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«Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges misjon er å
hjelpe Faderen i hans store verk ved å innby alle til å komme
‘til Kristus og bli fullkomne i ham’ (Moroni 10:32, se også
L&p 20:59). . .

«Formålet med religionsundervisning i Kirkens skoleverk
er å bistå den enkelte, familien og prestedømslederne i å
oppfylle Kirkens misjon» (Undervisning i evangeliet – En hånd-
bok for lærere og ledere i Kirkens skoleverk [1994], s. 3). Det
første området å vektlegge for å nå dette mål er å undervise
elevene i Jesu Kristi evangelium slik det finnes i standard-
verkene og profetenes ord. Denne boken er ment å skulle
hjelpe deg å oppnå dette – uansett undervisningserfaring og
på hvilket språk eller i hvilket land du underviser.

Det andre området å vektlegge er å undervise ved forskrift,
ved eksempel og ved Åndens kraft. For å kunne undervise
ved forskrift må du først søke, «ved studium og ved tro»
(L&p 88:118), å forstå prinsippene i Jesu Kristi evangelium.
For å kunne undervise ved eksempel må du selv etterleve
evangeliet. Eldste Boyd K. Packer, medlem av De tolv apost-
lers quorum, har sagt om å undervise ved Ånden: «Kraft
kommer når en lærer har gjort alt han kan for å forberede
seg, ikke bare til den enkelte leksjon, men ved å holde sitt
liv i harmoni med Ånden. Hvis han vil lære å sette sin lit til
Åndens inspirasjon, kan han gå frem for klassen. . . sikker
på den kunnskap han kan undervise i ved inspirasjon»
(Teach Ye Diligently [1975], s. 306). Kraften som eldste Packer
talte om, tilkjennegis når en lærer bærer personlig vitnesbyrd
om prinsippet eller læresetningen som blir gjennomgått.

Hvordan bruke denne boken
Skriftene er din primære kilde når du forbereder leksjonene.
Du skulle ha følgende Seminar-bøker til hjelp i ditt skriftstu-
dium og i forberedelsen til leksjonene:

• Lære og pakter og Kirkens historie – lærerens ressursbok
(denne boken, artikkelnr. 34591 170)

• Lære og pakter og Kirkens historie – elevens studieveiledning
(elevheftet for hjemmestudiet, artikkelnr. 34190 170)

• Visningshjelp – Lære og pakter og Kirkens historie
(støttemateriell for videoserien, artikkelnr. 34811 170)

Du skulle også ha følgende Institutt-bøker for elever:

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325
(artikkelnr. 32493 170)

• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343
(artikkelnr. 32502 170)

• Den kostelige perle – elevhefte – Religion 327 
(artikkelnr. 35852 170)

Disse bøkene erstatter ikke ditt skriftstudium, og de er heller
ingen erstatning for Den hellige ånds veiledning når du
forbereder deg til å undervise elevene. De er tilleggskilder
for deg i forberedelsen til leksjonene. Spesielt Lære og pakter
og Kirkens historie – lærerens ressursbok gir innledende opplys-
ninger til skriftstedbolker, skisserer viktige prinsipper i
evangeliet å se etter og gir forslag til hvordan undervis-
ningen i mange av disse prinsippene kan legges opp for å
hjelpe elevene å forstå dem og anvende dem på seg selv.

«Skoleverkets administrasjon har bestemt at det i daglig
Seminar, hvor man har mer tid til undervisning, bør under-
vises i Skriftene fortløpende. En av de beste måter å under-
vise i Jesu Kristi evangelium på er å undervise i Skriftene
fortløpende. Det vil si at man underviser i den rekkefølge
Skriftene står i standardverkene » (Undervisning i evangeliet,
s. 20, se nærmere informasjon om fortløpende undervisning
i Skriftene på nevnte side). Denne boken følger rekkefølgen
i Skriftene, men gir ikke undervisningshjelpemidler for alle
versene i den enkelte skriftstedbolk. Ytterligere hjelpemidler
finnes i Instituttets elevbøker og Seminarets studieveiled-
ning for elever.

Undervisning i evangeliet – En håndbok for lærere og ledere i
Kirkens skoleverk (artikkelnr. 34829 170) gir detaljert hjelp

1

INNLEDNING TIL LÆRE OG PAKTER OG KIRKENS HISTORIE – 
LÆRERENS RESSURSBOK



med hensyn til å undervise i en klasse i Kirkens skoleverk.
Du skulle gjøre deg godt kjent med innholdet i den. Føl-
gende generelle forslag kan være til hjelp i din forberedelse.

Forbered deg til å studere evangeliet og undervise i det 

• Etterlev evangeliet.

• Be om at Ånden må lede deg mens du studerer, mens
du forbereder deg og mens du underviser.

• Utøv tro på Herren, på Åndens kraft og på Skriftenes
kraft til å dekke elevenes behov.

Avgjør hva du vil ta med i undervisningen

• Avgjør hvilken del av Skriftene du vil dekke i leksjonen.
Denne boken er delt opp i skriftstedbolker som i de fleste
tilfeller faller sammen med kapitlene i Lære og pakter.
Fremdriftsplanen på side 5–6 kan hjelpe deg å avgjøre
hvor mye materiale du skal ta med hver dag eller uke.

• Studer skriftstedbolken grundig. Les den flere ganger,
og noter deg læresetningene, prinsippene, hendelsene og
vanskelige ord eller uttrykk. Denne boken, Institutt-
bøkene for elever og elevheftet vil hjelpe deg å forstå
skriftstedbolken og avgjøre hva som er viktig for elevene.
Du vil undervise mer effektivt hvis du har oppdaget noe
inspirerende i skriftstedbolken. Da kan du lede elevene
til en tilsvarende oppdagelse.

• Velg de læresetninger, prinsipper og hendelser som er
viktigst for dine elever å lære. La Åndens tilskyndelser
og elevenes behov lede deg når du avgjør hva du skal
ta med.

Merk: Nyttige forslag til hva du skal undervise om, finnes
i «Bestem Hva», presentasjon 19 i Undervisning i evangeliet –
videopresentasjoner (artikkelnr. 56953 170).

Avgjør hvordan du vil undervise

• Velg en eller flere undervisningsmetoder for hver hen-
delse, hvert prinsipp eller hver læresetning du ønsker å

ta med. Bruk dine egne metoder eller dem som foreslås
i pensummaterialet.

• Velg metoder som stimulerer elevenes interesse, til delta-
kelse og anvendelse.

1. Interesse vil si at elevene er forberedt åndelig og intel-
lektuelt, våkne, fokuserte og villige til å delta i
læringen. «Interesse er en tilstand i såvel hjerte som
sinn» (Undervisning i evangeliet – En håndbok, s. 13).
Det er ikke et knep som brukes til å begynne en leksjon.
Det er en kontinuerlig vurdering av elevenes fokus.

2. Deltakelse vil si at elevene er engasjert i læringspro-
sessen. Deltakelsen kan være fysisk, følelsesmessig og
intellektuell, så vel som åndelig. Jo mer engasjert
elevene er i læringsprosessen, desto mer vil de forstå,
huske og anvende.

3. Anvendelse vil si at elevene tar imot idéene som blir
gjennomgått, forstår hvordan de selv kan anvende
dem, og deretter søker å etterleve disse prinsippene.

Merk: Nyttige forslag til hvordan du skal undervise, finnes i
«Bestem Hvordan», presentasjon 20 i Undervisning i evangeliet
– videopresentasjoner. Se også «Metoder for undervisning i
Skriftene» i tillegget (s. 287–91).

Hvordan denne boken er organisert
Kildemateriale til skriftstedbolkene finnes i fire deler.

Innledning

«Innledning» gir bakgrunnsmateriale og andre opplysninger
som hjelper deg å forstå skriftstedbolken i historisk ramme
og i Skriftenes ramme. Dette, sammen med bakgrunnsopp-
lysningene i elevens studieveiledning og bøkene for Insti-
tutt-elever, kan berike ditt eget studium og din forståelse av
Skriftene.

Du kan også bruke det innledende materiale til å finne:

• Motiverende spørsmål du kan stille elevene og vekke
deres interesse for å lære.

Innledning til Lære og pakter og Kirkens historie – lærerens ressursbok
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• Bakgrunnsopplysninger, noe elevene skal se etter mens
de leser, og annen hjelp før lesingen.

• Sitater som kan vises eller skrives på tavlen, eller merk-
nader elevene kan skrive i sine standardverker.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter

Du kan finne mange viktige læresetninger og prinsipper i en
skriftstedbolk. Under «Noen viktige prinsipper i evangeliet
å se etter» regnes opp noen av dem som du kanskje ønsker
å lære elevene. Her følger noen måter du kan bruke dem på
i undervisningen:

• Bruk dem som standard for å sikre at du underviser i
riktig lære.

• Bruk dem til å avgjøre hva elevene trenger å lære.

• Skriv dem på tavlen for å gi elevene prinsipper å se etter
mens de studerer skriftstedbolken.

• Be elevene se etter flere skriftsteder som støtter eller
forklarer læresetningen.

Flere kilder

Under «Flere kilder» oppgis tilsvarende sider i Kirkens
historie i tidenes fylde og boken Lære og pakter for Institutt-
elever. Disse Institutt-bøkene gir ytterligere historisk
bakgrunnsstoff for de delene du skal undervise om. Mens
president Joseph Fielding Smith var president for De tolvs
quorum, sa han følgende om hvor viktig det er å studere
Kirkens lære og historie samtidig: «Dere kommer ikke til
å få tak i alt som er der medmindre dere leser den kapittel
for kapittel; og når dere gjør det, vil dere måtte studere
den med riktig bakgrunnsbelysning slik dere finner den i
Kirkens historie.» (Frelsende læresetninger, 3:161.)

Av og til inneholder «Flere kilder» også stoff fra tillegget
eller annet materiale.

Undervisningsforslag

«Undervisningsforslag» inneholder undervisningsidéer
som du kan overveie når du avgjør hvordan du skal presen-
tere hendelsene, prinsippene og læresetningene du har
valgt fra skriftstedbolken. Det kreves ikke at du skal bruke

disse undervisningsforslagene. De er gitt som en ressurs
for deg når du ved Åndens hjelp overveier elevenes behov.
Du vil også finne nyttige forslag i elevenes studieveiledning
som kan tilpasses til bruk i klassen (se «En innledning for
lærere til Lære og pakter og Kirkens historie – elevens studievei-
ledning», s. 4).

Overskriftene til undervisningsforslagene omfatter bl.a.
følgende opplysninger:

• Fokusering. Som innledning til hvert forslag er en
uttalelse i fet skrift som forteller hvilke vers eller kapitler
og hvilket prinsipp nettopp dette undervisningsforslaget
fokuserer på. Disse uttalelsene tilsvarer ofte prinsippene
som finnes i «Noen viktige prinsipper i evangeliet å se
etter» i skriftstedbolken.

• Kjenn Skriftene. Undervisningsforslag som
inneholder Kjenn Skriftene-vers, angis med det

symbolet som står her. President Howard W. Hunter,
daværende president for De tolvs quorum, sa: «Vi håper
at ingen av deres elever går ut av klassen og er redde,
forlegne eller skamfulle fordi de ikke kan finne den hjelp
de trenger, fordi de ikke kjenner Skriftene godt nok til å
finne skriftstedene som passer» (The Teachings of Howard
W. Hunter, red. Clyde J. Williams [1997], s. 187).

«Kjenn Skriftene» er en metode til å lære elevene hvordan
de skal finne vers i Skriftene, lære å forstå hva de betyr
og anvende dem på seg selv. Hundre skriftsteder – 25 for
hvert kurs i Skriftene – er blitt valgt til å vektlegges
spesielt i Seminar. Disse versene er merket «Kjenn Skrif-
tene» i undervisningsforslagene der de er med. Du skulle
hjelpe elevene å lære Kjenn Skriftene-versene ved å
gjennomgå dem i klassen og oppmuntre elevene til å
lære dem på egen hånd. Forslag til hvordan du kan
oppmuntre klassen til å kjenne Skriftene, samt en liste
over Kjenn Skriftene-henvisningene til alle fire studiekur-
sene, finner du under «Kjenn Skriftene», «Metoder for
å undervise i Kjenn Skriftene» og Kjenn Skriftene-lister»
i tillegget (s. 292–297, se også Undervisning i evangeliet –
En håndbok, side 34–35).

• Uke-symbol. Dette symbolet angir undervisnings-
forslag som anbefales for en lærer i et hjemme-

studie-program, eller en som ønsker hjelp med å under-
vise i større deler av Skriftene.

S  M  T  W  TH  F  S
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• Tidsangivelse. Til slutt i overskriften angis omtrent hvor
lang tid undervisningen vil ta ved å følge dette forslaget.
Det er kun tatt med for å hjelpe deg å planlegge dine
daglige leksjoner og er ikke noen angivelse av hvor mye
tid du bør bruke på å undervise i dette.

Andre undervisningshjelpemidler
• Videoer. Videoen Lære og pakter og Kirkens historie

(artikkelnr. 56786 170) inneholder presentasjoner
som hjelper deg å undervise i Lære og pakter og Kirkens
historie. Undervisningsforslag til disse videopresenta-
sjonene finnes i Visningshjelp – Lære og pakter og Kirkens
historie (artikkelnr. 34811 170). Skriftstedbolker som det
finnes en videopresentasjon for, er merket med symbolet
som står her, og et notat i begynnelsen av undervisnings-
forslags-delen.

• Tillegg. Av og til viser et undervisningsforslag til en
oversikt, en tilsvarende del eller et utdelingsark i tillegget
som kan være nyttig for deg. Disse tingene henvises til
ved tittel og sidetall.

• Bildesettet «Kunst inspirert av evangeliet» (artikkelnr.
34730 170). De 160 fargebildene i denne pakken skildrer
historier fra Skriftene og Kirkens historie og illustrerer
prinsipper i evangeliet. De fleste bildene som nevnes
i undervisningsforslagene i denne boken, er hentet fra
dette bildesettet. Pakken finnes på wards- og grensbiblio-
tekene overalt i Kirken. Merk: Hvis dere har bestilt bilde-
settet «Kunst inspirert av evangeliet» før 1999, trenger
dere kanskje også supplementet (artikkelnr. 34740 170)
for å ha alle de 160 bildene.

• Elevenes lesing av Lære og pakter. Oppfordre elevene
til å lese hele Lære og pakter og Joseph Smith – Historie.
President Spencer W.Kimball sa en gang: «Jeg har oppda-
get at når jeg tar lett på mitt forhold til Guddommen, og
når det virker som om intet guddommelige øre lytter og
ingen guddommelig røst taler, da er jeg langt, langt borte.
Hvis jeg fordyper meg i Skriftene, minker avstanden og
åndeligheten vender tilbake.» (The Teachings of Spencer W.
Kimball, red. Edward L.Kimball [1982], s. 135.)

Oppfordre elevene til å følge oppdragene i leseplanen for
Lære og pakter og Kirkens historie i Lære og pakter og
Kirkens historie – elevens studieveiledning. (Du må muligens
tilpasse oversikten til deres skoleår.) Dette vil hjelpe dem
å avpasse lesingen til klasseaktivitetene.

Elever som ønsker å lese videre, kan gjøre det, men
oppfordre dem til å lese gjennom skriftstedbolken klassen
skal studere gjennom uken. Når du bruker leseoversikten,
blir du utfordret til å tilpasse deg selv gjennom året
slik at du kan undervise i hele kursopplegget for Lære
og pakter og Kirkens historie.

• Elever med spesielle behov. Spesielle behov er et generelt
uttrykk som brukes om elever med helt spesielle omsten-
digheter. Det kan være elever med lese- eller lærevansker,
adferdsforstyrrelser og svekkede intellektuelle evner.
Det kan også være elever som sitter i fengsel, går på
spesialskoler, sitter i rullestol, er bundet til hjemmet, har
problemer med hørsel eller syn osv.

Profeten Joseph Smith sa: «Alle sinn og ånder som Gud
noensinne har sendt til verden, kan forøkes» (Profeten
Joseph Smiths læresetninger, s. 266). Innenfor rimelighetens
grenser skulle du gjøre alt du kan for å dekke lærebeho-
vene til alle elevene. Det er kanskje ikke mulig å dekke
alle behovene til alle elevene hele tiden. Men du kan være
oppmerksom på elevenes spesielle behov og tilpasse det
regulære pensum-materialet, så alle elevene kan få noe ut
av i det minste en del av hver leksjon. Andre elever kan
også få anledning til å hjelpe elever med spesielle behov.
Slik uselvisk tjeneste er til velsignelse både for den som
gir og den som mottar.

Liahona er en god kilde til artikler, bilder og idéer som
kan passe til elevenes spesielle behov. Bildepakken
«Kunst inspirert av evangeliet» er en annen kilde til bilder
som kan være nyttig for deg i undervisningen.

En innledning for lærere til Lære og pakter og
Kirkens historie – elevens studieveiledning
Lære og pakter og Kirkens historie – elevens studieveiledning
hjelper elevene å lese Lære og pakter og deretter grunne
over og anvende dens læresetninger. Den er påkrevet
for hjemmestudie-programmet, men de fleste lærere i
daglige kurs vil også finne den nyttig i forberedelse og
undervisning.

Bruk i Seminars hjemmestudie-program

Seminar er et program for fem dager i uken (eller tilsva-
rende) gjennom hele skoleåret. Siden klassene i hjemme-
studie-Seminar møtes bare én gang i uken, skulle disse

Innledning til Lære og pakter og Kirkens historie – lærerens ressursbok
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elevene bruke elevens studieveiledning de andre fire
dagene. Selv om alle elever oppfordres til å lese i Skriftene
hver dag, skulle elevene med hjemmestudium være klar
over at det ventes at de skal bruke 30–40 minutter hver
dag fire skoledager hver uke til å arbeide med oppgaver
og oppdrag i studieveiledningen.

Elevene skriver ikke i studieveiledningen. Bruk en av
følgende muligheter til skriftlige oppgaver:

• La hver elev gjøre det skriftlige arbeidet på ark i en
ringperm og levere de ferdige arkene hver uke. Når du
leverer arbeidet tilbake, kan eleven sette sidene inn i
permen igjen.

• La hver elev bruke to skrivebøker og bruke dem
vekselsvis. Den første uken arbeider eleven i den ene
skriveboken og leverer den til deg når dere har klasse.
Neste uke skriver eleven i den andre skriveboken, så
bytter dere bøker i klassen osv.

Når du har samlet inn elevenes arbeid hver uke, leser du det
og skriver kommentarer til elevene. Dette er en utmerket
anledning for deg til å bli kjent med elevene og avgjøre hvor
godt de forstår det de studerer. Du kan bidra til å motivere
elevene ved å la dem gi de andre del i noe av det de har
skrevet i skriveboken, som en del av den ukentlige klasse-
leksjonen.

Vurdering i elevenes skrivebøker

Det finnes ikke noe svarark for å kontrollere aktivitetene i
elevens studieveiledning. Noen av svarene finnes i skriftste-

dene og skulle være tydelige for deg når du gjør deg kjent
med den enkelte aktivitet. Andre er basert på elevenes idéer,
erfaringer, meninger og vitnesbyrd. I disse tilfellene er det
kanskje ikke noe bestemt riktig svar. Vurder elevene etter
hvor mye de har anstrengt seg i forhold til sine evner. Når
du skriver kommentarer, retter du eventuelle misforståelser
eller svar som tydelig er gale, og roser elevene for innsatsen.

Vær fintfølende overfor elever med spesielle behov, og
tilpass elevenes studieveiledning deretter. Du kan for
eksempel la elever med en funksjonshemning som gjør det
vanskelig å skrive, bruke båndopptaker og lese inn svarene
sine, eller la en venn eller et familiemedlem skrive for
ham/henne. Du må kanskje tilpasse antall studieoppgaver
som gis til enkelte elever, på grunn av spesielle behov.
Andre elever er kanskje kommet lengre og kan oppfordres
til å gjøre mer enn det som er minimumskravene.

Bruk i det daglige Seminar-programmet

Lære og pakter og Kirkens historie – elevens studieveiledning
anbefales for alle elever i daglig Seminar. Alle elevene skulle
ha sitt eget eksemplar eller i det minste tilgang til et eksem-
plar. Du kan da la elevene se under «Forstå Skriftene» for å
få hjelp til å forstå vanskelige ord og uttrykk og for å finne
sitater og forklaringer. Dessuten er leksjonene om Kirkens
historie i den siste delen av denne boken lagt opp slik at de
må lese i studieveiledningen.

Når du forbereder deg til leksjonene, ser du på innledningen
til hver skriftstedbolk og til «Studer Skriftene» for å få hjelp
til å avgjøre hva du skal ta med og hvordan du skal under-
vise. Noen av innledningene inneholder for eksempel disku-
sjonsspørsmål som bidrar til å vekke interesse hos elevene.
Av og til kan du gjerne la elevene gjøre en av oppgavene
under «Studer Skriftene» i klassen og la dem lese det de har
skrevet, enten gruppevis eller sammen med hele klassen.
Selv når aktivitetene ikke brukes nøyaktig slik som angitt i
studieveiledningen, kan de gi gode idéer som kan tilpasses
til bruk i et klasserom.

Innledning til Lære og pakter og Kirkens historie – lærerens ressursbok
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Som for de andre standardverkene er det ikke nok tid i et
skoleår til å drøfte hvert vers i Lære og pakter og i den
tilhørende historie. Utfordringen består i å avpasse under-
visningen. Hvis dere går langsomt frem og bruker for mye
tid på å undervise Lære og pakter 45 eller 76, vil dere gå
glipp av budskapene i kapitlene i slutten av Lære og pakter
og i de siste-dagers-helliges historie. Hvis dere går for raskt
frem, kan det tenkes at elevene ikke forstår og verdsetter
viktige deler av Lære og pakter. Bruk denne fremdriftsplanen
som hjelp til å bestemme hvor mye du må dekke hver dag
og uke og hvilke kapitler du skal gi elevene i oppgave å lese.

Fordi det er mange slags Seminar-programmer rundt i ver-
den, er det ikke mulig å organisere denne boken slik at den
passer til enhver situasjon. Du kan tilpasse denne 36-ukers-

planen til deres program og til elevenes behov. Det under-
vises i Seminar fem dager i uken, men det er bare leksjons-
materiale til fire dager, for det skal være tid til avbrytelser
som skoleaktiviteter og –møter, spesielle Seminar-aktiviteter
og –presentasjoner, Kjenn Skriftene og prøver og spørre-
konkurranser. Du kan velge å bruke mer enn én dag for å
undervise grundigere i en skriftstedbolk. Denne fleksibili-
teten skal oppmuntre deg til å søke Åndens veiledning for
å dekke elevenes spesielle behov.

Å undervise Kirkens ungdom i Jesu Kristi evangelium er
en hellig tillit og en gledesfylt plikt. Måtte Herren velsigne
deg og elevene dine mens dere studerer Lære og pakter og
Kirkens historie.
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FREMDRIFTSPLAN FOR UNDERVISNING AV LÆRE OG PAKTER OG KIRKENS HISTORIE

Fremdriftsplan for et 36-ukers skoleår

Uke Forslag til skriftstedbolk som skal gjennomgås

1 1.–2. dag: Oversikt over frelsesplanen
3. dag: Oversikt over Lære og pakter og Kirkens historie
4. dag: Det store frafall og Kirkens historie

2 1. dag: Tittelsiden i Lære og pakter, Innledende forklaringer til 
Lære og pakter, Kronologisk oversikt over innholdet

2.–3. dag: Joseph Smith – Historie 1:1–65
4. dag: Lære og pakter 1

3 1. dag: Kapittel 2
2.–3. dag: Kapittel 3, 10
4. dag: Kapittel 4–5

4 1. dag: Kapittel 6–7
2. dag: Kapittel 8–9
3. dag: Kapittel 11–12
4. dag: Kapittel 13, Joseph Smith – Historie 1:66–75

5 1. dag: Kapittel 14–17
2. dag: Kapittel 18
3. dag: Kapittel 19
4. dag: Kapittel 20

6 1. dag: Kapittel 20 (forts.)
2. dag: Kapittel 21–22
3. dag: Kapittel 23–24
4. dag: Kapittel 25

7 1. dag: Kapittel 26–27
2. dag: Kapittel 28
3.–4. dag: Kapittel 29

8 1. dag: Kapittel 30–31
2. dag: Kapittel 32–34
3. dag: Kapittel 35–36
4. dag: Kapittel 37–38

9 1. dag: Kapittel 37–38 (forts.)
2. dag: Kapittel 39–41
3.–4. dag: Kapittel 42

Uke Forslag til skriftstedbolk som skal gjennomgås

10 1. dag: Kapittel 43
2.–3. dag: Kapittel 44–45
4. dag: Kapittel 46

11 1.–2. dag: Kapittel 47–49
3.–4. dag: Kapittel 50–52

12 1. dag: Kapittel 53–55
2. dag: Kapittel 56
3.–4. dag: Kapittel 57–58

13 1.–2. dag: Kapittel 59
3. dag: Kapittel 60–62
4. dag: Kapittel 63

14 1.–2. dag: Kapittel 64
3. dag: Kapittel 65
4. dag: Kapittel 66–67

15 1. dag: Kapittel 68
2. dag: Kapittel 69–71
3. dag: Kapittel 72–73
4. dag: Kapittel 74–75

16 1.–3. dag: Kapittel 76
4. dag: Kapittel 77

17 1. dag: Kapittel 78–80
2. dag: Kapittel 81–83
3.–4. dag: Kapittel 84

18 1. dag: Kapittel 85–86
2. dag: Kapittel 87
3.–4. dag: Kapittel 88

19 1. dag: Kapittel 88 (forts.)
2. dag: Kapittel 89
3. dag: Kapittel 90–92
4. dag: Kapittel 93

20 1. dag: Kapittel 93 (forts.)
2. dag: Kapittel 94–96
3. dag: Kapittel 97
4. dag: Kapittel 98
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Uke Forslag til skriftstedbolk som skal gjennomgås

21 1. dag: Kapittel 99–100
2 –3. dag: Kapittel 101
4. dag: Kapittel 102

22 1 –2. dag: Kapittel 103, 105
3. dag: Kapittel 104
4.dag: Kapittel 106–107

23 1. dag: Kapittel 106–107 (forts.)
2.–4. dag: Kapittel 108–110

24 1. dag: Kapittel 111–112
2.–3. dag: Kapittel 113–116
4. dag: Kapittel 117–118

25 1. dag: Kapittel 119–120
2.–4. dag: Kapittel 121–123

26 1. dag: Kapittel 121–123 (forts.)
2.–3. dag: Kapittel 124–126
4. dag: Kapittel 127–128

27 1. dag: Kapittel 127–128 (forts.)
2.–3. dag: Kapittel 129–130
4. dag: Kapittel 131

28 1.–2. dag: Kapittel 132
3.–4. dag: Kapittel 133

29 1. dag: Kapittel 134
2.–3. dag: Kapittel 135
4. dag: Kapittel 137

Uke Forslag til skriftstedbolk som skal gjennomgås

30 1. dag: Suksesjon i presidentskapet
2.–3. dag: Vandringen vestover
4. dag: Kapittel 136

31 1.–2. dag: President Brigham Young
3.–4. dag: Arven etter president Brigham Young

32 1. dag: President John Taylor
2. dag: President Wilford Woodruff
3. dag: Offisiell erklæring 1
4. dag: President Lorenzo Snow

33 1. dag: President Joseph F. Smith
2. dag: Kapittel 138
3. dag: President Heber J. Grant
4. dag: President George Albert Smith

34 1. dag: President David O. McKay
2. dag: President Joseph Fielding Smith
3. dag: President Harold B. Lee
4. dag: President Spencer W. Kimball

35 1. dag: Offisiell erklæring 2
2. dag: President Ezra Taft Benson
3. dag: President Howard W. Hunter
4. dag: President Gordon B. Hinckley

36 1. dag: Familien – En erklæring til verden
2. dag: Den levende Kristus – Apostlenes vitnesbyrd
3. dag: Trosartiklene
4. dag: Vår plass i Kirkens historie



Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presentasjon
1, «Frelsesplanen» (10.13), kan brukes til å undervise

om frelsesplanen (se Visningshjelp – Lære og pakter og Kirkens
historie for å finne undervisningsforslag).

Innledning
I 1993 sa eldste Boyd K. Packer til lærerne i Kirkens skole-
verk at de skulle gi en oversikt over frelsesplanen ved
begynnelsen av hvert skoleår. Undervisningsforslagene
nedenfor viser ofte til eldste Packers tale «Den store plan for
lykke». Deler av talen er, sammen med andre hjelpemidler,
tatt med i tillegget. Vennligst se på den mens du forbereder
deg til å lære elevene om frelsesplanen. (Se «Den store plan
for lykke», s. 294–97.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
Merk: Studer ydmykt dette innledende materiale og overvei
prinsippene under denne overskriften før du tilrettelegger
leksjonene.

• Vår himmelske Fader er en herliggjort, fullkommengjort,
celestial Fader som har en fylde av glede (se 3. Nephi 28:10).

• Vi levde sammen med vår himmelske Fader før vi kom
til jorden. Vi er hans åndebarn, og han ønsker at vi
skal få den samme glede som han har ved å bli ham lik
(se Jeremia 1:5, Hebreerbrevet 12:9, L&p 93:33–34,
Abraham 3:26).

• For å bli Gud lik må vi ha et oppstandent, herliggjort
fysisk legeme, og vi må vokse for å bli i besittelse av
guddommelige egenskaper (se Alma 11:43–44, Job 19:26,
3. Nephi 27:27, L&p 130:22).

• Vårt liv i dødeligheten er ment å skulle hjelpe oss å få
guddommelige egenskaper. Det gir oss anledning til å få
et fysisk legeme og lære guddommens leksjoner ved å
ha frihet til å velge å følge Guds råd eller Satans fristelser
(se 1. Mosebok 2:16–17, 2. Nephi 2:25–27, Alma 34:32–34).

• Jordens skapelse og Adams fall tilveiebragte de nødven-
dige betingelser for jordelivet, deriblant åndelig og
fysisk død og en verden der det er slit, smerte og sorg
(se 1. Mosebok 2:17, 3:6–7, 2. Nephi 2:15–25).

• Jesu Kristi forsoning sørger for oppstandelsen, så alle
vil få et udødelig fysisk legeme (se Job 19:25–27, Esekiel
37:12–14, Alma 11:42–45, 42:23).

• Forsoningen kan også rense oss fra personlige synder ved
at vi omvender oss, og gjøre oss i stand til å få evig liv og
bli Gud lik (se Jesaja 1:18, 2. Nephi 10:24–25, Mosiah 3:19,
Moroni 10:32–33).

• I hver evangelieutdeling har Jesus Kristus sendt profeter
til å undervise Guds barn på jorden i hans evangelium.

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har blitt
opprettet i disse siste dager for å innby alle til å komme til
Kristus og få del i hans store plan for lykke (se Amos 3:7,
Alma 12:32–34, L&p 1:1–14, 20:59).

Flere kilder
• «Den store plan for lykke», s. 294–97.

Undervisningsforslag 
Merk: Velg fra idéene under denne overskriften, eller bruk
noen av dine egne, mens du forbereder deg til å gi elevene
en oversikt over det oppgitte emnet. De fire undervisnings-
forslagene for oversikten over frelsesplanen vil være de
samme for hvert av de fire kursene i Skriftene. Det anbefales
at du benytter et nytt forslag for undervisningen hvert år.

Oversikt over frelsesplanen – 1. forslag.
(90–120 minutter)

Hjelp elevene å danne seg et bilde av frelsesplanen (planen
for lykke) ved å strekke en tråd fra den ene veggen til den
andre. Heng en binders på tråden slik at den lett kan gli
over tråden. Lag to identiske figurer, den ene av klar plast
og den andre av hvitt papir, som kan festes til bindersen.

Fortell elevene at tråden representerer vår livslinje, og at
den ene enden av tråden representerer vår fortid og den
andre vår fremtid. Den klare plastfiguren representerer vårt
åndelige legeme, og den hvite papirfiguren representerer
vårt fysiske legeme. Flytt bindersen langs tråden og fest
figurene til den etter hvert som dere drøfter utviklingen
fra vår førjordiske fortid til vår etterjordiske fremtid. Når
dere behandler døden, skiller du den klare plastfiguren
fra den hvite papirfiguren. Still spørsmål som de som står i
de følgende avsnittene, mens du lærer dem om planen for
lykke, og bruk opplysningene i tillegget etter behov. Det er
vanligvis å foretrekke at elevene får finne frem til så mange
av svarene som de kan ved at de får lete gjennom de fore-
slåtte skriftstedene.

Det førjordiske liv

• Hvor begynner og ender livslinjen? (Forklar at vår livs-
linje faktisk strekker seg lenger enn til veggene i rommet
og fortsetter for evig i begge retninger. Vårt liv har ingen
begynnelse, og det vil ikke få noen ende. Se L&p 93:29,
Abraham 3:18, «Åndelig skapelse», s. 295.

• Hva vet dere om vår Fader i himmelen og deres
liv sammen med ham før dere ble født på jorden?
(se «Den førjordiske tilværelse», s. 294–95).

• Hva vil det si å være et åndebarn av Gud?
(Se «Den førjordiske tilværelse», s. 294–95,
«Åndelig skapelse», s. 295.)
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• Når vi levde sammen med vår himmelske Fader i den
førjordiske verden og var udødelige, hvorfor ble vi da
ikke der? (Se «Handlefrihet,» «Det store råd og striden i
himmelen», s. 295.)

• Hva vet vi om forskjellene mellom vår himmelske Faders
plan og Lucifers alternativ? (Se Moses 4:1–4, «Det store
råd og striden i himmelen», s. 295.)

• Hvorfor tror du Herren setter friheten til å velge
(handlefriheten) så høyt at han tillot Lucifer og hans
tilhengere å gjøre opprør og starte en strid i himmelen?
(Se «Handlefrihet», s. 295.)

Jordelivet

• Når Satan til slutt skal bli kastet ut i mørket utenfor,
hvorfor tillot Gud da ham og hans tilhengere å komme
til jorden og friste oss? (se L&p 29:39).

• Hvorfor var det nødvendig for oss å komme til en fysisk
jord og få et fysisk legeme? (se L&p 93:33–34, Moses 1:39,
«Det store råd og striden i himmelen», «Fysisk skapelse»,
s. 295).

• Hvilke konsekvenser fikk Adam og Evas overtredelse?
Hvorfor var Adam og Evas fall nødvendig?
(se 2. Nephi 2:19–25, «Fallet og jordelivet», s. 295–96).

• Hvorfor ble en Forløser valgt nettopp i det førjordiske
liv? Hvordan ville det gått hvis det ikke fantes noen
Forløser? (se 2. Nephi 9:7–10, Moses 4:1–4, Abraham
3:27–28, «Det store råd og striden i himmelen», s. 295,
«Forsoningen», s. 296).

• Hvorfor måtte Jehova (Jesus Kristus) komme til jorden og
motta et dødelig legeme? (se «Forsoningen», s. 296).

• Hva kan vi gjøre i samarbeid med Herren for å forandre
vår natur og motstå det onde, siden vi møter så mye
fristelse i verden i dag? (se 1. Nephi 2:16, Mosiah 3:19,
4:1–3, 5:1–2, Ether 12:27).

Livet etter døden

• Hva er forskjellen mellom fysisk og åndelig død?
Hvordan blir vi reddet fra hver av dem? Hva er vår
rolle når det gjelder å overvinne den åndelige død?
(se 2. Nephi 9:6–23, Alma 40:11–14, L&p 29:40–44,
«Kirkens misjon og evangeliets prinsipper og ordinanser»,
«Forsoningen», s. 296, «Åndeverdenen», s. 297).

• Hvor går vi når vi dør? Hvilke viktige gjerninger som vi
kjenner til, foregår i åndeverdenen? (se Alma 40:11–14,
L&p 138:11–37, «Åndeverdenen», s. 297).

• Hvem er den store dommer? Når skal vi dømmes? Er det
mer enn én dom? (se Johannes 5:21–22, 30, «Dom», s. 297).

• Hva vil vi bli dømt for? Etter hvilken norm vil vi bli
dømt? (se Mosiah 2:36–41, Alma 41:3–7, L&p 82:3,
«Dom», s. 297).

• Hvilke muligheter finnes det for dem som ikke får høre
om evangeliet i dette liv? (se L&p 138:1–37, «Dom»,
s. 297).

• Hvordan vil vi være når vi oppstår? (se Alma 11:42–45,
«Dom», «Oppstandelsen», s. 297).

• Hvordan vil det gå med oss til slutt, og hva kan vi bli hvis
vi følger den «store plan for lykke»? (se L&p 76:50–70).

Overvei å la tråden henge oppe og referere til den etter
behov for å hjelpe elevene å se hvordan sannhetene de lærer,
passer inn i denne planen.

Spør elevene hvordan kunnskap om planen hjelper dem å
forstå hvorfor Herren påbyr bestemte ting og forbyr andre.

Bær vitnesbyrd om skjønnheten i planen og hvor viktig det
er å huske på hvorfor vi er her og hva Herren har gjort for å
hjelpe oss å komme tilbake til ham.

Oversikt over frelsesplanen – 2. forslag.
(90–100 minutter)

Et diagram som det nedenfor kan benyttes ved undervis-
ning i frelsesplanen. Denne metoden er god til visuell
undervisning om planen, men får ikke frem kronologien like
godt som 1. forslag.

Still spørsmål som dem som står i 1. forslag mens du tegner
diagrammet på tavlen (eller du kan bruke et utdelingsark),
og drøft elementene i frelsesplanen. Tegn piler for å vise
utviklingen gjennom stadiene i vår eksistens, ifølge planen.
Der det er mulig, lar du elevene finne svarene på spørs-
målene ved å lese de foreslåtte skriftstedene. Overvei å la
oversikten stå i klasserommet så du kan referere til den
gjennom hele året.

Oversikt over frelsesplanen – 3. forslag. 
(60–70 minutter)

En enkel, men effektiv måte å gjennomgå frelsesplanen på
som understreker hvor viktig jordelivet er, er å bruke en
illustrasjon av en bro. Tegn det medfølgende diagrammet på
tavlen eller på en plakat. Vent med betegnelsene, og skriv
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dem inn etter hvert som elevene oppdager elementene i
planen mens dere studerer Skriftene sammen.

Vis elevene broen og spør: Hvilket formål har en bro som en
vei alene ikke kan oppfylle? (Den hjelper en over en dal eller
en kløft.) Les Abraham 3:22 sammen med elevene, og hjelp
dem å forstå hvor vi var før vi kom til jorden. Les deretter
Moses 1:39 for å hjelpe dem å forstå hva vår himmelske Fader
søker å tilveiebringe, hvor han ønsker å føre oss. (Udødelighet
vil si å leve evig som en oppstanden person. Evig liv vil si
å være sammen med Gud og være som han. Se «Det førjor-
diske liv», s. 294, «Åndelig skapelse», «Handlefrihet», s. 295).
Skriv Hele menneskeheten ved den laveste enden av broen og
Evig liv, med definisjonen, ved den andre enden.

Spør:

• Hvorfor ble vi oppfordret til å forlate den førjordiske
verden og komme hit til jorden?

• Hvilken «kløft» eller «dal» (hvilke forskjeller) var det
mellom vår himmelske Fader og oss mens vi levde
sammen med ham som hans åndebarn?

Hjelp elevene å finne ut at selv om vi levde sammen med
vår himmelske Fader og var hans barn, var vi på mange
måter ikke som ham (se 3. Nephi 12:48, L&p 76:70, 88:41,
130:22, «Det førjordiske liv», s. 294).

Fortell elevene at pilarene som holder en bro oppe,
representerer det vår himmelske Fader har tilveiebragt for
å hjelpe oss å bli som ham, og spennet over pilarene repre-
senterer det vi må gjøre. La elevene lese Abraham 3:24–27
og finne ut hva vår himmelske Fader gjorde for oss. Drøft
deretter hvorfor det var nødvendig (se «Handlefrihet»,
«Det store råd og striden i himmelen», «Fysisk skapelse»,
s. 295). Skriv Skapelsen på den første pilaren.

Spør elevene:

• Hva tror dere den andre pilaren representerer?

• Hvilken rolle spilte Adam og Eva etter at jorden var blitt
skapt fysisk, for å berede veien så vi kan bli mer som
vår himmelske Fader? (se 2. Nephi 2:22–25, «Fallet og
jordelivet», s. 295–96).

1. Være sammen med Gud
2. Være som Gud

• Ånd
• Legeme
• Evig familie
• Guddommelig natur

Tro på Jesus Kristus
Omvendelse
Dåp

Den hellige
ånds gave

De første prinsipper og ordinanser

Sk
ap

el
se

n Fa
lle

t

Je
su

 K
ris

ti 
fo

rs
on

in
gHele menneskeheten

Evig liv

Skriv Fallet på den andre pilaren, og drøft ganske kort
hvordan fallet førte motstand, synd og død inn i verden.

Spør elevene: Hva ville skjedd med oss fysisk og åndelig
hvis alt forble i en fallen tilstand? Les 2. Nephi 9:6–10 og
drøft hva Gud gjorde for å hjelpe oss å overvinne virkning-
ene av fallet (se «Forsoningen», s. 296). Spør hva den tredje
pilaren representerer, og merk den Jesu Kristi forsoning. Spør:

• Hvorfor kan Jesus Kristus love å forløse oss fra våre synder?

• På hvilke betingelser kan vi få tilgivelse for våre synder
og tilveiebringe forløsningsplanen for oss selv? 
(se Alma 42:9–15).

La elevene lese Helaman 14:15–17, og spør: Hvilke velsignel-
ser har forsoningen gitt alle mennesker uansett hvordan de
lever? (Oppstandelsen og det å bli bragt inn i Guds nærhet
for å bli dømt.) Det finnes andre velsignelser som bare gis
dem som oppriktig søker dem og etterlever hans evange-
lium. La elevene lese 3. og 4. trosartikkel og nevne det første
som Gud krever at vi skal gjøre for å få tilgivelse for våre
egne synder og bli fullkommengjort (se også «Kirkens misjon
og evangeliets prinsipper og ordinanser», s. 295).

Gjør deg ferdig med å merke broen som på diagrammet,
og spør elevene hvordan forståelse av frelsesplanen hjelper
dem å forstå hvorfor vi blir befalt å gjøre enkelte ting og
forbudt å gjøre andre.

Les for elevene eldste Boyd K. Packers utsagn i «Dom»
(s. 297) og bær vitnesbyrd om den «store plan for lykke»
som vår himmelske Fader har beredt for sine barn.

Oversikt over frelsesplanen – 4. forslag. 
(40–45 minutter)

Lag medfølgende diagram som utdelingsark til hver av
elevene eller som en overhead-transparent. Gjennomgå med
elevene at vi en gang levde i Guds nærhet (se «Det førjor-
diske liv», s. 294) og hvilke omstendigheter som fikk oss inn
i vår falne tilstand (se «Fallet og jordelivet», s. 295–96).

Vi levde sammen
med ham

Verden

Guds
nærhet

Dåp og
Den hellige
ånds gave

Herrens hus
L&p 97:15–16

Vi lever
sammen med ham.

Vi er som han.
Vi mottar alt
som han har.

Prestedømmet

Tro på Kristus og
omvendelse

Vår falne
tilstand

Sløret
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Spør elevene:

• Hvor fører den rette og smale sti?

• Hva har vår himmelske Fader gitt til hjelp så vi trofast
kan holde oss på stien?

Be en elev lese følgende utsagn av eldste Orson F. Whitney,
som var medlem av De tolvs quorum, for å hjelpe dem å
forstå hvor alvorlig vår falne tilstand er og hva som er den
eneste muligheten til å fri oss fra den:

La elevene, enkeltvis eller i grupper, studere nedenstående
spørsmål for å få hjelp til å finne ut hvordan Jesu Kristi
forsoning og evangeliets prinsipper og ordinanser gir en
utvei så vi kan overvinne vår falne tilstand:

• Hva er veien som fører oss ut av vår falne tilstand? Hva
er de første skritt vi må ta for å komme på denne veien?
(se 2. Nephi 31:17–19, «Kirkens misjon og evangeliets
prinsipper og ordinanser», s. 295).

• Kan dere nevne noen av måtene Den hellige ånds gave
hjelper oss på så vi kan overvinne vår falne tilstand og
strebe fremover på veien? (se Johannes 14:26, 15:26, 16:13,
3. Nephi 27:20, L&p 45:56–57).

«Da Adam falt, var det som om menneskerasen hadde
falt ned i en grav som det var umulig for dem å komme
opp fra uten hjelp, for de hadde ikke noe hjelpemiddel
til å klatre opp og ut, og visste ikke engang hvordan
de skulle klatre. Men en venn, som er allvitende og
allmektig, kommer til kanten av graven. . . og lover å
redde dem fra deres ulykkelige situasjon. Han gjør en
stige av sitt eget liv, senker den ned i graven og sier:
‘Nå kan dere klatre!’ De som klatrer, kommer seg ut av
graven. De som ikke vil klatre, må bli i graven – og hvem
andre enn seg selv kan de skylde på?» (I Conference
Report, okt. 1927, s. 149).

• Hvem sørget for denne veien og pekte den ut for oss?
Hva må vi gjøre for å holde oss på den? (se 2. Nephi
31:19–21, «Forsoningen», s. 296).

• Hvilke ordinanser og pakter i tillegg til dåpspakten har
vår himmelske Fader gitt oss for å hjelpe oss å overvinne
vår falne tilstand? (se L&p 84:33–40, 131:1–4).

• Hvordan vil vi være når vi vender tilbake for å leve
sammen med vår himmelske Fader hvis vi har vært
trofaste med hensyn til å inngå og holde våre hellige
pakter? (se 1. Johannes 3:1–4, Moroni 7:48).

• Hvordan hjelper kunnskap om frelsesplanen oss å forstå
hvorfor vi blir befalt å be, bli døpt, være ærlige, være
moralsk rene?

• Hvordan hjelper kunnskap om frelsesplanen oss å forstå
hvorfor vi blir befalt å holde oss borte fra vanedannende
stoffer, betale tiende, reise på misjon, gå i templet?

Når elevene har gjennomført øvelsen, ber du dem fortelle de
andre i klassen hva de har lært. Bær vitnesbyrd om alt som
frelsesplanen betyr for deg. Oppfordre elevene til å meditere
over frelsesplanen ofte og finne ut hvordan forståelse av den
kan hjelpe dem å etterleve evangeliet i dagliglivet. Avslutt
med å lese følgende utsagn av president Hugh B. Brown,
som var rådgiver i Det første presidentskap:

«Kirkens ledere har, fra begynnelsen av, forkynt tro på
den Herre Jesus Kristus, og vi anerkjenner ham som
vår Frelser og Forløser. Det er vår plikt å lære våre
barn dette. . . og, fordi de er Guds barn, lære dem å
være lojale mot den guddommelige ånd som er i dem»
(i Conference Report, sept.–okt. 1966, s. 104).

Oversikt over frelsesplanen
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Innledning
I en tale til lærere i Kirkens skoleverk sa eldste Boyd K.
Packer, som da var medlem av De tolvs quorum:

«Det er av meget stor verdi å presentere en kort, men meget
omhyggelig utarbeidet oversikt over hele kurset helt i
begynnelsen. . .

De få periodene i begynnelsen, en så forholdsvis kort
investering i tid, gjør det mulig for elevene hvor som helst
underveis å være klar over hvor de befinner seg. De har
en slags idé om hva kurset går ut på. De husker mye mer
når de vet hvordan alle bitene passer sammen, og det blir
lettere for dem å lære. Oversikten danner en ramme og er
mer enn verd tiden og arbeidet som legges i den» (The Great
Plan of Happiness [tale til religionslærere ved et sympo-
sium om Lære og pakter/Kirkens historie, Brigham Young
University, 10. aug. 1993], s. 2, eller Charge to Religious
Educators, 3. utg. [1994], s. 113).

Ta deg tid til å utarbeide og presentere en oversikt over
Lære og pakter. Dette vil hjelpe elevene å forstå Lære og
pakters betydning og se frem til det de skal lese og lære
dette skoleåret. En oversikt vil styrke din egen og elevenes
forståelse av Jesu Kristi guddommelige misjon.

Hva er Lære og pakter?
Lære og pakter er (sammen
med Bibelen, Mormons bok
og Den kostelige perle) et av
Kirkens fire «standardverker».
Det betyr at disse fire bøkene
godkjennes av Kirken som
guddommelig inspirert skrift
som medlemmene forplikter
seg til å følge.

President Rudger Clawson, som var president for De tolv
apostlers quorum, beskrev verdien av Lære og pakter slik:

«Her i hånden har jeg den mest strålende bok. Dens verdi
kan ikke måles i dollar eller cent. Den er en av verdens
hellige bøker. Det finnes kanskje ingen større. Det er Lære
og pakter, et av Kirkens standardverker. Denne boken,
mine brødre og søstre, er en bok som inneholder Guds
åpenbaringer som er gitt dette folk gjennom profeten Joseph
Smith. . . De utgjør Guds rene ord til oss. Vi kan stole på
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læresetningene i denne boken, og dere skulle vite at et
inngående og grundig studium av boken jeg holder her, er
mer enn likeverdig med en universitetsutdannelse. Dere kan
undres på hvorfor jeg sier dette, men det er en kjensgjerning
at en universitetsutdannelse ikke gir oss og kan ikke gi oss
det evige livs egentlige frelsende prinsipper. Denne opplys-
ningen kommer direkte fra vår himmelske Fader.

Boken Lære og pakter dekker enhver side ved frelsens evan-
gelium.» (Conference Report, okt. 1939, s. 28.)

President Gordon B. Hinckley, som da var rådgiver i Det
første presidentskap, tilføyde:

«Lære og pakter står i en særstilling blant våre bøker med
hellig skrift. Den er Kirkens konstitusjon. Selv om Lære
og pakter også inneholder skrifter og meddelelser av for-
skjellig opprinnelse, er den først og fremst en bok med
åpenbaringer gitt gjennom denne evangelieutdelings profet.

Disse åpenbaringene åpner med en mektig erklæring om
Guds omfattende hensikter med å gjenopprette sitt store
verk i de siste dager [se Lære og pakter 1:1–2]. . .

Fra denne majestetiske åpning rulles det opp et forunderlig
doktrinært panorama som kommer fra den evige sannhets
kilde. Noe er direkte åpenbaring, der Herren dikterer til
sin profet. Noe er i Joseph Smiths språk, skrevet eller
uttalt mens han var påvirket av Den hellige ånd. Her finnes
også hans beretning om hendelser som fant sted under
forskjellige omstendigheter. Når alt settes sammen, utgjør
de i en meget vesentlig grad læren og fremgangsmåtene i
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. . .

Det er forbløffende hvor mange forskjellige saker boken
behandler. Det er prinsipper og fremgangsmåter 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 anledningene – i de tre herlighetsgrader gjøres kjent,
basert på Paulus’ korte omtale av solens, månens og stjer-
nenes glans. Her forkynnes omvendelse i et tydelig og
overbevisende språk. Her oppgis riktig dåpsmåte. Gud-
dommens natur, som har plaget teologer i århundrer,
beskrives på et språk som alle kan forstå. Herrens finanslov
fremlegges. Den gir beskjed om hvordan midler til drift av
Kirken skal skaffes og brukes. Arbeid for de døde åpenbares
til velsignelse for Guds sønner og døtre i alle generasjoner.

Når vi leser Lære og pakter, blir det tydelig at Joseph Smith
hadde en altomfattende forståelse av Guds evige hensikter.»
(«Guds orden og vilje», Lys over Norge, aug. 1989, s. 2–3.)
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Hvorfor er et studium av Lære og pakter og
Kirkens historie viktig?
President Ezra Taft Benson sa:

«Lære og pakter er det ledd som binder sammen Mormons
bok og det videre 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.

‘Ransak disse bud,’ sa Herren i Lære og pakter, ‘for de er
sanne og troverdige, og profetiene og løftene som er i dem,
skal alle bli oppfylt.

Hva jeg, Herren, har talt, har jeg talt, og jeg unnskylder
meg ikke, og skjønt himlene og jorden forgår, skal mitt ord
ingenlunde forgå, men skal oppfylles, enten ved min
egen røst eller ved mine tjeneres røst, det være det samme’
(L&p 1:37–38).

Mormons bok bringer mennesker til Kristus. Lære og pakter
bringer mennesker til Kristi rike, ja, til Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige, ‘den eneste sanne og levende kirke på
hele jordens overflate’ (v. 30). Jeg vet det.

Mormons bok er ‘sluttstenen’ i vår religion, og Lære og
pakter er dekkstenen med fortsatt åpenbaring i de siste
dager. Herren har satt sitt godkjenningsstempel både på
sluttstenen og dekkstenen.» (Lys over Norge, juli 1987, s. 77.)

Hvordan fikk vi Lære og pakter?
«1. Sommeren 1830 begynte Joseph Smith å ordne og samle
noen av åpenbaringene han hadde mottatt til da.

2. Ved konferansen 1. november 1831 ble det bestemt at det
skulle trykkes 10 000 eksemplarer, som skulle kalles

Budenes bok. Senere ble det bestemt at det [bare] skulle
trykkes 3000 eksemplarer.

3. Oliver Cowdery og John Whitmer tok åpenbaringene
som var samlet, med til Jackson County i Missouri for å få
dem trykt.

4. 20. juli 1833 ødela en mobb W. W. Phelps & Co.s trykkeri-
presse og de fleste trykte åpenbaringene. Noen eksemplarer
av det uferdige verket på 65 kapitler overlevde mobbens
handling.

5. 24. september 1834 satte høyrådet i Kirtland, Ohio, i gang
forberedelser til å utgi et nytt bind med åpenbaringer.

6. 17. august 1835 godtok en generalforsamling at manu-
skriptet som ble lagt frem av en komité bestående av Joseph
Smith, Sidney Rigdon, Oliver Cowdery og Frederick G.
Williams, skulle bli trykt. Denne utgaven med [103] kapitler,
som fikk tittelen Lære og pakter, er kjent som 1835-utgaven.

7. 27. juni 1844 led profeten Joseph Smith martyrdøden. En
utgave med 111 kapitler ble trykt etter martyriet.

8. Den neste utgaven, som utvidet Lære og pakter til 136
kapitler, ble trykt i 1876 [av eldste Orson Pratt under ledelse
av president Brigham Young]. Åpenbaringene ble inndelt i
vers i denne utgaven.

9. [En ny] utgave ble utgitt i 1921. Der ble «Forelesninger
om troen», som var med i tidligere utgaver, utelatt. I denne
utgaven ble det tilføyd innledninger til kapitlene, to kolon-
ner på sidene og reviderte fotnotehenvisninger og register.»
(Roy W.Doxey, red. , Latter-day Prophets and the Doctrine and
Covenants: Vol. 1 [1978], XIII – XIV).

«[I 1979], ble den siste-dagers-helliges utgave av kong Jakobs
bibel utgitt (på engelsk), etter ti år med intenst arbeid av en
veritabel hær av frivillige. Deretter fulgte [i 1981] nye utga-
ver av Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle.
Vi hadde fått tilgang til tidlige manuskripter som gjorde det
mulig å rette opp mange trykkfeil.

. . . To åpenbaringer ble tilføyet til Lære og pakter, boken
som aldri vil bli avsluttet.

. . . Det ble tilføyet et helt nytt system for krysshenvisning til
alle standardverkene, med titusener av fotnoter som åpner
for hundretusener av mulige kombinasjoner av informasjon.

. . . Alle kapitler fikk nye overskrifter. . .

Det ble tilføyet et register på over fire hundre sider til
trippel-kombinasjonen, sammen med kart med relasjon til
Kirkens historie. Det var første gang på [mange] år at
det ble gjort en stor innsats for å gjøre innholdet i Skriftene
lettere tilgjengelig for Kirkens medlemmer.

Åpenbaringen om prestedømmet kom akkurat i tide til å
komme med i den nye utgaven av Skriftene, en bevitnelse
om at det kommer veiledning fra den andre siden av sløret.»
(Boyd K. Packer i Lys over Norge, juli 1990, s. 32.)

