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Forord

Dette er en lærerhåndbok for Religion 115.
Elevhåndboken til dette kurset er Kirkens standard-
verker.

Målet med dette kurset er å lære elevene hvordan
de kan lese og forstå Skriftene. Vi håper at dette vil
oppmuntre elevene til å studere Skriftene og føle seg
mer i stand til å lære og anvende de sannhetene de
inneholder.

President Gordon B. Hinckley har sagt:
«Jeg er takknemlig for at det blir lagt vekt på å lese

i Skriftene. Jeg håper at det vil bli noe langt hyggeli-
gere for dere enn bare en plikt, at det heller vil med-
føre kjærlighet til Guds ord. Jeg lover dere at deres
sinn vil bli opplyst mens dere leser, og deres ånd vil
bli oppløftet. Til å begynne med kan det virke kjedelig,
men det vil forandre seg til en strålende opplevelse
med tanker og ord som dreier seg om det guddom-
melige.» («Lyset inni deg», Lys over Norge, juli 1995,
s. 101.)

Denne lærerhåndboken består av femten leksjoner
som skal holdes i løpet av et semester eller et kvartal.
Du må se gjennom leksjonene i forveien for å avgjøre
hvor mye tid du skal bruke på hver av dem.

Lærerhåndboken har følgende oppbygning:

Undervisningsmål
Undervisningsmålet er en kort erklæring om

formålet med leksjonen og hva elevene bør lære.

Temaer
Temaene er hovedtankene i hver leksjon.

Undervisningsforslag
Undervisningsforslagene er en rekke forslag til

leksjonsforberedelse og fremførelse.

Ytterligere studiekilder
Kildene som er oppført, gir deg ytterligere materiell

du kan benytte deg av for å få en bedre forståelse av
spesielle temaer.

Forslag til elevstudium
Dette materialet hjelper elevene å repetere en

leksjon og forberede seg til fremtidige leksjoner.

v
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Hva er hellig skrift?

Undervisningsmål

Kanoniserte skrifter er en samling guddommelige
åpenbaringer som Herren har gitt sine profeter til
oppbyggelse for menneskene.

Temaer

1. Herren har definert hellig skrift.
2. Levende profeter gir oss flere skrifter.
3. Standardverkene er Kirkens offisielle hellige

skrifter.
4. Skrifter blir en del av standardverkene gjennom

en kanoniseringsprosess.
5. Profeter kan bearbeide Skriftene.

Undervisningsforslag

1. Herren har definert hellig skrift.
■ Drøft Lære og pakter 68:3-4 og 2. Peter 1:21 med
elevene. Legg merke til følgende doktrinære klargjø-
ring av president Harold B. Lee:

«I en annen stor åpenbaring forklarte han [Herren]
noe annet som vi ønsker at de hellige skal huske på
i dag. Hvor skal dere gå for å høre og finne ut hva
Herren vil dere skal gjøre i dag? Herren erklærte igjen:

“Og dette er mønsteret for dem [han taler til alle
ledere i Kirken], at de skal tale som de blir drevet av
Den Hellige Ånd.

Og hva som helst de taler når de er drevet av Den
Hellige Ånd, skal være hellig skrift, skal være Herrens
vilje, skal være Herrens sinn, skal være Herrens ord,
skal være Herrens røst og Guds kraft til frelse” (L&p
68:3-4).» (Conference Report, okt. 1973, s. 167).

2. Levende profeter gir oss flere skrifter.
■ Hjelp elevene å forstå at det ikke finnes belegg noe
sted i Bibelen for at Herren ikke hadde til hensikt å
fortsette å åpenbare sitt sinn og sin vilje til mennes-
kene. Legg merke til profeten Joseph Smiths svar på
spørsmål om dette prinsippet:

« “Er det noe i Bibelen som gir Dem rett til å tro
på åpenbaring i våre dager?”

Er det noe der som ikke gir oss rett til å tro det?
I så fall har vi ennå ikke greid å finne det.

... “Er ikke Bibelens skrifter fullstendige?”
I så fall hefter det en stor mangel ved boken,

ellers ville den ha sagt det» (Profeten Joseph Smiths
læresetninger, s. 88).

For ytterligere innsikt, reflekter over Johannes’
åpenbaring 22:18-19; Hebreerne 1:1-2; 2. Timoteus
3:16; JSO Lukas 16:16; Amos 3:7.
■ Drøft 9. trosartikkel for å hjelpe elevene å forstå
viktigheten av en levende profet. For å underbygge
viktigheten av en profet, henvis til Lære og pakter
137-38 og Offisiell erklæring 2.
■ Det kan være hensiktsmessig å drøfte følgende
uttalelse:

President J. Reuben Clark jr., som var rådgiver i
Det første presidentskap, sa: «Kun Kirkens president
... har rett til å motta åpenbaringer for Kirken, enten
nye eller endringer, eller å gi autoritative fortolkninger
av Skriftene som skal være bindende for Kirken,
eller forandre Kirkens eksisterende læresetninger
på noen måte. Han er Guds eneste talerør på jorden»
(«When Are the Writings», s. 12).
■ Les, merk og drøft Lære og pakter 1:14, 24, 38;
21:1-5.

3. Standardverkene er Kirkens offisielle
hellige skrifter.

■ Forklar, uten å gå i detalj om hver bok, at Kirkens
standardverker består av Bibelen, Mormons bok,
Lære og pakter og Den kostelige perle.
■ Vis betydningen av standarder og at de benyttes
i alle samfunnslag. Nyttige illustrasjoner kan finnes
innen sport, vitenskap og næringsliv.
■ Benytt en eller begge av følgende uttalelser av
eldste Harold B. Lee, som da var medlem av De tolv
apostlers quorum, til å drøfte hvorfor Skriftene blir
kalt for standardverker:

«Hvordan kan vi måle om noens læresetninger er
sanne eller ikke? Hvis noen forkynner noe mer enn
det som står i Skriftene, kan vi anse det som speku-
lasjoner, bortsett fra når det er den ene mannen som
har rett til å fremsette nye læresetninger – den ene
mannen som har nøklene – den profet, seer og åpen-
barer som presiderer. Ingen andre. Hvis noen drister
seg til å fremsette det han påstår er ny lære, kan
du være sikker på at det utelukkende er hans egne
synspunkter, uansett hvilken stilling han måtte ha i
Kirken. Hvis det strider mot noe som står i Skriftene,
kan du øyeblikkelig vite at det er uriktig. Det er der-
for vi kaller Skriftene for våre fire standardverker.
De er standardene som vi måler alle læresetninger
opp mot, og hvis noe fremsettes som strider mot det
som står i Skriftene, er det uriktig. Så enkelt er det.»
(«Viewpoint of a Giant», s. 6.)
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«Alt vi forkynner i denne kirken, bør være basert
på Skriftene. Det bør finnes i Skriftene. Vi bør velge
vår tekst fra Skriftene. Hvis vi ønsker å bedømme
sannhet, skulle vi bedømme den i forhold til de fire
standardverkene, uansett hvem som skriver den.
Hvis det ikke finnes i standardverkene, har vi grunn
til å anta at det er spekulasjoner, menneskers person-
lige oppfatning. Og hvis det strider mot det som står
i Skriftene, er det ikke sant. Dette er den standarden
vi bedømmer all sannhet ved.» («Using the Scriptures
in Our Church Assignments», Improvement Era, jan.
1969, s. 13.)

4. Skrifter blir en del av standardverkene
gjennom en kanoniseringsprosess.

■ Forklar hva kanon betyr, og beskriv prosessen
skrifter blir kanonisert gjennom.

Ordet kanon kommer av et gresk ord som opprin-
nelig betegnet en stav for å måle om noe var rett, men
benyttes nå om en godkjent samling av hellige bøker
som benyttes av Kristi sanne etterfølgere.

I Kirken betegner kanon den autoritative samling
av hellige bøker kjent som standardverkene, som
formelt er antatt og godkjent av Kirken og som anses
som bindende for medlemmene i spørsmål som gjel-
der tro og lære.

Prosessen illustreres gjennom det som ble gjort på
generalkonferansen i april 1976 under ledelse av pre-
sident N. Eldon Tanner, da to åpenbaringer ble tilføyd
i Den kostelige perle. President Tanner, som ledet
møtet, sa:

«President Kimball har bedt meg lese en svært
viktig beslutning som vi ber om deres støtte til.

«På et møte for Det første presidentskap og De
tolvs quorum i Salt Lake tempel 25. mars 1976 ble
det vedtatt å tilføye følgende to åpenbaringer til
Den kostelige perle:

For det første, et syn om det celestiale rike gitt til
Joseph Smith ... og for det annet, et syn gitt til presi-
dent Joseph F. Smith ... om Herrens, Jesu Kristi besøk
i åndeverdenen...”

Det foreslås at vi støtter og gir vår tilslutning til
dette vedtaket og godtar disse åpenbaringene som
en del av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges
standardverker.

De som er enige, viser det. Hvis noen er imot,
viser de det ved samme tegn.» (Conference Report,
apr. 1976, s. 29.) I 1979 ble disse to åpenbaringene
flyttet til Lære og pakter og ble kapitlene 137 og 138.

5. Profeter kan bearbeide Skriftene.
■ Drøft følgende uttalelser:

Eldste Boyd K. Packer, medlem av De tolv apostlers
quorum har, forklart:

«Selvfølgelig har det vært foretatt forandringer og
rettelser. Enhver som har foretatt de mest beskjedne
undersøkelser, vet det. Når dette blir grundig gjen-
nomgått, blir slike rettelser snarere et vitnesbyrd for
enn imot bøkenes sannhet.

Profeten Joseph Smith var en uskolert bondegutt.
Når vi leser originalutgaven av noen av hans første
brev, ser vi at hans stavemåte, grammatikk og
uttrykksform var noe uferdig.

At åpenbaringene kom gjennom ham i en nesten
foredlet litterær form, er intet mindre enn et mirakel.
At det fra tid til annen skulle bli nødvendig med en
finpussing, styrker bare min respekt for dem.

Jeg vil så sterkt jeg kan understreke at de forand-
ringer som er foretatt, stort sett bare er mindre jus-
teringer med hensyn til grammatikk, uttrykksmåte,
tegnsetting og klargjøring. Ingen fundamentale forand-
ringer er foretatt.» (Lys over Norge, des. 1974, s. 513.)

Eldste Bruce R. McConkie, som var medlem av
De tolv apostlers quorum, sa: «Helt siden den første
evangelieutdelingen har det vært Herrens folks
handlemåte å ta utdrag av læresetningene til dem
som er satt til å lede Kirken, og publisere disse
utdragene som formell og hellig skrift. Alle som kal-
ler seg hellige, skulle godta og tro på dem alle. Men
åpenbaringene, synene, profetiene og beretningene
som velges ut og publiseres for offisiell bruk, gjøres
dermed bindende for folket i en bestemt og spesiell
betydning. De blir en del av Kirkens standardverker.
De blir standarden, målene som læresetninger og
prosedyrer fastsettes ved.» («Et nytt bud» (Lys over
Norge, aug. 1977, s. 5.)

Ytterligere studiekilder

Ingen.

Forslag til elevstudium

■ Som forberedelse til neste leksjon ber du elevene
skrive ned ett eller to unike doktrinære bidrag vi får
fra hvert av standardverkene.
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Standardverkene
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Leksjon 2

Undervisningsmål

Hvert av standardverkene gir unike bidrag til de
kanoniserte Skriftene.

Temaer

1. Bibelen er en samling oldtidsopptegnelser om
Israels hus som levde i Midtøsten.

2. Mormons bok er en opptegnelse om Guds hand-
lemåte med en levning av Israels hus i oldtidens
Amerika.

3. Lære og pakter er en bok med hellig skrift fra
vår tid.

4. Den kostelige perle er en samling profetiske skri-
velser fra forskjellige evangelieutdelinger.

Undervisningsforslag

1. Bibelen er en samling oldtidsopptegnelser
om Israels hus som levde i Midtøsten.

■ Kunnskap om betydningen av ordet bibel vil hjelpe
elevene å vite hvordan Bibelen ble til. Be klassen om
en definisjon, og les eller gjenfortell deretter følgende
innsikt fra eldste James E. Talmage, som var medlem
av De tolv apostlers quorum:

«Slik det brukes i dag, er ordet Bibelen benevnelsen
på den samlingen hellige skrifter som ellers er kjent
som De hebraiske skrifter, som inneholder en beret-
ning om Guds handlemåte med menneskene som
levde på den østlige halvkule, med unntak av beret-
ningene om det som hendte før syndfloden. Ordet
bibel, selv om det er entall, stammer fra det greske
ordet biblia, som betyr bøker... Legg merke til at tanken
om en samling bøker er fremherskende i all tidlig
bruk av ordet bibel. Skriftene ble, som de nå blir,
sammensatt av spesielle skrivelser fra mange forfat-
tere og fra et vidt tidsspekter. Harmonien og likheten
som råder mellom disse mangfoldige produksjonene,
er en god indikasjon på deres autentisitet.» (Articles
of Faith, s. 237.)
■ Veiledning til Skriftene gir mye informasjon om
Bibelens fremkomst («Bibel», s. 16-17). La elevene
slå opp i Veiledning til Skriftene og svare på følgende
spørsmål:

1. Hvor lang tid tok det før Bibelen ble til?
2. Hva er noen forskjeller mellom Det gamle og Det

nye testamente?
3. Hva betyr testamente?

4. Hvilke hovedinndelinger er det i Det gamle tes-
tamente?

■ Del klassen i grupper og la hver gruppe lage en
liste over Bibelens bidrag.
■ Les og drøft følgende uttalelse av president Ezra
Taft Benson:

«Jeg er meget glad i Bibelen, både Det gamle og
Det nye testamente. Den er en kilde til stor sannhet.
Den lærer oss om Mesterens liv og virksomhet. Av
den lærer vi hvordan Guds hånd har vært med og
ledet hans folks anliggender helt fra begynnelsen av
jordens historie. En kan vanskelig undervurdere den
innvirkning Bibelen har hatt på verdenshistorien.
Den har velsignet generasjoner...

Denne hellige bok har vært av uvurderlig verdi
for menneskenes barn. Det var faktisk et vers fra
Bibelen som inspirerte profeten Joseph Smith til å
gå til en lund like ved sitt hjem og knele ned i bønn.
Det som fulgte, var det strålende syn som innledet
gjengivelsen av Jesu Kristi evangeliums fylde til jor-
den. Dette synet innledet også prosessen med å
frembringe ny hellig skrift som skulle stå likestillet
med Bibelen når det gjelder å bære vitnesbyrd til en
ugudelig verden om at Jesus er Kristus og at Gud
lever og elsker sine barn og fremdeles er sterkt opp-
tatt av deres frelse og opphøyelse.» (Lys over Norge,
jan. 1987, s. 6.)

2. Mormons bok er en opptegnelse om Guds
handlemåte med en levning av Israels
hus i oldtidens Amerika.

■ Gjennomgå de innledende sidene i Mormons bok.
Disse første sidene består av tittelsiden, informasjon
om Mormons boks opprinnelse og vitnenes vitnes-
byrd. Du vil også finne informasjon om de forskjellige
platene Mormons bok er hentet fra.
■ Les eller gjenfortell følgende innsikt fra president
Gordon B. Hinckley angående Mormons bok:

«Dens appell er så tidløs som sannheten, så uni-
versell som menneskeheten. Det er den eneste bok
som mellom sine permer inneholder et løfte om at
leseren ved guddommelig kraft kan få vite med sik-
kerhet om den er sann.

Dens opprinnelse er mirakuløs. Når historien om
denne opprinnelse først fortelles til en som ikke er
kjent med den, er den nesten utrolig. Men boken
er her og kan føles, håndteres og leses. Ingen kan
bestride dens eksistens.

Alle anstrengelser for å forklare dens opprinnelse,
bortsett fra Joseph Smiths beretning, har vist seg å
mangle realitet. Det er en beretning om oldtidens
Amerika. Den er hellig skrift fra Den nye verden,
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like så visst som Bibelen er hellig skrift fra Den
gamle verden...

Dens fortelling er en opptegnelse om nasjoner som
for lenge siden er borte. Men i sine beskrivelser av
problemene i dagens samfunn er den like aktuell
som morgenavisen og langt mer bestemt, inspirert og
inspirerende angående løsningene på disse problemer.

Jeg kjenner ikke til noe annet skriftlig materiale
som legger så klart frem de tragiske følger for sam-
funn som følger en kurs som går imot Guds bud...

Ikke noe annet skriftlig testamente illustrerer så
tydelig det faktum at når mennesker og nasjoner
vandrer i frykt for Gud og i lydighet mot hans bud,
har de fremgang og vokser, men når de ikke gir akt
på ham og hans ord, inntreffer det et forfall som,
med mindre det blir stanset av rettferdighet, fører til
avmakt og død. Mormons bok er en bekreftelse på
ordspråket fra Det gamle testamente: “Rettferdighet
opphøyer et folk, men synden er folkenes vanære.”
(Ordspr. 14:34.)

Mens Mormons bok taler med kraft om de spørsmål
som angår dagens samfunn, er den store og gripende
tyngde i dens budskap et vitnesbyrd, levende og sant,
om at Jesus er Kristus, den lovede Messias. Boken
vitner om ham som vandret på Palestinas støvete
veier og helbredet de syke og underviste om de frel-
sende læresetninger; som døde på korset på Golgata,
som på den tredje dag kom frem fra graven og viste
seg for mange, og som oppstanden person besøkte
folket på denne vestlige halvkule.» («Mormons bok»,
Lys over Norge, okt. 1988, s. 3-6.)
■ Mormons bok er enormt viktig for medlemmene
av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. President
Ezra Taft Benson ba Kirkens medlemmer la denne
boken stå sentralt i sitt studium. Les eller gjenfortell
følgende tre grunner president Benson ga til at de
siste-dagers-hellige skulle studere denne boken
hele livet:

«Den første er at Mormons bok er sluttstenen i vår
religion. Dette ble uttalt av profeten Joseph Smith.
Han vitnet om at “Mormons bok var den mest kor-
rekte av alle bøker på jorden, og sluttstenen i vår
religion” (Innledningen til Mormons bok). En slutt-
sten er midtstenen i en bue. Den holder alle de andre
stenene på plass, og hvis den fjernes, faller buen
sammen.

Mormons bok er sluttstenen i vår religion på tre
måter. Den er sluttstenen i vårt vitnesbyrd om Kristus.
Den er sluttstenen i vår lære. Den er vitnesbyrdets
sluttsten.

Mormons bok er sluttstenen i vårt vitnesbyrd om
Jesus Kristus, som selv er hjørnestenen i alt vi gjør.
Den bærer mektig og tydelig vitnesbyrd om at han
lever. Til forskjell fra Bibelen, som har gått gjennom
generasjoner med avskrivere, oversettere og korrupte
svermere som foretok ulovlige forandringer i teksten,
kom Mormons bok fra forfatter til leser gjennom én
enkelt inspirert oversettelse (for vårt vedkommende

to, overs. anm.). Derfor er dens vitnesbyrd om
Mesteren tydelig, uoppblandet og fullt av kraft. Men
den gjør enda mer. En stor del av den kristne verden
i dag forkaster Frelseren som Guds Sønn. De setter
spørsmålstegn ved hans mirakuløse fødsel, hans full-
komne liv og ved at hans strålende oppstandelse vir-
kelig har funnet sted. Mormons bok lærer oss med
enkle og tydelige ord som ikke er til å misforstå, at alt
dette er sant. Den gir også den mest fullstendige for-
klaring på læren om forsoningen. Denne guddomme-
lig inspirerte bok er i sannhet en sluttsten når det
gjelder å bære vitnesbyrd for verden om at Jesus er
Kristus (se tittelsiden i Mormons bok).

Mormons bok er også sluttstenen i læren om opp-
standelsen... Herren selv har sagt at Mormons bok
inneholder “fylden av Jesu Kristi evangelium” (L&p
20:9). Det betyr ikke at den inneholder alle læreset-
ninger og enhver lære som noen gang er blitt åpen-
bart. Men det betyr at vi i Mormons bok vil finne
fylden av de læresetninger som er nødvendige for vår
frelse. Og de forkynnes klart og enkelt, slik at selv
barn kan lære veien til frelse og opphøyelse. Mormons
bok tilbyr så mye som utvider vår forståelse av de
frelsende læresetninger. Uten den ville mye av det
som forkynnes i annen hellig skrift, være på langt
nær så tydelig og verdifullt.

Endelig er Mormons bok vitnesbyrdets sluttsten.
Akkurat som buen faller sammen hvis sluttstenen
fjernes, vil Kirken stå eller falle med om Mormons
bok er sann...

Den annen grunn til at vi må gjøre Mormons bok
til gjenstand for vårt viktigste studium, er at den ble
skrevet for vår tid. Nephittene hadde aldri denne
boken. Det hadde heller ikke de fordums lamanitter.
Den var ment for oss. Mormon skrev nær slutten av
den nephittiske sivilisasjon. Under inspirasjon fra
Gud, som ser alt fra begynnelsen, forkortet han opp-
tegnelser som var ført gjennom århundrer, og valgte
ut de historier, taler og begivenheter som ville være
til størst hjelp for oss.

Alle de største forfattere i Mormons bok vitnet om
at de skrev for fremtidige generasjoner...

Hvis de så vår tid og valgte ut det som ville være
av størst verdi for oss, er da ikke det måten vi skulle
studere Mormons bok på? Vi skulle stadig spørre
oss selv: “Hvorfor inspirerte Herren Mormon (eller
Moroni eller Alma) til å ta dette med i opptegnelsen?
Hva kan jeg lære av dette som kan hjelpe meg i
denne tid og epoke?”

Og vi har eksempel på eksempel på hvordan dette
spørsmålet vil bli besvart. For eksempel finner vi i
Mormons bok et mønster for forberedelse til det annet
komme. En stor del av boken konsentreres om de få
tiår rett før Kristus kom til Amerika. Ved å studere
den tidsperioden omhyggelig kan vi slutte oss til
hvorfor enkelte ble utryddet i de forferdelige straffe-
dommer som gikk forut for Hans komme, og som
fikk andre til å stå ved templet i landet Bountiful og
stikke sine hender i sårene i Hans hender og føtter.



Mormons bok lærer oss hvordan Kristi disipler
lever i krigstid. I Mormons bok ser vi også de hem-
melige forbunds onder fremstilt i en malende realisme
som gir oss kuldegysninger. I Mormons bok finner vi
leksjoner i hvordan vi skal takle forfølgelse og frafall.
Vi lærer mye om hvordan vi skal utføre misjonærar-
beide. Og mer enn noe annet ser vi i Mormons bok
farene ved materialisme og det å legge vår elsk på
det som hører verden til. Kan noen tvile på at denne
boken var ment for oss, og at vi i den finner stor kraft,
trøst og stor beskyttelse?

Den tredje grunn til at Mormons bok er så verdifull
for siste-dagers-hellige, er oppgitt i den samme utta-
lelse av profeten Joseph Smith som jeg alt har sitert.
Han sa: “Jeg fortalte brødrene at Mormons bok var
den mest korrekte av alle jordens bøker, sluttstenen i
vår religion, og at et menneske ville komme nærmere
Gud ved å følge dens forskrifter enn ved å følge
noen annen bok” (Innledningen til Mormons bok). Det
er den tredje grunnen til at vi skulle studere boken.
Den hjelper oss til å komme nærmere Gud. Har vi
ikke noe dypt i vårt hjerte som lengter etter å komme
nærmere Gud, å bli ham mer lik i vår daglige gjer-
ning, å føle hans nærhet til enhver tid? I så fall vil
Mormons bok hjelpe oss med dette i større grad enn
noen annen bok.

Det er ikke bare det at Mormons bok lærer oss
sannhet, selv om den virkelig gjør det. Det er ikke
bare det at Mormons bok bærer vitnesbyrd om
Kristus, selv om den virkelig gjør det også. Men
det er noe mer. Det finnes en kraft i boken som vil
begynne å tilflyte deres liv i samme øyeblikk som
dere begynner et seriøst studium av boken. Dere
vil få større kraft til å motstå fristelse. Dere vil få
kraft til å unngå å bli ført vill. Dere vil få kraft til
å holde dere på den snevre og smale sti. Skriftene
kalles “livets ord” (L&p 84:85), og ingen steder er
det i større grad tilfelle enn i Mormons bok. Når
dere begynner å hungre og tørste etter disse ord,
vil dere finne mer og mer liv.» (Lys over Norge, jan.
1987, s. 3-4.)
■ President Benson nevnte at alle de største forfat-
terne i Mormons bok skrev for fremtidige generasjo-
ner. Slå opp følgende skriftsteder for ytterligere
innsikt: 2. Nephi 25:21; Jakobs bok 1:3; Enos 1:15-16;
Jarom 1:2; Mormon 7:1; 8:34-35.

3. Lære og pakter er en bok med hellig
skrift fra vår tid.

■ La elevene lese innledningen til Lære og pakter
og drøfte følgende spørsmål:

1. Hva er Lære og pakter?
2. Hvem er den for?
3. Hvorfor er Lære og pakter unik?
4. Hvem er det som taler i åpenbaringene som finnes

i Lære og pakter?
5. Hvilke omstendigheter førte til Lære og pakters

fremkomst?

6. Hva er noen av de viktigste læresetningene i Lære
og pakter?

7. Hvem bærer vitnesbyrd i innledningen?
■ Drøft følgende uttalelse av president Gordon B.
Hinckley:

«Lære og pakter står i en særstilling blant våre
bøker med hellig skrift. Den er Kirkens konstitusjon...

Lære og pakter er en kanal for det Herren har å si
til sitt folk.

Det er forbløffende hvor mange forskjellige saker
boken behandler. Det er prinsipper og fremgangs-
måter med hensyn til hvordan Kirken skulle ledes.
Det fremsettes enestående og bemerkelsesverdige
helseregler, med både fysiske og åndelige løfter. Det
evige prestedømmes pakt beskrives på en måte som
vi ikke finner noe annet sted i Skriftene. Privilegiene
og velsignelsene – og begrensningene og anledning-
ene – i de tre herlighetsgrader gjøres kjent, basert på
Paulus’ korte omtale av solens, månens og stjerne-
nes glans. Her forkynnes omvendelse i et tydelig og
overbevisende språk. Her oppgis riktig dåpsmåte.
Guddommens natur, som har plaget teologer i
århundrer, beskrives i ord som alle kan forstå.
Herrens finanslov fremlegges. Den gir beskjed om
hvordan midler til drift av Kirken skal skaffes og
brukes. Arbeide for de døde åpenbares til velsig-
nelse for Guds sønner og døtre i alle generasjoner...

Jeg elsker språket i boken. Jeg elsker tonen i dens
ord. Jeg undrer meg over klarheten og styrken i dens
erklæringer, i dens doktrinære fremstillinger og pro-
fetiske løfter...

Det er mitt vitnesbyrd, skrevet høytidelig og med
stor takknemlighet, at denne bemerkelsesverdige
boken, som omtaler så mange saker som angår oss,
fremlegger “Guds orden og vilje” for denne genera-
sjon. Vi har anledning til å lese den, grunne på den
og nyte dens ord med råd og løfte.» («Guds orden
og vilje», Lys over Norge, aug. 1989, s. 2-6.)
■ Drøft Herrens forord, kapittel 1 i Lære og pakter,
og tillegget, kapittel 133. Finn frem til noen av de
viktigste temaene i Lære og pakter på bakgrunn av
disse to kapitlene.
■ Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president
Ezra Taft Benson:

«Med unntak av vitnene til Mormons bok er Lære
og pakter langt det største vitne og bevis utenfra
som vi har fra Herren om at Mormons bok er sann…

Lære og pakter er bindeleddet mellom Mormons
bok og det vedvarende gjenopprettelsens verk ved
profeten Joseph Smith og hans etterfølgere.

