en av 
papirstrimlene du klargjorde (se begynnelsen av dette 
undervisningsforslaget). Be dem lese skriftstedet sam-
men og drøfte det tilhørende spørsmålet. Noen av dem 
vil finne ytterligere hjelp på side 297–98 i elevhånd-
boken. Be hver gruppe forberede en fremførelse for 
klassen hvor de:

 1. Leser skriftstedet høyt.

 2. Gir et sammendrag av den forståelse av Moseloven 
som presenteres i skriftstedet.

 3. Besvarer spørsmålet på papirstrimmelen.

 4. Foreslår hva vi må gjøre for å følge den høyere lov.

(I forbindelse med vers 43 skulle du bemerke at det 
ikke står noe i Det gamle testamente om at Moseloven 
sier det er riktig å elske vår neste, men hate våre fien-
der. Dette var tydeligvis en oppfatning som snek seg 
inn blant Israels hus etter Moses’ tid, og ble akseptert 
som en filosofi forbundet med Moseloven.)

3 Nephi 12:48. Vi kan bli fullkomne
Be en elev lese 3 Nephi 12:48.

•	 Hvordan	er	det	mulig	for	oss	å	holde	dette	budet?	
(La elevene lese president James E. Fausts uttalelse 
på side 299–300 i elevhåndboken for å få større 
forståelse.)

Be en elev komme frem foran klassen. Forklar at i 
følgende anskueliggjørelse symboliserer denne enden 
av klasserommet det stadium eleven nå befinner seg på 
på veien mot fullkommenhet, mens den andre enden 
symboliserer fullkommenhet. Be eleven ta ett steg mot 
den andre enden av klasserommet.

•	 Har	han	(eller	hun)	oppnådd	fullkommenhet ennå?

•	 Er	steget	bortkastet	fordi	det	ikke	har	bragt	ham	
(eller	henne)	hele	veien	til	fullkommenhet?

•	 Hvordan	skal	han	(eller	hun)	noensinne	bli	
fullkommen?

Hjelp elevene å forstå at vi må fortsette ett steg om 
gangen dersom vi noensinne skal nå vårt endelige mål 
som er fullkommenhet. For å gi et sammendrag av 
dette poenget, kan du lese følgende uttalelse av profe-
ten Joseph Smith:

“Når du klatrer opp en stige, må du begynne 
nederst og gå oppover trinn for trinn inntil du 
kommer til toppen. Og slik er det også med evan-
geliets prinsipper – du må begynne med det første 
og gå videre inntil du har lært alle opphøyelsens 
prinsipper. Men det vil gå svært lang tid etter at 
du har gått gjennom sløret før du vil ha lært dem” 
(i History of the Church, 6:306–7).
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Hvis du føler at elevene trenger ytterligere opp-
muntring når det gjelder Frelserens befaling om å 
være fullkomne, kan du vurdere å be dem lese pre-
sident Spencer W. Kimballs uttalelse på side 300 i 
elevhåndboken.

Før du avslutter denne diskusjonen, må du hjelpe 
elevene å forstå at for å bli fullkomne må vi utøve 
tro på Jesus Kristus og hans forsoning og komme til 
ham. Selv etter at vi har gjort alt vi kan, vil ikke våre 
anstrengelser være tilstrekkelig uten forsoningens kraft. 
Når du presenterer denne sannheten, kan du gjerne 
be elevene lese Moroni 10:32–33 og Lære og pakter 
76:50–53, 69–70. Be elevene forklare forholdet mellom 
Guds nåde og vårt mål om fullkommenhet.

3 Nephi 13:1–6, 16–18. Vi skulle etterleve 
evangeliet av riktige grunner
Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen:

3 Nephi	13:1–4

3 Nephi	13:5–6

3 Nephi	13:16–18

Be elevene lese hvert skriftsted hver for seg og forbe-
rede seg på å snakke om dets betydning (du må kan-
skje forklare at ordet almisser betyr bidrag, som penger 
eller mat, for å hjelpe de fattige). For hvert skriftsted 
stiller du følgende spørsmål:

•	 Hvilke	advarsler	ga	Frelseren	med	hensyn	til	hvor-
dan	vi	gir	almisser	(eller	hvordan	vi	ber	eller faster)?

•	 Kan	du	nevne	noen	eksempler	på	riktige	måter	å	
hjelpe de fattige på (eller riktige måter å be eller 
faste på)?

Hvis du føler at elevene trenger å snakke mer om å 
holde budene av riktige grunner, kan du be dem lese 
Moroni 7:6–9 og uttalelsen av eldste Dallin H. Oaks på 
side 377–78 i elevhåndboken.

3 Nephi 13:7–13. Frelseren har lært oss hvordan 
vi skulle be
For å gjennomgå Frelserens råd om bønn kan du be 
elevene lese etter tur fra 3 Nephi 13:7–13, ett vers hver. 

Etter hvert vers ber du elevene uttrykke prinsippet eller 
prinsippene fra dette verset med egne ord. Spør så om 
noen har flere tanker eller personlige erfaringer som 
angår verset.

3 Nephi 13:19–24. “Ingen kan tjene to herrer”
På tavlen skriver du følgende uttalelse av president 
Marion G. Romney (1897–1988) i Det første presi-
dentskap (sitat fra “Fredens pris”, Lys over Norge, feb. 
1984, 1):

“Det	finnes	dem	som	forsøker	å	tjene	Herren	uten	å	
fornærme	djevelen.”	–Marion G. Romney

•	 Hva	tror	du	denne	uttalelsen betyr?

•	 På	hvilke	måter	minner	uttalelsen	om	3 Nephi	13:24?

Presenter følgende råd fra president James E. Faust 
(1920–2007):

“I dag prøver mange av oss å tjene to Herrer – 
Herren og våre egne selviske interesser – uten 
å krenke djevelen. Gud vår evige Faders innfly-
telse oppfordrer oss innstendig, trygler oss om 
og inspirerer oss til å følge ham. I motsetning til 
dette oppfordrer Satans makt oss til å ringeakte 
og avvise Guds bud.

Eldste Marion G. Romney [sa]: ‘Konsekvensene av 
[det dødelige menneskes] valg er alt eller intet. Det 
er umulig for menneskene å unnslippe innflytel-
sen fra disse motstridende krefter. De vil uunn-
gåelig bli ledet av den ene eller den andre. Deres 
gudgitte handlefrihet gir dem evne og mulighet 
til å velge. Men velge må de. Heller ikke kan de 
tjene dem begge på samme tid’” (“Tjen Herren og 
stå imot djevelen”, Lys over Norge, nov. 1995, 2; se 
også Conference Report, okt. 1962, 94).

3 Nephi 13:25–34. Vi skulle søke “først Guds 
rike og hans rettferdighet”
Forklar at Frelseren rettet sine instruksjoner i 3 Nephi 
13:25–34 til sine tolv nephittiske disipler, som skulle 
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vie all sin tid til tjeneste i Kirken. Alle medlemmer kan 
imidlertid anvende 3 Nephi 13:33 på seg selv.

Be en elev lese 3 Nephi 13:33.

•	 Hva	betyr	dette	for	deg?	(Oppfordre	til	mer	enn	
ett svar.)

3 Nephi 14. De som følger Jesus Kristus, hører 
og gjør det han sier
Hold en stein i én hånd og sand i den andre. La sanden 
renne mellom fingrene.

•	 Hvilke	av	disse	to	materialene	ville	du	helst	ha	byg-
get	et	hus	på? Hvorfor?

Etter en kort diskusjon ber du en elev lese 3 Nephi 
14:24–27.

•	 Hvilke	to	ting	sier	Frelseren	vi	vil	gjøre	hvis	vi	
er kloke?

•	 Hvorfor	er	begge	disse	handlingene	nødvendige	for	
å	arve	evig liv?

Skriv følgende på tavlen:

Frelserens uttalelser i 3 Nephi 14

vers 1–2
vers 3–5
vers 6
vers 7–11
vers 12
vers 13–14
vers 15–20
vers 21–23

Be elevene hver for seg lese hvert av de åtte skriftste-
dene du har skrevet på tavlen. Fortell dem at hvert 
skriftsted inneholder råd fra Frelseren om rettferdig 
adferd. Når de har fått tid til å studere skriftstedene, ber 
du dem fortelle hvilken rettferdig adferd Jesus krever 
av dem som følger ham. (Vers 1–2: Dømme rettferdig; 
vers 3–5: Konsentrere oss om våre egne, ikke andres 
feil; vers 6: Vise respekt for alt som er hellig; vers 7–11: 
Søke personlig åpenbaring for å få svar på våre spørs-
mål; vers 12: Behandle andre slik vi selv ønsker å bli 

behandlet; vers 13–14: Velge evangeliets vei, som fører 
til evig liv; vers 15–20: Følge sanne profeter; vers 21–23: 
Gjøre Guds vilje.)

Del klassen i åtte grupper. Gi hver gruppe i oppgave å 
forberede en kort presentasjon om en av de rettferdige 
adferdene som står i listen ovenfor. Presentasjonene 
skulle ikke være lenger enn to til tre minutter. Hver 
presentasjon kan inneholde følgende:

 1. Si hvilken rettferdig adferd det gjelder.

 2. Et skriftsted fra et av standardverkene som hjelper 
oss å forstå mer om den rettferdige adferden.

 3. Eksempler fra vår egen tid som viser hvor viktig den 
rettferdige adferden er og hvor relevant den er for 
vårt liv i dag.

 4. Et personlig vitnesbyrd om den rettferdige adferden 
og de velsignelser som kommer ved å gjøre den til 
den del av vårt liv.

Mens gruppene holder sine presentasjoner, skriver du 
de rettferdige adferdene på tavlen. Hvis ikke det er 
praktisk å skrive dem på tavlen, lager du en plakat før 
klassepeerioden som du viser nå.

Oppfordre hver elev til å velge én rettferdig adferd å 
konsentrere seg om. Det kan være lurt å gi elevene tid 
til å skrive sine tanker og utviklingsmål i en notatbok 
eller på et ark.

For å repetere det forrige undervisningsforslaget eller 
for å runde av hele leksjonen, kan du gjerne lese eller 
lese om igjen Frelserens avslutning av sin preken, som 
finnes i 3 Nephi 14:24–27. Uttrykk dine følelser med 
hensyn til å bygge på en sikker grunnvoll. Oppfor-
dre elevene til å følge Frelserens råd om å høre hans 
ord og handle etter dem (se vers 24). Du kan også be 
elevene synge “Jeg er Guds kjære barn” (Salmer, nr. 
187) som en påminnelse om hvorfor vi ønsker å følge 
prinsippene i denne prekenen.

3 Nephi 14:6. “Det som er hellig” skulle 
behandles med omtanke
Spør elevene hva de tror symbolikken i 3 Nephi 14:6 
betyr. Foreslå at de krysshenviser 3 Nephi 14:6 til Lære 
og pakter 63:64. Forklar at “det som er hellig” (3 Nephi 
14:6), er alt av spesiell åndelig art, som et svar på bønn, 
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en prestedømsvelsignelse, personlig åpenbaring, en 
hellig opplevelse osv.

•	 Hvilken	fare	ligger	det	i	å	snakke	om	hellige	opp-
levelser med personer som ikke kan eller ikke vil 
forstå dem?

•	 Hvordan	kan	rådet	i	Lære	og	pakter	63:64	gjelde	det	
å	snakke	om	hellige	opplevelser?

3 Nephi 14:12. “Den gylne regel”
Les 3 Nephi 14:12, som er kjent som den gylne regel.

•	 På	hvilke	måter	gjenspeiler	den	gylne	regel	andre	
prinsipper	i	Frelserens preken?

Be elevene fortelle om tilfeller hvor de har hatt nytte av 
dette prinsippet.
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Innledning
Da Frelseren underviste Nephis folk, presenterte han 
seg som “loven og lyset” (3 Nephi 15:9) og som “hyrde” 
for sitt folk (se 3 Nephi 15:17, 21; 16:3). Disse titlene 
kan styrke vår forståelse av Frelserens tjenestegjerning 
blant nephittene. Han hadde vært “loven” og “lyset”, 
men israelittene hadde vært uvillige til å overholde 
fylden av hans lov, og måtte derfor etterleve en lavere 
lov til de var klare til å komme til “det sanne lys som 
opplyser hvert menneske” (L&p 93:2). På det amerikan-
ske kontinent underviste Jesus Kristus, den gode hyrde, 
noen av sine “andre får” (3 Nephi 15:17) og oppfordret 
dem til å følge ham, kilden til det sanne lys.

Denne skriftbolken slutter med en gripende ånde-
lig opplevelse som nephittene i landet Overflod fikk 
del i. Her passer det fint å bære vitnesbyrd om Jesu 
Kristi kjærlighet til oss. Du kan oppfordre elevene til å 
grunne og be, akkurat slik Frelseren befalte nephittene 
å gjøre, for å hjelpe dem å forberede seg for større 
forståelse av Frelseren og hans læresetninger. For å 
underbygge undervisningsforslagene til 3 Nephi 17, 
kan du vurdere å bruke “Min glede er fullkommen”, en 
fire minutter lang videopresentasjon på Mormons bok 
DVD-presentasjoner (artikkelnummer 54011 170).

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Jesus	Kristus	ga	og	oppfylte	Moseloven	(se	3 Nephi	

15:1–10).

•	 Frelseren	sa	at	“andre	får”	ville	få	høre	hans	røst	
(se 3 Nephi 15:11–24; 16:1–6).

•	 Ettertanke	og	bønn	hjelper	oss	å	forstå	Jesu	Kristi	
ord (se 3 Nephi 17:1–4).

•	 Frelseren	har	medlidenhet	og	barmhjertighet	med	
sitt folk (se 3 Nephi 17:5–25).

Undervisningsforslag
3 Nephi 15:1–10. Jesus Kristus både ga og 
oppfylte Moseloven
Presenter følgende situasjon for elevene: Tenk deg at 
du lever i et samfunn hvor loven er veldig detaljert 
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med hensyn til hvordan folk skulle oppføre seg. Dagen 
kommer da folket blir bedt om å følge en ny lov som 
fokuserer mindre på detaljene i hva folk gjør og mer 
på hensikten bak folkets handlinger og personlig 
ansvarlighet.

•	 Hvordan	kan	denne	loven	påvirke	hvordan	folk	
oppfører seg?

•	 Hva	vil	avgjøre	om	du	lykkes	eller	mislykkes	med	å	
etterleve	den	nye loven?

Be en elev lese 3 Nephi 1:24–25.

•	 Hvilken	lov	visste	folket	ville	bli	oppfylt	en dag?

Be en elev lese 3 Nephi 15:1–10.

•	 Hva	så	du	i	disse	versene	om	Frelserens	myndighet	
over	Moseloven?	(Skriv	elevenes	svar	på tavlen.)

•	 Hva	tror	du	Jesus	Kristus	mente	da	han	sa	han	var	
“loven”	og “lyset”?

•	 Frelseren	sa:	“Se	hen	til	meg”	(3 Nephi	15:9).	Hva	
betyr	dette	for	deg?	På	hvilke	måter	påvirker	vår	
kjærlighet til Herren hvordan vi ser hen til ham og 
følger ham?

3 Nephi 15:11–24; 16:1–6. Frelseren sa at “andre 
får” ville få høre hans røst
Vis en globus eller et verdenskart. (Hvis elevene har 
den nye utgaven av trippelkombinasjonen, er det et 
verdenskart i slutten av boken i den delen som heter 
Kronologisk oversikt, kart og fotografier fra Kirkens 
historie.) Be elevene finne ut hvor Herrens får i Det 
nye testamente befant seg. (Det hellige land, i Midtøs-
ten.) Be en elev lese Johannes 10:11–16. Be så elevene 
krysshenvise disse versene til 3 Nephi 15:16–20. Be 
dem finne ut omtrent hvor de “andre får” som Jesus 
Kristus omtalte i Johannes 10, befant seg. (Vær forsiktig 
med spekulasjoner om et bestemt område.)

•	 Hvor	mye	visste	jødene	om	Herrens	“andre får”?

•	 Hvorfor	ga	ikke	Jesus	jødene	informasjon	om	sine	
“andre	får”?	(Se	3 Nephi	15:18–20.)

•	 Hvem	er	de	hedningefolk	Frelseren	omtaler	i	
3 Nephi	15:22–23?
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Presenter følgende forklaring av ordet hedningefolk:

“Slik ordet hedningefolkene (hedningene) er brukt 
i Skriftene, har det flere betydninger. Av og til hen-
viser det til folk som ikke tilhører Israels slekts-
linje, i andre tilfeller til folk som ikke er jøder, 
men i noen tilfeller også til nasjoner som ikke har 
evangeliet, selv om det kan være israelittisk blod 
blant dem. Denne siste måten å bruke ordet på er 
spesielt karakteristisk for Mormons bok og Lære 
og pakter” (Veiledning til Skriftene, “Hedningefol-
kene”, scriptures .lds .org).

•	 Hva	sier	vers 22–23	om	hvordan	hedningefolkene	
skulle	høre	Herrens	røst?	(Se	også	1 Nephi	10:11.)

Les 3 Nephi 16:1–3 sammen med elevene. Spør om de 
kan tenke seg hvem disse “andre får” var.

Foreslå at elevene krysshenviser 3 Nephi 16:1–3 til 
2 Nephi 10:22; 29:12–14 og 3 Nephi 17:4.

Presenter følgende uttalelse av eldste Bruce R. 
 McConkie (1915–1985) i De tolv apostlers quorum:

“Besøkte ikke Jesus dem [Israels andre stammer] 
etter at han virket blant nephittene? Svar: Natur-
ligvis gjorde han det, på ett eller flere steder i 
henhold til sine hensikter. Han samlet dem da på 
akkurat samme vis som han samlet nephittene i 
landet Overflod, slik at de også kunne høre hans 
røst og føle naglegapene i hans hender og føt-
ter. Dette kan det ikke være noen tvil om” (The 
 Millennial Messiah: The Second Coming of the Son 
of Man [1982], 216; uthevelse i originalen).

3 Nephi 16:8–20. Frelseren advarte menneskene 
i de siste dager
Skriv følgende spørsmål på tavlen:

Hva	ville	bringe	elendighet	over	både	hedningefolkene	
og	Israels barn?

Hva	vil	skje	med	dem	som	ikke	vil	omvende	seg	i	de	
siste dager?

Hvilke	velsignelser	mottar	de	som	omvender seg?

La elevene gå sammen to og to. Be hver enkelt om å 
granske 3 Nephi 16:8–20, hvorav den ene av dem mer-
ker seg advarsler og løfter til hedningefolkene og den 
andre merker seg advarsler og løfter til Israels barn. Be 
dem også samarbeide om å besvare spørsmålene på 
tavlen. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem 
fortelle resten av klassen hva de har kommet frem til.

3 Nephi 17:1–4. Ettertanke og bønn hjelper 
oss å forstå Jesu Kristi ord
Be elevene granske 3 Nephi 17:1–3. Foreslå at de mar-
kerer ord som beskriver hvordan vi kan lære å forstå 
Herrens ord. Be dem dele sine svar med hverandre.

•	 På	hvilke	måter	kan	disse	versene	angå	noen	som	del-
tar	i	en	Institutt-klasse?	på	et	nadverdsmøte?	i	templet?	
På	hvilke	måter	kan	det	angå	personlig	skriftstudium?

•	 Hvorfor	er	ettertanke	nødvendig	for	å	få	dypere	for-
ståelse	av	evangeliet?

3 Nephi 17:5–25. Frelseren har medlidenhet 
og barmhjertighet med sitt folk
Be en elev lese 3 Nephi 17:5–15. Be elevene merke 
seg karakteregenskaper som Herren viste i sin veksel-
virkning med folket. Skriv svarene på tavlen. De kan 
omfatte følgende:

 1. Han har medlidenhet (se vers 6).

 2. Han er barmhjertig (se vers 7).

 3. Han forstår våre behov (se vers 8).

 4. Han har stor makt (se vers 9).

 5. Han elsker små barn (se vers 11).

 6. Han avskyr synd (se vers 14).

 7. Han ba til Faderen (se vers 15).
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Les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson 
(1899–1994), Kirkens 13. president:

“Det menneske er størst, mest velsignet og lykke-
ligst som 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” (“Jesus Kristus – Gaver og forventninger”, 
Lys over Norge, des. 1987, 3).

Be en elev lese vers 16–25 mens de andre elevene 
hver for seg overveier de hellige begivenheter som er 
beskrevet der. La elevene forestille seg hvordan det 
ville ha vært å være tilstede under Frelserens besøk. 
Vurder så om du skal bruke noen av eller alle de føl-
gende spørsmålene til å lede en diskusjon:

•	 Hva	tror	du	at	du	ville	ha	følt	dersom	du	var	vitne	til	
disse	begivenhetene?

•	 Hvordan	tror	du	dette	ville	ha	påvirket deg?

•	 Hvilken	del	av	opplevelsen	ville	ha	gjort	størst	inn-
trykk	på	deg? Hvorfor?

For å understreke Frelserens kjærlighet til små barn, 
kan du be elevene lese Matteus 19:13–14.

•	 Hva	kan	vi	lære	av	Frelserens	handlinger	overfor	
små barn?

Be elevene fortelle hva de tenker og føler angående 
denne beretningen.

Vurder å presentere følgende eksempel på kjærlighet til 
små barn, slik det ble gjengitt av eldste Eduardo Ayala 
i De sytti:

“Et av de største uttrykk for kjærlighet til barn som 
jeg har sett, fant sted da jeg var stavspresident i 
Chile. President Spencer W. Kimball besøkte Chile 
i anledning en områdekonferanse. Medlemmer 
av Kirken fra fire land møttes i et stadion med 
plass til 15 000 mennesker. Vi spurte president 
Kimball hva han ønsket å gjøre etter konferansen. 
Med tårer i øynene sa han: ’Jeg ønsker å hilse på 
barna.’En av prestedømslederne kunngjorde over 
mikrofonen at president Kimball ønsket å hånd-
hilse på eller velsigne alle barna som befant seg 
i stadionet. Folkemengden ble forbløffet – det 
ble helt stille. President Kimball hilste på to tusen 
barn, ett etter ett. Han gråt idet han håndhilste 
på dem, kysset dem eller la sine hender på deres 
hoder for å velsigne dem. Barna var svært ærbø-
dige og så også på ham og gråt. Han sa at han 
aldri i sitt liv hadde følt en slik ånd. Det var et fan-
tastisk øyeblikk for alle Kirkens medlemmer som 
var tilstede” (i Janet Peterson og Eduardo Ayala: 
”Friend to Friend”, Friend, mars 1996, 6–7).
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Innledning
I 3 Nephi 18–19 leser vi Frelserens læresetninger om 
nadverden, bønn og Den hellige ånds veiledning. Ved 
å studere disse læresetningene omhyggelig vil elevene 
få større forståelse av hvorfor de tar del i nadverden. 
De vil lære hvordan de kan komme nærmere sin him-
melske Fader ved bønn og hvordan de kan motta Den 
hellige ånds veiledning daglig.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Verdig	deltagelse	i	nadverden	gir	oss	Den	hellige	

ånds veiledning (se 3 Nephi 18:1–14, 28–32).

•	 Når	vi	ber	i	tro,	hjelper	det	oss	å	oppnå	våre	rett-
ferdige ønsker, og det hindrer oss i å bli villedet av 
Satan (se 3 Nephi 18:15–21).

•	 Kirkens	medlemmer	skulle	tilby	alle	mennesker	fel-
lesskap (se 3 Nephi 18:22–32).

•	 Den	hellige	ånds	veiledning	gis	oss	hvis	vi	ønsker	
den og er verdige til den (se 3 Nephi 19:6–13, 20–21).

•	 Jesus	Kristus	er	vår	talsmann	hos	Faderen	
(se 3 Nephi 19:15–23).

Undervisningsforslag
3 Nephi 18:1–14, 28–32. Verdig deltagelse i 
nadverden gir oss Den hellige ånds veiledning
Les 3 Nephi 18:1–14, 28–32 sammen med elevene. Be 
dem prøve å finne minst fem viktige sannheter som 
Frelseren forkynte om nadverden. Be elevene fortelle 
hvilke sannheter de finner. Be en elev skrive disse 
sannhetene på tavlen.

President James E. Faust (1920–2007) i Det første presi-
dentskap forklarte at vår verdighet til å ta del i nadver-
den henger nøye sammen med i hvilken grad vi mottar 
Den hellige ånds veiledning:

“Når vi verdig tar del i det helligede brødet og 
vannet til minne om Frelserens offer, vitner vi for 
Gud Faderen at vi er villige til å påta oss hans 
Sønns navn, alltid huske ham og holde hans bud 
som han har gitt oss. Hvis vi gjør dette, vil vi alltid 
ha hans Ånd med oss” (i Conference Report, april 
1998, 20; eller Lys over Norge, juli 1998, 18).

Kapittel 43
3 Nephi 18–19

Be elevene lese nadverdsbønnene i Moroni 4:3 og 5:2. 
Oppfordre dem til å markere det disse versene sier at 
vi må gjøre for å kunne nyte godt av Den hellige ånds 
veiledning. Be dem dele svarene sine med hverandre.

•	 Hvordan	vil	det	å	“alltid	minnes”	Frelseren	føre	til	at	
“hans	Ånd	alltid	kan	være	hos [oss]”?