Oversikt over Lære og pakter 
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Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter
Merk: Studer ydmykt dette innledende materiale og overvei
prinsippene under denne overskriften før du tilrettelegger
leksjonene.

• «Lære og pakter er det ledd som binder sammen
Mormons bok og det videre gjenopprettelsens verk ved
profeten Joseph Smith og hans etterfølgere» (Ezra Taft
Benson, Lys over Norge, juli 1987, s. 77).

Undervisningsforslag
Merk: Velg fra idéene under denne overskriften, eller bruk
noen av dine egne, mens du forbereder deg til å gi elevene
en oversikt over det oppgitte emnet.

Oversikt over Lære og pakter. Lære og pakter er
det ledd som binder sammen Mormons bok og det
videre gjenopprettelsens verk ved profeten Joseph
Smith og hans etterfølgere. (30–35 minutter)

Legg Lære og pakter i en eske og pakk den inn. Ha esken
liggende på et bord foran klassen, og fortell elevene at det
er en verdifull gave. Spør:

• Kan dere nevne noen av de mest verdifulle gaver dere
har mottatt?

• Hva gjør en gave verdifull?

• Hva føler dere når dere gir en gave som er verdifull for
dere, og det virker som den som mottar den, ikke bryr
seg om den?

La en elev åpne gaven og se hva det er uten å la de andre se.
Spør eleven om gaven er verdifull. Ta Lære og pakter ut av
esken, og vis den til klassen. Spør:

• Hvem ga oss denne gaven?

• Hva gjør denne gaven verdifull?

• Hvorfor er en person kanskje ikke villig til å ta imot
denne gaven?

Be elevene være med deg og åpne denne gaven fra Herren
og oppdage verdien av den. Be elevene nevne noen av
sine favorittlæresetninger fra Lære og pakter eller Kirkens
historie som har med Lære og pakter å gjøre.

Les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson,
Kirkens 13. president:

Drøft hva ordene lære (sannhetene i Jesu Kristi evangelium)
og pakter (våre løfter til Gud og hans løfter til oss) betyr.

«Mormons bok bringer mennesker til Kristus. Lære
og pakter bringer mennesker til Kristi rike, ja, til
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige» (Lys over
Norge, juli 1987, s. 77).

Be hver elev velge et kapittel eller en side fra Lære og pakter
og se etter eksempler på læresetninger, pakter eller befalinger.
La dem fortelle klassen om det de finner. (For eksempler på
pakter se L&p 38:18–22, 66:2, 78:11–15, 82:16–21, 84:33–41,
97:8–9, 98:1–3, 13–16.)

Flere ganger i Lære og pakter sa Herren: «Det som jeg sier
til én, det sier jeg til alle» (L&p 61:18, se L&p 25:16, 61:36,
82:5, 92:1, 93:49). Si til elevene at mens de studerer Lære
og pakter, skulle de lese versene som om Herren talte til
dem (se L&p 1:2, se også 1. Nephi 19:23). Be elevene finne
instruksjoner som Herren ga til enkeltpersoner i Lære og
pakter (se for eksempel L&p 4:2–3, 8:1–2). Be dem forklare
hvordan disse instruksjonene kan angå oss.

Fortell elevene at i likhet med gaver i esker kan Lære og
pakter bare oppdages og forstås når den blir åpnet, under-
søkt omhyggelig og verdsatt. Be en elev lese følgende
uttalelse av president Ezra Taft Benson:

Spør: Hvordan oppfyller Lære og pakter president Bensons
uttalelse? Oppfordre elevene til å ta fatt på sitt studium av
Lære og pakter i oppriktighet og ydmykhet.

Innledning

Det store frafall (ca. 100–1820 e. Kr.)

Da Jesus Kristus kom i kjødet, oppfylte han Moseloven og
opprettet sin kirke (se 3. Nephi 15:2–9, 18:5). Etter sin død
og oppstandelse fortsatte Herren å lede sin kirke gjennom
apostlene (se Matteus 10:1–4, Efeserbrevet 2:20). Apostlene
hadde de prestedømsnøklene som var nødvendige for
å fortsette Herrens verk. (Se Kirkens historie i tidenes fylde,
s. 1–3.)

Forfølgelse av Kristi tilhengere fortsatte etter hans død og
oppstandelse. Den romerske keiser Nero, som regjerte
fra 54–68 e. Kr. , intensiverte denne forfølgelsen, noe som
hindret fremgangen for Herrens verk. Falske lærere sto

Det store frafall 
og Kirkens historie

«Lære og pakter er det ledd som binder sammen
Mormons bok og det videre gjenopprettelsens verk
ved profeten Joseph Smith og hans etterfølgere. . .

Mormons bok er ‘sluttstenen’ i vår religion, og Lære
og pakter er dekkstenen med fortsatt åpenbaring i de
siste dager. Herren har satt sitt godkjenningsstempel
både på sluttstenen og dekkstenen.» (Lys over Norge,
juli 1987, s. 77.)
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frem, og mange av Kirkens medlemmer mistet troen. Til
slutt ble apostlene drept, og prestedømmet og Jesu Kristi
Kirke ble tatt bort fra jorden. Dette resulterte i det store
frafall. (Se 2. Tessalonikerbrev 2:1–3, 1. Timoteus 4:1–3,
Kirkens historie i tidenes fylde, s. 3–6.)

Noen av evangeliets læresetninger overlevde i ufullstendig
form gjennom middelalderen og renessansen. Uten preste-
dømmets myndighet kunne religiøse ledere og andre
troende bare prøve å gjøre sitt beste med Kristi lys og disse
levningene av sannheten til å lede seg. De som praktiserte
en tro som skilte seg fra de religioner tidens myndigheter
hadde godkjent, ble ofte forfulgt. Egentlig religionsfrihet
eksisterte ikke. (Se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 6–8.)

Etter Columbus’ reise til Amerika begynte mange europeere
å utvandre dit i søken etter religionsfrihet. Bill of Rights ble
opptatt som en del av USAs grunnlov 15. desember 1791.
Den første paragrafen i denne loven fastslo den enkeltes rett
til å praktisere sin religion ifølge sin tro og sine ønsker. Selv
om det fremdeles fulgte perioder med religionsforfølgelse,
la dette dokumentet grunnlaget for den religionsfrihet som
Kristi kirke kunne gjenopprettes under. Bare 14 år senere,
23. desember 1805, ble profeten Joseph Smith født i Sharon,
Vermont, i det nordøstlige USA. (Se L&p 101:77–80, Joseph
Smith – Historie 1:1–5, Kirkens historie i tidenes fylde, s. 9–27.)

New York (1820–31)

I 1816 flyttet Joseph Smiths familie til Palmyra i New York.
I ung alder ønsket Joseph å vite hvilken kirke som var sann.
Han brukte mye tid på å tenke på og studere religion og
gikk på møter i forskjellige kirker etter som tiden strakk til.
Våren 1820 førte Josephs søken etter sannhet til at han gikk
til en lund for å be. Som svar på bønnen viste Gud Faderen
og hans Sønn Jesus Kristus seg for ham. Kristi budskap til
Joseph var at den sanne kirke ikke lenger fantes på jorden.
(Se Joseph Smith – Historie 1:5–10, 15–20, Kirkens historie i
tidenes fylde, s. 29–36.)

22. september 1823 viste en engel ved navn Moroni seg for
Joseph og fortalte ham at Gud hadde et stort verk han skulle
utføre (se Joseph Smith – Historie 1:30–43). Fire år senere,
i 1827, overleverte Moroni Joseph gullplatene som Joseph
oversatte Mormons bok fra. Innen april 1830 hadde Joseph
mottatt prestedømmet fra døperen Johannes og Peter, Jakob
og Johannes (se Matteus 10:1–4, Joseph Smith – Historie
1:68–73), utgitt Mormons bok og organisert Jesu Kristi Kirke
(se L&p 20:1). På den tiden begynte Joseph på sin inspirerte
oversettelse av Bibelen. (Se Kirkens historie i tidenes fylde,
s. 37–66, 117–119.)

Ohio (1831–38)

I februar 1831 flyttet Kirken til Kirtland i Ohio. Kirtland
forble Kirkens sentrum til 1838. I løpet av denne tiden
åpenbarte Herren mange sannheter angående Kirkens lære

og organisasjon (se for eksempel L&p 42). Flere kapitler
i Lære og pakter ble åpenbart i Ohio enn på noe annet sted
(se Kronologisk oversikt over innholdet). Arbeidet med
Joseph Smiths oversettelse var stort sett fullført 2. juli 1833.
I 1835 ble De tolv apostlers quorum organisert, og Lære og
pakter ble utgitt. Det første tempel ble bygget og innviet
i Kirtland i 1836. Viktige prestedømsnøkler ble gjengitt til
profeten i Kirtland tempel, slik det står i Lære og pakter 110.
(Se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 89–126, 153–168.)

Missouri (1831–38)

I 1831 åpenbarte Herren at byen Sion skulle bli bygget i
Independence i Jackson County i Missouri (se L&p 57:1–3).
Mange medlemmer av Kirken flyttet fra Kirtland til Inde-
pendence for å bosette seg i Sion. Både Ohio og Missouri
ble samlingssteder for de hellige. Men det oppsto spente
forhold og konflikter mellom de etablerte nybyggerne i
Jackson County som ikke var medlemmer av Kirken, og de
nye siste-dagers-hellige nybyggerne. Forfølgelsen mot de
hellige ble så alvorlig at de til slutt ble tvunget til å forlate
Jackson County. De fleste av disse slo seg til slutt ned i det
nordlige Caldwell og Daviess County og bygget opp byene
Far West og Adam-ondi-Ahman. På Herrens befaling ledet
Joseph Smith en bevæpnet milits som ble kjent som Sions
leir, fra Ohio til Missouri for å hjelpe de lutfattige hellige og,
om mulig, få tilbake landeiendommene deres. Selv om de
ikke fikk landeiendommene tilbake, var Sions leir en verdi-
full opplæring. Da De tolv apostlers og De syttis quorumer
ble organisert, var de aller fleste av dem som ble kalt,
veteraner fra Sions leir. (Se Kirkens historie i tidenes fylde,
s. 105–111, 127–152, 181–192.)

På samme tid som de hellige i Missouri led under disse
forfølgelsene, var det mange av Kirkens medlemmer i Ohio
som falt fra. Baktalelse av profeten Joseph Smith gikk snart
over til forfølgelse. Frafallet ble så utbredt at selv flere av
apostlene mistet tillit til Joseph Smith og ville ikke oppholde
ham. Noen av dem omvendte seg senere. Forfølgelsen økte
helt til de trofaste hellige i Kirtland ble tvunget til å forlate
sine hjem. Da flyttet de til Missouri. (Se Kirkens historie i
tidenes fylde, s. 169–180.)

Kort tid etter at de hellige i Kirtland hadde flyttet til Far
West, spredte forfølgelsene som hadde begynt i Jackson
County, seg til andre områder i Missouri. Guvernøren i
Missouri valgte å tro på de falske rapportene om de siste-
dagers-hellige, og ga militsen ordre om å jage dem ut av
staten. Det førte til bevæpnete konfrontasjoner. Noen
medlemmer ble drept, og mange ble voldtatt, pisket, ranet
og jaget ut av sine hjem vinteren 1838–39. Noen ledere i
Kirken ble kastet i fengsel, deriblant Joseph og Hyrum Smith
og Sidney Rigdon, hele Det første presidentskap. Dette var
noen av de mørkeste dager i Kirkens historie. (Se Kirkens
historie i tidenes fylde, s. 193–210.)

Det store frafall og Kirkens historie
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Illinois (1839–40)

Innbyggerne i Illinois mottok de lutfattige hellige med
medfølelse, ga dem mat, klær og andre nødvendigheter.
Profeten Joseph Smith sluttet seg til de hellige i Quincy i
Illinois 22. april 1839 etter å ha tilbrakt nesten fem måneder
i Liberty fengsel. Joseph dro til Washington, D. C. , og
hadde et møte med Martin Van Buren, USAs president, for
å søke om en rettferdig behandling av de grusomheter
som var begått mot de hellige i Missouri. Men presidenten
fryktet de politiske resultater hvis han hjalp de upopulære
mormonene, og nektet å hjelpe dem. (Se Kirkens historie i
tidenes fylde, s. 219–222.)

Før profeten dro til Washington, kjøpte de hellige et
myggbefengt sumpområde i Commerce i Illinois. Etter å
ha drenert området begynte de å bygge opp byen Nauvoo.
I den perioden de hellige bodde i Nauvoo, ble De tolv
apostler sendt til De britiske øyer for å forkynne evangeliet.
Eldste Orson Hyde, en av De tolv, ble tildelt en spesiell
misjon for å innvie Det hellige land for jødenes tilbake-
komst. I denne perioden innførte også Joseph Smith dåp for
de døde og begavelsen og ledet oppføringen av Nauvoo
tempel. Joseph organiserte Hjelpeforeningen, utga Abra-
hams bok og skrev ned Lære og pakter 132. (I dette kapitlet
åpenbarte Herren prinsippene angående evig ekteskap og
befalte noen menn i Kirken å ta mer enn én hustru. Senere
befalte Herren Kirkens menn å ha bare én hustru. Evig
ekteskap er fortsatt tilgjengelig for verdige hellige i templer
over hele verden.)

Tusenvis av konvertitter sluttet seg til Kirken og utvandret
til Nauvoo. En tid konkurrerte Nauvoos befolkning og
økonomi med befolkningen i Chicago. Med ca. 15 000 perso-
ner i og rundt Nauvoo ble Hancock County et av de mest
befolkede fylker i delstaten. Dette var en av de lykkeligste
tider i Kirkens tidligste historie. Men etter hvert som de
hellige gjorde fremgang og vokste i politisk innflytelse,
begynte frykt, misunnelse og slette følelser hos deres naboer
i Illinois å tilta. (Se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 211–266.)

Profeten Joseph skrev brev til presidentkandidatene i USA
for å spørre hva de ville gjøre for å hjelpe de hellige å få
tilbake det de hadde mistet i Missouri. Ingen tilbød den
slags hjelp som Kirken ønsket, så i januar 1844 ble Joseph
nominert av Kirkens medlemmer som presidentkandidat.
Han utga en brosjyre og organiserte prestedømsbærere
til å forkynne evangeliet og drive kampanje for ham.
(Se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 269–270.)

Som vanlig i hele Josephs liv sjikanerte Kirkens fiender
profeten ved å fremsette falske anklager og søke å få utstedt
arrestordre på ham. Motstanden mot de hellige økte i Illi-
nois, og profeten ble periodevis tvunget til å gå i dekning.
I juni 1844 kom profeten Joseph, i egenskap av borgermester
i Nauvoo, og byrådet sammen for å drøfte en anti-mormon
avis som ærekrenket byens borgere, og som de fryktet ville
provosere til videre vold mot de hellige. Da de ga ordre om

at den skulle tilintetgjøres fordi den var til offentlig sjenanse,
beordret guvernøren i Illinois profeten Joseph til Carthage,
Illinois, for å stilles for retten. Guvernøren lovet ham
beskyttelse, men som nedtegnet i Lære og pakter 135:1–7
ble profeten Joseph og hans bror Hyrum myrdet i Carthage
av en mobb. (Se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 266–285.)

Etter å ha sørget over Josephs og Hyrums død var det
mange medlemmer som lurte på hvem som skulle lede
Kirken. 8. august 1844 holdt Kirken et offentlig møte
angående dette. Sidney Rigdon talte om hvorfor han skulle
være den nye lederen av Kirken. Brigham Young talte også,
og på dette tidspunktet ga Herren de hellige en tilkjenne-
givelse. Mange i forsamlingen så Brigham Young forvandlet
slik at han lignet profeten Joseph i røst, opptreden og
utseende. Et stort flertall av de hellige godtok Brigham som
leder. De neste tre årene ledet han Kirken som president
for De tolvs quorum før han ble oppholdt og ordinert som
president for Kirken i desember 1847. (Se Kirkens historie i
tidenes fylde, s. 286–296, 334–336.)

Under president Brigham Youngs ledelse fortsatte Kirken
å vokse i Nauvoo, til tross for økt forfølgelse. De syttis
quorumer ble utvidet, flere misjonærer ble kalt, og i
desember 1845 begynte medlemmer å motta sine begavelser
i Nauvoo tempel. Bare to måneder senere, i februar 1846,
begynte de hellige å reise fra Nauvoo til Iowa på vei til
Rocky Mountains. (Se Kirkens historie i tidenes fylde,
s. 297–307.)

Winter Quarters (1846–47)

I løpet av vinteren og våren 1846 dro de hellige gjennom
delstaten Iowa og opprettet leirer som Garden Grove,
Mount Pisgah og Council Bluffs. På disse stedene bygget
de første gruppene av hellige små tømmerhytter, sådde
og plantet og dro videre. Senere kunne andre grupper av
hellige bruke hyttene, høste litt av avlingene, så på nytt og
dra videre. (Se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 308–221.)

I juli 1846 ba USAs myndigheter om 500 siste-dagers-hellige
frivillige som kunne kjempe i krigen mot Mexico. Dette
var en tung byrde for mange av Kirkens medlemmer siden
de nettopp var blitt drevet bort fra USAs grense. Brigham
Young hevdet overfor de hellige at selv om dette ville ta
menn bort fra deres familier, ville det også vise de helliges
lojalitet og skaffe dem penger og klær som ville være til
hjelp under utvandringen. Mormonbataljonen marsjerte til
California, mer enn 3 300 kilometer, noe man antar er den
lengste militærmarsjen i USAs historie, men de trengte aldri
å kjempe i krigen. (Se Kirkens historie i tidenes fylde,
s. 315–316, 322–326.)

De hellige brukte vinteren 1846–47 til å gjøre forberedelser
til utvandringen vestover i en leir i Nebraska som de kalte
Winter Quarters. Vogner ble bygget, mat samlet, og hester
og okser ble kjøpt inn. 143 menn, tre kvinner og to barn
utgjorde den første gruppen som ble kalt til å bane veien
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til Rocky Mountains. Denne gruppen omfattet håndverkere,
førere av oksespann, jegere, smeder og representanter for
mange andre nyttige yrker. Etter å ha vært underveis i tre
måneder og tilbakelagt 1 600 kilometer ubebodd territo-
rium ankom Brigham Youngs pionerkompani Saltsjødalen
24. juli 1847. (Se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 329–333.)

Utah (1847–vår tid)

Pionerene begynte straks å så og bygge en by. Bare tre dager
etter ankomsten utpekte Brigham Young stedet hvor templet
skulle bygges. Tilsammen kom det elleve kompanier av
hellige, sammen med en gruppe medlemmer fra Mississippi
og noen soldater fra Mormonbataljonen, til dalen i 1847,
i alt 2 095 personer. Frost, tørke og gresshopper som spiste
opp avlingene, gjorde det vanskelig å overleve i Saltsjø-
dalen. (Se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 328–329, 333–334,
337–351.)

Mellom 1847 og 1857 opprettet Brigham Young mer enn
100 bosetninger mellom fjellene i vest. Mange var konsen-
trert i en linje sydvest for Salt Lake City til San Bernardino
i California for å sørge for trygg forflytning fra Stillehavs-
området. (Se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 360–367.)

Siste-dagers-hellige kom til Utah fra Europa, Stillehavs-
området og det østlige USA. I 1856 bestemte president
Young seg for å redusere utgiftene i forbindelse med utvan-
dringen ved å la noen av emigrantene dra sine eiendeler
på håndkjerrer istedenfor å ri eller gå ved siden av vogner
og oksespann. Ti håndkjerrekompanier som besto av nesten
3 000 personer, kom til Saltsjødalen mellom 1856 og 1860.
De fleste gjorde reisen uten urimelige vanskeligheter. Men
i 1856 bega Willies og Martins kompanier seg ut på reisen
sent og opplevde tidlig vintervær, noe som resulterte i store
tap. Mer enn 200 personer i disse kompaniene døde av sult,
utmattelse og kulde, trolig flere enn i noen annen emigrant-
gruppe i USAs historie. Siste-dagers-hellige fortsatte å dra
over slettene med håndkjerrer eller vogner til 1869, da den
transkontinentale jernbanen ble fullført. (Se Kirkens historie
i tidenes fylde, s. 326–328, 355–360, 388–391.)

Kirken hadde utfordringer i denne perioden på grunn av
ondsinnet omtale i aviser i det østlige USA og fra frafalne.
Annen motgang besto i trusselen om militær overtakelse og
de generelle utfordringer forbundet med å etablere boset-
ninger i barske omgivelser. (Se Kirkens historie i tidenes fylde,
s. 368–391.) I 1867 kalte president Brigham Young Eliza R.
Snow til igjen å opprette Hjelpeforeningen. Samme år ble
også Søndagsskolen organisert, Profetenes skole ble reorga-
nisert og Tabernaklet på Temple Square i Salt Lake City
ble fullført. Forløperen til Unge kvinners program ble
grunnlagt i 1869, etterfulgt av forløperen til Unge menns
program i 1875. Primær ble organisert i 1878. (Se Kirkens
historie i tidenes fylde, s. 392–415.)

St. George Utah tempel ble innviet i 1877, det første i Vesten.
De hellige hadde kunnet motta sine begavelser i Endowment

House i Salt Lake City siden 1855, men de første begavelser
for de døde ble utført i St. George. I årene som fulgte, ble
det fullført templer i Logan, Utah (1884), Manti, Utah (1888),
og Salt Lake City (1893). Kirken grunnla Utah genealogiske
forening i denne perioden, og arbeidet for de døde økte. (Se
Kirkens historie i tidenes fylde, s. 415–417, 435–437, 444–450.)

Den 29. august 1877 døde president Brigham Young etter
å ha vært Kirkens leder i mer enn 33 år, lenger enn noen
annen profet i denne evangelieutdeling (se Kirkens historie i
tidenes fylde, s. 419–420). John Taylor ble oppholdt som den
neste president for Kirken og virket til han døde i 1887.
Disse ti årene i Kirkens historie ble kjennetegnet ved stor
forfølgelse. Delvis på grunn av en anti-mormon mediakam-
panje rettet mot flergifte vedtok USAs kongress en rekke
lover for å gjøre flergifte ulovlig. Mer enn 1000 siste-dagers-
hellige, for det meste menn, men også noen kvinner, ble
satt i fengsel, og mange andre, inkludert ledere i Kirken,
ble tvunget til å gå i dekning. I 1889 ble Wilford Woodruff
oppholdt som Kirkens fjerde president. Et år senere, i 1890,
opphevet Herren praksisen med flergifte. (Se Offisiell erklæ-
ring 1, Kirkens historie i tidenes fylde, s. 422–442.)

Kirken vokser over hele verden (1890–vår tid)

Fra 1890-årene av oppfordret Kirkens ledere de siste-dagers-
hellige til å bli værende i sine hjemland og bygge opp
Kirken. Dette ble igjen understreket i 1906 da president
Joseph F. Smith som den første profet besøkte Europa.
Kirken opprettet kolonier i Mexico i 1885 og Canada i 1887.
I 1901 åpnet Heber J. Grant Japan for misjonærarbeid.
I 1920 reiste eldste David O. McKay, som da var medlem
av De tolvs quorum, rundt i verden for å få en bedre
forståelse av hvordan medlemmene omkring i verden
hadde det. (Se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 422, 460–462,
489–491, 499–502.)

Tidlig på 1900-tallet nøt de hellige godt av større toleranse
i USA. Under president Joseph F. Smith (1901–18) la Kirken
fornyet vekt på utdannelse. President Smith ledet an, og
sammen med andre som eldstene James E. Talmage og John
A. Widtsoe utga han verker som hjalp de hellige til å forstå
rikets læresetninger bedre. (Se Kirkens historie i tidenes fylde,
s. 486–494.) Denne vektlegging førte til at det første skole-
integrerte Seminar-programmet ble etablert ved siden av
Granite High School i Salt Lake City-området i 1912. Det
første Religionsinstitutt ble stiftet i Moscow i Idaho i 1926.
Morgenseminar-programmet begynte i 1950, og hjemme-
studie-Seminar startet i 1966. (Se Kirkens historie i tidenes
fylde, s. 495–508, 550, 557–561.)

Kirken nådde sin første million medlemmer i 1947 mens
George Albert Smith var president. Under president
David O. McKay (1951–70) ble det for første gang bygget
templer utenfor USA og Canada. For å dekke behovene
i den voksende kirken organiserte president Spencer W.
Kimball (1973–85) i 1975 De syttis første quorum som
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Kirkens tredje styrende quorum. I 1976 ble to åpenbaringer
(senere L&p 137 og 138) oppholdt av Kirken og tilføyd
Den kostelige perle. I 1978 mottok president Kimball en
åpenbaring om at alle verdige menn i Kirken nå kunne
motta prestedømmet uansett rase eller hudfarge (se Offisiell
erklæring 2).

I 1979 utga Kirken en ny engelsk utgave av Bibelen med
nye, nyttige studiehjelpemidler. To år senere utga Kirken en
ny engelsk utgave av trippelkombinasjonen med lignende
hjelpemidler. Samtidig ble kapittel 137 og 138 flyttet fra
Den kostelige perle til Lære og pakter. (Se Kirkens historie
i tidenes fylde, s. 492–493, 588–589.) Lignende utgaver fulgte
på andre språk. Da president Kimball døde i 1985, var
Mormons bok blitt oversatt til mer enn 70 språk. I 1989,
da president Ezra Taft Benson var profet, nådde Kirkens
medlemstall 7 millioner. For å holde tritt med veksten
ble De syttis annet quorum organisert. (Se Lys over Norge,
juli 1989, s. 15.) Under president Gordon B. Hinckley (1995–)
mottok Kirken mer positiv mediaomtale enn på noen annen
tid i dens historie. I 1997 kunngjorde president Hinckley
at det skulle bygges flere mindre templer rundt om i verden
(se Lys over Norge, januar 1998, s. 50).

Gjenopprettelsens budskap går ut på at Herren har gjengitt
sitt prestedømme og sin kirke til jorden gjennom profeten
Joseph Smith. Denne prestedømsmyndigheten ble overdratt
fra profet til profet og er fremdeles på jorden i dag. Kirken
vil fortsette å vokse til evangeliet «har gjennomsyret alle
kontinenter, gjestet alle himmelstrøk, feiet over ethvert land
og runget i ethvert øre, inntil Guds hensikter er fullført og
den store Jehova skal si at arbeidet er gjort» (History of the
Church, 4:540).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Å studere kapitlene i Lære og pakter i deres historiske

ramme hjelper oss å forstå dem bedre.

• Å forstå Kirkens fortid kan forberede oss på den kurs
Kirken vil følge i fremtiden.

• Når vi forstår vår plass i historien, hjelper det oss å fylle
vår rolle som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige.

Flere kilder
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. V–13.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 1–2.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presenta-
sjon 2, «Det store frafall» (16.46) og presentasjon 3,

«Oversikt over Kirkens historie» (10.30), kan brukes for

å legge frem en oversikt over Kirkens historie (se undervis-
ningsforslag i Visningshjelp – Lære og pakter og Kirkens historie).

Oversikt over Kirkens historie. Å forstå Kirkens
fortid kan forberede oss på den kurs Kirken vil
følge i fremtiden. (25–30 minutter)

Si til elevene: Tenk dere at dere har gått dere bort i en stor,
tett skog og ikke kan se mer enn ti meter forover. Tenk dere
at dere kan bevege dere 1000 meter i en hvilken som helst
retning som hjelp til å finne veien. Dere kan gjøre dette bare
én gang, så vil dere komme tilbake til utgangspunktet.
Hvilken retning vil dere gå i? Hvorfor? Hvis ingen foreslår
det, forklarer du hvilke fordeler det medfører å gå 1000
meter rett oppover. Drøft betydningen av å se «det store
bilde». Fortell elevene at de i dag skal få se det store bilde
av Kirkens historie.

Overvei om du vil bruke denne forprøven: På tavlen skriver
du (eller lar elevene skrive på et papirark) de fem hoved-
områdene for Kirkens tidligste historie: New York, Ohio,
Missouri, Illinois og Utah. Still spørsmål i forbindelse med
de hendelsene du ønsker å drøfte i leksjonen, for eksempel:

• Hvor mottok Joseph Smith Det første syn?

• Hvor ble det første tempel bygget?

• Hvor og når ble Kirken organisert?

Om du ønsker det, kan du ta med deres eget område som
det «sjette» område i Kirkens historie og tilføye spørsmål
i forbindelse med Kirkens historie der dere bor.

La elevene beholde prøvene, og si at de kan forandre
svarene sine mens du gjennomgår dagens leksjon. Gjen-
nomgå stoffet i innledningen til Kirkens historie ovenfor
(s. 16–20), sammen med detaljer du ønsker å ta med om
Kirkens historie i deres område.

Du kan også lage en oppstilling som hjelper elevene å
organisere stoffet. Tegn en tidslinje på en plakat med datoer
som svarer til de viktigste hendelsene i innledningen til
Kirkens historie, i likhet med det som vises her. (Du kan
også gi tidslinjen til elevene som et utdelingsark.)

Gjennomgå stoffet i innledningen til Kirkens historie, og
la elevene fylle ut med hendelsene som svarer til datoene
på tidslinjen. Ta vare på plakaten (eller be elevene ta vare
på utdelingsarket), og henvis til denne gjennom året for å
minne elevene om hendelser eller åpenbaringer som passer
inn i det «store bilde».

Mange av stedene som studeres i denne leksjonen, vil være
ukjente for elevene. Bruk kartene bak i trippelkombinasjonen
for å hjelpe elevene å finne dem og bli kjent med dem.

1805
1820

1823

1827

1830

1836

1839
1847

18901844 1912 1978

1979

1981
1989
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Hjelp elevene å forstå at en slik oversikt som denne kan gi
dem bakgrunnen for Lære og pakter. Gjennomgå det siste
avsnittet i innledningen til Kirkens historie. Forklar at å
forstå Kirkens fortid kan forberede oss på den kurs Kirken
vil følge i fremtiden. Dette kan også hjelpe oss å forstå vår
rolle i Kirken og hvor vi passer inn.

Innledning
«Som navnet [Lære og pakter] antyder,. . . inneholder denne
boken med hellig skrift Kirkens lære og pakter. ‘Lære’ betyr
‘læresetning’, ‘instruksjon’. Det betegner mer spesielt det
som blir forkynt som sannhet, noe vi skal tro, i motsetning
til forskrifter som regler. . . blir gitt etter. ‘Lære’ viser til tro,
[’forskrift’] til adferd.

I Lære og pakter lærer vår Herre oss hva vi skal tro om
Guddommen, Kirken, prestedømmet, tusenårsriket,
oppstandelsen, menneskets tilstand etter døden i evig
herlighet eller det motsatte, og mange andre emner som
det er nødvendig å ha sanne opplysninger om.

Ordet ‘pakt’ er et ord som angir Guds fastsatte overens-
komst mellom ham og hans folk. . .

. . . Denne pakts natur åpenbares for oss i dette verdifulle
verk av Guds ord. Det viser oss hvilke forpliktelser vi påtar
oss i dåpen og hvilke velsignelser vi sikrer oss, hvilke
pakter vi fornyer ved å ta del i nadverden, og hvilke løfter
som er forbundet med denne ordinansen. Kort sagt, det
lærer oss hvordan vi skal tilbe Gud i ånd og sannhet, og
viser oss veien som er åpnet for oss tilbake til Guds nærhet.»
(Hyrum M. Smith og Janne M. Sjodahl: The Doctrine and
Covenants Commentary, rev. utg. (1972), s. XIII – XV.)

Tittelsiden i Lære og pakter

Profeten Joseph Smith forkynte at Lære og pakter er den
bok som «utgjør Kirkens grunnvoll i disse siste dager og er
til gavn for verden, idet den viser at nøklene til mysteriene
i vår Frelsers rike igjen er betrodd mennesket. . . [Derfor]
stemte man under siste konferanse. . . for at disse åpenba-
ringene var like verdifulle for Kirken som all verdens
timelige rikdommer» (Profeten Joseph Smiths læresetninger,
s. 3–4, se også kapittelinnledningen til L&p 70).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Lære og pakter inneholder guddommelige åpenbaringer,

bud, læresetninger og pakter som er nødvendige for den
gjenopprettede Jesu Kristi Kirke.

Undervisningsforslag 
Tittelsiden til Lære og pakter. Lære og pakter
inneholder guddommelige åpenbaringer, bud,
læresetninger og pakter som er nødvendige
for den gjenopprettede Jesu Kristi Kirke. 
(10–15 minutter)

Ta med deg noen bøker som du tror er ukjente for elevene.
Be dem lese boktitlene og fortelle hva de tror bøkene inne-
holder. Skriv Lære og pakter på tavlen og spør:

• Hva forteller denne tittelen dere om denne boken?

• Hva er lære?

• Hva er pakter?

Hjelp elevene å definere ordene lære og pakter. Bruk opplys-
ningene i innledningen ovenfor. Be dem lese tittelsiden i
Lære og pakter, og spør: Hvem mottok åpenbaringene i
denne boken med hellig skrift? Les kapittelinnledningen til
Lære og pakter 1, og drøft følgende spørsmål:

• Hva finnes i denne boken i tillegg til lære og pakter?
(Bud.)

• Hvorfor er det viktig for dere å forstå den sanne lære?

• Hvilken verdi har pakter for dere?

• Hvordan vil det være en velsignelse for dere å forstå
Guds bud?

Be elevene lese det åttende avsnittet i Innledende forkla-
ringer i Lære og pakter. La dem skrive noen av læreset-
ningene, paktene og budene i Lære og pakter som er nevnt
i dette avsnittet, på tavlen.

Hvis tiden tillater det, kan du velge noen kapitler fra
Lære og pakter (for eksempel kapittel 20, 38, 82 og 131).
La elevene se fort gjennom disse kapitlene og se etter
eksempler på læresetninger, pakter eller bud. Be dem
fortelle de andre om noen av eksemplene de finner.

Tittelsiden i Lære og pakter
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Innledning
Innledningen med forklaringer til Lære og pakter ble
skrevet for å hjelpe leseren å forstå hva Lære og pakter
inneholder, dens formål og hvordan den ble til. Mens
president Joseph Fielding Smith var president for De tolvs
quorum, skrev han: «Like etter at Kirken var organisert,
hadde medlemmene et sterkt ønske om å få tak i eksem-
plarer av de åpenbaringer som var gitt inntil det daværende
tidspunkt. Sommeren 1830 begynte profeten, på guddom-
melig befaling, å kopiere og forberede åpenbaringene,
utvilsomt i den hensikt å få dem utgitt.» (Frelsende lære-
setninger, 3:155.) Under en konferanse i Hiram i Ohio
1. november 1831 besluttet ledere i Kirken å samle og utgi
mange av profeten Joseph Smiths åpenbaringer. Ved å
utgi disse åpenbaringene var Kirken i stand til å gjøre
nøyaktige eksemplarer mer tilgjengelig og utbredt. Herren
godkjente denne planen og ga profeten en åpenbaring
som skulle plasseres i begynnelsen av boken (se overskriften
til L&p 1, se også L&p 1:6).

Den første utgaven av samlingen av åpenbaringer, på den
tiden kjent som Budenes bok, ble trykt i 1833 i Missouri.
En mobb ødela trykkeripressen før arbeidet var fullført,
og bare noen få uklippede, uinnbundne sider overlevde
(se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 134). I 1835 trykte Kirken
en ny utgave med flere åpenbaringer under tittelen Lære
og pakter. Denne utgaven inneholdt 103 kapitler og en rekke
doktrinære avhandlinger med tittelen «Forelesninger om
troen». Siden da har mange flere åpenbaringer blitt mottatt
av Kirkens presidenter, og mange av disse har blitt føyd til
Lære og pakter.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Lære og pakter er et vitnesbyrd om at Gud fortsetter å

tale til menneskene, og at han veileder sin kirke gjennom
levende profeter.

Flere kilder
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 119–120,

159–160.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 1–2.

Innledende forklaringer 
til Lære og pakter 

Undervisningsforslag 
Innledende forklaringer til Lære og pakter. Lære
og pakter er et vitnesbyrd om at Gud fortsetter å
tale til menneskene og veileder sin kirke gjennom
levende profeter. (20–25 minutter)

Be elevene tenke på en stemme som de liker å høre, eller
spill et opptak av en stemme som mange av elevene gjen-
kjenner. Drøft følgende spørsmål:

• Hvor lett er det for dere å gjenkjenne denne røsten?
Hvorfor?

• Hva er det med røsten som dere liker?

• Hvilke ord ville dere bruke for å beskrive røsten?

Be elevene lese de tre første avsnittene i Innledende forkla-
ringer i Lære og pakter. Drøft følgende spørsmål:

• Hvis røst oppfordrer Lære og pakter oss til å lytte til?

• Hvordan hører vi Frelserens røst? (Gjennom hans
åpenbaringer, se L&p 18:34–36.)

• Hvilke ord brukes i Innledende forklaringer for å beskrive
hans røst? («Kjærlig, men bestemt».)

• Hva lærer dette oss om Frelseren?

• Hva er ifølge disse avsnittene noen av grunnene til at
Frelseren valgte å tale til oss i de siste dager?

• Hvem taler Frelseren gjennom til oss ifølge annet avsnitt?

• Les Lære og pakter 1:37–38. Hva lærer disse versene oss
om Frelserens røst?

Fortell om en opplevelse da du var i stand til å forstå og
følge Herrens røst. Oppfordre elevene til å lytte til og
følge Herrens røst mens de studerer Lære og pakter i år.
La dem få del i følgende uttalelse av president Ezra Taft
Benson:

Be elevene lese De tolv apostlers vitnesbyrd i Innledende
forklaringer. Bær også ditt vitnesbyrd om sannheten i denne
boken med hellig skrift.

«Mormons bok bringer mennesker til Kristus. Lære og
pakter bringer mennesker til Kristi rike. . .

Mormons bok er ‘sluttstenen’ i vår religion, og Lære
og pakter er dekkstenen med fortsatt åpenbaring i de
siste dager.» (Lys over Norge, juli 1987, s. 77.)

Oversikt over Lære og pakter
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Innledning
Lære og pakter inneholder forskjellige slags opplysninger.
Disse omfatter åpenbaringer angående Kirkens organi-
sasjon (se L&p 20, 42) så vel som instruksjoner til enkelt-
personer (se L&p 4, 14–16). Forskjellige kapitler inneholder
en advarsel til verden (se L&p 1), syner (se L&p 76, 110),
profetier (se L&p 87, 121), brev (se L&p 127–128), bønner
(se L&p 65, 109), svar på spørsmål angående Skriftene
(se L&p 77, 113), uttalelser om tro (se L&p 134, Offisiell
erklæring 1) og et møtereferat (se L&p 102). I tillegg til
dette har vi tre åpenbaringer som er mottatt av profeter
som fulgte etter Joseph Smith i Kirkens presidentskap
(se L&p 135–136, 138). Kronologisk rekkefølge viser hvor
og når hvert kapittel i Lære og pakter ble mottatt.

Eldste John A. Widtsoe, som var medlem av De tolvs
quorum, forklarte:

«Det første vi må huske, er at åpenbaringene i boken Lære
og pakter er svar på spørsmål. Hvis vi har dette klart for oss,
vil det hjelpe oss å få en bedre forståelse. . .

. . . I Kirkens historie vil dere oppdage at profeten sier:
‘Jeg spurte Herren.’ Åpenbaringen følger så. I alle åpenba-
ringene er svaret på et spørsmål en dominerende del av
åpenbaringen. . . Dette forklarer boken Lære og pakters noe
usammenhengende natur. Siden hver åpenbaring er svar
på et spesielt spørsmål, kunne det ikke være en logisk
utvikling av behandlingen av noe emne. Hvis spørsmålet er
kjent, da forstås dette utfyllende stoffet til åpenbaringen

Kronologisk oversikt 
over innholdet

bedre. . . Han som ga åpenbaringene, var i besittelse av hele
planen. Men den ble gitt stykkevis til Kirken etter behov.»
(The Message of the Doctrine and Covenants [1969], s. 4–6.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Lære og pakter er et ytterligere vitnesbyrd om

Jesus Kristus og inneholder åpenbaringer fra ham.

Undervisningsforslag 
Kronologisk oversikt over innholdet. Lære og pakter
er et ytterligere vitnesbyrd om Jesus Kristus og
inneholder åpenbaringer fra ham. (10–15 minutter)

Be elevene finne Kronologisk oversikt over innholdet og spør:

• Hvilket kapittel står oppført først?

• Hvorfor står Lære og pakter 2 først? (Dette er en
kronologisk liste.)

• Når og hvor ble Lære og pakter 1 mottatt?

• Når kan denne kronologiske listen være nyttig?

Fortell elevene at åpenbaringene i Lære og pakter også kan
grupperes etter sted. Be elevene se etter i hvilke delstater i
USA åpenbaringene i Lære og pakter ble mottatt. La elevene
finne kartene bak i trippelutgaven og finne New York,
Ohio, Missouri og Illinois. Forklar at Kirkens hovedkvarter
befant seg på disse stedene på forskjellige tidspunkter i
Kirkens historie.

Gjengi opplysningene i innledningen ovenfor. Bær vitnes-
byrd om at åpenbaring fortsetter i dag, selv om den kanskje
ikke er å finne i Lære og pakter. Be elevene nevne inspirerte
skrifter fra profetene utenom standardverkene. (Svarene
kan innbefatte generalkonferansetaler, brosjyren Til styrke for
ungdom, artikler i Liahona.)

Kronologisk oversikt over innholdet
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Innledning
I 1838 begynte Joseph Smith å arbeide på sin offisielle
historie, som ble utgitt i avisen Times and Seasons i 1842 og
senere ble en del av det syv bind store verket History of the
Church. Joseph Smith – Historie ble trukket ut fra denne
historien og utgitt som en del av Den kostelige perle i 1851.
Den kostelige perle ble godtatt av Kirken som hellig skrift
på generalkonferansen i oktober 1880. (Se Innledning i Den
kostelige perle.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
Merk: Studer ydmykt alle skriftstedene som er oppgitt,
og overvei prinsippene under denne overskriften før du
tilrettelegger leksjonene.

• Bønn, overveielse og skriftstudium hjelper oss å motta
åpenbaring fra Gud (se Joseph Smith – Historie 1:11–17,
se også Jakobs brev 1:5).

• Satan ønsker å ødelegge menneskesjelene og Guds verk
(se Joseph Smith – Historie 1:15–16, 21–25, 60–61, se også
2. Nephi 28:19–23, L&p 76:25–29, Moses 4:3).

• Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus lever. De er
separate, herliggjorte og opphøyede personer som har
makt over alle ting, innbefattet Satan (se Joseph Smith –
Historie 1:16–18, se også L&p 130:22).

• Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus viste seg
for Joseph Smith og talte med ham (se Joseph Smith –
Historie 1:14–20, 25).

• På den tiden da Joseph Smith fikk sitt første syn (1820),
fantes ikke Jesu Kristi sanne kirke på jorden (se Joseph
Smith – Historie 1:18–20, se også 2. Tessalonikerbrev 2:1–3).

• Joseph Smith mottok gullplatene fra et himmelsk sende-
bud og oversatte dem ved Guds gave og kraft. Denne
oversettelsen, Mormons bok, inneholder Jesu Kristi
evangeliums fylde slik det ble gitt oldtidens innbyggere
i Amerika, og er en sentral del av gjenopprettelsen
(se Joseph Smith – Historie 1:30–35, 50–52, 62, se også
L&p 20:8–10).

Flere kilder
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 29–66.

• Den kostelige perle – elevhefte – Religion 327, s. 52–63.

Joseph Smith – Historie 1:1–65
Undervisningsforslag 
Merk: Velg fra idéene under denne overskriften, eller bruk
noen av dine egne, mens du forbereder deg til å undervise
om de oppgitte skriftstedene.

Joseph Smith – Historie 1:1–6. Joseph Smith –
Historie gir oss bakgrunnsopplysninger om profeten
Joseph Smith. (20–25 minutter)

Vis elevene en bok med personlig historie, en dagbok eller
en bok med slektshistorie, og fortell dem en historie fra den.
Spør:

• Hvor mange av dere skriver dagbok eller personlig
historie?

• Hvorfor fører vi opptegnelser over vårt liv?

• Hvilke velsignelser kan de få som fører dagbøker eller
slektshistorier?

Forklar at Den kostelige perle inneholder en av de viktigste
beretninger om profeten Joseph Smiths første opplevelser.
Be elevene lese Joseph Smith – Historie 1:1–2 og spør:

• Hvilket år ble denne beretningen påbegynt?

• Hvorfor skrev Joseph Smith denne historien ifølge disse
versene?

Les Joseph Smith – Historie 1:3, og finn opplysninger
om Joseph Smiths fødested og om at familien flyttet til
New York. Fortell noen historier fra hans ungdom
(se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 19–26). Spør:

• Hva viser at Herren ledet familien Smith til New York?

• Hva er noen eksempler på hvordan Herren beskyttet
den unge Joseph?

Les følgende uttalelse om Asael Smith, Joseph Smiths beste-
far, slik profetens fetter, George A.Smith, skrev den ned:
«Den gamle herren sa at han alltid hadde visst at Gud ville
oppreise en gren av hans familie til å være til stor nytte for
menneskeheten.» (I Richard Lloyd Anderson: Joseph Smith’s
New England Heritage [1971], s. 112, se også History of the
Church, 2:443.)

Les Joseph Smith – Historie 1:4, og finn ut hvor mange barn
det var i Joseph Smiths familie. Vis elevene diagrammet
«Joseph Smith sen. og Lucy Mack Smiths barn» i Kirkens
historie i tidenes fylde (s. 21). Legg merke til at selv om Joseph
Smith var den tredje sønnen i familien, var han den som
ble valgt til å få navnet Joseph. Les 2. Nephi 3:14–15 og spør:
Hva er viktig med Joseph Smiths navn? Les Joseph Smith –
Historie 1:33 og spør: Hvem valgte Joseph Smith til å utføre
gjenopprettelsens verk?

Les Lære og pakter 138:53–56, og spør hva disse versene
forteller om Joseph Smith. La elevene få del i følgende utta-
lelse av president Brigham Young:
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Bær vitnesbyrd om at Herren oppreiste Joseph Smith til å
være gjenopprettelsens profet.

Joseph Smith – Historie 1:5–26 (Kjenn
Skriften, Joseph Smith – Historie 1:15–20).

Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus viste seg
for Joseph Smith og talte med ham. (35–40 minutter)

Ta med en telefonkatalog til klassen, og be elevene finne
kirkesamfunnene som står under «Kirker og trossamfunn».
La elevene regne opp noen av kirkene på deres hjemsted.
(Hvis dere bor et sted hvor det ikke er mange kirker, kan du
be elevene nevne kirker eller religioner som finnes i verden.)
Les Joseph Smith – Historie 1:5–7 og spør:

• Hvordan viser listen over kirker hvilket problem Joseph
hadde?

• Hvorfor tror dere det finnes så mange kirker?

• Les 1. Nephi 13:24–29. Hvordan gjør det som beskrives i
denne profetien, problemet større?

• Hvorfor er disse forandringene i Skriftene forvirrende
for en som søker sannheten?

Spør elevene om noen av dem noen gang har vært forvirret
angående noe som var svært viktig for dem. Spør: Hvordan
fant dere løsning på forvirringen? Minn elevene om at
Joseph Smith var på alder med mange Seminar-elever da
han fikk sitt første syn. Forklar at selv om Josephs syn
var uvanlig, er hendelsene som førte til det, et mønster for
oss alle for å motta hjelp og svar fra Gud.

Be elevene lese Joseph Smith – Historie 1:8–17 og lage to
lister: ord og uttrykk som beskriver hva Joseph følte, og
ord og uttrykk som beskriver hva Joseph gjorde. Når de er
ferdige, ber du dem fortelle hva de fant. Drøft hvordan
Josephs følelser og handlinger hjalp ham å overvinne sin
forvirring. Forklar at Joseph forsto hva som var problemet
og overveiet det (se v. 8, 12), stilte spørsmål (se v. 10),
studerte Skriftene (se v. 11), handlet ifølge tilskyndelsene
han fikk (se v. 13) og ba (se v. 14).

S  M  T  W  TH  F  S

«Det ble bestemt i de evige råd, lenge før jordens grunn-
voll ble lagt, at han, Joseph Smith, skulle være mannen
som i denne verdens siste evangelieutdeling skulle
bringe Guds ord til folket og motta fylden av preste-
dømmets nøkler og krefter av Guds Sønn. Herren
hadde sine øyne på ham og på hans far og farfar, og på
deres forfedre helt tilbake til Abraham, og fra Abraham
til vannflommen, fra vannflommen til Enok, og fra
Enok til Adam. Han har holdt øye med denne familie
og dette blod mens det har vært i omløp fra dets
opprinnelse til denne mann ble født.» (Læresetninger
fra Kirkens presidenter – Brigham Young, s. 96.)

Gi elevene del i følgende uttalelse av eldste David B.Haight,
medlem av De tolvs quorum: «Åpenbaring kommer som svar
på vårt ønske og vår søken» (Lys over Norge, juli 1992, s. 17).

Les vers 17–19 høyt for klassen. Be elevene fortelle hva som
gjør inntrykk på dem i disse versene, og bær ditt vitnes-
byrd om at Det første syn virkelig fant sted. Les eller syng
sammen som klasse «Hvilken skjønn og yndig morgen»
(Salmer, nr. 13). Gi klassen del i følgende vitnesbyrd
av president Ezra Taft Benson, som da var president for
De tolvs quorum:

I tillegg til at Joseph fikk beskjed om ikke å slutte seg til
noen av kirkene, ga Det første syn svar på andre viktige
doktrinære spørsmål. Be elevene regne opp noen sannheter
som ble gjengitt til jorden da Faderen og Sønnen viste
seg for Joseph Smith. (Idéer finnes under «Noen viktige
prinsipper i evangeliet å se etter» ovenfor [s. 24].)

Be elevene se gjennom Joseph Smith – Historie 1:20–24 og
finne ut hvordan Joseph ble behandlet fordi han fortalte om
sitt syn. Drøft følgende spørsmål:

• Hvem var opphavet til den motstand og forfølgelse
Joseph opplevde? (Den onde, se v. 20.)

• Hvordan behandlet noen prester ham?

• Hvordan tror dere at dere ville reagere hvis andre
forfulgte dere for deres tros skyld eller gjorde motstand
mot deres normer?

• Hvorfor ville det være klokt å tenke ut på forhånd hva
dere kunne gjøre?

Les vers 25–26 og spør: Hva kan vi lære av disse versene om
å takle motstand fra andre?

Joseph Smith – Historie 1:27–54. Mormons bok
inneholder Jesu Kristi evangeliums fylde slik det
ble gitt oldtidens innbyggere i Amerika, og er en
sentral del av gjenopprettelsen. (35–40 minutter)

La elevene lese Joseph Smith – Historie 1:3 og legge merke
til Joseph Smiths fødselsdag. Hvor gammel var han 21.
september 1823? (Han manglet tre måneder på 18 år.)
Hvor lenge var det da siden han hadde hatt Det første syn?
(Se v. 14.) Les vers 27–29, og drøft følgende spørsmål:

• Hvordan sa Joseph Smith hans liv var disse tre årene?

«Dette budskapet utgjør Kirkens kjerne og fundament.
Hvis Joseph Smiths vitnesbyrd om at han så Gud
Faderen og hans Sønn, Jesus Kristus, ikke er sant,
da er mormonismen en falsk trosretning. Men hvis
dette synet var en realitet. . . , da ble og er Jesu Kristi
Kirke gjenopprettet på jorden.» (Come unto Christ
[1983], s. 74.)

Joseph Smith – Historie 1:1–65
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• Hva følte Joseph med hensyn til det han hadde gjort?

• Hva gjorde han på grunn av disse følelsene?

• Hva har Herren lovet oss når vi omvender oss?
(Se Mosiah 26:30.)

Josephs bønner resulterte i at han mottok besøk av engelen
Moroni. Vis elevene et bilde av Moroni som viser seg for
Joseph Smith (Kunst inspirert av evangeliet, nr. 404), spør:

• Hvilke vers fra Joseph Smith – Historie skildrer dette
bildet? (Vers 30–46.)

• Hvordan kan dere tenke dere det var å motta dette
besøket?

Forklar at Moroni viste seg for Joseph Smith fem ganger
i løpet av disse 24 timene. La elevene lese vers 30–43
(første besøk), 44–45 (annet besøk), 46 (tredje besøk), 48–49
(fjerde besøk) og 51–53 (femte besøk). Spør:

• Hvilke likhetspunkter var det i budskapene Moroni kom
med i løpet av disse fem besøkene?

• Hvorfor tror dere Moroni viste seg så mange ganger for
profeten Joseph Smith?

• Hva var det med Moronis budskap som var så viktig?

Be en elev lese Johannes’ åpenbaring 14:6, og spør klassen
hvilken engel de tror Johannes omtalte. Forklar at dette
verset viser til Moroni og andre engler som gjenga preste-
dømsmyndighet og -nøkler til jorden. Les følgende uttalelse
av eldste Bruce R. McConkie, som var medlem av De tolvs
quorum:

Bær vitnesbyrd om at Moroni viste seg for Joseph Smith
flere ganger de neste fire årene for å undervise og belære
ham. Moroni var den som hadde gullplatene i sin varetekt
(se Mormons ord 1:1–2) og kunne instruere Joseph Smith
og forberede ham til å oversette dem.

«Hvem gjenga det evige evangelium? Var det én engel
eller mange?

Det er vanlig (og riktig!) å svare: ‘Moroni, sønn av
Mormon, den nå oppstandne nephittiske profet, som
har nøklene til ‘Efraims stav’ (L&p 27:5). . .

. . . Men det skulle komme andre engler – Moses, Elias,
Elijah, Gabriel, Rafael og ‘forskjellige engler. . . , idet
de alle bekjentgjorde sin husholdning, sine rettigheter,
sine nøkler, sin verdighet, sin majestet og herlighet,
og sitt prestedømmets makt; og ga linje på linje og bud
på bud, litt her og litt der’ (L&p 128:21).

Så engelen Moroni bragte budskapet, dvs. ordet.
Men andre engler bragte nøklene og prestedømmet,
myndigheten.» (Doctrinal New Testament Commentary,
3 bind [1966–73], 3:528–530.)

Joseph Smith – Historie 1:53–62. Joseph Smith
måtte være åndelig forberedt før han kunne motta
gullplatene. (15–20 minutter)

Les følgende uttalelse av eldste David B. Haight:

Be elevene oppsummere eldste Haights uttalelse. Spør:

• Hvorfor er det viktig at vi får anledning til å forberede
oss før vi mottar viktige oppdrag fra Herren?

• Hvilke forberedelser gjør dere for å bli i stand til å hjelpe
til i Herrens verk?

Les Joseph Smith – Historie 1:53–54, og finn ut hvor lenge
etter Moronis første besøk Joseph mottok gullplatene. Fortell
flere historier fra Kirkens historie i tidenes fylde som illustrerer
hvordan Herren forberedte Joseph Smith til å motta gull-
platene (se 40–44). Be elevene lese Joseph Smith – Historie
1:55–59 og lage en liste over hendelsene som fant sted i
Josephs liv i denne perioden. Hvordan kan disse erfaringene
ha bidratt til å forberede Joseph til hans misjon i livet?

Oppmuntre elevene til å føre dagbøker og personlige
historier som en opptegnelse over hvordan Herren hjelper
dem å forberede seg til sin misjon i livet.

Joseph Smith – Historie 1:60–65. Satan ønsker
å ødelegge menneskesjelene og Guds verk. 
(10–15 minutter)

Fortell elevene at Joseph Smith skrev at gullplatene var
«ca. 15 centimeter brede og ca. 21 centimeter lange og ikke
fullt så tykke som vanlig blikk. . . Verket var nesten 15 centi-
meter i tykkelse, og en del av det var forseglet» (History of
the Church, 4:537).