I Lære og pakter lærer vi om tempelarbeid, evige
familier, herlighetsgradene, Kirkens organisasjon og
mange andre av gjenopprettelsens store sannheter...

Lære og pakter bringer mennesker til Kristi rike,
ja, til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, “den
eneste sanne og levende kirke på hele jordens over-
flate” [L&p 1:30]. Jeg vet det.
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Mormons bok er “sluttstenen” i vår religion, og
Lære og pakter er dekkstenen med fortsatt åpenba-
ring i de siste dager.» («Mormons bok og Lære og
pakter», Lys over Norge, juli 1987, s. 77.)
■ Drøft hvordan Lære og pakter er dekkstenen i vår
religion.

4. Den kostelige perle er en samling
profetiske skrivelser til forskjellige
evangelieutdelinger.

■ La elevene slå opp i innledningen i begynnelsen
av Den kostelige perle, og still så følgende spørsmål:

1. Hvilken rolle spilte Franklin D. Richards i frem-
bringelsen av dette standardverket?

2. Når ble Den kostelige perle et av Kirkens stan-
dardverker?

3. Hvilke bøker eller utdrag finnes i Den kostelige
perle?

■ Lag en liste over og drøft noen av bidragene Den
kostelige perle gir til vår forståelse av evangeliet.
Legg merke til følgende eksempler:

1. Informasjon om Satan og hva slags vesen han er
2. Frelsesplanen slik den ble åpenbart til Adam
3. Universets beskaffenhet og orden
4. Profeten Joseph Smiths første syn
5. Frelserens annet komme

Ytterligere studiekilder

■ Lenet H. Read: «How the Bible Came to Be»,
Ensign, jan. 1982, s. 36-42; feb. 1982, s. 32-37; mars
1982, s. 14-18; apr. 1982, s. 42-48; Det gamle og Det
nye testamentes historie og utvikling.
■ Lære og pakter – elevhefte (Rel. 324 og 325), s. 1-2.

■ James R. Clark: «Our Pearl of Great Price: From
Mission Pamphlet to Standard Work», Ensign, aug.
1976, s. 12-17; en kort historie om Den kostelige per-
les fremkomst.
■ Boyd K. Packer: «Herrens bibliotek», Lys over Norge,
juli 1990, s. 32; viktigheten av standardverkene og
hva vi kan lære av dem.
■ Boyd K. Packer: «Det som angår min sjel», Lys
over Norge, nr. 6 1986, s. 60; Mormons bok, dens vik-
tighet og hvordan man kan få vite at den er sann.

Forslag til elevstudium

■ Denne leksjonen inneholder mange spørsmål om
standardverkenes opprinnelse og betydning. Du kan
gjerne bruke dem til å repetere denne leksjonen.
■ Oppfordre elevene til å lese i standardverkene hver
dag som forberedelse til neste leksjon. Følgende utta-
lelse av eldste Bruce R. McConkie, som var medlem
av De tolv apostlers quorum, kan bidra til å opp-
muntre elevene til å lese Skriftene:

«I våre dager har vi Kirkens standardverker. Vi
har Bibelen, Mormons bok, Lære og pakter og Den
kostelige perle. I disse fire bøkene er det til sammen
1579 kapitler. Jeg tror ikke jeg tar for hardt i når jeg
sier at vi hver dag burde kunne klare å lese tre kapit-
ler i en av disse bøkene. Gjorde vi det, kunne vi ha lest
alle evangeliene på mindre enn en måned. Vi kunne
ha lest hele Det nye testamente på tre måneder. Vi
kunne ha lest Det gamle testamente på ti måneder
og hele Bibelen på tretten måneder. Vi kunne ha klart
Mormons bok på under tre måneder, Lære og pakter
på en og en halv måned og Den kostelige perle på fem
dager. Alt i alt ville vi ha lest alle standardverkene
på mindre enn atten måneder og vært klare til å
begynne på nytt.» (Conference Report, okt. 1959, s. 51.)
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Hvorfor studere Skriftene?

7

Leksjon 3

Undervisningsmål

Regelmessig skriftstudium gir mange velsignelser.

Temaer

1. Skriftene har mange funksjoner for menneskene.
2. Skriftene lover store velsignelser til dem som følger

læresetningene som finnes i dem.
3. Profetene i denne evangelieutdelingen beskriver

mange fordeler som blir dem til del som studerer
og er glade i Skriftene.

4. Gjennom skriftstudium kan elevene høre
Herrens røst.

Undervisningsforslag

1. Skriftene har mange funksjoner for
menneskene.

■ Gjennomgå avsnittet i Veiledning til Skriftene med
tittel «Skriftenes verdi» (s. 174). La elevene nevne de
forskjellige grunnene til at et medlem av Kirken bør
lese og studere Skriftene.

2. Skriftene lover store velsignelser til
dem som følger læresetningene som
finnes i dem.

■ Lag et arbeidsark med følgende skriftstedhenvis-
ninger og la elevene slå opp skriftstedene og oppsum-
mere de lovede velsignelsene av skriftstudium som
nevnes i skriftstedene. La så elevene merke og kom-
mentere skriftstedene om de ønsker det. Understrek
at Herren holder sine løfter (se L&p 1:37-38; 82:10).

1. Josva 1:8
2. Salmene 119:105
3. Lukas 24:27-32
4. 1. Nephi 1:12
5. 1. Nephi 15:24
6. 2. Nephi 32:3
7. Jakobs bok 2:8
8. Alma 17:2
9. Helaman 15:7-8

10. Lære og pakter 11:21-22

3. Profetene i denne evangelieutdelingen
beskriver mange fordeler som blir dem til
del som studerer og er glade i Skriftene.

■ Gjennomgå med elevene følgende som profetene
har uttalt angående velsignelsene ved et flittig stu-
dium av Guds ord. Du kan gjerne dele ut et ark med
de aktuelle sitatene.

President Ezra Taft Benson sa: «Mer enn noen gang
i vår historie, brødre og søstre, har vi behov for større
åndelighet. Hvis vi skal oppnå større åndelighet, må
vi lære å glede oss over Kristi ord slik disse åpenbares
i Skriftene» (i Lys over Norge, okt. 1984, s. 10).

President Spencer W. Kimball sa: «Livet har lært
meg at hvis vi arbeider energisk mot dette verdige,
personlige målet [skriftstudium] besluttsomt og
samvittighetsfullt, finner vi virkelig løsning på våre
problemer og fred i hjertet. Vi vil oppleve at Den
hellige ånd utvider vår forståelse, vi får ny innsikt,
hele Skriftens mønster utfolder seg for oss, og Herrens
læresetninger vil komme til å bety mer for oss enn
vi hadde trodd var mulig. Følgen blir at vi får større
visdom til å lede oss selv og vår familie, så vi kan være
et lys og en kilde til styrke for våre venner utenfor
Kirken, som vi er forpliktet til å dele evangeliet med.»
(«Alltid en konvertitt-kirke», Lys over Norge, juni
1976, s. 1.)

President Kimball sa også: «Jeg oppdager at når
mitt forhold til Guddommen 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 oppda-
ger 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.»
(Teachings of Spencer W. Kimball, s. 135.)

Eldste Bruce R. McConkie, som var medlem av De
tolv apostlers quorum, sa:

«Jeg tror at de som studerer Skriftene, får en
dimensjon i livet som ingen andre får, og som ikke
kan oppnås på noen annen måte enn ved å studere
Skriftene.

De som studerer evangeliet – spesielt standard-
verkene – og reflekterer over prinsippene, vokser i
tro og får et sterkere ønske om å gjøre det rette, samt
inspirasjon og forståelse, som ikke kan oppnås på
noen annen måte.» (David Croft: «Spare Time’s Rare
to Apostle», Church News, 24. jan. 1976, s. 4.)



Profeten Joseph Smith sa: «Jeg fortalte brødrene at
Mormons bok var den mest korrekte av alle jordens
bøker, sluttstenen i vår religion, og at et menneske
ville komme nærmere Gud ved å følge dens forskrifter
enn ved å følge noen annen bok» (Profeten Joseph
Smiths læresetninger, s. 146).

President Marion G. Romney som var førsterådgi-
ver i Det første presidentskap, sa: «Jeg er sikker på at
om foreldrene i våre hjem regelmessig og ydmykt vil
lese fra Mormons bok, både alene og sammen med
sine barn, vil denne strålende bokens ånd gjennom-
syre våre hjem og alle som bor der. Ærbødigheten
vil øke, gjensidig respekt og omtanke for hverandre
vil vokse. Stridighetens ånd vil forsvinne. Foreldre vil
oppdra sine barn med større kjærlighet og visdom.
Barn vil bli mer mottakelige for og lydige til sine for-
eldres rettledning. Rettferdigheten vil øke. Tro, håp
og kjærlighet – Kristi rene kjærlighet – vil råde i våre
hjem og vår hverdag, og i kjølvannet vil følge fred,
glede og lykke.» (Lys over Norge, okt. 1980, s. 122.)

Eldste Joseph Fielding Smith, daværende medlem
av De tolv apostlers quorum, sa: «Husk, brødre og
søstre, at hvis dere samler Herrens ord, hvis dere
studerer disse åpenbaringene, ikke bare de som er
i Lære og pakter, men de som er i alle Kirkens stan-
dardverker, og etterlever de bud og befalinger som
finnes i dem, vil dere ikke bli ført vill i denne van-
skelige tiden, men dere skal ha dømmekraftens ånd
og skal kjenne igjen falskhet, for dere skal ha kraft til
å kjenne menneskenes ånd og til å forstå Herrens
ånd.» (Conference Report, okt. 1931, s. 17-18.)

President Joseph F. Smith sa: «Det som fremfor alt
kjennetegner de hellige skrifters inspirasjon og gud-
dommelighet, er den ånd de er skrevet i, og den
åndelige rikdom de gir til dem som trofast og sam-
vittighetsfullt leser dem. Vår holdning til de hellige
skrifter skulle derfor være i harmoni med den hensikt
de ble skrevet i. De er ment å øke menneskets ånde-
lige begavelse og åpenbare og fremheve det slekt-
skapsbånd som finnes mellom mennesket og dets Gud.
Likesom alle andre hellige bøker må Bibelen stude-
res av dem som har åndelig legning, og som søker
åndelige sannheter, for å bli verdsatt.» («Reason and
the Scriptures», Juvenile Instructor, apr. 1912, s. 204.)

4. Gjennom skriftstudium kan elevene høre
Herrens røst.

■ Les og drøft Lære og pakter 18:34-36. Idet han
viste til dette skriftstedet, forklarte eldste S. Dilworth
Young, som var en av De sytti: «Når jeg leser et vers ...
hører jeg Herrens røst samtidig som jeg leser hans
ord, hvis jeg lytter ved Ånden» (Conference Report,
apr. 1963, s. 74).

Følgende beretning av eldste Carlos E. Asay, som
var en sytti, kan kanskje hjelpe deg å anvende dette
prinsippet:

«For noen år siden førte jeg tilsyn med en ung mann
som hadde problemer med å forstå sitt oppdrag i
Kirken og sette pris på det. Jeg forsøkte iherdig å
påpeke hvor viktige hans plikter var. Jeg appellerte
også til hans ære. Samtalen syntes å ha svært liten
virkning på min tilhører. Til slutt spurte jeg, etter en
del indre kamp: “Hva skal til for å overbevise deg
om at du må oppfylle ditt kall på en god måte?” Han
svarte ikke. Jeg tilføyde: “Venter du på at du skal få
se en brennende busk, at du skal få et englebesøk,
eller at du skal få en røst direkte fra himmelen?”

Han svarte straks: “Det er nettopp det jeg trenger.
Jeg trenger å høre Guds røst.”

Først lurte jeg på om den unge mannen virkelig
mente det han sa. Ansiktsuttrykket og stemmen over-
beviste meg imidlertid om at det gjorde han. Jeg ba
ham da lese følgende skriftsted sammen med meg:
“Og jeg, Jesus Kristus, deres Herre og Gud, har talt det.

Disse ord er ikke av mennesker, heller ikke av noe
menneske, men av meg, derfor skal dere vitne om at
de er av meg og ikke av noe menneske.

For det er min røst som taler disse ord til dere, for
de er gitt ved min Ånd til dere, og ved min kraft kan
dere lese dem for hverandre, og hvis det ikke var ved
min kraft, kunne dere ikke ha dem.

Derfor kan dere vitne om at dere har hørt min røst
og kjenner mine ord.” (L&p 18:33-36.)

Min venn begynte å forstå at Skriftene er Herrens
vilje, sinn, ord og røst. (Se L&p 68:4.)

Jeg oppfordret den unge mannen til å se hen til Gud
gjennom Skriftene. Jeg ba ham om å se på sin daglige
studieperiode som et personlig intervju med Herren.
Og jeg ga ham det løfte at han ville finne mening i
og begeistring for sitt kall hvis han var trofast når
det gjaldt å lese Skriftene og grunne på dem.» (Lys
over Norge, april 1979, s. 92.)

Ytterligere studiekilder

■ Howard W. Hunter, i Lys over Norge, mai 1980,
s. 92-94; velsignelsene av daglig skriftstudium.
■ Ezra Taft Benson: «Ordets makt», Lys over Norge
nr. 6 1986; velsignelser som blir dem til del som for-
dyper seg i Skriftene.
■ Spencer W. Kimball: «Skriften – hvilket sjeldent
privilegium å eie den», Lys over Norge, des. 1985, s. 1-4;
hvorfor siste-dagers-hellige skulle studere Skriftene.
■ Robert J. Matthews: «What Do the Scriptures Say
about the Scriptures?» Ensign, mai 1973, s. 22-24; hva
Skriftenes forfattere sa om verdien, hensikten og for-
delene med Skriftene.
■ «Klyng deg til jernstangen», videopresentasjon 6:
«Alle som hører» (34:24); hvilken rolle skriftstudium
spiller for å motta personlig åpenbaring – høre
Herrens røst.
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■ «Klyng deg til jernstangen», videopresentasjon 11:
«En lykt for min fot» (32:20); hvordan Skriftene kan
benyttes til å stake ut kursen i livet.
■ «Klyng deg til jernstangen», videopresentasjon 12:
«Se hen til Gud og lev» (40:30); hvordan Skriftene kan
benyttes for å hjelpe elevene å få kunnskap om Gud.

Forslag til elevstudium

■ Oppfordre elevene til i stillhet å sette seg noen
mål for sitt personlige skriftstudium basert på de
løftene Herren gir til dem som studerer Skriftene.
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Skriftstudiets
grunnleggende bestanddeler
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Leksjon 4

Undervisningsmål

Ved hjelp av studium og bønn kan Skriftene forstås
ved Den hellige ånds kraft.

Temaer

1. Skriftene er våre viktigste studiekilder.
2. Søk Ånden når du studerer Skriftene.
3. Be om forståelse, og lær å lytte til Herrens svar.
4. Det er nødvendig å granske Skriftene flittig for å

kunne forstå dem.
5. Fordypning og meditasjon er avgjørende for et

vellykket skriftstudium.

Undervisningsforslag

1. Skriftene er våre viktigste studiekilder.
■ Les og drøft følgende uttalelser:

President Ezra Taft Benson sa: «Husk alltid at
det ikke finnes noen tilfredsstillende erstatning for
Skriftene og de levende profeters ord. Disse skulle
være deres kilder. Les og grunn mer på hva Herren
sa, og mindre på hva andre har skrevet om hva
Herren sa.» (The Gospel Teacher, s. 5.)

President Marion G. Romney, som var rådgiver
i Det første presidentskap, sa: «Jeg vet ikke så mye
mer om evangeliet enn det jeg har lært av standard-
verkene. Når jeg drikker fra en kilde, liker jeg å ta
vannet der det kommer opp av bakken, ikke nede i
bekken etter at kyrne har vasset i det... Jeg verdsetter
andres tolkning, men når det gjelder evangeliet, bør
vi være kjent med hva Herren sier, og vi bør lese det.»
(Se Undervisning, intet større kall, s. 205.)

President Gordon B. Hinckley har sagt: «For meg
er ikke det å lese i Skriften et forsøk på å bli lærd.
Det er snarere noe som har med kjærlighet til Herrens
og hans profeters verk å gjøre...

Jeg bryr meg ikke så meget om å lese svære bind
med kommentarer beregnet på å forklare det som
står i Skriftene. Jeg foretrekker heller å dvele ved
kilden og drikke av det rene vann fra sannhetens
kilde – Guds ord slik han ga det, og slik det har blitt
nedtegnet i de bøker vi godtar som hellig skrift…
Ved å lese i Skriftene kan vi oppnå Åndens forsik-
ring om at det vi leser, har kommet fra Gud for at det
skal opplyse, velsigne og glede hans barn.» («Å glede
seg over Skriften», Lys over Norge, juli 1986, s. 2-4.)

2. Søk Ånden når du studerer Skriftene.
■ Skriftene kan kun forstås med Guds hjelp gjennom
hans Ånd. Apostelen Paulus forsto dette prinsippet
tydelig og forkynte det for de korintiske hellige.
Arbeid deg gjennom analysen av 1. Korinterbrev
2:9-16 (på neste side) sammen med elevene, og hjelp
dem å forstå at Ånden er uunnværlig for å oppnå en
skikkelig forståelse av Skriftene.
■ Hjelp elevene å forstå behovet for å avdekke
Herrens sinn og vilje når de studerer Skriftene. Gi
dem nøkkelen til dette, slik den er gitt her av eldste
Bruce R. McConkie, som var medlem av De tolv
apostlers quorum:

«Hellig skrift kommer fra Gud ved Den hellige ånds
kraft. Den har ikke sin opprinnelse hos mennesker.
Den betyr kun det Den hellige ånd mener den betyr.
For å tolke den må vi bli opplyst av Den hellige ånds
kraft. (2. Peter 1:20-21.) Det skal en profet til for å
forstå en profet, og ethvert trofast medlem av Kirken
skulle ha “Jesu vitnesbyrd”, som er “profetiens ånd”.
(Johannes’ åpenbaring 19:10.) “Jesajas ord,” sa Nephi,
“er ...klare og tydelige for alle som er fylt med profe-
tiens ånd.” (2. Ne 25:4.) Dette er selve kjernen i det
hele og slutten på all strid når det gjelder å avdekke
Herrens sinn og vilje.» («Ten Keys to Understanding
Isaiah», Ensign, okt. 1973, s. 83.)
■ Hjelp elevene å forstå at personlig verdighet er en
forutsetning for å kunne ha Herrens ånd med seg
når de studerer. Henvis til Helaman 4:24.
■ Legg merke til hvilken virkning Herrens ånd kan
ha på vårt skriftstudium ved å gjennomgå med klas-
sen den opplevelsen Joseph Smith og Oliver Cowdery
hadde, slik den er nedtegnet i Joseph Smith – Historie
1:72-74.

3. Be om forståelse, og lær å lytte til
Herrens svar.

■ Bønn må være en del av vårt skriftstudium om vi
skal kunne forstå det som er av Gud. Drøft følgende
tanker av eldste Howard W. Hunter, som da var
medlem av De tolv apostlers quorum:

«Det finnes ikke noe som er mer til hjelp enn bønn
for å åpne for vår forståelse av Skriftene. Gjennom
bønn kan vi innstille vårt sinn på å søke svar på våre
spørsmål. Herren sa: “Be, så skal dere få. Let, så skal
dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere”
(Lukas 11:9). Heri ligger Kristi forsikring om at hvis
vi vil be, lete og banke på, vil Den hellige ånd veilede
vår forståelse hvis vi er rede og innstilt på å motta.»
(Lys over Norge, mai 1980, s. 92.)
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■ Les eller gjenfortell for elevene følgende forklaring
på hva det vil si å lytte, av eldste Boyd K. Packer, et
medlem av De tolv apostlers quorum:

«For mange år siden gikk John Burroughs, en
naturalist, en sommerkveld gjennom en park som
var full av folk. Over lydene fra byen hørte han en
fugl synge.

Han stanset opp og lyttet! De som var sammen
med ham, hadde ikke hørt det. Han så seg rundt.
Ingen andre hadde lagt merke til det.

Det plaget ham at de skulle gå glipp av noe så
vakkert.

Han tok opp en mynt fra lommen og kastet den opp
i luften. Den traff fortauet med et kling, ikke høyere
enn fuglens sang. Alle snudde seg. Det hørte de!

Det er vanskelig å skjelne fuglesang fra alle bytra-
fikkens lyder. Men du kan høre den. Du kan høre den
tydelig om du øver på å lytte etter den...

Det er vanskelig å skille inspirasjonens stille røst
ut fra livets forstyrrelser. Uten at du stiller deg selv
inn på den, vil du gå glipp av den...

Du kan øve deg til å høre det du vil høre, til å se
og føle det du ønsker, men det krever trening...

Jeg har etter hvert skjønt at inspirasjon kommer
mer som en følelse enn som en lyd.

Ungdom, hold dere i form til å reagere på
inspirasjon...

Herren har en måte å øse ren intelligens inn i vårt
sinn på for å gi oss tilskyndelser, veiledning, under-
visning og advarsler. Du kan få vite det du trenger å
vite øyeblikkelig! Lær å motta inspirasjon...

Det er godt å lære mens du er ung, at åndelige ting
ikke kan tvinges frem...

Noen svar vil komme når man leser i Skriftene,
noen når man hører taler...

Dere kan lære nå, mens dere ennå er unge, å bli
ledet av Den hellige ånd.

Som apostel lytter jeg i dag til den samme inspira-
sjon, fra den samme kilde, på samme måte, som jeg
gjorde da jeg var gutt. Signalet er mye tydeligere nå...

Ungdom, ha alltid en bønn i deres hjerte. Fall til
ro hver kveld med tankene fokusert i bønn.

Hold Visdomsordet.
Les i Skriftene.
Lytt til deres foreldre og til Kirkens ledere.
Hold dere unna steder og ting som deres sunne

fornuft forteller dere vil komme i veien for inspirasjon.
Utvikle deres åndelige evner.
Lær å blokkere ut støyen og forstyrrelsene.
Unngå erstatningene og forfalskningene!

1. Korinterbrev 2

Vi kan ikke i vår nåværende tilstand
forstå hvor stor herlighet og hvilke
velsignelser Gud vil gi dem som
elsker ham.

Hvordan man kan få kjennskap
til det som er av Gud 
(se også L&p 76:10)

JSO, 1. Korinterbrev 2:11 legger til
«med mindre han har Guds ånd».

Legg merke til hvor gjerne Gud vil
åpenbare ting for oss (se også
L&p 76:5-10).

Mennesket som fortsatt er i sin
«naturlige», verdslige og syndige
tilstand

Vi må bruke åndelige metoder til å
vurdere åndelige ting.

Det naturlige menneske ser på det
som hører Ånden til, som tåpelig
fordi han eller hun ikke kan føle eller
forstå det fra sin synsvinkel (se
Mosiah 3:19).

Hvem er «vi»? 
(Se 1. Korinterbrev 1:1-2).

Guds ord skal forkynnes ved
Den hellige ånds kraft.

Hvem forkynner det som er
av Gud?

Et menneske som er 
opplyst av Guds ånd, kan forstå det
som er av Gud. En som ikke har Ånden,
kan ikke bedømme en som har den.

Se Jesaja 40:13-14; 55:8-9.

Hva vil det si å ha Kristi sinn?
(Se L&p 11:13-14; 68:3-4).
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Lær å bli inspirert og veiledet av Den hellige ånd.»
(Lys over Norge, mai 1980, s. 32.)
■ Hjelp elevene å forstå at når de ber, studerer
Skriftene og holder budene, vil de etter hvert lære
å gjenkjenne Herrens røst når han taler til dem. La
elevene forklare hvilken betydning 1. Kongebok
19:11-12 kan ha for dem i dag.

4. Det er nødvendig å granske Skriftene
flittig for å kunne forstå dem.

■ Bruk følgende uttalelser til å gjøre det klart for
elevene at Herren krever mer enn at man bare leser
Skriftene.

Herren befalte oss å «granske Skriftene» (Johannes
5:39). President Marion G. Romney sa at ordet granske
«betyr å undersøke, studere og analysere i den hen-
sikt å komme frem til betydningen av noe. Gransking
innebærer mer enn bare å lese og til og med memo-
rere» («Search the Scriptures», Improvement Era, jan.
1958, s. 26).

I Lære og pakter 1:37 understreket Herren viktig-
heten av å granske da han erklærte: «Ransak disse
bud.» Eldste A. Theodore Tuttle, som var medlem av
De sytti, forklarte: «Et av mine favorittskriftsteder står
i første kapittel i Lære og pakter – dette fantastiske
kapitlet i denne fantastiske boken – som inneholder
både et vitnesbyrd om dette verks guddommelighet
og instruksjoner. I vers 37 sa Herren: “Ransak disse
bud.” [Jeg har fått en ny forståelse av dette etter at
jeg lærte meg litt spansk. Det er ikke bare ransake.
På spansk har det bydende form. Det betyr at du skal
ransake. Det er ikke valgfritt. Jeg tror det var dette
Herren mente – at han virkelig ville at vi skulle ran-
sake – ikke bare lese.] “Ransak disse bud, for de er
sanne og troverdige, og profetiene og løftene som er
i dem, skal alle bli oppfylt.” Vi har fått befaling om
å ransake Skriftene,» (Teaching the Word, s. 9.)
■ Les og drøft Esra 7:10 sammen med elevene.

5. Fordypning og meditasjon er avgjørende
for et vellykket skriftstudium.

■ Understrek hvor viktig det er å anstrenge oss mer
om vi virkelig vil forstå Guds budskap i Skriftene.

Profeten Joseph Smith sa: «De ting som er av Gud,
har en dypere mening, og kan bare forstås ved å
bruke tid, gjennom erfaring og ved grundig, dypsin-
dig og høytidelig ettertanke. Hvis du vil lede en sjel
til frelse, må dine tanker – o menneske – strekke seg
like høyt som til den ytterste himmel, og du må trenge
inn i og granske den dypeste avgrunn og evighetens
vide utstrekning – du må ha kontakt med Gud.»
(Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 100.)

■ Les eller gjenfortell følgende opplevelse eldste
Boyd K. Packer fikk da han grunnet på Skriftene.
Han leste 2. Timoteus 3:1-7, hvor Paulus beskrev
den ugudelighet som ville finnes i de siste dager.
Eldste Packer fortalte:

«Mens jeg studerte en dag, leste jeg frem til dette
punktet og satt og grunnet på alle kjensgjerningene
som nå bekrefter alt som finnes i denne profetien.
Stemningen var svært dyster og illevarslende, og jeg
følte det frustrerende og nesten nytteløst. Jeg kikket
ned på siden, og ett ord skilte seg ut, neppe tilfeldig.
Jeg leste det ivrig og oppdaget så at apostelen som
hadde profetert om alle disse problemene, i samme
preken hadde gitt botemidlet mot det hele [se
2. Timoteus 3:13-17]...

Ordet som skilte seg ut på siden – Skrifter.»
(Teach the Scriptures, s. 5.)

Ytterligere studiekilder

■ Marion G. Romney, Lys over Norge, des. 1973,
s. 520-522; regler å følge om man vil foredle sitt kall
i prestedømmet, og visse ting som er nødvendige for
å kunne forstå Skriftene.
■ «Klyng deg til jernstangen», videopresentasjon 3,
«Gransk Skriftene» (16:30); praktiske råd for å lese
Skriftene for å få større forståelse.