Du kan vurdere om du vil oppfordre elevene til å lese 
uttalelsen av eldste Dallin H. Oaks på side 309 i elev-
håndboken. I denne uttalelsen forklarer eldste Oaks 
sammenhengen mellom verdig deltagelse i nadverden 
og å motta englers betjening.

3 Nephi 18:15–21. Når vi ber i tro, hjelper det 
oss å oppnå våre rettferdige ønsker, og det 
hindrer oss i å bli villedet av Satan
Forklar at det å alltid ha Ånden med oss innebærer et 
sterkt forhold til Gud gjennom bønn.

•	 Hva	er	forskjellen	mellom	å	be	og	å	bare	uttale	
en bønn?

•	 Hvordan	har	bønn	styrket deg?

Be en elev lese 3 Nephi 18:15, 18.

•	 Hva	befaler	Frelseren	oss	å	gjøre	i	disse	
versene? Hvorfor?

•	 Hva	tror	du	det	betyr	å	“alltid	våke	og	be”?	Hvordan	
hjelper	dette	oss	å	motstå	fristelser?

•	 Etter	at	Frelseren	hadde	befalt	sine	tolv	disipler	å	
“alltid våke og be”, ga han den samme befaling til 
hele folket (se 3 Nephi 18:15–18). Hva kan du lære 
av det faktum at Frelseren lærte både disiplene og 
folkemengden	å	“alltid	våke	og be”?

Be en elev lese 3 Nephi 18:19–21. Be så alle elevene 
gjenta vers 20: “Og hva som helst dere ber Faderen 
om i mitt navn som er riktig, med tro på at dere skal få 
det, se, det skal bli gitt dere.” Vurder å bruke følgende 
diskusjonsspørsmål for å hjelpe elevene å tenke dypere 
gjennom dette verset:

•	 Hvorfor	tror	du	vi	må	be	i	Jesu	Kristi navn?

•	 Hva	tror	du	ordene	“som	er	riktig”	betyr	i	dette	
	skriftstedet?	(Du	kan	også	be	elevene	slå	opp	
Jakobs brev 4:3.)
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3 Nephi 18–19

Les Lære og pakter 46:30 sammen med elevene.

•	 Hva	sier	dette	verset	er	nøkkelen	til	å	be	om	det	som	
er riktig?

Forviss deg om at elevene forstår at selv en kjærlig 
anmodning, som at et familiemedlem må bli helbredet, 
må være i samsvar med Herrens vilje for å være riktig.

Presenter følgende vitnesbyrd av president Gordon B. 
Hinckley (1910–2008), Kirkens 15. president:

“Gud vår evige Fader lever. Han er universets 
Skaper og Herre, og likevel er han vår Fader. Han 
er Den allmektige og er overordnet alle. Vi kan nå 
ham	i	bønn…	Hører	han	et	barns	bønn?	Så	klart	
han	gjør.	Besvarer	han	den?	Så	klart	han	gjør.	Ikke	
alltid slik vi skulle ønske, men han svarer. Han 
hører og svarer” (Teachings of Gordon B. Hinckley 
[1997], 468).

Du kan gjerne vurdere å be en eller flere elever fortelle 
om sine erfaringer med å motta svar på bønn. (Vær 
oppmerksom på bønnens private karakter.) Bær ditt 
vitnesbyrd om hvordan vår himmelske Fader veileder 
og velsigner oss hvis vi ber til ham i tro.

3 Nephi 18:22–32. Kirkens medlemmer skulle 
tilby alle mennesker fellesskap
Minn elevene på at Kirkens ledere har bedt oss rekke 
ut en hånd til mindre aktive medlemmer, nye med-
lemmer og dem som ikke er medlem av Kirken. Dette 
rådet er ikke nytt. Be elevene lese 3 Nephi 18:22–25.

•	 Hva	blir	Kirkens	medlemmer	befalt	å	gjøre	i	
disse versene?

President Gordon B. Hinckley sa:

“Med et stadig økende antall konvertitter må vi gjøre 
en stadig kraftigere innsats for å hjelpe dem å finne 
seg til rette. Hver og en av dem trenger tre ting: en 
venn, en ansvarsoppgave og næring ved ‘Guds gode 
ord’ (Moroni 6:4). Det er vår plikt og anledning å 
sørge for disse tingene” (i Conference Report, april 
1997, 66; eller Lys over Norge, juli 1997, 47).

President Hinckleys råd kan også gjelde dem som ikke 
ennå er medlem av Kirken. Oppfordre elevene til å 
tenke etter om det er noen de kan invitere til å lære 
mer om evangeliet eller til å delta på et møte eller 
en aktivitet i Kirken. Dette kan være en person av en 
annen tro, et mindre aktivt medlem av Kirken eller et 
nytt medlem.

•	 Hvilken	rolle	spiller	det	om	vi	gir	en	invitasjon	som	
en	venn	istedenfor	etter oppdrag?

Presenter følgende oppmuntring fra eldste M. Russell 
Ballard i De tolv apostlers quorum (finnes også på den 
tilhørende DVD-en A ):

“Brødre og søstre, mitt budskap er en sak som 
haster, for vi trenger å beholde mange flere av 
våre konvertitter i fullt fellesskap og få aktivisert 
mange flere av de mindre aktive. Jeg ber dere 
inntrengende om å øke vennskapets og det rene 
kristne fellesskaps ånd i deres nabolag. En ny kon-
vertitt eller et nylig aktivisert medlem skulle føle 
varmen ved å være ønsket og bli ønsket velkom-
men til Kirkens fulle fellesskap. Kirkens medlem-
mer og ledere skulle gi dem næring og elske dem 
slik som Jesus ville ha gjort” (i Conference Report, 
okt. 1988, 36; eller Lys over Norge, jan. 1989, 25).

Oppfordre elevene til å be og overveie hvordan de kan 
bringe vedkommende de tenkte på, inn i fellesskapet 
– ikke av plikt, men av oppriktig kjærlighet til dem. 
Foreslå at elevene krysshenviser 3 Nephi 18:22–25 til 
Moroni 6:4. Ta dere litt tid som klasse til å drøfte hvor-
dan man kan invitere andre til å delta i Institutt.

Forklar at vi kan hjelpe til med å frelse vår himmelske 
Faders barn. Presenter følgende historie om president 
Thomas S. Monson da han var 12 eller 13 år gammel. 
Han fløt nedover Provo-elven i en stor hjulslange. Da 
han kom til den strieste delen av elven, så han at en 
ung dame hadde blitt dratt inn i de lumske virvelstrøm-
mene. Les historien nedenfor, eller bruk den tilhørende 
DVD-en slik at elevene kan se president Monson for-
telle historien selv B .



158

Kapittel 43

“Jeg hørte desperate skrik: ‘Redd henne! Redd 
henne!’ … Jeg så toppen av hodet hennes for-
svinne ned i vannet for tredje gang for å finne sin 
våte grav der. Jeg strakte ut hånden, grep tak i 
håret hennes og løftet henne over kanten av slan-
gen og inn i mine armer. Ved den nedre enden av 
kulpen var vannet roligere, og jeg padlet slangen, 
med min dyrebare last, til hennes ventende slekt-
ninger og venner. De slo armene rundt den dyvåte 
jenta og kysset henne og ropte: ‘Gudskjelov! 
Gudskjelov at du er i sikkerhet!’ Deretter klemte 
og kysset de meg. Jeg ble forlegen og gikk raskt 
tilbake til slangen og fortsatte turen nedover til 
Vivian Park-broen. Vannet var iskaldt, men jeg frøs 
ikke, for jeg var fylt med en varm følelse. Det gikk 
opp for meg at jeg hadde vært med på å redde et 
liv. Vår himmelske Fader hadde hørt ropene: ‘Redd 
henne! Redd henne!’ og tillatt meg, en diakon, å 
flyte forbi nøyaktig på det tidspunkt da det var 
behov for meg. Den dagen lærte jeg at den fineste 
følelsen i jordelivet er å innse at Gud, vår him-
melske Fader, kjenner hver enkelt av oss og gir 
oss rikelige anledninger til å se og få del i hans 
guddommelige kraft til å frelse” (i Conference 
Report, okt. 1995, 65–66; eller Lys over Norge, jan. 
1996, 48).

•	 Hvilke	paralleller	kan	du	se	mellom	president	
 Monsons opplevelse på elven og vårt forhold til 
dem som undersøker Kirken, er nye eller mindre 
aktive	medlemmer?

Be en elev lese 3 Nephi 18:26.

•	 Hvem	taler	Frelseren	til her?

Les 3 Nephi 18:28–29 sammen med elevene.

•	 Hvorfor	tror	du	det	er	viktig	å	forstå	at	disse	ver-
sene er rettet spesielt mot prestedømsledere og ikke 
mot	alle	Kirkens	medlemmer?	(Vi	har	ingen	rett	til	å	
bedømme en annens verdighet til å ta del i nadver-
den. Dette ansvaret påhviler vedkommende selv og 
hans eller hennes biskop eller grenspresident.)

Les 3 Nephi 18:30–32 sammen med klassen.

•	 Hvilke	instruksjoner	i	disse	versene	skulle	alle med-
lemmer	følge?	(Du	kan	gjerne	skrive	elevenes	svar	
på tavlen.)

Hjelp elevene å forstå at selv om de ikke har kall som 
biskop eller stavspresident, har de anledninger til å 
være hjelpsomme og vennlige og be for andres ve 
og vel.

3 Nephi 19:6–13, 20–21. Den hellige ånds 
veiledning gis oss hvis vi ønsker den og er 
verdige til den
Før klasseperioden kopierer du opp utdelingsarket på 
side 161.

Oppfordre hver elev til å tenke på noe verdifullt som 
de gjerne skulle hatt. Be dem tenke på hvordan denne 
gjenstanden kan berike deres liv og hva de må gjøre 
for å kunne skaffe seg den.

La elevene lese 3 Nephi 19:6–13, 20–21 og merke seg 
hva folket ønsket mest. Be dem tenke på hvordan Den 
hellige ånds gave velsigner dem og hva de må gjøre for 
å motta Åndens veiledning.

•	 Hvorfor	tror	du	disse	nephittene	ønsket	Den	hellige	
ånd	mer	enn	noe	annet?	Hva	kunne	Den	hellige	ånd	
tilføre	deres liv?

•	 Hva	gjorde	folket	for	å	kunne	motta	Den	
hellige ånd?

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	øke	vårt	ønske	om	å	motta	Den	
hellige	ånds	innflytelse	i	vårt	liv?	Hvorfor	er	det	vik-
tig	å	be	om	veiledning	fra	Den	hellige ånd?

Del ut utdelingsarket. Gi elevene tid til å lese det. Be 
dem merke seg prinsipper de har sett eksempler på i 
sitt eget liv, hos familiemedlemmer, venner eller i Skrif-
tene. Gi dem så anledning til å fortelle hverandre om 
disse opplevelsene eller beretningene i Skriftene.

3 Nephi 19:15–23. Jesus Kristus er vår talsmann 
hos Faderen
Skriv ordet Talsmann på tavlen.

•	 Hva	er	en	talsmann?	(En	person	som	taler	en	
annens sak.)
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3 Nephi 18–19

Les Lære og pakter 45:3–5 sammen med elevene.

•	 Hvordan	fungerer	Jesus	Kristus	som	vår talsmann?

Presenter følgende uttalelse av president Joseph 
 Fielding Smith (1876–1972), Kirkens 10. president:

“En talsmann er en som forsvarer og taler en 
annens sak, eller taler på vegne av en annen… 
Dette utgjør en del av [ Jesu Kristi] store misjon. 
… Da han var på jorden, ba han ofte for sine 
disipler, gikk i forbønn hos sin Fader for dem, og 
siden den gang har han hele tiden gått i forbønn” 
(Frelsende læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 
3 bind [1954–56], 1:26–27).

•	 Hva	føler	du	når	du	tenker	på	at	Jesus	fortsetter	å	
være	din	talsmann	hos Faderen?

Be en elev lese 3 Nephi 19:15–23. Drøft så følgende 
spørsmål som klasse. (Hvis elevene har spørsmål 
angående hvorfor disiplene ba til Jesus istedenfor til 
Faderen, kan du gjerne be dem lese uttalelsen av eldste 
Bruce R. McConkie på side 312 i elevhåndboken.)

•	 Hva	befalte	Jesus	folkemengden	og	sine	disipler	
å gjøre?

•	 Hva	lærer	Frelserens	bønn	i	vers 20–22	oss	om	å	
motta	Den	hellige ånd?

•	 Hva	ba	Jesus	til	sin	Fader	om?	Hva	ba	han	spesielt	
om angående dem som skulle høre hans utvalgte 
tjeneres ord?

Du kan gjerne påpeke at Frelseren holdt en lignende 
bønn ikke lenge før han led i Getsemane (se Johannes 
17). Elevene kan få ytterligere forståelse ved å sammen-
ligne Johannes 17:11, 20–23 med 3 Nephi 19:20–23. 
Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum 
trakk frem to poenger fra disse bønnene. Be elevene 
lese hans kommentarer på side 313 i elevhåndboken.

•	 Hva	vil	det	si	å	være	ett	med	vår	himmelske	Fader	
og	Jesus	Kristus?	Hva	vil	det	si	å	være	ett	med	
hverandre?

Be elevene grunne på følgende spørsmål:

•	 Når	har	du	følt	Den	hellige	ånds	innflytelse	i	det	
siste?	Hva	fikk	denne	opplevelsen	deg	til	å	føle	for	
Frelseren	og	menneskene	rundt deg?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å grunne på 
disse spørsmålene, kan du be dem uttrykke sine tanker. 
Du kan gjerne dele dine tanker også.
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Kapittel 43

Utdelingsark

Hvordan Den hellige ånd velsigner oss
“Den hellige ånd kan lede og inspirere våre dag-
lige handlinger til det gode” (Richard G. Scott, i 
Conference Report, okt. 2001, 107; eller Liahona, 
jan. 2002, 100).

“Den hellige ånd … er kilden til vårt vitnesbyrd om 
Faderen og Sønnen” (Robert D. Hales, i Conference 
Report, okt. 2000, 6; eller Liahona, jan. 2001, 6).

“Vi trenger Den hellige ånd som vår stadige 
ledsager for å kunne ta bedre valg i de avgjørel-
ser som vi står overfor hver dag… Når familiens 
medlemmer har Den hellige ånd, får de hjelp til å 
gjøre kloke valg – valg som vil hjelpe dem å vende 
tilbake sammen med sin familie til sin Fader i him-
melen og hans Sønn Jesus Kristus for å bo sammen 
med dem for evig” (Robert D. Hales, i Conference 
Report, okt. 2000, 6; eller Liahona, jan. 2000, 6).

“Våre unge menn og kvinner blir bombardert med 
heslige ting i verden. Åndens ledsagelse vil gi dem 
styrke til å motstå det onde, og når det er nødven-
dig, omvende seg og komme tilbake til den rette og 
smale sti… Alle trenger vi den styrke som er tilgjen-
gelig gjennom Den hellige ånd” (Robert D. Hales, i 
Conference Report, okt. 2000, 6; eller  Liahona,  
jan. 2001, 6).

“Den hellige ånds gave … hjelper oss å forstå læren 
og anvende den på oss selv” (Russell M. Nelson, 
i Conference Report, okt. 2000, 19; eller Liahona, 
jan. 2001, 19).

“Den hellige ånd vil lede vår tale” (Henry B. Eyring, 
i Conference Report, okt. 1997, 114; eller Lys over 
Norge, jan. 1998, 85).

“Det finnes ingen større velsignelse for oss enn Den 
hellige ånds gave – Den hellige ånd som leder oss, 
beskytter oss og velsigner oss” (Gordon B. Hinckley, 
Teachings of Gordon B. Hinckley, [1997], 259).

Hvordan vi innbyr Ånden
“Trofast studium av Skriftene bringer oss Den 
hellige ånd” (Henry B. Eyring, i Conference Report, 
april 2004, 16; eller Liahona, mai 2004, 18).

“Daglig bønn [innbyr Den hellige ånd]. Går vi ikke 
til Gud i bønn, kommer han sjelden til oss, og uten 
vår bønn er det ikke sannsynlig at han blir hos oss” 
(Henry B. Eyring, i Conference Report, okt. 1997, 
115; eller Lys over Norge, jan. 1998, 86).

“Når vi adlyder vår himmelske Faders vilje, vil 
denne uvurderlige Hellige ånds gave være med 
oss kontinuerlig” (Robert D. Hales, i Conference 
Report, okt. 2000, 6; eller Liahona, jan. 2001, 6).
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3 Nephi 20–22

Innledning
Før de mirakuløse hendelsene i 3 Nephi 17–19 begynte 
Jesus Kristus å undervise om oppfyllelsen av sine pak-
ter med Israel (se 3 Nephi 15–16). 3 Nephi 20–22 inne-
holder fortsettelsen av disse lærdommer (se 3 Nephi 
20:10). Du kan hjelpe elevene å forstå at hendelsene 
det profeteres om i disse kapitlene, herunder fremkom-
sten av Mormons bok og Kirkens gjenopprettelse i de 
siste dager, er tegn på at Herren aldri vil slutte å være 
god mot sitt folk. Innsamlingen av Herrens folk i de 
siste dager viser at han vil ha barmhjertighet med dem 
med “evig godhet” (se 3 Nephi 22:8–10) og at han vil 
bringe dem “hjem til [deres] arveland” (3 Nephi 21:28).

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Vår	himmelske	Fader	lovet	at	han	ville	samle	Israel	

i de siste dager (se 3 Nephi 20:11–29).

•	 Mormons	bok	medvirker	til	Israels	innsamling	
(se 3 Nephi 21:1–21).

•	 Herren	husker	sitt	paktsfolk	med	barmhjertighet	
og evig godhet (se 3 Nephi 22:1–13).

•	 Guds	folk	og	rike	vil	seire	til	slutt	(se	3 Nephi	
22:14–17).

Undervisningsforslag
3 Nephi 20:1–9. Hvis vi har en bønn i vårt hjerte, 
innbyr vi Den hellige ånds innflytelse
Be elevene skumlese 3 Nephi 19. Be én elev beskrive 
den opplevelsen nephittene hadde med bønn i 
Frelserens nærvær.

Be elevene lese 3 Nephi 20:1 hver for seg.

•	 Hva	ba	Jesus	folket	gjøre	etter	deres	spesielle	opple-
velse	med bønn?

•	 Hva	vil	det	si	å	be	i	ditt hjerte?

Presenter følgende uttalelse av president Boyd K. 
 Packer i De tolv apostlers quorum:

“Bønn er en så avgjørende del av åpenbaring at 
uten den kan sløret forbli lukket for deg. Lær å 
be. Be ofte. Be i ditt sinn, i ditt hjerte. Be på dine 
knær” (i Conference Report, okt. 1994, 76; eller 
Lys over Norge, jan. 1995, 59).

Kapittel 44
3 Nephi 20–22

•	 Hvilken	nytte	tror	du	folkemengden	hadde	av	å	
ha en bønn i sitt hjerte mens de lyttet til Frelserens 
undervisning?

•	 Hvilke	velsignelser	kan	du	motta	ved	å	huske	å	ha	
en	bønn	i	ditt hjerte?

•	 Hva	har	hjulpet	deg	å	ha	en	bønn	i hjertet?

3 Nephi 20:11–29. Vår himmelske Fader lovet 
at han ville samle Israel i de siste dager
Noen dager før leksjonen ber du en elev forberede en 
kort presentasjon om Israels adspredelse. Be eleven 
bruke “Oversikt over Israels adspredelse” på side 404 i 
elevhåndboken. Be eleven ha den grafiske oversikten 
fra side 404 på tavlen som en del av sin presentasjon.

Kopier dokumentet med tittelen “Israels innsamling” 
på side 405 i elevhåndboken. Ha med kopiene i til-
felle noen elever ikke har med seg elevhåndboken til 
leksjonen.

Under leksjonen informerer du elevene om at de 
nå skal få se en presentasjon om viktig bakgrunns-
informasjon for 3 Nephi 20–22. Be så eleven gi sin 
presentasjon.

Etter den ber du en elev lese 3 Nephi 20:11–13.

•	 Hva	ba	Frelseren	folket	huske	på	når	det	gjaldt	det	
adspredte Israel?

Del klassen i fem par eller grupper. Gi hver elev en 
kopi av “Israels innsamling” (eller be dem slå opp 
på side 405 i elevhåndboken). Be hver gruppe om å 
drøfte forskjellige deler av utdelingsarket. Be gruppene 
lage sammendrag av det de lærer. (Hvis ikke klassen 
er stor nok til å deles i fem par eller grupper, kan du 
enten gi mer enn én del til noen grupper eller utelate 
noen deler.)

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til studium og 
drøfting, ber du hver gruppe lære klassen det de selv 
har lært. Oppfordre dem til å fatte seg i korthet. Be 
de andre elevene høre godt etter og ta notater på sine 
kopier av utdelingsarket. Tilføy korte kommentarer for 
å klargjøre poenger etter behov.

Be en elev lese 3 Nephi 20:13.

•	 Hvilke	to	løfter	er	gitt	i	dette verset?

•	 Hvilken	sammenheng	er	det	mellom	disse løftene?
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Kapittel 44

Be en elev komme frem foran klassen. Fortell eleven at 
du kommer til å stille en rekke spørsmål som han eller 
hun skal besvare som om han eller hun har hukommel-
sestap. Still spørsmål som de følgende:

•	 Hvem	er	du?	Hva	heter	du?	Hvor	kommer	du	fra?	
Hvor	skal	du?	Hvor	er	familien din?

Etter dette rollespillet leder du en diskusjon ved hjelp 
av følgende spørsmål:

•	 Hvilke	problemer	ville	hukommelsestap	ha	skapt	
for deg?

•	 Hvordan	kan	man	hjelpe	en	som	har	mistet	hukom-
melsen,	å	huske	sin	identitet?

Be en elev lese det andre avsnittet av innledningen til 
kapittel 44 i elevhåndboken.

•	 Hvordan	forklarer	dette	avsnittet	at	noen	med-
lemmer av Israels hus kan sies å ha “åndelig 
hukommelsestap”?

Les følgende definisjon av Israels adspredelse og 
innsamling:

“Hvorfor	ble	Israel	adspredt?	…	Våre	israelittiske	
forfedre ble adspredt fordi de forkastet evangeliet, 
vanhelliget prestedømmet, forsaket Kirken og for-
lot 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 ha 
tro på Herren Jesus Kristus, omvende seg, bli døpt 
og motta Den hellige ånds gave og å holde Guds 
bud. Den innebærer å tro på evangeliet, slutte seg 
til Kirken og komme inn i riket. Den innebærer å 
motta Det hellige prestedømme, å bli begavet med 
kraft fra det høye på hellige steder og å motta alle 
Abrahams, Isaks og Jakobs velsignelser gjennom 
det celestiale ekteskaps ordinans. Og den kan 
også innebære å samles på et spesielt sted eller 
i et spesielt land som er utpekt for religionsutø-
velse” (Bruce R. McConkie, A New Witness for the 
Articles of Faith [1985], 515).

Hjelp elevene å se hvordan vår himmelske Fader og 
Frelseren personlig tar del i Israels innsamling. Les 
følgende vers, og be elevene finne ord eller uttrykk 
som sier noe om hvilken rolle Faderen og Sønnen har 
i innsamlingen. Etter hvert vers ber du elevene fortelle 
hva de har kommet frem til.

3 Nephi 20:18 (“Jeg vil samle mitt folk som en mann 
samler sine kornbånd.”)

3 Nephi 20:21 (“Jeg vil grunnfeste mitt folk, O 
Israels hus.”)

3 Nephi 20:26 (“Faderen … har sendt meg for å vel-
signe dere ved å vende hver og en av dere bort fra 
deres synder, og dette fordi dere er paktens barn.”)

3 Nephi 20:29 (“Jeg vil huske pakten som jeg har inn-
gått med mitt folk … at jeg ville samle dem i min egen 
beleilige tid og at jeg ville gi dem tilbake deres fedres 
arveland.”)

3 Nephi 20:39 (“Mitt folk skal kjenne mitt navn.”)

Be elevene fortelle hva de tenker og føler angående 
den kjærlighet vår himmelske Fader og Jesus Kristus 
har til alle mennesker. Be elevene åpne sitt hjerte for 
tilskyndelser om hvordan de kan hjelpe vår himmelske 
Fader å samle hans barn.

3 Nephi 21:1–21. Mormons bok medvirker til 
Israels innsamling
Les 3 Nephi 21:1–2, 7 sammen med elevene. Du 
må kanskje forklare at når det står “disse ting som 
jeg kunngjør for dere” i vers 2, er det snakk om 
Mormons bok.

•	 Hvilket	tegn	sa	Herren	ville	vise	at	Israels	innsamling	
hadde begynt?

•	 I	tillegg	til	å	være	et	tegn	på	innsamlingen,	hvor-
dan hjelper Mormons bok mennesker å samles til 
Herrens kirke?

Be elevene slå opp på Mormons boks tittelside. Be en 
elev lese det andre avsnittet.