Les Joseph Smith – Historie 1:60–65. Benytt noen av beret-
ningene som beskriver hva folk gjorde for å ta gullplatene
fra Joseph (se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 44–47). Drøft
følgende spørsmål:

• Hvilke faktorer tror dere kan ha gjort det vanskelig
å beskytte platene? (Svarene kan omfatte størrelsen,
vekten og verdien.)

• Hvilke midler brukte Satan for å prøve å hindre Mormons
bok i å komme frem?

• Les Jesaja 29:11–12. Tror dere disse versene beskriver de
samme hendelsene som Joseph Smith – Historie 1:63–65?
Hvorfor?

«Årene i Det aronske prestedømme er avgjørende
forberedelsesår. Herren visste at unge menn ville
trenge disse verdifulle tenårene til å forberede seg
for livet – dyrebare år med meningsfylte, åndelige
opplevelser som aldri glemmes.» (Lys over Norge,
jan. 1992, s. 43.)

New York- og Pennsylvania-perioden
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• Hva gjorde Joseph Smith for å forsikre seg om at gullpla-
tene var beskyttet og at han kunne fullføre oversettingen
av dem?

• På hvilke måter kan Josephs eksempel hjelpe dere å stå
imot fristelse og gjøre Herrens verk?

Innledning
Kapittel 1 i Lære og pakter ble åpenbart av Herren som
et forord til Budenes bok (se L&p 1:6, se også historisk
bakgrunn for kapittel 1 i Lære og pakter – elevhefte – Religion
324–325, s. 3). President Ezra Taft Benson sa: «Kapittel 1
i Lære og pakter er Herrens forord til boken. Lære og pakter
er den eneste bok i verden som har et forord skrevet av
Herren selv. I dette forordet erklærer han for verden at hans
røst er til alle mennesker (se v. 2), at Herrens komme er
nær (se v. 12), og at sannhetene som finnes i Lære og pakter,
alle skal oppfylles (se v. 37–38).» (Lys over Norge, jan. 1987,
s. 67–68.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Åpenbaringene i Lære og pakter er gitt for å forberede

alle mennesker på Herrens komme og varsle dem
om straffedommene Gud vil sende over de ugudelige
(se L&p 1:1–12).

• Vi må godta apostlenes og profetenes læresetninger,
for det de forkynner, er Herrens ord. Hvis vi ikke gir akt
på deres ord, vil vi ikke bli regnet blant Herrens folk
(se L&p 1:4–6, 8–9, 14, 30, 38).

• Herren kalte Joseph Smith til profet. Gjennom ham frem-
bragte Herren Mormons bok og gjenopprettet den sanne
Jesu Kristi Kirke (se L&p 1:15–23, 29–30).

• Herren kan ikke tilgi våre synder uten at vi omvender oss
og holder hans bud (se L&p 1:31–32).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 119.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 3–6,
365–368.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presentasjon
4, «Søk Herren» (9:17), kan brukes for å undervise i

Lære og pakter 1 (se undervisningsforslag i Visningshjelp –
Lære og pakter og Kirkens historie).

Lære og pakter 1

Lære og pakter 1:1–23, 29–30. Herren, som
visste hvilken ugudelighet og hvilke ulykker

som ville finne sted på jorden i de siste dager,
kalte Joseph Smith og andre medlemmer av Kirken
til å advare verden. (25–30 minutter)

Gi hver elev et av følgende spørsmål. (Du kan skrive dem
på klistrelapper og sette dem på elevene etter hvert som de
kommer inn i rommet.)

• Hvem ga advarselen?

• Hvem ble advarselen gitt til?

• Hva var advarselen?

• Hvorfor ble advarselen gitt?

• Hva ville skje om folk ga akt på advarselen?

• Hva ville skje om folk ikke ga akt på advarselen?

Skriv følgende ord på tavlen: bilhorn, medisinetikett, foreldres
råd, veiskilt og profeters råd. Drøft følgende spørsmål:

• Hva har ordene på tavlen felles? (De kan tjene som
advarsler.)

• Hvorfor gis det advarsler? (For å beskytte eller forbe-
rede oss.)

• Når har folk blitt beskyttet fordi de har lyttet til en
advarsel?

• Hvorfor overser folk noen ganger advarsler?

La elevene få del i opplysningene i innledningen ovenfor.
Be dem lese Lære og pakter 1:1, 4 og legge merke til ordene
hør og advarsel. Forklar at hør betyr «lytt oppmerksomt,
gi akt på». Lære og pakter 1 er et budskap med en advarsel
i de siste dager.

Minn elevene om spørsmålene de fikk tildelt i begynnelsen
av undervisningsforslaget. Be dem lese Lære og pakter 1
omhyggelig og se etter svar på spørsmålet sitt. Skriv spørs-
målene som overskrifter på tavlen, og la elevene skrive det
de finner, under riktig overskrift. Drøft følgende spørsmål:

• Hva lærte dere av å studere Lære og pakter 1?

• Hvorfor er det viktig å forstå disse advarslene?

• Hvorfor er det viktig å gi akt på dem?

• Hvorfor tror dere disse advarslene ble gitt som et forord
til Lære og pakter?

• Hvordan kan dere bruke disse læresetningene for å hjelpe
andre på skolen, i wardet eller i samfunnet?

Bruk Lære og pakter 60:2–3, 88:81 for å hjelpe elevene å
forstå at de er blitt befalt å «advare» andre. Les Lære og
pakter 35:13–16 og spør: Hva sier disse versene til dem som
mener at de ikke er særlig flinke til å være Herrens tjenere?

Forsikre deg om at elevene forstår at på samme måte som
Joseph Smith ble oppreist for å komme med en advarsels-
røst, gjelder det samme for dagens profeter, apostler og
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andre ledere i Kirken. Bruk brosjyren Til styrke for ungdom
for å drøfte noen advarsler i de siste dager fra våre nåvæ-
rende ledere i Kirken. Les følgende uttalelse av president
Gordon B. Hinckley, som da var rådgiver i Det første presi-
dentskap:

Lære og pakter 1:37–38 (Kjenn Skriftene).
Vi må godta apostlenes og profetenes

læresetninger, for det de forkynner, er det samme
som om Herren selv talte. Hvis vi ikke gir akt på
deres ord, vil vi ikke bli regnet blant Herrens folk.
(15–20 minutter)

Drøft følgende spørsmål med elevene:

• Hvem sitt budskap er det når en av våre ledere i Kirken
taler til oss?

• Hvorfor er det viktig å følge råd fra Kirkens ledere, selv
om det er vanskelig eller dere ikke er enige i det?

Les Lære og pakter 1:14 og spør: Hvordan får dette verset
oss til å forstå dette prinsippet bedre?

Be elevene lese Lære og pakter 1:37–38, og drøft hva
«enten ved min egen røst eller ved mine tjeneres røst,
det være det samme» betyr. Oppfordre elevene til å lære
disse versene utenat.

Innledning
Da Moroni viste seg for Joseph Smith våren 1823, siterte han
bl.a. Malaki 4:5–6, men litt forskjellig fra slik det står i kong
Jakobs bibel (se Joseph Smith – Historie 1:29–33, 36–39).
Kapittel 2 inneholder denne profetien slik Moroni gjenga
den. Den ble plassert i Lære og pakter i 1876 etter veiledning
fra president Brigham Young og er den tidligste åpenba-

Lære og pakter 2

«Det finnes dem som kritiserer når vi sender ut et råd
eller en advarsel. Jeg vil at dere skal vite at våre innsten-
dige anmodninger ikke er motivert av noe selvisk
ønske. Jeg vil at dere skal vite at våre advarsler ikke er
uten realitet og fornuft. Jeg vil at dere skal vite at avgjø-
relsene om å uttale oss om forskjellige saker ikke blir
tatt uten overveielse, drøftelser og bønn. Jeg vil at dere
skal vite at vårt eneste mål er å hjelpe hver enkelt av
dere med deres problemer, deres strev, deres familier,
deres liv.» (Lys over Norge, jan. 1993, s. 57.)

ringen i Lære og pakter. Malakis budskap er så viktig at det
har blitt gjentatt i alle standardverkene (se Malaki 4:5–6,
Lukas 1:16–17, 3. Nephi 25:5–6, Lære og pakter 2, 27:9,
98:16–17, 110:13–16, 128:17–18, Joseph Smith – Historie
1:37–39). Se historisk bakgrunn for kapittel 2 i Lære og pakter
– elevhefte – Religion 324–325 (s. 6) for ytterligere innsikt.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter
• Nøklene som Elijah kom med, måtte gjengis, ellers ville

jorden bli lagt øde ved Kristi komme (se L&p 2, se også
Malaki 4:5–6, L&p 128:17–18).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 37–39.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 6–8.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 2:1–3. Nøklene som Elijah kom med,
måtte gjengis, ellers ville jorden bli lagt øde ved
Kristi komme. (25–30 minutter)

Tegn en kilehvelving lik
den som er avbildet her.
Spør elevene hvilken
læresetning i evangeliet
de mener kan sammen-
lignes med en sluttsten.
Etter litt drøfting leser
du følgende uttalelse av
eldste John A. Widtsoe,
som var medlem av
De tolvs quorum:

Skriv medfølgende oversikt på tavlen. La den være blank
unntatt skriftstedhenvisningene i venstre rad. Be elevene
lese og sammenligne Malaki 4:5–6 og Lære og pakter 2.
Fyll ut, og legg merke til forskjellene mellom de to versjo-
nene av denne profetien.

«Begynnelsen og slutten av evangeliet er skrevet i
kapittel 2 i Lære og pakter. Det er sluttstenen i evange-
liets fantastiske hvelving. Og hvis denne midtstenen
skulle svekkes og falle ut, ville hele evangeliets
oppbygning falle sammen i uorganiserte doktrinære
blokker.» (I ElRay L. Christiansen, i Conference
Report, apr. 1960, s. 48.)

Sluttsten
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Les følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie:

Gi hver elev et av følgende spørsmål, og be dem lete etter
svar ved å bruke tilhørende henvisninger. Når de er ferdige,
leser du hvert spørsmål og ber elevene fortelle hva de har
funnet.

• Hvem er Elijah? (Se Veiledning til Skriftene, under
«Elijah».)

• Når skulle Elijah komme tilbake? (Se L&p 2:1, 110:13–16.)

• Hva gjenga Elijah da han kom? (Se L&p 2:1, 110:13–16.)

• Hva er «de løfter som ble gitt fedrene» (L&p 2:2)?
(Eldste Bruce R. McConkie skrev: «Hvem er fedrene?
De er Abraham, Isak og Jakob, som løftene ble gitt til.
Hva er løftene? Det er løftene om en fortsettelse av
familieenheten i evighet, om avkom i et antall som
jordens støv og stjernene på himmelen, om evig vekst
og om den herlighet og ære og opphøyelse og evig
liv som er forbundet med en slik evig eksistens.»
[Millennial Messiah, s. 267]).

• Hvordan plantes løftene i vårt hjerte? (Se L&p 2:2,
kommentar til L&p 2:2 i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325, s. 7.)

• Hvordan kan Herrens annet komme være både «stort»
og «forferdelig»? (Se L&p 2:1, kommentar til L&p 2:1 i
Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 7.)

• Hvorfor ville jorden «være øde» hvis Elijah ikke kom?
(Se L&p 128:17–18.)

Spør elevene hvordan de har blitt påvirket av Elijahs komme.
Bær ditt vitnesbyrd om betydningen av Elijahs misjon.

«Begge disse oversettelsene er riktige. Begge uttrykker
Herrens sinn og vilje, og begge forkynner riktig og
sann lære. Tilsammen gir de oss et utvidet og mer
allsidig syn på Elijahs misjon enn vi ville ha fått fra
dem enkeltvis.» (The Millennial Messiah: The Second
Coming of the Son of Man [1982], s. 266.)

Se, jeg
sender dere
Elias,
profeten,

Se, jeg vil
åpenbare
prestedøm-
met til deg
ved profeten
Elijahs hånd,

før Herrens
dag kommer,
den store og
forferdelige.

før Herrens
store og
forferdelige
dag kommer.

Han skal
vende
fedrenes
hjerte til
barna, og
barnas
hjerte til
deres fedre,

Og han skal
plante i
barnas hjerte
de løfter
som ble gitt
fedrene, og
barnas hjerte
skal vendes
til fedrene.

så jeg ikke
skal komme
og slå landet
med bann.

Hvis det
ikke var så,
ville hele
jorden være
øde ved hans
komme.

Malaki
4:5–6

L&p 2 Innledning
Eldste Dallin H. Oaks, medlem av De tolvs quorum, har
skrevet:

«‘Guds gjerninger, planer og hensikter kan ikke forstyrres,
ei heller kan de tilintetgjøres. . . Kom ihu, ja kom ihu at det
ikke er Guds verk som er forstyrret, men menneskenes verk’
(L&p 3:1, 3). . .

De som tror på Gud, skulle ikke finne det vanskelig å godta
disse påstandene – at hans tanker er høyere enn våre tanker,
at han forstår ting vi ikke forstår, at hans veier er høyere
enn våre veier, og at hans verk ‘skal skje i hans egen tid, og
på hans egen måte’. Men i praksis er det tydeligvis vanskelig
for enkelte å innrømme dette, og det er vanskelige prin-
sipper å anvende for noen.

Mange mennesker har et begrenset syn på Guds makt og
stilling. Som Jareds bror bemerket, synes endog Guds store
makt liten ‘for menneskenes forståelse’ (Ether 3:5). Faktisk
er mange mennesker – til og med noen medlemmer av
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige – så kortsynte at de
drister seg til å bedømme det som hører Gud til, ut fra sin
egen jordiske tankegang. Eldste Neal A. Maxwell har sagt:
‘Ja, vi kan anerkjenne hans totale plan, men kritisere hans
stil, fordi han gjør det på sin egen måte. . . Vi ville foretrekke
om det ble gjort på vår måte, selv om våre måter er langt
lavere enn hans.’[A Wonderful Flood of Light (1990), s. 67.]»
(The Lord’s Way [1991], s. 3.)

Se historisk bakgrunn for kapittel 3 i Lære og pakter – elevhefte
– Religion 324–325 (s. 9–10) for ytterligere innsikt.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Gud er allvitende og allmektig. Hans planer mislykkes

ikke (se L&p 3:1–3, se også Joh.åp. 19:6, 2. Nephi 9:20,
Alma 26:35).

• Hvis vi holder Guds bud og stoler på ham istedenfor
på menneskers meninger, vil ikke Satan ha makt til å
ødelegge oss (se L&p 3:7–8, se også L&p 5:21–22, 21:6).

• Det som er hellig, skal ikke behandles lettsindig 
(se L&p 3:5, 12, se også L&p 63:64).

• Vi skulle ikke be om noe som ikke er riktig (se L&p 3:4–7,
13, se også Jakobs brev 4:1–3, 2. Nephi 4:35, Alma 29:1–4,
Helaman 10:5–6).

• Når vi synder, taper vi hellige velsignelser og privilegier
(se L&p 3:9–15).

Lære og pakter 3

Lære og pakter 3
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Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 47–49.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 9–11, 21–23.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presen-
tasjon 5, «Guds gjerning» (14:15), kan brukes for å

undervise om Lære og pakter 3 og 10 (se undervisnings-
forslag i Visningshjelp – Lære og pakter og Kirkens historie).

Lære og pakter 3. Guds planer mislykkes
ikke. Hvis vi holder Guds bud og stoler på

ham, vil ikke Satan ha makt til å ødelegge oss.
(20–25 minutter)

Merk: Dette undervisningsforslaget kan også brukes til
kapittel 10. Siden kapittel 3 og 10 handler om de samme
hendelsene, kan du gjerne undervise om dem samtidig.

Gjennomgå stoffet under «Flere kilder» ovenfor for å hjelpe
elevene å forstå den historiske bakgrunn for kapittel 3 og 10.

Hold frem et eksemplar av Mormons bok, og spør elevene
hvorfor de tror Herren ga oss denne boken. Les Lære og
pakter 20:8–9, og spør hva disse versene sier om hensikten.
(Mormons bok inneholder evangeliets fylde.) Joseph Smith
sa «at Mormons bok var den mest korrekte av alle bøker
på jorden og sluttstenen i vår religion, og et menneske vil
komme nærmere Gud ved å følge dens forskrifter enn
ved noen annen bok» (History of the Church, 4:461, se også
innledningen til Mormons bok). Spør: Hvorfor tror dere
Satan ønsket å ødelegge denne boken til og med før den
kunne utgis?

Les Lære og pakter 10:12–19, 29–33, og se etter hvordan
Satan planla å ødelegge Mormons bok. Drøft dette sammen
som klasse.

Be elevene se gjennom 1. Nephi 9, Mormons ord 1:1–7, Lære
og pakter 10:38–45. Spør: Hvordan planla Herren mer enn
tusen år i forveien hvordan han skulle forpurre Satans plan
om å ødelegge Mormons bok?

Les følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell, davæ-
rende medlem av De syttis presidentskap:

«Få læresetninger, unntatt de som angår realiteten
av Guds eksistens, er mer grunnleggende enn den
sannhet at Gud er allvitende. ‘O, hvor stor er ikke
Guds hellighet! For han vet alt, og det er intet uten at
han vet det’ (2. Ne. 9:20). Dessverre er det av og til
noen som bare passivt samtykker i denne sannheten
uten å undersøke den og forstå hva den innebærer.
Senere får slike troende av og til problemer med
alt denne viktige læresetningen innebærer. Den har
sammenheng med andre mektige læresetninger, som
Guds forutviten, forutordinasjon og forutgitte oppgaver.

S  M  T  W  TH  F  S

Forklar at Joseph Smith lærte mye verdifullt av opplevelsen
med de 116 tapte sidene. Del klassen i to grupper. La den
ene gruppen lese Lære og pakter 3:1–10 og den andre vers
11–20. Be begge gruppene se etter vers som viser prinsip-
pene Joseph Smith lærte av denne erfaringen, og foreslå at
de understreker dem. Drøft det de finner, og skriv det på
tavlen. Hvis det er ønskelig, bruker du følgende idéer og
spørsmål som hjelp i diskusjonen.

1. Guds verk kan ikke forstyrres eller stoppes (se L&p 3:1, 3).

• Hvorfor tror dere at Guds verk ikke kan forstyrres eller
stoppes?

• Hva lærer Skriftene oss om Gud som hjelper oss å
forstå hvordan han kan gjøre forberedelser til eventu-
elle fremtidige hendelser?

• Hvordan hjelper det deg å stole på Gud når du vet at
hans verk ikke kan stanses?

2. Vi skulle aldri ignorere Guds åpenbaringer (se L&p 3:4–7).

• Hvor mange ganger ba profeten Joseph Smith om
tillatelse til å la Martin Harris ta platene? (Tre, se Lære
og pakter – elevheftet – Religion 324–325, s. 9.)

• Hvorfor tror dere profeten ikke godtok det første svaret
Herren ga?

• Hvordan «akter» menneskene i dag «Guds råd for
intet» (v. 7)? Hvorfor tror dere de gjør det?

3. Vi skulle stole på Gud og godta hans råd istedenfor menneskers
(se L&p 3:6–8).

• Hvordan hindret profetens bekymring med hensyn til
Martin Harris ham i å oppfylle sin plikt overfor Gud?

• Martin Harris var mye eldre enn profeten og hadde
gjort mye for å hjelpe til med oversettelsesarbeidet.
Hva ville være riktig å gjøre hvis en som dere respek-
terte, ba dere gjøre noe i strid med Guds vilje?

4. Vi må være forsiktige med de hellige sannheter som har blitt
betrodd oss (se L&p 3:5, 12).

• Hva var Joseph Smith blitt betrodd?

• Hva er noen av de hellige sannheter og eiendeler vi har
blitt betrodd som vi må vokte omhyggelig?

5. Vi må alle være forsiktige, ellers kan vi bli et bytte for Satans
fristelser (se L&p 3:4, 9).

• Hvordan har det seg at en så stor som profeten Joseph

Den allkjærlige Gud, som former vår personlige
vekst og helliggjørende erfaringer – og så hjelper oss
gjennom dem – kunne ikke gjøre dette hvis han
ikke var allvitende.» (All These Things Shall Give Thee
Experience [1979], s. 6.)
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Smith kunne gjøre noe annet enn det Herren befalte?

• Hvordan får vi lignende fristelser?

• Hvordan kan vi få styrke og kraft til å overvinne
djevelens fristelser?

• Hva lærer Lære og pakter 3:9–10 oss om Guds barm-
hjertighet?

6. Synd har alltid konsekvenser (se L&p 3:14).

• Hvilke konsekvenser opplevde Joseph Smith på grunn
av det tapte manuskriptet?

• Hvilke konsekvenser opplever vi når vi synder?

• Kommer disse konsekvensene alltid straks vi har
syndet?

Forklar at denne erfaringen lærte den unge profeten mange
sannheter, bl.a. betydningen av å stole på Herren og
ikke frykte mennesker. Joseph Smith sa at han tok i bruk
følgende regel: «Når Herren befaler, så gjør det» (History of
the Church, 2:170).

Innledning
President Joseph Fielding Smith sa:

«[Lære og pakter 4] er svært kort, bare syv vers, men det
inneholder tilstrekkelig veiledning og belæring til et livs-
langt studium. Ingen har ennå mestret det. Det var ikke
ment som en personlig åpenbaring til Joseph Smith, men til
å være til nytte for alle som ønsker å gå inn i Guds tjeneste.
Det er en åpenbaring til hvert medlem i Kirken, spesielt
til dem som har prestedømmet. Det er kanskje ingen annen
åpenbaring i alle våre skrifter som inneholder større belæ-
ring om hvilke egenskaper Kirkens medlemmer må ha
i Guds tjeneste, og i en så konsentrert form som i denne
åpenbaringen. Den er like omfattende, høy og dyp som
evigheten. Ingen eldste i Kirken er kvalifisert til å under-
vise i Kirken eller bringe frelsens budskap til verden før
han i hvert fall delvis har tilegnet seg denne belæringen fra
himmelen.» (Church History and Modern Revelation, 2 bind
[1953], 1:35.)

Se historisk bakgrunn for kapittel 4 i Lære og pakter – elevhefte
– Religion 324–325, (s. 11) for ytterligere innsikt i denne
åpenbaringen.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren forteller oss hvilke egenskaper som er nødvendige

for rettferdig tjeneste i hans rike (se L&p 4).

Lære og pakter 4

• De som arbeider for å bringe andre inn i riket, vil også
frelse seg selv (se L&p 4:2, 4, se også Esekiel 3:17–21,
Jakobs bok 1:19).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 74,

82, 125.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 11–12.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 4. Herren lover å gi de
egenskaper som er nødvendige for rettferdig

tjeneste i Guds rike, til dem som søker dem. 
(15–20 minutter)

Ta med deg en koffert til klassen med hvite skjorter, slips,
Skriftene eller andre gjenstander en misjonær kan trenge.
Vis elevene kofferten, og be dem tenke seg at den er pakket
for en misjonær som er på vei til misjonsmarken. Spør:
Hva tror dere det kan være i kofferten? Åpne den og vis
klassen innholdet.

Forklar at det er andre ting en misjonær trenger å ta med
seg som ikke nødvendigvis kan legges i en koffert. La
dem lete etter disse tingene i Lære og pakter 4. (Du kan
skrive egenskapene som nevnes i kapittel 4, på forskjellige
papirlapper og ta dem ut av kofferten etter hvert som
elevene finner dem i bøkene sine.) Drøft hver egenskap.
Om ønskelig kan dere finne andre skriftsteder som passer
til hver egenskap. Eller be elevene fortelle hvordan de har
sett disse egenskapene hos ledere i Kirken.

Be elevene bruke innholdsfortegnelsen i trippelkombina-
sjonen for å finne et skriftsted som beskriver Guds gjerning
(f.eks. Moses 1:39). Be dem regne opp hva vi kan bli kalt til å
gjøre for å tjene Gud (virke som lærernes quorumspresident,
Primær-lærer, mor eller far, misjonær osv.). Les kapittel 4 og
drøft følgende spørsmål:

• Hva er ett gode ved å tjene Gud og hjelpe til med å utføre
hans verk, ifølge vers 2 og 4?

• Hvordan skulle vi tjene? (Se v. 2.)

• Hvilke egenskaper sier Herren vi bør ha for å tjene
ham best?

• Hvordan kan vi oppnå disse egenskapene? (Se v. 7.)

Selv om dette kapitlet ofte blir brukt når vi drøfter misjo-
nærarbeid, kan dere overveie følgende uttalelse av president
Harold B. Lee: «Det viktigste av Herrens verk som dere
noen gang kommer til å utføre, vil bli innenfor veggene i
deres eget hjem.» (Strengthening the Home [brosjyre, 1973],
s. 7.) Spør elevene hvordan de kan anvende prinsippene i
kapittel 4 på alle områder av livet.
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Lære og pakter 4. Herren forteller oss hva som
kreves for å utføre hans verk. (10–15 minutter)

Alle Seminar-elever vil ha nytte av å lære kapittel 4 utenat
en gang. Mange vil bli nødt til å gjøre dette når de reiser på
heltidsmisjon. Det kan være et godt tidspunkt å begynne nå.
Skriv hele åpenbaringen på tavlen. La elevene gjenta den
flere ganger. Stryk ut noen tilfeldige ord før hver repetisjon
til du har strøket ut hele kapitlet. Foreslå at elevene studerer
og overveier dette kapitlet ofte. (Flere idéer til utenatlæring
finnes under «Kjenn Skriftene» og «Metoder for undervis-
ning i Skriftene» i tillegget [s. 283–87].)

Innledning
President Joseph Fielding Smith, daværende president for
De tolvs quorum, sa om Lære og pakter 5:

«Martin Harris, som ydmykt hadde omvendt seg fra sin
lettsindighet som hadde fått Herren til å anklage ham for
ugudelighet, oppsøkte igjen profeten Joseph Smith og
tryglet om det privilegium å få være en av de tre vitner som
Mormons bok omtalte. ([Se L&p 3:12, 10:1], 2. Nephi 27:12–14.)
Det var om sommeren 1828 at manuskriptet ble tapt, og
i mars 1829 tryglet Martin igjen profeten om dette store
privilegium å få være et vitne. Herren hørte hans bønn og
ga åpenbaringen som er kjent som kapittel fem i Lære og
pakter. . . Herren begynner denne strålende åpenbaringen
med en formaning og erklærte at Joseph Smith var blitt kalt
som vitne og hadde sluttet en pakt med Herren om at han
ikke ville vise opptegnelsen til andre personer enn de som
Herren hadde valgt. Han ble videre informert om at han
hadde mottatt en gave til å oversette platene, og at han ikke
skulle trakte etter noen annen gave før denne plikten var
oppfylt, for ingen annen gave ville bli gitt ham før dette
arbeidet var fullført. Etter dette ville han bli kalt til å bære
vitnesbyrd for hele verden.» (Church History and Modern
Revelation, 1:38–39.)

Se historisk bakgrunn for kapittel 5 i Lære og pakter – elevhefte
– Religion 324–325 (s. 12) for ytterligere innsikt i denne åpen-
baringen.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Hellige opplevelser skulle bare deles med andre slik

Ånden veileder til (se L&p 5:1–14, se også 3. Nephi 14:6,
26:14–18, 28:12–14, L&p 6:12, 10:34–37, 63:64).

• Vi vil bli dømt ifølge vår tro på vitnesbyrdet til de
vitner som Gud velger til sitt verk (se L&p 5:1–20, se
også 2. Nephi 33:10–11, Ether 12:38–39, Moroni 10:34,
L&p 20:13–15).

Lære og pakter 5

• For å motta åpenbaring må vi holde budene
(se L&p 5:21–35, se også L&p 42:61, 76:5–10, 93:1).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 47–51,

273.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324 – 325, s. 12–13.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 5:1–14. Hellige opplevelser skulle
bare deles med andre slik Ånden veileder til. 
(25–30 minutter)

Si til elevene: Tenk dere at dere er tilstede på et opplærings-
møte for ungdom. En prestedømsleder blir tilskyndet til å
fortelle om en hellig opplevelse og bære sitt vitnesbyrd for
gruppen. Han ber dere om ikke å fortelle dette videre, men
holde det hellig. Etterpå hører dere en venn som var på
møtet, beskrive opplevelsen for noen bekjente. Drøft med
elevene hvordan de ville takle denne situasjonen. Bruk noen
av følgende spørsmål eller alle:

• Hva ville være så galt med å fortelle deres venn hva dere
hadde hørt?

• Hvorfor kunne dere bli fristet til å fortelle noe dere ikke
skulle?

• Ville dere være løst fra deres forpliktelse hvis dere fikk
vennen til å love høytidelig å holde tett?

• Hvorfor er det viktig å behandle hellige saker konfiden-
sielt?

Les Lære og pakter 5:1–3 og spør:

• Hvordan ligner denne situasjonen på opplæringsmøtet
for ungdom?

• Hvorfor hadde ikke Joseph Smith lov til å vise platene til
andre enn dem Herren valgte?

• Hva hadde profeten Joseph nylig opplevd som hadde lært
ham å være absolutt lydig mot Herren?

Les vers 4–9, og still noen av eller alle følgende spørsmål:

• Hvorfor tror dere Herren advarte profeten Joseph Smith
og ba ham ikke trakte etter noen annen gave enn det å
oversette på dette tidspunktet? (Se v. 4.)

• Hvorfor tror dere at Herren ikke gir oss alle gode gaver
på en gang? (Se v. 4, 2. Nephi 28:30.)

• Hva trenger verden å gjøre ifølge Lære og pakter 5:5?

• Hva betyr å lytte? («Å lytte og adlyde.»)

• Hva er et stort problem for denne generasjon ifølge
vers 6–8?

• Ville det ha hjulpet om profeten Joseph hadde vist verden
platene og andre gjenstander Herren hadde betrodd
ham? Hvorfor eller hvorfor ikke? (Se v. 7.)
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• Hvordan kunne det hjelpe den unge profeten å vite det?

• Hvorfor bevarte Herren platene og andre gjenstander
ifølge vers 9?

• Hvorfor er noen sannheter for hellige til å deles
kritikkløst med skeptikere og vantro? (Se 3. Nephi 14:6,
L&p 63:64.)

Les Lære og pakter 5:10, og still noen av eller alle følgende
spørsmål:

• Hva er eksempler på Guds ord som er gitt vår generasjon
gjennom profeten Joseph Smith? (De fleste åpenbaringene
i Lære og pakter.)

• Hva er eksempler på åpenbaringer fra oldtiden som har
blitt gitt denne generasjon gjennom Joseph Smith?
(Mormons bok, Mose bok, Abrahams bok, Joseph Smiths
oversettelse av Bibelen.)

• Hvorfor er det så viktig at vi har profeter i verden i dag?
(Se L&p 1:37–38.)

Les Lære og pakter 5:11–14 for å finne ut hvordan Herren
ville skaffe vitner som støtte for Mormons bok. Spør:

• Hvorfor var de tre vitnene så viktige for Mormons boks
fremkomst?

• Ved hvilken kraft ville de være i stand til å se platene og
engelen?

• Hva kan Martin Harris ha følt da han skjønte at Herren
ville velge disse vitnene?

Martin Harris ble lovet at han kunne se platene hvis han
ydmyket seg og innrømmet sine feiltrinn for Gud (se v. 24,
28). Selv etter den lærepengen han fikk da han tapte de
116 sidene, fant bror Harris det vanskelig å ydmyke seg.
Til slutt klarte han det og så engelen og platene. Overvei
å stille følgende spørsmål:

• Hva kan dere lære av denne åpenbaringen om å bli
betrodd hellige sannheter?

• Hvordan gjør vi oss fortjent til hellig tillit?

• Hvilke velsignelser følger med å bli betrodd hellige
sannheter?

Lære og pakter 5:1–20. Vi vil bli dømt ifølge vår
tro på vitnesbyrdet til de vitner som Gud velger til
sitt verk. (15–20 minutter)

Si til elevene: Tenk dere at en kjemiker oppdager at vannet
der dere bor, er forurenset. Ved hjelp av et mikroskop
finner han ut at vannet inneholder farlige mikrober som
kan forårsake død hvis man drikker det. Kjemikeren sender
ut en advarsel til alle i området om at ingen skulle drikke
vannet. Spør:

• Ville dere drikke vannet?

• Ville dere forlange å få se gjennom mikroskopet?

• Ville dere overse advarselen fordi dere ikke selv hadde
sett de dødelige mikrobene?

• Hva ville konsekvensene være av å drikke vannet?

Forklar at kjemikeren i dette eksemplet er et vitne om ting
andre ikke har sett. Les Lære og pakter 5:1–2, 6–20, og finn
ut hva Herren sa om dem som tror hans vitner og dem som
ikke tror.

Spør hva som er viktigst av å være et vitne eller tro et vitne.
Forklar at i eksemplet vil kjemikeren bli like syk som alle
andre hvis han drikker vannet. Spør:

• Hva kunne styrke deres beslutning om ikke å drikke
vannet? (Hjelp elevene å forstå verdien av flere vitner.)

• Hvem er vitnene i Kirken i dag som vi må tro og følge?
(Se L&p 107:23, 25 for å finne viktige eksempler.)

Les Ether 12:6 sammen i klassen, og drøft hvordan vår tro
vokser når vi opplever vanskeligheter.

Lære og pakter 5:21–35. For å motta åpenbaring
må vi holde budene. (5–10 minutter)

Vis en lyspære og spør: Hva må jeg gjøre for at denne skal
virke? (Sette pæren i en lampe eller annen armatur, forbinde
lampen med en kraftkilde og skru på bryteren.) Forklar at
på samme måte som det er visse ting som må gjøres for å få
lyspæren til å lyse, er det også krav til å motta åpenbaring.

Les Lære og pakter 5:21–35. Se etter hva Herren ba Joseph
Smith og Martin Harris gjøre, og hva han lovet dem. Du
kan be elevene se etter ordet hvis i disse versene for å forstå
hvordan enhver velsignelse eller forbannelse avhenger av
personens handlinger. Drøft hvordan disse løftene gjelder
oss. Du kan for eksempel sammenligne Martin Harris’ ønske
om å se platene med vårt ønske om åndelig forståelse ved
å spørre: Hva kreves ifølge vers 24 for å «se» og forstå det
som er av Gud? (Se også v. 28.)

Oppfordre elevene til å grunne over hvordan de kan utvikle
større lydighet mot budene.

Innledning
Vår himmelske Fader ønsker at vi skal søke hans hjelp. Han
har faktisk befalt oss å komme til ham med våre behov og
ønsker. Eldste Boyd K. Packer, daværende medlem at De
tolvs quorum, skrev: «Ikke noe budskap i Skriftene finnes
på flere steder og opptrer i flere varianter enn ‘be og I skal
få’.» (Lys over Norge, jan. 1992, s. 24.) Hans svar kommer
oftest på stille, lite iøynefallende måter. For eksempel, da

Lære og pakter 6

Lære og pakter 6
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Oliver Cowdery spurte Herren angående sannheten av
Joseph Smiths arbeid, sa Frelseren til ham: «Talte jeg ikke
fred til ditt sinn om saken? Hvilket større vitnesbyrd kan
du få enn det som kommer fra Gud?» (L&p 6:23.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren besvarer våre bønner i forhold til våre rettferdige

ønsker (se L&p 6:5–8, 14–15, 20–24, se også Markus 11:24,
Jakobs brev 1:5–6).

• Kun Herren kjenner våre tanker og vårt hjertes hensikter
(se L&p 6:16, 22–24).

• De som holder budene og ser hen til Herren, fremmer
hans verk, står imot livets prøvelser, overvinner det onde
og arver evig liv (se L&p 6:6–9, 33–37).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 52–54.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 14–16.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presen-
tasjon 6, «Dette er åpenbaringens ånd» (10:15),

kan brukes når du underviser om Lære og pakter 6, 8–9
(se undervisningsforslag i Visningshjelp – Lære og pakter
og Kirkens historie).

Lære og pakter 6:5–8, 14–15, 20–24. Herren
besvarer våre bønner i forhold til våre rettferdige
ønsker. (15–20 minutter)

Les følgende holdepunkter ett om gangen. Be elevene
finne ut hvilken person som beskrives, ved å bruke så få
holdepunkter som mulig:

• Med unntak av Joseph Smith nevnes han flere ganger
i Lære og pakter enn noen annen dødelig person.

• Han var assistent til Kirkens president.

• Han var sakfører.

• Han underviste i skolen.

• Han mottok Det aronske prestedømme fra døperen
Johannes og Det melkisedekske prestedømme fra Peter,
Jakob og Johannes.

• Han var den viktigste skriveren i forbindelse med
Mormons bok.

• Han var ett av de tre spesielle vitnene til gullplatene.

Når elevene har identifisert Oliver Cowdery, forteller
du dem hvordan han kom for å treffe Joseph Smith
(se Joseph Smith – Historie 1:66–67, «Oliver Cowderys
ankomst», Kirkens historie i tidenes fylde, s. 52–53).

Be elevene lese Lære og pakter 5:30–34 og spør: Hva hadde
Herren befalt Joseph Smith å gjøre? Les fjerde avsnitt under
«Historisk bakgrunn» for kapittel 6 i Lære og pakter – elevhefte
– Religion 324–325 (s. 14). Spør:

• Hvorfor tror dere at profeten Joseph ikke ble forbauset
da Oliver Cowdery kom?

• Hvordan visste profeten at Herren ville sende hjelp?

• Hva lærer dette oss om profetens tiltro til bønn?

Be elevene tenke over hvordan dette er sammenlignet med
deres svar på bønn. Spør: Hva kan vi gjøre for å forbedre
vår kommunikasjon med vår himmelske Fader?

Forklar at Oliver Cowdery trengte å få en lignende tiltro til
bønn. Les Lære og pakter 6:5–6, 8, 14 og spør: Hva lærer
Herren oss om å søke hans hjelp? Gi elevene del i eldste
Packers uttalelse i innledningen til kapittel 6 ovenfor. Spør:
Hvorfor tror dere Skriftene legger så stor vekt på bønn?

Les vers 20–24, og se etter hvordan vår himmelske Fader
besvarte Oliver Cowderys bønn om å få et ytterligere vitnes-
byrd om Joseph Smiths arbeid. Foreslå at elevene merker
ordene i vers 24 som viser hvordan Olivers bønn ble besvart.
Les følgende uttalelser. Eldste Rex D. Pinegar, daværende
medlem av De syttis presidentskap, har sagt:

Eldste Gene R. Cook, medlem av De sytti, har sagt:

Bær vitnesbyrd for elevene om at hvis vi er lydige, vil vi i
likhet med Oliver Cowdery motta svar på våre bønner.

«I årenes løp har profeter forkynt at vi minst to
ganger om dagen, morgen og kveld, skulle finne et
stille sted, knele ned og utøse vårt hjerte for vår Fader
i himmelen. Gjennom dagen kan vi så gjøre vårt
beste for å ha en bønn i vårt hjerte. Når vi gjør dette,
og hvis vårt hjerte er rettferdig, vil vi oppdage at
våre bønner har større kraft og er mer meningsfylte,
og vi finner ut at vi står bedre rustet til å motta svar.»
(Receiving Answers to Our Prayers [1996], s. 46, se også
Alma 37:37).

«Den fred som Gud taler til vårt sinn, vil la oss vite
når avgjørelser vi har tatt, er riktige, og når vår kurs
er riktig. Den kan komme som personlig inspirasjon
og veiledning for å hjelpe oss i det daglige liv – i
hjemmet, i arbeidet. Den kan gi oss mot og håp til
å møte livets utfordringer. Bønnens mirakel ligger
for meg i at Gud både hører og besvarer bønner
i sinnets og hjertets stille kamre.» (Lys over Norge,
juli 1993, s. 65.)
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Innledning
Da Peter etter Herrens oppstandelse spurte angående
Johannes’ fremtid, svarte Herren: «Om jeg vil at han skal
leve til jeg kommer, hva angår det deg?» (Johannes 21:22,
se v. 20–23.) Før Joseph Smiths tid hadde det hersket
usikkerhet om Johannes var død eller om han skulle leve
til Frelseren kom igjen. Joseph Smith og Oliver Cowdery
vendte seg til Herren med dette spørsmålet og mottok
Lære og pakter 7 som svar. Deres erfaring kan være et
eksempel for oss. Når vi studerer Skriftene, skulle også vi
søke Herrens hjelp for å forstå hans ord.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Johannes den elskede ble forvandlet og vil fortsette å

betjene de rettferdige på jorden til Kristi annet komme
(se L&p 7, se også 3. Nephi 28).

• Gud skjenker de trofaste etter deres rettferdige ønsker
(se L&p 7, se også Alma 29:4–5).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 16–17.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 7:1–3, 6. Johannes den elskede ble
forvandlet og vil fortsette å betjene de rettferdige
på jorden til Kristi annet komme. (15–20 minutter)

Spør elevene: Hva vet vi om forvandlede personer? Vis et
bilde av en menneskemengde og spør: Hvis dere så en
forvandlet person i en flokk vanlige mennesker, tror dere at
dere kunne skjelne den forvandlede personen fra de andre?

Forklar at etter sin oppstandelse talte Jesus om Johannes den
elskedes fremtid på jorden. Be elevene lese Johannes 21:20–23
og velge en av følgende forklaringer på Frelserens ord:

1. Johannes kom til å dø som alle andre.

2. Johannes skulle leve på jorden til Frelserens annet
komme.

Under arbeidet med å oversette Mormons bok hadde
profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery forskjellig mening
om dette emnet (se historisk bakgrunn for kapittel 7 i Lære
og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 16–17). Les Lære og
pakter 7:1–3, 6 for å se hva Frelseren sa om Johannes. Spør:
Hva skulle Johannes gjøre den tiden han ble værende på

Lære og pakter 7

jorden? Under en konferanse i juni 1831 i Kirtland i Ohio
forklarte profeten Joseph Smith mer om dette. John Whitmer
skrev:

Be elevene lese 3. Nephi 28:7–9, 19–22, 30, 37–40 for å lære
mer om forvandlede personer, og gjennomgå det de finner
ut. Om du ønsker det, kan du skrive den medfølgende
oversikten på tavlen og utelate svarene i høyre kolonne.
Be elevene slå opp henvisningene i den venstre kolonnen
og fullføre oversikten.

Se kommentaren til 3. Nephi 28 i Mormons bok – elevhefte –
Religion 121–122 (1996, kap. 44) for ytterligere innsikt.

Innledning
Døpte medlemmer av Kirken mottar Den hellige ånds gave
når de blir bekreftet og er derfor berettiget til personlig
åpenbaring. Det å ha tilgang til åpenbaringens gave garan-
terer ikke at vi vil motta den. President Brigham Young sa:

«Det er ingen tvil om at hvis menneskene etterlever de
åpenbaringer som Guds folk har mottatt, vil Herrens ånd
kunngjøre Herrens vilje for dem, og føre og lede dem i deres

Lære og pakter 8–9

v. 7 De smaker aldri døden.

v. 8 De forandres fra dødelige til udødelige i et
øyeblikk ved Frelserens komme.

v. 9, 38 De har ingen smerter eller sorg unntatt for
verdens synder.

v. 19–22 Forfølgelse vil ikke skade dem.

v. 30 De er Guds engler. Hvis de ber til Faderen,
kan de vise seg for alle de selv velger.

v. 37 Det foregår en forandring i deres legemer som
gjør at de kan leve lenger og ha disse kreftene.

v. 39 De er forvandlet, noe som ikke er det samme
som at de er oppstått. Satan kan ikke friste dem.
De er helliggjort og hellige. Jordens krefter kan
ikke stoppe dem.

v. 40 De blir værende i sin forvandlede tilstand til
dommens dag. Da vil de bli oppstandne personer
og bo hos Gud for evig.

3. Nephi 28 Beskrivelse av forvandlede personer

«Herrens ånd falt på Joseph på en uvanlig måte,
og han profeterte at åpenbareren Johannes da var
blant Israels ti stammer, som hadde blitt ført bort.»
(History of the Church, 1:176 n).

Lære og pakter 8–9
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arbeid, i både timelige og åndelige anliggender. Men jeg er
sikker på at vi i så henseende ligger langt etter det våre
privilegier skulle tilsi.» (Discourses of Brigham Young, s. 32,
se også 2. Nephi 32:5, Moroni 10:5, L&p 88:33).

Lære og pakter 6 forteller oss at hvis vi spør Herren, vil han
svare oss. Kapitlene 8 og 9 forklarer hvordan vi skal spørre
og hvordan svar blir gitt. Disse kapitlene er grunnleggende
skriftsteder med hensyn til Den hellige ånd. De er åpenba-
ringer om åpenbaring.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Det meste av personlig åpenbaring fra Gud kommer

til vårt hjerte og sinn ved Den hellige ånds kraft
(se L&p 8:1–3, 9:8–9, se også L&p 6:15, 22–23).

• For å motta og forstå åpenbaring fra Gud kreves det
studium, rettferdig livsførsel, samvittighetsfull avgjørelse
og tålmodighet (se L&p 9:1–11).

• Vi skulle være tilfreds med kallene Herren gir oss
(se L&p 9:3–6, 11–14, se også Filipperbrevet 4:11,
Alma 29:1–3).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 54.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 18–21.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presenta-
sjon 6, «Dette er åpenbaringens ånd» (10:15),

kan brukes ved gjennomgåelse av Lære og pakter 6, 8–9
(se undervisningsforslag i Visningshjelp – Lære og pakter
og Kirkens historie).

Lære og pakter 8:2–3 (Kjenn Skriftene).
Åpenbaring kommer til vårt hjerte og sinn

ved Den hellige ånds kraft. (5–10 minutter)

Vis bildet «Rødehavet krysses» fra elevenes studieveiled-
ning (se under «Forstå Skriftene» for L&p 8, eller bruk
artikkel nr. 62100). Spør elevene: Hvordan tror dere Gud
åpenbarte for Moses at han skulle skille Rødehavet?
La dem lese Lære og pakter 8:1–3 for å finne svaret. Spør:
Hvordan er dette sammenlignet med den måten vi mottar
åpenbaring på?

Mange unge tror kanskje at åpenbaring er noe som bare
biskoper eller generalautoriteter mottar. Forsikre deg om at
elevene forstår at åpenbaring er tilgjengelig for alle som er
verdige. Les følgende uttalelse av president Boyd K. Packer,
fungerende president for De tolvs quorum:

For å hjelpe elevene å forstå hvordan det meste av personlig
åpenbaring forekommer, kan du ta med følgende uttalelse
av president Spencer W. Kimball, daværende president for
De tolvs quorum:

La elevene også få del i følgende uttalelse av eldste Boyd K.
Packer:

Lære og pakter 8–9. Vi kan lære å gjenkjenne og
reagere på Ånden. (15–25 minutter)

Be elever som har utviklet et talent (for eksempel innen
kunst, musikk eller et fremmed språk), om å fortelle klassen
hvor lenge de har øvet opp talentet sitt. Spør hvor mange
år de har arbeidet med dette og hvor mange timer hver uke
de øver eller trener. Eller la noen elever intervjue talentfulle
medlemmer i wardet, grenen eller samfunnet og fortelle
klassen hvor lang tid det tok for disse personene å tilegne
seg og så praktisere sine ferdigheter. Drøft følgende
spørsmål:

«Ånden vekker ikke vår oppmerksomhet ved å rope
eller riste i oss med tung hånd. Den hvisker. Den
kjærtegner oss så mildt at vi kanskje ikke føler den
i det hele tatt hvis vi er opptatt med noe annet.»
(«Herrens lys», Lys over Norge, des. 1988, s. 35, se også
1. Kongebok 19:11–12, Helaman 5:30.)

«Brennende tornebusker, fjell som sto i røk, duker
med firføtte dyr, Cumorah og Kirtland – alt dette var
realiteter, men det var unntakene. De aller fleste
åpenbaringer kom til Moses og Joseph og kommer til
dagens profet på en mindre iøynefallende måte –
nemlig ved sterke inntrykk, uten spektakulære, iøyne-
fallende eller dramatiske hendelser.

Hvis man alltid venter noe iøynefallende, vil mange gå
helt glipp av den stadige strøm av åpenbart kommu-
nikasjon.» (Conference Report, Munich Germany Area
Conference 1973, s. 77.)

«Herrens hus er et ordens hus. Profeten Joseph Smith
forkynte at ‘det er i strid med Guds plan at noen
medlemmer av denne kirke – eller hvem det ellers
måtte være – mottar instruksjoner for dem som har
et høyere myndighetsområde enn de selv’. [Profeten
Joseph Smiths læresetninger, s. 13.]

Dere kan motta åpenbaring individuelt, som mor eller
far for en familie, eller for dem som du har ansvar
for – som leder eller lærer – når du har blitt behørig
kalt og beskikket.» (Lys over Norge, jan. 1995, s. 61.)
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• Hvor mange av dere har blitt døpt og bekreftet?

• Hva tror dere en person må gjøre for å motta Den hellige
ånds gave? (Forsikre deg om at elevene forstår at selv
om vi mottar retten til Den hellige ånds gave når vi blir
bekreftet, må vi leve verdig for faktisk å motta denne
gaven.)

• Hvordan kan det å gjenkjenne og følge Den hellige ånds
tilskyndelser sammenlignes med å utvikle et talent?
Hvordan er det forskjellig?

Les følgende uttalelse av eldste M. Russell Ballard, medlem
av De tolvs quorum:

President Brigham Young fortalte om en drøm eller et syn
hvor profeten Joseph Smith sa til ham:

Forklar at vi kan lære mye om åpenbaring ved å studere
åpenbaring. Lære og pakter er en bok med åpenbaring som
gir stor innsikt i dette viktige prinsipp. Ett eksempel var et
resultat av Oliver Cowderys ønske om å hjelpe til med å
oversette Mormons bok. Gjennomgå med elevene de første
to avsnittene under historisk bakgrunn for kapittel 9 i Lære
og pakter – elevhefte – Religion 324–325 (s. 19). Spør: Hvorfor
trengte Oliver Cowdery å forstå åpenbaring for å oversette
gullplatene?

Skriv medfølgende oversikt på tavlen, eller gi den til elevene
som et utdelingsark. Ikke ta med forslagene til svar i høyre
kolonne. Be elevene lese versene og fylle ut med det versene
sier om åpenbaring. Du kan dele klassen i to og la hver
gruppe ta ett av spørsmålene, eller du kan la alle elevene ta
begge spørsmålene. Drøft det de finner ut. (Merk: Forsikre
deg om at elevene forstår at dette ikke er den eneste måten
åpenbaring kommer på. Skriftene beskriver mange måter.)

«Si til brødrene at de må holde sine hjerter åpne for
overbevisning, slik at deres hjerter vil være rede til å
motta Den hellige ånd når den kommer til dem. De
kan skjelne Herrens ånd fra alle andre ånder. Den vil
hviske fred og glede til deres sjeler, den vil ta ondskap,
hat, strid og alt ondt bort fra deres hjerter, og deres
eneste ønske vil være å gjøre godt, frembringe rettfer-
dighet og bygge opp Guds rike. Si til brødrene at
hvis de vil følge Herrens ånd, vil de være på rett vei.
Pass på å si til menneskene at de må beholde Herrens
ånd.» (Manuscript History of Brigham Young 1846–1847,
red. Elden J. Watson [1971], s. 529–530.)

«Å lære å reagere på Åndens tilskyndelser var ikke
noe som plutselig skjedde for meg, men det har
kommet ‘linje på linje og bud på bud, litt nå og litt da’
(2. Nephi 28:30)» (Respond to the Prompting of the Spirit
[tale til religionslærere, 8. jan. 1988], s. 2).

Les følgende uttalelse av eldste S. Dilworth Young, som var
medlem av De sytti:

Lære og pakter 9:1–11. For å motta og forstå
åpenbaring fra Gud kreves det ofte studium,
rettferdig livsførsel, samvittighetsfull avgjørelse
og tålmodighet til å vente på Herrens time. 
(15–20 minutter)

Skriv følgende uttalelse på tavlen, og la elevene drøfte om
den er riktig eller gal: Da Oliver Cowdery forsøkte å oversette
Mormons bok, mislyktes han.

Be elevene lete i Lære og pakter 9:3–11 og finne minst fire
grunner til at Oliver mislyktes i sitt forsøk på å oversette, og
skriv disse på tavlen. (Disse kan innbefatte at han manglet
tålmodighet [se v. 3, 5], at Herren nå hadde andre oppgaver
til ham [se v. 2, 4], at han ikke hadde anstrengt seg nok med
å «tenke det ut» [se v. 7–9], at tiden nå var forbi [se v. 10–11],
at han fryktet [se v. 11].

Drøft følgende prinsipper slik du føler deg tilskyndet til.
Du kan gjerne bruke de medfølgende uttalelser og sitater og
tilføye andre henvisninger til dem som er tatt med her.

Åpenbaring krever tålmodighet og utholdenhet i tro.

• Lære og pakter 9:3, 5, 11.

«Når vi først har gjenkjent denne brennende følelse,
denne fred, trenger vi aldri bli ført på avveier i
vårt daglige liv eller i den veiledningen vi måtte få»
(Conference Report, apr. 1976, s. 34, eller Ensign,
mai 1976, s. 23).

Hvordan skulle man søke åpenbaring?

L&p 8:1, 11 Be i tro.

L&p 8:1 Be av et ærlig hjerte.

L&p 8:1 Be med tro på at du vil få svar.

L&p 9:3 Vær tålmodig.

L&p 9:7–8 Studer problemet i ditt sinn og kom frem til
et svar.

L&p 9:8 Spør om svaret er riktig.

Hvordan kommer åpenbaring?

L&p 8:2, 9:8 Ånden kommer over oss og forteller oss det i vårt
hjerte og sinn.

L&p 6:15, 23, Ånden opplyser vårt sinn og gir oss fred eller en 
8:2, 9:8 brennende følelse i hjertet, slik at vi føler det er

riktig.

L&p 9:9 Hvis vår avgjørelse er feil, vil våre tanker sløves,
slik at vi glemmer det som er galt.

Lære og pakter 8–9
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• President Joseph Fielding Smith, som da var president for
De tolvs quorum, skrev:

Åpenbaring krever innsats.

• Lære og pakter 9:7–9.

• Biskop Henry B. Eyring, som da var medlem av Det
presiderende biskopsråd, fortalte om et oppdrag han
hadde fått mange år tidligere fra generalautoritetene:

«Etter måneder med noe som virket som forgjeves
anstrengelser, var jeg noe fortvilet, på samme måte
som dere blir når det virker som himmelen holder
tilbake sin hjelp i en oppgave som dere vet er viktig og
som overgår deres evner.

På en eller annen måte klarte jeg å få [et intervju]
med president Harold B. Lee. Han mottok meg vennlig.
I min iver buste jeg snart ut med mitt spørsmål:
‘President Lee, hvordan mottar jeg åpenbaring?’

Han smilte. Jeg er glad han ikke lo, siden det var et
merkelig spørsmål å stille. Men han besvarte spørs-
målet med en historie. Den lød i alt vesentlig slik:
Han sa at han under den annen verdenskrig hadde
deltatt i en gruppe som studerte spørsmålet ‘Hva
skulle Kirken gjøre for sine medlemmer i militærtje-
neste?’ Han sa at de ledet intervjuer på baser over hele
USA. De samlet inn opplysninger. De analyserte dem.
De dro ut og holdt flere intervjuer. Men likevel kom
det ingen plan ut av det.

Så lærte han meg følgende, som jeg nå formidler
videre til dere, med omtrent disse ordene: ‘Hal, da vi
hadde gjort alt vi kunne komme på, da vi stanget mot
veggen, da ga Gud oss åpenbaringen. Hal, hvis du
ønsker å motta åpenbaring, må du gjøre hjemmeleksen
din.’» («Waiting upon the Lord», i Brigham Young
University 1990–91 Devotional and Fireside Speeches
[1991], s. 16–17.)

«Det ble forklart at Oliver hadde sviktet fordi han ikke
fortsatte slik han hadde begynt, og da oppgaven var
vanskelig, mistet han troen. Det han lærte av dette, var
meget nødvendig, for han ble vist at hans plass var å
være skriver for Joseph Smith, og at det var sistnevnte
som var kalt og utpekt på Herrens befaling til å over-
sette. Oliver Cowdery må antageligvis ha ønsket å
være jevnbyrdig med profeten og vært litt utålmodig
fordi han måtte sitte og være skriver, men da han ikke
behersket oversettelsens gave, var han villig til å
akseptere Herrens vilje.» (Church History and Modern
Revelation, 1:51.)