Forslag til elevstudium

■ Lag en liste over noe av det du lærte i denne leksjo-
nen som vil hjelpe deg i ditt personlige skriftstudium.
■ Følgende prøve vil hjelpe deg å evaluere din for-
ståelse av den informasjonen som ble presentert i
denne leksjonen. Angi om påstandene er sanne eller
usanne.

1. Usant Kanskje den beste måten å studere Skriftene
på, er å bruke kommentarer om Skriftene for å
få vite hva lærde har sagt i sine analyser og tolk-
ninger.

2. Sant En utelukkende rasjonell tilnærming til
skriftstudiet er mindre nyttig enn en som gjør
bruk av våre åndelige evner og legger vekt på
åndelige metoder.

3. Sant Ordet grunne i forbindelse med skriftstu-
dium betyr alvorlig ettertanke på linje med bønn
og meditasjon.

4. Usant Det er ingen videre forskjell på å lese
Skriftene og å granske Skriftene.
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Leksjon 5

Undervisningsmål

Et effektivt skriftstudium kan oppnås ved å bruke en
rekke forskjellige studiemetoder.

Temaer

1. Det skulle settes av en fast tid til skriftstudium.
2. Mange metoder kan benyttes for å bedre vår for-

ståelse av Skriftene og hvordan deres læreset-
ninger kan anvendes:
a. Sette inn korrelater og synonymer
b. Se etter definisjoner
c. Stille spørsmål
d. Sette inn ditt eget navn
e. Memorere vers
f. Utheve beskrivende uttrykk og bindeord
g. Se etter mønstre
h. Følge forfatternes kommentarer

Undervisningsforslag

1. Det skulle settes av en fast tid til
skriftstudium.

■ Les eller gjenfortell følgende råd gitt av eldste
Howard W. Hunter, som da var medlem av De tolv
apostlers quorum, om når vi skulle studere Skriftene
og hvor lenge vi skulle studere dem:

«Mange synes at morgenen er den beste tiden å
studere på, etter at en natts søvn har renset sinnet for
de mange bekymringer som forstyrrer tankene. Andre
foretrekker å studere i de stille timene etter at dagens
arbeid er gjort og bekymringer er lagt til side, og på
denne måten avslutte dagen med ro og fred som
kommer ved kontakt med Skriftene.

Kanskje er det viktigere enn tidspunktet at en
regelmessig tid er avsatt for studium. Det ville vært
ideelt om en time kunne avsettes hver dag, men hvis
det er umulig å bruke så mye tid, vil en halv time på
en regelmessig måte gi et anselig resultat. Et kvarter
er lite tid, men det er overraskende hvor mye lys og
kunnskap en kan tilegne seg i et så betydningsfullt
emne. Det viktigste er at ingenting annet noensinne
skulle forstyrre vårt studium...

Det er bedre å ha avsatt en bestemt tid for skrift-
studium hver dag enn å ha et bestemt antall kapit-
ler å lese. Noen ganger opplever vi at studiet av et
enkelt vers vil oppta hele tiden.» (Lys over Norge,
mai 1980, 93.)

2. Mange metoder kan benyttes for å bedre
vår forståelse av Skriftene og hvordan
deres læresetninger kan anvendes.

a. Sette inn korrelater og synonymer
■ Sett inn korrelater istedenfor pronomener eller det
opprinnelige ordet istedenfor synonymer. Et korrelat
er det ordet et pronomen viser til. Når vi sier: «John
slo til ballen, og den fløy over gjerdet,» er ballen kor-
relatet til den. I Lære og pakter 1:37 er «disse bud»
korrelatet til de og dem. Mange skriftsteder kan bli
tydeligere ved å bruke korrelatet istedenfor prono-
mener eller det opprinnelige ordet istedenfor syno-
nymer forfatteren brukte. La elevene lese 1. Nephi
2:21-23 og finne alle korrelatene. Hvordan klarte de
det? Les skriftstedet for dem:

«Og i den grad dine [Nephis] brødre [Laman og
Lemuel] setter seg opp mot deg [Nephi], skal de
[Laman og Lemuel] utelukkes fra Herrens nærhet.

Og i den grad du [Nephi] holder mine [Herrens]
bud, skal du [Nephi] bli satt til å råde over dine
[Nephis] brødre og til å undervise dem [Laman og
Lemuel].

For se, på den dag de [Laman og Lemuel, og også
deres etterkommere lamanittene] setter seg opp mot
meg [Herren], vil jeg [Herren] forbanne dem [Laman
og Lemuel og deres etterkommere] med en svær for-
bannelse, og de [Laman og Lemuel og lamanittene]
skal ikke ha noen makt over din [Nephis] ætt [nep-
hittene] uten at de [nephittene] også setter seg opp
mot meg [Herren].»

De to siste tilfellene av ordet de i dette skriftstedet
viser hvilken klargjøring denne teknikken kan gi. I det
første tilfellet er korrelatet lamanittene. I det andre
tilfellet er det nephittene.
■ Et synonym er et ord som har omtrent samme
betydning som et annet ord. La elevene lese 2. Nephi
3:12. Legg merke til at det er flere formuleringer som
kan være vanskelige å forstå om leseren ikke er på
vakt. Men ved omhyggelig lesning kan elevene bytte
ut et ukjent ord med et ord som er mer kjent. Ved hjelp
av synonymer kan vers 12 bli som følger (korrelatene
er utelatt):

«Derfor skal dine lenders frukt [nephittene] skrive,
og Judas lenders frukt [jødene] skal skrive, og det
som skal skrives av dine lenders frukt [nephittene],
og også det som skal skrives av Judas lenders frukt
[jødene], skal vokse sammen.»

Man kan lett se at nephittenes og jødenes skrifter
en dag skulle komme sammen. Med andre ord skulle
Bibelen og Mormons bok komme sammen. Ved å sette
inn korrelater og synonymer, vil skriftstedet bli slik:



«Derfor skal nephittene skrive, og jødene skal
skrive, og Mormons bok, som skal skrives av nephit-
tene, og også Bibelen, som skal skrives av jødene,
skal vokse sammen.»

b. Se etter definisjoner
■ Hjelp elevene å forstå behovet for å se etter defini-
sjoner ved å drøfte følgende tanker:

Vi antar ofte at et ord eller uttrykk bare har én
betydning. Vi forstår ikke at Herren og hans profeter
iblant bruker ord eller uttrykk på andre måter. Når
en unik definisjon på et ord eller uttrykk benyttes, er
det som om et likhetstegn er satt inn i teksten. Les for
eksempel Lære og pakter 97:21. Her får vi vite at Sion
er det samme som de rene av hjertet. Dette bidrar i
sin tur til vår forståelse av et annet skriftsted, som
for eksempel «Salige er de rene av hjertet [Sion], for
de skal se Gud» (Matteus 5:8).

Et annet eksempel er Nephis uttalelse om at noen
mennesker «tråkker» Israels Gud «under fot». Les 1.
Nephi 19:7. Spør elevene: «Tramper dere Gud under
fot?» De vil sannsynligvis si nei fordi de tror at dette
betyr at de setter seg voldsomt opp mot Gud. Men i
samme vers definerer Nephi hva han mener. Han gir
oss dette motstykket: Å tråkke under fot betyr å «akte
ham for intet og [ikke lytte] til hans råds røst». Når vi
forstår denne definisjonen, blir skriftstedets virkning
forandret.

Et siste eksempel viser hvor viktig det er å finne
definisjonene på ord i et bestemt skriftsted. Les Lære
og pakter 10:55 sammen med klassen. Legg merke til
at Herren synes å komme med en forbløffende utta-
lelse: «Derfor, de som tilhører min kirke, behøver ikke
å frykte, for det er de som skal arve himmelens rike.»
Utvilsomt er mange medlemmer av Kirken ennå ikke
verdige til frelse, men det kan virke som uttalelsen
omfatter alle registrerte medlemmer. Problemet er at
vi prøver å tolke verset ved hjelp av den definisjonen
vi vanligvis benytter på ordet kirke. Men noen vers
senere forklarer Herren hva han mener med ordet:
«Enhver som omvender seg og kommer til meg, er
min kirke» (v. 67). Hvis vi anvender denne betyd-
ningen, at kirke er de som har omvendt seg og kom-
met til Gud, blir uttalelsen i vers 55 mer forståelig.
Men denne betydningen kan naturligvis ikke anven-
des på alle forekomster av ordet kirke i Skriftene.

c. Stille spørsmål
■ Forklar for elevene at de alltid skulle anstrenge
seg for å få større innsikt i Skriftene. De skulle stille
seg selv spørsmål mens de leser. Spør for eksempel:
«Hvorfor dette ordet?» eller «Hvorfor dette uttryk-
ket?» Les Lære og pakter 76:25-29 sammen med ele-
vene, og still følgende spørsmål:

1. Hvilken rang hadde engelen som omtales?
2. Hvorfor ble han kastet ned? Hva kan det bety at

han ble kastet?

3. Hva het han før han ble kalt Fortapelse?
4. Hvordan reagerte himlene da Lucifer ble

kastet ned?
5. Hvilken stilling ønsket Satan? Hvorfor?
6. Hvordan hadde Satan tenkt å nå sitt mål?
7. Hvorfor fikk profeten Joseph Smith og Sidney

Rigdon se dette synet om Satan?
8. Hvorfor brukes det utropstegn i vers 27?
■ Når vi gransker Skriftene, skulle vi prøve å finne ut
hvordan de skal forstås (se 3. Nephi 10:14) og hvordan
de skal anvendes (se 1. Nephi 19:23). Gjennomgå
sammen med elevene følgende spørsmål som kan
stilles mens man studerer Skriftene:

1. Hvem er det som taler?
2. Hvem er budskapet rettet til?
3. Hva er budskapet?
4. Når og hvor fant begivenhetene sted?
5. Hva er noen nøkkelord og -uttrykk?
6. Hva betyr de?
7. Hva står det om Kristus eller frelsesplanen?

La elevene lese Helaman 11:1-18 mens de prøver
å finne svarene på så mange av spørsmålene ovenfor
som de kan. Legg merke til den økte forståelsen som
kommer som et resultat av dette.

d. Sette inn ditt eget navn
■ Å sette inn sitt eget navn er en måte å anvende
Skriftene på seg selv. La elevene sette inn sitt eget
navn istedenfor navnet til den som blir tiltalt i Lære
og pakter 30:1. Da blir det som følger:

«SE, jeg sier deg, [navnet ditt], at du har fryktet
mennesker og har ikke stolt på meg for å motta styrke
slik som du burde.»
■ En variant av denne teknikken er å bruke jeg eller
meg. La elevene lese nadverdsbønnene i Lære og
pakter 20:77, 79 og sette disse to ordene inn på de
rette stedene.

e. Memorere vers
■ Vis til følgende innsikt fra president Ezra Taft
Benson idet du leder elevene i en diskusjon om ver-
dien av å memorere skriftsteder:

«Det er vårt privilegium å fylle vårt sinn med gode
og store tanker og selv bringe dem ut på sinnets scene.
Da Herren sto overfor de store fristelsene i ørkenen,
imøtegikk han djevelen øyeblikkelig med passende
skriftsteder som han hadde lagret i sitt sinn.» («Tenk
på Kristus», Lys over Norge, juni 1989, s. 3.)
■ Memorerte skriftsteder gir åndelig styrke. Eldste
Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum, har sagt:

«Det finnes en kraft som kan forandre liv i de
spesifikke ordene i standardverkene. Denne kraften
svekkes når vi omskriver eller forandrer på ordlyden.
Derfor foreslår jeg at dere oppmuntrer elevene til å
sitere innhold fra Skriftene med presisjon. Alt dere
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gjør for å oppmuntre elevene til å memorere utvalgte
skriftsteder nøyaktig, vil hjelpe dem å få tak i kraften
i deres innhold.» («Four Fundamentals for Those
Who Teach and Inspire Youth», i Old Testament
Symposium Speeches, 1987, s. 5.)
■ Eldste Scott har også 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. Av og
til når jeg har et viktig behov, foretar jeg en mental
gjennomgang av skriftsteder som har gitt meg styrke.
Det er stor lindring, veiledning og kraft som strøm-
mer fra Skriften, spesielt Herrens ord.» (Liahona, jan.
2000, s. 105.)
■ President Spencer W. Kimball oppfordret Kirkens
prestedømsbærere til å memorere trosartiklene.
Han fortalte også hvordan han memorerte dem
som liten gutt:

«Jeg lurer på hvor mange av dere som kan trosar-
tiklene. Hvor mange av dere voksne menn så vel som
unge gutter? Kan dere dem? Har dere sitert dem?
Dere har alltid en tale for hånden hvis dere kan tros-
artiklene. De er av grunnleggende betydning, ikke
sant? Jeg ville synes det var fint om alle gutter lærte
dem ordrett utenat. Det betyr at man ikke glemmer
eller utelater noe.

Skal jeg fortelle dere hvordan jeg lærte dem? ...
Jeg pleide å melke kuer. Jeg kunne skrive på maskin
med to fingre og skrev trosartiklene på maskin på
små kort som jeg plasserte like ved meg i båsen
mens jeg satt på den enbente fjøskrakken og melket.
Jeg leste dem sikkert 20 millioner ganger. Jeg vet
ikke nøyaktig. Men jeg kan i alle fall påstå at jeg
etter alle disse årene kan sitere trosartiklene utenat.
Jeg mener at dette har vært til stor nytte for meg.
Vil dere, mine flotte unge menn, gjøre det samme?»
(Lys over Norge, apr. 1976, s. 64.)

f. Utheve beskrivende uttrykk og bindeord
■ Beskrivende uttrykk benyttes for å gi farge- eller
følelsesrikhet. I skriftsteder blir de ofte oversett. Legg
sammen med elevene merke til hvordan det å utelate
slike ord påvirker dette kjente skriftstedet i Lære og
pakter 121:39: «Av ... erfaring har vi lært at det er ...
menneskers natur og tilbøyelighet — så snart de får ...
myndighet, begynner de ... å utøve ... herredømme.»

Se på den annen side hvordan det å utheve
beskrivende uttrykk i følgende skriftsteder gjør
betydningen klarere:

«Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er
deres» (Matteus 5:3; uthevelse tilføyd). «Når dere ber,
skal dere ikke ramse opp mange ord» (Matteus 6:7,
uthevelse tilføyd).

Be elevene raskt å telle antall a-er i denne set-
ningen: «Fullstendige avhandlinger er et resultat av
flere års vitenskapelig forskning og av omhyggelig
planlegging.» De fleste sier øyeblikkelig fem. De blir
overrasket over å høre at det er syv. Hvorfor? Fordi
øyet automatisk hopper over de to av-ene. Vi gjør
det samme når vi leser i Skriftene. Vi overser de små
ordene som forbinder tankene i et skriftsted. Hjelp
elevene å forstå viktigheten av følgende ord når de
leser: og, men, nå, igjen, derfor, se, sannelig, fordi, hvis,
når, da, ettersom, slik, endog, så. Det å være oppmerk-
som på disse ordene og hva de sier om forholdet
mellom tanker, kan gi en ny grad av forståelse.

Les Jesaja 58:13-14 omhyggelig sammen med ele-
vene. Legg merke til årsak/virkning-forholdet som
viser seg gjennom ordene når og da som innleder
versene.

La elevene lese Lære og pakter 46:7-8. Legg merke
til hvordan ordet derfor på begynnelsen av vers 8
knytter advarselen i det verset til budskapet i vers 7.

g. Se etter mønstre
■ På vår vei gjennom livet er det viktig å ha kor-
rekte mønstre å følge. Uten å følge et riktig mønster
mangler vi styring i livet og kan lett havne i elendig-
het. Skriftene gir oss et storartet løfte om mønstre.
«Og videre vil jeg gi dere et mønster i alle ting, så
dere ikke blir ført vill, for Satan er på ferde rundt
omkring i landet og er i ferd med å forføre nasjo-
nene» (L&p 52:14).

Eldste Marvin J. Ashton, som var medlem av De
tolv apostlers quorum, ga en definisjon på et mønster:
«Et mønster er en bruksanvisning man skal rette seg
etter, en oppskrift, en plan, et diagram eller en modell
som skal følges når man lager ting, en sammenset-
ning av trekk eller egenskaper som er typiske for et
menneske.» (Lys over Norge, jan. 1991, s. 18.)

Jesu Kristi evangelium er Guds mønster for et
rettskaffent levesett og evig liv. Skriftene er fulle av
mønstre. Det finnes mønstre for bønn, omvendelse,
det å få et vitnesbyrd, utvikle tro, bedømme, bygge
templer, motta åpenbaring, utvelgelse av profeter
osv. Til og med Satan har mønstre, som når de utle-
des fra Skriftene, kan hjelpe oss å unngå å falle ned i
syndens svelg.

En som studerer Skriftene omhyggelig, ser hvordan
Herren underviser sine profeter, tukter sitt folk eller
tar hånd om de ugudelige. Denne prosessen viser ofte
et mønster. Disse mønstrene kan anvendes på oss,
akkurat som på de menneskene som er omtalt i
Skriftene.

La elevene lete etter mønstre i Skriftene. På bak-
grunn av elevenes leting skriver du en liste over
mønstre på tavlen. Spør elevene hva de lærte av
denne skriftstudieteknikken.
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Her får du en liste over skriftsteder som viser et
mønster. Ut ifra disse skriftstedene velger du de
mønstrene som best viser denne skriftstudieteknik-
ken og som vil være mest meningsfulle for elevene.

h. Følge forfatternes kommentarer
■ Det hender ofte i standardverkene at en profet,
oversetter eller forkorter av plater (som Mormon)
bryter inn i historien med en kommentar. Noen
ganger kommer kommentaren på slutten av en his-
torie. Disse verdifulle kommentarene gjør Skriftene
tydeligere og lettere å forstå. Det er som om profeten
sier: «I tilfelle du ikke har fått med deg poenget, her
er det.»

Slike kommentarer uttrykkes ofte i nøkkeluttrykk
som «således ser vi» o.l.
■ Følgende skriftsteder gir eksempler på at forfattere
kommenterer Skriftene: 1. Samuelsbok 12:14-15;
Alma 30:60; Helaman 12:1. La elevene se gjennom
Skriftene sine, spesielt Mormons bok, for å prøve å
finne flere forfatterkommentarer.

Ytterligere studiekilder

■ «Klyng deg til jernstangen», videopresentasjon 3,
«Gransk Skriftene» (16:30).
■ «Klyng deg til jernstangen», videopresentasjon 4,
«Fryd eder over ordet» (21:50).

Forslag til elevstudium

■ Lag et utdelingsark av følgende diagram, og be
elevene benytte de teknikkene som er nevnt. Be dem
avlegge rapport i neste klasseperiode.

Skriftstedhenvisninger
Mormon 7:9

L&p 121:46

Mosiah 3:19

3. Nephi 12:3-11

Moroni 10:4-5

L&p 93:41-43

L&p 9

Helaman 12:1

Metode
Sette inn korrelater

Utheve beskrivende
uttrykk

Se etter definisjoner

Legge merke til
bindeord

Stille spørsmål

Sette inn ditt eget
navn

Se etter mønstre
(åpenbaring)

Følge forfatternes
kommentarer

Skriftsteder
1. Alma 32:28-43

2. Moroni 7:16-17

3. Alma 30

4. 1. Samuelsbok 17

5. L&p 9

Mønster
Utvikling av tro og
vitnesbyrd

Måten å bedømme

Handlemåten til en
antikrist

Kjennetegn på tro

Åpenbaring
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Leksjon 6

Undervisningsmål

Meningsfylt merking av Skriftene gjør at man forstår
evangeliet bedre.

Temaer

1. Hvorfor merke Skriftene?
2. Det finnes forskjellige måter å merke Skriftene på.

a. Meningsfylt merking
b. Kommentarer
c. Krysshenvisninger
d. Skriftstedslister

Undervisningsforslag

1. Hvorfor merke Skriftene?
■ Skriftene er verktøy som hjelper oss å oppnå evig
liv. Som ethvert verktøy må de brukes. De som er godt
kjent med sitt fags verktøy og bruker det riktig, er
på vei til å bli mesterhåndverkere. De som gjør det
samme med Skriftene, er på god vei til å forstå evan-
geliet. Merking av Skriftene er en særdeles nyttig måte
å utnytte noe av det verktøyet Gud har gitt oss.

Les eller gjenfortell følgende råd fra eldste Boyd K.
Packer, et medlem av De tolv apostlers quorum:

«Det er mange måter å merke Skriftene på. De
varierer en del og skulle tilpasses den enkelte. Det
viktigste er å understreke dem og skrive en form for
kommentarer i margen, slik at du kan finne dem igjen.

Jeg leser nesten aldri en lånt bok. Jeg liker ikke å
lese lånte bøker fordi jeg ikke ønsker å lese en bok
uten å streke under ting jeg ønsker å huske. Siden
man ikke kan streke i en annens bok, mener jeg at om
en bok er verd å lese, så er den verd å eie. Unntaket
er naturligvis på biblioteket, og der er den lengre
prosessen med å ta notater nødvendig.

Så strek under i bøkene deres, og skriv notatene
deres mens dere tenker på dem. Jeg vet ikke hvor
mange timer jeg har brukt på å prøve å finne igjen
noe jeg kunne ha funnet veldig raskt om jeg bare
regelmessig hadde fulgt denne prosedyren. Jeg er
mye flinkere nå enn før.» (Teach Ye Diligently, s. 166.)
■ Be elevene nevne grunner til at det er viktig for dem
å merke Skriftene sine. Følgende liste kan skrives på
tavlen og så utvides med elevenes hjelp.

■ Drøft følgende uttalelse:
«Når det brukes i forbindelse med merking av

Skriftene, betyr ordet merke å benevne, skille ut,
identifisere eller å indikere, uttrykke eller vise med
et merke eller symbol. Generelt sett er alt som legges
til de trykte Skriftene å anse som et merke. Slike
merker kan være streker, sirkler, bokstaver, tall,
symboler eller hva som helst annet som har til hen-
sikt å benevne eller skille ut.» (Daniel H. Ludlow,
Marking the Scriptures, s. 15.)

2. Det finnes forskjellige måter å merke
Skriftene på.

a. Meningsfylt merking
■ Lag en transparent av merkingen av Lære og pakter
76:50-70 (på neste side), og gjennomgå den sammen
med elevene.

Lære og pakter 76:50-70 handler om medlemmer av
Kirken som oppnår opphøyelse i Det celestiale rike
(i klammer). Her fremsetter Frelseren kravene for å
få opphøyelse (understreking), så vel som løftene
(nummerering). Vers 57 er innrammet for å fremheve
prestedømsbenevnelser.

Eksemplet fra Lære og pakter 76 har til hensikt å
vise noen av metodene for merking av Skriftene.
Forklar at hver enkelt må utvikle den merkemetoden
som best vil hjelpe ham eller henne å forstå Skriftene.

b. Kommentarer
■ Å kommentere et skriftsted vil si å skrive en for-
klarende kommentar om det. Eksemplene på neste
side kan brukes til å hjelpe elevene å se viktigheten
av å kommentere Skriftene sine.

Hjelp elevene å forstå at kommentarene kan
komme av at de studerer læresetningene til vår tids
profeter (se Jesaja 18:1-2), ved inspirasjon de får mens
de studerer, eller ved å observere andre (se 2. Nephi
5:5-7, 11).

c. Krysshenvisninger
■ Krysshenvisninger er en måte å knytte to eller flere
skriftsteder sammen på. Vanligvis er det en forbin-
delse mellom, eller en felles tanke i skriftstedene som
du ønsker å knytte sammen.

Formål med merking av Skriftene
1. Å fremheve
2. Å finne raskt igjen
3. Å gjøre Skriftene personlige
4. Å gjøre det lettere å undervise fra Skriftene
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Bruk krysshenvisninger til å klargjøre uklare skrift-
steder, som følgende:

1. Matteus 21:22 – 3. Nephi 18:20
2. Matteus 16:27 – L&p 88:96-98
3. Jesaja 61:1 – L&p 138:18

Bruk krysshenvisninger til å legge til ytterligere inn-
sikt til beretningen:

1. Matteus 17:1-3 – L&p 63:20-21
2. Matteus 13:18-30 – L&p 86
3. 1. Kor. 15:38-42 – L&p 76

Lære og pakter 76

1

2

9

11

10

3

4

6

5

Jesaja 18:1-2

2. Nephi 5:5-7
2. Nephi 5:11

Landet er Amerika (se Joseph
Fielding Smith i Conference Report,
apr. 1966, s. 14).

Misjonærer

Nephi beskriver sitt samfunn.

Herren fjerner sin profet fra dem.
Dermed mister de:
1. Prestedømmet
2. Opptegnelser
3. Åpenbaring
4. Rett til frelsende ordinanser
5. Medlemskap i Jesu Kristi kirke

7

8



Bruk krysshenvisninger til å lage skriftstedkjeder.
For eksempel blir Lære og pakter ofte kalt «advarse-
lens røst» fordi dette temaet går igjen gjennom hele
boken. Dette kan du illustrere ved å knytte flere
skriftsteder sammen. Begynn med Lære og pakter
1:4, og skriv den neste skriftstedshenvisningen du vi
slå opp, i margen. Gjenta dette til du kommer til det
siste skriftstedet du vil bruke. I margen ved dette
siste skriftstedet skriver du så Lære og pakter 1:4.
Dermed er kjeden komplett. Merk følgende skriftste-
der på denne måten: Lære og pakter 1:4; 38:41; 63:37,
58; 84:114-15; 88:81; 109:38-46. Avslutt med å skrive
Lære og pakter 1:4 i margen ved 109:38-46.

Du kan også lage en skriftstedkjede om de
tapte bøkene i Det gamle testamente ved hjelp av
følgende skriftsteder: Josva 10:13; 1. Kongebok 11:41;
1. Krønikebok 29:29; 2. Krønikebok 9:29; 12:15; 20:34
(og så Josva 10:13).

d. Skriftstedslister
■ Å lage en skriftstedsliste kan være en effektiv stu-
dieteknikk. Velg ett eller flere av følgende eksemp-
ler for gjennomgang i klassen. Lag en skriftstedsliste
for hvert av dem:

1. En utvalgt kvinnes egenskaper (se L&p 25)
2. Åndens frukter (se Galaterne 5:22-26)
3. Kjærlighetens egenskaper (se Moroni 7:45-48)
4. Guds fulle rustnings bestanddeler (se

Efeserbrevet 6:13-18; L&p 27:15-18)
5. Åndens gaver (se L&p 46)
6. Hva riktig faste består av (se Jesaja 58:3-12)

De foregående eksemplene er lister hvor alle ele-
mentene befinner seg i ett område av Skriftene. Det
er to andre typer lister. Den ene er en spredt liste.
Med andre ord finnes ikke alle elementene på ett
sted. Noen eksempler er tidenes tegn og tegn på den
sanne kirke.

Den andre typen skriftstedsliste er en indirekte
liste. Legg for eksempel merke til at apostelen Paulus

i Efeserne 5:23-28 kom med sin gripende rettledning
om at forholdet mellom Kristus og Kirken skulle
være et forbilde på forholdet mellom mann og hus-
tru. Selv om han ikke redegjør detaljert for hva dette
forholdet betyr, antyder Paulus at visse kjennetegn
og forpliktelser gjelder. Listen hans kan oppsumme-
res omtrent som følger:

Ved å sammenligne ektemannen med Kristus og
hustruen med Kirken, kan vi få betydelig innsikt i
hvordan en mann og en hustru skulle forholde seg
til hverandre.