•	 Hva	erklærer	Mormons	bok	til	medlemmer	av	
Israels hus?
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Be en elev lese følgende uttalelse av eldste C. Scott 
Grow i De sytti, som forklarer Mormons boks rolle i 
innsamlingen i de siste dager:

“Jesus Kristus ga oss Mormons bok som redskap til 
å samle det adspredte Israel” [se 3 Nephi 21:7] …

“Mormons bok er sitt eget vitne for folket i Latin-
Amerika og i alle nasjoner. Dens fremkomst i disse 
siste dager bærer vitnesbyrd om at Gud igjen har 
begynt å samle det adspredte Israel…

… Mormons bok: Et annet testamente om Jesus 
Kristus, er det middel hvorved folk fra alle 
nasjoner skal samles til Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige” (i Conference Report, okt. 2005, 
35–36; eller Liahona, nov. 2005, 35; uthevelse i 
originalen).

•	 Hvordan	har	Mormons	bok	hjulpet	deg	å	komme	
til Kristus?

•	 Hvordan	kan	vi	bruke	Mormons	bok	når	vi	sam-
arbeider med vår himmelske Fader om å samle 
inn hans barn?

La elevene lese 3 Nephi 21:9–11. Mens de leser, 
forklarer du at eldste Jeffrey R. Holland i De tolv 
apostlers quorum identifiserte tjeneren i disse versene 
som Joseph Smith (se Christ and the New  Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997], 287–88).

•	 Hva	vil	konsekvensene	bli	for	dem	som	forkaster	
Mormons bok og Jesu Kristi ord slik de er åpenbart 
gjennom	Joseph Smith?

Be elevene lese 5 Mosebok 18:18–19 og Apostlenes 
gjerninger 3:20–23, og oppfordre dem til å krysshen-
vise disse skriftstedene til 3 Nephi 21:11.

•	 Hvordan	kan	disse	versene	hjelpe	oss	å	forstå	
3 Nephi	21:11?

3 Nephi 22:1–13. Herren husker sitt paktsfolk 
med barmhjertighet og evig godhet
Be en elev lese 3 Nephi 22:5–6. Forsikre deg om 
at elevene forstår at ordene “din ektemann” i disse 

versene betyr Frelseren og at “en forlatt og i ånden 
bedrøvet kvinne og en ungdomshustru” betyr det 
adspredte Israel.

Be en elev lese 3 Nephi 22:7–10.

•	 Hva	lærer	dette	oss	om	Frelseren	og	hans	rolle	
i innsamlingen?

For å sammenfatte dette prinsippet kan du la ele-
vene lese informasjonen om 3 Nephi 22 på side 321 
i elevhåndboken.

3 Nephi 22:14–17. Guds folk og rike vil  
seire til slutt
Be en elev tegne et telt på tavlen.

Be en elev lese 3 Nephi 22:2.

•	 Hvordan	kan	du	utvide	et telt?

•	 Hva	menes	med	“forleng	dine	snorer	og	forsterk	
dine staver”?

Forklar at når noen ønsket å utvide et telt i oldtiden, 
dro de opp stavene (pluggene), flyttet dem lenger fra 
midtstangen og la til flere staver – for slik å skape mer 
plass under teltet. Det er dette som menes med å for-
lenge snorene og forsterke stavene.

Les følgende kommentar av president Ezra Taft Benson 
(1899–1994), Kirkens 13. president:

“Ordet stav er et symbolsk uttrykk. Se for dere 
et stort telt som blir holdt oppe av snorer som er 
utstrakt til mange plugger (staver) som er satt godt 
fast i bakken. Profetene sammenlignet Sion i de 
siste dager med et stort telt som omfattet jorden. 
Teltet ble holdt oppe av snorer festet til staver. 
Disse stavene er naturligvis forskjellige geografiske 
organisasjoner spredt utover jorden. For tiden blir 
Israel samlet til de forskjellige Sions staver” (“Styrk 
dine staver”, Lys over Norge, aug. 1991, 2).

•	 Hvordan	ligner	Kirkens	staver	på	pluggene	til	et	
gammelt telt?

Be en elev lese president Gordon B. Hinckleys uttalelse 
på side 321 i elevhåndboken. Denne uttalelsen finnes 



164

Kapittel 44

også på den tilhørende DVD-en A . Spør elevene om 
de noensinne har måttet forsvare sin tro mot angrep fra 
folk som kjemper mot Kirken og dens læresetninger. 
Be noen få elever kort fortelle om sine erfaringer.

Fortell elevene at 3 Nephi 22:14–17 inneholder infor-
masjon om slike opplevelser.

•	 Hvilke	prinsipper	kan	du	finne	i	3 Nephi	22:14	som	
hjelper	oss	å	takle	motstand	mot Kirken?

•	 Hvilke	løfter	er	gitt	i	3 Nephi	22:15,	17?	Hvordan	kan	
disse	løftene	hjelpe	oss	når	vi	møter motstand?

Bær vitnesbyrd om at Herren velsigner oss i våre 
utford ringer og at Kirkens fiender aldri vil lykkes  
med sine anstrengelser for å ødelegge den.
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Innledning
Da Jesus Kristus besøkte innbyggerne på det ameri-
kanske kontinent, forklarte han Skriftenes verdi og 
betydning. Han befalte nephittene å granske Skriftene 
med flid (se 3 Nephi 23:1–5). Denne befalingen om 
å granske innebærer noe mer enn tilfeldig lesning. 
Han befalte videre at de skulle tilføye visse detaljer og 
profetier til opptegnelsene til gavn for fremtidige gene-
rasjoner (se 3 Nephi 23:6–14; 24–25). Noen av disse 
tilføyelsene, ikke minst Malakis profetier, kan hjelpe 
oss i vår tid i våre anstrengelser for å forberede oss til 
Frelserens annet komme. Når du forbereder deg til å 
undervise i disse sannhetene, skulle du overveie hvor-
dan du kan oppmuntre elevene til å studere Skriftene 
enda mer inngående og flittigere. Du kan også hjelpe 
elevene å forstå hvordan Malakis profetier kan hjelpe 
dem å forberede seg til det annet komme.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Frelseren	befaler	oss	å	granske	profetenes	ord	med	

flid (se 3 Nephi 23:1–5).

•	 Vår	lydighet	til	evangeliets	prinsipper	hjelper	oss	
å forberede oss til Jesu Kristi annet komme (se 
3 Nephi 24–25).

•	 Hvis	vi	gir	akt	på	det	Herren	har	åpenbart,	forbere-
der vi oss til å motta større åpenbaringer (se 3 Nephi 
26:7–11).

Undervisningsforslag
3 Nephi 23:1–5. Frelseren befaler oss å granske 
profetenes ord med flid
Før leksjonen skriver du følgende på tavlen:

Hva befaler Herren oss å gjøre i disse versene?

3 Nephi	23:1–5

L&p	1:37–38

Be elevene lese disse versene hver for seg. Du kan 
gjerne forklare at selv om versene henviser til Jesajas 
ord og åpenbaringer i Lære og pakter, angår de våre 
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anstrengelser for å studere alle Skriftene. Når elevene 
har fått tilstrekkelig tid, spør du dem hvordan de ville 
ha svart på spørsmålene på tavlen.

•	 Hvorfor	tror	du	Herren	legger	så	stor	vekt	på	å	gran-
ske	Skriftene?

Les og drøft følgende uttalelse av president Ezra Taft 
Benson (1899–1994), Kirkens 13. president:

“Når de enkelte medlemmer og familier fordyper 
seg i Skriftene regelmessig og vedvarende, vil 
disse andre aktivitetsområdene følge automatisk. 
Vitnesbyrdene vil vokse. Forpliktelser vil styrkes. 
Familier vil forsterkes. Personlig åpenbaring vil 
komme i rikelig monn” (“Ordets makt”, Lys over 
Norge, nr. 6 1986, 81).

•	 Hvorfor	vil	andre	former	for	aktivitet	i	Kirken	
øke som følge av regelmessig og konsekvent 
skriftstudium?

Be elevene fortelle hvilken tid på døgnet de pleier å 
lese i Skriftene. Spør hvilke metoder de bruker for å 
gjøre sin tid med Skriftene meningsfylt.

Presenter følgende råd fra Tro mot pakten:

“Profeter i de siste dager råder oss til å studere 
Skriftene hver dag, både for oss selv og sammen 
med vår familie …

Det vil være til stor nytte for deg å følge dette 
rådet. Daglig, meningsfylt skriftstudium hjel-
per deg å være mottakelig for Den hellige ånds 
hvisken. Det bygger opp din tro, styrker deg mot 
fristelser og hjelper deg å komme nærmere din 
himmelske Fader og hans elskede Sønn.

Legg en plan for ditt personlige studium av Skrif-
tene. [Sett] av en bestemt tid hver dag til å studere 
Skriftene. I denne tiden må du lese omhyggelig 
og være lydhør for Åndens tilskyndelser. Be din 
himmelske Fader hjelpe deg å vite hva han ønsker 
at du skal lære og gjøre” (Tro mot pakten: En opp-
slagsbok i evangeliet [2004], 140).
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•	 På	hvilke	måter	kan	du	bedre	følge	befalingen	
om å granske Skriftene og ordene til vår tids 
profeter flittig?

Be elevene legge en plan for å forbedre sine vaner for 
personlig skriftstudium. Vurder om du skal gi dem litt 
tid i klassen til å skrive ned planene sine.

3 Nephi 23:6–14. Jesus Kristus befaler profeten 
å føre en nøyaktig skriftlig opptegnelse
Før undervisningen skriver du et avsnitt på tavlen eller 
på et ark, hvor du utelater flere viktige ord og uttrykk. 
Vis avsnittet. Vis elevene hvor det mangler tekst.

•	 Hvordan	påvirker	utelatelsene	en	lesers	evne	til	å	
forstå	hele	budskapet	i	avsnittet?

Forklar at Jesus Kristus har befalt profeter å føre nøy-
aktige skriftlige opptegnelser. Be elevene lese 3 Nephi 
23:6–14 og legge merke til at Frelseren er opptatt av at 
det manglet noe i nephittenes opptegnelse.

•	 Hvorfor	tror	du	det	ville	være	viktig	for	menneskene	
i	fremtiden	å	vite	at	denne	profetien	var oppfylt?

3 Nephi 24–25. Vår lydighet til evangeliets 
prinsipper hjelper oss å forberede oss til Jesu 
Kristi annet komme
Be elevene tenke på aktiviteter som krever omhygge-
lige forberedelser over lengre tid. Be dem fortelle hva 
de tenker på. (Elevene kan for eksempel nevne aktivi-
teter som å løpe et langdistanseløp eller å spare penger 
til misjon eller utdannelse.)

Les 3 Nephi 24:1 sammen med elevene, og forklar at 
denne profetien handler om Frelserens annet komme. 
Be dem finne ordet som beskriver hvordan Herren vil 
komme til sitt tempel.

Forklar at selv om Frelseren tilsynelatende vil komme 
“brått” til templet, så vil det være kulminasjonen av 
mange forberedelser for ham og hans folk.

•	 Hva	sier	profetiene	må	skje	for	å	forberede	Her-
rens	rike	til	det	annet	komme?	(Noen	svar	kan	være	
evangeliets og prestedømmets gjengivelse, Mormons 
boks fremkomst og evangeliets forkynnelse over 
hele verden.)

Påpek at akkurat som Herrens rike må forberedes til 
hans komme, må hver enkelt medlem av dette riket 
også være forberedt. I 3 Nephi 24 og 25 finner vi 
profetier som Frelseren befalte skulle skrives til gavn 
for fremtidige generasjoner (se 3 Nephi 26:2–3). Disse 
profetiene hadde ikke blitt tatt med på messingplatene 
– de ble nedtegnet av Malaki rundt 430 f.Kr., cirka 170 år 
etter at Lehi forlot Jerusalem (se Veiledning til Skriftene, 
“Malakias”, 122).

Forklar at vi kan lese 3 Nephi 24 og 25 som veilednin-
ger som kan hjelpe oss å forberede oss til Frelserens 
annet komme. Gi elevene tid til å lese kapitlene på 
egen hånd og finne minst to prinsipper i evangeliet 
som hjelper oss å forberede oss til det annet komme.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle 
hvilke prinsipper de har funnet. Spør dem hvordan de 
kan anvende prinsippene i sitt eget liv nå. (Du kan velge 
å drøfte tiende og tempelarbeid mer detaljert senere i 
leksjonen. I så fall vil du trolig ikke ønske å bruke så 
mye tid på disse prinsippene i denne aktiviteten.)

I 3 Nephi 24:8–11 befaler Herren sitt folk å etterleve 
tiendeloven. Når du snakker med elevene om tiende-
loven, kan du gjerne bruke noen av følgende kilder: 
side 324–25 i elevhåndboken; “Tiende” i Tro mot pak-
ten, side 155–56; og “Tiende og offergaver” i Til styrke 
for ungdom, side 34–35.

Be elevene overveie hvordan det å betale tiende og 
offergaver hjelper dem å “utholde den dagen han kom-
mer” (3 Nephi 24:2; se også L&p 64:23    ). Be en elev 
lese 3 Nephi 24:8.

•	 Hvorfor	er	det	å	ikke	betale	tiende	som	å	rane	
fra Herren?

Be elevene skumlese 3 Nephi 24:9–12 og prøve å finne 
svar på følgende spørsmål:

•	 Hvilke	velsignelser	er	lovet	dem	som	betaler	tiende	
og	offergaver?

•	 Hvordan	skiller	budet	om	å	betale	tiende	de	rettfer-
dige	fra	de	ugudelige?

Be elevene fortelle hvordan de har blitt velsignet ved å 
etterleve tiendeloven.
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Vis noen slektshistorieartikler, som bilder av forfedre, 
anetavler eller familiegruppeark.

•	 Hvilke	forpliktelser	har	vi	overfor	våre forfedre?

Les følgende uttalelse av profeten Joseph Smith:

“Det største ansvar Gud har pålagt oss her i denne 
verden, er å søke etter våre døde” (i History of the 
Church, 6:313).

Be elevene lese 3 Nephi 25:5–6. Du kan gjerne påpeke 
at engelen Moroni gjentok denne profetien første 
gang han besøkte Joseph Smith (se L&p 2; Joseph 
Smith–Historie 1:36–39). Angående denne profetien sa 
profeten Joseph Smith: “Jorden vil bli slått med en for-
bannelse, hvis det ikke finnes et eller annet sammen-
føyende ledd mellom fedrene og barna” (L&p 128:18).

•	 Hvem	sa	Herren	ville	komme	før	Det	annet komme?

•	 Hvorfor	ble	Elijah sendt?

Foreslå at elevene skriver L&p 110:13–16 i margen i 
nærheten av 3 Nephi 25:5–6. Be en elev lese kapittel-
overskriften til Lære og pakter 110:6. Be så en annen 
elev lese Lære og pakter 110:13–16.

•	 Når	og	hvor	kom	Elijah tilbake?

Du kan gjerne presentere følgende uttalelser om Elijahs 
tilbakekomst. Eldste Russell M. Nelsons uttalelse finnes 
også på den tilhørende DVD-en A .

“Det er interessant å merke seg at 3. april 1836 
feiret jødene påske og lot dørene til sine hjem 
stå åpne i påvente av Elijahs komme. Den dagen 
kom Elijah, ikke til jødenes hjem, men til templet 
i den lille byen Kirtland … til to ydmyke Herrens 
tjenere” ( Joseph Fielding Smith, Church History 
and Modern Revelation, 2 bind. [1953], 3:84).

“Elijah kom tilbake til jorden i det første templet 
som ble bygget i denne evangelieutdeling, der han 
og andre himmelske sendebud, under Herrens 
ledelse, overdro spesielle nøkler med prestedøms-
myndighet til den gjenopprettede kirken …

Ved dette begynte naturlig hengivenhet mellom 
generasjoner å bli sterkere. Denne gjengivelsen 
ble ledsaget av det som av og til kalles Elias’ 
[Elijahs] ånd – en tilkjennegivelse av Den hellige 
ånd som bærer vitnesbyrd om familiens guddom-
melige natur. Derfor samler mennesker over hele 
verden – uansett religiøs tilhørighet – opptegnel-
ser over avdøde slektninger i stadig større tempo.

Elijah kom ikke bare for å stimulere til forskning 
etter forfedre. Han gjorde det også mulig for fami-
lier å bli knyttet sammen utover jordelivets gren-
ser, for evig. Anledningen til å besegle familier 
for evig er faktisk den egentlige grunnen til vår 
slektsforskning” (Russell M. Nelson, i  Conference 
Report, april 1998, 43; eller Lys over Norge, juli 
1998, 34).

•	 På	hvilke	måter	vender	tempelordinanser	vårt	hjerte	
til	våre	avdøde	slektninger?	På	hvilke	måter	kan	
tempelordinanser vende vårt hjerte til våre familie-
medlemmer	som	fremdeles lever?

Oppfordre elevene til å fortelle hvordan de har blitt 
velsignet eller kan bli velsignet på grunn av tempel-
ordinanser. Be dem grunne på hva de kan gjøre for 
å oppfylle sine forpliktelser overfor sine forfedre.

Bær vitnesbyrd om velsignelsene som kommer av 
tempelordinanser.

3 Nephi 26:7–11. Hvis vi gir akt på det Herren 
har åpenbart, forbereder vi oss til å motta 
større åpenbaringer
Gi elevene noen minutter til å skrive spørsmål som kan 
besvares ved hjelp av 3 Nephi 26:7–11. Be dem spare 
spørsmålene sine til senere i leksjonen.

Les uttalelsen av president Spencer W. Kimball på 
side 336 i elevhåndboken.

•	 Hva	kan	vi	lære	av	president	Kimballs	uttalelse?

•	 Hvorfor	skulle	vi	studere	og	følge	det	som	har	blitt	
åpenbart,	før	vi	kan	forvente	å	motta mer?

Be en elev lese 3 Nephi 26:7–11. Be så noen få ele-
ver lese spørsmålene de skrev tidligere angående 
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disse versene. Be resten av elevene slå opp i 3 Nephi 
26:7–11 og finne svarene på disse spørsmålene. Når 
dere har drøftet elevenes spørsmål, kan du gjerne 
stille følgende spørsmål:

•	 Hvordan	blir	vår	tro	prøvet	ved	at	vi	har	“en	
mindre del”?

•	 Hva	må	vi	gjøre	for	å	motta	de	“større ting”?

•	 Hvilken	trosartikkel	stemmer	best	overens	med	det	
prinsipp	som	fremsettes	i	3 Nephi	26:9–10?

Presenter følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell 
(1926–2004) i De tolv apostlers quorum (finnes også på 
den tilhørende DVD-en B ):

“Slik vil det, akkurat som det vil bli mange flere 
medlemmer av Kirken, familier, menigheter og 
templer – senere også finnes mange flere oppbyg-
gende og inspirerende Skrifter. Men først må vi 
fryde oss på verdig måte over det som vi allerede 
har!” (i Conference Report, okt. 1986, 70; eller Lys 
over Norge, jan. 1987, 47).

Be elevene tenke på en opplevelse hvor de fikk lære 
større sannheter fordi de var trofaste mot de sann-
heter de allerede hadde mottatt. Be dem fortelle hva 
de opplevde.
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Innledning
Nær slutten av sitt virke blant nephittene besvarte Frel-
seren sine disiplers spørsmål om hva de skulle kalle 
Kirken, da han sa at de skulle oppkalle Kirken etter 
hans navn. Han hjalp dem å forstå at bare hans kirke 
kunne være bygget på hans evangelium. Senere defi-
nerte han sitt evangelium. Mens du underviser fra disse 
beretningene, vil du få anledning til å minne elevene 
på at Kirken og evangeliet er hjelpemidler som Herren 
bruker for å hjelpe oss å vende tilbake til ham.

Denne skriftbolken er unik fordi den forteller historien 
om de tre nephittiske disiplene som ble forvandlet 
– den inneholder mer informasjon om forvandlede 
personer enn noe annet sted i Skriftene. Du kan hjelpe 
elevene å forstå hvorfor Herren velger å forvandle 
noen av sine jordiske tjenere.

3 Nephi slutter med at Mormon beskriver Mormons 
boks rolle i Israels innsamling i de siste dager. Du 
kan oppfordre elevene til på nytt å bestemme seg for 
å bruke denne dyrebare gaven i sitt eget liv og i sin 
innsats for å innby andre til å komme til Frelseren.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Jesu	Kristi	Kirke	er	oppkalt	etter	hans	navn	og	byg-

get på hans evangelium (se 3 Nephi 27).

•	 Noen	av	Herrens	trofaste	tjenere	har	blitt	forvandlet	
slik at de kan fortsette sin tjenestegjerning på jorden 
(se 3 Nephi 28).

•	 Mormons	boks	fremkomst	markerte	starten	på	Isra-
els innsamling (se 3 Nephi 29:1–3).

Undervisningsforslag
3 Nephi 27. Jesu Kristi Kirke er oppkalt etter 
hans navn og bygget på hans evangelium
Be elevene lese 3 Nephi 27:1–3 og legge merke til 
spørsmålet Jesu disipler stilte. Be dem så gå sammen 
to og to og studere 3 Nephi 27:4–9 sammen. Før de 
begynner sitt studium, ber du dem merke seg så mange 
grunner som mulig til at Jesu Kristi Kirke må bære hans 
navn. Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å drøfte 

Kapittel 46
3 Nephi 27–30

dette to og to, ber du dem presentere det de har lært, 
for resten av klassen.

Spør elevene hvor i Skriftene Herren åpenbarer det 
fulle navnet på sin kirke i denne evangelieutdeling. Be 
en av dem om å lese Lære og pakter 115:3–4. Skriv så 
følgende på tavlen:

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Jesu Kristi=

Kirke =

av =

siste	dagers =

Hellige =

Be elevene drøfte betydningen av hver del av 
Kirkens navn.

Presenter president Gordon B. Hinckleys uttalelse 
på side 328 i elevhåndboken eller på den tilhørende 
DVD-en A . Forklar at President Hinckley sa dette i sin 
første generalkonferansetale til alle Kirkens medlem-
mer etter at han ble oppholdt som Kirkens president. 
Følgende spørsmål kan være nyttige:

•	 Hvordan	vil	du	sammenfatte	president	Hinckleys	
uttalelser	i	en	eller	to	setninger?

•	 Hvilket	budskap	sender	vi	ut	når	vi	bruker	Kirkens	
fulle	navn	istedenfor	et	kallenavn?

•	 Hva	kan	du	si	til	noen	som	spør	deg	om	du	er	
mormon? Hvorfor?

Be elevene lese 3 Nephi 27:8–11. Rett deres oppmerk-
somhet mot gjentagelsene av ordet evangelium.

•	 Hva	ville	du	ha	sagt	om	noen	spurte	deg	hva	du	
mener	når	du	snakker	om	“evangeliet”?

Etter hvert som elevene gir mulige svar på dette spørs-
målet, kan du gjerne skrive dem på tavlen. Du kan 
også vurdere å lese følgende sitat fra Tro mot pakten 
og sammenfatte det på tavlen:
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“Evangeliet er vår himmelske Faders plan for 
lykke. Den sentrale lære i evangeliet er Jesu Kristi 
forsoning… I sin fylde inneholder evangeliet alle 
læresetninger, prinsipper, lover, ordinanser og 
pakter vi trenger for å kunne bli opphøyet i Det 
celestiale rike” (Tro mot pakten: En oppslagsbok i 
evangeliet [2004], 32).

Be elevene slå opp 3 Nephi 27:13–22. Be dem hver for 
seg lese og understreke de prinsipper Jesus Kristus sa 
var en del av hans evangelium. Når elevene har fått 
tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hva de har kommet 
frem til. Tilføy punkter på listen på tavlen etter behov.

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen:

2 Nephi	31

L&p	20:8–36

Moses	6:53–62

Del klassen i tre grupper, og gi hver gruppe én av disse 
skriftbolkene. Be elevene skumlese sin tildelte skrift-
stedbolk og merke seg ytterligere kunnskap om ordet 
evangelium. Be dem se på listen på tavlen som hjelp til 
å forstå viktigheten av skriftstedene de leser. Be elever 
fra hver gruppe om å fortelle hva de har lært.

Oppfordre elevene til å lage en skriftstedkjede ved å 
krysshenvise 3 Nephi 27:13–22 til de tre skriftstedene 
som står på tavlen. I margen ved siden av 3 Nephi 
27:13–22 kan de for eksempel skrive Se 2 Nephi 31. I 
margen i begynnelsen av 2 Nephi 31 kan de skrive Se 
L&p 20:8–36. I margen ved siden av Lære og pakter 
20:8–36 kan de skrive Se Moses 6:53–62. I margen ved 
siden av Moses 6:53–62 kan de fullføre kjeden ved å 
skrive Se 3 Nephi 27:13–22. Alternativt kan de slå opp 
en av de blanke sidene foran eller bak i Mormons bok 
og skrive disse skriftstedene under en overskrift som 
“Jesu Kristi evangelium”.

Bruk følgende oversikt og spørsmål til å hjelpe elevene 
å drøfte og lære seg prinsippene i skriftstedene de 
har lest:

Jesu Kristi evangelium Skriftstedhenvisninger

Jesu	Kristi	forsoning 3 Nephi	27:13–14

Tro 3 Nephi	27:19

Omvendelse	fra	synd 3 Nephi	27:16,	19–20

Dåp 3 Nephi	27:16,	20

Den	hellige	ånd 3 Nephi	27:20

Holde	ut	til	enden 3 Nephi	27:16–17

Oppstandelsen 3 Nephi	27:14,	22

Dom 3 Nephi	27:14–16

•	 Hvilke	velsignelser	sier	disse	versene	at	vi	mottar	
hvis	vi	etterlever	Jesu	Kristi	evangelium?