Herrens valg av tidspunkt påvirker svarene vi mottar.

• Lære og pakter 9:10–11.

• Noen ganger er Herren villig til å svare oss ifølge våre
rettferdige ønsker. Men på grunn av hans visdom og
ønske om å belære oss, kan svaret han gir lyde: «Ja,
men ikke nå.» Joseph Smith mottok en slik åpenbaring
mens han var i Liberty fengsel. Eldste Neal A. Maxwell,
medlem av De tolvs quorum, har forklart:

• Noen ganger overlater Herren til oss å ta våre egne avgjø-
relser. President Brigham Young forkynte:

Frykt kan hindre oss i å ha tilstrekkelig tro til å motta
åpenbaring.

• Lære og pakter 9:11, kommentar til Lære og pakter
9:10–11 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 21.

• President Gordon B. Hinckley, som da var rådgiver i
Det første presidentskap, har sagt:

«Hvem blant oss kan si at han eller hun ikke har følt
frykt . . . Vi lider av frykt for å bli latterliggjort, frykt
for å mislykkes, frykt for ensomhet, frykt for uvitenhet.
Noen frykter nåtiden, noen fremtiden. Noen bærer
syndens byrde og ville gi nesten alt for å befri seg for
den, men er redd for å forandre sitt liv. La oss innse
at frykt ikke kommer fra Gud, men heller at denne
vedvarende, ødeleggende kraft kommer fra motstan-
deren av sannhet og rettferdighet. Frykt er det motsatte
av tro. Den er skadelig i sin virkning, endog dødelig.»
(«Gud gav oss ikke motløshets ånd», Lys over Norge,
febr. 1985, s. 21.)

«Hvis jeg ber ham gi meg visdom med hensyn til noe
som kreves av meg i livet, eller med hensyn til min
egen kurs eller den mine venner, min familie, mine
barn eller de jeg presiderer over følger, og ikke får noe
svar fra ham, og deretter gjør mitt aller beste ut fra
min dømmekraft, er han forpliktet til å godta og hedre
den handlingen, og han vil gjøre det på alle måter.»
(Læresetninger fra Kirkens presidenter – Brigham Young,
s. 46.)

«Bønn er å anmode om noe, men den innebærer
også belæring. Mens Joseph satt i fengsel, tryglet han
Gud: ‘La din vrede bli opptent imot våre fiender’
(L&p 121:5). Men Gud ba ham være tålmodig og sa
i virkeligheten: ‘Ikke ennå’.» (But for a Small Moment
[1986], s. 43–44.)
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Innledning
Lære og pakter 10, som ble gitt kort tid etter kapittel 3,
hjelper oss å forstå Satans motiver og metoder for å
ødelegge Herrens verk og menneskenes sjeler. Kapittel 10
viser også hvorfor Satan alltid vil mislykkes i å forpurre
Herrens verk. Se historisk bakgrunn for kapittel 10 i Lære
og pakter – elevhefte – Religion 324–325 (s. 21) for ytterligere
innsikt.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Satan prøver å ødelegge Herrens verk og menneskenes

sjeler, men Herrens større visdom, forutviten og makt
sikrer at hans verk ikke blir forpurret (se L&p 10:1–45,
se også 1. Peter 5:8, 1. Nephi 9:5–6, 2. Nephi 28:20–23,
Mormons ord 1:6–7, L&p 3:1–3, 93:39, Moses 4:4).

• Bønn hjelper oss å seire over Satan og hans tjenere
(se L&p 10:5, se også 2. Nephi 32:8–9, Alma 34:17–27).

• Mormons bok bringer Jesu Kristi evangelium frem i lyset
(se L&p 10:53–63, se også 3. Nephi 27:13–21, L&p 20:8–12,
42:12).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 47–49.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324 – 325, s. 9–10, 21–23.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presenta-
sjon 5, «Guds gjerning» (14:15), kan brukes ved

gjennomgåelse av Lære og pakter 3 og 10 (se undervisnings-
forslag i Visningshjelp – Lære og pakter og Kirkens historie).

Merk: Undervisningsforslaget til Lære og pakter 3 kan
brukes for å introdusere kapittel 10.

Lære og pakter 10:1–45. Satan prøver å ødelegge
Herrens verk, men Herrens større visdom, kunn-
skap og makt sikrer at hans verk ikke blir
forpurret. (20–25 minutter)

Merk: Ikke berett opplevelser med Satan eller onde ånder
eller la samtalen utarte til sensasjonelle historier.

Skriv følgende uttalelse av eldste Marion G. Romney,
daværende medlem av De tolvs quorum, på tavlen eller et
utdelingsark, og les den sammen med elevene:

Lære og pakter 10

Spør elevene om de kan komme på noen angrep Satan
gjorde mot det gjengitte evangelium de første årene av
denne evangelieutdeling. (Ett eksempel er forsøket på å
hindre Joseph Smith i å be høyt forut for Det første syn.)
Hvis elevene ikke nevner det, forklarer du at Satan også
prøvde å hindre Mormons bok i å komme frem. La dem lese
Lære og pakter 10:6–19 og finne punktene i Satans plan.
Drøft det de finner, og bruk etter behov følgende forslag til
sammendrag og spørsmål.

1. Bruke Martin Harris til å få tak i det som allerede var oversatt,
og ødelegge Josephs gave med hensyn til å oversette (se v. 6–9).

• Hvorfor omtaler Herren Martin Harris som en
ugudelig mann?

• Hva kan vi gjøre for å beskytte oss mot Satans
innflytelse?

2. Få ugudelige menn til å forandre ordene i de 116 sidene av
manuskriptet slik at de ga «en helt annen mening enn det
[Joseph Smith] oversatte og lot skrive» (v. 11, se v. 10–12).

• Hvordan får Satan folk til å gjøre hans vilje? 
(Se også v. 19.)

3. Vente på at Joseph Smith skulle oversette dette på ny, sammen-
ligne det med den forandrede teksten og hevde at Joseph Smith
var en bedrager (se v. 13–19).

• Hvorfor tror dere folk lyver for å skade noen?

• Hvorfor er Mormons bok så viktig for Herrens verk
i de siste dager?

Be elevene lese vers 20–25 og spør: Hva lærer disse versene
oss om hvordan Satan får mennesker til å gjøre hans vilje?
Les vers 26–27 og spør: Hva vil skje med dem som blir
Satans tjenere? Be en elev lese høyt Alma 30:60. Spør: Hva
slags støtte tilbyr Satan sine tilhengere på den ytterste dag?

Les Lære og pakter 10:38–45, og finn ut hvordan Herren
imøtegikk Satans plan for å ødelegge Mormons bok.

«Satan er tvers igjennom ond, og det vil han alltid
være. Han forsøker alltid å beseire evangeliets plan og
‘ødelegge menneskenes sjeler’ (L&p 10:27). . .

Satan har ugjenkallelig forpliktet seg til å motsette seg
og overvinne Kristi ånds innflytelse. . .

Satans metoder er varierte, utspekulerte og utallige.

‘. . . ved alle mulige midler søker han å formørke
menneskenes sinn og byr dem så falskhet og bedrag
i sannhetens forkledning. Satan er flink til å etter-
ligne. . .’ (Joseph F. Smith i Daniel H. Ludlow: Latter-day
Prophets Speak [Bookcraft, 1948], s. 20–21.)

Ved begynnelsen av alle evangelieutdelinger har han
foretatt et frontalangrep på sannheten.» (Se Lys over
Norge, des. 1971, s. 367.)

Lære og pakter 10
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Be en elev oppsummere Herrens plan. Still noen av eller alle
følgende spørsmål:

• Les 1. Nephi 9:2–6. Hva viser disse versene om Satans
forsøk på å ødelegge Mormons bok?

• Hvordan kunne Herren vite dette og ha forberedt seg
for så lenge siden? (Se L&p 10:43, 1. Nephi 9:5–6,
Mormons ord 1:7.)

• Hvordan var Nephis plater (1. Nephi til og med Omni)
sammenlignet med de tapte 116 sidene? (Se L&p 10:40, 45.)

• Les Lære og pakter 3:3, 10:43. Hvorfor er det alltid viktig
å stole på Herren og hans tjenere?

Lære og pakter 10:5 (Kjenn Skriftene). Bønn
hjelper oss å seire over Satan og hans tjenere.

(15–20 minutter)

Skriv seire på tavlen. Be noen elever bruke ordet i en setning.
Les Lære og pakter 10:5, og spør hva seire betyr i dette
verset. Forklar at selv om seire kan bety «å slå noen ved hjelp
av tvang eller vold», er en annen betydning «å overvinne
ved mental eller moralsk innsats».

Spør: Hvordan tror dere bønn hjelper oss å seire over Satan?
Forklar at når vi står imot fristelse, overvinner vi Satans
innsats. Minn elevene om hvordan bønn hindret motstan-
deren i å ødelegge Joseph Smith forut for Det første syn
(se Joseph Smith – Historie 1:16). Be elevene lese og merke
Lære og pakter 10:5 og krysshenvise det med 2. Nephi 32:8–9
og Alma 34:17–27. Spør: Hva kan bønn hjelpe oss å seire
over i tillegg til Satan? (Livets prøvelser og vanskeligheter.)
Bær vitnesbyrd om bønnens makt i ditt liv.

Innledning
Kort tid etter 15. mai 1829 kom Hyrum Smith fra sitt hjem i
Palmyra i New York for å besøke profeten Joseph i Harmony
i Pennsylvania. På grunn av Hyrums «inderlige anmod-
ning» om å få vite hva Herren ville at han skulle gjøre,
spurte profeten Herren og mottok åpenbaringen i Lære og
pakter 11 (History of the Church, 1:44–45). Dette kapitlet
viser hvordan Den hellige ånd øver innflytelse på vårt liv
og forbereder oss til å dele evangeliet med andre.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Vi kan gjenkjenne innflytelsen fra Herrens ånd fordi

den leder oss til å gjøre godt, handle rettferdig, vandre
ydmykt og dømme rettferdig. Den opplyser også vårt

Lære og pakter 11

sinn og fyller oss med glede (se L&p 11:12–14, se også
Mika 6:8, Galaterbrevet 5:22–23).

• Før vi kan forkynne evangeliet, må vi forberede oss ved å
studere Skriftene, lære å forstå evangeliet, få et vitnesbyrd
om sannheten og holde budene (se L&p 11:15–26).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 55–56.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 24–26.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 11:12–14. Vi kan gjenkjenne innfly-
telsen fra Herrens ånd fordi den leder oss til å gjøre
godt, handle rettferdig, vandre ydmykt og dømme
rettferdig. Den opplyser også vårt sinn og fyller oss
med glede. (10–15 minutter)

Tegn det medfølgende bildet på tavlen uten å merke treet
eller frukten. Be elevene lese Lære og pakter 11:12–14 og
finne ut hva som er hovedemnet i disse versene. Merk treet
Ånden. Spør:

• Hvordan kan dere ifølge disse versene vite når dere blir
påvirket av Ånden?

• Hvilke «frukter», eller resultater, kan dere forvente når
dere blir påvirket av Ånden? (Gjøre godt, handle rett-

Ånden

Gjøre godt

Handle
rettferdig

Vandre ydmykt

Dømme rettferdig

Opplyse
sinnet

Fylle sjelen 
med glede

Kjenne det som
er av Gud
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ferdig, vandre ydmykt, dømme rettferdig, få sinnet
opplyst, bli fylt med glede og kjenne det som er av Gud.)

Merk frukten på treet etter hvert som elevene finner dem i
Skriftene. Oppfordre elevene til å fortelle om opplevelser
med at Ånden har opplyst deres sinn, fylt dem med glede
eller velsignet dem med kunnskap om det som er av Gud.
Bær vitnesbyrd om fordelene ved å leve slik at vi blir motta-
kelige for disse tilskyndelsene fra Den hellige ånd.

Lære og pakter 11:15–26. Før vi kan forkynne
evangeliet, må vi forberede oss ved å studere
Skriftene, lære å forstå evangeliet, få et vitnesbyrd
om sannheten og holde budene. (25–30 minutter)

Skriv følgende steder på tavlen: Bogotá i Colombia, Buenos
Aires i Argentina, São Paulo i Brasil, Guatemala City i
Guatemala, Hamilton i New Zealand, London i England,
Lima i Peru, Nuku’alofa i Tonga, Manila på Filippinene,
Mexico City i Mexico, Provo i Utah, USA, Santiago i Chile,
Santo Domingo i Den dominikanske republikk, Seoul i
Korea, Tokyo i Japan, Apia i Vest-Samoa.

Be elevene gjette hva disse stedene har felles, ved å stille
inntil 20 spørsmål som kan besvares med ja eller nei.
(Alle disse stedene har et opplæringssenter for misjonærer.)
Be elevene nevne måter som fremtidige misjonærer kan
forberede seg på til å reise på misjon.

I Lære og pakter 11 talte Herren til Hyrum Smith om å reise
på misjon. La elevene lese vers 4 og 15 og gi en forklaring
på hvorfor disse versene står i samme kapittel. Les vers 16,
18 og 21, og finn ut hva Herren befalte Hyrum å gjøre før
han skulle forkynne evangeliet. Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan ville det å motta ordet påvirke Hyrum Smiths
evne til å forkynne det?

• Hvorfor tror dere Herren ønsker at vi skal lære alt vi kan
før han gir oss sin Ånd «til å overbevise menneskene»
(v. 21)?

• Les Lære og pakter 9:7–8. Hvilken forbindelse er det mel-
lom prinsippet i disse versene og Lære og pakter 11:21?

Les Lære og pakter 11:22, og gjør elevene oppmerksomme
på fotnotene f og g. Minn elevene om at i mai 1829 var
Bibelen tilgjengelig, men profeten Joseph holdt fremdeles
på å oversette Mormons bok. Spør hvilke andre bøker med
hellig skrift som siden har «blitt tillagt». (Lære og pakter
og Den kostelige perle.)

Skriv følgende overskrifter på tavlen: Hva Hyrum Smith
skulle gjøre og Hva Hyrum ikke skulle gjøre. La elevene lese
vers 17–20, 23–26 og nevne punkter til hver overskrift.
Fokuser noen minutter på hva Hyrum Smith ikke skulle
fornekte (se v. 25). Spør: Hvorfor tror dere vi ikke skulle
fornekte åpenbaringens og profetiens ånd? Forklar at profe-
tiens ånd er Jesu vitnesbyrd (se Joh.åp. 19:10). Åpenba-
ringens ånd beskrives i Lære og pakter 8:2–3.

Be elevene lese Lære og pakter 11:26 og foreslå hvilke
«skatter» Hyrum Smith skulle «samle» i sitt hjerte. La dem
lese Lære og pakter 84:85 og krysshenvise det med ordet
skatter i Lære og pakter 11:26. Be elevene fortelle hvordan
skriftstudium har bidratt til at de føler seg mer beredt til
å dele evangeliet med andre. Les Lære og pakter 38:30 og
spør:

• Hvordan ville dette verset berolige dere hvis dere ble
kalt til å forkynne evangeliet?

• Hvilken forbindelse er det mellom dette verset og Lære
og pakter 11:15–26?

Innledning
Noen elever føler kanskje at deres bidrag i Kirken er ubety-
delig. De kan føle seg lite viktige fordi de aldri har vært
med i et klasse- eller quorumspresidentskap. Joseph Knight
sen. er lite kjent for de fleste medlemmer i Kirken i dag.
Men hans bidrag i form av enkel tjeneste for profeten Joseph
Smith er uvurderlig. Bror Knight var 33 år eldre enn Joseph
Smith, men hadde stor respekt for den unge profeten. Flere
ganger ga bror Knight ham forsyninger, noe som gjorde
det mulig for profeten å fortsette arbeidet med å oversette
Mormons bok. Joseph Knight skrev: «Jeg lot [Joseph Smith]
få litt mat og noen andre få ting fra butikken, et par sko og
tre dollar for å hjelpe ham litt. . . [Senere] ga jeg. . . Joseph litt
penger til å kjøpe papir til oversettelsen for.» (I Dean Jessee:
«Joseph Knight’s Recollection of Early Mormon History»,
Brigham Young University Studies, høsten 1976, s. 36, rett-
skrivning og grammatikk normalisert.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• De som yter tjeneste i Herrens sak, bidrar til å frelse seg

selv og dem de tjener (se L&p 12:3, se også Markus 8:35,
Jakobs brev 5:20, L&p 62:3).

• Herren har bedt Kirkens medlemmer å søke «å fremme
og grunnfeste Sions sak» (L&p 12:6, se v. 6–8, se også
L&p 6:6, 11:6, 14:6).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 43, 54, 71.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324 – 325, s. 26–27.

Lære og pakter 12
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Undervisningsforslag 
Lære og pakter 12:6. Herren har bedt Kirkens
medlemmer å søke «å fremme og grunnfeste Sions
sak». (10–15 minutter)

La en elev bruke innledningen og kildene under «Flere
kilder» ovenfor for å utarbeide en to-minutters presentasjon
om Joseph Knight sen. Etter rapporten påpeker du at mange
medlemmer i Kirken i dag vet lite om Joseph Knight sen.
og den hjelpen han sørget for. Spør:

• Hvorfor tror dere han var en viktig person i gjenopp-
rettelsen?

• Hvorfor er ethvert medlem i denne kirken viktig når det
gjelder å bygge opp Herrens rike, uansett kall?

Be en elev lese Lære og pakter 12:6, og spør klassen: Hva
ble Joseph Knight bedt om å hjelpe til med? Skriv Sion på
tavlen, og under skriver du sted og tilstand. Be elevene
lese beskrivelsen av Sion i Veiledning til Skriftene og finne
ut hvordan Sion er både et sted og en tilstand. Skriv det
de finner, på tavlen.

Tilføy ordet sak på tavlen under ordet tilstand. Be elevene
lese vers 7–8 og finne hva Herren lærer oss om å hjelpe til
med Sions sak. Skriv det de finner, på tavlen. Spør:

• Hvilke måter hjalp Joseph Knight til på i Sions sak?

• Hva kan dere gjøre for å hjelpe til med Sions sak i deres
hjem?

Innledning
Ca. en måned etter at Joseph Smith hadde begynt å over-
sette Mormons bok, kom han og hans skriver, Oliver
Cowdery, til et sted hvor det sto at det var nødvendig
med dåp til syndenes forlatelse. De gikk til bredden av
Susquehanna-elven i nærheten av Harmony i Pennsylvania
for å be Herren om ytterligere opplysninger angående dåp.
Som svar på deres bønn sendte Herren døperen Johannes
for å gjengi Det aronske prestedømme.

President Gordon B. Hinckley, daværende rådgiver i Det
første presidentskap, understreket betydningen av denne
hendelsen:

«Dette å ha Det aronske prestedømme og bruke dets kraft
er ikke en liten eller ubetydelig ting. Gjengivelsen av disse
nøklene i denne evangelieutdeling var en av de største og
viktigste hendelser i hele gjenopprettelsen.» (Lys over Norge,
juli 1988, s. 46.)

Lære og pakter 13, 
Joseph Smith – Historie 1:66–75

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Når vi holder Herrens bud, velsigner han oss med

Den hellige ånd, som øker vår forståelse av Skriftene
(se Joseph Smith – Historie 1:66–74, se også 1. Nephi 10:19,
Mosiah 18:10, L&p 18:34–36.)

• Det aronske prestedømme «har nøklene til englers
betjening og omvendelsens evangelium, og dåp ved
neddykning til syndenes forlatelse» (L&p 13:1, se også
L&p 107:20).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 55.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324 – 325, s. 27–28.

• Den kostelige perle – elevhefte – Religion 327, s. 52–63.

Undervisningsforslag 
Joseph Smith – Historie 1:66–75. Når vi holder
Herrens bud, velsigner han oss med Den

hellige ånd, som øker vår forståelse av Skriftene.
(20–25 minutter)

La elevene gjøre forprøven til Det aronske prestedømme
som står i tillegget (s. 302). Når de er ferdige, ber du dem
studere Joseph Smith – Historie 1:66–74 for å finne svarene.
Gjennomgå dem sammen som klasse.

Svar: 1. b (se v. 68), 2. d, c, g, b, e, f, a (se v. 68–71), 3. c, 
4. b (se v. 72), 5. a (se v. 72), 6. c (se v. 73), 7. b (se v. 74), 
8. c (se v. 74), 9. a.

La elevene lese vers 73 om igjen og drøfte hvorfor Joseph
Smith og Oliver Cowdery ble fylt med Den hellige ånd.
Les Mosiah 18:10 og Moroni 4:3 for å se hvilken velsignelse
Herren lover oss når vi inngår pakt om å holde budene.
Foreslå at elevene merker disse versene for å vise forholdet
mellom budene og Den hellige ånd. Spør: Hvilket konkret
bud adlød Joseph Smith og Oliver Cowdery?

Les den første setningen av Joseph Smith – Historie 1:74,
og drøft hvordan Den hellige ånd påvirket Joseph og Oliver.
Be elevene sammenligne vers 74 med 1. Nephi 10:19 og
Lære og pakter 18:34–36. Spør: Hvorfor er Den hellige ånd
av avgjørende betydning med hensyn til ens evne til å
forstå Skriftene? Bær vitnesbyrd om at Den hellige ånd er
nødvendig i vårt studium av hellig skrift.

Lære og pakter 13. Det aronske prestedømme
«har nøklene til englers betjening og omven-

delsens evangelium, og dåp ved neddykning til
syndenes forlatelse». (20–25 minutter)

S  M  T  W  TH  F  S

S  M  T  W  TH  F  S
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Tegn et bilde av en dør med nøkkel-
hull på tavlen. Spør elevene hva en
dør kan forestille. Forklar at en dør
kan være adgangen til et sted eller en
anledning, og at døren enten kan
stenge oss ute eller la oss komme inn.
Vis elevene et nøkkelknippe, og
forklar kort hva hver nøkkel brukes til.
Spør hvilken nøkkel de mener er
viktigst. Drøft hvilken sammenheng
det er mellom en nøkkel og døren
som symbol. Be elevene lete i Lære
og pakter 13 etter nøklene til Det
aronske prestedømme. Be dem merke
disse nøklene i sine egne bøker,
og skriv dem ved siden av tegningen
av døren.

Skriv følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks på tavlen:
«De som bærer Det aronske prestedømme, åpner døren for
alle medlemmer av Kirken som verdig tar del i nadverden,
til. . .» (Liahona, jan. 1999, s. 45).

Be elevene igjen se i kapittel 13 og finne de tre nøklene som
Det aronske prestedømme har. La elevene utveksle tanker
om disse tre nøklene. Studer utdragene fra «Det aronske
prestedømme og nadverden» av eldste Dallin H. Oaks i
tillegget (s. 303). (Overvei å lage kopier til elevene.) Drøft
følgende spørsmål mens dere gjennomgår de forskjellige
delene av eldste Oaks’ tale.

Nøkkelen til omvendelsens evangelium

• Hvordan skulle forberedelse til nadverden ligne forbere-
delse til dåp?

• Hvor avgjørende kan den måten dere forbereder dere til
nadverden på, være for dere i hverdagen?

• Hvordan hjelper et kall som hjemmelærer en bærer av
Det aronske prestedømme til å forkynne omvendelse?

Nøkkelen til dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse

• Hvorfor er det å ha Den hellige ånd som vår ledsager
«det mest dyrebare eie vi kan ha på jorden»?

• Hvilken del av eldste Oaks’ tale kunne dere dele med
en venn som sier: «Jeg skulle ønske jeg kunne bli døpt
når jeg blir gammel, så mine synder kunne bli tilgitt like
før jeg dør»?

Nøkkelen til englers betjening

• Hvilken gave minner englers betjening dere om siden
«de fleste meddelelser fra engler føles eller høres iste-
denfor å sees»? (Se L&p 8:2.)

• Hvordan ville dere fullføre eldste Oaks’ uttalelse på
tavlen? (Se det nest siste avsnittet i utdragene fra eldste
Oaks’ tale).

• Hvordan åpner Det aronske prestedømmes ordinanser
dåp og nadverd veien for et medlem av Kirken til englers
betjening?

• Hva skulle dette bety for en bærer av Det aronske
prestedømme når han overveier sin verdighet til å utføre
dåp eller velsigne eller dele ut nadverden?

• Hva skulle det bety når han overveier sin oppførsel og
sitt utseende når han forbereder, forretter eller deler ut
nadverden?

Innledning
Kapittel 14, som er stilet til David Whitmer, er et av flere som
er gitt enkeltpersoner som ble kalt til å arbeide i Herrens
tjeneste. (Kapittel 4 ble gitt til Joseph Smith sen. , kapittel 11
til Hyrum Smith, kapittel 12 til Joseph Knight sen. , kapittel
15 til John Whitmer og kapittel 16 til Peter Whitmer jr.)
Det var ikke uvanlig at personer som kjente profeten Joseph
Smith, ba ham om en åpenbaring angående Herrens vilje
med dem personlig. Dette er den første åpenbaringen i Lære
og pakter som ble mottatt i Fayette i New York. Joseph Smith
mottok kapitlene 14–16 her kort tid etter at han flyttet til
Whitmers gård. (Se historisk bakgrunn for kapittel 14 i Lære
og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 28–29.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Evig liv er en gave Gud gir alle som holder hans bud og

holder ut til enden (se L&p 14:6–7, 11, se også Romer-
brevet 2:7, Mosiah 18:13).

• Hvis vi ber i tro, kan vi motta Den hellige ånd og stå som
et vitne om sannheten (se L&p 14:8, se også Mosiah 18:8–10,
Moroni 10:3–5).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 56–58.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324 – 325, s. 28–29.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 14 (Kjenn Skriftene, Lære og
pakter 14:7). Evig liv er en gave Gud gir

alle som holder hans bud og holder ut til enden.
(15–20 minutter)

Vis elevene en eske som er pakket inn som gave, og spør:

• Hva er den beste gaven dere noen gang har fått?

Lære og pakter 14
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• Hva er det med gaven som gjorde den så ettertraktet?

Be elevene lese Lære og pakter 14:7 og identifisere den
største gave vi kan motta. Les følgende uttalelser for dem.
Eldste Bruce R. McConkie, daværende medlem av De sytti,
skrev:

Eldste Neal A. Maxwell skrev:

Drøft hvorfor evig liv er den største av alle gaver.

Påpek at evig liv er en gave fra Gud. Herren har stilt krav
som vi må oppfylle for å motta denne gaven. Les Lære og
pakter 14 for å finne hvilke befalinger Herren ga David
Whitmer, og skriv dem på tavlen. Drøft følgende spørsmål:

• Hvilke av befalingene som David Whitmer fikk, gjelder
oss i dag? Hvordan?

• Hvordan hjelper det å holde disse befalingene oss å
oppnå evig liv?

• Hvilken velsignelse lovet Herren dem som ber i tro?
(Se v. 8.)

Fortell klassen om hendelsene i forbindelse med profeten
Joseph Smiths tur fra Harmony til Fayette (se Kirkens historie
i tidenes fylde, s. 56–58). Be elevene lytte for å finne eksem-
pler på hvordan disse personene holdt ut og var på veien
som fører til evig liv.

Innledning
Se innledningen til kapittel 14 (s. 43).

Lære og pakter 15–16

«Vår store glede over disse to store og generøse gaver
[udødelighet og evig liv] skulle drukne all sorg, lindre
all smerte, overvinne enhver sinnsstemning, fordrive
all fortvilelse og dempe alle tragedier.» (Wherefore,
Ye Must Press Forward [1977], s. 132.)

«Evig liv er. . . den slags liv som vår evige Fader har. . .

. . . De som oppnår evig liv, mottar opphøyelse. De er
Guds sønner, medarvinger med Kristus, medlemmer
av Den førstefødtes kirke. De overvinner alt, har all
makt og mottar Faderens fylde. De er guder.» (Mormon
Doctrine, 2. utg. [1966], s. 237.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Å forkynne omvendelse kan hjelpe Guds barn å

vende tilbake til ham (se L&p 15:4–6, 16:4–6, se også
Alma 29:1–2, 9–10, L&p 11:9).

Flere kilder
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 56–58.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324 – 325, s. 30.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 15:4–6, 16:4–6. Å forkynne omven-
delse kan hjelpe Guds barn å vende tilbake til ham.
(10–15 minutter)

Skriv følgende setning på tavlen, men hopp over det
første ordet: «Omvendelse er en stor velsignelse, men du
skulle aldri gjøre deg selv syk bare for å kunne prøve
botemidlet.» (M. Russell Ballard, Lys over Norge, jan. 1991,
s. 35.) Be elevene nevne det ordet som mangler, og skriv
det i tomrommet. Spør: Hvorfor er dette budskapet viktig
for folk i dag?

Be elevene lese Lære og pakter 15:6 og finne hva Herren sa
er av størst verdi for oss. Les følgende uttalelse av eldste
Orson F. Whitney, som var medlem av De tolvs quorum:

Be elevene lese Lære og pakter 15–16, og drøft følgende
spørsmål:

• Hvorfor tror dere det er så viktig å forkynne omvendelse?

• Hvem har ansvar for å forkynne omvendelse?

• Hva kan vi lære om denne åpenbaringen fra den kjens-
gjerning at Herren brukte de samme ordene to ganger?

• Hvilken velsignelse er lovet dem som «forkynner
omvendelse» (v. 6)?

• Les Alma 29:1–2, 9–10. Hvilke ytterligere velsignelser
kommer av å forkynne omvendelse?

«Ansvaret med å frelse sjeler hviler på enhver mann
og kvinne i denne kirke,. . . og de kan ikke fraskrive
seg dette ansvaret under påskudd av at det tilhører
bare noen bestemte personer. Sa ikke Herren. . .: ‘For
dette er en advarsels dag, og ikke en dag for mange
ord. Derfor tilkommer det enhver som er advart, å
advare sin neste’?» (Conference Report, okt. 1913, s. 99,
se L&p 63:58, 88:81.)
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Innledning
Eldste Bruce R. McConkie skrev: «Herren sender alltid sitt
ord ved vitner som vitner om dets sannhet og guddom-
melighet. . . To eller flere vitner forener alltid sine røster for
å gjøre det guddommelig bårne vitnesbyrd bindende på
jorden og beseglet for evig i himlene.» (The Mortal Messiah:
From Bethlehem to Calvary, 4 bind [1979–81], 2:76.) Mer
informasjon om de tre vitnene til Mormons bok finnes
under historisk bakgrunn for kapittel 17 i Lære og pakter –
elevhefte – Religion 324 – 325 (s. 31).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter
• Gud kaller vitner til å bekrefte sannheten i alt 

(se L&p 17, se også 5. Mosebok 19:15, Matteus 18:16).

• Jesus Kristus vitnet om at Mormons bok er sann 
(se L&p 17:5–6, se også L&p 19:26, 20:8–11).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 58–61.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324 – 325, s. 31–32.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 17. Gud kaller vitner til å bekrefte
sannheten i alt. (30–35 minutter)

Avtal med en person å komme inn i klasserommet. Vedkom-
mende bærer en liten gjenstand og går raskt ut igjen. Spør
elevene:

• Hvor høy var personen?

• Hvordan var vedkommende kledd?

• Hvilken hårfarge hadde vedkommende?

• Hva bar vedkommende?

• Hvor verdifullt er det å ha mer enn ett vitne?

Les Matteus 18:16 og spør: Hva lærer dette verset oss om
Herrens lov om vitner?

Be elevene studere Lære og pakter 17 og besvare følgende
spørsmål. (Disse kan skrives på tavlen før klassen.)

• Hva skulle de tre vitner få se i tillegg til platene? (Se v. 1.)

Lære og pakter 17

• Hva ble de bedt om å gjøre før de kunne få være vitner?
(Se v. 1–2.)

• Hva forventet Herren av de tre vitner etter synet?
(Se v. 3–5.)

• Hvem bar vitnesbyrd for dem om at Mormons bok er
sann? (Se v. 6.)

• Hva er ifølge dette kapitlet noen grunner til at Herren
ønsket flere vitner til Mormons bok? (Se v. 4, 9.)

• Hvilket løfte ga Herren de tre vitner hvis de forble
trofaste? (Se v. 8.)

Tegn diagrammet på tavlen, men bare med ordene Mormons
bok. Be elevene lese skriftstedene og uttalelsene nedenfor,
identifisere så mange vitner til Mormons bok som mulig og
fylle ut oversikten etter hvert som de finner svarene.

• De tre vitners og de åtte vitners vitnesbyrd i innledningen
til Mormons bok

• Esekiel 37:15–17

• Lære og pakter 1:29

• Moroni 10:3–4

• «Jeg vitner om at Mormons bok er Guds ord.» 
(Ezra Taft Benson, Lys over Norge, nr. 6, 1986, s. 80.)

• «Jeg ber om at vi må. . . leve i overensstemmelse med de
store sannheter som finnes i [Mormons bok]. Jeg bærer
vitnesbyrd om at vår religions sluttsten ligger trygt på
plass og at den bærer vekten av sannheten, den sannhet
som nå er på fremmarsj over hele jorden.» (James E. Faust,
Lys over Norge, april 1984, s. 17.)

Selv om de tre vitnene fikk det privilegium å se en engel og
platene, kom den virkelige kraften i deres vitnesbyrd ved
Den hellige ånd, slik tilfellet også er med oss. Les følgende

Jesus Kristus

Du og jeg

Den
hellige ånd

Apostler
og profeter

Andre
skrifterHerren

Joseph
Smith

De åtte 
vitner

De tre 
vitner

Et annet 
vitne

om

Mormons
bok

Lære og pakter 17
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uttalelse av president Joseph Fielding Smith, som på det
tidspunktet var president for De tolvs quorum:

Be elevene lese og sammenligne 2. Nephi 32:5 og Moroni 10:5
og fortelle hvilken sammenheng disse versene har med utta-
lelsen over. Spør:

• Hvordan kan det å ha så mange vitner til Mormons bok
styrke vårt vitnesbyrd?

• Hva vil det bety for deg i ditt daglige liv å vite at
Mormons bok er sann?

• Repeter Moroni 10:4 og les Johannes 7:17. Hva kunne du
ifølge disse versene gjøre for å styrke ditt vitnesbyrd?

Be elevene se på første side i trippelutgaven eller Mormons
bok, og spør: Hva er Mormons bok et vitne om? (En betyd-
ning av ordet testamente er «vitne».) Fullfør oversikten
på tavlen ved å skrive Et annet vitne om og Jesus Kristus på
riktige steder. Spør: Hvordan er alle vitnene til Mormons
bok også vitner om Jesus Kristus?

Gjennomgå noe av det de tre og de åtte vitnene opplevde
(se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 59–61). Spør:

• Hvorfor tror dere at de ikke fikk noe syn mens Martin
Harris var sammen med Oliver Cowdery, David Whitmer
og profeten Joseph Smith?

• Hvordan kan denne lærdommen angå vårt liv i dag?

Innledning
Den 15. mai 1829 la døperen Johannes sine hender på
profeten Joseph Smiths og Oliver Cowderys hoder for å
gjengi Det aronske prestedømme. Etterpå ga han dem
beskjed om å døpe hverandre og deretter ordinere hver-
andre til Det aronske prestedømme ved håndspåleggelse.

Lære og pakter 18

«Kristus har selv sagt at de åpenbaringer vi måtte få. . .
ved å bli besøkt av en engel eller av en oppstanden
person med et følbart legeme, ikke vil etterlate et
så sterkt inntrykk og ikke vil overbevise oss og gi oss
dette ‘noe’ som vi ikke kan komme bort fra og som
vi mottar gjennom åpenbaring fra Den hellige ånd
[se Lukas 16:27–31, L&p 5:7–10]. Inntrykkene fra
personlige besøk vil sløves etterhvert som tiden
går, men denne veiledning av Den hellige ånd blir
fornyet og fortsetter dag etter dag, år etter år,
dersom vi lever slik at vi er verdige til å motta den.»
(Frelsende læresetninger, bind I, s. 48.)

Han lovet at hvis de forble trofaste, ville også Det melki-
sedekske prestedømme bli gitt dem (se kapittelinnledningen
til L&p 13). Før Joseph Smith mottok kapittel 18, hadde
han og Oliver Cowdery mottatt Det melkisedekske preste-
dømme av Peter, Jakob og Johannes. Historiske opptegnelser
og utsagn fra Joseph Smiths venner viser at Det melkise-
dekske prestedømme trolig ble gjengitt mellom 16. og 28.
mai 1829. (Se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 55–56, Larry
C. Porter: «The Restoration of the Aaronic and Melchizedek
Priesthoods», Ensign, des. 1996, s. 30–47.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Kirken er bygd på evangeliets grunnvoll slik det

forkynnes i Skriftene, og vil holde stand mot Satans
krefter (se L&p 18:1–5, se også 6. trosartikkel).

• Det melkisedekske prestedømme ble gjengitt gjennom
Peter, Jakob og Johannes til profeten Joseph Smith og
Oliver Cowdery (se L&p 18:9, se også L&p 27:12, 128:20).

• De tolv apostler er kalt til å leve rettferdig, forrette preste-
dømmets ordinanser og forkynne evangeliet ved Den
hellige ånds kraft (se L&p 18:9, 26–38, se også Apostlenes
gjerninger 4:33, 10:39–43, L&p 107:23, 33–35).

• Hvert menneskes verdi er så stor at Jesus Kristus led og
døde for at vi kan omvende oss og vende tilbake til ham.
Å meddele dette budskapet forandrer liv og bringer oss
glede (se L&p 18:10–16, se også Johannes 3:16, L&p 34:3).

• Når vi omvender oss og blir døpt, påtar vi oss Jesu Kristi
navn. De som kjenner hans navn og hans røst, vil bli frelst
(se L&p 18:21–25, 40–43, se også Mosiah 5:8–13).

• Skriftene inneholder Kristi ord. Vi kan høre Jesu Kristi
røst når vi leser Skriftene ved Åndens kraft
(se L&p 18:33–36, se også L&p 68:3–4).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 55–56.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 33–35.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 18:1–5, 22, 29, 32. Kirken er bygd på
evangeliets grunnvoll slik det forkynnes i Skriftene,
og vil holde stand mot Satans krefter. (15–20 minutter)

Fortell elevene følgende: 17. oktober 1989 klokken 17.04
inntraff det et jordskjelv som målte 6,9 på Richters skala,
i San Francisco i California. Tusenvis av bygninger ble
skadet eller ødelagt. Utgiftene til reparasjon ble anslått til to
milliarder dollar. En del boliger i nærheten av Watsonville
i California så bra ut, men de ble kondemnert fordi grunn-
murene var sprukket eller var usikre.

Les Matteus 7:24–27, og drøft med elevene hvor viktig det
er med en sterk grunnvoll.
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Tegn følgende diagram på tavlen:

Be elevene lese Lære og pakter 18:1–5, og spør:

• Hva hadde Oliver Cowdery skrevet? (Mormons bok.)

• Hva sa Herren til Oliver om Skriftene?

• Hva ønsket Herren at Oliver skulle gjøre med Skriftene?
(Se v. 3.)

Pek på diagrammet på tavlen og spør:

• Hva er Kirkens grunnvoll? (Se v. 5.)

• Hvilken makt vil Kirken ha hvis den bygges på denne
grunnvollen? (Se v. 5.)

• Hva sier disse versene om hvorfor Herren ventet med å
gjenopprette Kirken til Mormons bok var utgitt?

Les 2. Nephi 32:3–6. Drøft likheter mellom Kirkens grunn-
voll og deres grunnvoll i livet.

Lære og pakter 18:9. Det melkisedekske preste-
dømme ble gjengitt gjennom Peter, Jakob og
Johannes til profeten Joseph Smith og Oliver
Cowdery. (10–15 minutter)

Skriv følgende spørsmål på tavlen, eller gi dem til elevene
som utdelingsark:

• Når ble Det aronske prestedømme gjengitt? 
(Se kapittelinnledningen til L&p 13.)

• Hvor ble Det aronske prestedømme gjengitt?

• Hvem gjenga Det aronske prestedømme?

• Hvis veiledning handlet han under? (Se Joseph Smith –
Historie 1:72.)

Jesu Kristi Kirke av 
Siste Dagers Hellige 

Grunnvoll

• Hvilket løfte ga han angående Det melkisedekske
prestedømme?

• Hvem gjenga Det melkisedekske prestedømme? 
(Se L&p 27:12.)

• Hvor ble Det melkisedekske prestedømme gjengitt?
(Se L&p 128:20.)

• Når ble Det melkisedekske prestedømme gjengitt?

Når elevene har besvart spørsmålene, ber du dem se i Lære
og pakter 18:9 for å finne et embede i Det melkisedekske
prestedømme (apostel). Forklar at datoen for gjengivelsen
av Det melkisedekske prestedømme ikke ble nedskrevet,
men historiske opptegnelser og utsagn fra Joseph Smiths
venner viser at det trolig var mellom 16. og 28. mai 1829
(se innledningen til kapittel 18, s. 46). Henvisningen i vers 9
til en apostels embede er den første indikasjon i Lære og
pakter på at Det melkisedekske prestedømme var gjengitt.
Les følgende uttalelse av David Whitmer om hva Oliver
Cowdery sa like før han døde.

Lære og pakter 18 ble gitt like etter at Det melkisedekske
prestedømme var gjengitt, og prinsippene som fremsettes
i dette kapitlet, angår dette prestedømmet. Del elevene i
tre grupper. La hver gruppe lese ett av følgende sett vers
og overveie hvordan de angår Det melkisedekske preste-
dømme:

• Vers 1–5. Skriftene er sanne og inneholder evangeliets
fylde, innbefattet opplysninger om ordinansene i Det
melkisedekske prestedømme.

• Vers 9–25, 40–47. Det er stor ugudelighet i verden. For
å overvinne denne ugudeligheten trenger vi Frelseren,
hans forsoning og prestedømmets ordinanser.

• Vers 26–39. For å utføre disse ordinansene må vi ha Det
melkisedekske prestedømme og apostlene som leder det.

Lære og pakter 18:9, 27–38. De tolv apostler er
kalt til å leve rettferdig, forrette prestedømmets
ordinanser og forkynne evangeliet ved Den hellige
ånds kraft. (20–25 minutter)

Vis et bilde av en apostel. Spør elevene hvem det er og
hvilken stilling han har i Kirken. Fortell følgende historie
av eldste Boyd K. Packer:

«[Oliver Cowdery talte til] dem som var i rommet, la
sine hender . . . på hodet og sa: ‘Jeg vet at evangeliet
er sant, og på dette hodet har Peter, Jakob og Johannes
lagt sine hender og overdratt Det hellige melkise-
dekske prestedømme.» («The Testimony of Oliver
Cowdery», Ensign, des. 1996, s. 40, rettskrivning og
tegnsetning endret.)

Lære og pakter 18
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Spør elevene hvordan stakene i isbreen representerer
Herrens apostler. Skriv En apostels rolle på tavlen. La elevene
lete i Apostlenes gjerninger 4:33, 10:39–43, Lære og pakter
18:9, 26–32, 107:23, 33–35. Skriv på tavlen alt de finner som
beskriver en apostels rolle. Spør:

• Hvilke farer risikerer vi hvis vi velger ikke å følge
profetene og apostlene?

• Hvilke fordeler får de som følger deres råd og rett-
ledning?

Les følgende uttalelse av presidentene Brigham Young,
Heber C. Kimball og Willard Richards, som da var
medlemmer av Det første presidentskap:

Les Lære og pakter 18:37, og se etter hvilke to menn Herren
ga i oppdrag å finne de tolv apostlene. Senere kalte Herren
Martin Harris til å være med dem. I februar 1835 valgte
og ordinerte disse tre det første Tolv apostlers quorum i
vår tid. (Se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 153–154.) Les
følgende uttalelse av eldste B. H. Roberts, som var medlem
av De sytti:

«Det viser seg at De tolvs spesielle kall er å være vitner
for vår Herre Jesus Kristus i hele verden. Derfor var
det i særlig grad passende at disse tolv vitner skulle
velges av de tre svært spesielle vitnene – vitner til
Mormons bok spesielt og vitner om Guds forunderlige
verk generelt.» (History of the Church, 2:187 n).

«La alle de hellige gi flittig akt på rettledning fra
dem som står over dem under Herrens veiledning,
støtte dem ved troens bønn, holde seg selv rene og
ydmyke, så vil de aldri mangle visdom fra det høye.»
(James R. Clark, red. , Messages of the First Presidency
of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 bind
[1965–75], 2:48.)

«Ved en anledning førte Karl G. Maeser en gruppe
unge misjonærer over Alpene. Da de nådde toppen,
så han seg tilbake og så en rad med staker som sto i
sneen for å vise hvor man trygt kunne gå over en ellers
meget lumsk isbre.

Han ba misjonærene stoppe et øyeblikk og pekte på
stakene og sa: ‘Brødre, der står [Guds] prestedømme.
Det er bare noen alminnelige staker som oss andre,. . .
men det er stedet staken står som gjør den til det
den er. Hvis vi ikke holder oss til stien, er vi fortapt’
[i Alma P. Burton: Karl G. Maeser: Mormon Educator
(1953), s. 22].» (Lys over Norge, taler fra generalkonfe-
ransen i april 1985, s. 32.)

Lære og pakter 18:10–16 (Kjenn Skriftene,
Lære og pakter 18:10, 15–16). Hvert mennes-

kes verdi er så stor at Jesus Kristus led og døde
for at vi kan omvende oss og vende tilbake til ham.
Å meddele dette budskapet forandrer liv og bringer
oss glede. (5–10 minutter)

Vis elevene noe som er verdifullt for deg, og spør dem hvor
mye de tror det er verdt. Drøft følgende spørsmål:

• Hva er noen av deres verdifulle eiendeler?

• Hva gjør deres eiendeler verdifulle?

Les Lære og pakter 18:10–12 og spør:

• Hvilken verdi har sjeler?

• Hvilken pris var Herren villig til å betale for enhver?
(Se også Johannes 3:16, L&p 34:3.)

Bær vitnesbyrd om at det kostet en Guds blod å frelse men-
neskehetens sjeler (se 1. Korinterbrev 6:19–20, 1. Peter 1:18–19).
Spør elevene hva de føler når de vet hva Herren gjorde for
dem. Les eller syng «Jeg står helt forundret» (Salmer, nr. 111).
Les Lære og pakter 18:13, og be elevene fortelle hvorfor de
tror at Herrens glede er stor for de sjeler som omvender seg.

Les vers 14–16 og spør:

• Hva har Herren befalt oss å gjøre?

• Hvilken sammenheng er det mellom dette budet og
Herrens hensikt beskrevet i vers 11?

• Hva får det oss til å føle når vi holder dette budet?

Les Alma 26:30–31, 29:8–10, og be elevene fortelle om
misjonæropplevelser som har gitt dem glede. Eller be en
hjemvendt misjonær fortelle klassen om noen av de gledene
han eller hun opplevde i misjonærarbeidet. Les følgende
uttalelse av president Ezra Taft Benson:

Drøft med elevene hva de kan gjøre nå og senere for å
«rope omvendelse» til andre (L&p 18:14).

Lære og pakter 18:21–25, 40–43. Når vi omvender
oss og blir døpt, påtar vi oss Jesu Kristi navn. De
som kjenner hans navn og hans røst, vil bli frelst.
(15–20 minutter)

Be en eller to elever skrive etternavnet sitt på tavlen. Be dem
forklare hvordan de fikk navnet sitt og hvilke privilegier

«Mine kjære medarbeidere, dere står overfor de
lykkeligste årene i deres liv. Jeg vet hva jeg snakker
om. Jeg har vært der. Jeg har opplevd gleden ved
misjonærarbeid. Det finnes ikke noe arbeid i hele
verden som kan gi et menneske større glede og lykke.»
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], s. 213.)
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og hvilket ansvar som følger med navnet. (Privilegier kan
omfatte å bo gratis hjemme, kjærlighet, sikkerhet, å vokse
opp i Kirken. Ansvar kan omfatte å vokte hjemmets nøkkel,
å behandle familiens medlemmer med kjærlighet og respekt,
gjøre husarbeid og bringe familienavnet ære.)

Be elevene lese Lære og pakter 18:21–25, 40–43 og spør:

• Hvilket navn påtar vi oss som medlemmer av Kirken?

• Les Lære og pakter 20:37. Når påtar vi oss dette navnet,
ifølge dette verset?

• Hva har dette navnet med vår frelse å gjøre?

• Hvilke privilegier følger med dette navnet? Hvilket
ansvar?

President Joseph Fielding Smith, daværende president for
De tolvs quorum, sa:

Be elevene skrive måter som de kan påta seg Kristi navn
mer virkningsfullt på.

Lære og pakter 18:34–36. Skriftene inneholder
Kristi ord. Vi kan høre Jesu Kristi røst når vi leser
Skriftene ved Åndens kraft. (5–10 minutter) 

Merk: Dette undervisningsforslaget kan kombineres med
det som er foreslått for Innledende forklaringer til Lære og
pakter (s. 22).

Spill et opptak av tre eller fire stemmer som er velkjente
for elevene. Be forskjellige elever identifisere stemmene.
Eller ha bind for øynene til en eller to elever. La flere andre
elever etter tur snakke uten å fordreie stemmene, og be
«blindebukken» si hvem det er som snakker. Spør klassen:

• Hvorfor er noen stemmer lettere å kjenne igjen enn
andre?

• På hvilke måter kan vi høre Herrens røst?

Påpek at jo mer vi hører en stemme, desto mer kjent blir
den, og desto større er vår sjanse til å kjenne den igjen.
Les Lære og pakter 18:34–36 og spør:

• Hvordan kan vi ifølge disse versene høre Herrens røst?

• Hvordan kan dette forandre ditt syn på Skriftene?

Skriv på tavlen: Når du ønsker å tale til Gud, må du be. Når
du ønsker at Gud skal tale til deg, må du lese i Skriftene. Spør
hvordan disse uttalelsene gjelder vers 34–36.

«Vi lover i denne pakt at vi er villige til å påta oss
Sønnens navn og til alltid å minnes ham. For å holde
denne pakt lover vi at vi vil bli kalt ved hans navn, og
aldri gjøre noe som ville bringe skam eller kritikk over
dette navn.» (Frelsende læresetninger, bind II, s. 278.)

Innledning
President Joseph Fielding Smith, daværende president for
De tolvs quorum, sa at Lære og pakter 19 med sine læreset-
ninger om forsoningen «er en av de store åpenbaringer som
er gitt i denne evangelieutdeling. Det er ikke mange som er
viktigere enn denne» (Church History and Modern Revelation,
1:85). Joseph Smith stilte Martin Harris’ farm som kausjon
og ba utgiver Egbert B. Grandin trykke Mormons bok.
Før trykkingen var ferdig, holdt noen landsbyboere et møte
og fattet en beslutning om ikke å kjøpe Mormons bok.
Ifølge Joseph Knight sen. gikk Martin Harris, som fryktet
for å miste gården sin, til profeten og sa: «‘Bøkene kommer
ikke til å bli solgt, for ingen ønsker dem.’ Joseph sier:
‘Jeg tror salget vil gå bra.’ Han sier: ‘Jeg ønsker en befaling
[en åpenbaring].’ ‘Hvorfor?’ sier Joseph. ‘Oppfyll det du
har mottatt.’ ‘Men,’ sier han, ‘jeg må ha en befaling.’. . . Han
gjentok tre eller fire ganger at han måtte ha en befaling.»
(I Jessee: «Joseph Knight’s Recollection», s. 37.) Joseph
mottok kapittel 19 en dag senere. Måneden etter solgte
Martin Harris noe av gården sin og betalte Grandin gjelden.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Jesus Kristus støtter Faderens frelsesplan ved å gjøre hans

vilje (se L&p 19:1–5, 16–24, se også Moses 4:1–2).

• Straffen de ulydige mottar i det neste liv, er ikke endeløs
(se L&p 19:6–12).

• For å betale forsoningens pris led Jesus Kristus mer
enn noe menneske kunne tåle eller endog fatte
(se L&p 19:15–20, se også Mosiah 3:7).

• Jesu Kristi forsonende blod betaler for syndene til dem
som omvender seg. De som ikke omvender seg, vil lide
straffen for sine egne synder (se L&p 19:4, 13–20, se også
Mosiah 4:1–3).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 61–66.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 35–37.

Lære og pakter 19
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Undervisningsforslag
Lære og pakter 19:4, 13–21 (Kjenn
Skriftene, Lære og pakter 19:16–19).

Jesu Kristi forsonende blod betaler for syndene til
dem som omvender seg. De som ikke omvender seg,
vil lide straffen for sine egne synder. (20–25 minutter)

Gi en kopi av medfølgende oversikt til elevene som utde-
lingsark. Utelat svarene i høyre kolonne. La elevene bruke
Skriftene for å finne svarene.

Skriv på tavlen: Jesu Kristi lidelse betalte for våre synder. Spør:
Hvilken pris betalte Frelseren for å gi oss omvendelsens
gave? Les Mosiah 3:7 og sitatene i kommentaren til Lære og
pakter 19:13–20 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325
(s. 36). Spør: Hvem led Frelseren for? (Se L&p 18:11, 19:16.)

Skriv på tavlen: Når vi omvender oss, opplever vi lidelse og sorg.

Les 1. Johannes 1:8, Alma 40:26 og spør:

• Hvorfor er omvendelse så verdifullt ut fra disse versene?

• Hvilket forhold er det mellom lidelse og omvendelse?
(Se L&p 19:4, 13–21.)

• Hvorfor tror dere lidelse er en viktig del av omvendelse?

Les følgende uttalelse av president Spencer W. Kimball:

Skriv på tavlen: Hvis vi velger ikke å omvende oss, må vi betale
for våre egne synder.

Les Lære og pakter 19:17 og spør: Hvis lidelse er en viktig
del av omvendelse, hva tror dere så at Frelseren mener i
dette verset? Forklar at den lidelse som er en del av omven-
delse, ikke er den samme som den lidelsen Frelseren

«Man har ikke begynt å omvende seg før man har lidd
intenst for sine synder. . .

Vi må huske at omvendelse er noe mer enn bare å si
‘Jeg er lei meg’. Det er mer enn tårer i øynene.

Det er mer enn et halvt dusin bønner. Omvendelse
betyr lidelse. Hvis en person ikke har lidd, har han
ikke omvendt seg.» (The Teachings of Spencer W. Kimball,
red. Edward L. Kimball [1982], s. 88, 99.)

Spørsmål Skriftsted Svar
Hvorfor gir Herren
oss bud?

Johannes 13:17,
Mosiah 2:41, 4.
Nephi 1:15–17

For å velsigne oss
og hjelpe oss å
være lykkelige.

Hva er resultatene
av synd og ugude-
lighet?

Matteus 25:31–34,
41, L&p 19:5

Bedrøvelse, sorg
og lidelse

Hva har Herren stilt
til rådighet for å
overvinne virkning-
ene av synd?

L&p 19:4, 13–21 Forsoningen,
omvendelse og
tilgivelse.

S  M  T  W  TH  F  S

opplevde i forsoningen. Hans lidelse var betaling for synder
og var uendelig mye tyngre. Les følgende uttalelse av
president Joseph Fielding Smith:

Les Matteus 11:28–30, Mosiah 26:30 og spør: Hvilke
velsignelser for omvendelse finnes i disse versene? Syng
eller les «En grønnkledd høyde langt herfra» (Salmer,
nr. 112). Oppfordre elevene til å skrive ned sine følelser for
Frelseren. La alle som har lyst til å fortelle om sine følelser,
gjøre det. Bær vitnesbyrd om Frelseren og betydningen
av hans forsoning for deg.

Lære og pakter 19:13–38. Herren ga befalinger
til Martin Harris. (10–15 minutter)

Gjennomgå innledningen til kapittel 19 (s. 49). Be dem
lese fort gjennom Lære og pakter 19:13–28 og understreke
uttrykkene befaler jeg deg og jeg befaler deg. Skriv versnum-
rene i den medfølgende oversikten vertikalt på tavlen.
Be elevene skrive Herrens befalinger til Martin ved siden
av hvert nummer.