Ytterligere studiekilder

Ingen.

Forslag til elevstudium

■ Be elevene gjøre seg kjent med Veiledning til
Skriftene.

Hva gjorde Jesus for Kirken?
1. Han ga sitt liv for den.
2. Han var et fullkomment eksempel som den

skulle følge.
3. Han underviste den om frelsens prinsipper.
4. Han brukte sin makt til å velsigne den.

Hvordan kan Kirken følge Kristus?
1. Ved å se på ham som leder og presiderende

autoritet.
2. Ved å følge hans eksempel.
3. Ved å bruke hans lære til å finne glede.
4. Ved å vende seg til hans makt og myndighet

for å få veiledning og velsignelser.

19
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Studiehjelpemidler i
Kirkens utgaver av Skriftene

Undervisningsmål

Studiehjelpemidlene som finnes i Kirkens utgaver
av standardverkene, gir uvurderlig hjelp til å forstå
Skriftene.

Temaer

1. Kirkens skrifter inneholder viktige studiehjelpe-
midler.
a. Kapitteloverskrifter og kapittelinnledninger
b. Fotnoter
c. Veiledning til Skriftene

2. Studiehjelpemidlene kan bidra til å øke vår forstå-
else av Skriftene.

Undervisningsforslag

1. Kirkens skrifter inneholder viktige
studiehjelpemidler.

■ Forklar for elevene at Kirken i 1993 utarbeidet et
nytt sett studiehjelpemidler til trippelkombinasjonen
(Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige
perle). Disse hjelpemidlene kan gjøre et studium av
Skriftene mer meningsfylt og givende. Les eller gjen-
fortell følgende vitnesbyrd av eldste Boyd K. Packer,
medlem av De tolv apostlers quorum: «Dette arbei-
det ... vil en dag fremstå som en stor og inspirert
begivenhet i vår generasjon. På grunn av det skal vi
oppfostre generasjoner av siste-dagers-hellige som
kjenner evangeliet og som kjenner Herren.» (Bruce R.
McConkie, Apostle [tale under begravelsen til eldste
Bruce R. McConkie, 23. apr. 1985], s. 4.)

a. Kapitteloverskrifter og kapittelinnledninger
■ Forklar at kapitteloverskrifter fremhever hoved-
punktene i hvert kapittel. De er særdeles informative
og gir ofte doktrinær innsikt. Be for eksempel elevene
slå opp kapitteloverskriften til 1. Nephi 14.

■ La elevene se nærmere på en kapitteloverskrift i
Lære og pakter. Forklar at det først gis bakgrunnsin-
formasjon, etterfulgt av en oversikt over innholdet.
For eksempel:

■ La elevene besvare følgende spørsmål ved å slå
opp de aktuelle kapitteloverskriftene:

1. Hvor vil jødene bli samlet? (se 2. Nephi 9).
2. Når vil jaredittenes skrifter bli åpenbart?

(se Ether 4).
3. Hvem var Jesse Gause? (se L&p 81).
4. Hvilket øyenvitne til Joseph Smiths martyrdød

skrev Lære og pakter 135?
5. Hvilke opptegnelser ble ført av Adams etterkom-

mere? (se Moses 6).
6. Hvordan fikk Abraham kunnskap om solen,

månen og stjernene? (se Abraham 3).

b. Fotnoter
■ La elevene slå opp på en side i trippelkombinasjo-
nen som du velger. Forklar for dem de mange forde-
lene med fotnotesystemet i Kirkens skrifter. Gjør dem
oppmerksom på at hvert enkelt vers er uavhengig
merket med fotnoter og at disse står i alfabetisk rek-
kefølge. Den første fotnoten i hvert vers er merket
med bokstaven a, den andre fotnoten i samme vers
er merket med b og så videre.
■ Vis eksempler på fotnoter som viser til Veiledning
til Skriftene. VS, gir viktige hebraiske (HEB) forkla-
ringer, gir aktuelle synonymer til gammeldagse eller
ukjente ord DVS, ELLER og som gir innsikt fra
Joseph Smiths oversettelse (JSO).
■ Følgende eksempler gir elevene mulighet til å øve
på å bruke studiehjelpemidlene.

1. Alma 36:18: Hva menes med uttrykket «som er i
bitterhets galle»? («Intens anger»)

Lære og pakter

1. Nephi

Leksjon 7



21

2. I Alma 45:10 profeterte Alma den yngre at 400 år
etter Frelserens komme til Amerika, skulle nephit-
tene «synke ned i vantro». Fotnoten viser til to
emner i Veiledning til Skriftene («frafall» og «van-
tro»). Hvordan hjelper disse emnene din forståelse
av Almas profeti?

3. Hvilke «gaver» er det snakk om her? (Se L&p 59:12;
«offergaver, enten tid, talenter, midler, i tjeneste
for Gud og medmennesker.»)

4. Hva er en «paradisisk herlighet»? (Se 10.
Trosartikkel 1:10; «en tilstand lik Edens hage».)

c. Veiledning til Skriftene
■ Veiledning til Skriftene er en samling studiehjelpe-
midler som finnes bak i trippelkombinasjonen. Denne
veiledningen inneholder et alfabetisk emneregister,
utdrag fra Joseph Smiths oversettelse av Bibelen,
kart med register over stedsnavn og fotografier av
steder med tilknytning til Skriftene. Hver av disse
delene er beskrevet nedenfor. (Se innledningen foran
i Veiledning til Skriftene for mer informasjon.)
■ Alfabetisk emneregister. Det alfabetiske emneregis-
teret i begynnelsen av Veiledning til Skriftene er en
ordbok med definisjoner på hundrevis av emner i
Skriftene. Gjennomgå flere spesifikke emner for ele-
vene. Du kan for eksempel ta med følgende:

1. Kronologisk oversikt (s. 109-112).
2. Harmonisering av evangeliene («Evangelier»,

s. 36-41)
3. En analyse av Paulus’ brev («Paulus’ brev»,

s. 152-53)

Det alfabetiske emneregisteret fungerer også som
stikkordregister for alle standardverkene, også Bibelen.
Hjelp elevene å forstå at de lett kan finne skriftsteds-
henvisninger ved å lete etter nøkkelord i det alfabe-
tiske registeret. Ettersom det alfabetiske registeret er
organisert etter emner, kan de bruke det til å granske
hundrevis av emner i evangeliet så grundig som de
måtte ønske. Følgende øvelser kan hjelpe elevene å
bli kjent med det alfabetiske emneregisteret:

1. La elevene velge seg ut et emne de kan tenke seg å
holde tale om hvis de skulle bli spurt om å holde
tale på et av Kirkens møter. La dem bruke det
alfabetiske registeret til å finne skriftstedshenvis-
ninger de kan bruke til å forberede en tale.

2. La elevene slå opp i emneregisteret og legge merke
til de forskjellige emneoverskriftene om Jesus
Kristus.

■ Utdrag fra Joseph Smiths oversettelse av Bibelen.
Les eller gjenfortell informasjonen om Joseph Smiths
oversettelse som finnes i det alfabetiske emneregiste-
ret («Joseph Smiths oversettelse», s. 99). Forklar at
mange av forandringene profeten Joseph Smith gjorde
i Bibelen, finnes i Veiledning til Skriftene fra side 208
og utover. La elevene slå opp JSO, 1. Mosebok 15:9-12;
JSO, Matteus 4:1, 5-6, 8-9 og JSO, Apostlenes gjer-
ninger 9:7, og påpeke de endringene profeten gjorde.

Fotnotene i trippelkombinasjonen viser også til
utdrag av Joseph Smiths oversettelse. Les Lære og
pakter 93:1, og rett oppmerksomheten mot fotnote e.
La dem lese JSO, 1. Joh 4:12 i utdragene i Veiledning
til Skriftene. Spør: Hvilken innsikt får vi av Joseph
Smiths oversettelse av dette verset i Bibelen? (Kun
de som tror på Gud, kan se ham.)
■ Kart og alfabetisk liste over stedsnavn. Kartdelen fin-
ner du bakerst i Veiledning til Skriftene. La elevene
slå opp på begynnelsen av denne delen, hvor de fin-
ner en kort forklaring på hvordan de bruker listen
over stedsnavn. Dette er en alfabetisk liste over de
stedsnavnene som finnes på kartene. La elevene
finne forskjellige byer og land på kartene. La dem
også slå opp på kart 3 og finne ut hvor langt det var
fra familien Smiths gård i Manchester i New York til
Kirtland i Ohio.
■ Fotografier fra steder omtalt i Skriftene. Denne delen
av Veiledning til Skriftene inneholder fotografier av
steder fra Kirkens historie i oldtiden og i nyere tid.
Foran i denne delen er det også beskrivelser og
skriftstedshenvisninger med tilknytning til stedene.
La elevene se på flere bilder av steder de ikke er kjent
med og finne ut hva hvert av dem viser. Be dem finne
et bilde av Herodes’ tempel (nr. 9). La dem slå opp
beskrivelsen, og be dem nevne tre hendelser som
fant sted der.

2. Studiehjelpemidlene kan bidra til å øke
vår forståelse av Skriftene.

■ Les eller gjenfortell følgende historie som ble fortalt
av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum.
Den illustrerer verdien av studiehjelpemidlene i de
nye utgavene av standardverkene.

«Jeg husker da Brødrene først fikk presentert den
nye trippelkombinasjonen. Det var eldste McConkie
som presenterte den. Han holdt opp en bok og leste
fra forsatsbladet: “Til Bruce R. McConkie.” Den var
signert “Amelia” og datert den dagen han kom til
misjonshjemmet. Han sa: “Jeg har hatt med meg
disse Skriftene over hele verden. Jeg har brukt dem
mye. De har blitt innbundet tre ganger. Jeg kan si
sidetallet til mange av skriftstedene i den boken.” Så
la han til: “Men jeg skal ikke bruke den boken mer.
Den har ikke de dyrebare undervisningshjelpemid-
lene og det mektige verktøyet som kan forbedre stu-
diet og forståelsen av det som finnes i denne nye
utgaven”. Det gjorde virkelig inntrykk på meg.
Dagen etter hadde jeg et ærend på hans kontor.
Han har et stort skrivebord, og der satt han med
boken i hånden, med linjal og rød blyant, og merket
den nye utgaven av Skriftene. Hvis en som kjenner
Skriftene så godt som ham, finner det umaken verd
å bruke den nye utgaven, har jeg bestemt meg for å
gjøre det samme.» («Spiritual Communication», i
Principles of the Gospel in Practice, Sperry Symposium
1985, s. 18-19.)
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Ytterligere studiekilder

■ Boyd K. Packer, Lys over Norge, april 1983, s. 99-104:
Utarbeidelsen av de nye utgavene av Kirkens skrifter.
■ Boyd K. Packer, «Using the New Scriptures»,
Ensign, des. 1985, s. 49-53: Hvordan de nye utgavene
av Kirkens skrifter skal brukes.
■ Bruce T. Harper, «The Church Publishes a New
Triple Combination», Ensign, okt. 1981, s. 8-19:
Hvordan man bruker de forskjellige studiehjelpe-
midlene.

Forslag til elevstudium

■ Gi elevene følgende prøve på slutten av denne
leksjonen. De kan godt samarbeide. De må bruke
studiehjelpemidlene.

1. Besvar følgende spørsmål om dåp:
a. Hva betyr ordet dåp?
b. Hva viser at dåp ble praktisert før Kristi tid?

2. Nedenfor finner du flere ord med skriftstedshen-
visninger hvor ordene kan finnes. Finn ut betyd-
ningen av hvert ord. Legg merke til hvordan
større forståelse av disse uttrykkene utdyper
betydningen av skriftstedene.
a. Immanuel (se 2. Nephi 17:14)
b. Gitt (se L&p 76:48)
c. Mahan (se Moses 5:31)
d. Gnolaum (se Abraham 3:18)

3. Hvor i Skriftene kan du finne informasjon om
følgende emner? Skriv ned noen av de aktuelle
skriftstedshenvisningene.
a. De siste dager 
b. Profeti 
c. Åpenbaring 
d. Tapte skrifter 

4. Les 1. Nephi 8, og bruk så fotnotene til å finne ut
alt du kan om treet Lehi så i synet. Finn ut hva som
menes med elven med vann, jernstangen, den
mørke tåken og den store og rommelige bygningen.

5. Finn ut hvilke delstater de hellige dro gjennom på
sin vandring vestover fra New York til Store Saltsjø.
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Profeter tolker Skriftene

Undervisningsmål

Profetiske kommentarer om standardverkene bidrar
til å klargjøre Skriftene ved å gi oss en større og kla-
rere forståelse av dem.

Temaer

1. Profetiske kommentarer om Skriftene er av stor
verdi.

2. Det er forskjellige kilder til profetiske kommentarer.

Undervisningsforslag

1. Profetiske kommentarer om Skriftene er
av stor verdi.

■ En av de levende profeters roller er å forklare for
oss betydningen av det tidligere tiders profeter har
sagt. Drøft 2. Peter 1:20-21 med elevene.
■ Drøft følgende uttalelse av eldste Marion G.
Romney, som da var assistent for De tolv apostlers
quorum, hvor han understreket viktigheten av pro-
fetisk tolkning av Skriftene:

«En annen grunnleggende ting å tenke på i vår
søken er at Faderens manifestasjoner av sin vilje til
denne generasjon ikke opphørte med det som står
skrevet i Lære og pakter. Han har ikke etterlatt oss
uten veiledning med hensyn til tolkningen av disse
åpenbaringene, heller ikke lar han oss stå uvitende om
hans vilje i aktuelle temaer. Han har gitt oss levende
profeter til å tolke disse åpenbaringene og erklære
hans vilje til oss om dagens problemer.» (Conference
Report, apr. 1945, s. 89.)
■ Drøft følgende uttalelser, som understreker at
profeter alltid vil være samstemte med Skriftene:

Eldste Marriner W. Merrill, som var medlem av De
tolv apostlers quorum, sa: «Bibelen er god, Mormons
bok er god, og Lære og pakter er god. De er Herrens
ord. Men jeg sier at Kirkens levende orakler er verd
mer enn dem alle. Hvis vi måtte velge én av dem, gi
meg prestedømmets levende orakler til min veiled-
ning. Det er naturligvis rett og riktig og godt å ha alt
sammen, for Kirkens levende orakler virker i harmoni
med det som er skrevet, og deres rettledning vil ikke
komme i strid med Herrens ord fra tidligere tider.
Men menneskehetens omstendigheter forandrer seg.
Den rettledning som passet for de hellige for 40 år
siden, er kanskje ikke så passende i dag. Derfor er
det så viktig at vi har Guds levende orakler blant oss

til å veilede oss dag for dag i utførelsen av vårt
arbeide.» (Conference Report, okt. 1897, s. 6.)

Eldste Anthony W. Ivins, som da var medlem av
De tolv apostlers quorum, sa: «Det er ikke nok at vi
blir litt kjent med evangeliets grunnprinsipper. Det er
ikke nok at vi forstår bare den evangelieutdelingen
vi lever i. Vi må gå tilbake til begynnelsen og forstå
Herrens skrevne ord slik vi har dem i disse hellige
bøkene, helt fra begynnelsen og til vår egen tid. Vi
må forstå den harmoni som finnes mellom alle disse
evangelieutdelingene, og da vil vi begynne å forstå
hvor utmerket vårt arbeid passer i den tid, på det
sted og på den måten Herren har forordnet det. Det
arbeid han har forordnet, alt som han har utført, er i
all harmoni med profetenes ord som er uttalt siden
begynnelsen.» (Conference Report, okt. 1908, s. 15.)

2. Det er forskjellige kilder til profetiske
kommentarer.

■ Her får du flere eksempler som kan brukes til å
illustrere profetisk tolkning av Skriftene.

Del klassen i grupper, og gi hver gruppe kildema-
teriale med profetiske kommentarer om Skriftene.
La elevene skrive ned og så forklare for klassen det
de lærer. Kildematerialet kan være konferansetaler,
Church News og budskap fra Det første presidentskap
i Liahona.

Matteus 13:24-30. Profeten Joseph Smith sa: «Av
denne lignelsen [om ugresset] lærer vi, ikke bare at
riket ble etablert på Frelserens tid, hvilket represen-
teres av den gode sæd som frembragte frukt, men
også om Kirkens fordervelse, som er representert ved
ugresset som blir sådd av fienden og som hans disip-
ler gladelig ville ha sanket sammen, eller renset
Kirken for, hvis Frelseren hadde sagt seg enig i deres
synspunkter. Men han som kjenner alle ting, sier:
Nei, ikke slik. Det er som om han vil si at, dere tar feil,
Kirken er i sin spede barndom, og hvis dere går til
dette drastiske skritt, vil dere ødelegge hveten – eller
Kirken – sammen med ugresset; derfor er det bedre å
la dem vokse sammen til innhøstingen skal finne sted,
eller inntil verdens ende som betyr de ugudeliges
tilintetgjørelse, noe som ennå ikke er gått i oppfyl-
lelse.» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 70.)

Abraham 3:22-23. «Gud viste Abraham “de intelli-
genser som var organisert før verden ble til”, og med
“intelligenser” menes personlige “ånder” (Abraham
3:22, 23)» («The Father and the Son: A Doctrinal
Exposition by the First Presidency and the Twelve»,
i James R. Clark, Messages of the First Presidency, 5:26;
se også James E. Talmage, Articles of Faith, s. 466).

Leksjon 8



Apostlenes gjerninger 10:34-35. President Joseph
Fielding Smith sa: «Peter sa at “ ... Gud ikke gjør for-
skjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem
som frykter ham og gjør rettferdighet” (Apostlenes
gjerninger 10:34-35), hvilket betyr at Herren vil utøse
sin Ånd over de trofaste slik at de selv kan få kjenn-
skap til denne religionens sannheter.» (Conference
Report, apr. 1971, s. 5; eller Ensign, juni 1971, s. 4.)

Lære og pakter 29:17. President Spencer W. Kimball
har sagt: «Herren sier at han ikke kan tilgi noen i deres
synder. Han kan bare frelse dem fra de syndene de
har sluttet med. Herren sier tydelig: “Mitt blod skal
ikke rense dem hvis de ikke hører meg.” (L&p 29:17.)
Å høre i dette tilfellet betyr å motta og etterleve hans
læresetninger.» («Omvendelsens evangelium», Lys
over Norge, mars 1983, s. 6.)

Moses 7:62. President Ezra Taft Benson sa:
«Mormons bok er det redskap som Gud forberedte
til å “fare frem over jorden likesom en flom for å
samle [sine] utvalgte” (Moses 7:62).» (i Lys over
Norge, jan. 1989, s. 3.)

Ytterligere studiekilder

■ Ezra Taft Benson, «Fourteen Fundamentals in
Following the Prophet», i Speeches of the Year, 1980,
s. 26-30.

Forslag til elevstudium

■ Oppfordre elevene til å begynne å kommentere
Skriftene sine med autoritative doktrinære tolkninger.
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Hvordan bruke Skriftene
til å forstå Skriftene
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Leksjon 9

Undervisningsmål

De fire standardverkene vitner om hverandre og står
sammen om å fremlegge de frelsende sannhetene i
Jesu Kristi evangelium.

Temaer

1. Skriftene fungerer alltid sammen.
2. Det å se flere skrifter i sammenheng er viktig for å

bedre forståelsen.
3. Skrifter tolker skrifter.
4. De forskjellige skriftene har lignende uttrykksmåte.

Undervisningsforslag

1. Skriftene fungerer alltid sammen.
■ Be elevene nevne noen skriftsteder som er gjentatt
i mer enn ett av standardverkene. (For eksempel er
åndelige gaver nevnt i 1. Korinterbrev 12, Moroni 10
og L&p 46. Jesaja er også sitert i omfattende grad i
Mormons bok.) Drøft og gi eksempler på hvordan
profeter til alle tider har sitert hverandre og brukt
eksempler fra hverandre.
■ Les eller gjenfortell de viktigste poengene i de føl-
gende sitatene av eldste Neal A. Maxwell, medlem
av De tolv apostlers quorum:

«Uansett sammensetning av personer – Enok,
Moses, Nephi, Alma, Paulus, Moroni eller Joseph –
er koblingen mellom dem tydelig. Hver eneste pro-
fetiske uttalelse, selv om den er vevet sammen til et
guddommelig mønster, kan spores tilbake til den
samme kilden, en kjærlig Fader hvis viktigste hensikt
det er å tilveiebringe menneskene udødelighet og
evig liv. (Moses 1:39.) Alt Guddommen gjør fokuserer
faktisk utelukkende på det som er “til gavn for ver-
den”. (2. Nephi 26:24.) Har ikke salmisten sagt: “Vi
er det folk han før, den hjord hans hånd leder”?
(Salmenes bok 95:7.) Gud har ingen distraherende
hobbyer. Mens vi ene og alene skulle ha hans ære for
øye, må vi huske at hans herlighet er å tilveiebringe
menneskene udødelighet og evig liv.» (Plain and
Precious Things, s. 27.)

«Noe av det som slår den som studerer Skriftene,
er hvor ofte den samme sannheten, den samme fore-
stillingen, den samme innsikten, det samme konsep-
tet gjentas (og ofte med nøyaktig samme ordlyd) i de
forskjellige bøkene med hellig skrift. Dette gjelder
ikke bare de viktigste læresetningene, men også svært
små ting som vitner om at de læresetningene og

sannhetene som gjentas, kommer fra samme kilde.
Ikke til å undre seg over at profetene er i harmoni
med hverandre.

Det at de så tydelig er enige med hverandre, er et
betydelig vitnesbyrd om at de forskjellige bøkene
med hellig skrift har en guddommelig opprinnelse.
Når profetene omtaler det samme emnet, stemmer
de overens...

Skriftene danner et sammenhengende byggverk av
sannhet, selv om sannhetene ble gitt på forskjellige
steder og i forskjellige evangelieutdelinger.» (Things
As They Really Are, s. 84-85.)
■ Gi noen eksempler på skriftsteder som tilsynela-
tende er originale, men som i virkeligheten er sitater
av andre skriftsteder. Hjelp elevene å forstå at Gud er
opphavsmannen til all hellig skrift, og at hans profe-
ter står sammen som vitner om et felles budskap.
Her er noen eksempler:

1. L&p 133:48 – Jesaja 63:2
2. L&p 89:20 – Jesaja 40:31
3. Hebreerne 1:5 – Salmene 2:7
4. Hebreerne 1:7 – Salmene 104:4
5. Hebreerne 1:8-9 – Salmene 45:6-7
6. L&p 58:45 – 5. Mosebok 33:17
■ Vis at det mange ganger er slik at en profet påpe-
ker at en profeti som er uttalt av en annen profet,
har blitt oppfylt.

2. Det å se flere skrifter i sammenheng er
viktig for å bedre forståelsen.

■ Bruk følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell
til å lære hva det vil si å se Skriftene i sammenheng:

«Se Skriftene i sammenheng slik at du kan henvise
et skriftsted om et bestemt emne i Det gamle testa-
mente til et skriftsted i Mormons bok, Lære og pakter,
Den kostelige perle og Det nye testamente, samt til
uttalelser fra levende profeter. Kirkens skrifter trenger
hverandre, akkurat som Kirkens medlemmer gjør.
Og de hjelper hverandre, akkurat som Kirkens med-
lemmer gjør.

Opptegnelse om dens
oppfyllelse
Matteus 1:22-23
Matteus 2:14-15
Matteus 4:13-16
Markus 15:28
Lukas 4:16-21
Johannes 13:18-30
Johannes 19:24

Profeti
Jesaja 7:14
Hosea 11:1
Jesaja 9:1-2
Jesaja 53:12
Jesaja 61:1
Salmene 41:10
Salmene 22:19
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Jeg er redd vi noen ganger underviser i Skriftene
adskilt fra hverandre, når vi ved å bruke denne
metoden med å se dem i sammenheng, faktisk ikke
bare vil styrke undervisningen, men også vil kunne se
hvor samstemte og relevante alle Skriftene er. Vi vil
finne, som ventelig er, en mektig begrepsmessig sam-
stemthet som en rød tråd i alle Skriftene, noen ganger
til og med ord for ord, fordi de kommer fra samme
kilde.» («The Old Testament: Relevancy Within
Antiquity», i A Symposium on the Old Testament, s. 8-9.)
■ Følgende diagrammer gir eksempler på å se
Skriftene i sammenheng. Disse eksemplene er ikke
ment å være altomfattende, men de viser hvilken
kunnskap man kan erverve seg ved å bruke alle
standardverkene til å granske et doktrinært emne.
La elevene lage krysshenvisninger mens du leser
disse henvisningene sammen med elevene.

3. Skrifter tolker skrifter.
■ Ofte kan man finne tolkningen av et skriftsted et
annet sted i Skriftene. Les for eksempel Matteus 13:3-9
sammen med elevene, hvor Jesus forteller lignelsen
om såmannen. La dem finne tolkningen av lignelsen,
som finnes senere i samme kapittel (se v. 19-23). Du
kan også la elevene slå opp den samme lignelsen i
Markus 4 og Lukas 8:1-18. Legg merke til at det er
små forskjeller i de tre gjengivelsene.
■ Nyere hellig skrift gir oss ofte nøklene til betyd-
ningen av vanskelige bibelskriftsteder. La elevene
studere skriftstedene i følgende diagram, som er
eksempler på hvordan nyere skrifter øker vår forstå-
else av forskjellige bibelskriftsteder:

4. De forskjellige skriftene har lignende
uttrykksmåte.

■ Spør elevene hvordan det å være kjent med
uttrykksmåten i Skriftene kan hjelpe dem å forstå et
skriftsted. Hjelp elevene å forstå at det er en rekke
skriftsteder som inneholder like formuleringer som i
andre skriftsteder. Mange av dem er knyttet sammen
med fotnoter, men mange er det ikke. Når man skal
prøve å forstå en bestemt formulering, kan det være
nyttig å bruke Veiledning til Skriftene til å finne den
samme formuleringen eller en nært beslektet formu-
lering et annet sted. Ved å sammenligne to uttalelser
i deres forskjellige sammenhenger kan man få større
forståelse av det første skriftstedet. Nyere tids skrifter
er ofte spesielt nyttige til å belyse bibelskriftsteder.
La elevene for eksempel slå opp Jesaja 24:5 og Lære
og pakter 1:12-15. La dem også slå opp Jesaja 24:20
og Lære og pakter 88:87-96.
■ La elevene finne eksempler på Det nye testamen-
tes språkbruk i Mormons bok ved å bruke følgende
diagram. Legg merke til at Mormons bok virkelig
øker vår forståelse av disse skriftstedene i Det nye
testamente.

Definisjon på sjel

Kvist, stubb og rot
forklares

De som forkynner
fred forklares

Ytterligere klargjø-
ring om betydningen
av lignelsen om hve-
ten og ugresset

Besvarer spørsmål
om Johannes’ åpen-
baring

L&p 88:15

L&p 113:1-6

Mosiah
15:13-18

L&p 86:1-7

L&p 77

1. Mosebok
2:7

Jesaja 11:1-5,
10

Jesaja
52:7-10

Matteus
13:24-30

Johannes’
åpenbaring

Forstå Bibelen

Loven var en tuktemester
til å bringe folk til Kristus.

Moseloven ble gitt for å
bevise sannheten av Kristi
komme.

Moseloven ble gitt for å
hjelpe menneskene å tro
på Kristus.