•	 Hvordan	har	ditt	studium	av	disse	versene	styrket	
din	forståelse	av	hva	evangeliet er?

•	 Hvorfor	trenger	vi	åpenbaringer	i	de	siste	dager	for	
å forstå	evangeliet?

Hjelp elevene å forstå at evangeliets prinsipper slik 
de er presentert i Skriftene og nyere åpenbaring, viser 
Guds ønske om å dele opphøyelsens velsignelser med 
sine barn.

Rund av med å lese 3 Nephi 27:27    . Be elevene 
grunne på hva de kan gjøre for i større grad å følge 
Frelserens formaning om å være slik han er.

3 Nephi 28. Noen av Herrens trofaste tjenere 
har blitt forvandlet slik at de kan fortsette sin 
tjenestegjerning på jorden
La elevene lese 3 Nephi 28:1–10 hver for seg og merke 
seg hvordan de tolv nephittiske disipler svarte da Jesus 
spurte dem: “Hva ønsker dere av meg etter at jeg er 
gått	til Faderen?”

•	 Hvilken	velsignelse	lovet	Herren	de	første	ni	disip-
lene?	Hvilken	velsignelse	ga	han	de	andre tre?

Hjelp elevene å forstå at de tre disiplene ble forvandlet, 
til en spesiell tilstand. Hjelp dem å forstå at dette er 
noe annet enn forklarelse eller oppstandelse. De kan få 
mer informasjon om dette i definisjonene på side 330 i 
elevhåndboken.
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Be elevene nevne andre i Skriftene som har blitt 
forvandlet (De kan for eksempel svare Enok og hans 
folk, Moses, Elijah og Johannes den elskede). Forklar 
at Herren forvandler dem som trenger å (1) leve lenger 
enn det som er normalt i jordelivet og (2) beholde sin 
fysiske kropp for å kunne utføre sine guddommelig 
pålagte oppgaver.

Del klassen i grupper på tre eller fire. For å hjelpe ele-
vene å forstå de tre disiplenes opplevelser og tilstand, 
slik det er gjengitt i 3 Nephi 28, ber du dem granske 
vers 6–40 og utveksle tanker og inntrykk angående 
disse versene. Mens elevene arbeider sammen i grup-
per, går du fra gruppe til gruppe og lytter til svarene 
deres. Oppfordre alle elevene til å bidra til gruppe-
diskusjonen. Be elevene markere ting som gruppen 
kommer frem til i sine Skrifter. Det kan for eksempel 
være at de tre nephitter:

 1. Aldri skulle smake døden, men bli forandret 
fra dødelighet til udødelighet “i et øyeblikk” 
(se vers 7–8).

 2. Ikke skulle kjenne smerte bortsett fra sorg over 
 verdens synder (se vers 9).

 3. Fikk et sikkert løfte om opphøyelse (se vers 10).

 4. Så og hørte usigelige ting (se vers 13–14).

 5. Ville bli beskyttet slik at de ugudelige ikke ville ha 
noen makt over dem (se vers 19–22).

 6. Ville være i stand til å vise seg for andre hvis de 
ønsket det (se vers 30).

 7. Ville bli velsignet slik at Satan ikke ville ha noen 
makt over dem (se vers 39).

 8. Ville bli på jorden helt til dommens dag (se vers 40).

Påpek at Frelseren fortalte de tre nephittene at de 
skulle være blant både jødene og hedningene, som 
ikke ville kjenne dem (se 3 Nephi 28:25–30). Derfor 
er trolig mange av historiene som fortelles om de tre 
nephitter, ikke sanne. Forklar også at ordene “dere skal 
aldri lide dødens smerter” (vers 8) ofte feilaktig tolkes 
som at de tre nephitter aldri skulle dø. Som Paulus sa: 
“Alle dør i Adam” (1 Korinterbrev 15:22). Dette gjelder 
alle, også forvandlede personer. Forvandlede personer 
gjennomgår imidlertid døden veldig raskt, og blir der-
etter oppstandne personer. De opplever ikke kroppens 

og åndens adskillelse i noen betydelig tidsperiode, slik 
de fleste av oss vil oppleve. Denne forandringen vil 
skje i det Skriftene kaller “et øyeblikk” (vers 8). I denne 
betydning vil de ikke “smake døden” (vers 7).

Be tre elever lese følgende skriftsteder. Be resten av 
klassen merke seg beskrivelser av de forvandlede 
nephittenes arbeid og tjenestegjerning.

4 Nephi	1:30–37

Mormon	1:13–16

Mormon	8:6–11

•	 Hva	lærer	disse	skriftstedene	oss	om	de	tre	
disiplene?

•	 Hvordan	hjalp	de	tre	disiplenes	forvandlede	tilstand	
dem	å	utføre	sitt arbeid?

Be en elev lese 3 Nephi 28:9–10.

•	 Hvorfor	ønsket	disse	tre	disiplene	å	bli	på jorden?

•	 Hva	sier	disse	versene	er	et	av	resultatene	av	å	dele	
evangeliet	med andre?

Be elevene fortelle om den glede de har følt ved å dele 
evangeliet med andre. Du kan også be dem fortelle 
om den glede de har følt når andre har delt evangeliet 
med dem.

3 Nephi 29:1–3. Mormons boks fremkomst 
markerte starten på Israels innsamling
La elevene lese 3 Nephi 29:1–3 og Moses 7:60–62. Du 
kan gjerne skrive disse henvisningene på tavlen. Be 
elevene finne ut hvilke læresetninger disse to skrift-
stedene har til felles. (De profeterer begge om Israels 
innsamling og fremkomsten av Mormons bok. Hvis 
elevene ikke finner henvisningene til Mormons bok, 
kan du rette deres oppmerksomhet mot ordene “disse 
ord” i 3 Nephi 29:1 og utsagnet “sannhet vil jeg bringe 
frem fra jorden for å bære vitnesbyrd om min Enbårne” 
i Moses 7:62.)

•	 Når	sier	3 Nephi	29:1–2	at	Israels	innsamling	skulle	
begynne?	(Når	“disse	ord”	i	Mormons	bok	“skal	
komme … ifølge hans ord”.)
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Minn elevene på at siste-dagers profeter har under-
streket at fremkomsten av Mormons bok er mer enn 
et tegn på at innsamlingen har begynt. Den er også et 
hjelpemiddel til å gjennomføre innsamlingen.

Presenter følgende uttalelse av president Ezra Taft 
 Benson (1899–1994), Kirkens 13. president (også til-
gjengelig på den tilhørende DVD-en B ):

“Sammen med Herrens Ånd er Mormons bok 
det største enkeltredskap Gud har gitt oss til å 
omvende verden. Hvis vi skal få [en] innhøstning 
av sjeler … må vi bruke det redskap som Gud 
har bestemt til den oppgaven – Mormons bok” 
(i Conference Report, okt. 1984, 6–7; eller Lys 
over Norge, Rapport fra den 154. halvårlige gene-
ralkonferanse, 5).

•	 På	hvilke	måter	deltar	vi	i	Israels	innsamling,	eller	
med	andre	ord,	innbyr	andre	til	å	komme	til Kristus?

•	 På	hvilke	måter	kan	Mormons	bok	hjelpe	oss	i	
våre anstrengelser for å innby andre til å komme 
til Kristus?

Be en elev lese 3 Nephi 29:3 mens de andre elevene 
merker seg hva Herren lover å huske.

Minn elevene på at medlemmer av Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige også er medlemmer av Israels hus.

•	 Hvilke	tegn	har	du	som	medlem	av	Israels	hus,	på	at	
Herren	har	husket	sine	pakter	med deg?

•	 Hvordan	kan	din	kunnskap	om	at	Herren	husker	
sine	pakter	med	deg,	påvirke	dine	handlinger?

Hvis tiden tillater det, lar du elevene lese 3 Nephi 29:4–
9 og merke seg Herrens ord til dem som lever i de siste 
dager – hans advarsler og hans lovede velsignelser.

Fortell hva du føler angående Herrens kjærlige omsorg 
og hans arbeid for å frelse hver av oss og bringe oss 
hjem igjen.



173

4 Nephi

Innledning
Gjennom alle tider har menneskene søkt lykke, fred og 
fremgang. Skriftene forteller om to samfunn som opp-
nådde denne tilstanden: innbyggerne i Enoks by Sion (se 
Moses 7) og de mennesker i Mormons bok som hadde 
blitt besøkt og undervist av den oppstandne Frelseren (se 
4 Nephi 1). I 4 Nephi leser vi om mennesker som i nes-
ten 200 år etter Frelserens besøk var så rettferdige at det 
ikke kunne være “noe lykkeligere folk blant alle men-
nesker skapt ved Guds hånd” (4 Nephi 1:16). Dessverre 
havnet dette samfunnet til slutt i frafall. Elevene vil ha 
nytte av å sammenligne de valg som førte til nesten 200 
år med lykke, og de valg som førte til elendighet.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Når	mennesker	virkelig	er	omvendt	til	Jesu	Kristi	

evangelium, samarbeider de i enhet og fred (se 
4 Nephi 1:1–19).

•	 Stolthet	fører	til	splid,	uenighet	og	frafall	(se	4 Nephi	
1:20–49).

Undervisningsforslag
4 Nephi 1:1–19. Når mennesker virkelig er 
omvendt til Jesu Kristi evangelium, samarbeider 
de i enhet og fred
Skriv på tavlen: “Alt folket … ble omvendt” (4 Nephi 1:2).

•	 Hva	vil	det	si	å	bli omvendt?

Presenter følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks 
i De tolv apostlers quorum (finnes også på den tilhø-
rende DVD-en A ):

“Vi gjør oss kvalifisert til evig liv gjennom en 
omvendelsesprosess. Dette ordet som har mange 
betydninger, betyr her ikke bare overbevisning, 
men en betydelig forandring av vår natur… Jesu 
utfordring viser at den omvendelse han krevde av 
dem som skal komme inn i himmelens rike, var 
noe langt mer enn bare å bli omvendt til å vitne 
om evangeliets sannhet. Å vitne er å vite og kunn-
gjøre. Evangeliet utfordrer oss til å bli ‘omvendt’, 
noe som krever at vi gjør og blir noe” (i Confe-
rence Report, okt. 2000, 41–42; eller Liahona, jan. 
2001, 40; uthevelse i originalen).

Kapittel 47
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Les 4 Nephi 1:1–2 sammen med elevene.

•	 Hva	er	det	i	disse	versene	som	tyder	på	at	folket	
virkelig	var	omvendt?	(Her	en	noen	mulige	svar:	
Omvendelse, dåp, mottok Den hellige ånd, ingen 
strid eller uoverensstemmelser, alle behandlet hver-
andre rettferdig.)

•	 Hvorfor	tror	du	disse	handlingene	tyder	på	at	man	
er omvendt?

La elevene gå sammen to og to eller i små grupper. Be 
parene eller gruppene lese 4 Nephi 1:3–18 og finne 
flere ting som tyder på at folket var omvendt. De kan 
for eksempel skrive at folket hadde alle ting felles, 
utførte mirakler i Jesu Kristi navn, hadde Guds kjær-
lighet i sitt hjerte, ikke begikk alvorlige synder og var 
forenet. Etter tre til fire minutter samler du elevenes 
svar på tavlen.

•	 Hvilken	innflytelse	tror	du	virkelig	omvendte	hellige	
har	på	sine	familier	og nabolag?

Oppfordre elevene til hver for seg å grunne på føl-
gende spørsmål:

•	 Hvilket	område	av	ditt	liv	føler	du	at	du	kan	forbedre	
for	å	bli	mer	omvendt	til Herren?

•	 Hvilken	innflytelse	kan	disse	endringene	få	på	din	
familie	og	dine venner?

Understrek at sann omvendelse ledsages av økt kjær-
lighet og omtanke for andre. Når vi virkelig omvender 
oss, kvitter vi oss med all stolthet og strid, og erstatter 
det med fred og større lykke.

Be en elev lese 4 Nephi 1:17.

•	 Hva	tror	du	det	vil	si	å	ikke	ha	noen	“slags -itter”?

Forklar at etter Frelserens besøk levde folket i enhet og 
fred og overvant enhver etnisk eller kulturell forskjell 
som tidligere måtte ha eksistert. De skilte seg ikke len-
ger fra hverandre med kulturelle titler som “nephitter” 
eller “lamanitter”.

Les uttalelsene av president James E. Faust og eld-
ste Richard G. Scott på side 335–36 i elevhåndbo-
ken. Disse uttalelsene finnes også på den tilhørende 
DVD-en B  C .
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•	 Hvordan	kan	vi	være	forenet	med	mennesker	fra	
andre	kulturer?	Hvordan	kan	vi	være	forenet	med	
mennesker som har andre interesser eller evner 
enn oss?

•	 Hvorfor	tror	du	mennesker	som	er	omvendt	til	
Herren, har lettere for å søke enhet og fred med 
hverandre?

•	 På	hvilke	måter	kan	en	følelse	av	enhet	påvirke	en	
familie?	en	menighet	eller gren?

•	 Hva	har	du	erfart	som	kan	oppmuntre	til	enhet	blant	
familiemedlemmer	og	andre	du	er	glad i?

4 Nephi 1:20–49. Stolthet fører til splid,  
uenighet og frafall
Forklar at de ideelle tilstandene i dette samfunnet varte 
i nesten 200 år. Så forandret samfunnet seg gradvis 
i løpet av de neste 100 årene, fordi folket begynte å 
treffe valg som fikk dem til å “[synke] ned i vantro og 
ugudelighet fra år til år” (4 Nephi 1:34). La elevene 
lese 4 Nephi 1:45–48 for å se konsekvensene av disse 

valgene: Alle var ugudelige bortsett fra Jesu disipler, 
folket lot Gadianton-røverne spre seg ut over hele lan-
det, og Skriftene ble skjult for dem. Tegn så følgende 
oversikt på tavlen, eller vis den med en overhead-pro-
sjektør, men utelat informasjonen i parentes.

Forklar at denne oversikten viser hvordan folkets fall 
skjedde gradvis, på grunn av en lang rekke syndige 
valg. Les versene for hvert punkt i oversikten sammen 
med elevene. Når dere har lest versene for hvert punkt, 
ber du elevene lage en liste over (1) folkets urettfer-
dige handlinger og holdninger og (2) de prinsipper i 
evangeliet som folket forlot (eksempler står i parentes 
i oversikten ovenfor). Be en elev skrive elevenes svar.

•	 På	hvilke	måter	angår	stolthet	hver	av	handlingene	
som	står	i	oversikten?

Be en elev lese Lære og pakter 38:24–27.

•	 Hvordan	kunne	disse	stegene	i	feil	retning	ha	vært	
unngått	ved	å	følge	disse	prinsippene?

Et fallent folk

vers 20 (En	liten	del	av	folket	gjorde	opprør,	eller	falt	fra	Kirken.	Noen	prinsipper	i	evangeliet	som	ble	forlatt:	enhet,	
trofasthet	mot	Herrens	kirke.)

vers 
24–26

(Noen	gikk	med	kostbare	klær,	delte	ikke	sitt	gods	og	sine	eiendeler	med	andre,	delte	seg	i	klas-
ser	og	bygget	opp	kirker	for	vinnings	skyld.	Noen	prinsipper	i	evangeliet	som	ble	forlatt:	ydmyk-
het,	nestekjærlighet.)

vers 
27–29

(Noen	fornektet	viktige	deler	av	evangeliet,	forrettet	hellige	ordinanser	for	dem	
som	var	uverdige,	forfulgte	Kirkens	medlemmer	og	fornektet	Kristus.	Noen	prinsip-
per	i	evangeliet	som	ble	forlatt:	ærbødighet,	tro,	ydmykhet,	vennlighet.)

vers 
30–34

(Noen	forsøkte	å	drepe	de	tre	nephittiske	disiplene,	forherdet	sitt	
hjerte,	fulgte	falske	prester	og	profeter	og	utsatte	Jesu	etterfølgere	
for	fysisk	mishandling.	Noen	prinsipper	i	evangeliet	som	ble	forlatt:	
respekt	for	liv,	nestekjærlighet.)

vers 
35–39

(Det	oppsto	splid	blant	folket.	De	mest	ugudelige	blant	
dem	forkastet	evangeliet	og	lærte	sine	barn	å	forkaste	
Jesus	Kristus	og	å	hate	de	troende.	Noen	prinsipper	i	
evangeliet	som	ble	forlatt:	enhet,	nestekjærlighet,	tro.)

vers 
40–43

(Det	var	flere	ugudelige	enn	rettferdige,	de	
fortsatte	å	trakte	etter	verdslige	ting	og	
utviklet	hemmelige	eder	og	forbund.	Noen	
prinsipper	i	evangeliet	som	ble	forlatt:	
ydmykhet,	nestekjærlighet,	ærlighet.)
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4 Nephi 1:48–49. Ugudelighet fører til tap 
av store velsignelser
Les 4 Nephi 1:48–49 sammen med elevene. Be dem 
merke seg hva som gikk tapt eller ble fratatt folket.

•	 Hvorfor	var	det	tragisk	at	de	hellige	Skrifter	
ble fjernet?

•	 På	hvilke	måter	kan	Skriftene	bli	“skjult”	for	oss?	
(Du kan gjerne be elevene lese og krysshenvise 
Alma 12:10–11 til 4 Nephi 1:48–49, og drøfte hvor-
dan vi kan miste hellige velsignelser.)

•	 På	hvilke	måter	øker	vår	evne	til	åndelig	utvikling	
fordi vi har hellige sannheter som Skriftene og andre 
åpenbaringer?

Presenter følgende uttalelse av president Spencer W. 
Kimball (1895–1985), Kirkens 12. president:

“Jeg oppdager at når mitt forhold til Guddom-
men blir tilfeldig, og når det synes som om intet 
guddommelig øre hører og ingen guddommelig 
røst taler, er jeg langt, langt borte. Hvis jeg da 
fordyper meg i Skriftene, blir avstanden mindre og 
åndeligheten vender tilbake. Jeg oppdager at jeg er 
mer glad i dem jeg må elske av hele mitt hjerte og 
sinn, og av all min styrke, og når jeg er mer glad i 
dem, er det lettere å følge deres rettledning” (What 
I Hope You Will Teach My Grandchildren [tale til 
Seminar- og Institutt-lærere, 11. juli 1966], 4).

•	 Hvordan	påvirkes	din	nærhet	til	vår	himmel-
ske Fader og Jesus Kristus når du fordyper deg i 
Skriftene?

Sammenlign mennesker som har omvendt seg, slik det 
beskrives i begynnelsen av 4 Nephi, med mennesker 
som har sunket ned i ugudelighet, som beskrevet på 
slutten av 4 Nephi. Bær ditt vitnesbyrd om konse-
kvensene av bevisst ulydighet og konsekvensene av å 
fortsette å omvende seg.
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Innledning
Selv om de seks første kapitlene i Mormon inneholder 
tragiske beretninger om konflikten mellom lamanittene 
og nephittene og stor ugudelighet blant folket, inne-
holder de også et budskap som gir håp. Når elevene 
studerer, overveier og drøfter Mormons liv og læreset-
ninger, kan de bli motivert til holde seg trofaste selv 
om verden rundt dem blir stadig mer ugudelig.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Det	er	mulig	å	være	rettferdig	selv	om	man	er	omgitt	

av stor ugudelighet (se Mormon 1–2).

•	 Mormons	bok	er	et	vitne	om	Kristus	(se	Mormon	
3:17–22; 5:12–14).

•	 “Guds	straffedommer	vil	ramme	de	ugudelige”	
(se Mormon 4; 6).

Undervisningsforslag
Mormon 1:1. Ordet mormon
Minn elevene på at Frelseren fortalte sine disipler at 
hans kirke skulle kalles ved hans navn (se 3 Nephi 
27:1–12; se også kapittel 46 i denne håndboken). I dag 
er det imidlertid mange som bruker benevnelsen “Mor-
monkirken” istedenfor Kirkens offisielle navn, og kaller 
siste-dagers-hellige for mormoner.

•	 Selv	om	vi	foretrekker	Kirkens	offisielle	navn,	hva	er	
positivt ved ordet mormon? 

Som en del av denne drøftingen kan du be elevene 
slå opp side 339 i elevhåndboken. Be en elev lese 
profeten Joseph Smiths uttalelse, og be så noen ele-
ver bytte på å lese avsnitt av uttalelsen av president 
Gordon B. Hinckley.

•	 På	hvilke	måter	angår	disse	uttalelsene	oss	som	med-
lemmer	av	Jesu	Kristi	Kirke	av	Siste	Dagers Hellige?

Mormon 1–2. Det er mulig å være rettferdig selv 
om man er omgitt av stor ugudelighet
Vis en avis hvis du har en tilgjengelig. Pek på overskrif-
ter som tyder på ugudelighet i verden, men vær forsik-
tig så du ikke retter elevenes oppmerksomhet mot noe 
som kan redusere Åndens innflytelse. Drøft kort noen 
av utfordringene unge voksne møter i dag.

Kapittel 48
Mormon 1–6

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen:

Mormon	1:13–14,	18–19

Mormon	2:8

Mormon	2:13–15

Be hver elev om å lage en nyhetsoverskrift basert 
på hvert av disse skriftstedene. Når elevene har fått 
tilstrekkelig tid, ber du dem fortelle hvilke overskrifter 
de har laget.

Forklar at den unge Mormon holdt seg ren og sterk 
omgitt av denne ugudeligheten. Be elevene lese Mor-
mon 1:1–2, 15; 2:1–2.

•	 Hvilke	personlige	egenskaper	hadde	Mormon?	Hvor-
dan tror du disse egenskapene kan ha hjulpet ham å 
holde	seg	trofast	mot Gud?

•	 Hva	tror	du	det	vil	si	å	“smake	og	kjenne	Jesu	god-
het”?	(Mormon	1:15).

Presenter følgende uttalelse av president Gordon B. 
Hinckley (1910–2008), Kirkens 15. president:

“Lev i samsvar med evangeliets prinsipper. Dere 
lever i en tid med så mye uanstendighet. Dere må 
ikke synke så lavt. Dere må heve dere over det. 
Dere må ha styrke til å si nei og stå rakrygget. Jeg 
lover at hvis dere vil gjøre det, vil de som ellers 
ville ha oppfordret dere til å leve som dem, ønsket 
at de også hadde hevet seg over disse tingene” 
(Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 716).

•	 Hva	har	hjulpet	deg	å	holde	deg	rettferdig,	omgitt	av	
vårt	tids	ugudelighet?

•	 Hva	kan	vi	lære	og	anvende	av	Mormons eksempel?

Mormon 2:10–14. “Deres sorg førte ikke til 
omvendelse”
Be en elev lese Mormon 2:10–14.

•	 På	hvilke	måter	er	den	sorg	som	Mormon	håpet	på,	
annerledes	enn	den	sorg	han	faktisk så?
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Hjelp elevene å forstå at folket ikke sørget fordi de 
angret på det de hadde gjort. De sørget fordi de ikke 
likte konsekvensene av sine synder. Du kan gjerne 
be elevene slå opp uttalelsene av eldste Neal A. 
Maxwell og president Ezra Taft Benson på side 340 
i elevhåndboken.

Mormon 2:14–15. “Nådens dag var forbi”
Fortell følgende lignelse fra vår tid: En ung mann 
skadet benet mens han arbeidet ute på et jorde. Han 
haltet hjem, stelte såret og la seg til å hvile. Hans far 
oppfordret ham til å gå til legen. Den unge mannen 
mente imidlertid han kunne bli bra igjen på egen hånd. 
Dagene gikk, og benet ble stadig verre og vondere, 
men likevel ville han ikke søke legehjelp. Sent en etter-
middag begynte han å føle seg syk i hele kroppen. Han 
la merke til at benet var alvorlig misfarget. Den kvelden 
fikk han høy feber og ble delirisk. Neste morgen var 
han død.

Be elevene se lignelsen i sammenheng med Mormon 
2:14–15. Overvei å stille følgende diskusjonsspørsmål:

•	 Hvem	symboliserer	den	unge	mannen?	(Nephittene.)

•	 Hvem	symboliserer	faren? (Mormon.)

•	 Hvem	symboliserer	legen? (Herren.)

•	 Når	var	det	for	sent	for	den	unge	mannen?	(Trolig	da	
han fikk høy feber og ble delirisk.) Hvilken sammen-
heng	har	dette	med	nephittene?

•	 Mormon	sa	at	“nådens	dag	var	forbi	for	[nephittene]”	
(Mormon 2:15). Hva sier vers 14 om grunnen til at 
de	kom	i	en	slik tilstand?

Be elevene slå opp uttalelsen av president Spencer W. 
Kimball på side 341 i elevhåndboken. Hjelp elevene å 
forstå at Herren er barmhjertig og ønsker at vi omven-
der oss, men at vi må vende oss til ham med et søn-
derknust hjerte og en angrende ånd. Nephittene ville 
ikke omvende seg, så de kunne ikke få tilgivelse. Bær 
vitnesbyrd om at vi kan bli velsignet med tilgivelse hvis 
vi ydmyker oss for Herren.

Mormon 3:17–22; 5:12–14. Mormons bok er et 
vitne om Kristus
Be elevene gå sammen to og to for å lese og drøfte 
Mormon 3:17–22. Når de har fått tilstrekkelig tid, stiller 

du følgende spørsmål og ber elevene svare ut fra de 
samtalene de har hatt med hverandre:

•	 Hvem	henvender	Mormon	seg	til	i	disse versene?