Les vers 26, 34–35 og spør:

• Hvordan er det mulig å begjære eller henge for mye ved
sin egen eiendom? (Se L&p 104:14, 55–56.)

• Hva er noe dere eller noen dere kjenner, har ofret for
Herren?

• Hva skulle dere være villige til å ofre hvis dere blir bedt
om det? (Se Omni 1:26.)

L&p 19 Befalinger

v. 13 Omvend deg.

v. 21 Forkynn omvendelse for andre.

v. 23 Lytt til Herrens ord. Vær ydmyk.

v. 25 Ikke begjær eller ta liv.

v. 26 Ikke heng ved din egen eiendom. Støtt
trykkingen av Mormons bok økonomisk.

v. 28 Be høyt og i ditt hjerte, offentlig og i enerom.

v. 30 Stol på Gud, ikke spott andre.

v. 31 Forkynn tro, omvendelse, dåp og Den hellige ånd.

v. 37 Forkynn, forman, kunngjør sannheten.

«All synd, uansett hva den består i, er et brudd på en
gitt lov eller befaling og fortjener derfor straff med
mindre prisen er betalt. Denne prisen kan bestå i fysisk
eller mental lidelse eller at gjelden blir betalt på annen
måte. Skriftene opplyser oss om at for hver synd må
det ytes vederlag, enten ved omvendelse eller straff.»
(Seek Ye Earnestly [1970], s. 151.)
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Innledning
Ca. 60 personer var tilstede da Kirken ble organisert
6. april 1830 i Fayette i New York. Noen kom helt fra Coles-
ville, 160 kilometer sydover. Joseph Smith og Oliver
Cowdery ble oppholdt, og etterpå ordinerte de hverandre
til Kirkens ledere. De forrettet nadverden og bekreftet
personer som var døpt tidligere, og ga dem Den hellige ånds
gave. Senere på dagen døpte de andre. Kapittel 20, som
ble gitt denne dagen eller tidligere, ga profeten instruksjoner
om å organisere Kirken. Eldste Bruce R. McConkie skrev:
«Vi kaller kapittel 20 i Lære og pakter Kirkens grunnlov,
noe som betyr at det er det dokumentet som fremlegger
Kirkens grunnleggende læresetninger, organisasjonsmessige
oppbygging og fremgangsmåter.» (Doctrines of the Restora-
tion: Sermons and Writings of Bruce R. McConkie, red Mark L.
McConkie [1989], s. 271.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Jesu Kristi myndighet var nødvendig for å gjenopprette

hans kirke. Prestedømsbærere blir kalt av Gud, oppholdt
og ordinert av en med riktig prestedømsmyndighet
(se L&p 20:1–4, se også L&p 26:1–2, 5. trosartikkel).

• Mormons bok inneholder evangeliets fylde, vitner om
Bibelens sannhet og lærer oss om Jesus Kristus og hans
misjon (se L&p 20:8–16, se også tittelsiden i Mormons bok).

• Skapelsen, Adams fall og Jesu Kristi forsoning er tre
grunnleggende prinsipper i evangeliet (se L&p 20:17–24,
se også Alma 18:36–39, Mormon 9:11–12).

• De som ydmyker seg, har tro, ønsker å bli døpt,
omvender seg og er villige til å påta seg Kristi navn og
tjene ham til enden, er verdige til dåp (se L&p 20:25–26,
37, 72–74, se også Moroni 6:1–4).

• Gjennom Jesu Kristi forsoning kan vi motta velsignelsene
i form av omvendelse, rettferdiggjørelse, helliggjørelse
og frelse i Guds rike (se L&p 20:29–31, se også Moroni
10:32–33).

• Det er flere embeder i prestedømmet, og hvert embede
omfatter bestemte plikter (se L&p 20:38–71, se også
5. trosartikkel).

• Hensikten med nadverden er å minnes Frelserens offer
og fornye våre dåpspakter (se L&p 20:75–80, se også
3. Nephi 18:1–12, 28–29).

Lære og pakter 20
Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 67–69.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 39–43.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 20. Herren åpenbarte sin kirkes
orden. (5 minutter)

Be elevene finne fotografiet av det rekonstruerte tømmer-
huset til Peter Whitmer sen. i delen med fotografier fra
steder i Skriftene i Veiledning til Skriftene (nr. 26). Spør
hvilken betydningsfull begivenhet i Kirkens historie som
fant sted der. Les innledningen og benytt stoffet om organi-
seringen av Kirken som oppgis under Flere kilder ovenfor.
(Se også kommentar 26 i delen med fotografier i Veiledning
til Skriftene.) Spør:

• Hva er noen grunner til at dere er takknemlige for at
Kirken ble gjenopprettet og organisert?

• Hvordan skiller våre møter i dag seg ut fra det første
møtet i Kirken?

• Hvordan er de like?

Lag to bilder som vist her i diagrammet. Fortell elevene at
du skal vise dem to gjenstander og at de skal prøve å tegne
det de ser. Forklar at de vil få se hver gjenstand i bare ett
sekund, så de skulle være svært oppmerksomme. Vis dem
det første bildet, gi dem tid til å tegne, og vis dem deretter
det andre bildet. Når de er ferdige med den andre
tegningen, spør du:

• Hvilket bilde var det lettest å tegne? Hvorfor? (Påpek at
begge bildene har samme antall linjer, men i det ene er
de organisert, mens de ikke er det i det andre.)

• Hvorfor er det viktig å ha orden i Guds rike? 
(Se 1. Korinterbrev 14:33, L&p 132:8.)

Forklar at da Herren gjenopprettet sin kirke, åpenbarte han
hvordan den skulle organiseres. Kapittel 20 kan sammen-
lignes med en «grunnlov». Spør:

• Hva er en grunnlov? (Et dokument som skisserer retnings-
linjer og regler som en organisasjon skal styres etter.)

• Hvordan fremmer en grunnlov orden?

• Hvilke velsignelser er det for Kirken å ha et sett styrende
regler?

Lære og pakter 20
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Oppfordre elevene til å se etter måter som Lære og pakter 20
fremmer orden på.

Lære og pakter 20:1–4. Jesu Kristi myndighet
var nødvendig for å gjenopprette hans kirke.

Prestedømsbærere blir kalt av Gud, oppholdt og
ordinert av en med riktig prestedømsmyndighet.
(5–10 minutter)

Fortell elevene: Tenk deg at du har lånt bilen til en venn
og blir stanset av politiet. Politimannen ber om å få se vogn-
kortet og finner ut at bilen ikke tilhører deg.

• Under hvilke omstendigheter kan politimannen la deg
fortsette å kjøre?

• Under hvilke omstendigheter kan han arrestere deg for
biltyveri?

Be elevene lese Lære og pakter 20:1–4 og fortelle hva som
fant sted i vers 1. Spør:

• Hva hadde Joseph og Oliver allerede før de organiserte
Kirken? (Prestedømmet.)

• Hvorfor var det viktig å ha prestedømmet før de organi-
serte Kirken?

• Hvordan kan dette sammenlignes med eksemplet med
å låne din venns bil?

• Hvem har myndighet i dag til å lede Herrens verk?

Les følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson i De tolvs
quorum:

Lære og pakter 20:8–28. Mormons bok inneholder
evangeliets fylde, vitner om Bibelens sannhet
og lærer oss om Jesus Kristus og hans misjon. 
(10–15 minutter) 

Skriv følgende setning på tavlen, men utelat de kursiverte
ordene: «Intet medlem av denne kirken kan stå anerkjent
i Guds nærhet uten å ha lest Mormons bok alvorlig og
omhyggelig.» (Joseph Fielding Smith, Conference Report,
sept.–okt. 1961, s. 18, uthevelse tilføyd.) La elevene stille
20 ja- eller nei-spørsmål for å finne ut hva som mangler.
Oppfordre dem til å overveie om de har «lest Mormons bok
alvorlig og omhyggelig».

La elevene lese Lære og pakter 20:8–28 og liste opp alt de
kan finne om Mormons bok. Be noen få fortelle hva de fant.
Spør: Hvis dere vet at Mormons bok er sann, hva mer vet
dere om:

• Joseph Smith?

«Profeten Joseph Smith var utvalgt til å gjenopprette
Kirken, til å motta og utøve prestedømsmyndighet
og til å gjengi tydelige og dyrebare sannheter som var
tapt for menneskenes kunnskap.» (Lys over Norge,
jan. 1995, s. 83.)

S  M  T  W  TH  F  S

• Gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige?

• Gjengivelsen av Det aronske og Det melkisedekske
prestedømme?

• Evangeliets prinsipper?

Les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

Lære og pakter 20:25–26, 37, 72–74. De som
ydmyker seg, har tro, ønsker å bli døpt, omvender
seg og er villige til å påta seg Kristi navn og tjene
ham til enden, er verdige til dåp. (5–10 minutter) 

Skriv på tavlen: L&p 20:25–26, L&p 20:37, L&p 20:72–74.
Be klassen tenke seg at en venn som ikke er medlem, men
som er interessert i evangeliet, spør dem hva våre Skrifter
sier om dåp. Be tre elever lese de tre skriftstedene på tavlen
og drøfte som klasse hva de lærer oss.

Lære og pakter 20:17–34. Gjennom Jesu Kristi
forsoning kan vi motta velsignelsene i form av
omvendelse, rettferdiggjørelse, helliggjørelse og
frelse i Guds rike. (15–20 minutter)

Vis elevene de tilhørende bildene. (Bruk den store utgaven
på side 312 i tillegget.) Spør:

• Hvordan ligner det første bildet eller lerretet oss når vi
blir født? (Se L&p 93:38.)

• Hvorfor blir våre lerreter skitne slik som på det andre
bildet? (Se L&p 20:17–20.)

1. 2. 3. 4.

«Mormons bok er vitnesbyrdets sluttsten. På samme
måte som buen faller sammen hvis sluttstenen fjernes,
vil hele Kirken stå eller falle med om Mormons bok
er sann. Kirkens fiender er fullstendig klar over dette.
Det er derfor de går til så store anstrengelser for å
forsøke å motbevise Mormons bok, for hvis den kan
komme i vanry, følger profeten Joseph Smith med i
samme fallet. Det samme gjelder vårt krav på preste-
dømsnøkler, åpenbaring og den gjenopprettede kirke.
Men på samme måte, hvis Mormons bok er sann –
og millioner har nå vitnet om at de har mottatt Åndens
vitnesbyrd om at den virkelig er sann – da må man
godta gjenopprettelsen og alt som følger med den.»
(Lys over Norge, jan. 1987, s. 4.)
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Les Lære og pakter 20:21–24 og spør:

• Hva gjorde Herren for at vi kan bli rene igjen slik som
det tredje bildet?

• Hva må vi gjøre for å bli rene? (Se v. 29.)

• Les vers 30. Hvilket ord bruker Herren for å beskrive
denne rene tilstanden?

• Hvordan ligner det tredje lerretet oss når vi har omvendt
oss og blir døpt? (Sammenlign det tredje lerretet med
det første.)

• Hvordan er disse lerretene i forhold til det som skildres
på det fjerde lerretet?

Forklar at rettferdiggjørelse betyr å bli renset og tilgitt. Les
følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie:

Forklar at helliggjørelse betyr å bli hellig, rettferdig og
Kristus-lignende. President Brigham Young sa:

• Les Lære og pakter 20:31. Hva sier dette verset vi må
gjøre for å bli helliggjort?

• Les Matteus 22:36–38. Hvilket forhold er det mellom
disse versene og kravet i Lære og pakter 20:31?

• Les Moroni 10:32–33. Hvilke likhetspunkter har disse
versene med Lære og pakter 20:30–31?

• Les Lære og pakter 20:32–34. Hvilken advarsel og
instruksjon gir Herren i disse versene?

Lære og pakter 20:38–71. Det er flere embeder i
prestedømmet, og hvert embede omfatter bestemte
plikter. (15–20 minutter)

Gi elevene følgende spørreskjema om prestedømmet.

1. Hvilket embede i prestedømmet er nødvendig for å
velsigne nadverden? (Prest, se L&p 20:46.)

2. Hvilket embede er nødvendig for å døpe noen? 
(Prest, se v. 46.)

3. Hvilket embede er nødvendig for å ordinere noen til
diakon? (Prest, se v. 48.)

«Når en persons vilje, lidenskaper og følelser under-
legges Gud og hans krav fullt og helt, er vedkom-
mende helliggjort. Min vilje må bli oppslukt av Guds
vilje.» (Journal of Discourses, 2:123.)

«En handling som er rettferdiggjort ved Ånden, er. . .
anerkjent og godkjent av Den hellige ånd. . .

Som med alle andre frelsende læresetninger er rettfer-
diggjørelse tilgjengelig på grunn av Kristi sonoffer,
men den blir kun virksom for en person på betingelse
av personlig rettferdighet.» (Mormon Doctrine, s. 408.)

4. Hvilket embede er nødvendig for å gi noen Den hellige
ånds gave? (Eldste, se v. 41, 43.)

5. Hvilket embede er nødvendig for å ordinere en eldste?
(Eldste, se v. 39.)

6. Hvilket embede er nødvendig for å forklare, formane,
lære og innby alle til å komme til Kristus? (Diakon, lærer,
prest og eldste, se v. 42, 47, 50–51, 59.)

La elevene bruke noen minutter på å studere Lære og pakter
20:38–59, og rett deretter spørsmålene ved å gjennomgå
versene som er oppgitt etter hvert spørsmål.

Skriv følgende overskrifter på tavlen: Eldste (se v. 38–45, 70),
Prest (se v. 46–52), Lærer (se v. 53–59), Diakon (se v. 57–59).
Del klassen i fire grupper, og tildel hver gruppe et av preste-
dømsembedene på tavlen. Be gruppene lese de aktuelle
versene. Under de respektive overskrifter skriver de så hva
deres vers lærer dem om dette embedet. Drøft det de finner.

Les vers 60–65 og 5. trosartikkel og spør: Hva må skje før
noen kan bli ordinert til prestedømmet? Spør bærerne av
Det aronske prestedømme i klassen: Hva gjør dere nå for å
foredle deres ansvar i prestedømmet? Spør de unge pikene:
Hva kan dere gjøre nå og senere i livet for å støtte og
oppholde prestedømmet? Spør de unge guttene: Hva kan
dere gjøre nå for å forberede dere til å motta prestedømmet
eller rykke opp i prestedømmet?

Les følgende uttalelse av president James E. Faust, rådgiver i
Det første presidentskap:

Lære og pakter 20:75–79. Hensikten med
nadverden er å minnes Frelserens offer og

fornye våre dåpspakter. (20–25 minutter)

Spør elevene: Hvilken ordinans kan vi delta i mer enn en
gang for oss selv? Når de svarer nadverden, leser du Lære
og pakter 20:75–79 og spør:

• Hva sier Herren er «tjenlig» (v. 75)?

• Hvorfor tar vi nadverden ifølge vers 75?

S  M  T  W  TH  F  S

«Prestedømmet er den sterkeste kraft på jorden.
Verdener ble skapt av og ved prestedømmet. . . Preste-
dømskraft er den makt og myndighet som Gud har
delegert til å handle i hans navn til frelse for hans
barn. Omsorg for andre er selve kjernen i prestedøm-
mets ansvar. Det er kraft til å velsigne, til å helbrede
og til å forrette evangeliets frelsende ordinanser. Det
er et stort behov for rettferdig prestedømsmyndighet
innenfor veggene i våre egne hjem. Den må utøves i
stor kjærlighet. Dette gjelder alle prestedømsbærere –
diakon, lærer, prest, eldste, høyprest, patriark, sytti og
apostel.» (Lys over Norge, juli 1997, s. 41.)

Lære og pakter 20
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• Hvem har myndighet til å forrette nadverden (se v. 76)?

• Hvordan skal de forrette den?

• Hvilke pakter fornyer vi når vi tar nadverden (se v.37, 77)?

• Hvilket løfte gir Herren hvis vi deltar verdig (se v. 77, 79)?

• Les vers 80 og 3. Nephi 18:28–29. Hvilken sammenheng
er det mellom disse versene?

• Hvorfor tror dere det er viktig å ta nadverden ofte?

Eldste Bruce R. McConkie sa:

Skriv følgende øvelse på tavlen, eller la elevene få den som
et utdelingsark. La dem sette definisjonene på høyre side
sammen med de riktige ordene til venstre.

(Svar: 1–H, 2–B, 3–G, 4–F, 5–A, 6–C, 7–E, 8–D)

Når elevene er ferdige, ber du dem lese om igjen vers 77 og
79 og bytte ut nøkkelordene med definisjonene. Spør: Hva
forstår dere bedre ved å lese bønnene på denne måten?
Les følgende uttalelse av president David O. McKay, davæ-
rende rådgiver i Det første presidentskap: «Ingen mer hellig
ordinans blir forrettet i Kristi kirke enn. . . nadverden.»
(Conference Report, apr. 1946, s. 112.)

Oppfordre elevene til å skrive på en papirlapp hvordan de
kan gjøre nadverden mer meningsfylt for seg selv.

_____1. Alltid A. Innvie, gjøre hellig

_____2. Velsigne B. Vise gunst eller gjøre
hellig

_____3. Holde C. Ånden og legemet

_____4. Minnes D. Bekrefte eller bevitne

_____5. Hellige E. Ønsker eller har bestemt
seg for

_____6. Sjel F. Huske eller tenke på

_____7. Er villig til G. Adlyde

_____8. Vitne H. Til alle tider

«Så viktig er [dåp] i Herrens øyne at han har gitt oss
et middel og en måte til å fornye den ofte. Ordinansen
hvorved vi fornyer denne pakt, er nadverdens ordi-
nans.» (Conference Report, sept.–okt. 1950, s. 14.)

Innledning
Vi lever i en urolig tid som kan være en utfordring endog
for de mest hengivne av Jesu Kristi disipler. Men Herren gir
veiledning og rettledning gjennom sine tjenere profetene.
Eldste L. Tom Perry, medlem av De tolvs quorum, har sagt:

«Aldri har det vært en tid da det skrevne og det talte ord
kan komme over oss fra så mange forskjellige kilder.
I mediene finner vi analytikere som analyserer analytikerne
og nesten overvelder oss med meninger og annerledes
synspunkter.

Hvilken trøst er det ikke å vite at Herren fortsetter å holde
en kommunikasjonskanal åpen for sine barn gjennom
profeten. Hvilken velsignelse er det ikke å vite at vi har en
stemme vi kan være sikker på forkynner Herrens vilje.»
(Lys over Norge, jan. 1995, s. 17.)

I kapittel 21, som ble gitt den dagen Kirken ble organisert,
nevner Herren mange av de gaver som gjør profeter så
verdifulle for siste-dagers-hellige. Se historisk bakgrunn for
kapittel 21 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325
(s. 42) for ytterligere innsikt.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Profeter har mottatt spesielle gaver for å hjelpe Herren å

bygge opp Kirken og velsigne de hellige (se L&p 21:1–3).

• Herren taler til oss gjennom sine profeter (se L&p 21:4–7,
se også L&p 1:38, 68:3–4).

• Hvis vi adlyder Herrens røst, vil ikke Satan få overhånd
over oss (se L&p 21:6, se også L&p 1:37–38, 43:1–7).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 67–69.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 42–44.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 21:1–3. Profeter har mottatt spesielle
gaver for å hjelpe Herren å bygge opp Kirken og
velsigne de hellige. (5–10 minutter) 

Vis bilder av alle profetene i denne evangelieutdeling i
tilfeldig rekkefølge (se bildepakken «Kunst inspirert av
evangeliet», nr. 400, 507–520). La elevene hjelpe til med å
få dem i riktig rekkefølge. Spør: Hvorfor er en profet så
vesentlig for Herrens kirke?

Lære og pakter 21

New York- og Pennsylvania-perioden

54



La elevene lese Lære og pakter 21:1 og merke alle titlene til
Kirkens president. Skriv disse på tavlen, drøft definisjoner
etter behov, og gi eksempler fra Skriftene eller Kirkens
historie på personer som har fylt disse rollene. (Du finner
hjelp til definisjonene i kommentaren til L&p 21:1 i Lære og
pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 42.) Be elevene fortelle
hvordan profetens åndelige gaver hjelper dem og Kirken.

Lære og pakter 21:1–9. Hvis vi adlyder
Herrens røst ved hans profet, vil ikke Satan

få overhånd over oss. (20–25 minutter)

Les følgende nyhetsberetning:

Be elevene lese Salomos ordspråk 29:18 og 1. Nephi 8:23,
12:17 for å finne likhetstrekk med nyhetsartikkelen og drøfte
dette som klasse.

Skriv følgende på tavlen: Hvordan leder Herren Kirkens med-
lemmer gjennom den mørke tåken? Les Lære og pakter 21:1–9,
og se etter svar på spørsmålet. Be noen elever bære vitnes-
byrd om hvor viktig det er å ha en profet til å lede dem og
Kirken.

Lære og pakter 21:4–7. Herren taler til oss
gjennom sine profeter. (15–20 minutter)

Fortell elevene: Tenk deg at du er misjonær. Du har nettopp
båret vitnesbyrd for en undersøker om at det er en sann
profet på jorden som taler for Gud. Undersøkeren svarer:
«Det er et svært viktig budskap. Fortell meg hva Herren
nylig har sagt gjennom denne profeten.» Spør: Hva ville
dere svare?

Drøft følgende spørsmål:

• Hvor kan dere finne hva profeten nylig har sagt?
(Svarene kan omfatte Liahona, Til styrke for ungdom,
«Familien – en erklæring til verden» og «Den levende
Kristus – apostlenes vitnesbyrd».)

• Hvorfor er det viktig for oss å vite hva den levende
profet sier?

S  M  T  W  TH  F  S

«GREEN RIVER, Wyo. – Ca. 150 antiloper, som tyde-
ligvis var desorientert på grunn av tett tåke, styrtet i
døden etter å ha gått etter hverandre utfor en 30 meter
høy fjellskrent i det sydvestlige hjørne av Wyoming. . .

Spor i sneen tyder på at etter at én antilope hadde
falt utfor fjellskrenten som var innhyllet i tåke, fulgte
resten etter en etter en. . .

Skrottene ligger oppå hverandre i omtrent fire lag
på et ca. 360 kvadratmeter stort område.» («Antelope
Herd Falls from Foggy Cliff», Salt Lake Tribune,
9. nov. 1991, s. A6.)

S  M  T  W  TH  F  S

Les Lære og pakter 21:4–7, og finn grunner til at vi skulle
lytte til profeten. Oppfordre elevene til å merke de grunnene
som gjør inntrykk på dem, og la dem fortelle hva de har
merket. Drøft følgende spørsmål:

• Hva betyr det å motta profetens ord med «tålmodighet
og tro» (v. 5)?

• Hvilket løfte kan gi dere tillit til å takle åndelige kamper
med Satan?

• Hvorfor tror dere vi trygt kan følge det profeten sier?

Innledning
I løpet av det store frafallet ble Kristi kirkes rene læreset-
ninger og ordinanser fordreid. I kapittel 22 viser Herren til
disse fordreide ordinansene som «døde gjerninger» (v. 2).
Herren åpenbarte gjennom profeten Joseph Smith at ordi-
nanser kun er gyldige når de blir utført av dem som har
myndighet fra Gud (se L&p 20:72–74) og når de blir beseglet
av Den hellige ånd (se L&p 132:7). Da Herren organiserte
Kirken, avskaffet han «alle gamle pakter» og ga «en ny og
evig pakt, ja, den som var fra begynnelsen» (L&p 22:1).
Læresetningene og ordinansene som ble åpenbart gjennom
Joseph Smith, var de samme som i tidligere evangelieut-
delinger, helt tilbake til Adam og før verdens grunnvoll
ble lagt.

Se historisk bakgrunn for kapittel 22 i Lære og pakter –
elevhefte – Religion 324–325 (s. 44) for ytterligere innsikt.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• For at Gud skal godta dåpen, må den utføres av en som

har riktig prestedømsmyndighet (se L&p 22, se også
3. Nephi 11:19–25, L&p 20:72–74).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 67–69.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 44–45.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 22. For at Gud skal godta dåpen,
må den utføres av en som har riktig prestedøms-
myndighet. (10–15 minutter)

Be tre elever delta i et rollespill. La én spille en undersøker
som tror at Kirken er sann. Denne undersøkeren har blitt
døpt ved nedsenkning i en annen kirke og forstår ikke

Lære og pakter 22
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hvorfor det er nødvendig å bli døpt en gang til. La de andre
to elevene spille misjonærer som prøver å besvare under-
søkerens spørsmål. Etter noe diskusjon gjennomgår dere
historisk bakgrunn for Lære og pakter 22 i Lære og pakter –
elevhefte – Religion 324–325 (s. 44) og drøfter likhetstrekkene
med rollespillet. Be elevene lese kapittel 22 for å se hvordan
Herren besvarte dette spørsmålet. Drøft følgende spørsmål:

• Hva tror dere Herren omtalte som «døde gjerninger»
(v. 2)?

• Hva gjorde Herren på grunn av disse døde gjerningene
(se v. 3)?

• Les 2. Nephi 31:17. Hva tror dere det betyr å «gå inn
gjennom den trange port» basert på dette verset
(L&p 22:2)?

• Hva er nødvendig for at en ordinans skal være gyldig?

Be elevene lese Lære og pakter 20:72–74, 132:7 og se etter
minst to ting som er nødvendige for at dåpens ordinans
skal være gyldig. Drøft hvorfor dåp må utføres ved preste-
dømsmyndighet fra Gud og besegles av Den hellige ånd.
Be elever fortelle om hvordan nadverden, ordinasjoner og
velsignelser for trøst og helbredelse kan være virkningsfulle
for dem når disse ledsages av prestedømmet og Ånden.

Innledning
Mindre enn en uke etter at Kirken var organisert, kom
Oliver Cowdery, Hyrum Smith, Samuel Smith, Joseph Smith
sen. og Joseph Knight sen. til profeten Joseph Smith for å
motta Herrens vilje med dem. «Det er helt tydelig at disse
gode venner og nære medarbeidere av profeten var full-
stendig overbevist om at Gud talte gjennom ham. Hvis
ikke ville de ikke ha bedt ham adspørre Herren for dem.»
(Hyrum M. Smith og Janne M. Sjodahl: The Doctrine and
Covenants Commentary, rev. utg. [1972], s. 119.) Se historisk
bakgrunn for kapittel 23 i Lære og pakter – elevhefte – Religion
324–325 (s. 46) for ytterligere innsikt.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Når vi ydmykt søker Herren, vil han advare oss mot våre

svakheter og styrke oss i våre kall i Kirken (se L&p 23, se
også Ether 12:27).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 46–47.

Lære og pakter 23

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 23. Når vi ydmykt søker Herren,
vil han advare oss mot våre svakheter og styrke oss
i våre kall i Kirken. (15–20 minutter)

Les Lære og pakter 23. Identifiser hver enkelt person som
Herren taler til, og regn opp velsignelsene, advarslene og
rådene hver av dem fikk. Spør:

• Hva betyr det å være under fordømmelse? («Å bli erklært
skyldig eller å ha fortjent straff.»)

• Hvilken advarsel ble gitt i vers 1? Hvem ble den gitt til?

• Hva kan skje hvis noen ignorerer en slik advarsel fra
Herren?

Les følgende uttalelse av president Wilford Woodruff:

Forklar at Oliver Cowdery kom tilbake til Kirken senere i
livet, men fikk ikke tilbake sin tidligere stilling. Spør:

• Hvorfor tror dere Herren rådet Joseph Knight til å be
både offentlig og i enerom? (Se v. 6, se også det som står
om Joseph Knight i kommentaren til L&p 23:1–6 i Lære
og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 46.)

• Hva kunne ha skjedd med Joseph Knight hvis han hadde
nektet å be?

• Hvilket forhold er det mellom bønn og det å slutte seg til
Kirken (se v. 7)?

Oppfordre elevene til å fortelle hvordan Herren advarer
dem i dag og hvordan bønn kan styrke dem når de gir akt
på disse advarslene.

Innledning
Kirkens tidligste medlemmer opplevde forfølgelse, spesielt
i Colesville i New York. «Hver gang Kirken får fremgang
av betydning, virker det som motstanderen av all rettfer-
dighet setter alt inn på å stoppe Guds rikes fremgang.

Lære og pakter 24

«Jeg hørte Joseph Smith si at Oliver Cowdery, som var
den annen apostel i denne kirken, sa til ham: ‘Hvis
jeg forlater denne kirken, vil den falle.’ [Profeten] sa:
‘Oliver, prøv det.’ Oliver prøvde det. Han falt, men
Guds rike falt ikke.» (Brian H. Stuy, red. , Collected
Discourses Delivered by President Wilford Woodruff, His
Two Counselors, the Twelve Apostles, and Others, 5 bind
[1987–92], 2:45.)
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Men hengivne Guds hellige overvinner problemene og blir
sterke, i likhet med de hellige i Colesville, som ble knyttet
sammen i en sterk og forenet gren.» (Vår arv – Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Helliges historie i korte trekk [1996], s. 16.)
I denne tiden med forfølgelse oppmuntret Herren profeten
Joseph Smith og de hellige ved å åpenbare Lære og pakter
24 og Moses 1. Se historisk bakgrunn for kapittel 24 i Lære
og pakter – elevhefte – Religion 324–325 (s. 47) for ytterligere
innsikt.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• De som trofast utholder sine lidelser, har fått løfte om at

Herren vil være med dem og til slutt befri dem fra deres
trengsler (se L&p 24:1, 8, se også 2. Korinterbrev 4:17,
Jakobs brev 1:2–4).

• De som tjener Herren, får beskyttelse mot sine fiender,
inspirasjon fra himmelen og styrke til å oppfylle sine kall
(se L&p 24).

• Kirkens medlemmer er ansvarlige for å støtte og
oppholde Herrens profet (se L&p 24:18, se også L&p 41:7,
43:12–13).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 70–73.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 47–48.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 24:1, 8. De som trofast utholder
sine lidelser, har fått løfte om at Herren vil være
med dem. (10–15 minutter)

Skriv følgende setning på tavlen: «La ikke vanskelighetene
du møter oppta all din tid og oppmerksomhet» (Richard G.
Scott, Lys over Norge, jan. 1996, s. 17). Du kan gjerne vise en
svamp som har trukket til seg alt det vannet den kan. Spør:

• Hva betyr å bli absorbert av noe, eller være helt opptatt
av noe?

• Hvordan kan våre prøvelser noen ganger fullstendig
absorbere oss, eller oppta oss?

Fortell kort om eksempler på prøvelser som Joseph Smith
og de hellige i Colesville gjennomgikk (se Kirkens historie i
tidenes fylde, s. 71–73). Drøft hvordan deres prøvelser kunne
hatt negativ virkning på deres tro og hindret dem i å fullføre
Herrens hensikter.

Be elevene lese Lære og pakter 24:1, 7–8 og se etter Herrens
råd og løfter. Skriv det elevene finner ut, på tavlen. Drøft
hvordan disse løftene kan ha hjulpet Joseph Smith, og
hvordan de kan oppmuntre oss i våre prøvelser. La en elev
lese følgende vitnesbyrd av eldste Richard G. Scott, en av
Herrens apostler:

Lære og pakter 24. De som tjener Herren, får
beskyttelse mot sine fiender, inspirasjon fra
himmelen og styrke til å oppfylle sine kall. 
(25–30 minutter)

Trill en ball nedover et sted som skråner. Spør elevene:

• På hvilket punkt i skråningen ville det kreve minst
motstand å stanse ballens bevegelse? Hvorfor?

• Hvis dere ønsket at noe skulle mislykkes, hvorfor ville
det da være viktig å stoppe det før det skyter fart?

Gjennomgå kort eksempler på forfølgelse som Joseph Smith
og de hellige i Colesville opplevde sommeren 1830
(se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 71–73). Les Lære og
pakter 24:1, og se etter hvilke krefter som prøvde å stoppe
Kirkens utbredelse. Spør:

• Hvordan gjorde «Satans makter» seg gjeldende i disse
eksemplene?

• Hvordan kunne Herrens ord i dette verset trøste
Joseph Smith?

• Hvordan kan Herrens løfter trøste oss i våre prøvelser?

• Hvilke eksempler kan du gi på hvordan Herren har
hjulpet deg eller noen du kjenner, med å overvinne
«Satans makter»?

Be elevene lese kapittelinnledningen til Lære og pakter 24 og
understreke de tre årsakene til at kapitlene 24–26 ble gitt.
Skriv styrke, inspirere og instruere på tavlen. Del klassen i tre
grupper og gi hver gruppe en årsak. La dem lete i kapittel 24
og finne idéer som passer til deres årsak, og skriv dem på
tavlen. Spør:

• Hvordan kan disse idéene ha vært en velsignelse for
profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery?

• Hvordan kan de samme idéene være en velsignelse for
de siste-dagers-hellige i dag?

Forklar at «Satans makter og. . . mørket» finnes i alle land og
blant alle folk. Bær vitnesbyrd om at Herren har makt til å
hjelpe alle sine barn mot denne felles fiende. Påpek at Herren

«Jeg bærer vitnesbyrd om at når Herren lukker en
viktig dør i ditt liv, så viser han sin vedvarende
kjærlighet og medfølelse ved å åpne mange andre
dører som kompensasjon når du viser tro. Han vil gi
deg stunder med åndelig solskinn som vil lyse opp
tilværelsen for deg på den veien du går. Disse kommer
ofte etter at prøvelsen har vært størst, som tegn på
en allvitende Faders medfølelse og kjærlighet. De viser
vei til større lykke og økt forståelse og styrker deg
i din beslutning om å godta og være lydig mot Hans
vilje.» (Lys over Norge, jan. 1996, s. 17.)

Lære og pakter 24
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i denne samme periode åpenbarte Moses 1. Les om Moses’
opplevelse med «Satans makter» i Moses 1:9–23, og se etter
hvordan denne beretningen kunne styrke, oppmuntre og
instruere de hellige som levde i 1830. Drøft hvordan den kan
styrke, oppmuntre og instruere de hellige i dag.

Innledning
President Gordon B. Hinckley har sagt: «Når jeg leser
historien om vårt folk, legger jeg merke til at mennene blir
omtalt, husket og hedret. Det gis for liten heder til kvin-
nene.» (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], s. 698.) Kapittel
25, som ble gitt Emma Smith, gir oss en utmerket anledning
til å studere en av de store kvinnene i Kirkens historie. Se
historisk bakgrunn for kapittel 25 i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325 (s. 49) for ytterligere innsikt, så vel som
den biografiske beskrivelsen under «Mennesker og uttrykk
i Lære og pakter» i elevenes studieveiledning.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter
• Når vi aksepterer og etterlever Jesu Kristi evangelium,

blir vi hans barn (se L&p 25:1, se også Johannes 1:12,
Romerbrevet 8:14–17, Mosiah 5:7).

• Når ektemenn og hustruer støtter hverandre i sine
guddommelige roller og kall, kan de bli veiledet av Den
hellige ånd og til slutt motta opphøyelse (se L&p 25:5–6,
9, 13–16, se også Efeserbrevet 5:22–33).

• Herren har gitt kvinner spesielle gaver og talenter for å
velsigne hans barn (se L&p 25).

• Hjertets sang er en bønn til Herren (se L&p 25:11–12).

Flere kilder
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 71–74.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 49–52.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 25:1. Når vi aksepterer og etter-
lever Jesu Kristi evangelium, blir vi hans barn. 
(5–10 minutter)

Be elevene tenke på sin far eller en person som er som en
far for dem. Be noen elever fortelle hvilke egenskaper disse
fedre eller farsfigurer har. Forklar at det er en annen som
kan være deres far. Be dem lese Lære og pakter 25:1 for å
finne denne personen. For å hjelpe dem kan du spørre:

Lære og pakter 25

• Hvem er det som taler i dette verset?

• Hvem taler Han til?

• Hva kaller Han henne?

• På hvilke måter er Jesus Kristus en far for oss?

• Les Mosiah 5:7. Hvordan kan vi bli sønner og døtre i
Kristi rike?

Les følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson, medlem
av De tolvs quorum:

Lære og pakter 25. Når ektemenn og hustruer
støtter hverandre i sine roller og kall, kan de bli
veiledet av Den hellige ånd og motta opphøyelse.
(20–25 minutter)

Les eller oppsummer for elevene den historiske bakgrunn
for kapittel 25 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325
(s. 49). Fokuser på Emma Smiths prøvelser og hvordan hun
reagerte. Spør:

• Hvorfor tror dere enkelte takler prøvelser bedre enn
andre?

• Hva hjelper dere å holde ut livets prøvelser?

Skriv overskriftene Råd og Velsignelser på tavlen. Del klassen
i to grupper. La én gruppe lese kapittel 25 og se etter hvilket
råd Herren ga Emma. La den andre lese kapitlet og se etter
hvilke velsignelser hun mottok. Før opp det de finner, under
de to overskriftene. Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan tror dere den rettledningen Emma mottok, kan
ha påvirket hennes liv?

• Hvordan tror dere de lovede velsignelsene hun mottok,
ga henne trøst?

Be elevene lese vers 16 om igjen og finne ut hvem som
kan ha nytte av denne åpenbaringen. Drøft hvordan den
veiledningen Emma fikk, kan påvirke vårt liv. Drøft også
hvordan velsignelsene hun ble lovet, kan gi oss ro og trøst
i vanskelige stunder.

Merk: Lære og pakter 25 har spesiell betydning for kvinnene
i Kirken, mens Lære og pakter 121:41–46, om utøvelse av
prestedømmet, har spesiell betydning for mennene. Dere
kan sammenligne Herrens råd og veiledning i disse to åpen-
baringene, og drøfte prinsippene som er like i begge.

«Når vi tar imot evangeliet og blir døpt, blir vi født på
ny og påtar oss Jesu Kristi hellige navn [se L&p 20:37].
Vi blir adoptert som hans sønner og døtre, og blir
kjent som brødre og søstre. Han er vårt nye livs Fader.
Vi blir medarvinger til løfter som Herren ga Abraham,
Isak, Jakob og deres etterkommere [se Galaterbrevet
3:29, L&p 86:8–11].» (Liahona, juli 1995, s. 34.)
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Lære og pakter 25. Herren har gitt kvinner spesielle
gaver og talenter for å velsigne hans barn. 
(25–30 minutter)

Les følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley,
daværende rådgiver i Det første presidentskap, på et felles-
møte for kvinner:

Fortell elevene: Tenk dere at en reisende som aldri har vært
i landet vårt før og som ikke kjenner noe til vår livsstil,
kommer på besøk. Han ankommer sent på kvelden og har
ikke mulighet til å se mye av landet før han drar til hotellet.
Før han legger seg, bestemmer han seg for å se på TV eller
lese et populært tidsskrift et par timer. Spør:

• Hvordan tror dere den reisende ville beskrive kvinnenes
rolle i vårt land, basert bare på de timene han så på TV?

• Tror dere verdens mening om kvinners rolle skiller seg fra
det Herren har sagt? Hvis så, hvordan?

Det er mye forvirring i verden om kvinners rolle. Herren har
gitt kvinner spesielle gaver og talenter for å velsigne hans
barn. Be elevene se i Lære og pakter 25:1–3 og finne grunner
til at Herren kaller Emma «en utvalgt kvinne». Skriv svarene
på tavlen. (Disse kan innbefatte at hun hadde mottatt evan-
geliet, hun var en Guds datter, hun ble lovet en arv hvis
hun var trofast, hennes synder var tilgitt.) La dem lese Lære
og pakter 25:4–15 og se etter hvordan en utvalgt kvinne
lever. Hjelp til svar finnes i listen i kommentaren til Lære
og pakter 25:16 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325
(s. 51–52). Hvis du ønsker, kan du benytte deler av eldste
Neal A. Maxwells tale fra det samme kapittel av Lære og
pakter – elevhefte (s. 51–52) og drøft dette i klassen.

Les og drøft følgende uttalelser av president Gordon B.
Hinckley:

«Jeg har lyst til å oppfordre kvinner overalt til å heve
seg til de store muligheter de har i seg. Jeg ber ikke
om at dere skal gå utover deres kapasitet. Jeg håper
dere ikke vil plage dere selv med tanker om at dere
ikke lykkes. Jeg håper dere ikke prøver å sette dere
mål som er uoppnåelige for dere. Jeg håper bare at
dere ganske enkelt gjør det dere kan gjøre, så godt som
mulig. Hvis dere gjør dette, vil dere være vitner til at
mirakler finner sted.» (Motherhood: A Heritage of Faith
[1995], s. 9.)

«Jeg er blitt ledet til å lese det 25. kapittel i Lære og
pakter igjen. . . Såvidt jeg vet, er dette den eneste åpen-
baring gitt spesielt til en kvinne, og her sier Herren
til slutt: ‘Dette er min røst til alle.’ (V. 16.) Derfor, det
råd Herren ga ved denne anledning, gjelder hver
enkelt av dere.» («Hvis du er trofast», Lys over Norge,
1985, taler fra oktoberkonferansen 1984, s. 70.)

Lære og pakter 25:11–12 (Kjenn Skriftene,
Lære og pakter 25:12). Hjertets sang er en

bønn til Herren. (20–25 minutter)

La elevene regne opp forskjellig slags musikk (for eksempel
klassisk, salmer, alternativ, easy listening, heavy metal,
country, rap). Be dem beskrive hva de føler når de lytter
til denne musikken (fredfylt, bølleaktig, irritert, forvirret,
patriotisk, kjærlig, ubekymret, redd, åndelig). Spør dem
hva de mener det er som gjør musikk god eller dårlig
(se Moroni 7:14–16).

Les følgende formaning fra president Boyd K. Packer:

La en elev lese Lære og pakter 25:11. Forklar at Herren ga
denne befalingen til Emma Smith i juli 1830, bare tre
måneder etter at Kirken ble organisert. Salmeboken hun
satte sammen, ble utgitt i 1835. I likhet med alle andre 
siste-dagers-hellige salmebøker siden inneholdt den noen
salmer fra andre kirker og noen som var skrevet av siste-
dagers-hellige. (Se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 162.)
La elever lese vers 12 og finne hva Herren mener om religiøs
musikk. Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor tror dere Herren ba Emma sette sammen en
salmebok?

• Hvordan skiller en salme seg fra annen type musikk?
(Se uttalelsen av eldste Bruce R. McConkie i kommentaren
til L&p 25:12 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325,
s. 50–51.)

«En del musikk er svært nedbrytende åndelig sett.
Dere ungdommer vet hva slags musikk det er.
Tempoet, lydene og livsstilen til dem som fremfører
den, frastøter Ånden. Den er langt farligere enn dere
kanskje tror, for den kan bryte ned deres åndelige
sanser.» (Lys over Norge, jan. 1995, s. 60.)

«Jeg vil gjerne uttrykke min takknemlighet til dere
trofaste siste-dagers-hellige kvinner, som nå er
millioner i antall og finnes over hele jorden. Deres
kraft til det gode er stor. Deres talenter og deres
hengivenhet er enestående. Dere har en enorm tro på
og kjærlighet til Herren, hans verk og hans sønner
og døtre. Fortsett å etterleve evangeliet. Foredle det i
påsyn av alle dere omgås. Deres gode gjerninger
vil veie mer enn noen ord dere måtte uttale. Vandre i
dyd og sannhet, med tro og trofasthet. Dere er en del
av en evig plan, en plan som er uttenkt av Gud vår
evige Fader. Hver dag er en del av denne evigheten.»
(«Guds døtre», Lys over Norge, jan. 1992, s. 119.)

Lære og pakter 25
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Be elevene gi et eksempel på hvordan en salme kan være en
«hjertets sang» eller «en bønn til» Herren. Spør: Hvordan
kan en salme styrke eller oppmuntre oss?

La en elev lese følgende uttalelse av eldste Boyd K. Packer:

Drøft hvordan salmer kan hjelpe oss å overvinne fristelse,
og oppfordre elevene til å fortelle eksempler fra sitt eget liv.

Syng eller spill noen av elevenes yndlingssalmer eller
Primær-sanger. Drøft hvilke følelser som følger med inspi-
rert musikk. Les noen av uttalelsene om kraften i god
musikk i Det første presidentskaps forord i salmeboken
(se Salmer, s. IX–X).

Innledning
På Kirkens møter løfter vi ofte armen for å oppholde noen
som mottar et kall eller ordinasjon i Kirken. Denne skikken
omtales som loven om felles samtykke. I Lære og pakter 26,
som ble gitt i samme periode som kapitlene 24–25, befaler
Herren at «alle ting skal utføres med kirkens felles sam-
tykke» (v.2). Felles samtykke hadde allerede blitt praktisert
da Kirken ble organisert. Profeten skrev følgende om dette
første møtet:

«Ifølge en tidligere befaling begynte vi å kalle på våre
brødre for å få vite om de godtok oss som deres lærere i
det som henhører til Guds rike, og om de ville at vi skulle
fortsette og bli organisert som en kirke ifølge nevnte befa-
ling som vi hadde mottatt. Disse forslagene ble enstemmig
vedtatt.» (History of the Church, 1:77, se også L&p 20:65.)

Lære og pakter 26

«Velg deg en kjær salme fra Kirkens religiøse musikk,
en med oppløftende tekst og ærbødig musikk, en som
får deg til å føle noe som ligner inspirasjon. Overvei
den omhyggelig i ditt sinn. Lær den utenat. Selv om
du ikke har noen musikalsk opplæring, kan du tenke
gjennom en salme.

Bruk så denne salmen som et tilfluktssted for tankene
dine. Gjør den til din nødutgang. Hver gang du
oppdager at [upassende tanker sniker seg] inn på
sinnets scene, setter du på dette opptaket, så å si.
Når musikken starter og teksten tar form i dine tanker,
vil de uverdige tankene snike seg skamfullt bort.
Dette vil forandre hele stemningen på sinnets scene.
Fordi den er oppløftende og ren, vil de simple tankene
forsvinne.» (Conference Report, okt. 1976, s. 100.)

Eldste Bruce R. McConkie sa: «Loven om felles samtykke
har vært i virksomhet i enhver evangelieutdeling.» (Common
Consent [brosjyre, 1973], s. 3, se også 2. Mosebok 24:3, Apost-
lenes gjerninger 15:25.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• I Kirken gjør vi stemmetegn for å oppholde de som får

kall i Kirken, de som blir ordinert i prestedømmet og i
noen tilfeller Kirkens retningslinjer (se L&p 26, se også
L&p 20:65, 28:10, 13, 38:34).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 73–74.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325 , s. 52–53.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 26. I Kirken gjør vi stemmetegn for
å oppholde de som får kall i Kirken, de som blir
ordinert i prestedømmet og i noen tilfeller Kirkens
retningslinjer. (20–25 minutter) 

Be en elev komme frem og holde noen vekter i luften så
lenge som mulig. Mens eleven holder dem, drøfter dere hva
ordet oppholde betyr (du kan bruke synonymer som støtte og
holde oppe). Be en annen elev hjelpe til med å holde armene
oppe på den første. Spør den første eleven:

• Var det vanskelig å holde oppe armene?

• Hvordan føltes det å få hjelp eller støtte fra en annen?

Be en elev lese Lære og pakter 26:2 og spør: Hva tror du
felles samtykke betyr? Forklar at i Kirken gjør vi stemmetegn
for å oppholde de som får kall, de som blir ordinert i preste-
dømmet og i noen tilfeller Kirkens retningslinjer.

• Hvilke velsignelser får medlemmer av Kirken som viser
at de oppholder sine ledere?

• Hvordan blir ledere i Kirken velsignet ved at Kirkens
medlemmer oppholder dem?

• Hva kan dere gjøre for å oppholde deres ledere i Kirken
i tillegg til å løfte armen?

• Hvilken forskjell er det mellom å oppholde en leder i
Kirken og å stemme ved et stortingsvalg?

Forklar at når vi oppholder ledere i Kirken, velger vi ikke
hvem som skal lede oss. Ledere i Kirken blir kalt av Gud
(se 5. trosartikkel). Ved å løfte armen viser vi at vi godtar
og støtter de lederne Gud har valgt. La elevene lese Lære og
pakter 26:1 og finne ut hvilke oppdrag Herren ga Joseph
Smith, Oliver Cowdery og John Whitmer. Spør:

• Hvorfor var det viktig at Kirkens medlemmer støttet disse
brødrene da de fulgte påbudet?
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• Les Lære og pakter 1:37–38. Kan dere nevne noen instruk-
sjoner vi har fått fra våre ledere i Kirken?

• Hva kan vi gjøre for å vise at vi støtter disse læreset-
ningene?

Be elevene tenke over hvor godt de støtter profeten og andre
ledere i Kirken. Les Lære og pakter 21:1, 5–7, og les følgende
uttalelser. President Gordon B. Hinckley har sagt:

President Harold B. Lee, daværende rådgiver i Det første
presidentskap, sa:

Innledning
Det er et privilegium å ta nadverden. President James E.
Faust har forklart:

«Fornyelsen av våre dåpspakter når vi tar del i nadverden,
beskytter oss mot alt ondt. Når vi verdig tar del i det
helligede brødet og vannet til minne om Frelserens offer,
vitner vi for Gud Faderen at vi er villige til å påta oss hans
Sønns navn, alltid huske ham og holde hans bud som
han har gitt oss. Hvis vi gjør dette, vil vi alltid ha hans Ånd
med oss [se L&p 20:77, 79]. Hvis vi tar nadverden regel-
messig og er trofaste mot disse paktene, vil loven være i
vårt sinn, skrevet i vårt hjerte.» (Lys over Norge, juli 1998,
s. 17–18.)

Lære og pakter 27 inneholder viktige læresetninger om
nadverden.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Hva vi spiser og drikker som nadverd, er ikke så viktig

som å minnes Frelserens sonoffer og delta verdig

Lære og pakter 27

«Når dere stemmer bekreftende, inngår dere en høyti-
delig pakt med Herren om at dere vil oppholde, det
vil si være fullstendig lojale mot og støtte helt og fullt,
uten utflukter eller reservasjoner, den funksjonæren
som dere viser stemmetegn for.» (Conference Report,
apr. 1970, s. 103.)

«Fremgangsmåten ved oppholdelser er langt mer enn
et ritual hvor vi rekker opp hånden. Det er en forplik-
telse til å oppholde, støtte og hjelpe dem som har blitt
valgt.» (Lys over Norge, juli 1995, s. 54.)

(se L&p 27:1–4, se også 3. Nephi 18:6–11, 28–29,
L&p 20:75–79.)

• Som et ledd i Det annet komme vil Frelseren vise seg i
dalen Adam-ondi-Ahman og ta nadverden sammen
med de rettferdige (L&p 27:5–14, se også Daniel 7:9–27,
Matteus 26:26–29, L&p 107:53–57; 116).

• Herren tilbyr oss beskyttelse mot Satans fristelser og
ondskap (se L&p 27:15–18, se også 1. Korinterbrev 10:13,
Efeserbrevet 6:10–18).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 74.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 53–54.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 27:1–4. Hva vi spiser og drikker som
nadverd, er ikke så viktig som å minnes Frelserens
sonoffer og delta verdig. (15–20 minutter)

Fortell elevene: Tenk dere at når dere tar nadverden
kommende søndag, så er det noe annet enn brød dere får.

• Hvordan ville dere reagere?

• Ville dere ta det?

• Når kan det være aktuelt å bruke noe annet enn brød og
vann? (Når det ikke finnes noe brød eller vann.)

President Ezra Taft Benson, som da var president for
De tolvs quorum, fortalte om en gang han hadde besøkt
det krigsherjede Europa. Han sa: «Jeg kan ikke glemme
de hellige i Frankrike som ikke greide å skaffe brød til
nadverden, men som i stedet brukte potetskall.» (Lys over
Norge, apr. 1981, s. 63.)

Les Lære og pakter 27:1–4, og se etter hva Herren sa er
viktig og hva som ikke er viktig når vi tar nadverden. Drøft
følgende spørsmål:

• Hva lærer disse versene oss om vår himmelske Fader?

• Hvordan kan vi vise vår himmelske Fader takknemlighet
når vi tar nadverden?

• Hvorfor er det så viktig å minnes Frelseren når vi tar
nadverden (se v. 2)?

• Hva skulle vi minnes angående Frelseren?

• Hvordan har nadverden blitt mer betydningsfull for dere
når dere har tenkt på Frelseren under denne ordinansen?

• Har dere funnet andre måter som kan gjøre nadverden
mer meningsfylt for dere?

Lære og pakter 27
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Les følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks:

Lære og pakter 27:5–14. Som en del av Det
annet komme vil Frelseren vise seg i dalen Adam-
ondi-Ahman og ta nadverden sammen med de
rettferdige. (15–20 minutter)

Be elevene se på fotografiet av dalen Adam-ondi-Ahman i
Veiledning til Skriftene, i delen med fotografier av steder i
Skriftene (nr. 29). Drøft hva de vet om dette stedet, og skriv
det på tavlen. Be en elev lese kommentar 29 i begynnelsen
av fotografidelen og sammenligne det som står der, med
listen på tavlen.

Fortell elevene at Lære og pakter 27:5–14 inneholder en
profeti om en viktig begivenhet som vil finne sted i Adam-
ondi-Ahman som ledd i Jesu Kristi annet kommet. Les
Matteus 26:26–29 og drøft følgende spørsmål:

• Hva lovet Frelseren han ville gjøre i vers 29?

• Les Lære og pakter 27:5. Hvilken forbindelse har dette
verset med Frelserens løfte?

Les følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie:

«Nadverden skal forrettes en gang i fremtiden, her på
jorden, da vår Herre Jesus vil være tilstede og alle de
rettferdige fra alle tidsaldre vil være tilstede. Dette vil
naturligvis være en del av det store råd i Adam-ondi-
Ahman.» (The Millennial Messiah, s. 587.)

«Jeg anmoder innstendig alle medlemmer av Kirken,
unge og eldre, om å være tilstede på nadverdsmøtet
hver sabbatsdag og ta del i nadverden med den
holdning av omvendelse som beskrives som ‘et knust
hjerte og en angergiven ånd’ (3. Nephi 9:20) Jeg ber
om at vi må gjøre så med den ærbødighet og tilbedelse
av Frelseren som vil betegne en seriøs pakt om å ‘alltid
huske ham’ (L&p 20:77). Frelseren selv har sagt at vi
skulle ta del med den ‘eneste hensikt. . . å gjøre det til
min ære, og minnes for Faderen mitt legeme som ble
nedlagt for eder, og mitt blod som ble utgydt til eders
synders forlatelse’ (L&p 27:2).

Jeg ber om at vi også tar del i nadverden med den
lydige innstilling som vil hjelpe oss å akseptere og
tjene i kall i Kirken, for dermed å overholde vår
høytidelige pakt om å påta oss hans navn og hans
verk. Jeg anmoder også innstendig om at vi må over-
holde vår høytidelige pakt om å holde hans bud. . .

. . . La oss kvalifisere oss selv for vår Frelsers løfte
om at vi ved å ta del i nadverden vil bli ‘mettet’
(3. Nephi 20:8, se også 3. Nephi 18:9), hvilket betyr
at vi vil bli ‘fylt med Ånden’ (3. Nephi 20:9).» 
(Lys over Norge, jan. 1997, s. 57.)

Be elevene lese Lære og pakter 27:5–13 og regne opp hvem
som vil ta nadverden sammen med Frelseren i Adam-ondi-
Ahman. (Forklar at Mikael er Adam.) Drøft hvem disse
profetene er og hvilken rolle de hadde i evangeliets gjengi-
velse. Les vers 14 og spør:

• Hvem andre vil bli invitert til dette spesielle møtet?

• Ville dere like å være blant dem «som min Fader har gitt
meg, som er kommet ut av verden»? Hvorfor?

• Hva tror dere må til for å være kvalifisert til å være blant
dem som Faderen har gitt Herren?

Les følgende uttalelse om Adam-ondi-Ahman av eldste
Bruce R. McConkie:

Lære og pakter 27:15–18. Herren tilbyr oss
beskyttelse mot Satans fristelser og ondskap. 
(15–20 minutter) 

Drøft følgende spørsmål:

• Hvilke bekymringer ville dere hatt hvis landet deres
forlangte at dere skulle kjempe i en krig i dag?