Moseloven rettet oppmerk-
somheten mot Kristus.

Moseloven bidro til å
styrke troen på Kristus.

Hele meningen med loven
var å rette oppmerksomhe-
ten mot Guds Sønns offer.

Galaterbrevet 3:24

2. Nephi 11:4

2. Nephi 25:24-26

Jakobs bok 4:4-5

Alma 25:16

Alma 34:14

Moseloven og Kristus

Han svettet store bloddråper.

Jesus Kristus led dette for alle.
Denne lidelsen fikk ham til å
skjelve av smerte, til å blø fra
hver pore og til å lide både på
legeme og ånd.

Kristus led døden i kjødet. Han
gjennomgikk alle menneskers
smerter.

Han led mer enn et menneske
kan tåle. Blod kom fra alle porer.

Han ble såret for våre overtredel-
ser og knust for våre misgjer-
ninger.

Lukas 22:44

L&p 19:16-19

L&p 18:11

Mosiah 3:7

Jesaja 53:5

Kristi lidelse under forsoningen



Ytterligere studiekilder

Ingen.

Forslag til elevstudium

■ Hvordan illustrerer 2. Nephi 29:6-14 og Mormon
7:8-9 hvordan Skriftene fungerer sammen?
■ Velg et emne i Veiledning til Skriftene. Bruk så flere
skriftsteder til å hjelpe deg å forstå det valgte emnet.
Prøv å bruke alle fire standardverkene.

3. Nephi 
15:16-24

Jakobs bok 5

Ether 13

1. Nephi 13:40

3. Nephi 12

Andre får

Oliventreet

Det nye 
Jerusalem

Guds Lam

Saligprisningene

Johannes
10:14-16

Romerbrevet
11:16-24

Johannes’ åpen-
baring 3:12

Johannes 1:29

Matteus 5

Det nye testamentes språk finnes i
Mormons bok
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Studer Skriftene i
sammenheng

Undervisningsmål

Vi forstår Skriftene bedre når vi studerer dem i sam-
menheng.

Temaer

1. Det er viktig å sette skriftsteder i riktig sam-
menheng.

2. Det finnes flere nivåer av sammenheng.
3. Unngå å forvrenge Skriftene.

Undervisningsforslag

1. Det er viktig å sette skriftsteder i riktig
sammenheng.

■ Ord, uttrykk, setninger, avsnitt og til og med enda
større deler, som kapitler og bøker, kan være en del
av en helhet, akkurat som et stoff består av tråder som
er vevet sammen. Derfor må betydningen av en adskilt
tekst forstås i forhold til helheten, som for eksempel et
ord i sin setning, en setning i sitt avsnitt og så videre.
Den viktigste hensikten med å se på sammenhengen
er altså å finne frem til den rette betydningen og for-
fatterens hensikt. Ved å stole på separate skriftsteder
uten å vie sammenhengen tilstrekkelig oppmerk-
somhet, kan misforståelser og feiltolkninger bli
resultatet. I religion kalles det bevismanipulering
når man bruker et skriftsted uten hensyn til dets
sammenheng i den hensikt å underbygge en forut-
fattet mening, for bevisteksting.

Gi elevene et enkelt eksempel på sammenheng i
Skriftene. Ett eksempel på at sammenhengen påvir-
ker betydningen av et skriftsted, er de forskjellige
situasjonene hvor Jesus brukte det enkle ordspråket:

«Med det mål dere måler, skal dere selv bli målt.»
Skriv følgende tre henvisninger på tavlen, og la
elevene finne frem til emnet ut ifra skriftstedets sam-
menheng:

1. Matteus 7:2 (det å dømme)
2. Markus 4:24 (se v. 21-25; gi akt på Kristi læreset-

ninger)
3. Lukas 6:38 (det å gi)

2. Det finnes flere nivåer av sammenheng.
■ I skriftlige tekster er det flere nivåer av sammen-
heng å ta hensyn til. De tre nivåene som er viktige når
man studerer Skriftene, er den umiddelbare rammen,
et kapittels eller en boks sammenheng og sammen-
hengen i evangeliet.

Umiddelbar ramme. Overvei den umiddelbare ram-
men til ordet, uttrykket, setningen eller skriftstedet.
Det er viktig at den som studerer Skriftene, forstår
hvem budskapet er rettet mot. Uttalelser som gjelder
én person eller gruppe, kan ofte ikke anvendes på
samme måte i forhold til andre. Skriftstedene i dia-
grammet nederst på siden illustrerer dette prinsippet.
Legg merke til misforståelsene som kunne ha oppstått
om alle trodde at skriftstedene var allmenngyldige.

Innholdet i kapitlet eller boken. Overvei den større
rammen rundt et kapittel i dets egen bok.

De som studerer Skriftene, må kunne anta at de
enkelte bøkene med hellig skrift av forfattere som
var inspirert av Den hellige ånd, ikke bare har en
hensikt, men også en logisk og konsekvent organi-
sering. Derfor skulle skriftsteder i boken studeres
og forstås i sammenheng med hele boken. For
eksempel sier Paulus’ uttalelser i Romerne 3:28 og
Galaterne 2:16 at menneskene rettferdiggjøres ved
tro, ikke ved «lovgjerninger». Men studerer man
begge bøker av samme forfatter omhyggelig, ser

Leksjon 10

Henvisning

3. Nephi 13:25

1. Korinterbrev 7:25-38; 
JSO 1. Korinterbrev 7:29

Matteus 28:19

Rettet til

De tolv nephittiske
disiplene

De som er kalt til tjenes-
tegjerning

De elleve apostlene

Uriktig budskap

Ingen skulle bekymre
seg om å skaffe livets
nødvendigheter.

Det er bedre å være ugift
enn gift.

Enhver tilhenger av
Kristus kan døpe.

Tilsiktet budskap

De skulle vie all sin tid
til Herren.

Det er lettere eller bedre
for misjonærer å være
enslige.

Kun de som har myndig-
het kan døpe.
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man at da Paulus brukte ordet «loven», viste han i
mange tilfeller til Moseloven, ikke Jesu Kristi evan-
gelium. Han fordømte ikke lydighet mot evangeli-
ets prinsipper og ordinanser, men han gikk grundig
til verks for å forklare at lydighet mot Moseloven
eller evangeliet generelt ikke var nok til å oppnå
frelse uten Jesu Kristi mellomkomst og makt. Det
kan være nyttig å gi eksempler på andre begreper
som bare kan forstås i sammenheng med hele
boken av en gitt forfatter.

Evangeliets innhold. Vurder sammenhengen i evan-
geliet som helhet.

Kirkens ledere har gjentatte ganger rådet medlem-
mene til å studere alle fire standardverkene. Våre
ledere har iverksatt et fireårig studiekurs for disse
bøkene. Et av formålene med dette programmet er å
gjøre medlemmene kjent med alle Skriftene. Vi blir
også oppfordret til grundig å studere alle relevante
skriftsteder om et gitt emne, slik at vi kan ha tilgang
til alt Herren har åpenbart om emnet. Mange læreset-
ninger og skriftsteder kan bare forstås riktig i sam-
menheng med hele evangeliet, i likhet med en enkelt
puslespillbit som først antar en mening i sammen-
heng med det ferdige puslespillet. Eldste Dallin H.
Oaks, medlem av De tolv apostlers quorum, ga føl-
gende råd til Seminar-elever:

«Skriftene fremsetter ikke disse doktrinære emnene
i en omfattende, ordnet liste med regler... For det
meste må Skriftenes klargjøring av forskjellige lære-
setninger i evangeliet utledes fra en rekke kilder, som
hver for seg inneholder en ufullstendig redegjørelse
om emnet...

Hvis vi skulle få en fullstendig forståelse av et
prinsipp i evangeliet på bakgrunn av det som nev-
nes i bare én beretning, for eksempel Det gamle tes-
tamente, ville det være fort gjort for oss å misforstå
og snuble, slik mange oppriktige tilhengere av
Kristus gjorde i den perioden vi kaller frafallet.
Dette gjorde det nødvendig at evangeliet skulle bli
gjengitt i vår egen evangelieutdeling. Med denne
gjengivelsen kom Mormons bok, et annet testa-
mente om Kristus, og en rekke åpenbaringer rettet
mot dagens behov...

En korrekt og fullstendig forståelse av Jesu Kristi
evangelium fordrer at vi bruker alle Skriftene vi har
tilgjengelig. Dette forklarer hvorfor Herren befalte
oss å “granske Skriftene” (Johannes 5:39). Det hjelper
oss også å forstå hvorfor det er farlig å treffe en sikker
konklusjon om en læresetning etter å ha lest bare ett
skriftsted.» («Studying the Scriptures», s. 5-6.)
■ Vis ved hjelp av skriftstedkjeder hvordan følgende
vanskelige skriftsteder kan tolkes riktig i lys av
evangeliet som helhet:

Krysshenvisninger (som står i fotnotene og i
Veiledning til Skriftene) er et av de beste hjelpemid-
lene til å sette gitte prinsipper i sammenheng med
evangeliet som helhet. President Thomas S. Monson,
rådgiver i Det første presidentskap, understreket
verdien av de nye ressursene for skriftstudium i en
verdensomspennende satellittsending i 1985:

«La meg illustrere hvordan den nye Topical Guide
[og Veiledning til Skriftene] kan bli en velsignelse for
alle siste-dagers-hellige i deres skriftstudium. For noen
år siden åpnet president Harold B. Lee en håndbok
for en av våre hjelpeorganisasjoner og leste et utdrag
for meg hvor forfatteren hadde spekulert angående
betydningen av et skriftsted i Det nye testamente.
President Lee sa: “Hadde bare forfatteren vært vel-
bevandret i Lære og pakter, ville han ha visst hva
Herren hadde å si på et senere tidspunkt for å klar-
gjøre opptegnelsen i Bibelen.” Nå trenger vi aldri
oppleve den slags forvirring, for krysshenvisningene
i Topical Guide [og Veiledning til Skriftene] er utarbei-
det for å løse slike problemer. Sikkerhet har erstattet
tvil. Kunnskap har overvunnet spekulasjoner.»
(«Come, Learn of Me», Ensign, des. 1985, s. 47-48.)

3. Unngå å forvrenge Skriftene.
■ Ordbøker definerer vanligvis ordet forvrenge som
å fordreie, tvinge eller avlede til en unaturlig eller
upassende bruk. Å forvrenge Skriftene er å fordreie
dem eller påtvinge dem en uriktig tolkning. I følgende
uttalelse av eldste Marion G. Romney, som da var
medlem av De tolv apostlers quorum, klargjorde han
forskjellen på å forvrenge og granske Skriftene:

«Ordet granske [i Skriftene] betyr å undersøke,
studere og analysere i den hensikt å komme frem til
betydningen av noe. Gransking innebærer mer enn
bare å lese og til og med memorere.

Da Jesus ba jødene granske Skriftene, snakket han
til mennesker som var stolte av hvor godt de kjente
Skriftene. Hele sitt liv hadde de lest og memorert dem.
De kunne sitere side opp og side ned med skriftsteder
for å underbygge sine feilaktige regler og ritualer. Men

Skriftstedkjeder

2. Nephi 25:23; L&p 59:2; 93:11-14;
2. Nephi 10:24-25; Mosiah 4:8-10;
Johannes 15:1-11; Efeserne 2:8-9

JSO, Johannes 1:18-19; JSO,
1 Johannes 4:12; L&p 67:11-12;
Daniel 10:5-10; Moses 1:11;
L&p 84:21-22; Johannes 1:18

3. Nephi 18:20; Mormon 9:21;
L&p 88:64; Matteus 21:21-22

Vanskelig
skriftsted

Efeserne 2:8-9

Johannes 1:18

Matteus 21:22
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de hadde på ingen måte klart å oppdage Skriftenes
sanne budskap...

Denne episoden fra Jesu liv og lære [Johannes
5:39] skiller tydelig mellom å granske og å forvrenge
Skriftene, og viser oss de fryktelige konsekvensene
av å forvrenge dem. Å granske dem i den hensikt å
finne ut hva de kan lære oss, slik det er pålagt oss
av Jesus, er noe helt annet enn å jage gjennom dem
i den hensikt å finne skriftsteder som kan brukes til
å underbygge en forutfattet oppfatning. “Se,” sa
Alma, “dere har Skriftene foran dere, og hvis dere
forvrenger dem, skal dere selv bli ødelagt” (Alma
13:20).» («Search the Scriptures», Improvement Era,
jan. 1958, s. 26.)

En rekke skriftsteder advarer oss mot falsk lære
(noen ganger omtalt som «surdeig»), det å forvrenge
Guds rette vei, menneskenes tradisjoner, menneske-
bud, å forfekte en lære som er menneskebud, egne
tolkninger, å behandle Skriftene lettsindig og å
forvrenge Skriftene. Nedenfor finner du noen skrift-
steder om dette emnet. Du kan velge noen av dem
som dere kan lese, drøfte og merke i klassen.

I Skriftene finner vi en rekke eksempler på for-
vrengning av Skriftene. Her følger flere skriftsteder
som kan være nyttige til å illustrere hvordan Skriftene
har blitt forvrengt og hvilke konsekvenser det har gitt:

1. Jakobs bok 2:22-3:5. Umoral ble rettferdiggjort på
grunnlag av ting som ble praktisert i Det gamle
testamente. Legg merke til at Jakob gjør det klart

i Jakob 2:34; 3:1-5 at budet om å praktisere mono-
gami ble gitt til fader Lehi. Dermed ignorerte de
den levende profetens læresetninger til fordel for
læresetningene til tidligere profeter.

2. Mosiah 12:20-21. Noahs prester brukte et sitat fra
Jesaja 52:7-10 til å rettferdiggjøre at de forkastet
Abinadi fordi han, etter deres mening, ikke passet
med Jesajas beskrivelse av en Herrens budbringer.
Abinadi beskyldte dem for å «forvrenge» Herrens
veier (se Mosiah 12:25-27).

3. Alma 12:20-21. Antionah brukte 1. Mosebok 3:22-24
om kjeruber og det luende sverdet til å sette
spørsmålstegn ved oppstandelsen.

4. Matteus 4:6. Satan brukte Salmene 91:11-12 til å
friste Jesus.

5. Matteus 15:5; Markus 7:11. Fariseerne oppfordret
til å bryte det fjerde bud om å hedre våre foreldre
ved å gi penger foreldrene skulle hatt til templet
og kalle det en gave.

■ Eldste Boyd K. Packer, medlem av De tolv apost-
lers quorum, oppfordret oss til å engasjere oss i
evangeliets fulle omfang i følgende analogi:

«Evangeliet kan sammenlignes med klaviaturet på
et piano – et klaviatur med en rekke tangenter som
en pianist kan spille en uendelighet av forskjellige
stykker på – en ballade for å gi uttrykk for kjærlighet,
en marsj for å samle folk, en melodi for å trøste og en
salme for å inspirere – en endeløs rekke av forskjellige
stykker for å kunne tilfredsstille enhver sinnsstem-
ning og ethvert behov.

Hvor kortsynt er det ikke da å velge ut én enkelt
tangent og slå ned denne i det uendelige og få bare en
eneste tone, eller også å hamre løs på to eller tre toner,
når man kan spille en uendelighet av harmonier.»
(Conference Report, okt. 1971, s. 9; eller Ensign, des.
1971, s. 41.)

Ytterligere studiekilder

■ Bruce R. McConkie: «Ten Keys to Understanding
Isaiah», Ensign, okt. 1973, s. 78-83; et generelt mønster
for å studere Skriftene i sammenheng.

Forslag til elevstudium

Ingen.

Å forvrenge Skriftene
2. Peter 3:16
Alma 13:20-23
Alma 41:1, 9
Lære og pakter 10:63

Å forvrenge Herrens rette veier
2. Nephi 28:15
Alma 30:22, 60
Moroni 8:16

Å undervise i menneskebud
Matteus 15:9
Kolosserne 2:22
Titus 1:14
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Leksjon 11

Undervisningsmål

Ved å granske standardverkene i lys av den kulturelle
rammen de hadde sin opprinnelse i, kan man bygge
bro over det kulturelle gapet.

Temaer

1. Vi må prøve å forstå tiden og stedet hvor skrift-
stedet hadde sin opprinnelse.

2. Ved å forstå kulturen kan vi lettere forstå Skriftene.
3. Det er mulig å øke din forståelse av kulturens

innflytelse på Skriftene.

Undervisningsforslag

1. Vi må prøve å forstå tiden og stedet hvor
skriftstedet hadde sin opprinnelse.

■ Forklar for elevene at de, når de studerer Skriftene,
skulle prøve å «dra til» den tiden og det stedet hvor
de hadde sin opprinnelse. Standardverkene innehol-
der skrifter fra mange profeter som levde i forskjellige
kulturer over tusenvis av år. Skriftenes forfattere
skrev i henhold til Den hellige ånds veiledning, men
likevel bar det de skrev preg av påvirkning fra for-
fatterens billedspråk og kultur. For å forstå det de
skrev, skulle vi i tankene «tre inn i deres verden» i
så stor grad som mulig for å se ting slik de så dem.

Profeten Nephi skrev: «Ikke noe annet folk forstår
det som ble sagt til jødene, slik de forstår det selv,
uten at de blir undervist på samme måte som jødene
ble» (2. Nephi 25:5). Dette prinsippet gjelder også
forfatterskapet til personer fra andre kulturer. Det er
imidlertid spesielt viktig å forstå den gamle jødiske
kulturen fordi så mye av våre skrifter har sin opp-
rinnelse i denne kulturen. Selv nyere skrifter bruker
ofte sitater, ord og uttrykk som stammer fra den
jødiske kulturen.

Én forfatter forklarte Bibelens orientalske preg
og sa: «Det er lett for vestlige å overse det faktum
at Skriftene hadde sin opprinnelse i Østen, og at alle
forfatterne faktisk var orientalere. På grunn av dette
kan man godt kalle Bibelen for en orientalsk bok. Men
mange har lett for å lese Skriftene i lys av Vestens
handlemåte og skikker, istedenfor å tolke dem fra
et Østens ståsted...

Mange skriftsteder som er vanskelige for vestlige
å forstå, er lette å forklare med kunnskap om hand-
lemåter og skikker i Bibelens land.» (Fred H. Wight:
Manners and Customs of Bible Lands, s. 7.)

■ Les følgende uttalelse av en som har bodd blant
menneskene i de bibelske landene:

«Livsstil, skikker, bruksmåter, alt man forbinder
med det nasjonale, det samfunnsmessige eller det
konvensjonelle, er akkurat like forskjellige fra dine
egne som Østen er forskjellig fra Vesten. De sitter når
du står, de ligger når du sitter, de gjør med hodet
det du gjør med føttene, de bruker ild når du bruker
vann, du barberer skjegget, de barberer hodet, du
løfter på hatten, de rører ved brystet, du bruker lep-
pene til å hilse, de rører ved pannen og kinnet, ditt
hus vender utover, deres hus vender innover, du
går ut for å ta en spasertur, de går opp for å nyte den
friske luften, du drenerer eiendommen din, de sukker
etter vann, du tar med deg døtrene dine ut, de holder
sin hustru og sine døtre inne, dine kvinner viser ansik-
tet offentlig, deres er alltid tildekket.» (W. Graham:
The Jordan and the Rhine, i James M. Freeman: Manners
and Customs of the Bible, s. 5.)

2. Ved å forstå kulturen kan vi lettere forstå
Skriftene.

■ Bruk følgende eksempler til å vise at det er viktig
å ha en viss forståelse av kulturen Skriftene kom-
mer fra:

«Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med
seg noe i huset» (Matteus 24:17; uthevelse tilføyd).

«Så hendte det en kveld at David stod opp av
sengen og gikk omkring på taket av kongens hus»
(2. Samuel 11:2; uthevelse tilføyd).

Vanligvis har man ikke hus med tak som er
beregnet for å gå på i Vesten. Men i Bibelens land
ble husene bygget med det for øye at mye aktivitet
skulle finne sted på taket. Takene i Bibelens land var
ofte flate og ble brukt til å sove på (se 1. Samuel
9:25-26), til lagring (se Josva 2:6), som et samlingssted
ved spesielle anledninger (se Jesaja 22:1), til offentlige
kunngjøringer (se Matteus 10:27; Lukas 12:3) og til
gudsdyrkelse og bønn (se Sefanja 1:5; Apostlenes
gjerninger 10:9). Det var ofte to trapper opp til taket –
en fra innsiden av huset og en fra gaten. Det var nok
ikke uvanlig for en som David å gå omkring på taket
om kvelden eller at noen var på taket under en krise.

«Men Peter satt utenfor på gårdsplassen. Da kom en
tjenestepike bort til ham og sa: Også du var med Jesus
fra Galilea.

Men han nektet så alle hørte det, og sa: Jeg skjønner
ikke hva du snakker om!

Men da han gikk ut i portgangen, fikk en annen
pike se ham og sa til dem som var der: Også denne
var med Jesus fra Nasaret» (Matteus 26:69-71; uthe-
velse tilføyd).
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I orientalske hus med mer enn ett rom er rommene
adskilt med en gårdsplass. Hvis flere rom blir lagt til,
bygges disse rundt gårdsplassen. Orientalske hus har
forsiden inn mot gårdsplassen, ikke ut mot gaten.
Når man er på gårdsplassen, er man bokstavelig talt
inne i huset, men ikke i noen av rommene i huset.

Det er ofte en brønn på gårdsplassen (se 2. Samuel
17:18-19), og det er vanlig at det tennes bål der (se
Johannes 18:15-18).

3. Det er mulig å øke din forståelse av
kulturens innflytelse på Skriftene.

■ Det er mange ting elevene kan gjøre for bedre å for-
stå de delene av Skriftene som er knyttet til kulturen,
særlig når de studerer Bibelen. Redegjør for følgende
forslag for elevene, og drøft de mange eksemplene
fra Skriftene som står under hvert forslag.

Studer de kommentarene og forklaringene om kulturen
som finnes i Skriftene.

Noen ganger finnes det forklaringer i Skriftene på
ord eller hendelser som gir innsikt i tenke- og hand-
lemåten til personer i Skriftene. Ett eksempel finnes i
beretningen om Boas som kjøpte No’omis jordstykke.
I Rut 4:8 står det at Boas «drog ... sin sko av». Vers 7
gir grunnen til at han gjorde det. Overføringen av
jordstykkets eierskap ble bekreftet ved å bytte en sko.
Dette er et passende symbol på en slik handling,
ettersom eieren av et jordstykke har rett til å tråkke
på det med skoen sin.

Bruk Veiledning til Skriftene.

Det alfabetiske emneregisteret i Veiledning til
Skriftene er et nyttig hjelpemiddel til å forstå mange
aspekter av Bibelens kultur. Ord du ikke kjenner til
har ofte stor betydning, som du kan finne ut av ved
å bruke Veiledning til Skriftene. Det alfabetiske emne-
registeret inneholder et vell av informasjon om
personer, steder og ting man finner i Bibelen. Det
inneholder også en rekke tabeller som kan være en
hjelp til å analysere og sammenstille.

1. Veiledning til Skriftene inneholder detaljer om
Moseloven, så vel som bakgrunnsinformasjon om
folkegrupper som samaritanene, fariseerne og
sadduseerne.

2. En annen verdifull informasjonskilde finnes under
overskriften «Kronologisk oversikt» i Veiledning
til Skriftene. Gjennomgå tabellene som finnes der,
som sammenstiller Det gamle og Det nye testa-
mentes historie med Mormons boks historie.

Studer den historiske sammenhengen og rammen rundt et
skriftsted.

Å vite den historiske bakgrunnen og rammen rundt
hendelser i Skriftene er svært nyttig for å forstå visse
skriftsteder. Et eksempel på dette er historien om
jødenes tilbakekomst etter fangenskapet i Babylonia.
Jeremia profeterte om fangenskapet (se Jeremia 25:11;
29:10), Jesaja beskrev på profetisk vis den rollen

Kyros skulle spille for jødenes tilbakekomst (se Jesaja
44:24-28), Esras bok og krønikebøkene beskriver
Kyros’ reaksjon på Jesajas profeti, så vel som jødenes
tilbakekomst til sitt hjemland (se 2. Krønikebok
36:22-23; Esra 1:1-2:1). Dessuten forteller Nehemja,
Haggai og Sakarja om gjenoppbyggingen av templet
og Jerusalems murer etter at jødene har vendt tilbake.

For å forstå det budskapet disse forfatterne i
Skriftene ønsker å gi, må man forstå de historiske
kjensgjerningene i forbindelse med Jerusalems fall
ved babylonierne og at perserriket overtok etter det
babylonske riket (se Veiledning til Skriftene: «Assyria»,
s. 10; «Babel, Babylon», s. 11; «Jerusalem», s. 88-89
og «Nebukadnesar», s. 138).

For å få et riktig perspektiv av de første kapitlene
i Mormons bok, er det også nødvendig å vite noe om
begivenhetene som førte til at Juda rike ble styrtet av
babylonierne (se 1. Nephi 1:4; 2. Kongebok 24-25).

Studer kulturene som påvirket menneskene i Skriftene.

Herren underviste Abraham for å forberede ham
for hans opphold i Egypt (se Abraham 3:15). En
kunnskap om egypternes kultur kan hjelpe oss å for-
stå Abrahams liv og opplevelser blant egypterne.

Det samme gjelder Josef, Moses og andre.
Menneskene i Bibelen påvirket hverandre gjensidig
og ble kontinuerlig påvirket av de store imperiene
og kulturene rundt seg. Israels barn ble kraftig
påvirket av kana’aneerne, egypterne, moabittene,
syrerne, ammonittene og andre. Israels rike ble ført
i fangenskap til Assyria. Juda-riket ble ført i fangen-
skap til Babylon, hvor Esekiels og Daniels profetgjer-
ning fant sted. Jesus ble født inn i en kultur som var
fullstendig dominert av Romerriket og i stor grad
påvirket av både grekerne og romerne.

Joseph Smith utførte sitt arbeid i 1800-tallets
amerikanske kultur, og Lære og pakter inneholder
en rekke referanser til aspekter ved denne kulturen.
Man kan få stor innsikt i Skriftene ved å lære om
handlemåten og skikkene til folkene som omga og
øvet gjensidig påvirkning på Guds folk og deres
profeter. (Se for eksempel Veiledning til Skriftene:
«Egypt», s. 29; «Moab», s. 129; «Nauvoo, Illinois»,
s. 138; «Romerriket», s. 163.)

Studer geografien, klimaet og årstidene i Skriftenes land.

Ofte er talemåter i Skriftene påvirket av miljøet.
Følgende eksempler illustrerer dette og understreker
hvor viktig det er å være kjent med de miljøfaktorene
som har påvirket Skriftene.

1. «Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell,
kan ikke skjules» (Matteus 5:14).

Palestina er et land med mange åser, og det var
typisk på Bibelens tid at byene ble bygget på top-
pen av åser istedenfor nede i dalene fordi de der-
med ikke la beslag på dyrebar landbruksjord. Når
disse byene ble opplyst om natten, kunne de ses
på stor avstand.
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2. «Men han svarte og sa til dem: Om kvelden sier
dere: Det blir godvær, for himmelen er rød»
(Matteus 16:2).

«Solnedgangen ... viser om det er østavind, noe
som kan tyde på at det er varmt vær i vente» (G. M.
Mackie: Bible Manners and Customs, s. 26).

3. «Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått
sevje og bladene springer ut, da vet dere at som-
meren er nær» (Matteus 24:32).