•	 I	vers 21	uttrykker	Mormon	håp	om	at	fremtidige	
lesere “kan tro Jesu Kristi evangelium”. Hvilken sam-
menheng er det mellom evangeliet, Mormons bok 
og	Jesus Kristus?

Be elevene studere Mormon 3:20–22 og også lese 
 Mormon 5:12–14.

•	 Hvorfor	skrev	Mormon	og	andre profeter?

•	 Hvordan	har	Mormons	bok	hjulpet	deg	å	“tro	Jesu	
Kristi	evangelium”?

•	 Hvordan	har	Mormons	bok	styrket	ditt	vitnesbyrd	
om	Jesus Kristus?

•	 På	hvilke	måter	har	du	sett	Mormons	bok	være	til	
velsignelse	for andre?

Mormon 4; 6. “Guds straffedommer vil ramme 
de ugudelige”
La elevene lese Mormon 4:5, 10–12.

•	 Hva	kan	vi	lære	av	disse versene?

Fortell elevene at de nå skal lese om resultatene av 
nephittenes siste slag – et eksempel på at Guds straffe-
dommer innhenter de ugudelige. La elevene lese ver-
sene i Mormon 6:11–15 etter tur, og holde oversikt over 
hvor mange nephitter som ble drept i dette slaget. (Cirka 
230 000 nephittiske soldater ble drept. Påpek at mange 
andre døde – lamanittkrigerne er ikke omtalt i disse 
versene, heller ikke er det nevnt hvor mange kvinner 
og barn på begge sider som døde som følge av krigen.)

Be en elev lese Mormon 6:16–22. Du kan også lese 
disse versene selv og be elevene følge stille med i 
Skriftene sine.

Be elevene hver for seg overveie hva som kan ha ført 
til hele den nephittiske nasjons fall. Be dem så lese 
Moroni 8:27 og Lære og pakter 38:39.

•	 Hva	kan	vi	lære	av	historien	om	nephittenes fall?

For å runde av denne delen kan du vise “Dere 
skjønne”, presentasjon 19 på Mormons bok  
DVD-presentasjoner (artikkelnummer 54011 170).
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Mormon 5:22–24. Vi er i Guds hender
Be elevene slå opp uttalelsen av eldste W. Craig Zwick 
på side 343–44 i elevhåndboken (finnes også på den 
tilhørende DVD-en A ). Forklar at før eldste Zwick sa 
dette, siterte han følgende fra Mormon 5:23: “Vet dere 
ikke	at	dere	er	i	Guds	hender?	Vet	dere	ikke	at	han	har	
all makt?”

Be elevene se på hendene sine, med håndflaten opp, 
mens du leser eldste Zwicks uttalelse (eller mens en av 
elevene leser den).

Når dere har lest uttalelsen, ber du elevene nevne fire 
nøkler eldste Zwick sa vi trenger for å “legge vår hånd 
i [Guds hånd] og føle hans oppholdende nærvær løfte 
oss til høyder som er uoppnåelige på egen hånd”. Skriv 
de fire nøklene på tavlen:

Lære

Lytte

Søke Ånden

Be alltid

Be elevene skrive ned disse fire nøklene. Oppfordre 
dem til å ta seg tid før neste leksjon til å evaluere sitt liv 
på hvert av disse områdene.

Rund av med å uttrykke ditt håp om at elevene vil 
følge Mormons eksempel – at de vil underkaste seg 
Guds hånd og prøve å gjøre hans vilje.
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Innledning
Mormon rettet sitt siste budskap til Lehis etterkommere 
i de siste dager (se Mormon 7:1). Moroni rettet også 
sine ord til mennesker i de siste dager, da han sa: “Jeg 
taler til dere som om dere var tilstede, og likevel er 
dere ikke det. Men se, Jesus Kristus har vist meg dere, 
og jeg vet hva dere gjør” (Mormon 8:35). Han erklærte 
at Mormons bok på mirakuløst vis skulle komme frem 
i en tid med ugudelighet, når mange i verden ville si at 
“mirakler er avskaffet” (Mormon 8:26). Ved å lede dis-
kusjoner om Mormons og Moronis læresetninger kan 
du hjelpe elevene å forstå at Mormons bok ble skre-
vet for dem. Elevenes tro vil vokse etter hvert som de 
kommer nærmere den “Gud som gjør mirakler”, som 
Mormon og Moroni vitnet om (se Mormon 9:10–15).

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Herren	tilbyr	frelse	til	alle	som	tror	på	ham	og	tar	

imot hans evangelium (se Mormon 7).

•	 Mormons	bok	ble	skrevet	for	vår	tid	(se Mormon	
8:26–41).

•	 Mirakler,	tegn	og	åpenbaringer	utøses	over	de	tro-
faste (se Mormon 9:7–27).

•	 Gud	er	allvitende	og	uforanderlig	(se Mormon	
9:9–11, 19).

Undervisningsforslag
Mormon 7. Herren tilbyr frelse til alle som tror 
på ham og tar imot hans evangelium
Be elevene tenke seg at de snart skal dø og har mulig-
het til å etterlate seg et siste skriftlig budskap. Gi hver 
av dem et ark, og be dem skrive noe av det de ville 
ha skrevet. Etter noen minutter ber du dem presentere 
listene sine for hverandre.

Forklar at Mormon 7 inneholder det siste budskapet 
Mormon skrev på platene. (Du må kanskje påpeke at 
Moroni skrev teksten i Mormon 8–9. Noen av Mormons 
læresetninger kommer senere, i Moroni kapittel 7–9, 
men Moroni, ikke Mormon, nedtegnet disse læresetnin-
gene på gullplatene.)

Be elevene lese Mormon 7 hver for seg og merke seg 
viktige læresetninger som Mormon tok med.

Kapittel 49
Mormon 7–9

Når elevene har lest, hjelper du dem å forstå hvordan 
Mormons budskap er relevant i deres liv ved å stille 
noen av eller alle de følgende spørsmålene:

•	 Hvilke	av	Mormons	læresetninger	syns	du	er	spesielt	
meningsfylte	eller gripende?

•	 Hvordan	kan	det	å	“komme	til	kunnskap	om	[våre]	
fedre” (vers 5) påvirke vårt ønske om å omvende oss 
og	etterleve	evangeliet?

•	 Hvordan	kan	det	å	vite	at	vi	skal	oppstå	fra	de	døde	
og “stilles for [Kristi] domstol” (vers 6) påvirke vårt 
ønske	om	å	omvende	oss	og	etterleve	evangeliet?

•	 Mormon	sa	at	vi	skulle	“[gripe]	Kristi	evangelium”	
(vers 8).	Hva	betyr	dette	for deg?

Mormon 7:8–9. Bibelen og Mormons bok vitner 
om Jesus Kristus
Mormons bok og Bibelen støtter hverandre og har 
samme hensikt, nemlig å styrke vår tro på Jesus Kristus. 
Be en elev lese uttalelsen av president Brigham Young 
på side 345 i elevhåndboken. Be så en annen elev 
lese Mormon 7:8–9. Forklar at i vers 8 henviser “denne 
opptegnelse” til Mormons bok, mens “den opptegnelse 
som skal komme til hedningefolkene fra jødene”, hen-
viser til Bibelen. I vers 9 henviser den til Mormons bok, 
mens dette henviser til Bibelen.

•	 På	hvilke	måter	styrker	Mormons	bok	din	tro	på	
læresetningene	i	Bibelen?	På	hvilke	måter	styrker	
Bibelen	din	tro	på	læresetningene	i	Mormons bok?

•	 Hvorfor	er	du	takknemlig	for	begge	opptegnelsene?

Mormon 8:12–25. Å godta Mormons bok  
gir velsignelser
Be en elev lese Mormon 8:12, 17. Be så elevene slå opp 
innledningen til Mormons bok og lese det sjette avsnit-
tet, som inneholder profeten Joseph Smiths vitnesbyrd 
om Mormons bok.

•	 Selv	om	Moroni	uttrykte	bekymring	for	mulige	
“ufullkommenheter” og “feil” i Mormons bok, hva 
var	Joseph	Smiths	vurdering	av boken?

•	 Hvilken	velsignelse	lovet	profeten	Joseph	Smith	
dem som tar imot Mormons bok og etterlever dens 
prinsipper?
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•	 Hva	sa	Moroni	ville	bli	dem	til	del	som	mottar	opp-
tegnelsen	og	ikke	fordømmer den?

Les Mormon 8:14 sammen med elevene. Rett oppmerk-
somheten mot Moronis erklæring om at opptegnelsen 
er “av stor verdi”.

Be elevene lese Mormon 8:15, 21–25 hver for seg og 
merke seg grunner til at Mormons bok er av stor verdi. 
Når elevene har lest, ber du dem fortelle hva de har 
kommet frem til. Svarene kan innbefatte følgende:

 1. Den er til “beste for Herrens folk i fordums tid, pak-
tens folk som lenge har vært adspredt” (vers 15).

 2. Den viser at Herren husker sine pakter med Israels 
hus (vers 21).

 3. Den viser at “Herrens evige planer skal rulle videre 
inntil alle hans løfter er oppfylt” (vers 22).

 4. Den viser at Herren oppfyller de løfter han ga til 
dem som skrev boken, som ba for sine brødres vel-
ferd (vers 23–25).

Hjelp elevene å forstå at ydmykt studium av Mormons 
bok vil hjelpe dem å styrke sitt vitnesbyrd om at den er 
“av stor verdi” og vil hjelpe dem å sikre seg de velsig-
nelser som Moroni og Joseph Smith lovet.

Mormon 8:26–41. Mormons bok ble skrevet for 
vår tid
Be elevene, i generelle ordelag, beskrive ugudeligheten 
i verden i dag. Du kan gjerne foreslå at de sammen-
ligner de ti bud eller normene i Til styrke for ungdom 
med den verdslighet som omgir dem. Når de har 
utvekslet noen kommentarer, ber du dem lese Mormon 
8:26–30, ved å bytte på å lese ett vers hver. Etter hvert 
vers drøfter dere som klasse hvordan de samme tilstan-
der som beskrives i dette verset, også finnes i dag.

Les Mormon 8:31. Foreslå at elevene markerer profe-
tien om at Mormons bok “skal komme frem i en tid da 
det skal være stor forurensning”. Be dem peke på de 
former for forurensning som er nevnt i verset. Presenter 
så uttalelsen av eldste Joe J. Christensen på side 347–48 
i elevhåndboken.

•	 I	tillegg	til	fysisk	forurensning,	hva	slags	ånde-
lig	forurensning	finnes	i	vår	tid?	(Se	side 347–48	i	
elevhåndboken.)

I forbindelse med Mormon 8:35 presenterer du uttal-
elsen av president Ezra Taft Benson på side 348 i 
elevhåndboken. Denne uttalelsen finnes også på den 
tilhørende DVD-en A .

•	 Hvordan	sier	president	Benson	at	de	som	skrev	Mor-
mons bok, visste hvilke historier, læresetninger og 
hendelser	som	ville	være	til	størst	nytte	for oss?

•	 På	hvilke	måter	kan	denne	kunnskapen	påvirke	
hvordan	du	studerer	Mormons bok?

Mormon 9:7–27. Mirakler, tegn og åpenbaringer 
utøses over de trofaste
Vurder å fortelle om noen erfaringer som illustrerer 
at Herren er en Gud som gjør mirakler. Hvis du føler 
at det passer, oppfordrer du elevene til å fortelle om 
mirakler de har vært vitne til. For å hjelpe elevene å 
bli klar over at vi tror på en Gud som gjør mirakler, 
presenterer du uttalelsene av eldste Dallin H. Oaks og 
eldste Bruce R. McConkie på side 350 i elevhåndboken.

Skriv Mormon 9:7–8, 19–21, 24–25 på tavlen:

Be elevene lese disse versene hver for seg og over-
veie hva de lærer oss om mirakler. Be dem uttrykke 
sine tanker.

•	 Hvorfor	skulle	vi	forvente	åpenbaring,	tegn	og	
mirakler	i	Kirken	i dag?

•	 Hva	hindrer	mirakler	i	å skje?

Oppfordre elevene til å skrive i dagboken sin om 
mirakler de har opplevd. Foreslå at de leser disse 
 dagbokoppføringene fra tid til annen.

Mormon 9:9–11, 19. Gud er allvitende og 
uforanderlig
La elevene lese Mormon 9:9–10 og 2 Nephi 9:20 hver 
for seg.

•	 Hvorfor	er	det	viktig	for	deg	å	vite	at	Gud	er	allvi-
tende	og	uforanderlig?

Forklar elevene at for å “utøve tro på Gud til liv og 
frelse”, må vi ha “en riktig oppfatning av hans karak-
ter, fullkommenhet og egenskaper” (Lectures on Faith 
[1985], 38; uthevelse i originalen). Gjør elevene opp-
merksomme på Moronis advarsel om at noen “har fore-
stilt [seg] en Gud som forandrer seg” (Mormon 9:10).
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•	 Hvordan	hjelper	det	deg	å	vite	at	Gud	er	
uforanderlig?

Presenter uttalelsen av eldste Neal A. Maxwell på 
side 349 i elevhåndboken.

•	 Hva	sier	eldste	Maxwell	om	hvorfor	det	er	viktig	å	
vite	at	Gud	er	allvitende?

•	 Hvordan	kan	vi	styrke	vår	tro	på	at	Gud	er	uforan-
derlig	og	fullkommen?

Skriv følgende skriftstedhenvisninger på tavlen:

Mormon	9:9–11

1 Nephi	10:18–19

2 Nephi	27:23

Mormon	9:19

Moroni	10:19

L&p	20:10–12

Be elevene studere ett eller flere av disse skriftstedene 
og merke seg prinsipper om Guds uforanderlige karak-
ter. Du kan gjerne oppfordre dem til å lage en skrift-
stedkjede av disse versene (du finner informasjon om 
skriftstedkjeder på side 351 i elevhåndboken).

•	 Hvordan	hjelper	disse	skriftstedene	deg	å	få	større	
tillit	til	vår	himmelske Fader?

Forklar at i tillegg til å være allvitende og uforander-
lig, gleder Gud seg over å velsigne oss og belønne vår 
trofasthet.

•	 Hvis	Gud	er	uforanderlig	og	ga	sine	barn	syner,	vel-
signelser og åpenbaringer i fordums tid, hva innebæ-
rer	dette	for	oss	i dag?

Bær ditt vitnesbyrd om den trygghetsfølelse som kom-
mer av å forstå Guds uforanderlige karakter. Oppfordre 
elevene til å bære vitnesbyrd om Guds karakter for 
familiemedlemmer eller venner som kanskje strever 
med å få en riktig oppfatning av Guds karakter.
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Innledning
Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum 
har sagt at Jareds brors opplevelse med Frelseren “er 
et av historiens største øyeblikk, og så visst blant de 
største øyeblikk i nedtegnet troshistorie. Det plasserte 
for alltid Jareds bror blant de største av Guds profeter” 
(Christ and the New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon [1997], 17). Disse kapitlene viser 
de velsignelser den tidlige jaredittkolonien mottok som 
følge av Jareds brors tro og bønner. Når elevene stu-
derer og drøfter Ether 1–5, kan de evaluere sine egne 
bønner og se frem til de velsignelser som kommer av 
å utøve tro på Herren. Denne skriftbolken slutter med 
informasjon om fremkomsten av Mormons bok og de 
som ble utvalgt til å vitne om den.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 De	trofastes	bønner	kan	gi	guddommelig	veiledning	

og utfrielse (se Ether 1:34–43; 2:5–25).

•	 Herren	krever	at	vi	gjør	alt	vi	kan	for	å	løse	våre	
problemer (se Ether 2:16–25; 3:1–5).

•	 Stor	tro	kan	bringe	oss	inn	i	Herrens	nærhet	
(se Ether 3–4).

•	 Herren	utnevnte	tre	vitner	til	å	bære	vitnesbyrd	
om Mormons bok (se Ether 5).

Undervisningsforslag
Ether 1:34–43; 2:5–25. De trofastes bønner kan 
gi guddommelig veiledning og utfrielse
Før klasseperioden skriver du følgende på tavlen:

Hvorfor	besvarte	Herren	Jareds	brors bønner?

Hva	vil	det	si	å	være	“rikt	begunstiget	av Herren”?

Etter	anmodning	fra	Jared,	“ropte	[Jareds	bror]	til	
Herren”.	Hvilke	forskjeller	kan	det	være	mellom	å	rope	
til	Herren	og	å	holde	en bønn?

Be elevene fortelle om tilfeller hvor de har stått overfor 
vanskelige situasjoner og fått hjelp på grunn av opprik-
tig bønn. Takk for deres innspill, og forklar at i dag skal 
de studere en lignende historie i Jareds brors liv.

Kapittel 50
Ether 1–5

Be en elev lese Ether 1:33. Be så en annen elev kort 
beskrive hva som fant sted ved Babels tårn.

•	 Hvis	du	hadde	vært	der,	hva	ville	du	vært	mest	
bekymret for med hensyn til at folket ble adspredt 
og	språket	ble	forvirret?

Skriv Ether 1:34–43 på tavlen. La elevene lese versene 
hver for seg og finne svar på de tre spørsmålene på 
tavlen. Når de er ferdige, ber du dem fortelle hva de 
har svart.

For å hjelpe elevene å anvende disse prinsippene i sitt 
eget liv kan du be dem gjøre den andre oppgaven på 
side 358 i elevhåndboken. Som en del av denne oppga-
ven kan du vurdere å stille følgende spørsmål:

•	 Hvordan	kan	vi	forbedre	våre bønner?

•	 Hvordan	påvirker	vår	lydighet	mot	Gud	vår	bønner?	
Hvordan	kan	ulydighet	påvirke	våre bønner?

Be en elev lese Ether 2:14 og den første setningen av 
vers 15.

•	 Hva	var	det	Jareds	bror	hadde	gjort galt?

•	 Hva	kan	vi	lære	av	disse versene?

•	 Hvorfor	ønsker	Gud	at	vi	ofte	skal	komme	til	ham	
i bønn?

Skriv refse på tavlen. Les Lære og pakter 95:1, og be 
elevene merke seg grunner til at Herren refser oss. 
Hjelp elevene å forstå at Gud refser oss fordi han elsker 
oss. Du kan også be elevene lese uttalelsene av eldste 
Jeffrey R. Holland og eldste Neal A. Maxwell i De tolv 
apostlers quorum på side 354 i elevhåndboken. Bær 
ditt vitnesbyrd om bønnens kraft og de velsignelser 
som bønn kan gi oss.

Ether 2:16–25; 3:1–5. Herren krever at vi gjør alt 
vi kan for å løse våre problemer
Be elevene lese Ether 2:18–19 hver for seg. Be dem 
merke seg tre problemer som Jareds bror la frem 
for Herren.

•	 Hva	var	de	tre	problemene?	(Det	ville	ikke	være	noe	
lys i båtene, de ville ikke vite hvor de skulle styre 
båtene, og de ville gå tom for luft i båtene.)
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Forklar at vår himmelske Fader besvarer bønn på for-
skjellige måter. Be så en elev lese Ether 2:20.

•	 Hvordan	besvarte	Herren	spørsmålet	om	mangelen	
på	luft	i båtene?

Be en annen elev lese Ether 2:22–25.

•	 Hva	fant	Jareds	bror	ut	om	hvordan	båtene	skulle	
styres?	(De	behøvde	ikke	tenke	på	å	styre	båtene.	
Herren ville lede dem over havet ved å sende vind 
og “bølger så høye som fjell”. Se også Ether 6:4–8.)

•	 Hva	sa	Herren	om	hvordan	de	skulle	få	lys	i båtene?

•	 Hva	kan	vi	lære	av	Herrens	anmodning	om	at	Jareds	
bror	selv	skulle	finne	en	løsning	på	dette	problemet?	
(Elevene kan for eksempel svare at Herren forventer 
at vi anvender vår handlefrihet, intelligens og tro, at 
han legger et visst ansvar på våre skuldre og at han 
noen ganger vil at vi skal utarbeide våre egne planer, 
slik at vi kan vokse.)

Be en elev lese Ether 3:1–5 for klassen.

•	 Hva	gjorde	Jareds	bror	for	å	få	lys	i båtene?

Mens elevene drøfter dette spørsmålet, vil de kanskje 
foreslå følgende svar: Jareds bror studerte problemet. 
Han fant en løsning. Han klargjorde stenene, men han 
kunne ikke få dem til å skinne – til det trengte han 
Herrens hjelp. Så gikk han tilbake til Herren for å få 
bekreftet sin plan.

Be elevene lese uttalelsen av president Harold B. Lee 
på side 355 i elevhåndboken.

•	 På	hvilke	måter	kan	du	anvende	dette	rådet	i	ditt	
eget liv?

Ether 3–4. Stor tro kan bringe oss inn  
i Herrens nærhet
Les Ether 3:6–14 som klasse, ved at elevene leser ett 
eller to vers hver etter tur.

•	 Jareds	brors	tro	bragte	ham	inn	i	Herrens	nærhet.	
Hvilket	lignende	privilegium	loves	oss	i	Ether	4:7?

Sett følgende oversikt på tavlen:

Hva	gjorde	Jareds	bror? Hva	skulle	vi	gjøre?

Be halve klassen lese Ether 3:4–26 og merke seg hva 
Jareds bror gjorde som gjorde ham i stand til å se 
Frelseren. Be dem også overveie hans handlinger slik 
de er nedtegnet i Ether 1–2. Be den andre halvdelen 
av klassen lese Ether 4:4–19 og merke seg hva Moroni 
rådet oss til å gjøre for å rive i stykker “vantroens slør” 
(vers 15). “Vantroens slør” beskriver hvordan vantro 
kan sette et skille mellom oss og Gud.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, spør du hva de har 
kommet frem til. Skriv svarene på tavlen.

•	 Hvilke	likheter	ser	du	mellom	de	to listene?

Be en elev lese Alma 19:6.

•	 Hvordan	ble	“vantroens	slør”	fjernet	fra	Lamonis	
sinn?	(Skriv	elevenes	svar	på	høyre	side	av	oversik-
ten på tavlen.)

Be en elev lese Lære og pakter 67:10.

•	 Hvilke	andre	råd	har	Herren	gitt	oss	for	å	hjelpe	oss	
å	rive	i	stykker	vantroens	slør?	(Skriv	elevenes	svar	
på høyre side av oversikten på tavlen.)

Be elevene grunne på hvordan rådene på tavlen kan 
hjelpe dem å komme nærmere Herren. Du kan gjerne 
be dem skrive ned tankene sine.

Bær ditt vitnesbyrd om at vi gradvis ser mer av Herrens 
plan for vårt liv hvis vi utøver tro på ham. Herren har 
lovet at hvis vi lever rettskaffent, utøver tro på ham 
og holder våre pakter, vil dagen komme da vi vil få se 
ham og leve i hans nærhet.

Be elevene studere Ether 3:6–15, enten hver for seg 
eller to og to. Be dem lage en liste over sannheter 
i evangeliet som Jareds bror enten lærte eller fikk 
bekreftet i løpet av sin opplevelse i Herrens nærhet. 
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Kanskje de vil markere disse sannhetene i sine egne 
Skrifter. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du 
dem fortelle hva de har kommet frem til. Du kan 
gjerne skrive kommentarene deres på tavlen.

De kan omfatte følgende:

Herren	skulle	påta	seg	kjøtt	og	blod	(vers 6).

Herren	forløser	oss	fra	fallet	(vers 13).

Jesus	Kristus	ble	beredt	fra	verdens	grunnvoll	ble	lagt	
(vers 14).

Evig	liv	kommer	gjennom	Frelseren	(vers 14).

Jesus	er	Faderen	og	Sønnen	(vers 14)

De	trofaste	blir	Kristi	sønner	og	døtre	(vers 14).

Ingen	hadde	sett	Herren	slik	som	Jareds	bror	så	ham	
(vers 15).

Gud	skapte	mennesket	i	sitt	eget	bilde	(vers 15).

Hvis elevene har spørsmål angående vers 14, kan du 
vurdere å be dem slå opp informasjonen om Mosiah 
15:1–7 på side 147–48 i elevhåndboken. Hvis elevene 
har spørsmål angående vers 15, kan du vurdere å be 
dem slå opp uttalelsen av eldste Jeffrey R. Holland på 
side 355–56 i elevhåndboken.

•	 Hvordan	kan	beretningen	om	Jareds	bror	hjelpe	oss	
å	bli	sterkere	i	vårt	vitnesbyrd?

Ether 5. Herren utnevnte tre vitner til å bære 
vitnesbyrd om Mormons bok
Be elevene lese Ether 5:2–4, Lære og pakter 5:11–15 
og Lære og pakter 17:1–6, og krysshenvise dem til 
hverandre.

•	 Hva	heter	de	tre	vitner	om	Mormons bok?

Be elevene slå opp innledningen til Mormons bok. Be 
en elev lese de tre vitners vitnesbyrd.