• Hvilke våpen ville dere ta med dere til kampen?

• Hvilken beskyttelse ville dere gjerne ha?

La elevene lese Johannes’ åpenbaring 12:9, 11–12, 17, Lære og
pakter 76:28–29. Les deretter Efeserbrevet 6:10–12 og spør:

• Hva skjer her på jorden som begynte i vår foruttilvæ-
relse?

• Hvordan er denne krigen verre enn noen som blir
utkjempet med kanoner? (Våre sjeler står på spill.)

• Hvilke våpen bruker Satan?

• Hvilke våpen kan vi bruke? (Forsoningen, Skriftene, vårt
vitnesbyrd, profetenes ord.)

La elevene lese Lære og pakter 27:15–18 og tegne på et
papirark den rustningen vi trenger for å seire i denne
krigen med Satan. Drøft hva hver del av rustningen står
for og hvilken åndelig beskyttelse den gir for å hjelpe oss
«å motstå den onde dag» (v. 15). (Hjelp til svar finnes i
kommentaren til disse versene i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325, s. 54.)

«Enhver trofast person i hele verdens historie, enhver
som ved sitt liv har gjort seg verdig til å fortjene evig
liv i Faderens rike, vil være tilstede og ta del, sammen
med Herren, i nadverden.» (The Promised Messiah:
The First Coming of Christ [1978], s. 595.)
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Innledning
Etter at profeten Joseph Smith hadde mottatt kapittel 28,
kom Oliver Cowdery til ham og hevdet at det var en feil i en
av åpenbaringene, og befalte ham å forandre den. Profeten
hadde store vanskeligheter med å overbevise ham om at
det ikke var opp til ham «å befale meg å endre eller ta bort,
tilføye eller fjerne noe fra en åpenbaring eller befaling fra
Den allmektige Gud» (History of the Church, 1:105). Ikke
lenge etterpå oppdaget profeten at Hiram Page hevdet at
han mottok åpenbaringer for Kirken ved hjelp av en sten,
og mange, også Oliver Cowdery, trodde på disse åpenba-
ringene. Newel Knight skrev at «Joseph ble rådvill og knapt
visste hvordan han skulle takle denne nye kritiske situa-
sjonen. Den natten lå jeg på det samme rommet som ham,
og det meste av natten tilbragte vi i bønn og påkallelse.
Etter stor innsats med disse brødrene ble de overbevist
om at de tok feil, og bekjente den. . . Som følge av dette
gikk Joseph til Herren i bønn. . . og mottok [kapittel 28]».
(«Newel Knight’s Journal», i Scraps of Biography: Tenth Book
of the Faith-Promoting Series [1883], s. 65.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Kirkens president er Herrens talerør og den eneste som

kan kunngjøre lære eller åpenbaring som er bindende
for hele kirken (se L&p 28:1–8, se også Amos 3:7,
L&p 43:1–7).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 77–78.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 55–57.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 28. Kirkens president er Herrens
talerør og den eneste som kan kunngjøre lære
eller åpenbaring som er bindende for hele kirken. 
(35–40 minutter)

Fortell elevene: Tenk dere at et respektert medlem i wardet
eller grenen begynner å fortelle folk at han har mottatt en
åpenbaring om forandringer som Kirken skulle gjøre. Når
noen spør ham: «Hvorfor har vi ikke hørt dette forkynt av
Kirkens generalautoriteter?», svarer han: «Herren har sagt
at enhver som ber, kan motta. Jeg har en spesiell åndelig
gave så jeg kan motta disse åpenbaringene. Jeg er sikker på

Lære og pakter 28

at generalautoritetene tror dette – de har bare ikke forkynt
det åpenlyst.» Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan ville dere reagere på det denne mannen hevder?

• Hvordan kunne dere vite om hans åpenbaring kom fra
Gud eller fra en annen kilde?

• Hvem skulle vi alltid se hen til når det gjelder åpenbaring
for Kirken?

• Hvem kan motta åpenbaring for en familie? en gren eller
et ward? en misjon eller stav?

Fortell historien om Hiram Page som finnes i Kirkens historie
i tidenes fylde (s. 77–78). Fortell elevene at kapittel 28 inne-
holder sanne prinsipper om åpenbaring. Dette kapitlet fast-
slår hvem som kan motta åpenbaring for hele kirken, og
hjelper oss å skjelne mellom sann åpenbaring fra Gud og
falsk åpenbaring fra Satan.

Be elevene lese Lære og pakter 28 og skrive opp prinsippene
de kan finne om åpenbaring. Drøft følgende punkter og
sammenlign dem med listen elevene har laget.

• Kun profeten mottar åpenbaring som gjelder for hele
kirken (se v. 2).

• Andre ledere i kirken kan gi råd og undervise de hellige
som de har ansvar for, men de kan ikke kunngjøre lære
for kirken eller gi åpenbaringer for hele kirken (se v. 4–5).

• Medlemmer kan motta personlig åpenbaring til gavn for
seg selv, men de mottar ikke åpenbaring for å veilede
noen som presiderer over dem (se v. 6–12).

• Satan bedrar ved å etterligne åpenbaring (se v. 11).
(Merk: Hvis elevene lurer på hvordan de kan skjelne
mellom sann og falsk åpenbaring, kan du henvise dem
til prinsippene i L&p 6; 8–9; 11.)

• Åpenbaring som gjelder for Kirken, vil enten bli presen-
tert for oppholdelse i Kirken eller fremlagt og forkynt av
dem som er oppholdt som ledere i Kirken (se v. 12–13).

Benytt følgende uttalelse av profeten Joseph Smith:

«Det er i strid med Guds plan at noen medlemmer
av denne kirke – eller hvem det ellers måtte være –
mottar instruksjoner for dem som har et høyere
myndighetsområde enn de selv; og derfor vil du
forstå at det er høyst upassende å gi akt på hva de sier.
Hvis noen får se eller blir besøkt av et himmelsk
sendebud, da skjer dette for å gavne og opplyse
vedkommende selv; for de prinsipper, den styreform
og de læresetninger som er av fundamental betydning
i Kirken, sorterer under rikets nøkler.» (Profeten Joseph
Smiths læresetninger , s. 13.)

Lære og pakter 28
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Forklar at Lorenzo Snow, som senere ble Kirkens president,
i 1840 mottok en personlig åpenbaring i form av en poetisk
kuplett:

Han fortalte bare sin søster Eliza og Brigham Young om
denne åpenbaringen.

Innledning
Joseph Smith mottok kapitlene 28–29 før Kirkens konferanse
26. september 1830. De seks eldstene som nevnes i kapittel-
innledningen til Lære og pakter 29, var Oliver Cowdery,
Thomas B. Marsh, Samuel H. Smith, David Whitmer, John
Whitmer og Peter Whitmer.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• De som hører og adlyder Herrens røst, er Guds utvalgte.

Herren samler dem, beskytter dem og bereder dem til å
leve for evig med ham (se L&p 29:1–8, 26–27).

• Ved Jesu Kristi annet komme vil de ugudelige bli tilin-
tetgjort, de rettferdige som har dødd, vil oppstå, og
Kristus vil bo på jorden i tusen år (se L&p 29:9–13, se
også Malaki 4:1).

• Ved slutten av tusenårsriket vil det være en kort periode
da menneskene igjen vil begynne å fornekte Gud
(L&p 29:22). Jorden vil bli forandret og bli et celestialt
rike. De ugudelige vil til slutt oppstå, det vil finne sted

Lære og pakter 29

«President Young lyttet interessert da han fremsa
dette, og deretter sa han: ‘Bror Snow, det er en ny lære.
Hvis den er sann, er den blitt åpenbart for deg for din
egen opplysning og vil når tiden er inne, bli forkynt
til Kirken av profeten. Inntil da råder jeg deg til å
legge den på hyllen og ikke si noe mer om den.’ Eldste
Snow rettet seg etter dette kloke rådet, og [flere år
senere] var det Brigham Young selv som kom til ham
og fortalte ham at det som var blitt åpenbart til ham,
var sant, for profeten hadde nettopp forkynt dette for
folket.» (Orson F. Whitney: «Lives of Our Leaders –
The Apostles: Lorenzo Snow», Juvenile Instructor,
1. jan. 1900, s. 3–4.)

Som mennesket er, var Gud en gang.
Som Gud nå er, kan mennesket bli.

en endelig dom, og alle vil motta en evig belønning
(se L&p 29:22–29, se også L&p 88:17–20, 130:8–11).

• Noen av Herrens bud kan synes timelige (at de bare
angår dette livet), men for Herren er alle ting åndelige
(se L&p 29:34–35).

• Handlefrihet og motsetninger var en del av det førjor-
diske liv, og dette fortsetter i jordelivet. Vi mottar beløn-
ning og straff basert på hvordan vi bruker vår handle-
frihet (se L&p 29:35–40, 43–45, se også 2. Nephi 2:11).

• Satan får makt over oss når vi synder mot Guds lover.
Vi kan overvinne åndelig død ved omvendelse og tro på
Jesus Kristus (se L&p 29:41–43, se også Alma 7:14).

• Virkningene av fallet, innbefattet timelig og åndelig død,
overvinnes ved forsoningen (se L&p 29:40–45).

• Små barn kan ikke synde. Satan tillates ikke å friste dem,
og de er forløst ved forsoningen (se L&p 29:46–50, se også
Mosiah 3:16, Moroni 8:22).

Flere kilder
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 57–61.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 29. Handlefrihet og motset-
ninger var en del av det førjordiske liv, og

dette fortsetter i jordelivet. Vi mottar belønning og
straff basert på hvordan vi bruker vår handlefrihet.
(50–60 minutter)

Les 2. Nephi 2:11. Spør elevene: Hvorfor må det være
motsetninger i alt? Les vers 10 og 15, og les følgende utta-
lelse av president Ezra Taft Benson: «Motsetninger gir
valgmuligheter, og valgmuligheter gir konsekvenser – gode
eller dårlige» (Lys over Norge, juli 1988, s. 4). Spør: Hvordan
hjelper lover oss å få evig liv? Les vers 13, og forklar at uten
lov kunne vi ikke ha fremgang, for vi kunne ikke holde
loven og være rettferdige. Spør:

• Hvilken rolle har Satan i vår handlefrihet? (Se v. 16–18.)

• Hvordan fikk vi evnen til å velge? (Se v. 16, 26.)

• Hvordan kan gode valg føre til frihet? Hvordan kan
dårlige valg føre til fangenskap? (Se v. 26–30.)

Fortell elevene at Lære og pakter 29 handler om mange
deler av Guds plan for hans barn og denne jorden. Å forstå
denne planen kan hjelpe oss å ta avgjørelser basert på et
evig perspektiv.

Lag en tidslinje på tavlen eller på en plakat merket på
følgende måte: Det førjordiske liv (se v. 36–38, se også Abraham
3:21–28), Fallet (se v. 39–42), Livet nå (se v. 1–8), Like før
Det annet komme (se v. 14–21), Det annet komme (se v. 9–13),
Tusenårsriket (se v. 11) og Etter tusenårsriket (se v. 22–29).
Be elevene lese versene som angår Det førjordiske liv for å
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lære om den første perioden på tidslinjen. La dem spesielt
finne ut hva versene sier om de rettferdige og de ugudelige.
Drøft det de finner, og skriv det på tavlen. Gjenta denne
fremgangsmåten for de andre periodene på tidslinjen. Spør:

• Hvorfor er det ifølge disse versene viktig å velge rettfer-
dighet?

• Hvorfor tror dere det er så vanskelig for noen å gjøre det
som er riktig?

• Hvordan kan disse versene inspirere oss til å forbli
trofaste i en ugudelig verden?

Klargjør eventuelle spørsmål elevene har. Bruk informa-
sjonen i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325
(s. 57–61).

Tegn et bilde av en stor banksjekk på en plakat eller på
tavlen skrevet ut til elevene på «alt jeg har». Spør:

• Hvis dere kunne få noen til å undertegne denne sjekken,
hvem skulle det være?

• Les Lære og pakter 29:45, 84:38. Hvordan er den lønn
Herren gir, sammenlignet med Satans?

• Les Jesaja 64:3, Alma 12:12–17, 30:60. Hva tilfører disse
versene vår forståelse av denne læresetningen?

• Hvordan kan vi vite om vi arbeider for Herrens lønn
eller Satans?

Bær vitnesbyrd om at selv om vi blir velsignet i dette liv når
vi holder Guds bud, er mange av hans velsignelser større
enn vi kan motta i dette liv. Å motta denne evige belønning
er verdt enhver anstrengelse eller ethvert offer vi kan gi.

Lære og pakter 29:1–29. Ved Jesu Kristi annet
komme vil de ugudelige bli tilintetgjort, og de
rettferdige som har dødd, vil oppstå. (15–20 minutter)

Vis elevene en kopp som er nesten full av vann, og noen
småsteiner. Fortell dem at steinene forestiller synder. La
elevene nevne synder som er vanlige i verden rundt dem.
For hver synd slipper du en stein ned i koppen til vannet
renner over. La elevene lese Lære og pakter 29:17 og fortelle
hvordan denne demonstrasjonen forestiller konsekvensene
av ugudelighet. Les vers 9 og spør:

• Hva sammenligner dette verset verdens ugudelighet
med?

• Hva betyr uttrykket jorden er moden?

Be elevene lese vers 1–8, 11, 13 og regne opp måter Herren
hjelper sine barn å overvinne ugudelighet på. Les vers 9,
14–21, 27–29, og drøft hva som skjer med de ugudelige.
Hvis dere ønsker, kan dere lese eller synge «Gjør hva er rett»
(Salmer, nr. 133). Legg vekt på at rettferdig livsførsel fører
til gode følger. Herren vil velsigne dem som holder hans
bud, både nå og i evigheten. Å gjøre det som er galt, gir også
følger. Både rettferdige og ugudelige opplever noe godt og

noe vondt. Men noe av verdens elendighet er et resultat av
dårlige valg og ulydighet mot Herrens bud.

Lære og pakter 29:34–35. Noen av Herrens bud kan
synes timelige (at de bare angår dette livet), men
for Herren er alle ting åndelige. (15–20 minutter)

Hjelp elevene å definere ordene timelig og åndelig. La
elevene lese Lære og pakter 29:34–35 og fortelle med egne
ord hva Herren sa om sine bud. Spør: Hvordan tror dere
alle budene kan være åndelige? Be elevene regne opp noen
av Herrens bud. Drøft noen av dem og velsignelsene som
kommer av å adlyde dem, både i dette liv og i evigheten.
(Dere kan drøfte kyskhet, ærlighet, Visdomsordet, tiende,
helligholdelse av sabbatsdagen og andre bud du mener dere
trenger å legge vekt på.)

Lære og pakter 29:46–50. Små barn og de som
ikke kan skille rett fra galt, kan ikke synde.
Satan tillates ikke å friste dem, og de er forløst
ved forsoningen. (15–20 minutter)

Fortell elevene at det i Liahona ofte er en spalte som kalles
«Jeg har et spørsmål». Be dem tenke seg at de har blitt bedt
om å skrive denne spalten til neste nummer og besvare
følgende spørsmål:

• Kan barn som dør før de er døpt, bli frelst?

• Hva med psykisk funksjonshemmede?

Be elevene lese følgende skriftsteder og uttalelser, og skrive
svarene på spørsmålene:

• 2. Nephi 9:25–26

• Mosiah 3:16–18

• Moroni 8:22

• Lære og pakter 29:46–50

• Lære og pakter 137:7–9

• Elste Bruce R. McConkie forkynte:

Drøft det elevene har skrevet, og bruk kommentaren til
Lære og pakter 29:46–48 og 29:50 i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325 (s. 61).

«Etter å ha åpenbart at små barn er forløst fra verdens
grunnleggelse av gjennom det forsonende offer fra
Ham som døde for å frelse oss alle, og etter å ha
forklart nærmere at Satan ikke har noen makt til å
friste små barn før de begynner å bli ansvarlige,
anvendte Herren de samme prinsipper på dem som
er mentalt tilbakestående: ‘Og atter sier jeg eder, har
jeg ikke befalt den som har kunnskap, å omvende seg?
Og mot den som ingen forstand har, står det til meg
å gjøre ifølge det som skrevet er.’ (L&p 29:49–50.)»
(«Frelse for små barn», Lys over Norge, febr. 1978, s. 9.)

Lære og pakter 29
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Innledning
Noe av det viktigste man kan lære, er å stole på Herren og
hans tjenere istedenfor på menneskelig visdom. De som
lærer dette og streber etter å holde Herrens bud, vil oppnå
evig liv. Kapittel 30 lærer oss at «vi ikke kan være passive
når det gjelder vårt paktsforhold til Frelseren. Vi må gå
aktivt inn for å vokse åndelig. Skriftstudium, tilstedeværelse
på møter, gode gjerninger, tjeneste for andre, bønn og
faste osv. tjener alle det samme formål – vi kan bli mer i
stand til å adlyde Frelseren.» (Leaun G. Otten og C. Max
Caldwell: Sacred Truths of the Doctrine and Covenants, 2 bind
[1982–83], 1:147.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Å utbre evangeliet ved hjelp av misjonærarbeid er ett av

Kirkens hovedformål (se L&p 30–36).

• Vi skulle stole på Herren og hans tjenere istedenfor på
menneskers rettledning og det som hører verden til
(se L&p 30:1–2, 5, 11, se også L&p 3:6–11).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 79–80.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324 – 325, s. 61–62.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 30–36. Å utbre evangeliet
ved hjelp av misjonærarbeid er ett av Kirkens

hovedformål. (25–30 minutter)

Sett opp en rad dominobrikker, slik at når du dytter én, så
faller de andre. Forklar «dominoeffekten», og drøft hvordan
den ligner misjonærarbeid. Spør hva som må skje før alle
dominobrikkene faller. (Én brikke må starte prosessen.)
Forklar at når vi deler evangeliet med andre, kan vi starte
en kjedereaksjon som påvirker manges liv.

Forklar at kapitlene 30–36 inneholder råd og løfter til
misjonærer som er anvendelige i dag. Les Lære og pakter
33:2–6, 10–13, og drøft hvorfor det er så viktig for alle
å høre det gjengitte evangelium (se også 2. Nephi 2:8,
L&p 1:1–14).

S  M  T  W  TH  F  S

Lære og pakter 30

Tegn den medfølgende oversikt på tavlen uten svarene i de
to kolonnene til høyre. Gi elevgrupper i oppgave å under-
søke henvisningene i venstre kolonne og fylle ut de andre.

Drøft med elevene hvordan budene og løftene Herren gir
disse trofaste tjenere, kan anvendes på oss.

Spør: Hva kan skje om vi ikke deler evangeliet med vår
himmelske Faders andre barn? (Se L&p 88:81–82.) Drøft
hvordan elevene kan dele evangeliet med andre i tillegg til
å reise på heltidsmisjon. Syng eller les «Lytt, lytt, nasjoner!»
(Salmer, nr. 168).

Lære og pakter 30. Vi skulle stole på Herren og
hans tjenere istedenfor på menneskers rettledning
og det som hører verden til. (15–20 minutter)

Skriv på tavlen: En oppskrift på manglende suksess. Be elevene
lese Lære og pakter 30:1–2 og se etter en slik oppskrift. Spør:
Hva sa Herren at David Whitmer gjorde galt? Skriv svarene
på tavlen under En oppskrift på manglende suksess. Spør:

• Hvorfor er dette en oppskrift på hvordan man mislykkes?

Henvis- Bud eller råd Løfter eller velsignelserninger

L&p 30:1–2, Stol på Gud, frykt ikke Du vil få evig liv.
5–11 mennesker, forkynn leven ontvangen.

evangeliet.

L&p 31:1–8, Forkynn evangeliet Din tunge skal bli løst,
11–13 med glede, støt frem dine synder er tilgitt, du 

med din sigd, be alltid, vil få mange konvertitter, 
vær trofast. din familie vil bli

velsignet, Den hellige
ånd vil lede deg.

L&p 32 Forkynn evangeliet,  Herren vil gå med dere 
vær saktmodig og og være iblant dere.
ydmyk av hjertet, gi
akt på Guds ord.

L&p 33:1–2, Forkynn evangeliet, Opplat din munn, og den 
6–17 samle dem som tror, skal bli fylt, du vil få 

vær lydig mot Guds mange konvertitter, og de 
åpenbaringer. som blir døpt, vil motta

Den hellige ånds gave.

L&p 34:4–11 Forkynn evangeliet, Herren er med deg inntil
bered menneskene til han kommer.
Det annet komme, 
profeter ved Den
hellige ånds kraft.

L&p 35:6–14, Døp konvertitter, De som blir døpt, vil
24–27 «slå nasjonene» med motta Den hellige ånd. 

Åndens kraft, omgjord Troende vil se mirakler, 
dine lender og kjemp tegn og undre. Herren vil
for Herren, hold budene beskytte deg. Himlene
og paktene, oppløft ditt vil ryste, Satan skjelve,
hjerte og vær glad. og Israel vil bli frelst.

L&p 36:1–3, Forkynn evangeliet, Du vil motta Den hellige
6–8 godta misjonærarbeid ånd og bli undervist av 

av hele ditt hjerte, ham, Herren vil plutselig
omgjord dine lender. komme til sitt tempel.

New York- og Pennsylvania-perioden

66



• På hvilke måter «frykter» ungdom mennesker mer enn
Gud? (Svarene kan omfatte normer for påkledning og
stevnemøter, ærlighet, overholdelse av sabbaten.)

• Hvorfor skulle vi være mer interessert i å behage Gud
enn i å behage verden? (Se L&p 29:43–45.)

Les Lære og pakter 3:7–11, og still noen av eller alle følgende
spørsmål:

• Hvordan lignet David Whitmers feil på den feilen Joseph
Smith begikk da han ga Martin Harris de 116 sidene av
manuskriptet til Mormons bok?

• Hva kan en gjøre som har begått en slik feil? (Se v. 10.)

• Hva skjer med en som nekter å omvende seg fra denne
synden? (Se v. 11.)

• Hvilken gave mottar vi etter dåpen som går tapt hvis vi
ikke omvender oss fra våre synder?

Les Lære og pakter 30:5, 9, 11, og finn to andre menn som
ble advart mot frykt. Spør: Hvordan kan disse advarslene
gjelde misjonærer i dag? Les vers 6–8 og spør:

• Hva sier disse versene som kan hjelpe misjonærer til å
unngå den synd det er å frykte mennesker?

• Hvordan kan det å følge ledere i Kirken hjelpe oss å
unngå å frykte mennesker? (Se v. 7.)

• Hvilket løfte har de som lytter til Herren og går inn for
å rette seg etter hans bud? (Se v. 8.)

Fortell om en opplevelse som illustrerer betydningen av
disse prinsippene i misjonærarbeid.

Innledning
Ånden forbereder dem som søker sannheten, og trekker
dem til evangeliet. Thomas B. Marsh kom til Palmyra i
New York på grunn av en avisartikkel om en «gullbibel»
som ble trykt. Han traff Martin Harris og Oliver Cowdery
og fikk en kopi av de første 16 sidene av Mormons bok.
Han tok dem med seg hjem til familien i Massachusetts. Han
og hans hustru trodde budskapet og flyttet til New York
for å slutte seg til de hellige. Thomas B. Marsh ble døpt av
David Whitmer 3. september 1830 og ble ordinert til eldste
noen dager senere av Oliver Cowdery. Kapittel 31, som er
stilet til Thomas B. Marsh, ble mottatt sent i september
samme år. Han ble kalt til et av de opprinnelige medlemmer
av De tolvs quorum i 1835 og var dets første president.
Han falt dessverre fra og ble utelukket i 1839. I 1857, etter
atten års adskillelse, oppsøkte han Kirken, ble døpt igjen

Lære og pakter 31

og dro til Utah for å være sammen med de hellige. Han
forble trofast helt til han døde, men fikk aldri tilbake sin
stilling som apostel. (Se Kirkens historie i tidenes fylde,
s. 74–75, 199.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Hvis vi tjener trofast i Guds rike, vil han velsigne oss og

våre familier (se L&p 31:1–10).

• Herren kjenner hver enkelt av oss personlig og kan gi
bestemte råd som hjelper oss å bli lykkelige og unngå sorg
(se L&p 31:1–2, 5–13, se også Mosiah 2:41, Alma 41:10).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 74–75,

199.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 62–63.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 31:1–10. Hvis vi tjener trofast i Guds
rike, vil han velsigne oss og våre familier. 
(15–20 minutter)

Be elever som har brødre eller søstre som er på misjon,
fortelle hvor de er. Oppfordre elevene til å tenke seg at de
er på heltidsmisjon langt unna familie og hjem. La dem se
i kapittel 31 og merke vers de mener ville være oppmun-
trende for dem som misjonærer. Be noen av dem fortelle om
versene de har valgt, og forklare hvorfor de valgte dem.

Les vers 3 og legg vekt på ordene vær glad og gledelig.
Spør: Hvordan tror dere misjonærarbeidet er gledelig?
Les Alma 29:1–9 og Lære og pakter 18:10, 15–16 sammen
med elevene, og drøft hvorfor det å tjene Herren gir glede.
Oppfordre elevene til å krysshenvise disse versene med
Lære og pakter 31:3. Bær vitnesbyrd om den glede du har
opplevd ved å tjene i Herrens kirke. Les eller syng «Vi er
kalt» (Salmer, nr. 164).

Lære og pakter 31. Herren kjenner hver enkelt av
oss personlig og kan gi bestemte råd som hjelper
oss å bli lykkelige og unngå sorg. (10–15 minutter)

Skriv følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley
på tavlen:

«Han som er universets skaper og styrer, kjenner meg,
kjenner deg, hver enkelt av dere barn her i dag. Han
kjenner deg, han elsker deg, han er interessert i deg.»
(«Excerpts from Recent Addresses of President
Gordon B. Hinckley», Ensign, aug. 1996, s. 61.)

Lære og pakter 31
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Be elevene lese og tenke over uttalelsen, og spør:

• Hvordan kan det at dere forstår at Herren kjenner dere
og er interessert i dere, påvirke deres bønner?

• Hvordan påvirker denne kunnskapen din villighet til å
godta hans råd og advarsler?

• Hvordan gir Herren oss råd og advarsler?

Be elevene lese Lære og pakter 31:9–13 og finne Herrens
råd til Thomas B. Marsh. Skriv på tavlen det de finner ut.
Følgende spørsmål kan være nyttige:

• Hvordan kan man motta personlig åpenbaring fra vår
himmelske Fader?

• Hvordan påvirker personlig bønn, meditasjon over
Skriftene, en fars velsignelser og patriarkalske velsig-
nelser personlig åpenbaring?

• Hvilken fare kan være forbundet med ikke å gi akt på
personlige råd som Herren gir oss?

Innledning
I september 1830 ble Oliver Cowdery og Peter Whitmer jr.
kalt på misjon til lamanittene (se L&p 28:8, 30:5–6). Lama-
nittmisjonen skapte stor begeistring i Kirken på grunn av
de mange profetier om lamanittene i Mormons bok (se tittel-
siden i Mormons bok, 1. Nephi 15:13–18, Enos 1:11–17).
I oktober ba Joseph Herren om mer informasjon og mottok
kapittel 32.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren lover å være med og velsigne misjonærer som

ydmykt forkynner evangeliet, ber og studerer Skriftene
og retter seg etter det som er skrevet i dem (se L&p 32).

• Herren befalte at evangeliet skulle forkynnes for
lamanittene, slik det loves i Mormons bok (se kapittel-
innledningen til L&p 32, v. 1–3, se også Enos 1:13–16,
L&p 28:8–9, 30:5–6).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 79–88.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s- 63–64.

Lære og pakter 32

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 32:1–3. Herren befalte at evangeliet
skulle forkynnes for lamanittene, slik det loves i
Mormons bok. (10–15 minutter)

Skriv lamanitter på tavlen og spør elevene:

• Hvem var lamanittene?

• Hvor tror dere Lehis barn er i dag?

• Hvorfor tror dere Herren befalte Kirken å forkynne
evangeliet for dem? (Se tittelsiden i Mormons bok,
Enos 1:11–17.)

Les Lære og pakter 28:1–8, 30:5–6, 32:1–3, og se etter
navnene til dem som ble kalt til å dra til lamanittene, og
skriv opp det råd hver mann mottok fra Herren. Drøft
hvordan dette rådet kan gjelde misjonærer i dag.

Vis elevene kartet over lamanittmisjonen i elevenes studie-
veiledning (se under «Forstå Skriftene» for L&p 32:2–3).
Spør hvor langt disse misjonærene reiste (ca. 2500 kilometer,
for det meste til fots). Forklar at selv om lamanittmisjonen
bare nevnes kort i Lære og pakter, hadde den en betydelig
virkning på Kirken. Misjonærene lyktes best i grensebyene
på veien til indianerterritoriet. Ta med noen eksempler
fra Kirkens historie i tidenes fylde (se s. 79–88). Forklar at på
grunn av denne misjonen fordoblet Kirken sitt medlemstall,
og grunnlaget for misjonærarbeid blant Lehis barn og
fremtidig åpenbaring om Sions land ble lagt. Spør elevene
om de mener reisen var nyttig.

Drøft hva Kirken gjør i dag for å bringe evangeliet til Lehis
barn (se kommentaren til L&p 32 i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325, s. 64).

Innledning
Herrens råd til Ezra Thayre og Northrop Sweet er et
eksempel på hans forutviten og omtanke for sine barn. I
kapittel 33 rådet Herren, som kjente deres hjerte og sinn,
disse mennene til å lytte til hans ord. Northrop Sweet
forlot Kirken like etter sin dåp og hjalp til med å danne en
annen kirke som eksisterte bare en kort tid. Ezra Thayre
ble refset, og han ble suspendert fra fellesskapet i 1835,
men ble senere gjenopptatt til fullt fellesskap. Etter profeten
Josephs død nektet han å rette seg etter De tolv apostler
og forlot igjen Kirken.

Lære og pakter 33

New York- og Pennsylvania-perioden

68



Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Evangeliet ble gjengitt for å samle Herrens barn som en

forberedelse til hans annet komme (se L&p 33:1–10, 17–18).

• Hvis vi bygger vårt liv på Jesu Kristi evangelium, vil vi
overvinne Satans fristelser og bli frelst (se L&p 33:11–15,
se også 3. og 4. trosartikkel).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 65–66.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 33:10–15. Hvis vi bygger vårt liv
på Jesu Kristi evangelium, vil vi overvinne Satans
fristelser og bli frelst. (15–20 minutter)

Tegn et hus i uvær, slik som på illustrasjonen, og spør
elevene: Hvordan er våre prøvelser og fristelser som en
«kraftig storm»? Vis elevene en stein på størrelse med
en hånd. La dem lese Lære og pakter 33:10–13 og finne ut
hva klippen i disse versene symboliserer.

Skriv Helaman 5:9–12 og 3. Nephi 18:11–13 på tavlen, og la
elevene undersøke disse versene for å finne måter å motstå
livets stormer på.

Innledning
Fra kapittel 34 ble åpenbart og helt til livets slutt, var Orson
Pratt nesten konstant opptatt av å forkynne det gjengitte
evangelium. Han dro til sin første misjon til Colesville i New
York før året 1830 var omme. Han var på mange misjoner
både i Nord-Amerika og Europa og krysset Atlanterhavet
16 ganger. Han var et av de opprinnelige medlemmer av

Lære og pakter 34

De tolvs quorum. Han ble avløst fra quorumet i august i
1842 på grunn av uoverensstemmelser med profeten Joseph,
men han omvendte seg og ble gjeninnsatt i januar 1843.
Han var medlem av Sions leir i 1834 og av pionerkompaniet
i 1847. Han var en begavet taler og en produktiv forfatter
som skrev om vitenskapelige så vel som religiøse emner.
Han var Kirkens historiker fra 1874 til sin død i 1881.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Forsoningen er et bevis på den kjærlighet vår himmelske

Fader og Jesus Kristus har til oss (se L&p 34:1–3, se også
Johannes 3:16).

• Gjennom forsoningen kan vi bli åndelig adoptert inn
i Jesu Kristi familie og bli medarvinger med ham
(se L&p 34:1–3, se også Romerbrevet 8:15–17, Mosiah
5:7–10, L&p 35:1–2).

• Misjonærer blir kalt til å rope omvendelse for å berede
verden til Frelserens annet komme (se L&p 34:5–9, se
også Malaki 4:1, 1. Nephi 22:16–20).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 66–67.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 34:1–3. Forsoningen er et bevis på
den kjærlighet vår himmelske Fader og Jesus Kristus
har til oss. (10–15 minutter)

Spør elevene: Hvordan vet dere at vår himmelske Fader
elsker sine barn? La dem sammenligne Johannes 3:16 med
Lære og pakter 34:3 og finne ut hvem som også elsker Fade-
rens barn.

Les Lære og pakter 34:1–3 og spør: Hva sier Herren til
Orson Pratt i disse versene som viser at han elsker ham? Les
følgende uttalelse:

«Det er verdt å legge merke til at kjærlighet er noe
man gir, ikke tar. Man kan gi uten å ha kjærlighet, men
man kan ikke ha kjærlighet uten å gi. Vi husker at Gud
elsket verden så høyt at han ga. [Se Johannes 3:16.]
I [Lære og pakter 34:3] erklærte Frelseren at han elsket
verden så høyt at han også ga.

Hvordan oppstår en slik kjærlighet? Hvordan utvikler
vi en slik Kristus-lignende kjærlighet til andre? Svaret
finnes i Frelserens ord da han erklærte:

‘Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom
jeg har elsket dere.’ [Johannes 15:12, uthevelse tilføyd.]

Lære og pakter 34
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• Hvordan kan vi utvikle en slik Kristus-lignende kjær-
lighet?

• Hvordan kan vi vise slik kjærlighet til andre?

Lære og pakter 34:5–9. Misjonærer blir kalt til å
rope omvendelse for å berede verden til Frelserens
annet komme. (10–15 minutter)

La elevene se på bildet av en basun fra oldtiden i elevenes
studieveiledning (se under «Forstå Skriftene» for L&p 34).
Spør: Hvilken hensikt tror dere denne hadde? Les Esekiel
33:1–7 for å finne ett svar. Spør: Hva kan det å blåse i
basunen symbolisere i dag?

La elevene lese Lære og pakter 34:5–9 og se etter hva Herren
befalte Orson Pratt å gjøre som er som å blåse i en basun.
Spør: Hva skulle han hjelpe til med å forberede folket til?

Minn elevene om versene i Esekiel. Spør: Hvem er kalt til
å være vekter i dag? (Svarene kan omfatte misjonærer og
andre med kall i Kirken.) Drøft hva som skjer når vektere
unnlater å advare folket.

Innledning
Sidney Rigdon var prest i Mentor i Ohio i nærheten av
Kirtland. Han ble døpt da han hørte budskapet om det
gjengitte evangelium i 1830. Kort tid etter dåpen reiste han
sammen med Edward Partridge til Fayette i New York
for å møte profeten. I kapittel 35 ble Sidney Rigdon kalt til
å være profeten Joseph Smiths skriver og hjelpe til med å
oversette Bibelen.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Forsoningen hjelper oss å bli ett med Jesus Kristus

slik han er ett med Faderen (se L&p 35:1–2, se
også Johannes 17:11–23, Mosiah 5:2–8, L&p 25:1,
Moses 6:57–68).

• Å forkynne evangeliet ved Ånden adskiller de rettferdige
fra de ugudelige i forberedelse for Det annet komme
(se L&p 35:6–14, 24–27).

Lære og pakter 35

Det spørsmålet vi må stille, er: Hvordan elsket Jesus
slik at vi kan gjøre det samme? Når vi studerer Frelse-
rens virksomhet, oppdager vi at hele hans liv besto
av tjeneste og offer til beste for andre.» (Otten og Cald-
well: Sacred Truths, 1:167.)

• Mirakler og undre ledsager Kristi trofaste tilhengere og
er tegn på den sanne kirke (se L&p 35:8–11, se også
Markus 16:17–18).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 82–83.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325 , s. 68–69.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 35:1–2. Forsoningen hjelper oss å bli
ett med Jesus Kristus slik han er ett med Faderen.
(15–20 minutter)

Vis bilder av nygifte foran templet (bildepakken «Kunst
inspirert av evangeliet», nr. 609) og en familie som ber
(nr. 606). Spør: Hvordan illustrerer disse bildene enhet? Pek
på de nygifte og spør: Hvilken av disse personene utgjør
ekteskapet? (Se 1. Mosebok 2:24.) Pek på familien som ber,
og spør: Hvilken person utgjør familien?

Hvis du finner det nyttig, kan du skrive det engelske ordet
Atonement på tavlen og be elevene finne et kortere ord inne
i dette ordet. Sett ring rundt ordet one og spør: Hvem kan
Jesu Kristi forsoning gjøre oss ett med?

La elevene lese Lære og pakter 35:1–2 og fortelle hva slags
enhet de tror disse versene viser til (se også Johannes
17:11–23). Hjelp elevene å finne så mange sannheter de
kan i Lære og pakter 35:1–2 om hvem Frelseren er, hva han
har gjort for oss og hvorfor. Skriv dem på tavlen. Skriv
følgende på tavlen: Johannes 17:20–23, Mosiah 5:2–8,
L&p 25:1, Moses 6:64–68. Be elevene undersøke disse henvis-
ningene (de kan arbeide hver for seg eller i grupper).
La dem rapportere om hvordan forsoningen hjelper oss å
bli Guds barn og ett med ham.

Les Moses 7:18 og spør: Hva hendte med disse menneskene
da de ble «av ett hjerte og ett sinn»? Oppfordre elevene til å
fortelle hva de ville like best ved å være i en familie, klasse,
skole eller et samfunn hvor alle var «ett».

Lære og pakter 35:8–11. Mirakler og undre
ledsager alltid Kristi trofaste tilhengere og er
tegn på den sanne kirke. (15–20 minutter)

Be elevene nevne flere mirakler Jesus utførte mens han
virket på jorden, og skriv svarene på tavlen. Spør:

• Hvorfor utføres mirakler?

• Hvordan viser mirakler Jesu Kristi barmhjertighet?

• Hvordan vitner mirakler om Jesus Kristus som Guds
Sønn?

Les Lære og pakter 35:8–11 for å finne ut hva som må skje
for at mirakler skal finne sted i dag. Spør:

New York- og Pennsylvania-perioden

70



• Hvem viser Herren mirakler for?

• Hva må de som tror gjøre for at mirakler skal finne sted?

• Hva kan hindre mirakler i å finne sted?

• Les Mormon 9:15–21. Hvilken sammenheng er det
mellom disse versene og disse spørsmålene?

Fortell følgende beretning. For mange år siden fikk Ella
Jensen, president Lorenzo Snows 19 år gamle niese, skarla-
genfeber og døde. Ellas foreldre sendte bud etter president
Snow, som kom med Rudger Clawson, Ellas stavspresident
og senere president for De tolvs quorum. President Clawson
forteller:

Ellas far, Jacob Jensen, fortsetter beretningen:

Ella ble frisk igjen, virket i Kirken, giftet seg med Henry
Wight og fikk åtte barn.

Les følgende uttalelse av president Spencer W. Kimball:
«I dag ville bibliotekene ikke ha plass til alle de bøker
som måtte skrives hvis alle mirakler i vår egen tid ble
nedtegnet.» («President Kimball taler ut om å salve de
syke», Lys over Norge, aug. 1982, s. 45.) Bær vitnesbyrd
om at det fremdeles skjer mirakler i dag. Hvis Ånden
tilskynder deg til det, kan du fortelle om et mirakel du
har vært vitne til.

«Da president Snow var ferdig med å gi velsignelsen,
vendte han seg til min hustru og meg og sa: ‘Nå skal
dere ikke sørge mer. Det vil gå bra. Bror Clawson og
jeg har det travelt og må gå. . .’

Ella lå på samme måte i over en time etter at president
Snow hadde velsignet henne, eller over tre timer totalt
etter at hun døde. Vi satt der ved sengekanten og så
på henne, hennes mor og jeg, da hun plutselig åpnet
øynene. Hun så seg rundt i rommet, så at vi satt der,
men så fremdeles etter en annen, og det første hun sa
var: ‘Hvor er han? Hvor er han?’ Vi spurte: ‘Hvem?
Hvor er hvem?’ ‘Å, bror Snow,’ svarte hun. ‘Han kalte
meg tilbake.’» (LeRoi C. Snow: «Raised from the Dead»,
Improvement Era, sept. 1929, s. 885–886.)

«Da vi kom inn i huset, møtte vi søster Jensen, som
var svært opphisset og urolig. Vi kom til Ellas seng. . .

President Snow vendte seg til meg og sa: ‘Bror
Clawson, vil du salve henne’, noe jeg gjorde. Deretter
la vi våre hender på hennes hode, og salvingen ble
bekreftet av president Snow, som velsignet henne
og blant mye annet brukte følgende svært uvanlige
uttrykk med bydende stemme: ‘Kom tilbake, Ella,
kom tilbake. Ditt arbeid på jorden er ennå ikke fullført,
kom tilbake’».

Innledning
I kapittel 36 kalte Herren Edward Partridge til å forkynne
evangeliet og fortalte ham at hans synder var tilgitt. «For å
fungere fullt ut i et slikt kall. . . kreves det en verdighet som
bare finnes hos slike som blir fri fra sine synder. Edward
Partridge hadde den glede å vite at han tok fatt på sitt kall
under slike gunstige forhold.

Alle som virker i Herrens rike, gjør dette under andres
myndighet, under personer som er Herrens bemyndigede
representanter. Som ny konvertitt i Herrens kirke fikk
Edward Partridge lære dette viktige grunnleggende prin-
sipp.» (Otten og Caldwell: Sacred Truths, 1:176.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Vi må være fri fra synd for å komme til Kristus. Hvis vi

er det, kan vi finne fred gjennom Ånden (se L&p 36:1–3,
6, se også Alma 13:12, L&p 42:59–61).

• En ordinans som blir utført av en bemyndiget prestedøms-
bærer, er like gyldig som om Herren selv hadde utført den
(se L&p 36:2, se også Johannes 15:16, L&p 42:11, 84:35–39).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 82.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 70–71.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 36:1–3, 6. Vi må være fri fra synd for
å komme til Kristus. Hvis vi er det, kan vi finne fred
gjennom Ånden. (10–15 minutter)

Vis elevene en skitten T-skjorte og spør:

• Hva skulle gjøres før noen tar på seg denne igjen?

• Ville dere ha svart annerledes hvis skjorten sist ble brukt
av en med en smittsom sykdom?

Fortell elevene at på Det gamle testamentes tid ble klær som
var infisert av spedalskhet, brent (se 3. Mosebok 13:52).

Les Lære og pakter 36:6 og spør: Hvordan er kontakt med
synd som kontakt med sykdom? Les vers 1–3, og drøft hva
de som omvender seg fra sine synder, mottar.

Gjennomgå med elevene prinsippene i Til styrke for ungdom.
Drøft hvordan budene og Kirkens normer hjelper oss å
unngå åndelig sykdom.

Lære og pakter 36

Lære og pakter 36
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Innledning
Kirken vokste raskt i Kirtland i Ohio på grunn av misjonæ-
renes virksomhet på vei til lamanittene (se L&p 32:1–3).
I løpet av tre uker var det blitt flere medlemmer av Kirken
i Ohio enn i New York og Pennsylvania. Da misjonærene
forlot Kirtland for å fortsette videre til Missouri, skrev de til
profeten Joseph Smith og foreslo at en erfaren person skulle
komme til Kirtland og hjelpe til i Kirken. Profeten sendte
John Whitmer. I desember 1830 «mottok Joseph et brev
fra John Whitmer, som ønsket at han straks skulle komme
til Kirtland for å hjelpe til med å ordne Kirkens virksomhet
der» (Lucy Mack Smith: History of Joseph Smith by His Mother,
red. Scot Facer Proctor og Maurine Jensen Proctor [1996],
s. 251). Profeten spurte Herren og mottok kapittel 37, som
befalte alle Kirkens medlemmer å flytte til Ohio. Dette var
begynnelsen til samlingen av de siste-dagers-hellige til et
sentralt sted.

Kapittel 38 «bekrefter at det var viktig at Kirken flyttet til
Ohio. [Se v. 31–32.] Denne åpenbaringen inneholdt også råd
og instruksjoner som skulle hjelpe de hellige å foreta denne
reisen med større tro og tillit til Frelseren, som ledet dem»
(Otten og Caldwell: Sacred Truths, 1:181).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren samler sitt folk for at de skal få fysiske og åndelige

velsignelser. De som er samlet, er ansvarlige for å hjelpe
andre å samles ved å dele evangeliet med dem (se L&p 37,
38:9, 15, 31–33, 39–42).

• Jesus Kristus (Jehova) er Det gamle testamentes Gud,
jordens Skaper og alles Dommer ved verdens ende
(se L&p 38:1–8, se også 2. Mosebok 3:14, Johannes 8:58,
L&p 29:1, 39:1).

• Ved Jesu Kristi annet komme vil de rettferdige bli bevart,
og de ugudelige vil bli brent (se L&p 38:8–12, 17–22, se
også 1. Nephi 22:15–17, L&p 133:41–52).

• Jesu Kristi sanne etterfølgere kan gjenkjennes ved
den måten de behandler andre på og ved sin enhet
(se L&p 38:24–27, se også Johannes 13:34–35).

• Jordens rikdommer blir en forbannelse for de hellige hvis
disse rikdommene fører til stolthet. De største rikdommer
er det evige livs velsignelser (se L&p 38:39, se også Jakobs
bok 2:18–19, Alma 4:7–9, 62:48–49, Helaman 13:21–23).

Lære og pakter 37–38
Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 89–101.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325 , s. 71–76.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 37, 38:9, 15, 31–33, 39–42.
Herren samler sitt folk for at de skal få fysiske

og åndelige velsignelser. Medlemmer er ansvarlige
for å hjelpe til med å samle de hellige ved å dele
evangeliet med andre. (15–20 minutter)

Les følgende uttalelse av profeten Joseph Smith:

La elevene lese Lære og pakter 37 og spør:

• Hvorfor ble Joseph Smith og Sidney Rigdon ifølge vers 1
befalt å stanse oversettingen?

• Hva oversatte de og hvorfor? (Se Veiledning til Skriftene,
under «Joseph Smiths oversettelse».)

• Hvilke tre ting ønsket Herren at Joseph Smith og Sidney
Rigdon skulle gjøre i stedet?

• Hvorfor ønsket Herren at de skulle samles i Ohio?
(Se v. 1.)

• Hvordan ville samlingen beskytte dem mot fienden som
nevnes i vers 1?

Les Lære og pakter 38:9, 15, 23–27, 31–33, 39–42 mens dere
drøfter følgende spørsmål:

• Hvilke andre grunner oppga Herren for at de skulle
samles i Ohio?

• Hvilket ansvar har vi for de fattige? (Se v. 23–27.)

• Hvordan kan vi «akte» våre brødre som oss selv
(v. 24–25)?

• Hvor går man for å bli «begavet med kraft fra det høye»
(v. 32)?

«Hva var hensikten med å samle. . . Guds folk i noen
tidsalder . . .

Hovedhensikten var å bygge et hus for Herren hvor
han kunne åpenbare for sitt folk ordinansene i sitt
hus og herlighetene i sitt rike og undervise folket om
frelsens vei, for det er visse ordinanser og prinsipper
som når de blir undervist og praktisert, må utføres på
et sted eller i et hus som er bygget for dette formål. . .

Det er av samme grunn at Gud samler sitt folk i de
siste dager, for å bygge et hus for Herren, som kan
berede dem for ordinanser og begavelser (endow-
ments), for tvetting og salving osv.» (Profeten Joseph
Smiths lærdommer, s. 232–233.)
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• Hvordan kunne det som nevnes i disse versene, beskytte
de hellige mot deres fiender?

• Hvilken fiende gjør motstand mot trofaste medlemmer
av Kirken i dag?

• Hvordan blir vi beskyttet mot vår fiende i dag ved å være
rettferdige og verdige til å komme til templet?

• Hvilket ansvar har vi overfor andre? (Se v. 41.)

Legg merke til hvordan Herren beskytter de hellige hvis de
retter seg etter hans åpenbaringer. Bær vitnesbyrd om at
levende profeter varsler de hellige om fare fra Satan og hans
tilhengere. Bær vitnesbyrd om betydningen av å lytte til de
levende profeter.

Lære og pakter 38:1–8. Jesus Kristus er Det gamle
testamentes Gud, jordens Skaper og alles Dommer
ved verdens ende. (10–15 minutter)

Be elevene nevne viktige sannheter de kjenner til om
Jesus Kristus, og skriv dem på tavlen. La dem lese Lære og
pakter 38:1–8 og tilføye det de lærer om Jesus Kristus, til
listen på tavlen. Spør:

• Hvordan ville kunnskapen om disse ting hjelpe dere hvis
dere hadde et pent hjem i New York og Herren ba dere
flytte til Ohio, enten dere fikk solgt huset eller ikke?

• Hvordan ville kunnskapen om dette hjelpe dere å rette
dere etter Kirkens normer, selv når de virker vanskelige
eller andre ikke retter seg etter dem?

Påpek at da Herren sa: «Jeg er midt iblant eder» (v. 7), ga
han uttrykk for sin kjærlighet og omtanke. Spør: Hva føler
dere ved å vite at Herren våker over dere?

Les følgende uttalelse av president Harold B. Lee:

Lære og pakter 38:8–12, 17–22. Ved Jesu Kristi
annet komme vil de rettferdige bli bevart, og de
ugudelige vil bli brent. (15–20 minutter)

Skriv følgende setninger på tavlen: Jeg ønsker at Herren vil
utsette sitt komme fordi og Jeg gleder meg til Herrens komme

«Og derfor står jeg frem for dere her i dag, og det
finnes ikke skygge av tvil i min sjel om at den person
som presiderer over denne kirke, er vår Herre og
Mester, Jesus Kristus. Jeg vet at han er til, og jeg vet
han ofte står oss nærmere enn vi kan forestille oss.
De er ikke en Fader og en Herre som er fraværende
fra oss. De er interessert i oss, og hjelper til med å
forberede oss på Frelserens annet komme, et komme
som sannelig ikke ligger altfor langt inn i fremtiden
på grunn av de tegn som begynner å vise seg.»
(Lys over Norge, mars 1974, s. 126.)

fordi. Oppfordre elevene til å velge den setningen som best
beskriver hva de føler. La dem skrive på et papirark et kort
avsnitt som fullfører setningen de valgte.

Drøft grunner folk oppgir for at de ønsker eller ikke ønsker
at Herren skal komme. (La elevene fortelle hva de skrev,
hvis de ønsker det.) Les Lære og pakter 38:8–12, og se etter
ord eller uttrykk som beskriver hvorfor noen frykter
Herrens komme. Spør:

• Hvem er de eneste som vil «bestå på den dag» (v. 8)?

• Hva tror dere uttrykket «rene, men ikke alle» betyr (v. 10)?

• Les Moroni 10:32–33. Hvordan kan vi ifølge disse versene
forberede oss til Frelserens komme?

Bær vitnesbyrd om at de velsignelser de hellige vil motta
når Herren kommer, er verdt å forberede seg til. Les Lære og
pakter 38:17–22, og regn opp velsignelsene de trofaste vil
motta når Herren kommer igjen. Les følgende uttalelse av
president Gordon B. Hinckley:

Oppmuntre elevene til å begynne å tilegne seg en lignende
holdning når det gjelder Det annet komme.

Innledning
I sitt syn om livets tre beskrev Lehi en stor og rommelig
bygning. Den var fylt med folk som hånte og pekte fingrer
av dem som spiste av treets frukt. Noen som smakte frukten,
«skammet. . . seg over å bli hånet, og de gikk inn på forbudte
stier og ble borte» (1. Nephi 8:28). Kapittel 39–40 angår
James Covill, en mann som var blitt påvirket av gjenopp-
rettelsens ånd. Men hans omvendelse var kortvarig på
grunn av «frykten for forfølgelse og verdslige bekymringer»
(L&p 40:2). Eldste Harold B. Lee, daværende medlem av
De tolvs quorum, sa: «Det som du i dag eier av vitnesbyrd,
vil ikke være ditt i morgen hvis du ikke gjør noe med det.
Ditt vitnesbyrd vil enten øke eller avta, avhengig av deg.»
(The Teachings of Harold B. Lee, red. Clyde J. Williams [1996],
s. 135.)

Lære og pakter 39–40

«Jeg vet ikke når Frelseren kommer. Jeg er rede for
ham. Jeg håper det ikke er for lenge til i denne verden
fylt av ondskap. Jeg vet ikke. ‘Du kongers konge,
kom’. Dette kan jeg synge med overbevisning.»
(Teachings of Gordon B. Hinckley, s. 577.)

Lære og pakter 39–40
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Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Når vi etterlever evangeliets prinsipper og ordinanser,

blir vi Jesu Kristi barn (se L&p 39:1–6, se også
Mosiah 5:7–9).

• Stolthet, frykt for forfølgelse og verdslig bekymring kan
få oss til å forkaste Herren og vende oss bort fra våre
pakter (se L&p 39:7–11, 40, se også Matteus 13:20–22,
1. Nephi 8:28).

• Herrens tjenere er kalt til å forkynne evangeliet før
Jesu Kristi annet komme (se L&p 39:17–24, se også
Matteus 28:19–20).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 76–78.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 39:7–11, 40. Stolthet, frykt for
forfølgelse og verdslig bekymring kan få oss til å
forkaste Herren og vende oss bort fra våre pakter.
(40–45 minutter)

Vis bilder av deg som barn. Be elevene beskrive hvordan
du har forandret deg. Les 1. Samuel 16:7, og beskriv kort
hvordan ditt hjerte har forandret seg gjennom disse årene.
Be elevene sammenligne kapitteloverskriftene for Lære
og pakter 39 og 40 og finne ut hva som fant sted på under
en måned. Spør:

• Hvordan forandret James Covills hjerte seg?

• Hva tror dere fikk ham til å forkaste Herrens ord så snart?

Les Lære og pakter 39:7–9. Oppfordre elevene til å se på
vers 7 igjen og sette inn sitt eget navn istedenfor «James».
Spør om de tror Herren kunne nevne dem ved navn og si
at han har sett deres gjerninger og kjenner dem. Spør:

• Hvorfor tror dere at Herren betrakter dere og kjenner
dere?

• Hvordan kan vers 8 ha fått James Covill til å føle?

• Hva betyr det at hans hjerte er rettferdig for Herren?

• Hadde James Covills hjerte alltid vært rettferdig for
Herren? Hva hadde han tidligere kjempet med?

Les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

«Den som er stolt, ønsker egentlig å gjøre ‘min vilje’ og
ikke ‘din vilje’. . .

Stolthet kjennetegnes mer av ‘hva ønsker jeg å få ut av
livet?’ enn av ‘hva vil Gud at jeg skal gjøre med mitt
liv?’ Det er min egen vilje, i motsetning til Guds vilje.
Det er menneskefrykt fremfor gudsfrykt.» (Lys over
Norge, 1986, nr. 6, s. 5.)

La elevene lese kapitteloverskriften til Lære og pakter 39,
og spør hva James Covill hadde arbeidet med i 40 år. Les
vers 10–11, og drøft hvorfor Herren sa at James Covill skulle
gjøre et større arbeid. Spør: Hvilket ord i vers 11 viser at
de lovede velsignelsene er betinget?

Sammenlign Lære og pakter 39:8 med 40:1. Spør: Hvilket
ord i Lære og pakter 40:1 viser at James Covills hjerte hadde
forandret seg?

Tegn bildet som vises her, på tavlen. Drøft hvorfor ordet
var er viktig. Bruk følgende uttalelser (eller dine egne), og
be elevene beskrive hvilken forskjell det blir når var blir satt
inn i setningen istedenfor er.

• Hilde _____ moralsk ren.

• Aud _____ opptatt av å holde Visdomsordet, innbefattet
å holde seg borte fra narkotika.

• Antonio _____ ivrig med hensyn til å lese i Skriftene og
be hver dag.