«Fikentrærne får sine blader senere enn mandel-,
aprikos- og ferskentrærne, og når deres sarte bla-
der vokser frem, blir større og mørkere i fargen, er
det et tegn på at sommeren står for døren» (Mackie:
Bible Manners and Customs, s. 51).

4. «Alle kommer de for å gjøre voldsverk. De stirrer
stridslystne framover. De samler fanger som sand»
(Habakkuk 1:9).

«Det er vanligvis en østlig bris om natten som
er kjølig og tørr, men når den vedvarer utover
dagen, eller i flere dager om gangen, blir den vel-
dig varm og trykkende» (Mackie: Bible Manners
and Customs, s. 25).

På grunn av østavindens virkning ble den et
symbol på undertrykkelse og ødeleggelse.

Bruk fotnotene i Kirkens utgaver av Skriftene.

Slik det ble drøftet i leksjon 7, kan fotnotene i
Kirkens skrifter klargjøre betydningen og hjelpe
med språk, idiomer og så videre. Noen eksempler
på klargjøring angående kultur og beslektede emner,
finnes i følgende henvisninger. Slå dem opp, og legg
merke til den økte forståelsen fotnotene gir.

1. 1. Nephi 21:20a – trang
2. 3. Nephi 17:1a – tiden er for hånden
3. Lære og pakter 25:7a – ordineres
4. Lære og pakter 106:1a – Frihetens land
5. Abraham 1:6a – Elkenahs gud

Forbind elementer i Skriftene med noe du er vant med.

Les lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren i
Matteus 18:23-35 som et eksempel. Når du vet for-
holdet mellom en talent og en denar, blir lignelsen
mye mer meningsfylt. Selv om verdien av en talent
varierte på Bibelens tid og det var ulike typer talenter
(som for eksempel attisk sølv, hebraisk sølv og gull),
kan man likevel sammenligne gjelden. Den romerske
attiske talenten tilsvarte 6000 denarer. Noen ganger
henviste ordet talent bare til en stor pengesum, ikke
et nøyaktig beløp.

Billedlig ville 10 000 talenter bety en umulig gjeld.
Dersom lignelsen tas bokstavelig, var den ubarm-
hjertige tjenerens gjeld på 60 millioner denarer, mens
medtjeneren skyldte ham 100 denarer. Den ubarm-
hjertige tjenerens gjeld var altså 600 000 ganger større
enn den andre tjenerens. Hvis man regner en denar

som en dagslønn (se Matteus 20:2), skyldte medtje-
neren litt over tre månedslønner og den ubarmhjer-
tige tjeneren nesten 165 000 årslønner.

Ytterligere studiekilder

■ Stephen Ricks og Shirley Smith Ricks: «Jewish
Religious Education in the Meridian of Time», Ensign,
okt. 1987, s. 60-62; en redegjørelse for de økonomiske
systemene som fantes i det jødiske hjem og samfunn.
■ Richard D. Draper: «Home Life at the Time of
Christ», Ensign, sep. 1987, s. 56-59; skikk og bruk og
bakgrunnsinformasjon om hjem i det nære Østen på
Kristi tid.

Forslag til elevstudium

■ I Markus-evangeliet leser vi at «fariseerne gikk ut,
og sammen med herodianerne begynte de straks å
holde rådslagning om hvordan de skulle få ryddet
ham [Jesus] av veien» (Markus 3:6). Fariseerne og
herodianerne var fiender, men lot til å bygge bro
over uenighetene når det gjaldt å forfølge Frelseren.
Les forklaringen på begrepet «Fariseere» i Veiledning
til Skriftene. Hvordan viser kunnskap om denne
gruppen og dens tilknytning til herodianerne klarere
i hvor stor utstrekning Jesus ble motarbeidet i sitt
virke?
■ Jesaja 1:1 sier at budskapet var rettet mot «Juda og
Jerusalem», men i vers 10 står det: «Hør Herrens ord,
dere Sodoma-fyrster ... du Gomorra-folk!» Byene
Sodoma og Gomorra ble ødelagt av Gud lenge før
Jesajas tid. Forklar Jesaja 1:10 med utgangspunkt i
kunnskap om tilstandene blant folket i Sodoma og
Gomorra før de ble ødelagt, og Juda-folket på
Jesajas tid.

Forklar også på samme måte Johannes’ åpenbaring
11:8, der det henvises til «den store byen ... hvor deres
Herre ble korsfestet [Jerusalem]» som Sodoma og
Egypt (se også 1. Mosebok 13:13; 18:20; Jesaja 3:8-9;
Jeremia 23:14).
■ Esekiel 37:15-20 omtaler Juda og Josefs opptegnel-
ser, og kaller dem «staver», men Jeremia bruker ordet
«rull» til å beskrive opptegnelsene (se Jeremia 36).
Forklar på bakgrunn av Esekiels situasjon da han
skrev dette kapitlet, hvorfor han brukte «stav» iste-
denfor «rull» (se Esekiel 37:16). Det var vanlig å skrive
på tretavler i Babylon på Esekiels tid.
■ Hvis Jesus ble født i Betlehem (se Lukas 2:4, 11),
hvorfor står det da i Alma 7:10 at han skulle bli født
«ved Jerusalem, våre forfedres land»? (se Veiledning
til Skriftene: «Betlehem», s. 16).
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Leksjon 12

Undervisningsmål

Forfatterne i Skriftene varierte språkstilen for å gjøre
sine budskap vakrere og mer effektive og levende.

Temaer

1. Litterære former i Skriftene er verdifulle og hen-
siktsmessige.

2. Det er forskjellige litterære former i Skriftene.

Undervisningsforslag

1. Litterære former i Skriftene er verdifulle
og hensiktsmessige.

■ Skriftenes forfattere brukte mange litterære former
i sin oppbygning av teksten. Billedlige uttrykk er lit-
terære former som benyttes ofte. Billedlige uttrykk
benyttes for å oppnå bestemte virkninger eller
betydninger. Når man skal prøve å forstå Skriftene,
er det viktig å gjenkjenne billedlige uttrykk.

Forfatterne i Skriftene brukte ofte billedlige uttrykk
til å gjøre sine budskap vakrere og mer effektive og
levende. Noen brukte disse virkemidlene til å skjule
betydningen for leseren, mens andre brukte dem til
å overdrive eller sammenligne. Forklar for elevene
hvorfor billedlige uttrykk ble brukt.
■ Gjør elevene oppmerksomme på hvorfor det er så
mange litterære stiler i Skriftene. Forklar at Skriftenes
forfattere måtte uttrykke den inspirasjon og åpenba-
ring de fikk med det beste språket de kunne og etter
beste evne. Derfor er det en rekke forskjellige litte-
rære stiler i Skriftene.

2. Det er forskjellige litterære former i
Skriftene.

■ Forklar og vis at Skriftene inneholder mange for-
skjellige litterære former og språklige virkemidler.
Noen av disse er beskrevet nedenfor.
■ Prosa. Det meste av standardverkene er skrevet på
prosa. Prosa, i ordets videste betydning, beskriver
alle former for skrevne eller talte uttrykksformer
som ikke har et jevnt rytmisk mønster. Prosa har en
logisk rekkefølge, og tankene er forbundet, ikke bare
ramset opp. Prosastilen varierer fra en forfatter til en
annen. Den har en rekke forskjellige uttrykksformer
gjennom diksjon og setningsoppbygning.

Et eksempel på prosa finner vi i 1. Mosebok 1:1-5.
Legg merke til den logiske rekkefølgen på poengene
og hvordan de er knyttet sammen. Én tanke bygger
på den neste.
■ Poesi. Poesi er rytmisk bruk av ord. Den har mange
former og finnes i alle standardverkene. I Skriftene
er imidlertid ikke poesien i dikterisk format, og er
derfor ikke alltid så lett å gjenkjenne. «Mildt svar
demper harme, men et sårende ord vekker vrede»
(Ordspråkene 15:1) virker kanskje ikke poetisk for
leseren, men det er en form for poesi som kalles
parallellisme. Det finnes en rekke former for poesi
i Skriftene, men den vanligste er parallellisme.

Parallellisme er en form for poesi uten metriske
rim eller rytme. Parallellisme spiller mer på rytmen i
tankene enn at lydene eller ordene rimer. Det finnes
forskjellige former for parallellisme, men de vanligste
er de som gjentar de samme tankene, men med andre
ord, de som viser kontrast og de som utdyper den
opprinnelige tanken.

1. Gjentakelser
a. «Våkn opp, dere drukne, og gråt! Jamre dere,

alle vindrikkere» (Joel 1:5; uthevelse tilføyd).
b. «Ve den som viser forakt for Herrens gjerninger,

ja, ve den som fornekter Kristus og hans verk!»
(3. Nephi 29:5; uthevelse tilføyd).

c. «Og da skal de gråte på grunn av sine misgjer-
ninger, da skal de jamre seg fordi de forfulgte sin
konge» (L&p 45:53; uthevelse tilføyd).

2. Kontrast
a. «Mildt svar demper harme, men et sårende ord

vekker vrede» (Ordspråkene 15:1; uthevelse
tilføyd).

b. «Det er en tid til å fødes og en tid til å dø, en tid
til å plante og en tid til å rykke opp det som er
plantet» (Predikantens bok 3:2; uthevelse tilføyd).

3. Utdypning
a. «Se, Herren tømmer jorden og legger den øde. Han

snur opp-ned på dens overflate og sprer dem
som bor på den» (Jesaja 24:1; uthevelse tilføyd).

b. «For, sa han, jeg har omvendt meg fra mine synder
og er blitt forløst av Herren. Se, jeg er født av
Ånden» (Mosiah 27:24; uthevelse tilføyd).

c. «Jorden har hatt fødselsveer og har frembragt sin
styrke, og sannhet er grunnfestet i hennes indre.
Og himlene har smilt til henne, og hun er ikledd
sin Guds herlighet. For han står midt iblant sitt
folk» (L&p 84:101; uthevelse tilføyd).

Når vi forstår at det er et forhold (repetisjon, kon-
trast eller utdypning) mellom linjene i et skriftsted,
kan vi se på skriftstedet som én tanke og derved få
en bedre forståelse av dets betydning.



■ Sammenligninger. Dette er en sammenligning mel-
lom to ting, vanligvis innledet med ordene som eller
lik. For eksempel: «For se, dagen kommer! Den bren-
ner som en ovn» (Malaki 4:1). Hensikten er å sammen-
ligne egenskapene til to forskjellige ting. En viktig
fordel med en sammenligning er at den formidler
mye med få ord. (Du kan gjennomgå sammenlig-
ninger i detalj her eller i leksjon 13.)

Sammenligninger er svært vanlige i alle Skriftene.
Noen eksempler finnes i Salmene 1:3; 1. Peter 2:25;
Lukas 13:21. La elevene merke disse og finne sam-
menligningene. Spør elevene hva de lærte av hver
av sammenligningene.
■ Metaforer. En metafor er en underforstått sammen-
ligning av to ting. For eksempel: «Dere er jordens
salt!» (Matteus 5:13). Hensikten med en metafor er å
være ettertrykkelig, kortfattet og interessant. (Du kan
gjennomgå metaforer i detalj her eller i leksjon 13.)

Eksempler på metaforer i Skriftene finnes i 5.
Mosebok 32:4; Johannes 10:11; 15:1; 2. Nephi 9:41;
Lære og pakter 76:85. La elevene finne metaforene.
Spør dem hva den underforståtte betydningen av
hver metafor er.
■ Hyperboler. En hyperbol er en bevisst overdrivelse
for å vektlegge noe. For eksempel: «Det er lettere for
en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å
komme inn i Guds rike» (Matteus 19:24).

Les følgende hyperboler sammen med klassen.
Drøft overdrivelsen og den tilsiktede betydningen.

1. «Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og
kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mis-
ter ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir
kastet i helvete» (Matteus 5:29; uthevelse tilføyd).

2. «Hva er det for et land vi skal dra opp til? Våre
brødre har gjort vårt hjerte motløst, for de sa: Det
er et folk som er større og høyere enn vi! De har
store byer med murer som når til himmelen, og der så
vi også anakittenes barn» (5. Mosebok 1:28; uthe-
velse tilføyd).

■ Idiomer. Idiomer er ord eller uttrykk som gir
mening i den kulturelle rammen, men er menings-
løse når de tas bokstavelig.

Idiomer kan være forvirrende for noen som ikke er
kjent med kulturen eller språket. «Smi mens jernet er
varmt», «bank i bordet», «hus forbi» og «sove på det»
er bare noen få av idiomene vi bruker i vestlig kultur.
Bare forestill deg hvor meningsløse disse uttrykkene
låter for en som ikke kjenner denne kulturen.

Det er verdt å studere for å forstå den tilsiktede
betydningen av et idiom. En ypperlig kilde å studere
er fotnotene. Kirkens skrifter har svært nyttige kom-
mentarer om de fleste idiomer. En omhyggelig lesning
av idiomet i lys av hele kapitlet og boken, vil også gi
ytterligere forståelse. Et annet hjelpemiddel kan være
å studere forfatterens kultur.

Det følgende er idiomer som klassen kan lese og
drøfte. Det kan være en nyttig øvelse å la elevene

omskrive noen av disse idiomene for å gjøre dem
tydeligere.

1. «Mine ben trenger ut gjennom min hud og mitt
kjøtt, bare tannkjøttet er ennå urørt på meg» (Job
19:20; uthevelse tilføyd).

2. «På den første dag i uken var vi samlet for å bryte
brødet. Paulus holdt da samtaler med dem, for han
skulle fare derfra neste dag. Han drog ut sin tale
like til midnatt» (Apostlenes gjerninger 20:7; uthe-
velse tilføyd).

3. «Og det skjedde at da han hadde sagt disse ord,
kunne han ikke si mer, og han oppga ånden» (Jakobs
bok 7:20; uthevelse tilføyd).

Be elevene gi eksempler på idiomer som brukes
i dag.
■ Personifisering. Personifisering er når begreper, dyr
eller gjenstander gis menneskelige trekk. For eksem-
pel: «For Sion må tilta i skjønnhet og i hellighet,
hennes grenser må utvides, hennes staver må styrkes»
(L&p 82:14; uthevelse tilføyd). I dette tilfellet omtales
Sion som hunkjønn.

La elevene granske følgende skriftsteder og finne ut
hva som personifiseres og hvordan personifiseringen
øker forståelsen:

1. «Men han sa: Hva har du gjort? Røsten av din brors
blod roper til meg fra jorden» (1. Mosebok 4:10;
uthevelse tilføyd).

2. «Fra himmelen kjempet de, stjernene fra sine baner.
De stred mot Sisera» (Dommerne 5:20; uthevelse
tilføyd).

3. «Men Herren er i sitt hellige tempel. Vær stille for
hans åsyn, all jorden!» (Habakkuk 2:20; uthevelse
tilføyd).

■ Lignelser. En lignelse er en illustrerende historie
som besvarer spørsmål eller peker på en moral eller
en lærdom. Det engelske ordet parable er et gresk
ord som betyr at man setter to ting ved siden av
hverandre for å sammenligne dem. Lignelser ble
ofte brukt for å tilsløre betydningen av det som ble
forkynt. Dermed så de som ikke var klare for å
etterleve eller forstå prinsippet, på lignelsen bare
som en fin historie.

Da Jesus ble spurt hvorfor han talte i lignelser, sa
han at noen var forberedt og villige til å motta «Guds
rikes hemmeligheter», mens andre ikke var det (se
Lukas 8:10). Følgende uttalelse av eldste Bruce R.
McConkie, som var medlem av De tolv apostlers
quorum, kan være nyttig for å forstå bruken av lig-
nelser. Han sa at lignelser «kan fungere som illustra-
sjoner på prinsipper i evangeliet, de kan dramatisere,
malende og overbevisende, visse sannheter i evan-
geliet, men de har ikke til hensikt å åpenbare lære-
setninger, eller på egen hånd lede menneskene på
veien til evig liv. Lignelser kan bare forstås i sin fulle
og hele betydning når man først kjenner læreset-
ningene de omhandler» (Mortal Messiah, 2:241).
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På bakgrunn av eldste McConkies uttalelse, hvilke
retningslinjer kan brukes for bedre å forstå lignelser?

Ytterligere studiekilder

■ «Hebraiske litterære stiler», i Det gamle testamente –
1. Mosebok til 2. Samuels bok (Rel. 301 elevhefte),
279-282; forskjellige former for parallellisme, billed-
språk og bruk av dualisme i hebraiske skrifter.

Forslag til elevstudium

■ Det finnes mange eksempler på parallellisme i
Ordspråkene. La elevene lese Ordspråkene 3 og finne
på noen av dem.
■ Du kan gjerne gi elevene kopier av følgende lister
og la dem matche hvert skriftsted med det billed-
språket det benytter.

(Svar)

1. C
2. B
3. A
4. D

5. C
6. A
7. B
8. A

Billedspråk og definisjon
A. Sammenligning: En sammenligning av

likheter – en erklæring om at én ting ligner
en annen.

B. Metafor: En underforstått sammenligning –
en erklæring om at én ting er en annen
på grunn av en likhet eller en parallell
mellom dem.

C. Hyperbol: En bevisst overdrivelse for å
vektlegge noe.

D. Personifisering: Når ikke-menneskelige ting
gis menneskelige trekk, som når livløse
objekter omtales som om de har menneskelig
intelligens.

Skriftstedshenvisning
1. ____ 5. Mosebok 1:28
2. ____ Matteus 26:26
3. ____ Matteus 9:36
4. ____ Jesaja 14:8
5. ____ 2. Samuelsbok 1:23
6. ____ Joseph Smith – Historie 1:32
7. ____ Matteus 5:13
8. ____ Salmene 1:4
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Skriftenes bruk av symbolikk Leksjon 13

Undervisningsmål

Når vi forstår Skriftenes bruk av symbolikk, blir vi
bedre i stand til å forstå og verdsette Herrens budskap
til oss i Skriftene.

Temaer

1. Hvorfor undervise ved hjelp av symboler?
2. Når skal man se etter symbolikk?
3. Det finnes nøkler til å forstå symbolikken i

Skriftene.

Undervisningsforslag

1. Hvorfor undervise ved hjelp av symboler?
■ Når vi lærer å forstå symbolene og billedspråket i
Skriftene, blir vi bedre i stand til å forstå og verdsette
Herrens budskap. Bruk påstandene som følger til å
drøfte med elevene noen av grunnene til at symbolikk
er så mye brukt i Skriftene:

Abstrakte begreper kan best presenteres symbolsk. De
fleste abstrakte begreper er vanskelige å forstå uten
en form for assosiasjon som læringshjelpemiddel. For
eksempel er prinsippet tro vanskelig å forstå bare på
bakgrunn av en definisjon. Hvis imidlertid prinsippet
tro assosieres med noe vi har opplevd, kan det bli
lettere å forstå. Da Alma underviste zoramittene,
sammenlignet han for eksempel det å utøve tro på
Guds ord med å så et frø (se Alma 32:28-43). På en
lignende måte sammenlignet Herren det at han påtok
seg verdens synder, med at klærne til en mann som
tråkker vinpressen blir tilsølt (se L&p 133:48).

Symboler kan være tidløse, og uavhengige av kultur og
språk. Når ting som planter, dyr eller naturfenomener
blir benyttet til å forklare et prinsipp, kan de brukes
uten hensyn til et bestemt språk, et bestemt folk eller
en bestemt tid, og kan bygge bro over kommunika-
sjonsgapet som ofte finnes mellom tidsperioder eller
kulturer. Ved å bruke en bølge på havet til å repre-
sentere en som vakler i sin tro (se for eksempel Jakobs
brev 1:6), formidles det samme budskapet til ethvert
folk i enhver tidsperiode. Helaman ba sine sønner:
«Husk at det er på vår Forløsers klippe som er Kristus,
Guds Sønn, at dere må bygge deres grunnvoll»
(Helaman 5:12; uthevelse tilføyd). Dette symbolet
maler et tydelig bilde av hva som trengs for å være
trygg og stabil, uansett hvilken tid eller kultur leseren
tilhører.

På grunn av et symbols visuelle natur, vil det vanligvis
bli husket lenger enn en beskrivelse eller forklaring av det
samme begrepet uten symbolet. Moroni skrev følgende
på en del av sin kappe: «Til erindring om vår Gud,
vår religion og frihet og vår fred, våre hustruer og
våre barn» (Alma 46:12; se også v. 11-13, 21, 36). Han
brukte dette som et flagg, og det ble symbolet på frihet
for den nephittiske nasjon. Kopier ble heist i hvert
eneste tårn i landet.

Symboler kan brukes til å avdekke eller tilsløre ånde-
lige sannheter, avhengig av leserens åndelige modenhet.
Frelseren talte for eksempel til folket i lignelser
fordi det fantes dem blant hans tilhørere som hver-
ken var villige til eller forberedt på å ta imot hans
læresetninger.

Bruk av symbolikk bidrar til en granskende holdning
hos den som studerer Skriftene. En som forstår at det
finnes mer enn bare det opplagte i et skriftsted, vil
ønske å granske, grunne og be om det for å kunne
forstå og oppfatte dets profetiske budskap.

2. Når skal man se etter symbolikk?
■ Spør elevene: «Hvordan vet jeg når jeg skal forstå et
skriftsted symbolsk og når jeg skal ta det bokstavelig?»

Hjelp elevene å forstå at det ikke alltid er lett å
fastslå om et skriftsted skal forstås symbolsk eller
bokstavelig. Mange skriftsteder har faktisk både en
bokstavelig og en symbolsk betydning. Det finnes
imidlertid visse holdepunkter.

Legg merke til nøkkelord eller -uttrykk som kan
tyde på symbolikk – ord eller uttrykk som lik, sam-
menlignes, som og var som. Dette er sammenligninger,
og blir ofte brukt i Skriftene. La elevene slå opp
Matteus 13:31, 33, 44 og merke ord eller uttrykk som
sammenlignes.

Se etter symbolikk når noe omtales som virker
unaturlig eller umulig:

Joel 2:8. «Mellom kastespyd styrter de fram og
stanser ikke i sitt løp.»

Johannes’ åpenbaring 1:16. «Av hans munn gikk det
ut et tveegget, skarpt sverd.»

Johannes’ åpenbaring 12:3. «Se: En stor ildrød drage
som hadde sju hoder og ti horn.»

Men det finnes mye som er naturlig som også er
symbolsk. Når noe beskrives eller skisseres veldig
uttrykkelig, kan du se etter symbolikk selv om
skriftstedet også kan tas bokstavelig.

For å illustrere dette, velg skriftsteder i 2. Mosebok
25-30 som handler om planleggingen av tabernaklet.
Et annet eksempel er evangeliets ordinanser som
skisseres veldig uttrykkelig for å representere viktige
læresetninger og begreper i evangeliet.
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3. Det finnes nøkler til å forstå symbolikken
i Skriftene.

■ Gi elevene følgende retningslinjer som kan hjelpe
dem å få en bedre forståelse av symbolikken i
Skriftene. Hvis du ønsker det, kan du lese og drøfte
skriftstedene.

Finn ut om Skriftene inneholder tolkningen av symbolet.
Johannes’ åpenbaring 1:12, 16 omtaler syv lysestaker
og syv stjerner som Johannes så i et syn. I vers 20 for-
klares disse symbolene. Lysestakene representerer syv
menigheter i Johannes’ område på den tiden da åpen-
baringen ble gitt, og de syv stjernene representerer
«englene» (i Joseph Smiths oversettelse står det «tje-
nere») eller prestedømslederne i disse syv menighe-
tene (se også Johannes’ åpenbaring 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7,
14). Lære og pakter 77 gir ytterligere hjelp til å forstå
læresetningene og symbolene i Johannes’ åpenbaring.

Noen ganger forteller Skriftene om engler som for-
klarer symbolene for profetene, eller profetene forteller
hvilken forståelse Herrens ånd ga dem av symbolene.
Nephi ble for eksempel undervist om symbolene i
synet om livets tre, som både han og hans far så. Les
1. Nephi 8:2-35, som er beretningen om Lehis syn.
Nephi søkte og fikk et syn om de samme tingene (se
1. Nephi 11:3-9). Senere tolket en engel symbolene
i synet. Du finner denne forklaringen i 1. Nephi
11:21-25, 36; 12:16-18. Les også 1. Nephi 15:21-30, hvor
Nephi forklarte deler av drømmen for sine brødre.

Se symbolet i sammenheng. Ett symbol kan repre-
sentere forskjellige begreper. Et eksempel på dette er
metallet jern. Til forskjellige tider benyttes det til å
representere det som er fast, ubøyelig eller vanskelig
å gjennomtrenge (se 3. Mosebok 26:19; 5. Mosebok
28:23; Esekiel 4:3; Johannes’ åpenbaring 9:9), voldsom
lidelse eller undertrykkelse (se 5. Mosebok 4:20; 28:48;
1. Kongebok 8:51; Salmene 107:10; Jeremia 11:4; 28:14;
1. Nephi 13:5), styrke (se 5. Mosebok 33:25; Daniel
2:40-42; 7:7; Mika 4:13; L&p 123:8), permanent tilstand,
utholdenhet (se Job 19:24; Jeremia 17:1), stolthet eller
stahet (se Jesaja 48:4; 1. Nephi 20:4) og skrap, eller noe
som er mindre verd (se Jesaja 60:17; Esekiel 22:18).

Symboler kan også representere nært relaterte
begreper til forskjellige tider. Blod representerer for
eksempel liv (se 1. Mosebok 9:4), forsoning (se L&p
27:2; Moses 6:60), synd (2. Nephi 9:44) og det som
er dødelig og jordisk (se 1. Korinterbrev 15:50).
Sammenhengen er viktig for å kunne fastslå betyd-
ningen av et symbol.

Gransk læresetningene til vår tids profeter. I sine
kommentarer om Skriftene hender det at profetene
gir innsikt som ikke finnes i selve Skriftene. Joseph
Smith sammenlignet for eksempel profeten Daniels
(se Daniel 7) og Johannes’ skrifter (se Johannes’
åpenbaring 4-5) og sa: «Daniel så ikke en virkelig
bjørn eller løve, men han så bilder eller avbildninger
av disse dyrene. Hver gang “dyr” nevnes av profetene
[i Det gamle testamente], skulle det ha vært oversatt
med “bilde” istedenfor “dyr”. Men Johannes så

levende dyr i himmelen, og dette fortalte Johannes
at dyrene faktisk eksisterer der og ikke er bilder av
ting som befinner seg på jorden» (Profeten Joseph
Smiths læresetninger, s. 219).

La objektets beskaffenhet som brukes som symbol, bidra
til en forståelse av dets åndelige betydning. I Johannes’
beretning om sitt syn om himmelen nevnte han at
han så fire livsvesener som alle hadde «seks vinger»
og som var «fullsatt av øyne» (Johannes’ åpenbaring
4:8). Lære og pakter forklarer at dette er billedlig:
«Øynene forestiller lys og kunnskap, det vil si, de er
fulle av kunnskap, og deres vinger forestiller kraft til
å bevege seg, til å handle, osv.» (L&p 77:4). Denne
forklaringen stemmer overens med symbolenes
beskaffenhet. Med våre øyne mottar vi lys ved hvilket
vi kan se og tilegne oss kunnskap. En fugls vinger
lar den bevege seg ut over de begrensningene som
binder menneskene til jorden.

Disse to eksemplene er typiske for andre symboler
som benyttes i Skriftene. Symbolene ble ikke tilfeldig
valgt av profetene. Tingenes naturlige egenskaper
og deres bruksmåte bestemte hvilken symbolikk de
kunne gi i undervisning.