Presenter følgende uttalelse av profeten Joseph Smith, 
som var noe han sa til sin far og mor etter sin opple-
velse med de tre vitner:

“Far! Mor! … Dere aner ikke hvor glad jeg er. Her-
ren har nå sørget for at platene er blitt vist til tre 
andre foruten meg selv. De har sett en engel som 
har båret vitnesbyrd for dem, og de vil måtte bære 
vitnesbyrd om at det jeg har sagt er sant, for nå vet 
de det selv, at jeg ikke går omkring og fører folk 
på avveie. Jeg føler det som om en byrde som jeg 
nesten ikke greide å bære, er blitt fjernet fra mine 
skuldre. Nå må de også bære en del av byrden, 
og jeg fryder meg i min sjel over at jeg ikke lenger 
er helt alene i verden” (sitert i Læresetninger fra 
Kirkens presidenter – Joseph Smith [2007], 126).

•	 Hvorfor	tror	du	opplevelsen	med	de	tre	vitner	gjorde	
profeten	Joseph	så glad?

Be elevene lese Ether 5:2–4 og markere fire forskjellige 
vitner om Mormons bok. (Du finner mer informasjon 
om disse vitnene på side 357–58 i elevhåndboken.)

Be elevene lese uttalelsen av eldste Dallin H. Oaks på 
side 357–58 i elevhåndboken. Denne uttalelsen finnes 
også på den tilhørende DVD-en A .

•	 På	hvilke	måter	kan	du	være	et	vitne	om	
Mormons bok?

•	 På	hvilke	måter	kan	ditt	vitnesbyrd	om	Mormons	
bok	påvirke andre?

Rund av med å bære vitnesbyrd om Mormons bok.



185

Ether 6–10

Innledning
I Ether 6–10 gir Moroni et sammendrag av historien til 
mange generasjoner jareditter. Denne raske oversikten 
viser konsekvensene av rettferdighet og ugudelighet. 
Moronis kommentarer og advarsler kan hjelpe oss å 
unngå de fallgruver som jaredittene opplevde. Her-
ren fortsatte å kalle jaredittene til å omvende seg og 
komme til ham, og kan fortsetter å kalle oss til å gjøre 
det samme, slik at han kan gi oss fred og lykke.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Hvis	vi	stoler	på	Herren	og	gjør	hans	vilje,	leder	han	

oss på rett vei (se Ether 6:1–12).

•	 Profeter	fordømmer	ugudelighet	og	advarer	mot	
farer (se Ether 7:23–27; 9:28–31).

•	 Hemmelige	forbund	ønsker	å	ødelegge	nasjoner	og	
omstyrte frihet (se Ether 8; 9:26–27; 10:33).

Undervisningsforslag
Ether 6:1–12. Hvis vi stoler på Herren og gjør 
hans vilje, leder han oss på rett vei
Be elevene lese Ether 6:1–12 hver for seg og legge 
merke til likheter mellom jaredittenes reise til det 
lovede land og vår reise gjennom jordelivet i retning av 
det celestiale rike. Foreslå at de lager en liste over ord 
og uttrykk i dette skriftstedet som kan anvendes på vårt 
liv. De kan for eksempel tenke på at vinden som blåste 
mot det lovede land, kan sammenlignes med Guds inn-
flytelse i deres liv. De kan også trekke paralleller til ste-
nene, maten som ble lagret som forberedelse til reisen, 
havets dyp, båtene eller farkostene og jaredittene selv.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å studere og 
grunne, ber du dem gå sammen i små grupper for å 
snakke om det de har kommet frem til. Be så hver 
gruppe velge ut en som kan presentere gruppens tan-
ker for resten av klassen. Be elevene snakke om ytter-
ligere læresetninger eller prinsipper etter hvert som 
diskusjonen utvikler seg. Foreslå at elevene tar notater 
fra det hver gruppe presenterer.

•	 Hvilke	prinsipper	kan	vi	lære	av	jaredittenes	
opplevelser?

•	 På	hvilke	måter	kan	disse	prinsippene	hjelpe	oss	å	
motta	Guds	veiledning	i	større grad?

Kapittel 51
Ether 6–10

Ether 6:9. “De sang lovsanger til Herren”
Gi elevene tid til å lese Ether 6:9 og 1 Nephi 18:9 hver 
for seg.

•	 Hva	var	forskjellen	på	sangen	slik	den	er	beskre-
vet	i	disse	to	versene?	(Du	finner	en	annen	sam-
menligning av disse beretningene på side 359–60 i 
elevhåndboken.)

•	 Hvilke	fordeler	får	vi	og	andre	av	å	“[synge]	lovsan-
ger	til Herren”?

Ether 6:12. “De … felte gledestårer … på grunn 
av den store og milde barmhjertighet [Herren] 
viste dem”
Les Ether 6:12 sammen med elevene.

•	 Hva	betyr	ordet	barmhjertighet	for deg?

Som en del av denne drøftingen kan du gjerne be ele-
vene lese oppføringen om “Barmhjertighet” på side 5–6 
i Tro mot pakten.

•	 Hvordan	gir	ordet	milde ytterligere mening til ordet 
barmhjertighet  ?

•	 Hvordan	bidrar	ordet	store til vår forståelse av 
dette verset?

•	 Hva	gjorde	folket	da	de	kom	til	det	lovede	land?	På	
hvilke	måter	kan	vi	kan	vi	følge	deres eksempel?

Gi elevene tid til å tenke på “den store og milde 
barmhjertighet” Herren viser dem. Når elevene har fått 
tilstrekkelig tid, ber du noen av dem gi eksempler.

Ether 6:17. “De ble lært å vandre i ydmykhet for 
Herren”
Be en elev lese Ether 6:17.

Be elevene peke på handlinger og holdninger de har sett 
i andre, som er eksempler på å “vandre i ydmykhet for 
Herren”. Du kan gjerne skrive elevenes svar på tavlen.

•	 Hvorfor	må	vi	“vandre	i	ydmykhet	for	Herren”	for	å	
bli	“undervist	fra	det høye”?

•	 Hvordan	kan	vi	bli	mer	ydmyke?	Hvordan	kan	
det å huske vårt forhold til Herren hjelpe oss å 
være ydmyke?

•	 Hvilke	utfordringer	møter	vi	når	vi	prøver	å	
være	ydmyke?	Hvordan	kan	vi	overvinne	disse	
utfordringene?
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Ether 7:23–27; 9:28–31. Profeter fordømmer 
ugudelighet og advarer mot farer
Gi elevene tid til å lese Ether 7:23–27 og 9:28–31 hver 
for seg. Be dem merke seg likheter og forskjeller i de 
to beretningene. Drøft følgende spørsmål:

•	 Hva	kan	få	noen	til	å	akseptere	eller	forkaste	en	
profets	advarsler?

•	 Kan	du	nevne	noen	advarsler	vi	har	mottatt	fra	vår	
levende profet?

•	 Kan	du	nevne	noen	eksempler	på	mennesker	som	
har blitt velsignet fordi de har fulgt profetens advar-
sler?	(Oppfordre	elevene	til	å	gi	eksempler	fra	sitt	
eget liv eller livet til noen de kjenner.)

Ether 8; 9:26–27; 10:33. Hemmelige forbund 
ønsker å ødelegge nasjoner og omstyrte frihet
Be elevene studere stoffet om Helaman 6:18–40 
på side 263 i elevhåndboken, enten hver for seg 
eller som klasse. Her finner du en kort forklaring av 
hemmelige forbund.

Forklar at da profeten Moroni sammenfattet jaredit-
tenes historie, advarte han lesere i vår tid mot farene 
ved hemmelige forbund. Be elevene lese kapittelsam-
mendraget til Ether 8. Bruk så Ether 8:20–26 til å drøfte 
noen av eller alle de følgende spørsmålene:

•	 Moroni	sa	at	hemmelige	forbund	ødela	den	jaredittiske	
og den nephittiske sivilisasjon (se vers 20–21). Hvorfor 
tror	du	hemmelige	forbund	er	så	ødeleggende?

•	 Hvordan	kan	enkeltpersoner	eller	nasjoner	“under-
støtte”	hemmelige	forbund?	(Se	vers 22.)

•	 Hvorfor	tror	du	Moroni	skrev	om	de	forferdelige	
resultatene	av	hemmelige	forbund?	(Se	vers 23–26.)

•	 Hvordan	er	hemmelige	forbund	en	forfalskning	av	
sanne	pakter	med Gud?

La elevene lese Ether 9:26–27 og 10:33.

•	 Hvorfor	tror	du	den	jaredittiske	sivilisasjon	stadig	ble	
offer for hemmelige forbund, selv etter perioder med 
rettferdighet?

•	 Hvilke	personlige	egenskaper	kan	vi	utvikle	som	vil	
hjelpe	oss	å	motstå	hemmelige	forbund?	(Elevene	

kan for eksempel svare personlig integritet, kjærlig-
het til Herren og kjærlighet til Herrens bud.)

La elevene lese Helaman 6:37 og 3 Nephi 5:4–6.

•	 Hva	er	den	beste	måten	å	bli	kvitt	hemmelige	for-
bund	på	i	et samfunn?

Ether 10. Ledere kan påvirke et samfunn til 
å være ugudelig eller rettferdig
Forklar at i Ether 10 sammenfatter Moroni flere genera-
sjoner på bare 34 vers. Noen konger var rettferdige og 
ledet folket til fremgang og fred, mens andre var ugu-
delige og ledet folket til elendighet. Det er ikke sann-
synlig at samfunnet forandret seg raskt fra rettferdighet 
til ugudelighet eller fra ugudelighet til rettferdighet når 
det kom nye konger. Det er nok mer sannsynlig at de 
forandret seg gradvis.

Bruk følgende konkretisering til å illustrere dette poen-
get. Det kan være lurt å øve på den før leksjonen.

Vis et glass som er halvfullt med rent vann.

Be en elev lese Ether 10:5. Drypp så en dråpe mørk 
konditorfarge i vannet.

Be en elev lese Ether 10:9–11. Drypp så en ny dråpe 
konditorfarge i vannet.

Be en elev lese Ether 10:13. Drypp så enda en dråpe 
konditorfarge i vannet.

Påpek at akkurat som samfunn med ugudelige ledere 
gradvis kan bli ugudelige, kan samfunn med rettferdige 
ledere gradvis bli mer rettferdige. Be en elev lese Ether 
10:16. Hell så litt blekemiddel i det fargede vannet. 
Gjenta denne prosessen med vers 17 og deretter med 
vers 18–19. (Til slutt skal vannet være klart igjen.)

•	 Hvilke	prinsipper	kan	vi	lære	av	denne	konkretise-
ringen?	Hvordan	angikk	disse	prinsippene	jaredit-
tene?	På	hvilke	måter	angår	de	dagens samfunn?

•	 Kan	du	nevne	noen	innflytelser	i	vårt	samfunn	som	
kan	gjøre	vårt	liv	urent?	Hva	kan	vi	gjøre	for	å	holde	
oss rene?

Rund av med å understreke at hvis vi lever rettskaffent, 
kan vi være lykkelige under enhver omstendighet.
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Innledning
Da Moroni forkortet de siste av jaredittenes opptegnel-
ser, avbrøt han den historiske fortellingen. Han hadde 
tatt med mange beretninger om at jaredittene forkastet 
sine profeters budskap om tro. Han hadde sett den 
samme ugudeligheten blant sitt eget folk, nephittene, 
da han og hans far hadde forkynt evangeliet. Ettersom 
han visste at lignende tilstander ville finnes i vår tid, 
tok han med Ethers læresetninger om tro, så vel som 
mange av sine egne læresetninger.

Når elevene leser og drøfter Ether 11–15, kan de lære 
hvordan de kan anvende Ethers og Moronis læreset-
ninger på seg selv. Du kan hjelpe dem å forstå at tro 
på Kristus hjelper dem å leve stabilt i hengivenhet til 
Gud. Klassen skulle også forstå at tro på Kristus fører 
til mirakler og åpenbaringer og hjelper oss å vende 
svakhet til styrke.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Tro	og	håp	er	holdepunkter	for	vår	sjel	og	gjør	oss	

sikre og standhaftige (se Ether 12:1–4).

•	 Stor	tro	går	forut	for	mirakler	(se	Ether	12:5–22).

•	 Herren	vender	vår	svakhet	til	styrke	hvis	vi	ydmyker	
oss og har tro på ham (se Ether 12:23–41).

•	 Det	nye	Jerusalem	vil	bli	bygget	på	det	amerikanske	
kontinent (se Ether 13:2–12).

Undervisningsforslag
Ether 11–12. Presentasjon av leksjonens temaer
På forhånd ber du en elev forberede en presentasjon 
basert på innledningen til kapittel 52 i elevhåndboken 
og kommentarene til Ether 11 på side 365 i elevhånd-
boken. Be eleven fremlegge denne informasjonen i 
begynnelsen av leksjonen.

Ta med deg en pakke frø til klassen. Spør elevene om 
de husker hvilken profet i Mormons bok som brukte et 
frø som en konkretisering for å forklare et åndelig prin-
sipp. Når elevene kommer på at Alma brukte et frø til 
å undervise om Guds ord og tro (se kapittel 30 i denne 
håndboken), kan du spørre om de husker Almas defi-
nisjon av tro (se Alma 32:21    ). Be elevene merke 
seg råd i Ether 12 som kan hjelpe dem til større tro.

Kapittel 52
Ether 11–15

Ether 12:1–4. Tro og håp er holdepunkter for vår 
sjel og gjør oss sikre og standhaftige
Vis et bilde av et anker 
(eller tegn et anker på 
tavlen). Be elevene forklare 
hensikten med et anker. Be 
dem slå opp Ether 12:4.

•	 Hva	sier	dette	verset	at	
“et anker for menneske-
nes	sjeler” er?

•	 Hvorfor	trenger	vi	et	
anker	for	vår sjel?

Forklar at vers 3–4 peker på resultatene av tro. Vis 
følgende oversikt på tavlen, men la rutene til høyre for 
pilene stå tomme. Be elevene fullføre oversikten basert 
på prinsippene de finner i vers 3–4. Du finner noen 
mulige svar nedenfor.

➚
Omvendelse

➚
At	alle	ting	blir oppfylt

Tro	fører til ➙ Håp

➘
Gode	gjerninger

➘
Å	forherlige Gud

Spør elevene hvordan tro fører til hvert prinsipp eller 
hver handling som nå står på høyre side av pilene. 
Snakk kort om hvert emne.

•	 Hvordan	gir	tro	på	Kristus	deg	håp	og	ankerfeste	for	
din sjel?

Ether 12:5–22. Stor tro går forut for mirakler
Be en elev lese Ether 12:6    .

Skriv på tavlen: Hva er en prøve på tro? Be en eller to 
elever gi noen korte eksempler på prøver på tro som 
de selv eller noen de kjenner, har opplevd.
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Be elevene lytte til følgende uttalelser og merke 
seg prinsipper som angår prøver på tro. President 
James E. Fausts uttalelse finnes også på den tilhørende 
DVD-en A .

“Ingen kan bli frelst uten en gjennomgripende 
prøve på tro og lydighet overfor den evige 
sannhets prinsipper som fra begynnelsen av har 
stått fast for menneskenes frelse og opphøy-
else” ( Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel 
Questions, red. Joseph Fielding Smith jr., 5 bind 
[1957–66], 4:150).

“Alle må gjennom en lutrers ild, og det ubety-
delige og uviktige kan smelte bort som slagg og 
gjøre vår tro skinnende, intakt og sterk. Det virker 
som om enhver får sitt fulle mål av lidelse, smerte 
og ofte hjertesorg, også de som oppriktig prøver å 
gjøre det som er riktig og være trofaste. Men dette 
inngår i renselsesprosessen for å bli kjent med 
Gud” ( James E. Faust, i Conference Report, april 
1997, 85; eller Lys over Norge, juli 1997, 63).

Forklar at en prøve på vår tro noen ganger kommer i 
form av vanskeligheter, men dette er ikke den eneste 
måten vår tro blir prøvd på. Be en elev lese uttalelsen 
av eldste Richard G. Scott på side 366 i elevhåndbo-
ken. Denne uttalelsen finnes også på den tilhørende 
DVD-en B .

•	 Hvordan	definerte	eldste	Scott	en	prøve	på tro?

Ether 12:6–22 henviser til beretninger i Skriftene om 
velsignelser mennesker har mottatt fordi de har utholdt 
prøver på sin tro. Lag følgende oversikt på tavlen:

Hvem	omtales? Hvordan	
utøvde	de	tro?

Hvilke	velsignel-
ser	fikk	de?

Del klassen i par eller små grupper. Be hvert par eller 
hver gruppe tegne av oversikten på et ark. Be dem 

lese Ether 12:6–22 og skrive svarene på spørsmålene i 
oversikten.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å fullføre opp-
gaven, ber du dem overveie velsignelsen som nevnes i 
vers 19.

•	 Hvordan	kan	denne	velsignelsen	være	et	forbilde	på	
hva	alle	de	trofaste	vil	oppleve	til slutt?

•	 På	hvilke	måter	forbereder	de	velsignelser	som	føl-
ger	tro,	oss	til	å	komme	inn	i	Herrens nærhet?

Forklar at apostelen Peter ga oss verdifull informasjon 
om prøvene på vår tro. Be elevene merke seg denne 
informasjonen mens en elev leser 1. Peter 4:12–13.

•	 Peter	sa	at	vi	ikke	skulle	finne	det	merkelig	at	vi	får	
prøvelser. Hvordan kan dette prinsippet hjelpe oss 
å	utholde	prøvelser?	(Du	kan	gjerne	påpeke	at	vi	
utholder prøvelser bedre hvis vi vet at de er en del 
av livet.)

Bær ditt vitnesbyrd om at Herren holder sine løfter og 
belønner oss hvis vi utholder prøver på vår tro.

Ether 12:23–41. Herren vender vår svakhet til 
styrke hvis vi ydmyker oss og har tro på ham
Be en elev komme frem foran klassen og ta 10 
armhevinger.

•	 Hva	vil	skje	dersom	[elevens	navn]	fortsetter	å	gjøre	
denne	øvelsen	regelmessig?

•	 Hvorfor	blir	muskler	sterkere	med trening?

•	 Kan	du	nevne	noen	åndelige	paralleller	til	
fysisk trening?

Forklar at Ether 12 hjelper oss å forstå hvordan jordiske 
svakheter kan overvinnes i Herrens styrke. Be elevene 
granske Ether 12:23–25 og merke seg de svakheter 
Moroni så i opptegnelsen han samlet. Be elevene for-
telle om det de finner ut.

Be en elev lese Ether 12:27    . Dette verset innehol-
der løftet om at Herrens nåde er tilstrekkelig til å hjelpe 
oss å overvinne vår svakhet (du kan gjerne be elevene 
slå opp kommentarene til Ether 12:27 på side 367–68 i 
elevhåndboken). La elevene lese Ether 12:26–28 hver 
for seg, og legge merke til egenskaper vi må utvikle 
for at Herrens nåde skal være tilstrekkelig til å “la det 
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svake bli til styrke for [oss]”. Du kan gjerne foreslå at 
elevene markerer disse egenskapene i sine egne Skrif-
ter. Listene deres kan for eksempel inneholde ydmyk-
het, saktmodighet, tro, håp og kjærlighet.

•	 Hvordan	hjelper	disse	egenskapene	oss	å	utvikle	
åndelig styrke?

•	 Hva	har	disse	egenskapene	å	gjøre	med	å	komme	
til Kristus?

•	 Hvordan	kan	åndelig	styrke	mottatt	ved	Kristi	nåde	
kompensere	for	jordiske	svakheter?

Påpek at da Moroni hørte Herrens ord i vers 26–28, 
ble han “trøstet” (Ether 12:29), og han uttrykte sitt 
vitnesbyrd om Herren. Be elevene lese Ether 12:29–36 
og merke seg hvor Moroni bærer vitnesbyrd. Be dem 
se etter utsagn som begynner med “Jeg vet” eller 
“Jeg husker”.

•	 Hvilke	sannheter	bar	Moroni	vitnesbyrd om?

•	 Hvordan	har	ditt	vitnesbyrd	om	disse	sannhetene	
påvirket	ditt liv?

Les Ether 12:37 sammen med klassen.

•	 Hvilken	velsignelse	sier	dette	verset	at	Moroni	ville	
motta	fordi	han	hadde	sett	sin svakhet?

•	 Tenk	på	en	svakhet	du	har.	Hvordan	kan	din	tillit	til	
Herren hjelpe deg å vende denne svakheten til en 
kilde	til	åndelig	styrke?	(La	elevene	grunne	på	dette	
spørsmålet i stillhet, uten å føle at de må dele sitt 
svar med noen.)

Be en elev lese Ether 12:38–41.

•	 Hvordan	påvirker	det	deg	å	vite	at	disse	læresetnin-
gene	kom	direkte	fra Herren?

•	 Hvilke	grunner	gir	Moroni	for	at	vi	skulle	“søke	
denne Jesus”?

Be elevene fortelle hvordan de har blitt sterkere når de 
har kommet til Frelseren.

Ether 13:2–12. Det nye Jerusalem vil bli bygget 
på det amerikanske kontinent
Tegn et enkelt diagram på tavlen som det nedenfor, 
men utelat ordene nye og gamle.

Det	nye Jerusalem Det	gamle Jerusalem

Forklar at dette diagrammet forestiller verden. Spør ele-
vene om de har hørt om to Jerusalem. Hvis de har det, 
spør du hvor disse byene kommer til å ligge. Forklar at 
Ether 13:2–12 viser Ethers egenskaper som seer. I disse 
versene gjentar Moroni Ethers profetier om det nye 
og det gamle Jerusalem. Tilføy ordene nye og gamle i 
diagrammet.

Be halve klassen lese Ether 13:2–12 og merke seg 
Ethers profetier om det gamle Jerusalem. Be den andre 
halvdelen av klassen lese de samme versene og merke 
seg Ethers profetier om det nye Jerusalem. Be hver 
gruppe velge en skriver til å ta notater om det de finner 
ut. Når klassen har fått tilstrekkelig tid, ber du hver 
skriver føre profetiene opp på tavlen under “Det gamle 
Jerusalem” eller “Det nye Jerusalem”.

Den ferdig utfylte tavlen kan inneholde følgende 
informasjon:

Det gamle Jerusalem

	1.	Det	skulle	bli	ødelagt	(se	vers 5).

	2.	Det	skulle	gjenoppbygges	som	en	hellig	by	for	Her-
ren	(se	vers 5).

	3.	Det	skulle	bygges	til	Israels	hus	(se	vers 5).

	4.	Dets	innbyggere	skulle	bli	renset	gjennom	Jesu	
Kristi	forsoning	(se	vers 11).
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	5.	De	adspredte	etterkommerne	etter	Jerusalems	
tidligere	innbyggere	ville	bli	innsamlet	(se	vers 11).

	6.	Dets	innbyggere	ville	motta	oppfyllelsen	av	den	
pakt	Gud	inngikk	med	Abraham	(se	vers 11).

Det nye Jerusalem

	1.	Det	skulle	bygges	på	det	amerikanske	kontinent	
(se	vers 2–3,	6,	8).

	2.	Det	skulle	komme	ned	fra	himmelen	(se	vers 3).

	3.	Det	skulle	være	Herrens	hellige	helligdom	(se	
vers 3).

	4.	Det	skulle	bli	bygget	til	levningen	av	Josefs	ætt		
(se	vers 6).

	5.	Det	skulle	være	lik	det	gamle	Jerusalem	(se	vers 8).

	6.	Dets	innbyggere	skulle	bli	renset	gjennom	Jesu	
Kristi	forsoning	(se	vers 10).

For punkt 2 under “Det nye Jerusalem” kan du gjerne 
påpeke at profetien i Ether 13:3 vil bli delvis opp-
fylt når Enoks by vender tilbake til jorden og forener 
seg med det nye Jerusalem (se også Moses 7:13–21, 
62–64).

Spør elevene hvilke av det nye Jerusalems velsignel-
ser som er tilgjengelige for oss nå, uansett hvor vi bor. 
Hjelp elevene å forstå at jo mer vi anstrenger oss for 

å leve rettferdig, jo større fred og lykke oppnår vi. Du 
kan gjerne lese Lære og pakter 59:23 for dem.

Oppfordre elevene til å bestemme seg for å leve rett-
skaffent hver dag. Bær ditt vitnesbyrd om de velsignel-
ser som kommer i dette liv og i livet heretter som følge 
av et rettskaffent liv.

Ether 14–15. Slutten på den jaredittiske 
sivilisasjon
Spør om noen av elevene kan sammenfatte jaredittenes 
ødeleggelse slik den er nedtegnet i Ether 14–15. Hvis 
elevene ikke klarer det, gir du et kort sammendrag av 
disse to kapitlene selv, eller du kan be en elev lese 
kapittelsammendragene.

Skriv følgende henvisninger på tavlen, og be elevene 
lese dem og merke seg hva som førte til jaredittenes 
ødeleggelse.

Ether	14:5–10

Ether	14:24

Ether	14:25

Ether	15:1–6,	22

Ether	15:19

•	 Hvordan	fikk	Satan	tak	på	disse	menneskenes hjerte?