• Maria _____ i gang med forberedelser til å bli beseglet i
templet.

Be elevene skrive budskapet i Lære og pakter 40:2 med egne
ord. Oppfordre noen til å fortelle hva de har skrevet. Drøft
følgende:

• Hva betyr straks? (Med en gang.)

• Hvorfor fristet Satan straks en som nettopp hadde mottatt
åpenbaring?

• Hva fikk James Covill til å forkaste Herrens ord?

• Les vers 3. Hva fikk James’ frykt for forfølgelse og verds-
lige bekymringer ham til å gjøre, ifølge dette verset?

Les lignelsen om såmannen (se Matteus 13:3–8, 18–23). Be
elevene fortelle hvilke vers de mener beskriver James Covill,
og hvorfor. Oppfordre dem til å skrive et kort avsnitt som
forklarer hvordan de kan styrke sitt vitnesbyrd og være
trofaste mot sine pakter.

er var
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Innledning
I desember 1830 ble de hellige befalt å flytte til Ohio
(se L&p 37:3). Før januar var omme, reiste profeten Joseph
Smith, hans hustru Emma, Sidney Rigdon og Edward
Partridge fra New York med Ohio som mål. De fleste hellige
i New York fulgte etter i løpet av de neste fire eller fem
månedene. Det var ikke lett å flytte for de første siste-
dagers-hellige. Noen nølte med å forlate sine gårder og
hjem, eller de fryktet for at de kom til å tape penger eller
ikke få solgt sine eiendommer. Likevel dro de fleste.

Å være medlem av Kirken kan forårsake lignende harde prø-
velser for siste-dagers-hellige i dag. I kapittel 41 beskriver
Herren sine disipler som en som «mottar min lov og holder
den» (L&p 41:5). Eldste Neal A.Maxwell i De tolvs quorum
har sagt: «Hver eneste dag bestemmer vi hva slags disipler
vi er. Hver dag besvarer vi spørsmålet: ‘Hvem er på Herrens
side? Hvem?’» (Lys over Norge, juli 1992, s. 39.)

I Lære og pakter 38:32 lovet Herren de hellige at han ville
åpenbare sin lov når de hadde flyttet til Ohio. Henvis-
ningene til «loven» i kapittel 41 viser til oppfyllelsen av
denne profetien i kapittel 42.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
Merk: Studer ydmykt alle de oppgitte skriftstedene og
overvei prinsippene under denne overskriften før du forbe-
reder leksjonene.

• Herren har behag i å velsigne dem som hører og holder
hans lover. De er hans disipler (se L&p 41:1–5, se også
Johannes 8:31, 15:4–8, L&p 84:87–91).

• Biskoper kalles av Herren, oppholdes ved medlemmenes
stemme og ordineres til sine stillinger (se L&p 41:9–11, se
også 1. Timoteus 3:1–7).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 89–92,

95, 99, 120.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 78–79.

Undervisningsforslag 
Merk: Velg fra idéene under denne overskriften, eller bruk
noen av dine egne, mens du forbereder deg til å undervise
om de oppgitte skriftstedene.

Lære og pakter 41

Lære og pakter 41:1–5. Herren har behag i å
velsigne dem som hører og holder hans lover.
De er hans disipler. (10–15 minutter)

Fortell elevene hvordan Kirken ble opprettet i Kirtland i
Ohio (se historisk bakgrunn for kapittel 32 i Lære og pakter –
elevhefte – Religion 324–325, s. 63, avsnitt 2–3). Fortell om
det første møte mellom profeten Joseph Smith og Newel K.
Whitney (se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 90–91, avsnitt
2–3 under «Innsamlingen til Ohio begynner»). Forklar at
nesten halvparten av kapitlene i Lære og pakter ble gitt til
profeten i Ohio.

Spør:

• Hva betyr å behage?

• Hvilke aktiviteter har dere behag i?

• Les Lære og pakter 41:1. Hva finner Herren behag i ifølge
dette verset?

• Hvordan har Herren velsignet deres liv?

• Hva gjorde dere for å få disse velsignelsene?

Skriv Kristi disippel på tavlen, og la elevene definere
uttrykket. Les Lære og pakter 41:2–5, og sammenlign
elevenes definisjon med Herrens. Les følgende uttalelse av
president Gordon B. Hinckley:

Drøft hvordan vi kan være bedre Kristi disipler.

Innledning
Profeten Joseph Smith sa om kapittel 42 at det «inneholder
Kirkens lov» (History of the Church, 1:148). Herrens lover er
ikke ment å begrense vår frihet eller glede, men å bringe
velsignelser (se L&p 130:21). Hans lover er så viktige for vår
lykke at han lover å krone dem som adlyder ham, «med
velsignelser fra det høye, ja, og med mange bud» (L&p 59:4).
Tenk dere å bli velsignet med bud!

Lære og pakter 42

«Vi kan ikke gjøre noe som er viktigere enn å lytte til
det som [Herren] har talt. Hvis vi er hans disipler,
kan det ikke finnes konflikter i vårt hjerte. Det kan
ikke finnes misunnelse. Det kan ikke finnes sjofelhet.
Det kan ikke finnes noe av dette.» (Teachings of Gordon
B. Hinckley [1997], s. 243.)
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Eldste George Albert Smith, som da var medlem av De tolvs
quorum, har gitt oss følgende tankevekkende perspektiv:

«Som barn antar jeg at jeg kan ha ment at Herren har gjort
det slik. . . i dette livet at jeg må holde visse lover, ellers vil
gjengjeldelse [straff] raskt følge. Men etter hvert som jeg
har blitt eldre, har jeg lært å se dette fra et annet synspunkt,
og nå er Herrens lover for meg. . . intet annet enn søt musikk
fra vår himmelske Faders røst, i hans barmhjertighet mot
oss. De er intet annet enn rettledning og råd fra en kjærlig
far, som er mer opptatt av vårt ve og vel enn hva jordiske
foreldre kan være, og derfor er det som en gang syntes å ha
den strenge betegnelsen lov, for meg nå en allvis himmelsk
Faders kjærlige og gode veiledning.» (Conference Report,
okt. 1911, s. 43–44).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herrens lover velsigner hans barn. Hans lover er ikke

byrder som begrenser frihet, men anledninger som
bringer glede (se L&p 42, se også L&p 130:20–21).

• Vi er befalt å undervise i prinsipper i evangeliet fra
Skriftene slik Ånden veileder oss til. Ånden vil ledsage
vår undervisning hvis vi ber i tro og adlyder evange-
liets pakter og bud (se L&p 42:12–17, se også 1. Korinter-
brev 2:4, 10–11, 2. Nephi 33:1, L&p 50:13–18, 52:9).

• Hvis vi ikke omvender oss, må vi lide konsekvensene for
våre synder (se L&p 42:18–29, 74–93).

• De som nekter å omvende seg fra sine lidenskaper,
fornekter troen og taper Ånden (se L&p 42:23, se også
Matteus 5:27–28, L&p 63:16).

• Hellige som etterlever innvielsesloven, inngår pakt om å
huske de fattige ved å vie sine eiendeler til Frelserens
kirke (se L&p 42:30–42, 53–55, 70–73, se også L&p 51:5–8).

• Når vi er syke, råder Herren oss til å søke prestedømsvel-
signelser og kyndig medisinsk hjelp (se L&p 42:43–44, se
også Jakobs brev 5:14–16).

• Det er på sin plass å sørge over tap av en av våre kjære,
men døden er ingen tragedie for dem som etterlever
evangeliet (se L&p 42:44–52).

• Åpenbaringer og svar på bønn kommer etter som vi søker
dem (se L&p 42:56–58, 61, 68, se også Matteus 7:7–11,
Alma 26:22).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 89,

95–97.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 79–83,
369–373.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 42. Herrens lover velsigner
hans barn. Hans lover er ikke byrder som

begrenser frihet, men anledninger som bringer
glede. (15–20 minutter)

Skriv opp flere lover på tavlen (for eksempel: kjør ikke for fort,
ikke stjel, betal dine regninger). Drøft følgende spørsmål:

• Tror dere disse lovene er nødvendige? Hvorfor eller
hvorfor ikke?

• Ville deres by eller land vært annerledes hvis det ikke
fantes lover? Hvordan?

• Hva er noen av Guds lover?

• Hva har disse lovene med vår lykke å gjøre?

Vis følgende uttalelse av profeten Joseph Smith på tavlen eller
på en overheadprojektor, og la elevene lese den inni seg:

Les Lære og pakter 38:32 sammen med elevene, og be dem
merke det Herren lovet å gi de hellige når de flyttet til Ohio.
Les kapitteloverskriften til Lære og pakter 42. Spør: Hvorfor
tror dere Herren ville gi et sett lover til sin unge kirke?

Skriv følgende spørsmål på tavlen. Be elevene raskt å lese
henvisningene på venstre side og sette dem sammen med
sammendragene på høyre side. Drøft svarene med elevene
mens dere retter besvarelsene deres sammen som klasse.

_____1. L&p 42:4–17 A. Herrens lov for hvordan
Kirken skal styres, gis i
Skriftene.

_____2. L&p 42:18–29 B. Lover om hvordan evan-
geliet skal forkynnes,
spesielt av misjonærer.

_____3. L&p 42:30–42 C. Lover om prestedøms-
tiltak i forbindelse med
alvorlig synd.

_____4. L&p 42:43–52 D. Morallover.

_____5. L&p 42:56–60 E. Innvielsesloven.

_____6. L&p 42:74–93 F. Lover om salving av syke.

«Lykke er hensikten og formålet med vår eksistens;
og lykkelige vil vi også til slutt bli hvis vi følger den
vei som fører til lykke, og er dydige, rettskafne,
trofaste og hellige og holder alle Guds bud. Men vi
kan ikke holde alle budene uten at vi først kjenner
dem, og vi kan ikke forvente å kjenne dem alle, eller
flere enn vi kjenner i dag, hvis vi ikke vil rette oss etter
og holde dem vi allerede har mottatt.» (Profeten Joseph
Smiths læresetninger, s. 193.)
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(Svar: 1–B, 2–D, 3–E, 4–F, 5–A, 6–C)

Les Lære og pakter 130:20–21, og drøft forholdet mellom
lydighet og velsignelser. Oppfordre elevene til å velge en av
lovene fra spørrekonkurransen og forklare hvordan vi kan
bli velsignet ved å holde den.

Syng eller les «Hvor vennlig er vår Gud» (Salmer, nr. 41).
Be elevene fortelle hvilket vers i salmen de liker best og
hvorfor. Les eldste George Albert Smiths uttalelse som står
i innledningen til kapittel 42 (s. 76).

Lære og pakter 42:12–17. Vi er befalt å under-
vise i prinsipper i evangeliet fra Skriftene slik

Ånden veileder oss til. Ånden vil ledsage vår under-
visning hvis vi ber i tro og adlyder evangeliets
pakter og bud. (20–25 minutter)

Spør elevene:

• Kan dere nevne eksempler på anledninger til å under-
vise som Kirkens medlemmer kan få gjennom livet?
(Skriv svarene på tavlen.)

• Hvilke av disse anledningene vil trolig medføre bruk av
Skriftene?

Oppfordre elevene til å snakke om anledninger de har hatt
til å undervise fra Skriftene.

Skriv følgende henvisninger og spørsmål på tavlen:

La elevene undersøke versene for å finne svar på spørsmå-
lene. Du kan gjerne la dem skrive svarene under hvert spørs-
mål og hvilke vers de fant dem i. Drøft det de har funnet.
Bruk uttalelsene nedenfor etter behov som hjelp til samtalen.

1. Hva skulle være vår undervisningskilde?

«Jeg vet ikke mye om evangeliet utenom det jeg har
lært fra standardverkene. Når jeg drikker fra en kilde,
liker jeg å få vannet der det kommer ut fra bakken, 

«Dere skal undervise i dette evangelium og bruke
Kirkens standardverker og ordene til dem Gud har
kalt til å lede sitt folk i disse siste dager, som kilde
og autoritet.» (J. Reuben Clark jr. , i Kirkens fastlagte
kurs for utdannelse, s. 10.)

L&p 42:12–17, 50:13–14, 17–18, 21–22

1. Hva skulle være vår undervisningskilde?

2. Hvilken rolle har Den hellige ånd når det gjelder
undervisning i evangeliet?

3. Hva er lærerens rolle i undervisning av evangeliet?

S  M  T  W  TH  F  S

2. Hvilken rolle har Den hellige ånd når det gjelder
undervisning i evangeliet?

3. Hva er lærerens rolle i undervisning av evangeliet?

«Vi kan ikke håpe å påvirke andre til å leve dydig
hvis vi ikke lever et dydig liv selv. Vår måte å leve
på vil ha større innflytelse enn all vår forkynnelse.
Vi kan ikke vent å løfte andre hvis vi ikke står på et
høyere plan selv.» (Gordon B. Hinckley, Lys over Norge,
april 1976, s. 27.)

«Lærere og klassemedlemmer skulle søke Ånden under
leksjonen. En person kan undervise i dype sannheter,
og klassens medlemmer kan engasjere seg i stimule-
rende diskusjoner, men hvis ikke Ånden er til stede, vil
ikke dette bli kraftig innprentet i sjelen. . .

Når Ånden er til stede ved undervisning i evangeliet,
‘fører Den hellige ånds kraft [budskapet] inn i men-
neskenes barns hjerter’ (2. Nephi 33:1).» (Kirkens
instruksjonshåndbok, bok 2 – Ledere i prestedømmet og
hjelpeorganisasjonene [1998], s. 300.)

«Læren får sin kraft når Den hellige ånd bekrefter at
den er sann. Vi forbereder dem vi underviser, så godt
vi kan på å motta de stille tilskyndelsene fra den stille,
lave stemmen. Det krever i det minste noe tro på
Jesus Kristus. Det krever i det minste noe ydmykhet,
noe villighet til å underkaste seg Frelserens vilje med
oss.» (Henry B. Eyring, Liahona, juli 1999, s. 86.)

«I Jesu Kristi evangelium er det overordentlig viktig
at ‘Ånden skal bli gitt eder ved troens bønn; og hvis I
ikke mottar Ånden, skal I ikke undervise’ (L&p 42:14).
Jeg forstår verbet skal i dette verset slik at det ikke bare
betyr at vi ikke vil undervise særlig bra uten Ånden,
eller at det ikke vil finne sted egentlig læring, men
at Gud mer ettertrykkelig forbyr oss å undervise uten
Ånden. ‘I skal ikke undervise’ lyder som et bud for
meg.» (Jeffrey R. Holland, i videokonferanse for Kirkens
skoleverk, 20. juni 1992.)

ikke langt nede i bekken etter at kveget har vasset i
det. . . Jeg setter pris på andres fortolkning, men når
det gjelder evangeliet, bør vi bli kjent med hva Herren
sier.» (Marion G. Romney, i J. Richard Clarke, Confe-
rence Report, okt. 1982, s. 19.)

Lære og pakter 42
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Oppfordre elevene til å fortelle om eksempler på lærere
som har brukt disse prinsippene i sin undervisning. Spør
hva dette hadde å si for elevenes læring.

Les følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks, medlem av
De tolvs quorum:

Lære og pakter 42:30–42, 53–55, 70–73. Hellige
som etterlever innvielsesloven, inngår pakt om
å huske de fattige ved å vie sine eiendeler til
Frelserens kirke. (40–45 minutter)

Før klassen bruker du tape eller en merkepenn til å sette en
linje på seks klare glass. Lag linjene på forskjellige høyder
på glassene. Fyll ett glass opp til linjen, tre over linjen og to
under. (Du kan bruke farget vann.) Fest en etikett hvor det
står Biskopens lagerhus på en mugge.

Vis elevene en avisartikkel som omhandler de fattiges
tilstand eller tiltak for å hjelpe dem. Spør: Hvor lenge
har det vært fattige på jorden? Les 5. Mosebok 15:11,
Lukas 14:12–14, Jakobs bok 2:17–19. Spør: Hva har Herren
sagt om de fattige? Elevene skulle forstå at Herren i alle
tidsaldre har befalt oss å sørge for de fattige.

Vis elevene glassene. Skriv innvie på tavlen og spør hva det
betyr. Be en elev finne definisjonen i elevenes studieveiled-
ning (se «Forstå Skriftene» for L&p 42:30–42), og skriv det

«Skriftene er selvfølgelig hovedkilden når det gjelder
vår forståelse av Jesu Kristi evangeliums lære. . .

Når vi leser Skriftene, må vi også huske at vårt sinn
trenger å bli opplyst av Herrens ånd. . . Fordi Skriftene
ble skrevet (eller uttalt) under Den hellige ånds
innflytelse, vil de ikke bli riktig forstått hvis de ikke
blir lest under Den hellige ånds innflytelse.»
(«Studying the Scriptures», tale holdt ved BYU –
Hawaii, 14. mars 1986, s. 6, 8, se også 2. Timoteus 3:16,
2. Peter 1:21.)

«En lærer i evangeliet vil aldri være tilfreds med bare
å levere et budskap eller holde en preken. En fremra-
gende lærer i evangeliet ønsker å hjelpe frem Herrens
verk, som er å tilveiebringe hans barn evig liv.» (Dallin
H. Oaks, Liahona, jan. 2000, s. 97–98.)

«Vi må. . . få våre lærere til å tale fra hjertet istedenfor
ut fra bøkene, å få frem sin kjærlighet til Herren og
dette dyrebare verk. På en eller annen måte vil dette
gripe og inspirere dem de underviser.» (Gordon B.
Hinckley: Teachings of Gordon B. Hinckley, s. 619–620.)

på tavlen. Be klassen lese Lære og pakter 42:30, og spør hva
ordet midler betyr (jordeiendom, penger, andre eiendeler).

Les følgende uttalelse av president J. Reuben Clark jr. , som
var rådgiver i Det første presidentskap:

Spør: Hvordan kan det å huske at «alt vi har, tilhører
Herren», påvirke vår holdning med hensyn til å gi til de
fattige? Oppfordre elevene til å huske dette prinsippet
mens dere drøfter innvielsesloven.

Forklar at linjene på glassene forestiller forskjellige familiers
behov og rettferdige ønsker. Vannet forestiller hver families
rikdom eller midler. Sett den tomme muggen merket
«Biskopens lagerhus» ved siden av glassene. Be elevene lese
Lære og pakter 42:31, og spør: Hva er det første trinn i å
etterleve innvielsesloven? Hell alt vannet fra de seks glas-
sene over i muggen.

Les vers 32 og se etter neste trinn. Hell vann fra muggen og
fyll hvert glass til linjen. Spør: Hvem bestemmer hvor mye
hver familie mottar? Forklar at denne bestemmelsen ble tatt
av biskopen og husholdningens overhode. Hvis du ønsker
det, kan du lese følgende rettledning gitt av profeten Joseph
Smith og Det første presidentskap til Edward Partridge,
Kirkens første biskop:

Vis elevene vannet som er igjen i muggen. Les vers 33–35,
og spør hva resten skulle brukes til. (Hjelpe fattige, finan-
siere Kirkens bygninger, overlates til andre medlemmers
forvaltning.) Spør: Hvordan kunne innvielsesloven være en
velsignelse for Kirken?

Tegn følgende diagram på tavlen eller vis det på en over-
headprojektor. Be en frivillig forklare hvordan hver del på
diagrammet forestiller en del av innvielsesloven.

«Spørsmålet om innvielse må skje ved felles samtykke
av begge parter; for å gi biskopen makt til å si hvor
meget enhver skal ha, og la vedkommende være
forpliktet til å rette seg etter biskopens avgjørelse, er
å gi biskopen mer makt enn en konge har; og hvis man
på den annen side overlot til enhver å si hvor meget
han trengte, og biskopen var forpliktet til å rette seg
etter denne avgjørelsen, ville det skape forvirring i
Sion og gjøre biskopen til slave.» (Profeten Joseph Smiths
læresetninger, s. 15.)

«Hovedprinsippet i alle åpenbaringer om [innvielses-
loven] er at alt vi har, tilhører Herren. Derfor kan
Herren kalle på oss og be oss gi noe av det vi har, eller
alt, for det tilhører ham [se L&p 104:14–17, 54–57].»
(Conference Report, okt. 1942. s. 55.)
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Les vers 40–42 og drøft de egenskaper en person må ha for
å etterleve denne loven. Spør:

• Hvilke finansielle krav har Herren gitt Kirkens
medlemmer i dag?

• Hvordan velsigner tiende og fasteoffer de fattige?

• Hvilke likhetstrekk ser dere mellom tiende og fasteoffer,
og innvielsesloven?

• Hva annet enn penger kan vi vie til Herren?

Forklar at selv om vi ikke er blitt befalt å etterleve innviel-
sesloven på samme måte som de første hellige, er loven
fremdeles i kraft i dag. Les følgende uttalelser. President
Spencer W. Kimball forkynte:

«Vi må legge på alteret og ofre alt det som Herren
krever av oss. Vi begynner med å ofre ‘et sønderknust
hjerte og en angergiven ånd’. Vi følger opp dette ved
å gjøre vårt aller beste på de områder vi blir kalt til å
arbeide. Vi lærer vår plikt og utøver den fullstendig.
Til slutt innvier vi vår tid, våre talenter og våre midler
etterhvert som vi blir kalt på av våre ledere og etter
som Åndens hvisken tilskynder oss. I Kirken kan vi,
likesom i velferdssystemet, gi uttrykk for enhver evne,
ethvert rettferdig ønske og enhver omtenksom impuls.
Enten man er frivillig, far, hjemmelærer, biskop eller
nabo, besøkende lærerinne, mor, husmor eller venn –
finnes det rikelig med anledninger til å gi. Og når
vi gir, finner vi ut at ‘offer og lydighet kronen [oss]
bringer’ (Salmer, nr. 12). Og til sist lærer vi at det ikke
var noe offer i det hele tatt.» (Lys over Norge, okt. 1978,
s. 146.)

Hvordan innvielsesloven virker
(L&p 42:30–35)

Vi mottar en forvaltn
in

g

(se L&p 42:32).

Forvalter

Biskop

Vi gir overskuddet
(se L&p 42:33).

Behov blir rikelig
dekket (se L&p 42:33).

Hjelp til fattige
og trengende
(se L&p 42:34).

Finansierer
Kirkens
behov og
oppretter Sion 
(se L&p 42:35).

fa
tt

ig
es

gav
n (se L&p 42:31).

V
i v
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t til
Kirken for de

Over-
skuddet

oppbevares
i biskopens

lagerhus
(se L&p 42:34).

President Marion G. Romney, som var rådgiver i Det første
presidentskap, sa:

Spør: Hvordan mener dere at å betale tiende og offergaver
og yte tjeneste i Kirken velsigner både den som gir og den
som mottar? Oppfordre elevene til å foreslå hvordan de kan
vie sin holdning, sin tid og sine evner til Herrens tjeneste.

Lære og pakter 42:43–44. Når vi er syke, råder
Herren oss til å søke prestedømsvelsignelser og
kyndig medisinsk hjelp. (5–10 minutter)

Hold en flaske innviet olje i den ene hånden og en flaske
medisin i den andre. Spør elevene: Hvilken av disse skulle
vi stole på under sykdom? Be elevene se etter Herrens
svar på dette spørsmålet i Jakobs brev 5:14–15 og Lære og
pakter 42:43–44. Drøft følgende spørsmål:

• Hvilken verdi kan «urter og mild føde» ha når det gjelder
å helbrede syke?

• Hvilken sammenheng er det mellom «urter og mild føde»
og flasken med medisin?

Les følgende uttalelser. President Brigham Young sa:

«Hvis vi er syke og ber Herren helbrede oss og gjøre
alt som må gjøres for oss, forstår jeg frelsens evan-
gelium slik at jeg like godt kunne ha bedt Herren om
å få hveten og maisen til å vokse uten at jeg pløyer
jorden og sår kornet. Jeg synes det må være konse-
kvent at jeg bruker alle hjelpemidler som kommer
innenfor rekkevidden av min kunnskap, og i
Jesu Kristi navn ber min Fader i himmelen helliggjøre
anvendelsen av dem til å helbrede mitt legeme. . .

Men la oss tenke oss at vi var på tur i fjellet,. . . og et
par stykker ble syke, uten at vi hadde noe som helst
slags helbredende medisin innen rekkevidde. Hva
skulle vi gjøre? Min tro sier meg: Be Den allmektige
Gud. . . helbrede de syke. Dette er vårt privilegium når
vi er i den stilling at vi ikke kan få tak i noe å hjelpe
oss med. Da kan Herren og hans tjenere gjøre alt. Men
det er min plikt å gjøre noe når det står i min makt.»
(Læresetninger fra Kirkens presidenter – Brigham Young,
s. 252–253.)

«Jeg håper dere alle forstår hvordan vår innvielse til
Herren – enten det dreier seg om tid, arbeid eller
penger – forener og avhjelper lidelse ved å hellige både
giver og mottager.» (Lys over Norge, okt. 1977, s. 95.)

Lære og pakter 42
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Eldste Russell M. Nelson, medlem av De tolvs quorum og
lege, har sagt:

Han visste, og jeg visste, at selv ikke for Guds profet kan
det gjøres noe unntak fra loven.» (Lys over Norge, taler fra
generalkonferansen, okt. 1984, s. 25.)

Lære og pakter 42:44–52. Det er på sin plass å
sørge over tap av en av våre kjære, men døden
er ingen tragedie for dem som har etterlevd
evangeliet. (15–20 minutter)

Merk: Vær fintfølende overfor noen som nylig har opplevd
å miste en av sine kjære. Uttalelsene på s. 82 i Lære og pakter
– elevhefte – Religion 324–325 kan være nyttige når du skal
gjennomgå denne skriftstedbolken med elevene.

Spør:

• Har noen av dere nylig vært i en begravelse?

• Hva tror dere familiemedlemmene følte?

Vis ett eller flere bilder av den oppstandne Frelser (for
eksempel fra bildepakken «Kunst inspirert av evangeliet»,
nr. 233–235). Bær vitnesbyrd om at alle kommer til å leve
igjen på grunn av Jesu Kristi forsoning. Les Lære og pakter
42:45, og drøft hvorfor det er på sin plass å gråte for de
som dør, selv om vi vet om oppstandelsen. Les følgende
uttalelse av eldste Russell M. Nelson:

Les vers 46–47 og spør: Hvorfor tror dere at døden vil
være «søt» for dem som har holdt sine evangeliepakter?
Be elevene se etter i vers 48–52, og spør:

• Hva tror dere uttrykket «ikke er bestemt til å dø» betyr?
(Se kommentaren til L&p 42:48 i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325, s. 82.)

• På hvilke måter kan troens kraft velsigne en person?

«Uansett alder sørger vi over de kjære som vi mister.
Sorg er ett av de dypeste uttrykk for ren kjærlighet.»
(Lys over Norge, juli 1992, s. 68.)

«En av de store anvendelser av åndelig kraft er at man
følger lovene, både Guds og menneskenes lover. Frihet
til å handle og kontroll over våre handlinger har begge
deler sitt utspring i lov. . .

Jeg lærte det så godt om igjen av president Kimball.
Ved en anledning da han trengte en operasjon som
jeg skulle utføre, ba han meg først om en prestedøms-
velsignelse. Etter velsignelsen sa han: ‘Nå kan du
sette i gang og gjøre det som er nødvendig for å gjøre
velsignelsen mulig.’

• Hvorfor kan en person med stor tro holde ut sykdom eller
andre plager i årevis?

• Vil Herren alltid ta bort våre sykdommer? Hvorfor ikke?

Gi elevene del i følgende innsikt av president Spencer W.
Kimball, daværende president for De tolvs quorum:

La elevene lese gjennom Lære og pakter 42:43–52.
Oppfordre dem til å merke versene som gjør størst inntrykk
på dem, og skrive et par linjer om hvordan disse versene
kan hjelpe dem.

Innledning
Kapittel 43 var en av flere åpenbaringer profeten Joseph
Smith mottok kort tid etter at han kom til Kirtland i Ohio.
Nye medlemmer av Kirken var av og til forvirret angående
hvordan åpenbaring ble gitt Kirken. Noen av de første hel-
lige ble påvirket av Hiram Page (se L&p 28), en fru Hubble
(se L&p 43) og «shakerne» (se L&p 49), som hevdet at de
hadde mottatt åpenbaring. I hvert tilfelle korrigerte Herren
sitt folk gjennom sin sanne profet. Disse kapitlene bekrefter at
bare én person er utpekt til å motta åpenbaring for hele kirken.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Kun Kirkens president mottar bud og åpenbaringer for

hele kirken. Medlemmer bidrar til å støtte profeten gjen-
nom sin tro, sine bønner og handlinger (se L&p 43:1–7,
12–14, se også Amos 3:7, L&p 1:38, 28:2–8).

Lære og pakter 43

«Hvis alle de syke som vi ber for, ble helbredet,
hvis alle de rettferdige ble beskyttet og de ugudelige
utryddet, ville hele Faderens plan bli opphevet. . .
Intet menneske måtte da leve ved tro. . .

. . .Det ville være liten eller ingen lidelse, sorg, skuffelse
eller endog død, og hvis disse ting ikke eksisterte, ville
det heller ikke finnes glede, fremgang, oppstandelse
eller evig liv. . .

Det ville være menneskelig av oss å utelukke fra vårt
liv fysisk smerte og mental pine og sikre oss et lett og
behagelig liv, men hvis vi skulle lukke dørene for sorg
og nød, kunne vi komme til å stenge ute våre fineste
venner og velgjørere. Lidelse kan gjøre mennesker
til hellige når de lærer tålmodighet, langmodighet og
selvbeherskelse.» (Faith Precedes the Miracle [1972],
s. 97–98.)
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• Guds tjenere må undervise ved Ånden og advare alle folk
og be dem omvende seg. Før Herren kommer for å holde
dom, vil han også vitne for folket gjennom torden, lyn,
jordskjelv, haglstormer og hungersnød (se L&p 43:7,
15–25, se også L&p 42:12–14, 50:15–22, 88:81–92).

• Hensikten med Kirkens møter er å belære og oppbygge
hverandre, å lære Guds lover og bli helliggjort
(se L&p 43:8–10, se også Moroni 6:5–9, L&p 46:2).

• Tusenårsriket er en periode på tusen år med fred og
rettferdighet, da Satan vil være bundet (se L&p 43:18,
26–33, se også Jesaja 65:17–25, 1. Nephi 22:26).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 92–95.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 83–86.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 43:1–7, 12–14. Kun Kirkens president
mottar bud og åpenbaringer for hele kirken.
Medlemmer bidrar til å støtte profeten gjennom sin
tro, sine bønner og handlinger. (20–25 minutter)

Skriv følgende uttalelse av profeten Joseph Smith på tavlen:

Spør elevene om de kan komme på noen skriftsteder de har
studert som angår denne uttalelsen (se L&p 28:1–7, se også
L&p 42:11–13). Fortell elevene om den historiske bakgrunn
for kapittel 43 som står i Lære og pakter – elevhefte – Religion
324–325 (s. 83–84). Be dem lete i Lære og pakter 43:1–7,
12–14 etter svar på følgende spørsmål:

• Hvem var Herrens utvalgte tjener da denne åpenbaringen
ble gitt? (Se v. 2, 12.)

• Hvem mottar åpenbaring for Kirken? (Se v. 3–5.)

• Hvordan blir profeten valgt? (Han blir utpekt av Gud og
ordinert. Se v. 7, se også innledningen til «Suksesjon i
presidentskapet», s. 236.)

• Hva betyr «komme inn ad porten»? (Han vil bli oppholdt
offentlig og ikke valgt i hemmelighet.)

• Hvilken velsignelse mottar vi på grunn av dette prin-
sippet, ifølge vers 6?

• Hvorfor er det viktig ikke å bli bedratt?

• Hva kan vi gjøre for å støtte profeten i det arbeidet
Herren har gitt ham? (Se v. 12–13.)

«Det er i strid med Guds plan at noen medlemmer
av denne kirke – eller hvem det ellers måtte være –
mottar instruksjoner for dem som har et høyere
myndighetsområde enn de selv.» (Profeten Joseph
Smiths læresetninger, s. 13.)

• Hvem har Herren utpekt som sin tjener i dag?

Les følgende uttalelse av eldste Harold B. Lee, daværende
medlem av De tolvs quorum:

Lære og pakter 43:8–10. Hensikten med Kirkens
møter er å belære og oppbygge hverandre, å lære
Guds lover og bli helliggjort. (5–10 minutter)

Spør elevene hvilket møte i Kirken de nylig har vært på,
som de likte godt. Spør: Hva gjorde det til et godt møte?
La elevene lese Lære og pakter 43:8–10 for å finne svar på
følgende spørsmål:

• Hva sa Herren vi skulle gjøre når vi «forsamler» oss?
(Se også L&p 42:12–14.)

• Hva betyr ordet oppbygge? (Å bygge opp eller styrke.)

• Hva skulle vi undervise om og drøfte i våre møter?

• Hva kan dere gjøre for å bli mer belært og oppbygget på
møtene dere er på?

• Hvilke velsignelser lover Herren?

• Hva betyr å bli «helliggjort»? (Å bli hellig.)

Les følgende uttalelse av eldste Gene R. Cook, medlem av
De sytti:

«En mann spurte en gang president Spencer W.
Kimball: ‘Hva gjør du når du er tilstede på et kjedelig
nadverdsmøte?’ Det ble et øyeblikks stillhet, og så sa
president Kimball: ‘Jeg vet ikke. Jeg har aldri vært
på et slikt.’ Er ikke det interessant? Det forteller meg
at det virkelige møtet egentlig var mellom president
Kimball og Herren, i tillegg til det som skjedde på
nadverdsmøtet. Hvis man bare er på [møtet], er man
på feil møte, og man vil gå glipp av det meste som blir
sagt. Det samme gjelder andre møter. Hvis man går til
et møte med hjertet rede til å bli skrevet på av Herren,
da vil dette skje.» («Learning Gospel Is Lifetime
Pursuit», Church News, 24. mars 1990, s. 10.)

«Når det skal gjøres noe forskjellig fra det Herren
allerede har fortalt oss, vil han opplyse sin profet
om dette, ikke [noen annen]. . . Tror dere at Herren,
når han har sin profet på jorden, vil benytte seg av
omveier for å åpenbare ting for sine barn? Det er dette
han har en profet til, og når han har noe å gi denne
kirken, vil han gi det til presidenten.» («The Place of
the Living Prophet, Seer, and Revelator», i Charge to
Religious Educators, 2. utg. [1982], s. 109.)

Lære og pakter 43
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Lære og pakter 43:18, 26–33. Tusenårsriket er
en periode på tusen år med fred og rettferdighet,
da Satan vil være bundet. (15–20 minutter)

Klipp ut og vis frem noen avisartikler, og spør elevene:

• Hvis dere var journalist, hvilken av disse historiene ville
dere like best å skrive om? Hvorfor?

• Hvilke aktuelle hendelser interesserer dere mest?
Hvorfor?

• Hvilken hendelse i verdens historie (fra fortiden, nåtiden
eller fremtiden) ville dere like best å skrive om?

• Hvilken hendelse profeteres det om i Lære og
pakter 43:29?

Tegn tidslinjen som står her, på tavlen. Be hver elev lese
ett av de tre settene med vers og skrive hva som vil finne
sted i den tidsperioden. La dem fortelle klassen hva de har
funnet ut.

Spør: Hvordan tror dere Satan skal bindes i tusenårsriket?
President George Q. Cannon, som var rådgiver i Det første
presidentskap, sa:

President Cannon forklarte hvordan det ville være etter at
de ugudelige er blitt tilintetgjort ved Kristi komme:

Be elevene sammenligne Lære og pakter 43:20–22 med
1. Nephi 22:16–17 og drøfte hvordan vi best kan forberede
oss til Jesu Kristi annet komme. Oppfordre dem til å skrive
på et papirark hvordan de personlig kan forberede seg til
hans komme.

«De rettferdige vil være tilbake, og på grunn av deres
rettferdighet vil Herren ha barmhjertighet med dem.
Ved å utøve sin handlefrihet til å gjøre det som
er riktig, vil de nedkalle hans velsignelser over seg
i en slik grad at Satan blir bundet.» (Gospel Truth:
Discourses and Writings of President George Q. Cannon,
red. Jerreld L. Newquist, 2 bind [1957], 1:87, se også
1. Nephi 22:26.)

«Satan skal bindes av Guds kraft. Men han vil også
bindes ved at Guds folk bestemmer seg for ikke å lytte
til ham, ikke å bli styrt av ham.» (Conference Report,
okt. 1897, s. 65, se også L&p 45:55.)

Det annet 
komme

L&p 43:18,
23–26

Tusenårsriket
L&p 43:29–30, 32

En kort tid
L&p

43:31–33

1000 år

Innledning
Da Kirken ble organisert, befalte Herren medlemmene å
holde konferanser regelmessig (se L&p 20:61). Kapittel 44
inneholder krav om at Kirkens fjerde konferanse skal
avholdes. Denne konferansen ble holdt 3. juni 1831 og var
den første som ble holdt i Kirtland i Ohio. President Spencer
W. Kimball sa: «Hensikten med [general]konferansen er at
vi kan fornye vår tro, styrke vårt vitnesbyrd og lære Herrens
vilje av hans rettmessig utpekte og bemyndigede tjenere.»
(Lys over Norge, aug. 1975, s. 31.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Når trofaste medlemmer av Kirken samles til konferanse

med sine ledere, utgyter Herren sin Ånd over dem
(se L&p 44:1–2).

• Herren befaler Kirken å organisere seg ifølge landets
lover (se L&p 44:4–5).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 100.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 87.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 44:1–3. Når trofaste medlemmer
av Kirken samles til konferanse med sine ledere,
utgyter Herren sin Ånd over dem. (10–15 minutter)

Vis elevene bildet av Konferansesenteret i elevenes studie-
veiledning (se innledningen til L&p 44). Fortell elevene at
medlemmer av Kirken hver sjette måned samles i denne og
andre bygninger for å høre generalautoritetene tale. Spør:

• Hvordan tror dere det ville være å være tilstede på en
generalkonferanse?

• Hvorfor er disse talene så viktige for oss?

Oppfordre en eller to elever som har lyst til å fortelle om en
konferanse som har påvirket dem, til å gjøre dette.

Skriv på tavlen: Hvorfor har Herren befalt oss å holde konfe-
ranser? Skriv også følgende henvisninger: L&p 1:14,
20:61–66, 43:8, 58:56, 72:7, 73:2, 124:144. Del ut henvisningene
til elevene. La dem lese sine vers for å finne svar på spørs-
målet, og be dem så skrive det de har funnet ut, på tavlen.

Lære og pakter 44
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Les Lære og pakter 44:1–3, og drøft hvorfor Herren ønsket at
Kirken skulle holde en konferanse. Spør: Hvordan angår
disse læresetningene ward, stav og generalkonferanser i
dag? Les uttalelsen av president Spencer W. Kimball i
innledningen til kapittel 44 ovenfor, og bær vitnesbyrd om
dens sannhet.

Innledning
Kirken fortsatte å vokse i Kirtland. Men våren 1831 skrev
profeten Joseph Smith: «Mange falske rykter, løgner og
tåpelige historier ble trykt i avisene og satt i omløp for å
hindre folk i å undersøke eller fatte tro på dette verk. . .
Til stor glede for de hellige, som hadde kjempet imot alt
som fordommer og ugudelighet kunne finne på, mottok
jeg [Lære og pakter 45].» (History of the Church, 1:158).
Kapittel 45 er «en gjentagelse for Joseph Smith. . . av ord
som Mesteren opprinnelig uttalte på Oljeberget, da han talte
med disiplene om den straffedom som ville komme over
Jerusalem, byens ødeleggelse, jødenes adspredelse og
innsamling og Herrens komme i de siste dager» (Melvin J.
Ballard, Conference Report, okt. 1920, s. 80–81).

«L&p kapittel 45 er en av de store åpenbaringer som innehol-
der profetier og løfter. Vi kan trekke en hovedkonklusjon av
det som er nedtegnet i denne åpenbaringen. Det finnes til-
strekkelige bevis på at de tegnene som Jesus Kristus forutsa,
har blitt, blir nå og vil bli oppfylt. De bærer alle vitnesbyrd
om at Jesus lever, og han vil komme tilbake for å regjere på
jorden.» (Leaun G.Otten og C.Max Caldwell: Sacred Truths of
the Doctrine and Covenants, 2 bind [1982–83], 1:220.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Jesus Kristus er Skaperen og vår talsmann hos Faderen

(se L&p 45:1–8, se også 1. Johannes 2:1, 2. Nephi 2:8–10,
L&p 38:4).

• Herren gjenopprettet den evige pakt for å berede oss til
å leve i hans nærhet og få evig liv (se L&p 45:8–10, se også
L&p 66:2).

• De rettferdige vil oppfatte tidenes tegn og forberede seg
til Herrens annet komme (se L&p 45:11–69, se også
1. Tessalonikerbrev 5:1–6, L&p 29:9–21, Moses 7:60–66).

• «Hedningenes tider» er den periode da evangeliet gene-
relt sett forkastes av jødene og blir bragt til hedningene
(se L&p 45:24–30).

• Ved Det annet komme vil Frelseren vise seg for jødene
på Oljeberget og gi dem anledning til å akseptere ham
(se L&p 45:43–53, se også Sakarja 13:6, 14:1–4).

Lære og pakter 45

• Rettferdige mennesker som har dødd, vil oppstå og
komme frem for å møte Frelseren ved hans annet komme
(se L&p 45:45–46, 54, se også L&p 76:63–65, 88:96–99).

• Gjennom tusenårsriket vil Satan være bundet, barn vil
vokse opp uten synd, og Herren vil personlig regjere
blant folket (se L&p 45:55–59, se også Mika 4:1–7, 
1. Nephi 22:26, 10. trosartikkel).

• Herren vil samle sitt folk til Sion, et sted med fred og
sikkerhet for de siste dagers kriger og ødeleggelser
(se L&p 45:64–71, se også L&p 29:1–11, 101:22–25 og
115:5–6).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325 , s. 88–94.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presenta-
sjon 7, «Vær ikke bekymret» (4.50), kan brukes når

dere gjennomgår Lære og pakter 45:16–39. Presentasjon 8,
«De som er kloke» (8.30), kan brukes når dere gjennomgår
Lære og pakter 45:56–57. (Se Visningshjelp – Lære og pakter og
Kirkens historie for undervisningsforslag.)

Lære og pakter 45:1–8. Jesus Kristus er Skaperen
og vår talsmann hos Faderen. (10–15 minutter)

Les 2. Nephi 25:23 og spør:

• Hva vil frelse oss fra fallets virkninger?

• Hvem kunne bli opphøyet uten forsoningen?

Les Lære og pakter 45:3–8 og spør:

• Hva er en talsmann? (En som taler en annens sak.)

• Hva gjorde Jesus Kristus som gjør at han kan være vår
talsmann?

• Les Mosiah 3:17. Hvem utenom Jesus Kristus kunne
ifølge dette verset være vår talsmann?

• Hva må vi gjøre for at Jesus skal fungere som vår talsmann?

Les følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie, som var
medlem av De tolvs quorum:

«[Jesus Kristus] går i forbønn for menneskene, taler
deres sak i himmelens haller. . . I forsoningen som han
gjennomførte, påtok han seg straffen for menneskenes
synder på betingelse av omvendelse, slik at alle
kan unnslippe straffedommene som er fastsatt for
ulydighet. . .

. . . Det mest fullkomne sammendrag av denne lov
som finnes noe sted i Den hellige skrift, er gitt oss
i [Lære og pakter 45:3–5].» (The Promised Messiah:
The First Coming of Christ [1978], s. 329–330.)

Lære og pakter 45
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Be en elev lese vers 3–5 og sette inn sitt eget navn istedenfor
«eders», «disse mine brødre» og «de». Spør: Hvordan kan
du tenke deg det ville føles om Frelseren sto ved siden av
deg og sa disse ordene ved den endelige dom? For å få hjelp
til å besvare dette spørsmålet leser og drøfter dere 3. Nephi
17:16–17.

Lære og pakter 45:16–59. Herren profeterte
om det som skulle skje i de siste dager. 

(30–35 minutter)

Merk: Bruk all hjelpen som finnes på s. 88–94 i Lære og pakter
– elevhefte – Religion 324–325 mens dere gjennomgår dette
kapitlet (se også «Hedningenes tider» i tillegget, s. 304).

La elevene lese Lære og pakter 45:16 for å finne et spørsmål
som Frelserens disipler stilte ham mens han var på jorden.
Spør: Hvorfor tror dere de stilte dette spørsmålet?

Les vers 17 og spør: Hvordan er det at ånden er skilt fra
legemet, et slags fangenskap? Les følgende uttalelse av
eldste Melvin J. Ballard, som var medlem av De tolvs
quorum:

Skriv følgende overskrift på tavlen: Profetier om Jerusalem
(L&p 45:18–24). Oppfordre elevene til å merke disse versene
i bøkene sine og skrive overskriften i margen. Les versene,
og la elever skrive på tavlen det Herren sa ville skje med
jødene i Jerusalem. Spør: Hvilke av disse profetiene er
oppfylt? Ta med dette som president Anthony W. Ivins, som
var rådgiver i Det første presidentskap, har fortalt:

«I året 66 e.Kr. . . . fant det sted et generelt opprør mot
Rom, og jødene tok Jerusalem i sin besittelse.

Vespasian og hans sønn Titus ble sendt med en
romersk hær for å legge dem under seg igjen, og etter
en beleiring som varte i ca. fire år, en av historiens
frykteligste og mest barbariske kriger, kjennetegnet
ved ubeskrivelige grusomheter, ble byen tatt av Titus,
som brente templet, jevnet byen med jorden og
adspredte det jødiske folk til jordens fire hjørner. . .

. . . De ord som vår Herre Kristus uttalte da han
erklærte at templet i Jerusalem ville bli ødelagt og
jødene adspredt, har blitt oppfylt i bokstavelig
forstand.» (Conference Report, okt. 1930, s. 121.)

«Når vi går ut av dette livet og forlater dette legemet,
kommer vi til å ønske å gjøre mye som vi slett ikke kan
gjøre uten legemet. Vi vil være svært hemmet, og vi vil
lengte etter legemet. Vi vil be om å bli forenet med lege-
met igjen på et tidlig tidspunkt. Da kommer vi til å for-
stå hvilken stor fordel det er å ha et legeme.» (Melvin J.
Ballard. . . Crusader for Righteousness [1966], s. 213.)

S  M  T  W  TH  F  S

Spør: Hvilket forhold er det mellom oppfyllelsen av denne
profetien og oppfyllelsen av fremtidige profetier?

Skriv overskriften Hedningenes tider (L&p 45:24–30) på
tavlen. La igjen elevene merke disse versene og skrive
overskriften i margen. Les versene. Still følgende spørsmål,
og la elevene skrive svarene på tavlen:

• Hvilke hendelser vil finne sted under «hedningenes tider»?

• Hvordan vil folk oppføre seg på den tiden?

• Når er det «hedningenes tider»? (Den tiden da evangeliet
først og fremst tilbys hedningene.)

Les følgende uttalelse av president Joseph Fielding Smith,
daværende president for De tolvs quorum:

President Smith forkynte mens han var rådgiver i Det første
presidentskap:

Skriv overskriften Jesu Kristi annet komme og tusenårsriket
(L&p 45:39–59) på tavlen. La elevene merke bøkene sine
som tidligere. Les disse versene, og la elevene føre opp på
tavlen hvordan Det annet komme vil påvirke de følgende:
(1) de «hensovede» hellige, (2) de som har spottet og
foraktet sannheten, (3) jødene, (4) hedningenasjonene,
(5) Satan, (6) de kloke som har antatt Den hellige ånd som
sin veileder, og (7) barna.

Be elevene skrive på et papirark hvordan de kan forberede
seg til Jesu Kristi annet komme.

Lære og pakter 45:11–69. De rettferdige vil oppfatte
tidenes tegn og forberede seg til Herrens annet
komme. (40–45 minutter)

Før klassen ber du en elev utarbeide en kort oversikt over
lignelsen om de ti jomfruer (se Matteus 25:1–13).

Vis elevene bildet av de ti jomfruer i elevenes studieveiled-
ning (se under «Studer Skriftene» for L&p 45). Spør:

«Jesus sa at jødene ville adspres blant alle nasjoner,
og Jerusalem ville ligge nedtrådt av hedningene inntil
hedningenes tider var til ende (Lukas 21:24). Profetien
i kapittel 24, vers 24–29, i Lære og pakter om jødene
ble oppfylt i bokstavelig forstand. Jerusalem, som ble
nedtrådt av hedningene, er ikke lenger nedtrådt, men
er blitt jødenes hjem. De vender tilbake til Palestina,
og av dette kan vi vite at hedningenes tider nærmer
seg slutten.» (Conference Report, apr. 1966, s. 13.)

«Hedningenes tider startet kort tid etter vår Forløsers
død. Jødene forkastet snart evangeliet, og det ble
så bragt til hedningene.» (Church History and Modern
Revelation, 2 bind [1953], 1:196.)
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Hvilken beretning i Skriftene skildrer dette bildet? La den
eleven som har forberedt seg, gi en oversikt over lignelsen
om de ti jomfruer. Skriv hvert element i lignelsen på tavlen
når eleven nevner den (som jomfruer, kloke jomfruer,
dårlige jomfruer, lamper, olje, brudgommen). Spør klassen
hva de tror hvert element forestiller. (Se kommentaren til
Matteus 25:1–13 i Jesus og hans apostler – deres liv og læreset-
ninger [Religion 211–212 elevhefte, s. 161–162] for forklaring
på lignelsen.) Be elevene lese hva Herren sa om denne
lignelsen i Lære og pakter 45:56–57. Spør:

• Hvordan kan vi motta sannheten?

• Hva må vi gjøre for å anta «Den hellige ånd som [vår]
veileder»? (Se også L&p 76:116.)

• Hvordan vil de rettferdige utholde Det annet komme?

Les vers 37–40 og spør: Hva vil det si å være forberedt til
Det annet komme?

Gi elevene følgende oversikt som utdelingsark. La svarene i
de to kolonnene til høyre stå blanke. Arbeid gjennom over-
sikten sammen som klasse. Skriv tegnene og undrene som
beskrives i versene, i den midterste kolonnen. Be elevene
indikere i kolonnen til høyre om de tror oppfyllelsen av
hvert tegn hører til i fortiden, nåtiden eller fremtiden.

Vers Tegn eller under Oppfyllelse

11–14 Enoks by kommer tilbake
(se også Moses 7:62–64).

16, 44 Jesus Kristus kommer i sin herlighet
i skyene.

17 Det adspredte Israel gjenopprettes.

18–24 Templet i Jerusalem ødelegges og
jødene adspres.

25 Jødene samles etter hedningenes tider.

26, 33, 69 Hele jorden er i krig.

27 Hat og ugudelighet er vanlig i verden.

28 Evangeliet gjengis i hedningenes tid.

29 Hedningene forkaster evangeliet.

31 En overveldende plage og en herjende 
sykdom går over landet.

32 Herren beskytter de rettferdige mot 
plagen.

33 Det er jordskjelv og ødeleggelser.

41 Det er ild og røkskyer.

42 Solen formørkes, månen forvandles til
blod, og stjernene faller ned.

43 En levning av jødene samles i Jerusalem.

Be elevene lese 1. Tessalonikerbrev 5:1–6, Lære og
pakter 45:37–40, og spør:

• Hvilke av disse versene beskriver hva de rettferdige føler
før Det annet komme?

• Hvilke beskriver hva de ugudelige føler?

• Hvorfor tror dere disse to gruppene har så forskjellige
følelser?

Drøft med elevene hva de føler for Jesu Kristi annet komme.
Les følgende uttalelse om Det annet komme av president
Joseph Fielding Smith, som da var president for De tolvs
quorum:

Lære og pakter 45:32, 64–71. Herren vil samle sitt
folk til Sion, et sted med fred og sikkerhet for de
siste dagers kriger og ødeleggelser. (15–20 minutter)

Fortell elevene at 11. august 1999 slo en tornado til i
nærheten av Kirkens hovedkvarter i Salt Lake City i Utah.
Mange av de sårede ble truffet av glass som kom susende
fra knuste vinduer eller av andre biter. Tornadoer er
sjeldne i Utah, og mange visste ikke hvordan de best skulle
beskytte seg. Boliger eller bygninger i områder hvor det
er mer vanlig med tornadoer, har ofte beskyttelsesrom eller
forsterkede rom hvor folk kan finne sikkerhet.

I en verden fylt av ugudelighet har Herren etablert noen
sikre steder hvor de rettferdige kan søke tilflukt. La elevene
regne opp noen av sine sikre steder hvor de stenger verdens
fristelser ute. Spør: Hvorfor er disse stedene sikre for dere?
Be elevene lese Lære og pakter 45:32, og spør: Hvilke andre
steder har vi i tillegg hvor vi kan søke tilflukt fra verden?
Les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:
«Hellige menn og kvinner står på hellige steder, og disse
hellige steder består av våre templer, våre kirkebygninger,
våre hjem og Sions staver.» (Come unto Christ [1983], s. 115.)

«Vi lengter etter den, og vi ber at den skal komme.
De rettferdige vil glede seg når han kommer, for da vil fred
komme til jorden, rettferdighet til menneskene, og [en]
ånd av fred, glede og lykke.» (Frelsende læresetninger,
3. bind, s. 21.)

45, 54 De rettferdige oppstår
(se også L&p 88:96–99).

48 Jesus setter sin fot på Oljeberget,
og det kløves i to.

50 De ugudelige ødelegges ved ild.

64–71 De rettferdige samles fra alle nasjoner
til Sion.

67–69 Sion er det eneste folk som ikke er i krig.

Lære og pakter 45
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Les Lære og pakter 45:62–71, og lag to lister. På den ene
listen skriver dere ord og uttrykk i disse versene som
beskriver tilstanden i verden i de siste dager. På den andre
skriver dere ord og uttrykk som beskriver tilstanden i Sion.
Sammenlign listene og spør:

• Hvordan er Sion som et tilfluktssted under en tornado?

• Hvilken sammenheng er det mellom løftene i disse
versene og «hellige steder» som nevnes i vers 32?

• Ville dere like å bo i det Sion som beskrives i disse
versene? Hvorfor?

La en elev lese følgende uttalelse av president Brigham
Young for klassen:

Spør hva Sions ånd vil si. La klassen lese Lære og pakter
82:14–19, 97:21, Moses 7:18, og skriv opp på tavlen ord som
definerer Sions ånd. Les følgende uttalelse av biskop Robert
D. Hales, som da var presiderende biskop:

Oppfordre elevene til å utveksle tanker om hvordan vi kan
bruke disse prinsippene til å gjøre våre hjem, ward og staver
til tilfluktssteder fra verden og steder med fred og sikkerhet.

Innledning
Kirkens første ledere trengte å lære hvordan de skulle lede
møter i Kirken. Herren åpenbarte behovet for å bli ledet av
Ånden og godene knyttet til andre åndelige gaver. Apos-
telen Paulus sa at vi skulle søke «etter de beste nådegaver»

Lære og pakter 46

«Dette lovede Sion synes alltid å være litt utenfor vår
rekkevidde. Vi må forstå at man kan utvikle like
mange edle dyder ved å bevege seg mot Sion som ved
å bo der. Det er både en prosess og et mål. Vi nærmer
oss Sion eller fjerner oss ved den måten vi oppfører
oss i våre daglige gjøremål, ved hvordan vi lever innen
våre familier, ved om vi betaler en ærlig tiende og et
generøst fasteoffer, ved hvordan vi benytter anled-
ninger til å tjene og gjør dette flittig. Mange perfeksjo-
nerer seg på veien til Sion, men vil aldri se byen i dette
livet.» (Lys over Norge, nr. 6, 1986, s. 28.)

«Hvor er Sion? Der hvor organisasjonen Guds kirke
finnes. Og måtte den finnes åndelig i ethvert hjerte,
og måtte vi leve slik at vi alltid føler Sions ånd!»
(Discourses of Brigham Young, s. 118.)