Bruk studiehjelpemidlene i Skriftene.
Studiehjelpemidlene i Kirkens skrifter er utarbeidet
under ledelse av De tolv apostlers quorum. De inne-
holder verdifulle oppsummeringer og forklaringer,
så vel som hjelp til tolkning. Overskriften til 2.
Nephi 15 forklarer for eksempel at Herrens vingård
er Israels hus. Overskriften til 2. Nephi 23 forklarer
at «ødeleggelsen av Babylon er et forbilde på øde-
leggelsen ved det annet komme».

Utvid din forståelse av evangeliet, og vurder mulige
tolkninger sett i lys av evangeliet som helhet. Du må for-
stå de underliggende åndelige sannhetene før du kan
forstå symbolene som er knyttet til disse sannhetene.
Hvis man ikke forstår Kristi forsoning og dens for-
hold til rettferdighetens og barmhjertighetens lover,
vil man ikke kunne forstå betydningen av de ulike
aspektene av offerloven og ofringene i Moseloven.

Skriftene er innbyrdes beslektet. Ordene, uttryk-
kene og begrepene i ett skriftsted kan ofte finnes i et
annet skriftsted med lignende betydning. Det er der-
for viktig å studere Skriftene og andre ord fra profe-
tene kontinuerlig, slik at skriftsteder og profetiske
læresetninger til enhver tid «vekselvirker» med
hverandre i ditt sinn. Henvisningen i Johannes’
åpenbaring 2:27 til å styre «med jernstav», er for
eksempel mye lettere å forstå hvis man har en for-
ståelse av de synene Lehi og Nephi hadde om livets
tre. Nephi forklarte at «jernstangen ... var Guds ord»
(1. Nephi 11:25).

Evangeliet er konsekvent. Sannhet bestrider ikke
sannhet. Alle korrekte tolkninger av symboler og bil-
ledspråk i Skriftene vil stemme overens med sanne
læresetninger i evangeliet. Dette prinsippet kan
være en norm for tolkning av symboler. Et eksempel
på dette finnes i Johannes’ åpenbaring. Johannes
omtalte en kvinne som skulle få et barn og en drage
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som var klar til å sluke barnet når det ble født. «Hun
fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hed-
ningefolkene med jernstav» (Johannes’ åpenbaring
12:5). Kvinnen symboliserer Guds kirke, noe som stem-
mer overens med det ofte brukte temaet i Skriftene
med bruden (paktsfolket) og brudgommen (Kristus).
Guttebarnet symboliserer Guds tusenårsrike.

Eldste Bruce R. McConkie, som var medlem av De
tolv apostlers quorum, skrev: «Verdens bibelforskere
antar at guttebarnet er Kristus, en spekulativ konklu-
sjon som, selv om den tilsynelatende virker overbevi-
sende, motbevises av det åpenbare faktum at Kirken
ikke frembragte Kristus. Det var han som skapte
Kirken. Blant dem som er velbevandret i Skriftene
i Kirken, er det ikke uvanlig å si at guttebarnet er
prestedømmet, en tilsynelatende overbevisende spe-
kulasjon som imidlertid igjen må forkastes på grunn
av det samme resonnementet. Kirken frembragte
ikke prestedømmet, men prestedømmet er den kraft
som opprettet Kirken.» (Doctrinal New Testament
Commentary, 3:516.)

Mediter, grunn og be om Skriftene og symbolene de
inneholder. Eldste Bruce R. McConkie sa: «All hellig
skrift blir til ved Den hellige ånds kraft ... og må og
kan utelukkende tolkes ved denne samme kraft...
Ingen kan forstå den sanne betydningen av Skriftene
unntatt ved åpenbaring fra den samme Åpenbarer
som åpenbarte dem i første omgang, nemlig Den
hellige ånd.» (Doctrinal New Testament Commentary,
3:356.) Hvis man virkelig ønsker å forstå Skriftene og
de symbolene Herren har brukt i dem, må man gjøre
den anstrengelse det er å søke veiledning fra Herren
gjennom hans Ånd (se L&p 136:32-33). Frelseren vil
med glede opplyse vårt sinn og åpenbare sine mys-
terier for dem som tjener ham (se L&p 76:5-10).

Dere kan gjerne drøfte følgende uttalelse av profe-
ten Joseph Smith:

«Hver gang Gud gir et syn om et bilde, et dyr eller
en avbildning av noe slag, da anser han seg også som
ansvarlig for å gi en åpenbaring om eller en forklaring
på hva det betyr, ellers er vi ikke ansvarlige for hva
vi tror om det. Vær ikke redd for å bli fordømt fordi
dere ikke vet hva et syn eller en billedlig fremstilling
betyr, hvis Gud ikke har gitt en åpenbaring om eller
en forklaring på emnet.» (Profeten Joseph Smiths lære-
setninger, s. 219.)

Se etter Kristus i Skriftenes symboler. Det kan være
på sin plass å bare kort nevne dette, ettersom leksjon
15 tar for seg denne nøkkelen.

Ytterligere studiekilder

■ Gerald N. Lund: «Understanding Scriptural
Symbols», Ensign, okt. 1986, s. 22-27; seks retnings-
linjer for hvordan man kan forstå det billedlige språ-
ket i Skriftene.
■ Old Testament Media, presentasjon 12, «Scripture
Symbolism» (53058).

■ Tillegg: «Eksempler på symboler i Skriftene» (se
s. 47 i denne håndboken).

Forslag til elevstudium

■ Nedenfor finner du flere uttrykk og hvordan disse
er brukt symbolsk. For hvert uttrykk i listen skulle
elevene finne minst ett skriftsted hvor uttrykket er
brukt med den billedlige betydningen som står i listen.
Elevene vil måtte bruke Veiledning til Skriftene, en kon-
kordans eller andre oppslagsverk som hjelpemiddel.

1. Farger
Fiolett eller purpurrødt: Kongelighet
Svart: Ulykker, lidelse

2. Kroppsdeler
Skuldre: Det å bære eller tåle noe
Hjerte: Det indre mennesket, følelser
Lender: Kilde til barn, avkom

3. Skapninger
Slange: Ondskap, bedrager
Løve: Makt, kongelighet
Gresshopper: Ødeleggelse

4. Klær
Det at man er kledd viser en viss egenskap eller
at man er i en bestemt tilstand
Kledd i rettferdighet: Verdig
Kledd i skam: Skyldig
Kledd i sekk/strie: Ydmykhet, sorg

5. Mat
Melk: Velstand
Frukt: Resultater, konsekvenser

6. Mineraler
Leire: Skjørhet (svak eller lett å knuse)
Sølv: Av betydelig verdi, men mindre enn gull

7. Naturelementer
Ild: Renselse ved Den hellige ånd, ødeleggelse av
fordervelse
Vind: Prøvelser, motgang

8. Gjenstander
Åk: Fangenskap, byrder
Nøkler: Myndighet

9. Steder
Sion: De rettferdige
Sodoma og Gomorra: De ugudelige

10. Ordinanser
Dåp: Renselse
Ekteskap: Paktsforhold til Gud

11. Handlinger
Håndspåleggelse: Overdragelse av makt eller
myndighet
Vasking av føtter: Ydmykhet, renselse fra ver-
dens innflytelse

12. Tall
Ett: Enhet – det som er aller viktigst
Tre: Guddommen, presidentskap

13. Naturen
Gress: Skrøpelighet
Sand: Omfang, enorme antall
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Leksjon 14

Undervisningsmål

Skriftene gir løsninger på personlige utfordringer og
behov.

Temaer

1. Det er makt i Guds ord.
2. Skriftene gir svar på våre spørsmål.
3. Skriftene gir mønstre og forbilder som en rettesnor

for vårt daglige liv.
4. Man kan finne trøst i Skriftene i møte med prøvel-

ser og fristelser.

Undervisningsforslag

1. Det er makt i Guds ord.
■ Les eller gjenfortell følgende råd fra president
Ezra Taft Benson:

«Vi lever i en tid med store utfordringer. Vi lever
i de dager Herren talte om da han sa: “Fred skal bli
borttatt fra jorden, og djevelen skal ha makt over sitt
eget herredømme.” (L&p 1:35.) ... Satan fører krig
mot Kirkens medlemmer som har vitnesbyrd og som
forsøker å holde budene. Og selv om mange av våre
medlemmer forblir trofaste og sterke, er det noen
som vakler. Noen faller...

Dette er et svar på vår tids store utfordringer. Guds
ord, slik det finnes i Skriftene, i levende profeters ord
og i personlig åpenbaring, har kraft til å styrke de
hellige og ruste dem med Ånden slik at de kan motstå
ondskap, holde fast ved det gode og finne glede i
dette liv...

President Harold B. Lee sa til regionalrepresen-
tantene:

“Vi er overbevist om at våre medlemmer hungrer
etter evangeliet, ufortynnet og med dets rikelige sann-
heter og innsikt... Det finnes dem som synes å ha
glemt at det mektigste våpen Herren har gitt oss mot
alt ondt, er hans egne uttalelser, de enkle og klare
lærdommer om frelse som finnes i Skriftene.” …

Noe av det viktigste dere kan gjøre ... er å fordype
dere i Skriftene. Ransak dem flittig. Nyt Kristi ord.
Tilegn dere læresetningene. Lær å beherske de prin-
sippene som finnes i dem. Det er lite annet av det dere
gjør som vil gi større utbytte i deres kall. Det finnes
få andre måter hvorpå dere kan hente større inspira-
sjon i deres tjeneste.

Når de enkelte medlemmer og familier fordyper
seg i Skriftene regelmessig og vedvarende, vil disse

andre aktivitetsområdene [misjoner, tempelekteskap,
deltakelse på nadverdsmøtet] følge automatisk.
Vitnesbyrdene vil vokse. Forpliktelser vil styrkes.
Familier vil forsterkes. Personlig åpenbaring vil
komme...

«Rettferdig suksess, evnen til å unngå bedrag og
motstå fristelse, veiledning i vårt daglige liv, helbre-
delse av sjelen – dette er bare noen få av de løfter
Herren har gitt til dem som vil komme til hans ord...

Jeg bønnfaller dere om å forplikte dere på ny til å
studere Skriftene. Fordyp dere i dem daglig, slik at
dere vil ha Åndens kraft med dere.» («Ordets makt»,
Lys over Norge, nummer 6 1986, s. 83.)
■ Eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum
har sagt: «Vi er så takknemlige for Skriftene, som
inneholder Herrens instruksjoner til sine barn. De
hjelper oss til en bedre forståelse av den kurs han har
fastsatt som en sikker rettesnor til å lede oss gjennom
denne prøvestanden her på jorden.» (Lys over Norge,
juli 1993, s. 88.)
■ Forklar at profetene i Mormons bok visste at Guds
ord «hadde stor tilbøyelighet til å få folket til å gjøre
det som var rettferdig» (Alma 31:5). De visste også at
ordet hadde «større innvirkning på folkets sinn enn
sverdet eller noe annet». Derfor gjorde de sitt ytter-
ste for å forkynne ordet for alle. De som lyttet fikk
sitt liv forandret for alltid. Vi trenger også å oppleve
Guds makt.
■ Drøft følgende uttalelse av eldste Boyd K. Packer,
medlem av De tolv apostlers quorum: «Det finnes
ikke et eneste stort problem vi kan møte som vi ikke
kan være forberedt på om vi kjenner åpenbaringene»
(Teach the Scriptures, 7).

2. Skriftene gir svar på våre spørsmål.
■ Drøft viktigheten av følgende uttalelse av president
Harold B. Lee:

«Jeg sier at vi må lære vårt folk å finne svar i
Skriftene. Om vi bare alle kunne være kloke nok til å
si at vi ikke kan besvare noe spørsmål med mindre
vi finner et doktrinært svar i Skriftene! ... Dessverre er
det så mange av oss som ikke leser Skriftene. Vi vet
ikke hva som står der, og derfor spekulerer vi på saker
som vi burde ha funnet i Skriftene.» («Finn svarene i
Skriften», Lys over Norge, desember 1973, s. 489.)
■ Les eller gjenfortell følgende forklaring av eldste
Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum, på hvor-
dan Skriftene kan hjelpe oss å besvare våre spørsmål:

«Skriftene kan også hjelpe oss å få svar på høyst
spesifikke personlige spørsmål. Det er naturligvis
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opplagt at Skriftene ikke inneholder en omfattende
liste med spesifikke svar på alle spørsmål vi kan
stille om et bestemt emne. Skriftene er ikke som en
telefonkatalog eller et leksikon.

Vi hører ofte det sies at Skriftene har svarene på
alle våre spørsmål. Hvorfor er det slik? Det er ikke det
at Skriftene inneholder et spesifikt svar på ethvert
spørsmål – ikke engang på alle doktrinære spørsmål.
Vi har fortsatt åpenbaring i Kirken fordi Skriftene ikke
har et spesifikt svar på alle tenkelige spørsmål. Vi
sier at Skriftene inneholder svaret på alle spørsmål
fordi Skriftene kan lede oss til alle svar.

Når vi leser i Skriftene, vil vi få et vitnesbyrd om
Jesu Kristi evangelium. De vil også kunne sette oss
i stand til å motta inspirasjon til å besvare ethvert
doktrinært eller personlig spørsmål, enten spørsmålet
direkte angår det emnet vi studerer i Skriftene eller
ikke. Det er en stor sannhet som ikke forstås av mange.
For å si det på en annen måte, selv om Skriftene ikke
inneholder ordene som besvarer vårt spesifikke per-
sonlige spørsmål, vil et ydmykt studium av Skriftene
hjelpe oss å finne slike svar. Dette er fordi skriftstu-
dium gjør oss mottakelige for Den hellige ånds inspi-
rasjon, som Skriftene forteller oss vil “veilede [oss]
til hele sannheten” (Johannes 16:13), og ved hvis kraft
vi kan “vite sannheten i alle ting” (Moroni 10:5).

Vi vil også kunne oppleve at et bestemt skriftsted
som ble uttalt i en ganske annen hensikt og i en helt
annen tidsalder, under Den hellige ånds tolkende
innflytelse vil gi oss et svært personlig budskap som
er tilpasset våre personlige behov i dag.» («Studying
the Scriptures», s. 19-21.)
■ I overensstemmelse med disse uttalelsene av eld-
ste Oaks skulle et annet prinsipp for veiledning fra
Skriftene komme i betraktning. Det er prosessen med
å samle livets ord i vårt sinn, slik at Guds ånd kan
minne oss om dem når vi trenger dem.

Herren sa følgende til Kirkens eldster angående
deres plikt til å forkynne evangeliet til verden: «Vær
heller ikke bekymret på forhånd for hva dere skal si,
men samle til enhver tid livets ord i deres sinn, og det
skal bli gitt dere i samme stund den del som skal bli
tildelt enhver» (L&p 84:85). Denne formaningen har
mange andre anvendelsesområder i hverdagen. Ved
stadig å gjenta hellige skrifters ord i vårt sinn lærer vi
å bli glad i og tilegne oss visse skriftsteder som «taler»
til vårt hjerte og sinn. Disse tingene kan plutselig
komme til vår bevissthet på et uventet tidspunkt og
gi veiledning, betryggelse, forståelse eller advarsler.
■ Be elevene hjelpe deg å lage en liste over noen av
problemene menneskene står overfor i dag. Velg ett
problem, og gi elevene tid til å granske det i klassen,
eller gi dem i hjemmelekse å finne læresetninger fra
Skriftene som kunne ha bidratt til å løse problemet
om de ble fulgt. La elevene legge frem og drøfte det
de kommer frem til.

3. Skriftene gir mønstre og forbilder som en
rettesnor for vårt daglige liv.

■ Store menn og kvinner – som Josef, Moses, Daniel,
Rut, Job, Nephi, kaptein Moroni og Joseph Smith –
viser oss hvordan vi burde leve. Be elevene nevne
noen av de sterke sidene til følgende personer. På
hvilken måte kan deres eksempel hjelpe oss?

1. Josef (moralsk ren)
2. Moses (ydmykhet, saktmodighet)
3. Daniel (mot)
4. Rut (lojalitet)
5. Job (tålmodighet)
6. Nephi (lydighet)
7. Alma (omvendelse)
8. Kaptein Moroni (frihet)
9. Joseph Smith (utholdenhet)
■ Hjelp elevene å forstå at de kan hente styrke fra de
helliges liv, slik de er nedtegnet i Skriftene, i forhold
til sine egne behov. Les og drøft oppføringene i
Veiledning til Skriftene om Daniel, David, Ester,
Jeremia, Job, Josef (Jakobs sønn), Paulus og Peter.
■ Finn historier fra profetenes og generalautoritete-
nes liv i denne evangelieutdelingen for å illustrere
den positive rollen forbilder kan spille.

4. Man kan finne trøst i Skriftene i møte med
prøvelser og fristelser.

■ Drøft hvordan Paulus taklet ensomheten i fengslet
og vissheten om at hans liv snart ville være over (se
2. Timoteus 4:6). Kanskje noen ville ha gitt opp i slike
vanskelige omstendigheter, men ikke Paulus. Han
hadde full visshet om at han hadde levd et godt liv
og at hans belønning i neste liv ville bli strålende (se
v. 7-8). Som hjelp til å utholde denne vanskelige tiden,
skrev Paulus til Timoteus og ba ham ta med visse
ting til ham, blant annet Paulus’ kappe, bøker, «særlig
skinnbøkene» (v. 13). Skinnbøkene var trolig hellig
skrift.
■ Les eller gjenfortell følgende historie av eldste
Marion D. Hanks, som var medlem av De sytti:

«En mann kom til Temple Square en dag og sto
utenfor døren til kontoret og ønsket å komme inn.
Jeg visste straks jeg så ham at han hadde et desperat
behov, og jeg må dessverre innrømme at min første
tanke var at behovet sikkert var av økonomisk art.
Vi blir ofte velsignet med slike muligheter der. Jeg
betraktet ham en smule mistenksomt, gikk så til
døren og inviterte ham inn. Jeg så øyeblikkelig på
ham at behovet hans hadde lite med økonomi å gjøre.
Han hadde et sløret blikk som er typisk når man har
opplevd et knusende sjokk.

Han var ikke medlem av Kirken, men var gift
med en flott Primær-president. Sammen med denne
kvinnen hadde han en vakker 11 år gammel datter.
Mannens foreldre bodde i det østlige USA, og familien
hadde på et familieråd bestemt seg for at den beste



julegaven de kunne gi hans foreldre, var å sende
pappa på besøk til dem, for det var så lenge siden,
og ettersom det var jul, var den beste gaven de kunne
få et besøk fra sin eneste sønn. En tanke motvillig
hadde han påtatt seg dette oppdraget og besøkt sine
foreldre. Mens han var der, hadde han fått beskjed
om at hans hustru hadde vært i en bilulykke. Den
lille piken hadde blitt drept. I den påfølgende bran-
nen hadde kroppen blitt fullstendig tilintetgjort.

Dette var naturligvis et forferdelig sjokk for ham.
Han var på vei hjem, og under en mellomlanding i
Salt Lake hadde han kommet til Temple Square for
å prøve å finne fred. Han satt på den andre siden av
skrivebordet mitt, og jeg prøvde å undervise ham. Jeg
har sjelden vært mer frustrert, for jeg klarte ikke å
komme forbi dette sjokket. Jeg snakket om evigheten,
jeg snakket om oppstandelsen, jeg snakket om den
troen vi trenger, om Herrens styrke og støtte, men
ingenting gikk inn – absolutt ingenting. Jeg begynte å
bli desperat. Han var utilpass og gjorde seg klar til å
gå, og jeg begynte å be. Min bønn, som jeg har gjen-
tatt så mange ganger under lignende omstendigheter,
var: “Herre, hjelp meg nå.” “Herre, hjelp meg nå.” Og
av en årsak jeg er sikker på, og som dere sikkert vil
bifalle, åpnet jeg denne boken – kanskje jeg skulle ha
gjort det mye før uten å måtte bli tilskyndet til det –
og slo opp følgende ord i ellevte kapittel i Almas bok:

“Ånden og legemet skal gjenforenes til sin full-
komne skikkelse, både lemmer og ledd skal bringes
tilbake til sin rette plass...” (Alma 11:43).

Jeg slo så opp i Alma 40 og leste litt mer om opp-
standelsen, at “... ikke et eneste hår på hodet skal gå
tapt ...” (Se Alma 40:23.) For første gang øynet jeg et
gjennombrudd. Etter hvert som vi snakket sammen,
skjønte jeg at det som var verst for ham, var at denne
nydelige lille piken – og jeg har døtre, så jeg kan
tenke meg hva en far måtte føle – det som plaget ham
mest, var at han ikke engang fikk se henne igjen, at
det vakre og fullkomne lille livet var borte og at han
ikke hadde noe reelt håp om noe som helst lenger.
Men han satt og lyttet, og den enkle terapien ble
gjentatt. Vi leste det som Herrens ord. Han godtok
det som det. Han satt i en av de små alkovene nær
døren og leste det om og om igjen en lang stund. Da
jeg kjørte ham til flyplassen, var det slørete blikket
borte. Han hadde grått, kanskje for første gang. Han
hadde snakket, og det virket som om jeg nådde inn
til ham, og vi hadde diskutert de prinsippene jeg
hadde prøvd å snakke om tidligere.

Noen måneder senere hørte jeg stemmen hans i
resepsjonen. Jeg hadde ikke hørt fra ham siden vårt
første møte. Han sto sammen med to menn som vir-
ket ganske hardbarkede. De viste seg å være hans
kones brødre og var født i Kirken. Han hadde åpnet
en Mormons bok på Alma 11, leste de vakre ordene
for dem og bar vitnesbyrd om deres sannhet. Han
fortalte dem at han etter å ha gransket denne opp-
tegnelsen hadde funnet ut at det var Guds ord. Han
kjøpte en bok til dem og ba dem dra hjem og lese
den, disse mennene som var født inn i Kirken.

Jeg tenkte den gangen, og har tenkt mange ganger
siden, på påstanden om at den som ikke vil lese, er
like dårlig stilt som den som ikke kan.» (Seeking
«Thick» Things, s. 5-6.)
■ Jesus hentet styrke fra Skriftene. Like etter at han
ble døpt, ledet Ånden ham ut i ørkenen for at han
skulle være sammen med Gud (se Joseph Smiths
oversettelse av Matteus 4:1). Da Jesus hadde fastet i
40 dager og 40 netter, prøvde djevelen å friste ham
til å bruke sin guddommelige makt på upassende vis
og tilbe Satan. Les Matteus 4:1-10 sammen med klas-
sen, og hjelp dem å forstå hvordan Jesus brukte
Skriftene til å motstå fristelse.
■ Nephi hentet også styrke fra Skriftene. I 1. Nephi
17 befalte Herren Nephi å bygge et skip. Han skrev:
«Da mine brødre forsto at jeg var i ferd med å bygge
et skip, begynte de å knurre mot meg og sa: Vår bror
er en dåre» (v. 17). Nephi ble bedrøvet, noe hans
brødre ble glade for, og de fortsatte å prøve å over-
tale ham til å vende tilbake til Jerusalem. Men Nephi
begynte å sitere skriftsteder for dem. Dette ga ham
styrke til å motstå sine brødres nedslående ord.

Ytterligere studiekilder

■ «Klyng deg til jernstangen», videopresentasjon 7,
«Ordets makt» (38:10).
■ «Klyng deg til jernstangen», videopresentasjon 1,
«Klyng deg til jernstangen» (20:00); Det nye testa-
mente fungerer virkelig.
■ Ezra Taft Benson: «Ordets makt», Lys over Norge
nr. 6 1986, s. 81-83; hvordan Skriftene kan gi oss
styrke til å motstå det onde og gi oss Åndens kraft.
■ Harold B. Lee: «Finn svarene i Skriften», Lys over
Norge, des. 1973, s. 487-489; Skriftene og uttalelser fra
Kirkens presidenter er de kildene vi skulle se hen til
for å finne svar på våre spørsmål.

Forslag til elevstudium

■ Skriftene fører oss til Kristus. Når vi kommer til
ham, forstår vi at vi gjennom ham og hans ord kan
finne løsningene på våre problemer. Tenk på Alma
7:11-12. Hvorfor kan Kristus gi oss løsningene på
våre problemer?
■ I denne leksjonen har du studert hvordan Jesus
brukte Skriftene til å motstå fristelse. Gjennom hele
sitt jordeliv spilte Skriftene en avgjørende rolle for
gjennomføringen av hans oppgave på jorden. De vil
gjøre det samme for oss. For andre eksempler på at
Jesus bruker Skriftene, les Lukas 4:16-21; 24:13-32;
3. Nephi 23:7-14.
■ Nephi erklærte: «Hør profetens ord ... og anvend
dem på dere selv» (1. Nephi 19:24). Hvordan kan vi
anvende Skriftene på oss selv?
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Leksjon 15

Undervisningsmål

All hellig skrift er gitt for å vitne om Kristus og rette
vår oppmerksomhet mot hans verk og misjon.

Temaer

1. Kristus skulle være fokus for vårt skriftstudium.
2. Skriftene vitner om Kristi misjon.
3. Alle profetene vitner om Kristus.
4. Alt som er gitt av Gud, symboliserer Kristus.

Undervisningsforslag

1. Kristus skulle være fokus for vårt
skriftstudium.

■ Drøft med elevene hvor viktig det er at de foku-
serer sitt skriftstudium på Jesus Kristus. Det finnes
mange interessante emner å studere i Skriftene,
men ingenting er av større betydning enn å lære
om Frelseren og hva han gjør for menneskene.
Understrek for elevene at om de ønsker å oppnå
dette fokuset, er Skriftene det beste stedet å lære
om Frelseren.

Følgende uttalelse av eldste Howard W. Hunter,
som da var medlem av De tolv apostlers quorum,
kan hjelpe klassen å forstå dette poenget: «Jeg er takk-
nemlig for Skriften, der vi kan få en større kunnskap
om Jesus Kristus hvis vi hengivent studerer den.
Jeg er takknemlig for at Herren, gjennom profetene
i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, har gitt
oss enda flere skrifter enn Det gamle og Det nye
testamente som tilleggsvitner om Kristus – Mormons
bok, Lære og pakter og Den kostelige perle. Jeg vet
at de alle er Guds ord. Disse bærer vitnesbyrd om at
Jesus er Kristus, den levende Guds Sønn.» («Å lese
Skriften», Lys over Norge, mai 1980, s. 92.)
■ Les Johannes 17:3. Påpek at for å få evig liv
trenger man kunnskap om Faderen og Sønnen.
Johannes 5:39 forklarer hvordan vi lærer Faderen
og Sønnen å kjenne – vi må granske Skriftene (se
også JSO, Lukas 11:53).

2. Skriftene vitner om Kristi misjon.
■ Be elevene ha Kristi misjon til menneskene i bakho-
det mens de studerer Skriftene. Understrek følgende
om Frelserens misjon:

1. Han etablerte Guds rike på jorden (se Efeserne
4:11-16; 3. Nephi 12:1; Markus 3:13-19).

2. Han forkynte frelsesplanen (se 3. Nephi 11:31-40;
Matteus 4:23-24; Mosiah 3:5-6; Apostlenes gjer-
ninger 10:34-43).

3. Han gjennomførte forsoningen for menneskene
(se Johannes 3:16-17; Matteus 26-27; 2. Nephi 10:25;
Alma 7:11; 3. trosartikkel).

4. Han innledet arbeidet for de døde (se 1. Peters brev
3:18-19; 4:6; Moses 7:38-39; L&p 76:73; 138:29-35).

■ Be elevene lage en liste over skriftsteder fra hvert
av standardverkene som definerer Jesu Kristi misjon.
Du kan gjerne dele klassen i grupper og la elevene
slå opp i Veiledning til Skriftene under «Jesus Kristus»
for å finne ut mer om Frelserens misjon.