•	 Hva	kan	vi	lære	av	jaredittenes	ødeleggelse?
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Innledning
De første seks kapitlene av Moronis bok handler om 
Kirkens ordinanser og praksis på Moronis tid: dåp, 
bekreftelse og Den hellige ånds gave, overdragelse av 
prestedømmet og ordinasjon til embeder i prestedøm-
met, nadverden, innlemmelse av nye medlemmer i fel-
lesskapet og ledelse av Kirkens møter. Noen lærere vil 
kanskje være tilbøyelige til å hoppe over disse kapit-
lene fordi deres innhold er så kjent for aktive siste-
dagers-hellige. Moroni tok imidlertid med dette fordi 
han følte at “det kanskje en gang i fremtiden [ville] bli 
verdifullt for [hans] brødre, lamanittene” (Moroni 1:4). 
Du kan hjelpe elevene å forstå at disse læresetningene 
er verdifulle for alle mennesker i dag.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Prestedømsordinanser	er	en	nødvendig	del	av	Jesu	

Kristi evangelium (se Moroni 2–6).

•	 Vi	tar	del	i	nadverden	for	å	fornye	våre	pakter	med	
Herren (se Moroni 4–5).

•	 Omvendelse	fører	til	dåp	(se	Moroni	6:1–3).

•	 Vi	må	våke	over	hverandre	og	nære	hverandre	med	
Guds ord (se Moroni 6:4–9).

Undervisningsforslag
Moroni 1. “Jeg, Moroni, vil ikke fornekte Kristus”
Be elevene finne ut hvor lenge Moroni overlevde etter 
det siste slaget som er nedtegnet i Mormons bok. Be 
dem slå opp Mormon 6, og be dem finne tidsangivel-
sen i kapittelsammendraget (385 e.Kr.). Be dem så finne 
tidsangivelsen på den siste siden av Mormons bok 
eller i kapittelsammendraget til Moroni 10 (421 e.Kr.). 
(Moroni levde i minst 36 år etter det siste slaget.)

Be elevene lese Moroni 1 hver for seg.

•	 Hva	forteller	dette	kapitlet	oss	om	de	siste	årene	av	
Moronis liv?

•	 Hvordan	tror	du	Moroni	bevarte	sin	tro	gjennom	
denne	vanskelige tiden?

Presenter følgende uttalelse av søster Susan W. Tanner, 
som var Unge kvinners generalpresident (finnes også 
på den tilhørende DVD-en A ):

Kapittel 53
Moroni 1–6

“Jeg vet at mange av oss også til tider føler oss 
uten venner og alene i en ugudelig verden. Noen 
av oss føler at vi ikke har ‘noe sted å gå’ når vi har 
prøvelser. Men dere og jeg kan ikke bare over-
leve, men også seire, som Moroni, i våre anstren-
gelser for å stå frem for sannheten i en farefull 
tid. Hva gjorde han da han sto alene i en ensom 
og	fiendtlig	verden?	I	trofast	lydighet	til	sin	fars	
befaling fullførte han opptegnelsen på gullplatene. 
Han ble kjent med det profetene hadde skrevet. 
Fremfor alt kjempet han seg ut av motløsheten 
ved å klynge seg til Herrens løfter om fremtiden. 
Han klynget seg til de pakter Gud hadde inngått 
med Israels hus om å velsigne dem i all evighet” 
(“Gledelig budskap fra Cumorah”, Liahona, mai 
2005, 105).

Be elevene lese Moroni 1:3 om igjen.

•	 Hva	gjør	inntrykk	på	deg	ved	Moronis	ord	i	
dette verset?

•	 Hvordan	kan	vi	bli	like	sterke	i	vårt	vitnesbyrd	og	
vår	karakter	som Moroni?

Moroni 2–6. Prestedømsordinanser er en 
nødvendig del av Jesu Kristi evangelium
Del klassen i grupper. Be gruppene kort studere 
Moroni 2–6 og Lære og pakter 20:37–39, 46–60, 68–79, 
og legge merke til likheter mellom Kirken på Moronis 
tid og Kirken i de siste dager (du kan gjerne skrive 
skriftstedhenvisningene på tavlen). Når elevene har fått 
tilstrekkelig tid, ber du en av gruppene nevne én likhet 
de har funnet. Skriv svaret deres på tavlen. Be så de 
andre gruppene, en om gangen, om å nevne en likhet. 
Skriv svarene deres på tavlen. Fortsett fra gruppe til 
gruppe til ingen har mer å si om emnet.

•	 Hva	tenker	du	når	du	ser	at	de	samme	ordinansene	
og prinsippene har vært i Herrens kirke til forskjel-
lige	tider	i	verdens historie?

•	 Hvordan	kan	disse	kapitlene	ha	vært	nyttige	for	
Joseph Smith, ettersom Herren gjenopprettet Kirken 
gjennom ham?
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Hjelp elevene å forstå den viktige rolle prestedømsor-
dinanser spiller i Herrens kirke. Følgende spørsmål kan 
være til hjelp:

•	 Hvorfor	er	ordinanser	viktige	for	medlemmer	av	Jesu	
Kristi	Kirke	av	Siste	Dagers	Hellige?	(Mens	elevene	
drøfter dette spørsmålet, kan du gjerne be dem lese 
uttalelsene av president Boyd K. Packer og eldste 
Dallin H. Oaks på side 371–72 i elevhåndboken. 
Be dem finne minst to grunner til at ordinanser er 
viktige. De to uttalelsene av president Packer finnes 
også på den tilhørende DVD-en B  C ).

•	 Hvorfor	er	prestedømsmyndighet	nødvendig	for	å	
utføre	enhver ordinans?

•	 Hvordan	bidrar	symbolikk	til	ordinansers	
hellige natur?

Hjelp elevene å forstå at hovedhensikten med Mor-
mons bok er å hjelpe oss å komme til Kristus. Moroni 
kapittel 2–6 beskriver ordinanser som hjelper oss å 
komme til Kristus.

Moroni 4–5. Vi tar del i nadverden for å fornye 
våre pakter med Herren
Moroni 4 og 5 inneholder nadverdsbønnene som Her-
ren åpenbarte til sin kirke i oldtidens Amerika. Herren 
har åpenbart de samme bønnene i de siste dager (se 
L&p 20:77, 79). Påpek at de er mer enn bønner – de er 
to deler av en hellig ordinans. Ved noen ordinanser må 
den som forretter, si de samme ordene hver gang.

Gi hver elev et ark. Be elevene prøve å skrive nad-
verdsbønnen for brødet uten å se i Skriftene. Be dem 
gjøre det samme med nadverdsbønnen for vannet.

Les nadverdsbønnene høyt slik at elevene kan kontrol-
lere det de har skrevet. Be dem så hver for seg overveie 
følgende spørsmål:

•	 Hvordan	vil	du	vurdere	din	ærbødighet	når	du	tar	
del	i	nadverden?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å grunne på 
dette spørsmålet, kan du vurdere om du vil lede en 
diskusjon på grunnlag av følgende spørsmål:

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	forberede	oss	til	å	ta	del	i	nad-
verden	hver uke?

•	 Hvordan	minner	nadverdsbønnene	oss	om	våre	
dåpspakter?

Be elevene krysshenvise Lære og pakter 20:37 og 
Mosiah 18:8–10 til Moroni 4–5. Foreslå at de skriver 
ned sine tanker om dåp og nadverden i margen i 
Skriftene sine.

•	 På	hvilke	måter	kan	verdig	deltagelse	i	nadverden	
styrke vårt paktsforhold til vår himmelske Fader og 
Jesus Kristus?

Be elevene tenke på diskusjonen de nettopp har hatt 
om nadverden. Be dem fortelle om én ting de har lært 
eller en innsikt de har fått.

Moroni 6:1–3. Omvendelse fører til dåp
Be en elev lese Moroni 6:1.

•	 Hva	tror	du	det	betyr	å	frembringe	frukt	som	viser	
verdighet	til	å	bli døpt?

For å hjelpe elevene å besvare dette spørsmålet, kan 
du be dem lese Moroni 6:2–3 hver for seg. Oppfordre 
dem til å markere i Skriftene sine hva Moroni pekte på 
som den “frukt” som viste at folk var klare til å gå ned i 
dåpens vann.

•	 Hvilken	sammenheng	er	det	mellom	omvendelse	fra	
synd	og	omvendelse	til	evangeliet?

•	 Hvilken	sammenheng	er	det	mellom	omvendelse	og	
å	tjene	Kristus	til enden?

Forklar at de grunnleggende forutsetningene for med-
lemskap i Kirken alltid har vært de samme: tro på Jesus 
Kristus, omvendelse og villighet til å påta oss Jesu Kristi 
navn og tjene ham. Disse forutsetningene gjelder frem-
deles, selv etter at vi er døpt og bekreftet.

Be elevene grunne på sine anstrengelser for å utøve 
tro, omvende seg fra sine synder, påta seg Jesu Kristi 
navn og tjene med flid. Du kan vurdere om du vil gi 
elevene tid til å skrive ned tankene sine.

Moroni 6:4–9. Vi må våke over hverandre og 
nære hverandre med Guds ord
Forklar at i Moroni 6:4 underviser Moroni om Kirkens 
medlemmers ansvar for å ta seg av nye konvertitter.
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Les Moroni 6:4 sammen med elevene. Be elevene finne 
ut hva Kirken på Moronis tid gjorde for å hjelpe nye 
konvertitter.

•	 Moroni	sa	at	når	folk	sluttet	seg	til	Kirken,	“ble	de	
regnet, … og deres navn ble skrevet ned”. Hva sier 
Moroni 6:4 om hvorfor det var viktig å føre en opp-
tegnelse	over	folks navn?

•	 Hva	tror	du	det	betyr	å	nære	noen	“ved	Guds	gode	
ord”?	På	hvilke	måter	kan	vi	hjelpe	hverandre	å	
holde	oss	“på	den	rette vei”?

Les følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley 
(1910–2008), Kirkens 15. president (også tilgjengelig på 
den tilhørende DVD-en D ):

“Når vi har funnet og døpt en ny konvertitt, har 
vi utfordringen med å bringe ham inn i fellesska-
pet og styrke hans vitnesbyrd om at dette verk er 
sant. Vi kan ikke la ham komme inn hoveddøren 
for så å gå ut bakdøren. Det er et svært alvorlig 
skritt å slutte seg til Kirken. Enhver konvertitt påtar 
seg Kristi navn med et underforstått løfte om å 
holde hans bud. Men det kan være en utfordrende 
erfaring å komme inn i Kirken. Med mindre det er 
vennlige og sterke personer som ønsker konver-
titten velkommen, med mindre vi tilbyr hjelp med 
kjærlighet og omtanke, kan han begynne å tvile på 
det skrittet han har tatt. Med mindre han ønskes 
velkommen av vennlige personer som leder ham 
videre på veien, kan han komme til å falle fra.

Det er absolutt ingen vits i å utføre misjonær-
arbeid hvis vi ikke tar vare på frukten av dette 
arbeidet. Disse to ting må gå hånd i hånd. Disse 
konvertittene er dyrebare. Hver eneste konvertitt 
er en sønn eller datter av Gud. Hver eneste kon-
vertitt er et stort og alvorlig ansvar. Det er absolutt 
nødvendig at vi tar oss av dem som har blitt en del 
av oss” (“Finn lammene, fø fårene”, Liahona, juli 
1999, 118).

Gjenta president Gordon B. Hinckleys utsagn om at 
“det er absolutt ingen vits i å utføre misjonærarbeid 
hvis vi ikke tar vare på frukten av dette arbeidet”.

•	 Hva	betyr	dette	utsagnet	for deg?

•	 Hvorfor	er	det	vanskelig	for	noen	konvertitter	å	
holde seg trofaste og aktive etter at de har blitt døpt 
og	bekreftet?

Presenter følgende uttalelse av president Hinckley 
(også tilgjengelig på den tilhørende DVD-en E ):

“Enhver ny konvertitt trenger tre ting:

1. En venn i kirken som han stadig kan henvende 
seg til, som vil stå ved hans side, som vil besvare 
hans spørsmål, som vil forstå hans problemer.

2. En oppgave. Aktivitet er det geniale ved denne 
kirken. Det er prosessen vi vokser ved… Den nye 
konvertitten vil naturligvis ikke vite alt. Han vil 
sikkert	gjøre	noen	feil.	Hva	så?	Vi	gjør	alle	feil.	Det	
viktige er veksten som kommer med aktivitet …

3. Enhver konvertitt må bli ‘næret ved Guds gode 
ord’ (Moroni 6:4)” (“Finn lammene, fø fårene”, 
Liahona, juli 1999, 118).

•	 Hvordan	hjelper	disse	tre	tingene	oss	å	holde	oss	
aktive	i Kirken?

•	 Hva	kan	du	gjøre	for	å	bidra	til	at	nye	medlemmer	
i din menighet får disse tre tingene, enten de er 
nydøpte	eller	har	flyttet inn?

Hvis noen av elvene sluttet seg til Kirken som tenåringer 
eller voksne, kan du be dem fortelle om noen av sine 
erfaringer som nye konvertitter. Oppfordre dem til å 
snakke om utfordringer de opplevde, og i hvilken grad 
de følte fellesskap. Du kan også be en elev lese historien 
som president Hinckley forteller på side 374 i elevhånd-
boken (finnes også på den tilhørende DVD-en F ).

•	 På	hvilke	måter	kan	vi	personlig	hjelpe	nye	kon-
vertitter å få en myk og god overgang til aktivitet 
i Kirken?

Hjelp elevene å forstå at enten vi er nye konvertitter 
eller ikke, så trenger vi alle åndelig næring og at noen 
våker over oss. Be en elev lese Moroni 6:5–9.

•	 Hvorfor	trenger	vi	å	komme	sammen	ofte?	På	hvilke	
måter har Kirkens møter, klasser og aktiviteter 
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hjulpet	deg?	Hvordan	har	du	sett	andre	finne	styrke	
ved	å	delta	aktivt	i Kirken?

•	 Hvordan	har	du	blitt	velsignet	ved	møter	som	har	
blitt “ledet … etter Åndens påvirkning og ved Den 
Hellige	Ånds kraft”?

Bær ditt vitnesbyrd om hvilke velsignelser alle med-
lemmer av Kirken får når vi innlemmer hverandre i 

fellesskapet. Oppfordre elevene til å søke muligheter 
til å hjelpe hverandre å komme til Kristus og holde seg 
“på den rette vei”. Oppfordre dem til å være spesielt 
opptatt av hvordan de kan hjelpe nye konvertitter.
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Innledning
Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum sa at 
rettferdige motiver gir “den troendes handlinger liv og 
legitimitet” (Pure in Heart [1998], 16). Mormon forkynte 
også viktigheten av å handle med ærlig hensikt. Han 
forkynte at det er forskjell på å gjøre gode gjerninger med 
ærlig hensikt og å bare gjøre det av plikt. Gjennom Mor-
mons læresetninger kan elevene styrke sin forståelse av at 
tro, håp og kjærlighet skulle veilede alle våre handlinger.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Vår	hensikt	er	viktig	for	Gud	(se	Moroni	7:5–11).

•	 Alt	som	påvirker	oss	til	å	gjøre	godt,	kommer	fra	
Gud (se Moroni 7:12–19).

•	 Tro	på	Kristus	hjelper	oss	å	“gripe	alt	som	er	godt”	
(se Moroni 7:19–32).

•	 “Kjærligheten	svikter	aldri”	(se	Moroni	7:44–48).

Undervisningsforslag
Moroni 7:3–4. Jesu Kristi følgesvenner vandrer 
i fred med andre
Forklar at Moroni 7 inneholder læresetninger fra Moro-
nis far, Mormon. Be elevene lese Moroni 7:3–4 og sam-
menligne det med Lære og pakter 19:23.

•	 Hvordan	visste	Mormon	at	Kirkens	medlemmer	på	
hans	tid	var	“Kristi	fredelige	etterfølgere”?

Skriv fredelig vandring på tavlen.

•	 Hva	betyr	disse	ordene	for deg?

Be elevene gi eksempler de har sett på medlemmer av 
Kirken som vandrer fredelig med andre.

Moroni 7:5–11. Vår hensikt er viktig for Gud
Presenter følgende situasjonsstudie: To menn i et eld-
stenes quorum brukte en helt dag på å hjelpe en mor 
som var enke, å rengjøre og reparere boligen hennes. 
Den første mannen gjorde det bare fordi quorumspre-
sidenten hadde gitt ham dette oppdraget. Selv om den 
andre mannen også fikk oppdraget av quorumspresi-
denten, var hovedgrunnen hans for å gjøre det at han 
så en annen i nød og oppriktig ønsket å hjelpe.

•	 Hvorfor	kan	deres	tjeneste	ha	ulik	verdi	for	Gud	og	
dem	selv,	selv	om	begge	brukte	like	mye tid?
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•	 Hvorfor	er	våre	hensikter viktige?

For å illustrere dette prinsippet kan du gjerne presen-
tere historien som fortelles av president Marion G. 
Romney på side 378 i elevhåndboken.

Be elevene lese Moroni 7:5–11 hver for seg. Mens de 
leser, skriver du på tavlen: Hva forkynner Mormon? 
Når de er ferdige, leder du en kort diskusjon om dette 
spørsmålet. Påse at en del av diskusjonen fokuserer på 
våre motiver for å gi gaver eller hjelpe noen.

•	 Hvilken	sammenheng	er	det	mellom	1. Samuel	
16:7    , Lære og pakter 137:9    	og	Moroni	7:5–11?	
(Herren ser på hjertet og vil dømme oss ikke bare etter 
våre gjerninger, men også etter vårt hjertes ønsker. Ele-
vene kan gjerne krysshenvise disse tre skriftstedene.)

Be elevene hver for seg reflektere over tilfeller hvor 
de har gitt gaver, hjulpet noen, holdt bønn eller adlydt 
budene med oppriktighet. Be dem så sammenligne 
disse opplevelsene med tilfeller hvor de har gjort slike 
ting uten oppriktighet.

•	 Hvorfor	spiller	våre	motiver	noen	rolle	når	vi	gir	en	
gave	eller	utfører tjeneste?

Moroni 7:12–19. Alt som påvirker oss til å gjøre 
godt, kommer fra Gud
Be elevene lese Moroni 7:12–19 hver for seg og markere 
hver forekomst av ordene godt og ondt. Skriv følgende 
overskrifter på tavlen: Det er av Gud og Det er av dje-
velen. La så elevene lese Moroni 7:13, 16–17 om igjen 
og merke seg Mormons rettledning om hvordan vi kan 
vite om noe er av Gud eller av djevelen (legg merke til 
at Moroni 7:16–17 er et Kjenn Skriftene-skriftsted    ). 
Skriv elevenes svar på tavlen som vist i følgende oversikt:

Det er av Gud Det er av djevelen

Innbyr	og	lokker	stadig	til	
å	gjøre	godt

Påvirker	til	å	gjøre	det	
som	er	ondt

Innbyr	til	å	elske	Gud Påvirker	til	å	ikke	tro	på	
Kristus

Innbyr	til	å	tjene	Gud Påvirker	til	å	tjene	Gud

Påvirker	til	å	tro	på	
Kristus

Påvirker	til	å	fornekte	
Kristus
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Led elevene i en diskusjon om hvordan disse sannhet-
ene angår dem. Følgende spørsmål kan være nyttige:

•	 Hvordan	hjelper	Kristi	lys	oss	å	dømme	rettferdig	og	
søke	flittig	etter	det	som	er	godt?	(For	å	forsikre	deg	
om at elevene forstår Kristi lys, kan du be dem studere 
kommentarene til Moroni 7:12–19 på side 378–79 i 
elevhåndboken.)

•	 Hvilke	råd	fikk	vi	på	forrige	generalkonferanse	som	
påvirker	oss	til	å	gjøre godt?

•	 Nevn	noen	måter	venner	har	hjulpet	deg	å	elske	og	
tjene Gud på.

For å minne elevene på at Gud ønsker å hjelpe dem, 
kan du presentere følgende uttalelse av eldste Neil L. 
Andersen i De tolv apostlers quorum:

“La oss begynne med det vi vet. Det gode kom-
mer fra Gud. Det onde kommer fra djevelen. 
[Se Moroni 7:12.] Men de er ikke like krefter som 
kjemper mot hverandre i universet. I spissen for 
alt som er godt, er Kristus …

Djevelen, på den annen side, ‘tilskynder menne-
skene til å gjøre ondt.’ [Moroni 7:17.] ‘Han [har] 
falt fra himmelen og [har] blitt ulykkelig for evig,’ 
[2 Nephi 2:18] og arbeider nå for ‘å gjøre alle men-
nesker ulykkelige likesom han selv er’. [2 Nephi 
2:27.] Han er en løgner og en taper. [Se Lære og 
pakter 93:25; se også Bible Dictionary, “Devil”, 656.]

Frelserens makt og djevelens makt kan visselig 
ikke sammenlignes… Men på denne planeten har 
det onde fått en innflytelsesrik stilling for å gi oss 
anledning til å velge mellom godt og ondt (i Con-
ference Report, april 2005, 50; eller Liahona, mai 
2005, 46).

•	 Hvorfor	er	det	viktig	å	huske	at	Kristi makt	er	større	
enn	djevelens makt?

Moroni 7:19–32. Tro på Kristus hjelper oss å 
“gripe alt som er godt”
Forklar at Skriftene ofte underviser ved repetisjon. Be 
elevene skumlese Moroni 7:19–21 og merke seg råd 
som gjentas. (Rådet er å “gripe alt som er godt”.)

For å hjelpe elevene å forstå hva de kan lære av rådet 
om å “gripe alt som er godt”, skriver du gripe og røre 
på tavlen. Be en elev komme frem foran klassen. 
Legg en Mormons bok foran eleven. Be så eleven vise 
forskjellen på å gripe en god ting og å røre ved en 
god ting.

•	 Hvordan	angår	dette	versene	vi	nettopp	studerte?	
Hva	tror	du	det	vil	si	å	“gripe”	Skriftene?

Oppfordre elevene til å følge Mormons råd og virkelig 
“gripe alt som er godt”.

Be elevene lese Moroni 10:30. Understrek at i dette 
verset formaner Moroni oss til å “komme til Kristus” 
og “gripe enhver god gave”.

Be elevene krysshenvise Moroni 10:30 til Moroni 7:20. 
Be en elev lese Moroni 7:20. (Du kan gjerne påpeke 
at mens vi blir rådet til å gripe alt som er godt, blir vi 
advart mot så mye som å røre ved det som er ondt.)

•	 Hvordan	hjelper	tro	på	Jesus	Kristus	oss	å	gripe	det	
som	er	godt,	og	unngå	det	som	er ondt?

Be en elev lese Moroni 7:22–25.

•	 Hvorfor	kunne	vi	ikke	ha	mottatt	noe	som	er	godt,	
uten	Jesus	Kristus	og	hans	forsoning?	(Mens	elevene	
drøfter dette spørsmålet, kan du gjerne be dem lese 
Alma 22:13–14.)

•	 Hvordan	påvirker	denne	sannheten	dine	følelser	for	
Frelseren	og	hans	forsoning?

Skriv følgende versenumre på tavlen, men utelat 
ordene i parentes:

22,	25 (engler)

23	(profeter)

25	(Skriftene	og tro)

26 (bønn)

28 (tro)

32	(Den	hellige ånd)

Be elevene lese disse versene i Moroni 7 og merke seg 
velsignelser Herren sørger for slik at vi kan komme 
til ham og “gripe alt som er godt”. Skriv elevenes 
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svar på tavlen. Du finner mulige svar i parentesene i 
listen ovenfor.

•	 Hvordan	har	disse	velsignelsene	hjulpet	deg	å	
komme	til Kristus?

Moroni 7:27–39. Miraklenes tid har ikke opphørt
Be elevene nevne mirakler de har lest om i Skriftene. 
Du kan gjerne skrive svarene deres på tavlen.

•	 Hva	ville	du	ha	svart	på	spørsmålet	i	Moroni	7:27?

•	 Hvilke	mirakler	har	du	vært	vitne til?

•	 Hvilke	grunner	oppgir	Mormon	i	Moroni	7:31	til	at	
engler	viser	seg	for	mennesker?	(For	å	kalle	dem	til	
omvendelse, utføre arbeidet med Herrens pakter, og 
å undervise “Herrens utvalgte redskaper”.)

Forklar at i Moroni 7:32–34 nevner Mormon bestemte 
mirakler som vi alle kan motta. Be elevene finne ut 
hvilke mirakler dette er. (De kan svare Den hellige 
ånds veiledning, oppfyllelse av pakter, styrke til å 
gjøre hva som helst Herren ønsker av oss, omvendelse 
og frelse.)

•	 Hvordan	er	disse	velsignelsene	mirakuløse?

Be elevene gå sammen to og to og lese Moroni 7:29–35. 
Be dem samarbeide om å finne den prosess Herren bru-
ker til å bringe oss frelsens mirakel. Når elevene har fått 
tilstrekkelig tid, ber du dem dele sine svar med resten 
av klassen. Mens de gjør det, ber du en elev skrive et 
sammendrag av prosessen på tavlen. Det kan se omtrent 
slik ut:

Engler	betjener	dem	som	har	stor	tro	–	Herrens	
utvalgte	redskaper	(se	vers 29–31).

Disse	menneskene	er	beredt	til	å	bære	vitnesbyrd	om	
Kristus	for	andre	(se	vers 31).

Veien	er	beredt	så	resten	av	vår	himmelske	Faders	
barn	kan	ha	tro	(se	vers 32).

Vi	omvender	oss,	kommer	til	Kristus,	blir	døpt	og	har	
tro	så	vi	kan	bli	frelst	(se	vers 34).

•	 Hvordan	kan	ditt	vitnesbyrd	hjelpe	andre	å	styrke	
sin tro?