3. Alle profeter vitner om Kristus.
■ Tegn følgende illustrasjon på tavlen, og drøft og
merk skriftstedene med klassen. Elevene skulle forstå
at profeter til alle tider har vitnet om Kristus.

■ La elevene slå opp på overskriften «Jesus Kristus»
i Veiledning til Skriftene. Påpek for dem at det finnes
en mengde henvisninger til Frelseren. Gjennomgå
emnene med elevene slik at de kan se de mange
aspektene av Kristi arbeid og egenskaper som er
omtalt. Dette er én indikasjon på at det grunnleg-
gende temaet i all hellig skrift er Jesus Kristus.

4. Alt som er gitt av Gud, symboliserer
Kristus.

■ Les og drøft 2. Nephi 11:4 og Moses 6:63. Hjelp
elevene å forstå at alt vitner om Frelseren.
■ For videre å utdype at alle ting er symboler på
Kristus, kan du gjennomgå følgende:

1. Moseloven vitner om Kristus.
Hele hensikten med Moseloven – med dens

læresetninger, ritualer og ordinanser – var å

Alle profetene vitner om Kristus

Jakobs bok 7:10-11

Ap.gj. 3:18

Ap.gj. 10:43

KRISTUS

3. Nephi 20:23-24

Helaman 
8:13-20

Mosiah 
13:33-35
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rette Israels barns oppmerksomhet mot Kristus
og hans forsoning. Uansett hvilket aspekt av
Moseloven man studerer, skulle man se etter
læresetninger om og symboler på Frelseren.
Hvis man forstår Frelserens liv og virke, kan
man bedre forstå Moseloven, som hadde til hen-
sikt å vitne om Kristus og lede folk til ham. Les
Galaterne 3:24; Jakobs bok 4:4-6; Alma 34:13-15,
som forklarer dette.

2. Evangeliets ordinanser vitner om Kristus.
Ofring av dyr. Adam ble befalt å ofre til Herren

og ble fortalt at det var «et bilde på Faderens
Enbårnes offer» (Moses 5:7). Denne praksisen ble
videreført blant Herrens paktsfolk til etter Kristi
tjenestegjerning, da den ble erstattet av nadverdens
ordinans. Studer sammenligningen av skriftsteder
på side 45 i denne boken. Den viser at ofringens
ordinans var et symbol på Guds Sønns offer. Merk
og krysshenvis disse skriftstedene i dine egne
skrifter.

Nadverden. Nadverdens ordinans, som ble inn-
stiftet av Herren under hans siste måltid, er en
stadig påminnelse for de hellige om Jesu Kristi
forsoning. Den gir oss også anledning til ofte å
fornye den pakt vi har inngått om å følge hans
eksempel og holde hans bud. Den peker bakover
i tid til forsoningen, mens ofringens ordinans i
fordums tid pekte fremover mot forsoningen.

Les, merk og krysshenvis 1. Korinterbrev
11:23-29 og 3. Nephi 18:1-11.

Dåp. Studer Paulus’ redegjørelse i Romerne
6:3-11 om forholdet mellom Frelserens begravelse
og oppstandelse, og den pakt de hellige inngår
når de døper seg.

3. Personer og steder vitner om Kristus.
Melkisedek, konge i Salem. Navnet Melkisedek betyr

«rettferdighets konge» eller «min konge er rettfer-
dig». Paulus omtalte Melkisedek som «rettferdig-
hets konge» og «freds konge» (Hebreerne 7:1-2).
Melkisedek ble stor fordi han fulgte Jehova – den
førjordiske Kristus. Jesus Kristus er den store rett-
ferdighets og freds konge (se Jeremia 23:5-6; Jesaja
9:6-7) som Melkisedek var et forbilde på.

Josef, solgt til Egypt, reddet senere Israel. Det er en
rekke likheter mellom Josef og Kristus. Dermed
var Josefs liv på mange måter et forbilde på eller
et forvarsel om Frelserens liv og virke. Noen av
de mange parallellene er følgende:
a. Josef ble elsket av sin far «fremfor alle [hans]

sønner» (1. Mosebok 37:3). Jesus er Faderens
«elskede Sønn» (Matteus 3:17).

b. Både Josef og Jesus ble forrådt av sine brødre og
solgt (se 1. Mosebok 37:26-27; Matteus 26:14-16).

c. Josef ble urettmessig anklaget av Potifars hustru
(se 1. Mosebok 39:13-18), og Jesus ble urettmes-
sig stilt til rette for Sanhedrin (se Matteus
26:57-66).

d. Begge var frelsere for Israel. Josef reddet sin
fars familie fra hungersnød og død ved å gi
dem brød (se 1. Mosebok 45:4-7). Jesus, som
er «livets brød» (Johannes 6:35), ga seg selv for
å redde Israel fra åndelige død.

e. Josefs brødre bøyde seg for ham som oppfyllelse
av hans profetiske drøm (se 1. Mosebok 37:5-8;
43:26). Til slutt skal alle bøye seg for Kristus og
erkjenne hans suverenitet (L&p 76:110).
Josva ledet Israel inn i det lovede land. Det er av

stor betydning at Josva, ikke Moses, ledet Israel
inn i det lovede land. Den norske formen av det
hebraiske navnet Yehoshua, eller Josva, er «Jesus».
Akkurat som Josva (Jesus) ledet israelittene inn i
deres lovede land, leder Jesus de trofaste av Israels
barn inn til deres lovede, evige arv.

David, Israels konge. Navnet David betyr
«avholdt». På gammeltestamentlig tid var David
Israels konge i dets storhetstid. Hans regjering var
bare et forvarsel om Jesu regjering, han som var
Faderens «elskede Sønn» (Joseph Smith – Historie
1:17). Jesus skal komme igjen og skal, som den
annen «David», regjere på Israels trone til evig tid
(se Esekiel 37:24-25; Jesaja 9:6-7).

Betlehem. Navnet Betlehem betyr «brødets hus».
Som oppfyllelse av en gammel profeti ble Jesus,
som er «livets brød» (Johannes 6:35, 48), født
i Betlehem (se Mika 5:2; Matteus 2-4-6; Lukas
2:15-16).

4. Gjenstander i Skriftene vitner om Kristus.
Liahona. Mormons bok forteller at akkurat som

Liahona ledet Lehis følge til det lovede land, vil
Kristi ord lede Herrens barn til himmelens rike.
Les Almas forklaring om Liahonas symbolikk i
Alma 37:38-46.

5. Naturfenomener vitner om Kristus.
Lys og mørke. Da Jesus, som er «verdens lys»

(Johannes 8:12), kom til verden, var tegnet i
Amerika på hans fødsel en dag, en natt og en dag
uten mørke (se 3. Nephi 1:15, 19). Da «verdens lys»
døde, var det tykt mørke både i Jerusalem og i
Amerika (se Matteus 27:45; 3. Nephi 8:19-23).

Herren lot det strømme vann fra et fjell. Da israelit-
tene reiste i ørkenen etter sin utvandring fra Egypt,
trengte de vann. Moses slo på et fjell, og vannet
strømmet frem og reddet dem fra å dø av tørst.
Denne fysiske hendelsen var et symbol på en ånde-
lig realitet, og bærer vitnesbyrd om Herrens makt
til å frelse. Gjennomgå skriftstedene i oversikten
nedenfor, som viser parallellene.

Jesus Kristus NadverdenPåske



45

Ofringens ordinans

3. Mosebok 1

Moses 5

2. Mosebok 12

2. Mosebok 12

Lukas 1

Hebreerbrevet 4

L&p 93

L&p 38:4

Matteus 26

Johannes 19

Lukas 22

Mosiah 3

Jesus Kristus

3. Mosebok 1
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Ytterligere studiekilder

■ Dallin H. Oaks besvarer i Lys over Norge, jan. 1989,
s. 56, spørsmålet «Hva mener dere om Messias?»
(Matteus 22:42).
■ Ezra Taft Benson: «Think on Christ», Ensign,
mars 1989, s. 2-4; den virkning våre tanker har på
vår karakter, og hvordan det å spørre Herren «Hva
vil du jeg skal gjøre?» kan påvirke oss.
■ Ezra Taft Benson: «Kom til Kristus og bli full-
komne i ham», Lys over Norge, juli 1988, s. 76; Kirken
som et hele kan «komme til Kristus».
■ Dallin H. Oaks: «Verdens lys og liv», Lys over
Norge, jan. 1988, s. 59; Jesus Kristus er både verdens
«lys» og «liv».
■ Lenet Hadley Read: «All Things Testify of Him:
Understanding Symbolism in the Scriptures», Ensign,
jan. 1981, s. 4-7; det finnes mange symboler i Skriftene
som vitner om Jesus Kristus.

Forslag til elevstudium

Følgende oppgaver kan brukes som hjemmelekser
eller til bruk i klasseperioden.
■ Forklar hvordan hvert av følgende elementer i
Skriftene vitner om Kristus og hans verk eller repre-
senterer ham. Skriftstedene i parentes vil gjøre det
lettere å forstå det profetiske budskapet i skriftste-
dene de står ved siden av.

1. Nadverden – se Matteus 26:26; 3. Nephi 18:1-11
(Moroni 6:6)

2. Manna – se 2. Mosebok 16:4, 14-15, 31, 35 (Johannes
6:30-35)

3. Vintreet – se Johannes 15:1-8
4. Jonas og hvalen – se Jonas 1:11-17 (Matteus 12:40;

L&p 20:23)
5. Adam – se 1. Korinterbrev 15:45 (Moses 1:34;

1. Korinterbrev 15:20, 47)
6. Høyprester – se Hebreerne 5:1-3 (Hebreerne 4:14;

9:23-28)
7. Lammet – se 2. Mosebok 12:3-7 (Jesaja 53:7;

Johannes 1:36; 1. Peter 1:19-20; Johannes’ åpenba-
ring 13:8)

■ Et av de største forbildene på Frelseren i Det gamle
testamente finnes i historien om da Abraham skulle
ofre sin sønn Isak (se Jakobs bok 4:5). Gjennomgå 1.
Mosebok 22:1-14 og finn parallellen mellom hver av
de oppførte hendelsene i Abrahams og Isaks liv i
følgende diagram, og den tilsvarende hendelsen i
Kristi liv:

(Svar)

A. Jesu blod ble utgytt.
B. Kristus bar korset.
C. Kristi offer fant sted i Jerusalem.
D. Jesus er Guds enbårne Sønn.
E. Gud elsket verden og ofret villig sin sønn.
F. Kristus var villig til å gjøre Faderens vilje.

Jesus Kristus
se Johannes
19:34: Lukas
22:44
se Johannes
19:17
se Markus 15:22

se Johannes 3:16

se Johannes 3:16

se Lukas 22:42

Abraham og Isak
A. Isak skulle få sitt blod

utgytt (se 1. Mosebok
22:10).

B. Isak bar veden til offerbå-
let (se 1. Mosebok 22:6).

C. Ofringen fant sted i
Moria-landet, eller
Jerusalem (se 1. Mosebok
22:2; 2. Krønikebok 3:1).

D. Isak var Abrahams
eneste sønn i pakten
(se 1. Mosebok 22:2).

E. Abraham elsket Gud og
var villig til å ofre sin
sønn (se 1. Mosebok
22:12).

F. Isak motsatte seg ikke.
Han var et villig offer (se
1. Mosebok 22:9).

Fysiske hendelser
på Moses’ tid
1. Israel vandret i

syndens ørken (se
2. Mosebok 17:1).

2. De trengte vann
for å opprettholde
det fysiske liv (se
2. Mosebok 17:1-3).

3. Moses slo på et fjell,
og vannet strøm-
met frem og reddet
dem fra å dø av
tørst (se 2. Mosebok
17:5-6; 1. Nephi
17:29).

Frelse tilveiebragt
av Jesus Kristus
1. Menneskene van-

drer i en verden av
synd (se L&p 84:49).

2. Menneskene trenger
det «levende vann»
fra Kristus som
fører til evig liv
(se Johannes 4:14).

3. Herren er den «klip-
pen» alle må bygge
på (se Helaman
5:12). Han ble slått
i Getsemane og på
Golgata for å frelse
oss fra åndelig død
(se Jesaja 53:4-5;
Matteus 26:31).
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Tillegg

Skriftene er fulle av symboler. Som nevnt i kapittel
11, er en gjenstands naturlige funksjon eller tilstand
en nøkkel til hva dette objektet kan symbolisere. Husk
også at et element kan symbolisere én ting i én sam-
menheng, og noe annet når det benyttes i en annen
sammenheng.

Her får du flere eksempler, oppført etter kategori,
på symboler som er brukt i Skriftene. Elementene som
er brukt som symboler, står oppført sammen med
eksempler på hva de kan symbolisere. Skriftsteder er
så sitert for å illustrere bruken av hvert symbol. Les
hvert skriftsted for å forstå det i riktig sammenheng.

Handlinger

■ Bøye hodet, bøye seg. Ydmykhet.
«Da bøyde mannen seg og falt ned for Herren i

tilbedelse» (1. Mosebok 24:26).
«De svarte: Ja, det står vel til med din tjener, vår

far. Han er ennå i live. Og de bøyde seg og kastet seg
ned for ham» (1. Mosebok 43:28).

Se også 1. Mosebok 24:48; 2. Mosebok 4:31; 12:27;
34:8; 1. Krønikebok 29:20; 2. Krønikebok 20:18; 29:30;
Nehemja 8:6.
■ Rive i stykker sine klær. Sorg, kval, et angrende
hjerte.

«Og Jakob sønderrev sine klær, bandt sekk om
hoftene og sørget over sin sønn i lang tid» (1. Mosebok
37:34).

«Da Mordekai fikk vite alt som hadde hendt, søn-
derrev han sine klær og kledde seg i sekk og aske. Så
gikk han ut i byen med høye klagerop» (Ester 4:1).

Se også 1. Mosebok 37:29; Dommerne 11:35;
2. Samuel 3:31; 13:19.

Dyr

■ Lam. Underkastelse.
«Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han

opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å
slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han
opplot ikke sin munn» (Jesaja 53:7).

«Og nå vil jeg spørre dere, mine elskede brødre,
hvordan Guds Lam kunne fullbyrde all rettferdighet
ved å bli døpt med vann?

... han ... ydmyker seg for Faderen og vitner for
Faderen at han ville være lydig mot ham ved å holde
hans bud» (2. Nephi 31:6-7).
■ Hest. Krig, erobring.

«Og jeg vil utrydde vognene i Efra’im og hestene
i Jerusalem. Alle krigsbuer skal skaffes bort, og han
skal tale fred» (Sakarja 9:10).

«Og jeg så - og se: En hvit hest, og han som satt på
den, hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og
han drog ut med seier og for å seire...

Og en annen hest drog ut, som var rød. Han som
satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så
de skulle slakte hverandre. Og det ble gitt ham et stort
sverd...

Da så jeg - og se: En gulblek hest. Han som satt på
den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med
ham. Og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av
jorden, til å drepe med sverd og med hungersnød og
med pest, og ved villdyrene på jorden» (Johannes’
åpenbaring 6:2, 4, 8).

«Og jeg så himmelen åpnet - og se: En hvit hest.
Og han som sitter på den, heter Trofast og Sannferdig,
og han dømmer og strider med rettferdighet»
(Johannes’ åpenbaring 19:11).
■ Okser. Arbeid, tjeneste, stabilitet, utholdenhet.

«For Skriften sier: Du skal ikke sette muleband på
en okse som tresker! - Og: Arbeideren er sin lønn
verd!» (1. Timoteus 5:18).

«Så laget han det støpte havet...
Havet stod på tolv okser. Tre vendte mot nord, tre

vendte mot vest, tre vendte mot sør, og tre vendte
mot øst. Havet hvilte på dem» (1. Kongebok 7:23, 25).

«Der hvor det ingen okser er, der er krybben tom.
Men rikelig vinning kommer ved oksens kraft»
(Ordspråkene 14:4).

Kroppsdeler

■ Hode. Regjeringsmakt eller ledende myndighet.
«Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvin-

nens hode, men Gud er Kristi hode» (1. Korinterbrev
11:3).

«Og [Kristus] er hodet for legemet, som er menig-
heten» (Kolosserne 1:18).
■ Arm. Makt, styrke, evne.

«Men Herren, som førte dere opp fra landet Egypt
med stor kraft og med utrakt arm, ham skal dere
frykte» (2. Kongebok 17:36).

«Du har en arm med velde! Sterk er din hånd»
(Salmene 89:14).

«Jeg vil ikke sette min lit til kjøds arm ... forbannet
er den som setter sin lit til mennesket eller holder kjød
for sin arm» (2. Nephi 4:34).
■ Bøyd kne. Ydmykhet.

«For meg skal hvert kne bøye seg» (Jesaja 45:23).
«For det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren,

for meg skal hvert kne bøye seg» (Romerne 14:11).
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Klær

■ Kappe. Rettferdighet.
«Jeg iførte meg rettferdighet som en kledning,

rettsinn bar jeg som kappe og lue» (Job 29:14).
«I rettferdighetens kappe har han svøpt meg»

(Jesaja 61:10).
«De rettferdige skal ha en fullkommen kunnskap

om sin glede og sin rettferdighet og være ikledd ren-
het, ja, rettferdighetens kappe» (2. Nephi 9:14).
■ Belte. Styrke. At man har belte på seg antyder
at man har fått evnen til å prestere eller opprett-
holde noe.

«Og rettferdighet skal være beltet han har om livet,
og trofasthet beltet om hans hofter» (Jesaja 11:5).

«Jeg vil kle ham i din kjortel og binde ditt belte
om ham og gi din makt i hans hånd» (Jesaja 22:21).

Se også 1. Samuelsbok 2:4; Salmene 18:32, 39;
65:5-6; 93:1.
■ Nakenhet. Skyld, skam, urenhet.

«Derfor skal vi ha en fullkommen kunnskap om
all vår skyld og vår urenhet og vår nakenhet, og de
rettferdige skal ha en fullkommen kunnskap om sin
glede og sin rettferdighet og være ikledd renhet, ja,
rettferdighetens kappe» (2. Nephi 9:14).

«På den tid talte Herren ved Jesaja, Amos’ sønn,
og sa: Du skal løse sekkeplagget av dine hofter og
dra skoen av din fot! Og han gjorde det. Han gikk
naken og barbent.

Da sa Herren: Likesom min tjener Jesaja har gått
naken og barbent og nå i tre år har vært et tegn og et
varsel om Egypt og Etiopia,

slik skal kongen i Assyria føre bort fangene fra
Egypt og de landflyktige fra Etiopia - de unge og de
gamle, nakne og barbente og med bar bak, til vanære
for Egypt» (Jesaja 20:2-4).

Farger

■ Hvitt. Renhet, rettferdighet.
«Mange skal bli renset og tvettet og prøvet»

(Daniel 12:10).
«De er rettferdige for evig ... deres klær [er] gjort

hvite i hans blod» (1. Nephi 12:10).
Se også Johannes’ åpenbaring 3:4-5; Mormon 9:6.

■ Rødt. Synd, forsoning.
«Om deres synder ... er røde som skarlagen, skal

de bli som den hvite ull» (Jesaja 1:18).
«Og røde skal Herrens klær være» (L&p 133:48;

Jesaja 63:2).
■ Rødt. Krig, død, lidelse.

«Hans stridskjemper har røde skjold» (Nahum 2:4).
«En annen hest drog ut, som var rød. Han som satt

på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så de
skulle slakte hverandre» (Johannes’ åpenbaring 6:4).

■ Grønt. Liv, velvære.
«Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting.
Han lar meg ligge i grønne enger» (Salmene 23:1-2).
«Velsignet er den mann som stoler på Herren, og

lar Herren være sin tillit.
Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og

skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når
heten kommer, alltid har det grønne blad» (Jeremia
17:7-8).

Mat

■ Brød. Middel til livsoppholdelse (fysisk eller
åndelig).

«Jeg er det levende brød som er kommet ned fra
himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve
i evighet» (Johannes 6:51).

«Ja, han sier: Kom til meg, og dere skal spise av
frukten fra livets tre, ja, dere skal fritt spise og drikke
av livets brød og vann» (Alma 5:34).
■ Salt. Uforgjengelighet, bestandig eller bevarende
egenskap.

«Dette er en evig saltpakt for Herrens åsyn for
deg og dine etterkommere» (4. Mosebok 18:19).

«Alle dine matoffer skal du salte. Du skal aldri
la saltet, som hører til din Guds pakt, mangle i ditt
offer, til alle dine offer skal du bære frem salt»
(3. Mosebok 2:13).

«Dere er jordens salt!» (Matteus 5:13).
Se også L&p 101:39-40; 3. Nephi 12:13.

Mineraler

■ Gull. Herlighet, stor verdi.
«På tronene satt det tjuefire eldste, kledd i hvite

klær og med kroner av gull på sine hoder» (Johannes’
åpenbaring 4:4).

«For du har møtt ham med velsignelse og lykke.
Du satte en krone av gull på hans hode» (Salmene
21:3).

«Muren var bygd av jaspis [rundt Jerusalem], og
staden var av rent gull, lik klart glass...

De tolv porter var tolv perler, hver av portene var
én perle. Og stadens gate var rent gull, som gjennom-
siktig glass» (Johannes’ åpenbaring 21:10, 18, 21).

Se også L&p 110:2; 137:4.
■ Kobber. Styrke, bestandighet.

«Knoklene er som kobberrør, og ben har den som
jernstenger» (Job 40:13).

«Stå opp og tresk, du Sions datter! For ditt horn
vil jeg gjøre til jern, og dine klover vil jeg gjøre til
kobber» (Mika 4:13).
■ Kobber – polert eller raffinert. Herlighet.

«De blinket som skinnende kobber» (Esekiel 1:7).
«Hans legeme var som krysolitt, ansiktet skinte

som lynet, hans øyne var som ildsluer, hans armer
og ben var å se til som blankt kobber» (Daniel 10:6).
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«Hans føtter var lik skinnende kobber, som om de
var glødet i en ovn» (Johannes’ åpenbaring 1:15).

Tall

■ Syv. Helt eller komplett, fylde.
«Dersom dere enda står meg imot og ikke vil lyde

meg, da vil jeg slå dere sju ganger mer, som deres
synder fortjener» (3. Mosebok 26:21).

«Om han så synder imot deg sju ganger om dagen,
og sju ganger kommer tilbake til deg og sier: Jeg
angrer! - så skal du tilgi ham» (Lukas 17:4).

Se også 3. Mosebok 4:17; Josva 6:4; 2. Kongebok
5:14; Lukas 11:26; Johannes’ åpenbaring 15:1.

Gjenstander

■ Alter. Gudsdyrkelse, offer, pakter eller Guds hus
hvor pakter inngås.

«På den tid skal det være et alter for Herren midt i
landet Egypt og en støtte for Herren ved dets grense»
(Jesaja 19:19).

«Om du da bærer frem ditt offer til alteret, og der
kommer i hu at din bror har grunn til å klage på deg,

da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først
bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær frem
ditt offer» (Matteus 5:23-24).

«Og da Lammet åpnet det femte seglet, så jeg under
alteret deres sjeler som var blitt slått i hjel for Guds
ords skyld og på grunn av det vitnesbyrd som de
hadde» (Johannes’ åpenbaring 6:9).

Se også Alma 17:4; Salmene 118:27; Jesaja 56:7;
60:7; Johannes’ åpenbaring 8:3; L&p 135:7.
■ Krone. Herredømme, opphøyelse.

«Så førte han kongesønnen ut og satte kronen på
ham og overgav vitnesbyrdet til ham. De gjorde ham
til konge» (2. Kongebok 11:12).

«Og de som mottar det i tro og lever rettferdig,
skal få det evige livs krone» (L&p 20:14).

«Da skal han bli kronet med sin herlighets krone
og sitte på sin makts trone for å regjere evindelig og
alltid» (L&p 76:108).

Se også 1. Korinterbrev 9:25, Jakobs brev 1:12;
1. Peter 5:4; Johannes’ åpenbaring 2:10; 4:4; L&p
29:12-13; 66:12; 81:6.

Ting i naturen

■ Klippe. Fasthet, soliditet – og av den grunn, åpen-
baringen om Kristus og hans evangelium.

«På denne klippe vil jeg bygge min menighet,
og dødsrikets porter skal ikke få makt over den»
(Matteus 16:18).

«Jeg er Messias, Sions konge, Himmelens klippe»
(Moses 7:53).

«Og de drakk alle den samme åndelige drikk. For
de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem,
og klippen var Kristus» (1. Korinterbrev 10:4).

«Min klippe som er mitt evangelium» (L&p 11:24).
Se også 1. Samuelsbok 2:2; Salmene 31:2-3;

Matteus 7:24-25; Lukas 6:48; 2. Nephi 28:28; Jakobs
bok 7:25; Helaman 5:12; 3. Nephi 11:39-40; 18:12-13;
L&p 6:34; 10:69.
■ Vann. Renselse, symbol på evangeliets budskap.

«Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal
bli rene» (Esekiel 36:25).

«For å hellige den ved å rense den ved vannbadet
i Ordet» (Efeserne 5:26).

«Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal
aldri i evighet tørste» (Johannes 4:14).

Se også Johannes 7:37; 4. Mosebok 8:7; 19:19-20;
3. Mosebok 15:13.

Ordinanser

■ Dåp. Begravelse og oppstandelse, fødsel.
«Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til

døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de
døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre
i et nytt liv.

For er vi blitt forenet med ham ved en død som er
lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstan-
delse som er lik hans oppstandelse.

Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med
ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi
ikke lenger skal være slaver under synden» (Romerne
6:4-6).

«Idet dere ble begravet med ham i dåpen, og i den
ble dere også oppreist med ham, ved troen på Guds
kraft - han som oppreiste Kristus fra de døde»
(Kolosserne 2:12).

Se også L&p 128:12-13.
■ Salving med olje. Innvie, helliggjøre, fylle med
Den hellige ånd og dens kraft.

«Med dette skal du kle Aron, din bror, og likeså
hans sønner. Og du skal salve dem og fylle deres
hender og hellige dem, så de kan tjene meg som
prester» (2. Mosebok 28:41).

«Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg
menighetens eldste, og de skal be for ham og salve
ham med olje i Herrens navn.

Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren
skal reise ham opp» (Jakobs brev 5:14-15).

Se også 2. Mosebok 30:30, 40:9-11, 1. Samuelsbok
9:16; 16:13; Salmene 23:5.

Steder

■ Babylon. Synd, verdslighet.
«Alle de stolte og alle de ugudelige [skal] være som

halm, og jeg vil brenne dem opp, for jeg er
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Hærskarenes Herre, og jeg vil ikke spare noen som
blir tilbake i Babylon» (L&p 64:24).

«De søker ikke Herren for å grunnfeste hans rett-
ferdighet, men hvert menneske går sin egen vei og
etter sin egen guds bilde — et bilde som er i verdens
lignelse, og hvis vesen er en avgud som blir gammel
og skal forgå i Babylon, ja, Babylon den store som
skal falle» (L&p 1:16).

«Dra ut fra nasjonene, ja, fra Babylon, fra ugu-
delighetens midte, som er et åndelig Babylon»
(L&p 133:14).

(Se også Jesaja 48:20; Sakarja 2:7; Johannes’ åpen-
baring 14:8; 16:19; 17:5; 18:2; L&p 35:11; 86:3.)
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