Be hver elev lese Moroni 7:38–39 og skrive noen linjer 
som beskriver hva de vil gjøre for å styrke sin tro 
på Kristus.

Moroni 7:44–48. “Kjærligheten svikter aldri”
Før klasseperioden kopierer du følgende 
evalueringsskjema:

På en skala fra 1–10, i hvilken grad har du utviklet disse 
egenskapene	ved	nestekjærlighet?

(0 = Jeg har ikke denne egenskapen; 10 = Denne egen-
skapen er svært godt utviklet)

Sett ring rundt tallet som best gjenspeiler din 
nåværende status.

Er	tålmodig 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Er	velvillig 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Misunner	ikke 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Blåser	seg	ikke	opp 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Søker	ikke	sitt	eget 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Blir	ikke	lett	bitter 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Tenker	intet	ondt 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Gleder	seg	ikke	over	
ugudelighet

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Gleder	seg	ved	sannheten 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Utholder	alt 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Tror	alt 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Håper	alt 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Tåler	alt 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Be elevene lese Moroni 7:44, 46 og 1. Korinterbrev 
13:13.

•	 Hvordan	verdsatte	Mormon	og	apostelen	Paulus	
kjærlighet?

Skriv ordet kjærlighet på tavlen. Be en elev lese Moroni 
7:45–47 (legg merke til at vers 45 er et Kjenn Skriftene-
vers    ). Be eleven stoppe opp etter å ha lest hver 
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beskrivelse av kjærlighet. For hver pause ber du en 
annen elev skrive beskrivelsen på tavlen. (Legg merke 
til at beskrivelsene står på evalueringsskjemaet.)

Mens elevene studerer disse versene sammen, kan du 
gjerne be dem lese uttalelsene av eldste Dallin H. Oaks 
og eldste Jeffrey R. Holland på side 382–83 i elev-
håndboken. Eldste Oaks’ uttalelse finnes også på den 
tilhørende DVD-en A .

•	 Hvorfor	tror	du	vi	er	intet	hvis	vi	ikke	har	kjærlighet?

For å hjelpe elevene å evaluere i hvilken grad de har 
utviklet kjærlighet, deler du ut evalueringsskjemaet. 
Understrek at svarene deres vil være personlige. 
Arkene skal ikke innleveres.

Les og drøft Moroni 7:48 sammen med elevene. Under-
strek at Mormon lærte oss hva vi må gjøre for å “bli fylt 
med denne kjærlighet”, eller utvikle kjærlighet.

Med vers 48 i sinnet, oppfordrer du elevene til å gran-
ske svarene på evalueringsskjemaet nøye og markere 

områder de ønsker å bli bedre på. Be dem snu evalu-
eringsskjemaet og skrive hva de vil gjøre for å få Kristi 
rene kjærlighet og bli mer kjærlige mot andre.

Jesus Kristus er det fullkomne eksempel på kjærlighet. 
Rund av denne leksjonen med å presentere følgende 
uttalelse av eldste Joseph B. Wirthlin (1917–2008) i De 
tolv apostlers quorum:

“Legg merke til at kjærlighet gis bare til dem 
som søker den, bare til dem som oppriktig ber 
om den, bare til dem som er Kristi disipler. Før 
vi kan bli fylt med denne rene kjærlighet, må vi 
begynne med begynnelsen, med evangeliets første 
prinsipp. Vi må ‘for det første [ha] tro på Herren 
Jesus Kristus.’ [Fjerde trosartikkel.]” (i Conference 
Report, okt. 1998, 32; eller Liahona, jan. 1999, 28).

Bær vitnesbyrd om hvilken innflytelse kjærlighet har i 
ditt liv.
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Innledning
Denne skriftbolken består av to brev skrevet av Mor-
mon til sin sønn Moroni. I det første brevet fokuserer 
Mormon på Guds barmhjertighet og hvordan Jesu Kristi 
forsoning frelser små barn. Hjelp elevene å forstå at på 
grunn av forsoningen “er små barn friske” og trenger 
ikke dåp (se Moroni 8:8–12). Når du kommer til slutten 
av brevet, kan du hjelpe elevene å forstå at hvis de 
lever i samsvar med evangeliets første prinsipper og 
ordinanser, vil de være forankret i rettferdighet gjen-
nom hele livet og beredt til å kunne vende tilbake til 
Guds nærhet.

I det andre brevet sørger Mormon over nephittenes og 
lamanittenes fordervede tilstand på hans tid og tilføyer 
råd og trøst til dem som holder seg trofaste i vanskelige 
tider. Mormon og Moroni holdt seg trofaste selv om de 
var omgitt av alvorlig synd. Mormons skrivelser gir deg 
en utmerket anledning til å understreke viktigheten av 
en personlig beslutning om å leve rettskaffent, uavhen-
gig av den ugudelighet som omgir oss.

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Små	barn	trenger	ikke	dåp	fordi	de	er “levendegjort	

i Kristus” (se Moroni 8:4–24).

•	 Tro	på	Kristus,	omvendelse,	dåp	og	å	motta	Den	
hellige ånd leder oss til Gud (se Moroni 8:25–26).

•	 Sinne	hindrer	oss	i	å	ha	Herrens	ånd	hos	oss	
(se Moroni 9:1–21).

•	 Jesus	Kristus	vil	løfte	oss	ifølge	vår	tro	selv	om	vi	er	
omgitt av stor ugudelighet (se Moroni 9:22–26).

Undervisningsforslag
Moroni 8:4–24. Små barn trenger ikke dåp  
fordi de er “levendegjort i Kristus”
Be elevene tenke på forrige gang de holdt et nyfødt 
barn. Be dem si hvilke ord de ville ha brukt til å 
beskrive opplevelsen, eller ord de ville ha brukt til å 
beskrive det nyfødte barnet.

Be en elev lese Lære og pakter 29:46–47. Be elevene 
forklare disse versene med egne ord.
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Fortell elevene at mens nephittenes samfunn sank sta-
dig dypere i ugudelighet, skrev Mormon et brev til sin 
sønn Moroni om uenighet i Kirken angående barnedåp.

Be elevene lese Moroni 8:4–24 hver for seg og markere 
instruksjoner de finner om små barn og Jesu Kristi for-
soning. La dem så jobbe hver for seg, to og to sammen 
eller i små grupper og skrive så mange utsagn de kan 
om hvorfor små barn ikke trenger dåp. For å hjelpe 
dem i gang kan du lese Moroni 8:8 og skrive på tavlen: 
Små barn er friske.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å studere 
vers 8–24, ber du dem dele sine utsagn med hverandre.

•	 På	hvilke	måter	viser	disse	utsagnene	Guds	
barmhjertighet?

•	 Hva	kan	vi	lære	av	Mormons	ord	om	dem	som	er	
“uten	loven”?	(Se	Moroni	8:22.)

For å hjelpe elevene å forstå disse versene bedre, kan 
du vurdere å presentere noen av eller alle de følgende 
forklaringene:

“Små barn … er ikke i stand til å begå synd” (Moroni 
8:8).	Hvorfor?	De	er	ikke	ansvarlige	for	Herren	(se	L&p	
29:47). Om de gjør noe galt, regnes det ikke som en 
synd. Jesu Kristi forsoning dekker forseelser begått av 
personer som ikke er ansvarlige.

“Adams forbannelse [er] tatt bort fra dem ved [Kristus]” 
(Moroni 8:8). Adams overtredelse bragte fysisk død 
(kroppens adskillelse fra ånden) og åndelig død (adskil-
lelse fra Gud) over alle mennesker. Ved forsoningen har 
Jesus Kristus overvunnet disse formene for død – alle vil 
stå opp fra de døde, og alle vil vende tilbake til Gud for 
å bli dømt. (Se Helaman 14:15–19; Mormon 9:12–13.) 
Små barn påvirkes av fallet, men forsoningen forløser 
dem – og alle mennesker – fra fallet. Små barn blir ikke 
straffet for Adams overtredelse (se 2. trosartikkel).

“Det er alvorlig gudsbespottelse [å døpe] små barn” 
(Moroni	8:9).	Hvorfor?	Ettersom	forsoningen	dek-
ker forseelser begått av barn som ikke er ansvarlige, 
viser det manglende tro på forsoningen å døpe dem. 
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Mormon sier at vi bare skulle døpe dem som er “i stand 
til å begå synd” (Moroni 8:10).

“Små barn kan ikke omvende seg” (Moroni 8:19). 
Omvendelse er for personer som er ansvarlige. Barn 
som er under åtte år gamle og personer som er psykisk 
utviklingshemmet med en mental alder på mindre enn 
åtte år, trenger ikke omvendelse.

Bær vitnesbyrd om vår himmelske Faders og Jesu Kristi 
kjærlighet og barmhjertighet som gjør det mulig å for-
løse små barn og alle som ikke blir fullt ut ansvarlige 
for sine handlinger i jordelivet.

Moroni 8:25–26. Tro på Kristus, omvendelse, 
dåp og å motta Den hellige ånd leder oss til Gud
Ta med deg en pinne eller stang til klassen, og merk 
den ene enden med handlinger og den andre enden 
med konsekvenser. Som innledning til Moroni 8:25–26 
løfter du pinnen i den enden som er merket med 
handlinger. Forsikre deg om at elevene kan se at når 
du løfter den ene enden av pinnen, løfter du også 
den andre. Be elevene uttrykke prinsippet som denne 
konkretiseringen viste. (Handlinger medfører alltid 
konsekvenser.)

Be elevene foreslå eksempler på positive og negative 
valg vi kan ta, og eksempler på hvordan disse valgene 
kan påvirke vår fremtid.

•	 Hva	er	det	best	tenkelige	resultatet	av	alle	dine	
handlinger	på jorden?

Forklar at i Moroni 8:25–26 nevner Mormon gode valg 
og konsekvenser av dem. Be en elev lese versene. Be 
resten av klassen merke seg eksempler på handlinger 
og konsekvenser i disse versene. Skriv disse på tavlen, 
og tegn piler mellom dem som vist i følgende oversikt. 
(Det kan være lurt å vise et eksempel eller to før ele-
ven leser versene.)

Omvendelse	og	tro	→ Dåp	og	oppfyllelsen	av	
budene

Oppfyllelsen	av		
budene	→

Tilgivelse	for	synd

Tilgivelse	for	synd	→ Saktmodighet	og	hjer-
tets	ydmykhet

Saktmodighet	og	hjer-
tets	ydmykhet	→

Den	hellige	ånds	nærvær

Den	hellige	ånds		
nærvær	→

Håp	og	fullkommen	
kjærlighet,	som	ved	flittig	
bønn	varer	til	enden	kom-
mer,	da	vi	skal	bo	hos	Gud

•	 På	hvilke	måter	fører	slike	handlinger	til	de	velsig-
nelser	som	Mormon nevnte?

•	 På	hvilke	måter	er	noen	av	prinsippene	på	tavlen	
sykluser	snarere	enn	enkeltstående	hendelser?

Minn klassen på at Moroni 8:22 erklærer at “små barn” 
og de som er “uten loven”, er “levendegjort i Kristus” 
ved hans forløsningskraft.

•	 Hva	vil	det	si	for	deg	å	være	“levendegjort	i Kristus”?

•	 Hvordan	hjelper	prinsippene	på	tavlen	oss	alle	å	bli	
“levendegjort	i Kristus”?

Moroni 9:1–21. Sinne hindrer oss i å ha  
Herrens ånd hos oss 
Be elevene overveie hvordan vi påvirkes når vi 
føler sinne. Be dem for eksempel beskrive hvordan 
sinne påvirker:

 1. Hvordan de lukker en dør.

 2. Hvordan de svarer i telefonen.

 3. Hvordan de går nedover gaten.

 4. Hvordan de snakker med andre.

 5. Hvordan de ber.

 6. Hvordan de leser i Skriftene.

 7. Hva de syns om andre.

 8. Hva de syns om seg selv.

 9. I hvilken grad de føler Ånden.

Be elevene lese Moroni 9:3 og merke seg Mormons 
kommentarer om nephittene.
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•	 På	hvilke	måter	tror	du	nephittenes	manglende	
omvendelse kan henge sammen med deres sinne 
ovenfor	hverandre?

Be en elev lese Moroni 9:4.

•	 Hvorfor	tror	du	de	urettferdige	noen	ganger	reagerer	
med	sinne	mot	Guds ord?

•	 Hvordan	kan	sinne	nesten	umerkelig	snike	seg	inn	i	
vårt liv?

Be elevene fortelle hvordan de kontrollerer eller 
unngår sinne.

Påpek at sinne kan få katastrofale følger. Be elevene 
lese Moroni 9:5, 9–11, 18–20 hver for seg og merke 
seg handlinger eller holdninger som kanskje skyldtes 
nephittenes sinne. Når elevene har fått tilstrekkelig 
tid til å tenke, ber du dem fortelle hva de har kommet 
frem til. De kan for eksempel svare følgende:

Vers 5–ingen frykt for døden, ingen kjærlighet til hver-
andre, tørster stadig etter blod og hevn

Vers 9–ingen respekt for kyskhet og dyd

Vers 11–usivilisert

Vers 18–uten orden og uten barmhjertighet

Vers 19–fordervelse, brutalitet, fryder seg over alt unn-
tatt det som er godt

Vers 20–uten prinsipper, følelsesløse

Følgende spørsmål kan brukes til å utforske temaet 
ytterligere:

•	 Hva	tror	du	det	vil	si	å	være	“følelsesløs”?	(Se	uttalel-
sene av eldste Neal A. Maxwell og president Boyd K. 
Packer på side 387–88 i elevhåndboken.)

•	 Hva	ser	du	i	verden	som	tyder	på	at	noen	er	i	ferd	
med	å	bli	følelsesløse?

•	 Hva	kan	vi	gjøre	for	å	unngå	å	bli	følelsesløse?

Du kan gjerne bruke litt tid på å sammenligne Mor-
mons beskrivelse av det nephittiske samfunn i disse 
versene med hans beskrivelse av Jesu Kristi etterfølgere 
i Moroni 7:3–4.

Moroni 9:22–26. Jesus Kristus vil løfte oss ifølge 
vår tro selv om vi er omgitt av stor ugudelighet
Ta med en redningsvest. (Eller vis et bilde av en red-
ningsvest eller beskriv en.)

Spør klassen hvorfor selv 
en som kan svømme, kan 
trenge redningsvest på en 
stor elv eller innsjø eller 
ute på havet. (I løpet av 
diskusjonen påpeker du at 
hvis en redningsvest bru-
kes riktig, kan den hindre 
noen i å drukne, uansett 
hvor dypt vannet er eller hvor utmattet svømmeren 
måtte være.)

Be noen få elever lese Moroni 9:22, 25–26. Før de leser, 
ber du resten av klassen merke seg de åndelige “red-
ningsvester” som Mormon og Moroni satte sin lit til.

Forsikre deg om at elevene forstår at Mormons og 
Moronis tro på vår himmelske Fader og Jesus Kristus 
beskyttet dem åndelig. Be elevene snakke om ord 
og uttrykk i vers 22 og 25–26 som viser denne sterke 
troen. Elevene kan for eksempel svare følgende:

Vers 22–“Jeg anbefaler deg for Gud… ved Kristus setter 
jeg min lit til at du vil bli frelst… jeg ber til Gud at han 
vil spare ditt liv.”

Vers 25–“Vær trofast i Kristus… Måtte Kristus løfteeg 
opp… Måtte hans lidelser og død og det at han viste 
våre fedre sitt legeme, og hans barmhjertighet og lang-
modighet og håpet om hans herlighet og om evig liv 
for evig hvile i ditt sinn.”

Vers 26–“Måtte den nåde som kommer fra Gud Fade-
ren … og fra vår Herre Jesus Kristus … være hos deg 
og med deg i all evighet.”

•	 På	hvilke	måter	ligner	våre	utfordringer	på	utfordrin-
gene	som	Mormon	og	Moroni møtte?

•	 Hvordan	kan	Mormons	reaksjon	på	utfordringer	
hjelpe oss?
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Be en elev lese Moroni 9:6.

•	 Hvordan	gjenspeiler	dette	verset	Mormons tro?

Mens elevene svarer, hjelper du dem å forstå at hvis vår 
tro på Gud er sterk, vil ikke andres handlinger hindre 
oss i å gjøre det rette.

Gi elevene noen minutter til å grunne på hvordan 
de kan fortsette å utvikle sin tro, slik at de kan heve 

seg over verden og utføre sin personlige misjon på 
jorden. Du kan gjerne oppfordre dem til å skrive ned 
tankene sine.

Be elevene bære vitnesbyrd om hvordan deres tro på 
Gud Faderen og Jesus Kristus gir dem styrke til å over-
vinne verdens ugudelighet.
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Innledning
I Moronis siste vitnesbyrd formaner han oss til å vie 
spesiell oppmerksomhet til tre prinsipper. For det 
første skriver han om viktigheten av at vi selv får vite 
at Mormons bok er sann. Nå som dere har kommet til 
slutten av dette kurset i Mormons bok, kan du hjelpe 
elevene å reflektere over sitt vitnesbyrd om Mormons 
bok. Har de bedt om å få vite om denne hellige boken 
er	sann?	Har	deres	vitnesbyrd vokst?

For det annet fokuserer Moroni på å søke de åndelige 
gaver som vår himmelske Fader skjenker sine trofaste 
barn. Når elevene studerer og drøfter dette prinsippet, 
vil de få innblikk i de mange ulike åndelige gaver som 
er tilgjengelige for dem.

Til sist formaner Moroni oss til å “komme til Kristus” så 
vi kan bli “fullkomne i Kristus” og “hellige og plettfrie” 
(Moroni 10:32–33).

Noen læresetninger og prinsipper
•	 Hvis	vi	ber	i	tro,	vil	Gud	åpenbare	Mormons	boks	

sannhet for oss ved Den hellige ånds kraft (se 
Moroni 10:1–7).

•	 Herren	gir	åndelige	gaver	til	de	trofaste	(se	Moroni	
10:8–30).

•	 Forsoningen	fullkommengjør	oss	hvis	vi	kommer	til	
Kristus (se Moroni 10:30–33).

Undervisningsforslag
Moroni 10:1–7. Hvis vi ber i tro, vil Gud 
åpenbare Mormons boks sannhet for oss 
ved Den hellige ånds kraft
Forklar at Moroni 10 inneholder Moronis siste budskap. 
Den første delen av budskapet fokuserer på å få et 
vitnesbyrd om Mormons bok. Be en elev lese Moroni 
10:3–5     eller fremsi det utenat.

•	 Hva	sier	disse	versene	om	den	enkeltes	rolle	i	å	søke	
et	vitnesbyrd?

•	 Hva	vil	det	si	å	ha	et	“oppriktig	hjerte”?	Hva	vil	det	si	
å	be	med	ærlig hensikt?

•	 Hvilken	rolle	spiller	Den	hellige	ånd	i	å	hjelpe	oss	å	
motta	et	vitnesbyrd?

•	 På	hvilke	måter	kan	Ånden	vitne	for oss?

Kapittel 56
Moroni 10

•	 Hvordan	kan	Moronis	løfte	fortsatt	angå	oss,	selv	om	
vi	allerede	har	et	vitnesbyrd	om	Mormons bok?

Presenter president Boyd K. Packers kommentarer 
om hvordan han fikk et vitnesbyrd om Mormons bok 
(se side 390 i elevhåndboken. Se også den tilhørende 
DVD-en A ).

•	 Hva	lærer	Moroni	10:3–5	oss	om	å	få	eller	styrke	et	
vitnesbyrd?

•	 Hvorfor	sier	president	Packer	det	er	uklokt	å	for-
vente dramatiske åndelige opplevelser når vi søker 
et	vitnesbyrd?

•	 President	Packer	sa:	“Hvis	du	pleier	[et	vitnesbyrd],	
vil det vokse, og hvis du ikke pleier det, vil det 
visne” (i Conference Report, april 2005, 7; eller 
Liahona, mai 2005, 8). Hva tror du det vil si å pleie 
et	vitnesbyrd?	Hvorfor	visner	et	vitnesbyrd	hvis	det	
ikke pleies?

For å gå enda dypere inn i hvordan vi kan få og styrke 
et vitnesbyrd ved studium av Mormons bok, kan du 
vurdere å presentere uttalelsen av eldste Bruce R. 
McConkie på side 390–91 i elevhåndboken og uttalel-
sen av president Gordon B. Hinckley på side 391. Eld-
ste McConkies uttalelse finnes også på den tilhørende 
DVD-en B .

Be elevene fortelle hva de har gjort for å få et vitnes-
byrd om Mormons bok.

Moroni 10:8–30. Herren gir åndelige gaver 
til de trofaste
Forklar at Moroni i sitt siste vitnesbyrd forklarte viktig-
heten av Åndens gaver. Skriv følgende skriftstedhenvis-
ninger på tavlen:

Moroni	10:9–18

L&p	46:13–25

1 Korinterbrev	12:8–11
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Del klassen i tre grupper. Be hver gruppe studere en av 
skriftstedbolkene som står på tavlen. Be hver gruppe 
merke seg de Åndens gaver som er nevnt i deres 
skriftstedbolk. Be en elev fra hver gruppe om å skrive 
gruppens svar på tavlen.

•	 Hvilke	likheter	ser	du	mellom	de	tre	listene?	Hvilke	
ulikheter	ser du?

Forklar at det finnes mange flere åndelige gaver enn 
de som er nevnt i disse kapitlene. Be en elev lese 
uttalelsen av eldste Marvin J. Ashton på side 391–92 i 
elevhåndboken.

•	 Hva	sier	Moroni	10:8	og	Lære	og	pakter	46:8–12	om	
hvorfor	Herren	gir	disse gavene?

Be elevene fortelle om tilfeller hvor de har sett noen ha 
nytte av noen av disse gavene.

Du kan gjerne påpeke at Moroni sa at åndelige gaver 
kommer til hver enkelt ifølge hans eller hennes eget 
ønske (se Moroni 10:17). I likhet med alle velsignelser 
kommer også åndelige gaver i henhold til Herrens vilje 
(se 3 Nephi 18:20; Moroni 7:33). Herren har åpenbart at 
vi skulle søke oppriktig etter disse gavene (se L&p 46:8).

•	 Hvorfor	er	det	riktig	å	søke	Åndens	gaver?	Hva	tror	
du	vi	må	gjøre	for	å	søke dem?

La elevene lese Moroni 10:19–20, 24 og merke seg 
hvorfor Åndens gaver noen ganger blir tatt fra folk.

Hvis elevene har spørsmål om de åndelige gaver 
Herren kan gi dem, kan du oppfordre dem til å lese 
side 391–92 i elevhåndboken.

Moroni 10:30–33. Forsoningen fullkommengjør 
oss hvis vi kommer til Kristus
Skriv på tavlen: Engangshendelse og Livslang prosess.

•	 Hva	vil	det	si	å	“komme	til Kristus”?

Rett elevenes oppmerksomhet mot ordene du har skre-
vet på tavlen, og be dem grunne på følgende spørsmål:

•	 Er	det	å	komme	til	Kristus	en	engangshendelse	eller	
en	livslang prosess?

Skriv følgende navn på tavlen (eller skriv navn 
på andre personer i Mormons bok hvis du 
foretrekker det):

Enos

Kong	Benjamins folk

Alma	den yngre

Kong Lamoni

Kong	Lamonis far

Zoramitter

•	 Hvilke	engangshendelser	hjalp	hver	av	disse	perso-
nene	eller	gruppene	å	komme	til Kristus?

•	 Hva	ser	du	som	tyder	på	at	hver	av	disse	personene	
eller gruppene også gjennomgikk en livslang prosess 
for	å	komme	til Kristus?

Be elevene lese Moroni 10:30, 32–33.

•	 Hva	rådet	Moroni	oss	til	å	gjøre	så	vi	kunne	bli	“full-
komne	i Kristus”?

•	 Hvilke	ord	eller	uttrykk	i	vers 33	beskriver	dem	som	
har	blitt	fullkomne	i	Kristus?	(De	kan	for	eksempel	
svare “helliggjort i Kristus”, “deres synders forlatelse” 
og “hellige og plettfrie”.)

•	 Hvordan	kan	vi	huske	de	åndelige	begivenhetene	i	
vårt liv som har fått oss til å komme “til Kristus og bli 
fullkommengjort	i ham”?

Be elevene gi eksempler på hvordan Mormons bok har 
hjulpet dem å komme nærmere Frelseren og bli “full-
kommengjort i ham”.

Moroni 10:27, 34. Moronis siste vitnesbyrd
La elevene lese Moroni 10:27, 34.

•	 På	hvilke	måter	kommer	Moronis	ord	som	om	han	
taler	fra støvet?

La elevene lese 2. Nephi 3:18–20 og krysshenvise det 
til Moroni 10:27.
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•	 Dersom	du	skulle	skrive	ditt	vitnesbyrd	om	Mor-
mons bok til menneskene i vår tid, hva ville du 
ha sagt?

Oppfordre hver elev til å skrive sitt vitnesbyrd om 
Mormons bok bak i elevhåndboken eller i en per-
sonlig dagbok. Du kan også oppfordre elevene til å 

bære vitnesbyrd om Mormons bok på neste faste- og 
vitnesbyrdsmøte. Benytt til slutt denne anledningen til 
å bære ditt eget vitnesbyrd om Mormons bok. Oppfor-
dre elevene til å gjøre studiet av Mormons bok til en 
livslang prosess.
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