(1. Korinterbrev 12:31). Eldste Wilford Woodruff, som da
var medlem av De tolvs quorum, talte om velsignelsene
som kommer fra Åndens gaver: «Jeg innser i stor grad at det
er nødvendig å verdsette de Åndens gaver som er skjenket
meg. . . Hvis vi kan lære å verdsette riktig de gaver Den
allmektige skjenker oss, kommer vi visselig ikke til å gjøre
noe som er galt. Vi vil ikke vandre der vi ikke bør vandre,
men vi vil gå inn for å bygge opp vår Guds rike.» (Journal of
Discourses, 9:160–161.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Kirkens møter skulle ledes slik Ånden tilskynder til. Alle

som søker sannheten, skulle innbys til våre offentlige
møter (se L&p 46:1–6, se også Moroni 6:5–6, 9).

• Vi skulle søke «oppriktig etter de beste gaver, idet [vi]
alltid kommer ihu hvorfor de er gitt» (L&p 46:8). De
er gitt for å hjelpe oss å utføre Guds verk, tjene andre
og unngå å fare vill (se L&p 46:7–29, se også 1. Korinter-
brev 12:1–13, 31, Moroni 10:8–18).

• Biskoper og andre ledere i Kirken har fått gaven å kunne
skjelne hvilke åndelige gaver som er fra Gud (se L&p 46:7,
27–29).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 94–98.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 46:1–6. Kirkens møter skulle ledes
slik Ånden tilskynder til. Alle som søker sannheten,
skulle innbys til våre offentlige møter. (10–15 minutter)

Be elevene nevne noe av det som gjøres på Kirkens møter,
og før dem opp på tavlen. (Dette kan innbefatte bønner,
salmer og andre musikkinnslag, taler, ordinanser.) La
elevene lese Lære og pakter 46:1–2 og se etter hvorfor vi
gjør dette i Kirken. Be dem sammenligne vers 2 med
Moroni 6:9 og finne eventuelle aktiviteter som ikke ble
skrevet på tavlen.

Tilføy nadverd til listen på tavlen (hvis det ikke allerede står
der). Les Lære og pakter 46:4 og se etter instruksjoner om
nadverden, og sammenlign dem med 3. Nephi 18:28–29. Ta
med følgende uttalelse av president Spencer W. Kimball:

«Hver gang vi tar brødet og vannet, skulle vi på ny
hengivent forplikte oss. Når vi ikke holder budene,
når vi er i overtredelse, når vi huser sinne og hat og
bitterhet, skulle vi alvorlig overveie om vi skulle ta
nadverden. . . Nadverden er så hellig. . . at vi frykter at
uverdige mange ganger deltar i [den].» (The Teachings
of Spencer W. Kimball, red. Edward L. Kimball [1982],
s. 225.)
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Be en elev late som om han/hun ikke er medlem og er
tilstede på et møte i Kirken for første gang. Spør eleven:

• Hva tenker du kanskje første gangen du kommer?

• Hva kan du høre eller se som kan virke uvanlig?

• Hvordan kunne noen hjelpe deg å føle deg vel og
velkommen?

La en annen elev late som om han/hun er et mindre aktivt
medlem. Still de samme spørsmålene, og be klassen tenke
over hvordan svarene ville være forskjellige.

Les Lære og pakter 46:3–6, 3. Nephi 18:28–32 og spør:
Hvordan skulle vi behandle ikke-medlemmer og mindre
aktive medlemmer som kommer til Kirkens møter?
Bruk følgende uttalelse av president Howard W. Hunter:
«Jeg ber om at vi må behandle hverandre med større
godhet, høflighet, ydmykhet og tålmodighet og tilgivelse.»
(Lys over Norge, sept. 1994, s. 3–4.)

Lære og pakter 46:7–29. Vi skulle søke «oppriktig
etter de beste gaver, idet [vi] alltid kommer ihu
hvorfor de er gitt». De er gitt for å hjelpe oss å
utføre Guds verk, tjene andre og unngå å fare vill.
(35–40 minutter)

Før klassen skriver du med store bokstaver på et papirark:
L&p 46:11–12. Klipp papiret i fjorten biter. På den andre
siden av hver bit skriver du et versnummer fra følgende
vers: 13–25, 27.

Spør elevene: Hva synes dere er det vanskeligste budet
Herren har gitt? Etter noen svar ber du dem lese Matteus
5:48. Drøft hvor vanskelig det er å være fullkommen. Bruk
følgende uttalelse av president George Q. Cannon:

Spør: Hva har Herren gitt oss som hjelp til å bli fullkomne?

Gi puslespillbitene til elevene. Be dem finne verset i kapittel
46 på puslespillbiten de får. Oppfordre dem til å fortelle
hvilken Åndens gave som er beskrevet i verset, og nevne
en situasjon hvor den gaven ville være verdifull. (Bruk
forklaringene av Åndens gaver på side 96–97 i Lære og
pakter – elevhefte – Religion 324–325.) La elevene snu bitene,
sette puslespillet sammen og lese versene som vises
(L&p 46:11–12). Spør:

• Hva har disse versene med versene 13–25 å gjøre?

• Hvorfor er hvert medlem viktig i Herrens kirke?

• Tror dere denne listen inneholder alle Åndens gaver?

«Hvis noen av oss er ufullkomne, er det vår plikt å be
om gaven som vil gjøre oss fullkomne. Har jeg ufull-
kommenheter? Jeg er full av dem. Hva er min plikt?
Å be Gud gi meg gavene som vil rette på disse ufull-
kommenhetene.» (Gospel Truth, 1:196.)

Les følgende uttalelser. Eldste Bruce R. McConkie skrev:

Eldste Marvin J. Ashton, som var medlem av De tolvs
quorum, sa:

Fortell elevene at Herren kan åpenbare åndelige gaver
gjennom patriarkalske velsignelser. Fortell dem at graden
av våre åndelige gaver avhenger av vår tro og rettferdighet.
Oppfordre elevene til å skrive sine svar på følgende
spørsmål på et papirark:

• Hva skulle jeg gjøre når jeg har blitt velsignet med en
åndelig gave? (Se v. 32.)

• Hvilke Åndens gaver har jeg mottatt?

• Hvilke gaver ville jeg gjerne ha?

• Hva kan jeg gjøre for å få disse gaver? (Se Moroni 7:48.)

Lære og pakter 46:7, 27–29. Biskoper og andre
ledere i Kirken har fått gaven å kunne skjelne
hvilke åndelige gaver som er fra Gud. 
(15–20 minutter)

Skriv oversikten som er vist her, på tavlen. La høyre kolonne
stå blank.

Kristi evangelium Satans forfalskning

Kjærlighet Begjær

Familie Alternativ livsstil

Ydmykhet Selvgodhet

«La meg i tilfeldig rekkefølge nevne noen få gaver som
ikke alltid er like tydelige eller bemerkelsesverdige,
men som likevel er meget viktige. . .

. . . evnen til å kunne spørre, evnen til å lytte, evnen
til å gi akt på og følge den lille stemmen, evnen til å
gråte, evnen til å unngå stridigheter, evnen til å
være omgjengelig, evnen til å unngå unødvendige
gjentagelser, evnen til å søke rettferdighet, evnen til
å la være å dømme andre, evnen til å be Gud om
veiledning, evnen til å være en god disippel, evnen til
å vise omsorg for andre, evnen til å overveie, evnen
til å be, evnen til å bære et sterkt vitnesbyrd og evnen
til å motta Den hellige ånd.» (Lys over Norge, jan. 1988,
s. 17.)

«Åndelige gaver er utallige og finnes i uendelig mange
variasjoner. De som er regnet opp i det åpenbarte ord,
er ganske enkelt en illustrasjon av den grenseløse
utgytelse av guddommelig nåde som en nådig Gud gir
dem som elsker og tjener ham.» (Sitert i Lys over Norge,
des. 1997, s. 25.)

Lære og pakter 46
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Gi elevene del i følgende uttalelse av eldste Marion G.
Romney, daværende medlem av De tolvs quorum:

La elevene nevne Satans forfalskninger for hvert av prin-
sippene i evangeliet som står på tavlen. Fyll ut oversikten
med svarene. Les Lære og pakter 46:7, og se etter hva Herren
sa ville hindre oss i å bli bedratt av Satans forfalskninger
(Ånden). Les vers 8–10, 30–33, og be elevene regne opp prin-
sippene som styrer Åndens gaver. Drøft disse prinsippene
og deres betydning for oss.

Les vers 27–29, og se etter hvem som har gaven til å skjelne
hvilke gaver som er av Gud og hvilke som ikke er det. Les
følgende uttalelse av eldste Abraham O. Woodruff, som var
medlem av De tolvs quorum:

Innledning
I kapittel 47 kalte Herren John Whitmer til å skrive og føre
«en regelmessig historie» (v. 1) og «føre og vedlikeholde

Lære og pakter 47

«De hellige skulle bli veiledet av Guds ånd og under-
lagt dem som presiderer på møtene. Hvis biskopen,
som er alminnelig dommer i Israel, ber en person
holde igjen en eller annen gave, er det vedkommendes
plikt å gjøre det. Biskopen har rett til gaven å kunne
skjelne og kan derfor si om disse ånder er av Gud
eller ikke, og hvis de ikke er det, skulle de ikke finnes
i de helliges forsamlinger.» (Conference Report,
apr. 1901, s. 12.)

«Det viser seg at det forekommer noen tilsynelatende
overnaturlige tilkjennegivelser som ikke gis ved Den
hellige ånds kraft. Sannheten er at det er mange slike.
Verden i dag er full av forfalskninger. Det har alltid
vært slik. . .

Noen av disse forfalskningene er grelle og lette å
oppdage, men andre simulerer godt Åndens sanne
tilkjennegivelser. Derfor blir folk forvirret og bedratt
av dem.» (Conference Report, apr. 1956, s. 70.)

Tro Skepsis, tvil

Varig glede og lykke Fornøyelse i øyeblikket

Omvendelse Å tro at det ikke er behov for
å omvende seg fordi det ikke
finnes synd

kirkens opptegnelse og historie. . . ved Talsmannen» (v. 3–4,
se også L&p 21:1). President Spencer W. Kimball har gitt oss
et lignende råd:

«Jeg ber alle medlemmer av denne kirke innstendig om å
gå alvorlig inn for å fullføre sin familiehistorie, å oppmuntre
sine foreldre og besteforeldre til å skrive dagbøker, og
ikke la noen familie forlate denne verden uten å ha etterlatt
seg minner for sine barn, barnebarn og deres etterkommere.
Dette er en plikt og et ansvar.» (Lys over Norge, okt. 1978, s. 6.)

President Kimball beskrev også noen fordeler ved å føre
opptegnelser:

«De som fører en minnebok, har lettere for å minnes Herren
i sitt daglige liv. Slike opptegnelser gir oss anledning til å
telle våre velsignelser og gi våre etterkommere en forteg-
nelse over disse velsignelsene.» (Lys over Norge, okt. 1978,
s. 139.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Kirken har fått befaling om å skrive sin historie og har fått

løfte om Den hellige ånds hjelp. Vi kan ha den samme
Ånd når vi skriver vår personlige historie (se L&p 47).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324 – 325, s. 98–99.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 47. Kirken har fått befaling om å
skrive sin historie og har fått løfte om Den hellige
ånds hjelp. Vi kan ha den samme Ånd når vi skriver
vår personlige historie. (15–20 minutter)

Fortell elevene en inspirerende hendelse fra Kirkens historie.
(Se følgende eksempler i Kirkens historie i tidenes fylde:
fremmede bearbeider jordet, s. 56–57, De tre vitner, s. 59–60,
Sions leir ved Fishing River, s. 148–149, Joseph Smith i
Richmond fengsel, s. 207–208, mirakler i Montrose,
s. 217–219, Hugh B. Browns misjon til England, 472–473.)
Spør:

• Hva gjorde sterkest inntrykk på dere i forbindelse med
denne hendelsen?

• Hvor verdifullt er det å huske denne hendelsen?

• Hva måtte skje for at vi skulle få kjennskap til slike
opplevelser?

• Hvordan ville Kirkens historie ha vært annerledes hvis
ingen hadde ført opptegnelser?

Les Lære og pakter 47, og se etter hva John Whitmer ble kalt
til å gjøre. Spør elevene om hvorfor de tror det er viktig at
Kirken skriver ned sin historie, og hvorfor det også er viktig
at de skriver sin egen historie (se kommentarer til L&p 47:1 i
Lære og pakter – elevhefte – Religion 324 – 325, s. 98, se også
president Kimballs uttalelser i innledningen ovenfor).
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Forklar at Kirkens historiker ikke kan iaktta og skrive ned
alt som hender i Kirken, så han innhenter historier fra andre.
Generelt sett er våre egne erfaringer en del av Kirkens
historie og kan påvirke fremtidige generasjoner. Be noen
elever fortelle om inspirerende hendelser de selv har hatt,
og oppfordre dem til å skrive dem ned i dagboken sin.

Innledning
I april 1829 befalte Herren profeten Joseph Smith å
«grunnfeste Sions sak» (L&p 6:6). Åpenbaringer som fulgte,
henviste også til Sion i generelle vendinger (se L&p 11:6,
12:6, 14:6, 21:7–8, 24:7). Men i juli 1830 omtalte Herren Sion
som et sted. Emma, profetens hustru, ble lovet at hun skulle
«få en arv i Sion» (L&p 25:2). I desember 1830 fikk de hellige
som bodde i New York-området, befaling om å samles i
Ohio (se L&p 37:3), hvor de skulle unnslippe sine fienders
makt, motta Guds lov og bli begavet med kraft fra det høye
(se L&p 38:31–32). Noen trodde feilaktig at Ohio var det
Sion som åpenbaringene hadde omtalt. Mer enn to hundre
av disse hellige fra øst solgte lydig sine eiendeler og gjorde
seg klar til å dra til Ohio.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren befaler siste-dagers-hellige å dele det de har, med

de trengende (se L&p 48:1–3, se også Mosiah 4:26).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 95–99.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 99–100.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 48. Herren befaler siste-dagers-
hellige å dele det de har, med de trengende. 
(15–20 minutter)

Fortell elevene: Tenk dere at siste-dagers-hellige i et område
langt borte har mistet sine hjem på grunn av en naturkatas-
trofe. Kirkens ledere har bedt deres biskop (eller grenspresi-
dent) avtale med medlemmer i deres ward å huse noen av
disse familiene i flere måneder.

• Hvilke spørsmål og bekymringer ville dere og familiene
i wardet ha?

• Hvilke bekymringer og følelser tror dere de som flyttet
inn til dere, ville ha?

Lære og pakter 48

Les historisk bakgrunn for kapittel 48 i Lære og pakter –
elevhefte – Religion 324–325 (s. 99). Hjelp elevene å forstå at
deres bekymringer i dette eksemplet trolig ligner dem de
hellige som flyttet til og slo seg ned i Ohio, hadde. Les Lære
og pakter 48 og se etter hvilken veiledning Herren ga disse
hellige. Spør:

• Hvordan angår denne åpenbaringen oss i dag?

• På hvilke måter kan vi dele med andre i Kirken?

• Hvilke ord viser at samlingen i Ohio var midlertidig?

• Hvordan vil de hellige opprette byen Sion i fremtiden?

• Hvem vil lede innsamlingen av de hellige?

La en elev lese president Harold B. Lees uttalelse i kommen-
taren til Lære og pakter 48:5–6 i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325 (s. 100). Drøft følgende spørsmål: Hvordan
kan vår villighet til å dele vårt verdslige gods med andre
forberede oss til å opprette byen Sion?

Innledning
Biskop Glenn L. Pace, som da var medlem av Det preside-
rende biskopsråd, sa:

«Noen av våre medlemmer bedriver selektiv lydighet.
En profet er ikke en person som serverer et koldtbord
med sannhet som vi etter eget behag kan velge våre egne
godbiter fra. Noen medlemmer blir kritiske og hevder
at profeten burde forandre menyen. En profet tar ikke opp
en meningsmåling for å se hvilken vei den offentlige
meningsvinden blåser. Han åpenbarer Herrens vilje til oss. . .

I 1831 var det enkelte konvertitter som gjerne ville ta med
seg noen av sine tidligere læresetninger inn i Kirken. Vårt
problem i dag er at noen medlemmer virker svært sårbare
overfor samfunnets retninger. . . og vil at Kirken skal
forandre sin holdning for å komme dem i møte. . .

Vi trenger å godta den fulle sannhet – ja, alt sammen – ‘ta
på [oss] Guds fulle rustning’ (Efeserbrevet 6:11) og sette i
gang med å bygge opp Guds rike. Enhver av oss kan spørre
seg selv: ‘Bidrar jeg positivt til å bygge opp Guds rike
i tidenes fyldes evangelieutdeling i vår tid?» (Se Lys over
Norge, juli 1989, s. 23.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• «Sann lære som forstås, forandrer ens holdninger og

adferd» (Boyd K. Packer, Lys over Norge, jan. 1987, s. 13,
se L&p 49).

Lære og pakter 49
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• Alle mennesker kan bli forløst fra sine synder gjennom
Jesu Kristi forsoning ved lydighet mot evangeliets
prinsipper og ordinanser (se L&p 49:5, 8, 11–14, 26, se
også 2. Nephi 25:23, 3. og 4. trosartikkel).

• Hverken mennesker eller engler kjenner dagen og timen
for Det annet komme, men Herren har åpenbart tegn som
kan hjelpe oss å være beredt (se L&p 49:6–7, 22–25, se
også Joseph Smith – Historie 1:38–41).

• Ekteskapet er forordnet av Gud og er nødvendig for å
oppfylle hans plan for jorden (se L&p 49:15–17, se også
Matteus 19:5–6).

• Dyr er gitt oss til mat og klær. Vi vil bli stilt til regn-
skap for å drepe dyr når vi ikke har behov for det
(se L&p 49:18–21, se også 1. Mosebok 9:3, JSO av
1. Mosebok 9:10–11, L&p 89:12–15).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 92–95.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325 , s. 100–102.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 49. Sann lære som forstås, forandrer
ens holdninger og adferd. (20–25 minutter)

Spør elevene hva de mener om følgende uttalelse: «Det folk
tror, påvirker deres adferd og livsførsel.» Fortell enten
beretningen om Lucy Smith og isen som ble brutt opp, eller
beretningen om profeten Joseph Smith som helbredet Alice
[Elsa] Johnson (se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 91–94).
Spør elevene hvordan Lucy Smiths og Joseph Smiths tro
påvirket det som hendte i disse situasjonene.

Be elevene lese kapitteloverskriften til Lære og pakter 49
og finne fem av «shakernes» læresetninger. Skriv dem på
tavlen under overskriften Shakernes tro.

• Det annet komme hadde allerede funnet sted.

• Kristus hadde kommet tilbake som en kvinne ved navn
Ann Lee.

• Dåp var ikke nødvendig.

• Man skulle ikke spise svin.

• Et liv i sølibat var høyere enn ekteskapet.

Drøft med elevene hvordan deres liv hadde vært annerledes
hvis de trodde på prinsippene på tavlen.

Gruppér elevene to og to, og la dem lete i Lære og pakter 49
etter læresetninger som korrigerer shakernes feilaktige tro.
Skriv overskriften Hva Herren sa ved siden av Shakernes tro
på tavlen, og skriv opp det elevene finner.

• Det annet komme er «nær» (v. 6, se v. 7, 23–24).

• Jesus vil ikke komme i en kvinnes skikkelse eller som en
omstreifende mann (se v. 22).

• Herren befaler oss å bli døpt (se v. 13–14).

• Den som forbyr oss å spise kjøtt, er ikke av Gud
(se v. 18–19).

• Den som forbyr ekteskap, er ikke av Gud (se v. 15–16).

Foreslå at elevene skriver disse versene i kapittelover-
skriften ved siden av shakernes tilsvarende læresetninger.
Forviss deg om at elevene forstår hvordan hver falsk lære-
setning ble korrigert av sann lære.

Spør: Hvordan kunne denne åpenbaringen hjelpe Leman
Copley, som var ny konvertitt og tidligere shaker? Be
elevene nevne læresetninger som de vet er sanne, og fortelle
hvordan disse har påvirket dem. Spør: Er deres tro virkelig
utslagsgivende når det gjelder deres livsførsel? Hvordan?

Lære og pakter 49:1–14. Alle mennesker kan
bli forløst fra sine synder gjennom Jesu Kristi
forsoning ved lydighet mot evangeliets prinsipper
og ordinanser. (15–20 minutter)

Spør elevene hvordan de ville like å spise noe som ble
bakt av en som fulgte bare en del av en oppskrift. (Du kan
la elevene få smaksprøver av et brød eller småkaker som
mangler en ingrediens.) Spør hvordan de ville like å bli
operert av en lege som bare hadde fullført noe av medisin-
studiet, eller fly med en flyver som bare hadde fullført litt
av flyverutdannelsen. Spør:

• Hvilke følger kunne slike situasjoner få?

• Hvilken av disse følgene ville ha den alvorligste virkning
for deg?

• Hvordan kan det å gjøre eller lære alt som kreves, bidra
til å forhindre negative konsekvenser?

Les Lære og pakter 49:1–2, og drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor ønsker noen bare å kjenne deler av sannheten?

• Hvilke følger tror dere det kunne få hvis vi bare etterlever
evangeliet delvis?

Les vers 5–14, og la elevene finne hva vi må gjøre for å
forberede oss til Herrens komme.

La elevene få del i biskop Glenn L. Paces uttalelse i innled-
ningen ovenfor til kapittel 49. Drøft betydningen av å følge
Frelserens læresetninger fullstendig.

Lære og pakter 49:6–7, 22–25. Hverken mennesker
eller engler kjenner dagen og timen for Det annet
komme, men Herren har åpenbart tegn som kan
hjelpe oss å være beredt. (15–20 minutter)

Vis elevene noen penger og spør:

• Hvorfor lager noen falske penger?

• Hvilke negative konsekvenser kan det ha å lage og bruke
falske penger?
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Tenk over om du vil la en elev lese uttalelsen av president
Joseph F. Smith i innledningen til kapittel 50 nedenfor.
(Merk: Denne uttalelsen brukes også i undervisningsfor-
slaget til L&p 50:1–34.) Spør: Hvorfor tror dere Satan lager
forfalskninger? La elevene gi eksempler på hvordan Satan
bedrar folk i dag. Les gjennom shakernes læresetninger som
er regnet opp i kapitteloverskriften til Lære og pakter 49.
Les Joseph Smith – Matteus 1:5–6, 9, 22, og drøft på hvilke
måter shakerne ble bedratt.

Les Lære og pakter 49:6–7 og spør:

• Hvordan kunne det påvirke deres oppførsel hvis dere
visste nøyaktig når Herren kommer?

• Hvorfor tror dere Frelseren valgte ikke å fortelle oss det
nøyaktige tidspunktet?

Les vers 22–25 og drøft følgende:

• Hvordan vet vi at Herren var bekymret for at hans folk
skulle bli bedratt?

• Hvilke viktige begivenheter vil finne sted før Herrens
komme?

• På hvilke måter blomstrer «Jakob» og «Sion» i dag?
(Se kommentaren til L&p 49:24–25 i Lære og pakter –
elevhefte – Religion 324–325, s. 102.)

• Hva betyr uttrykket «lamanittene skal springe ut lik
en rose»?

• Hvordan kan disse tegnene hjelpe oss å forberede oss til
«timen og dagen» for Herrens komme?

Be elevene lese Lære og pakter 21:4–6, 45:56–57, Joseph
Smith – Matteus 1:37. Spør: Hva mer kan vi gjøre for å
forberede oss til Jesu Kristi annet komme?

Innledning
I enhver tidsalder har Satan prøvd å motarbeide Guds verk.
Mange av de første konvertittene i Ohio ble bedratt av
Satan og la for dagen underlige idéer og underlig adferd.
(Eksempler finnes under historisk bakgrunn for kapittel 50
i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 102–103.)

President Joseph F. Smith ga følgende advarsel:

«La det ikke bli glemt at den onde har stor makt på jorden,
og at han søker alle tenkelige og mulige midler til å
fordunkle menneskenes sinn og tilbyr dem usannhet og
forvirring i sannhets forkledning. Satan er en dyktig
imitator, og idet den virkelige evangeliske sannhet gis til
verden i stadig større mål, sprer han på sin side etterlig-
ninger av falske doktriner. Vær på vakt mot denne hans

Lære og pakter 50

falskmyntnervirksomhet, for denne slags mynt kan ikke gi
annet i vederlag enn skuffelser, elendighet og åndelig død.»
(Læresetninger i evangeliet, s. 317.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Satan bruker onde ånder og ugudelige mennesker for

å bedra og felle Guds barn (se L&p 50:1–9, se også
Moses 4:3–4).

• Herrens ånd bringer forståelse, oppmuntring og glede.
Den ondes ånd bringer forvirring (se L&p 50:10–35, se
også 1. Korinterbrev 14:26, L&p 11:13).

• Etter hvert som medlemmer av Kirken vokser i lys og
sannhet, kan de unngå bedrag, få makt over Satan og bli
ett med Faderen og Sønnen (se L&p 50:23–44, se også
1. Johannes 4:1–6, Moses 1:9–22).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 92–95.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 102–105.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 50. Satan bruker onde ånder
og ugudelige mennesker for å bedra og felle

Guds barn. Etter hvert som medlemmer av Kirken
vokser i lys og sannhet, kan de unngå bedrag, få
makt over Satan og bli ett med Faderen og Sønnen.
(40–45 minutter)

Merk det som handler om falske ånder i historisk bakgrunn
for kapittel 50 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325
(s. 102–103), og be en elev lese dette for klassen. Spør:

• Hvordan er dette sammenlignet med deres erfaring i
Kirken i dag?

• Hvordan kan dere unngå slike bedrag? (Se L&p 50:31.)

Les Lære og pakter 50:1–9, og drøft følgende spørsmål:

• Hva var opphavet til disse tilkjennegivelsene blant
medlemmene i den tidligste tid i Kirken?

• Hvordan prøvde Satan å «omstyrte» de hellige i den
første tid i Kirken?

• Hvilke fremgangsmåter tror dere Satan bruker for å bedra
de hellige i dag?

La en elev lese følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott,
medlem av De tolvs quorum:

«Satan vil bruke argumentasjon for å ødelegge deg.
Han vil med andre ord vri på noe du vet er galt, for
å få det til å virke akseptabelt, og derved vil han trinn
for trinn lede deg til ødeleggelse.» (Lys over Norge,
juli 1991, s. 34.)

S  M  T  W  TH  F  S
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Spør:

• Hvorfor prøver Satan å bedra oss?

• Hvordan gjør han det?

La en annen elev lese denne uttalelsen av eldste M. Russell
Ballard, medlem av De tolvs quorum:

Spør: Hvilke bedrag er vanlige i dag?

La en tredje elev lese fortsettelsen av eldste Ballards uttalelse:

Spør:

• Hvilke advarsler har Herrens tjenere gitt?

• Hva kan vi gjøre for å oppdage Satans bedrag og unngå
fallgruvene som følger med?

Del klassen i grupper, og del ut følgende sett med henvis-
ninger til dem. Be hver gruppe lete i sine henvisninger etter
måter å oppdage Satans bedrag på:

«Vær så snill å tro meg når jeg forteller dere at dette
scenario er et av Satans store bedrag, det er et eventyr.
Synd vil alltid, alltid, føre til lidelse. Den kan komme
tidlig, eller den kan komme sent, men den vil komme.
Skriftene forteller at dere vil ‘stå med skam og fryk-
telig skyld for Guds domstol’ (Jakobs bok 6:9) og at
dere vil oppleve ‘en levende bevissthet om. . . skyld. . . ,
smerte og angst’ (Mosiah 2:38).

En lignende misoppfatning er at omvendelse er
lett. President Kimball sa at ‘man har ikke begynt
å omvende seg før man har lidd voldsomt for sine
synder. . . Hvis man ikke har lidd, har man ikke
omvendt seg’ (The Teachings of Spencer W. Kimball
[Salt Lake City: Bookcraft, 1982], s. 88, 99). Dere
trenger bare å snakke med en som virkelig har
omvendt seg fra en alvorlig synd, for å forstå at
øyeblikkets nytelse ved en umoralsk handling
ganske enkelt ikke er verd den smerte som alltid
kommer etterpå.» (Lys over Norge, jan. 1991, s. 34.)

«Jeg snakket nylig med flere grupper av unge menn
og kvinner i Utah og Idaho. De fortalte meg at enkelte
av våre unge føler at de kan være umoralske i tenårene
og så omvende seg når de bestemmer seg for å reise
på misjon eller gifte seg i templet. Enkelte av våre unge
menn snakker om en misjon som en tid da de vil få
tilgivelse for synder de har begått. De har den oppfat-
ning at noen overtredelser nå ikke er så farlig fordi
de kan raskt omvende seg, reise på misjon og så leve
lykkelig for alltid.» (Lys over Norge, jan. 1991, s. 34.)

• Lære og pakter 28 kapitteloverskrift, v. 2–7, 11–13

• Lære og pakter 43:1–7

• Lære og pakter 45:57

• Lære og pakter 46:8–9

• Lære og pakter 50:21–24, 26–33

• Lære og pakter 52:15–19

Skriv opp metodene på tavlen etter hvert som elevene
finner dem.

Les advarselen som president Joseph F. Smith ga og som står
i innledningen til kapittel 50 ovenfor. Les Lære og pakter
50:40–46, og drøft hvorfor Herren kan ha valgt å avslutte en
åpenbaring med en advarsel på denne måten. Spør: Hvilket
håp kan disse versene gi personer som er urolige over
Satans makt?

Lære og pakter 50:10–25. Herrens ånd bringer
forståelse, oppmuntring og glede. Den ondes ånd
bringer forvirring. (10–15 minutter)

Skriv følgende overskrifter på tavlen: Lærerens ansvar,
Elevenes ansvar og Hva en Seminar-klasse skulle oppnå. Fortell
elevene: Tenk dere at dere er en ny lærer i morgen-Seminar i
wardet. Koordinatoren deres har bedt dere studere Skriftene
og finne ut hva Herren har sagt om de tre emnene på tavlen.
La elevene lese Lære og pakter 50:10–25 og se etter svar.
Drøft hvert emne hver for seg, og skriv elevenes idéer under
riktige overskrifter. Følgende uttalelser kan være til hjelp i
samtalen. Eldste Wilford Woodruff, som da var medlem av
De tolvs quorum, forkynte:

Eldste Joseph B. Wirthlin, medlem av De tolvs quorum,
har sagt:

«Jo mer klassens medlemmer leser leseoppdragene i
Skriftene, jo mer de har med seg sine standardverker
til klassen, og jo mer de drøfter hva evangeliet virkelig
betyr for dem, desto mer inspirasjon, vekst og glede
vil de oppleve når de prøver å løse sine personlige
problemer og utfordringer.» («Teaching by the Spirit»,
Ensign, jan. 1989, s. 15.)

«Intet menneske, i denne eller i noen annen generasjon,
er i stand til å undervise og oppløfte jordens innbyg-
gere uten inspirasjon fra Guds ånd.» (The Discourses of
Wilford Woodruff, red. G.Homer Durham [1946], s. 57.)
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Innledning
I desember 1830 befalte Herren Kirkens medlemmer å
samles i Ohio (se L&p 37:3, 38:32). I februar 1831 åpenbarte
Herren sin «lov» (L&p 42), som innførte prinsippene for
innvielse og forvalterskap som Sion skulle bygges på.
Medlemmer av Kirken fra New York begynte å komme til
Kirtland-området i Ohio våren 1831. De hellige fra Colesville
i New York slo seg ned i Thompson, hvor de fikk anledning
til å organisere seg ifølge innvielsesloven (se L&p 51:15).
Innvie betyr å gjøre eller erklære noe for hellig og sette det
til side for Guds formål. Lære og pakter 51 gir flere opplys-
ninger om innvielsesloven og biskopens rolle i forbindelse
med denne.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Jesus Kristus er overhodet for Kirken og leder dens orga-

nisasjon (se L&p 51:1–2, se også L&p 52:1–5, 22–44).

• Under innvielsesloven tildeler biskopen medlemmene
deres del i forhold til deres familie, omstendigheter,
ønsker og behov. Biskopen mottar det medlemmene
har til overs, og bruker dette til å hjelpe de fattige
(se L&p 51:3–15, se også L&p 42:30–42, 82:17).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 95–99.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 105–107.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 51. Under innvielsesloven tildeler
biskopen medlemmene deres del i forhold til deres
familie, omstendigheter, ønsker og behov. 
(20–25 minutter)

Spør elevene: Hvem eier tomten hvor hjemmet deres befin-
ner seg? Be dem lese Salme 24:1 for å finne ut hvem som
egentlig eier tomten. Bær vitnesbyrd om at Frelseren skapte
denne jorden for at vi skulle bo på den (se 1. Nephi 17:36), og
de som er lydige mot evangeliet, vil arve denne jorden når
den blir et celestialt rike (se L&p 88:17–20).

Be elevene fortelle hva de vet om innvielsesloven, og skriv
svarene på tavlen. Fortell dem at Kirken i 1831 gjorde
seg klar til å etterleve innvielsesloven (se L&p 42:30–36).

Lære og pakter 51

Kapittel 51 ble gitt for å hjelpe biskop Edward Partridge,
Kirkens første biskop, til å vite hvordan han skulle innføre
denne loven i Thompson i Ohio. Skriv følgende uttrykk og
definisjoner på tavlen:

Oppfordre elevene til lese Lære og pakter 51 og sette inn
definisjonene på tavlen på riktig sted. Be dem overveie
følgende spørsmål mens de leser:

• Hva skulle enhver motta?

• Hvordan skulle det deles ut?

• Hva ville skje med personer som ble uverdige?

• Hva var biskopens ansvar?

• Hva var noen av de lover og prinsipper folk måtte følge
for å etterleve innvielsesloven?

La elevene skrive et avsnitt som besvarer følgende
spørsmål: «Hvordan kan budene og prinsippene i Lære og
pakter 51 hjelpe Kirkens medlemmer i dag?» Drøft deres
tanker om hvordan disse prinsippene kan bidra til å etablere
Guds rike i vår tid.

Innledning
Det ble holdt en konferanse i Kirken i Kirtland i Ohio
3. juni 1831. Under denne konferansen forsøkte Satan å
bedra de hellige, men ble oppdaget og refset av profeten
Joseph Smith. Etter denne hendelsen åpenbarte Herren
et «mønster» som Kirkens medlemmer kunne bruke for å
unngå å bli bedratt. Eldste Marvin J. Ashton sa:

«Jesu Kristi evangelium er Guds mønster for en rettferdig
levemåte og for evig liv. . . Satan og hans talsmenn prøver
konstant å bedra og lokke oss til å følge deres mønster. Hvis
vi skal oppnå daglig sikkerhet, opphøyelse og evig lykke,
må vi leve ved det lys og den sannhet som vår Frelsers plan
tilbyr.» (Lys over Norge, jan. 1991, s. 18.)

Lære og pakter 52

Uttrykk Definisjon

anvise gi

andel eiendom, levebrød

skrivelse skriftlig løfte eller dokument

kirke gren av Kirken

dette folk medlemmer av denne grenen
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Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Misjonærer kalles av Herren til å dra ut to og to for å

forkynne evangeliet. De skal forkynne fra Skriftene og ord
fra levende profeter ved Den hellige ånds kraft (se L&p
52:1, 9–10, 36).

• Herren har gitt oss et mønster for å skjelne hvem som er
og hvem som ikke er hans tjener (se L&p 52:14–21).

• Eldster skal våke over Kirken, arbeide for å forsørge seg
selv og sørge for eller ta hånd om de fattige, syke og
lidende (se L&p 52:39–40).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 100–102.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 107–108.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 52. Misjonærer kalles av Herren til
å dra ut to og to for å forkynne evangeliet. De skal
forkynne fra Skriftene og ord fra levende profeter
ved Den hellige ånds kraft. (10–15 minutter)

Velg to elever til å spille rollen som misjonærer. Fortell
klassen: Tenk dere at dere bor i nærheten av et opplærings-
senter for misjonærer. Disse to misjonærene er nettopp
ferdige med opplæringen og skal til å dra ut til arbeidsfeltet
sitt. Dere er søskenbarn av dem og har kommet til flyplassen
eller jernbanestasjonen for å ta avskjed. Dere ønsker å vite
hvordan dere kan forberede dere til å bli misjonærer. Hva
ville dere spørre fetterne deres om? (La de to «misjonærene»
besvare spørsmålene.)

Fortell elevene at etter en konferanse i Kirtland i Ohio ble
flere menn kalt som misjonærer. Be klassen lese Lære
og pakter 52:4, 9–10, 14–20, 34, 36 og regne opp hva en
misjonær skulle gjøre. La elevmisjonærene gi eventuelle
flere svar på søskenbarnas spørsmål.

Lære og pakter 52:14–21. Herren har gitt oss et
mønster for å skjelne hvem som er og hvem som
ikke er hans tjener. (20–25 minutter)

La elevene lese Lære og pakter 52:37 og finne ut hvem
Herren kalte i Heman Bassets sted til misjonær. Forklar at
Simonds Ryder (også kjent i historiske opptegnelser som
Symonds Ryder) hadde vært predikant for campbellittene.
Han ble omvendt til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
etter å ha hørt en pike som tilhørte Kirken, forutsi et jord-
skjelv i Kina og lest om at dette gikk i oppfyllelse seks uker
senere. Kort tid etter dåpen ble han ordinert til eldste og kalt
på misjon. Da han mottok kallet og oppdaget at profeten
stavet etternavnet hans «Rider» istedenfor «Ryder», begynte
han å tvile på at kallet var inspirert, og unnlot å reise på
misjon. Simonds Ryder forlot senere Kirken og motarbeidet
den offentlig. Spør:

• Hva kan være noen årsaker til at Simonds Ryder falt fra
Kirken?

• Hva tror dere fører til varig omvendelse for en person?

• Andre misjonærers navn kan ha vært feilstavet. Hvorfor
falt ikke de også fra?

• Hvorfor tror dere folk faller fra i dag?

• Hva kan vi gjøre for å hindre dette i å hende med oss?

Forklar at Herren har gitt oss et mønster til å skjelne hvem
han har sendt og hvem han ikke har sendt. Les Lære og
pakter 52:14–21 sammen med elevene, og hjelp dem å finne
og merke mønsteret. Bruk følgende oversikt etter behov.

Drøft følgende spørsmål:

• Hvor godt mener dere profeten Joseph Smith passer inn
i dette mønsteret?

• Hvordan kunne dette mønsteret ha hjulpet Simonds
Ryder å unngå å forkaste Joseph Smith som profet?

• Hvordan kan dette mønsteret hjelpe dere å forstå hvem
dere skal følge?

Gi elevene del i uttalelsen av eldste Marvin J. Ashton i
innledningen til kapittel 52 ovenfor (s. 94).

Innledning
Algernon Sidney Gilbert, en fremgangsrik kjøpmann i
Kirtland, var ivrig etter å få vite Herrens vilje angående sin
plikt. Prestedømsbærere som søker Guds vilje, skulle
minnes noen ord av president James E. Faust, rådgiver i
Det første presidentskap. Han har sagt: «Kirkens preste-
dømme er ansvarlig for å hjelpe rettferdighetens verk
fremover i hele verden. Prestedømstjeneste krever at vi
setter til side våre selviske interesser og ønsker. Brødre,
vi må forberede oss så vi er i stand til å ta imot prestedøms-
kall om de skulle komme.» (Lys over Norge, juli 1997, s. 42.)

Lære og pakter 53

Vers En sann Herrens tjener:

15 Ber.

15 Har en angergiven (angrende) ånd.

15 Adlyder Herrens ordinanser.

16 Bruker vennlig og oppløftende språk.

17 Mottar Herrens kraft.

17 Arbeider og underviser ifølge Guds åpenbaringer.
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Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Gjennom prestedømsledere kaller Herren personer til å

virke i hans rike (se L&p 53:1–4, se også 5. trosartikkel).

• Å forsake verden og holde ut til enden fører til frelse
(se L&p 53:2, 7, se også L&p 14:7).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 109.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 53. Gjennom prestedømsledere
kaller Herren personer til å virke i hans rike. 
(15–20 minutter)

Si til elevene: Tenk deg at du er en leder i Kirken med
ansvar for å kalle medlemmer til oppgaver.

• Hvordan tror dere at dere ville avgjøre hvem som skulle
kalles til en spesiell stilling?

• Hvorfor ville det være viktig å involvere Herren i denne
avgjørelsen?

• Hvordan skal medlemmer kalles? (Se 5. trosartikkel.)

• Hvordan er dette bedre enn å la dem velge de kallene
de ønsker?

• Hvorfor tror dere kall blir åpenbart gjennom ledere i
Kirken istedenfor gjennom medlemmene selv?

Be elevene lese kapitteloverskriften til Lære og pakter 53
og spør:

• Hvem var det som hadde bedt om å få vite hva hans kall
var i Kirken?

• Hva hadde Joseph Smith med bror Gilberts kall å gjøre?

• Hvilken rolle spilte Herren i denne prosessen?

• Hvordan ligner dette mønsteret det mønsteret som
brukes i Kirken i dag?

Les Lære og pakter 53:2–5 sammen som klasse. La elevene
finne og merke de oppgavene Sidney Gilbert fikk. Les vers 6
og forklar at ordet ordinanser har minst to betydninger. Den
mest vanlige er ritualer og seremonier, som dåp og preste-
dømsordinasjon. Men ordet kan også bety «Guds forord-
ninger, hans lover og bud, vedtekter og straffedommer som
utgår fra ham» (Bruce R. McConkie: Mormon Doctrine, 2. utg.
[1966], s. 548).

Fortell elevene at noe av det viktigste de kan gjøre for å få
kunnskap og motta åpenbaring, er å rette seg etter de bud
og den rettledning Herren gir. Les vers 6 igjen og spør:

• Hvilken velsignelse lovet Herren Sidney Gilbert hvis han
holdt sine «første ordinanser»?

• Les Matteus 7:21–23 og Jakobs brev 1:22–25. Hvordan
stemmer disse versene med det Herren sa til bror Gilbert?

Drøft betydningen av å gjøre det Herren sier, ikke bare høre
det. Gi elevene kopier av litt av en tale som Kirkens presi-
dent nylig har holdt. Gjennomgå dette med elevene, og be
dem merke det Herren forkynte gjennom sin profet som vi
må gjøre for å motta flere velsignelser. Oppfordre dem til å
følge profetens rettledning.

Lære og pakter 53:2, 7. Å forsake verden og holde
ut til enden fører til frelse. (10–15 minutter)

Be elevene gi eksempler på hva det betyr å forsake noe.
Les Lære og pakter 53:2, og spør hva Herren ber oss forsake.
Drøft hva det betyr å forsake verden. Forklar at å forsake
verden betyr å sette til side verdslige ønsker eller aktiviteter.
Vi forsaker verden ved å inngå og holde pakter med Herren
gjennom evangeliets ordinanser.

Les uttalelsen av president George Q. Cannon i kommen-
taren til Lære og pakter 53:2 i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325 (s. 109). Drøft med klassen hvordan det
vi ser på, leser, lytter til og har på oss, hjelper oss å komme
nærmere Frelseren eller bli mer lik verden. Les Lære og
pakter 53:7 og spør:

• Hvor lenge venter Herren at vi skal forsake verden?

• Hvilket løfte gir han dem som holder ut til enden?

• Hvilke egenskaper kan vi utvikle som hjelp til lettere
å holde ut?

Innledning
Å bryte hellige pakter er svært alvorlig. Eldste Boyd K.
Packer sa mens han var medlem av De tolvs quorum:

«Hold dine pakter, og du er trygg. Bryt dem, og du er i
fare. . .

. . . Vi kan ikke fritt krenke våre pakter og samtidig
unnslippe følgene.» (Lys over Norge, jan. 1991, s. 78.)

Eldste Neal A. Maxwell spurte:

«Hvordan kan vi, som individuelle medlemmer av Kirken,
overleve åndelig hvis vi ikke holder våre pakter i ære?
Hvordan kan vi overleve åndelig hvis vi åpent bryter de
pakter vi inngikk ved dåpen eller i de hellige templer?»
(Lys over Norge, juli 1988, s. 6.)

Hendelser forut for åpenbaringen i Lære og pakter 54 er et
eksempel på følgene av å bryte pakter med Gud.

Lære og pakter 54
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Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• De rettferdige kan oppnå befrielse og hvile fra trengsel

når de utøver tro på Gud, omvender seg og er ydmyke og
tålmodige (se L&p 54:3, 10, se også Mosiah 24:8–16).

• De som holder sine pakter, mottar Guds velsignelser,
mens de som ikke gjør det, mottar Guds straffedommer
(se L&p 54:4–6, se også Mosiah 2:38, Alma 34:16).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 99.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 110.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 54. De som holder sine pakter,
mottar Guds velsignelser, mens de som ikke gjør
det, mottar Guds straffedommer. (20–25 minutter)

Fortell følgende beretning slik den ble fortalt av eldste F.
Burton Howard, medlem av De sytti, om en ti timers biltur
han tok med sin hustru og lille sønn:

«Etter solnedgang, da vi ennå hadde to timer igjen å
kjøre, bestemte vi oss for å ha en lek. Hensikten med
leken var å prøve å få en utslitt gutt til å sovne. . . Vi sa
til den lille gutten vår i baksetet: ‘La oss leke gjemsel.’
Det ble han entusiastisk med på. Vi sa: ‘Lukk øynene
dine, og lukk dem ikke opp før vi roper på deg. Vi
trenger tid til å gjemme oss.’

Leken begynte. En passasjer i forsetet krøp sammen
i setet, og 10–15 sekunder senere kom signalet ‘OK’.
Vår sønn bøyde seg da over setet og sa: ‘Aha! Jeg fant
deg!’ Så sa vi: ‘Neste gang skal vi gjemme oss bedre.
Lukk øynene igjen. Ett minutt eller mer gikk. Så ropte
vi igjen, og han klatret energisk over setet og fant oss.
Til slutt sa vi: ‘Vi har et virkelig bra sted å gjemme
oss denne gangen. Det vil ta lenger tid. Lukk øynene,
og vi vil si fra til deg.’

Det gikk ett minutt, to minutter, fem minutter. Vi
kjørte i taushet. Roen var herlig. Vi må ha kjørt et
par mil før vi begynte å hviske gratulasjoner til hver-
andre for det vellykkede resultatet av vår lurelek.
Så, fra baksetet, hørte vi den hulkende stemmen til
en såret liten gutt: ‘Dere ropte ikke på meg, og dere
sa dere skulle!’

‘Dere gjorde ikke det dere sa dere skulle.’ Hvilken
fryktelig anklage. Det var et erkjennelsens øyeblikk
i vårt liv. Vi visste at vi aldri kunne leke den leken
igjen.» (Lys over Norge, juli 1996, s. 29.)

Drøft følgende spørsmål med klassen:

• Hvorfor tror dere eldste Howard beskrev den opple-
velsen som et «erkjennelsens øyeblikk»?

• Hvorfor er det viktig å holde løfter og gjøre det vi blir
enige om?

• Har noen noensinne brutt løfter overfor dere? Hva
følte dere?

• Hva føler dere når folk holder det de har forpliktet seg
til overfor dere?

Be elevene lese kapitteloverskriften til Lære og pakter 54 og
finne en som hadde brutt en pakt. Ta med opplysningene i
historisk bakgrunn for kapittel 54 i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325 (s. 110), og spør:

• Hvilken pakt hadde Leman Copley inngått?

• Hvor alvorlig er et løfte eller en pakt som sluttes med
Herren?

• Hva ventet de hellige som kom til Ohio fra New York?

Les Lære og pakter 54:4–5, og drøft hva disse versene sier
om betydningen av pakter. Les vers 7–9 for å finne ut hva
disse hellige skulle gjøre. Les vers 6 og 10 og se etter hvilke
velsignelser Herren lover dem som holder sine pakter og er
tålmodige i prøvelser. Drøft hvor verdifulle disse løftene er
for oss.

Les fortsettelsen av eldste Howards uttalelse:

«Medlemmer av Kirken forplikter seg til å gjøre
mange ting. . . Vi inngår pakter. . . Akkurat som i
hendelsen i bilen for mange år siden, unnlater vi av og
til å gjøre det vi har sagt vi vil gjøre. . .

Vi er et paktsfolk. Hvis det er noe ved medlemmer av
Kirken som setter oss i en særstilling, så er det at vi inn-
går pakter. Vi trenger dessuten å være kjent som et folk
som overholder pakter. Å gi løfter er lett, men å følge opp
og gjøre det vi har lovet, er en annen sak. Det innebærer
å stå løpet ut, være standhaftig og urokkelig. Det inne-
bærer å bevare troen og forbli trofast til enden, uansett
om vi møter suksess eller nederlag, tvil eller motløshet.
Det innebærer å holde seg nær til Herren med hele sitt
hjerte. Det innebærer å gjøre alt vi lover å gjøre med all
vår styrke – selv når vi kanskje ikke har lyst til det.

Jeg var en gang tilstede i en begravelse sammen med
eldste M. Russell Ballard. En uttalelse han kom med
der, har sittet i meg i mange år. Han sa: ‘Livet er ikke
over for en siste-dagers-hellig før han eller hun er
trygt avgått ved døden, med sitt vitnesbyrd intakt som
et skinnende lys.’ ‘Trygt avgått ved døden’ – hvilken
utfordrende tanke. Brødre og søstre, vi er ikke i
trygghet før vi har viet vårt hjerte til Herren – før vi
har lært å gjøre det som vi har lovet.» (Lys over Norge,
juli 1996, s. 29–30.)
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Innledning
Kort tid etter at William W. Phelps hadde hørt om gjenopp-
rettelsen, dro han til Kirtland. Der søkte han Herrens
veiledning gjennom profeten Joseph Smith. Herren har sagt:
«Velsignet er de som lytter til mine bud og låner øre til mine
råd, for de skal lære visdom» (2. Nephi 28:30). Lære og
pakter 55 inneholder Herrens instruksjoner til bror Phelps.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• De som blir døpt ene og alene til Guds herlighet, skal

få forlatelse for sine synder og Den hellige ånds gave
(se L&p 55:1).

• Gud gir rettledning til dem som ber om det (se L&p 55,
se også L&p 4:7).

• Det behager Gud at man får en utdannelse (se L&p 55:4,
se også 2. Nephi 9:29, L&p 88:77–80, 90:15).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 103.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 111.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 55:1–5. De som blir døpt ene og
alene til Guds herlighet, skal få forlatelse for sine
synder og Den hellige ånds gave. (15–20 minutter)

La elevene synge en salme av W. W. Phelps (f.eks. «Guds
ånd som en ild», «Vi gledes og frydes» eller «Snart Israels
Forløser»). Spør: Hva har denne salmen felles med Lære og
pakter 55?

Ta med opplysninger om W. W.Phelps fra historisk bakgrunn
for kapittel 55 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325
(s. 111). Les Lære og pakter 55:1 og se etter hva Herren sa
W. W. Phelps måtte gjøre for å bli tilgitt og motta Den hellige
ånd. Bær vitnesbyrd om at vi stadig må granske vårt liv
for å se om våre ønsker er rettet mot Guds herlighet eller
tilfredsstiller vår egen stolthet.

Les vers 2–5 for å finne ut hva Herren ønsket at bror Phelps
skulle gjøre. Drøft hvordan han kunne gjøre dette enten for
å bygge opp Guds rike eller henlede oppmerksomhet på
seg selv. Oppfordre elevene til å undersøke grunnene til at
de virker i Kirken: for å ære Gud eller bygge opp seg selv.

Lære og pakter 55

Tegn en stige som står mot en vegg, på tavlen. Spør elevene
hvordan det å klatre i en stige kan sammenlignes med å
etterleve evangeliet. Les følgende uttalelse av profeten
Joseph Smith:

Forklar at å etterleve evangeliet ut fra feilaktige grunner
ville være som å klatre opp en stige som var plassert mot
feil vegg. Hjelp elevene å forstå at vi ikke bare må gjøre det
Gud ber oss om, men gjøre dette av riktige grunner. Spør:

• Hvordan påvirker vår motivasjon til å klatre i evangeliets
stige hvor godt vi klarer å klatre?

• Hvorfor er det viktig å gjøre det Gud ber oss om, ene og
alene til hans herlighet?

Innledning
Herren har sagt: «Se, der er mange kalt, men få er utvalgt.
Og hvorfor er de ikke utvalgt? Fordi deres hjerter begjærer
denne verdens gods» (L&p 121:34–35). Dette ser ut til å
ha vært et problem blant noen av de hellige i Thompson i
Ohio (se L&p 56:6). Da Leman Copley trakk seg fra sin
pakt (avtale) om å stille en del av sin eiendom til de helliges
disposisjon i Colesville, tilbakekalte Herren Newell Knights
misjonskall for at han kunne føre de utstøtte fra Colesville
til Missouri (se v. 6–7). Ezra Thayres engasjement i proble-
mene i Thompson hindret ham i å forberede seg til sin
misjon sammen med Thomas B. Marsh (se v. 5, se også
kapitteloverskriften til L&p 54 og 56). Herren befalte Ezra
Thayre å «omvende seg fra sin stolthet og fra sin egen-
kjærlighet» (v. 8).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• De som gjør opprør mot Gud, blir straffet av ham 

(se L&p 56:1–4, 8–17, se også Mosiah 2:36–37, L&p 1:3).

• Herren kan gi og tilbakekalle bud slik han velger det
(se L&p 56:4–11, se også L&p 58:32).

Lære og pakter 56

«Når du klatrer oppover en stige, må du begynne
nederst og gå oppover trinn for trinn inntil du
kommer til toppen. Og slik er det også med evange-
liets prinsipper – du må begynne med det første og gå
videre inntil du har lært alle opphøyelsens prin-
sipper.» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 263.)

Lære og pakter 56
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• Rikdommer kan forderve sjelene til både rik og fattig.
Alle som omvender seg og ydmykt retter seg etter
sannheten, skal arve jorden (se L&p 56:14–20, se også
Matteus 19:23–26, 1. Timoteus 6:10).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 102–104.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 112–113.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 56. De som gjør opprør mot Gud,
blir straffet av ham. (20–25 minutter)

Be elevene definere opprør. Be noen fortelle hva de har
skrevet. Les følgende uttalelse av eldste Spencer W. Kimball,
som da var medlem av De tolvs quorum:

La elevene lese Lære og pakter 56:14–17 og finne uttrykk
som beskriver opprør. Be elevene gi eksempler på opprør
hos personer på sin egen alder.

Gjennomgå eksemplene på opprør i innledningen til kapittel
56 ovenfor. Les Lære og pakter 56:1–4 og spør: Hva sier
disse versene om de opprørske? Les Mosiah 2:36–39 og 16:5,
og spør hva disse versene sier om opprør.

Les Lære og pakter 56:5–11, 14, 18–20, og hjelp elevene å
sammenligne følgene av opprør med følgene av ydmykhet,
slik det beskrives i disse versene. Les vers 18 på ny, og lag en
liste over hva vi kan gjøre for å motta de lovede velsignelser.

«Opprør mot Gud er en vanlig synd. Denne tilkjen-
negir seg ved at man med vitende og vilje nekter å
adlyde Guds bud, forkaster hans tjeneres råd og står
i opposisjon til rikets verk – det vil si at man ikke
retter seg etter Guds vilje gjennom bevisste ord og
forsettlige handlinger. . .

Blant Kirkens medlemmer viser opprøret seg ofte i
form av kritikk av autoriteter og ledere. . . De klager
over programmene, snakker nedsettende om de
innsatte autoriteter og oppkaster vanligvis seg selv
til dommere. Etter en stund holder de seg borte fra
Kirkens møter på grunn av innbilte fornærmelser
og unnlater å betale tiende og oppfylle sine andre
forpliktelser i Kirken. Kort sagt har de frafallets ånd
i seg, og den er nesten alltid det man høster av kritik-
kens sæd. . .

Slike mennesker bærer ikke vitnesbyrd for sine etter-
kommere, ødelegger troen i sitt eget hjem og nekter
faktisk etterfølgende generasjoner ‘rett til preste-
dømmet’, generasjoner som ellers kunne ha vært
trofaste i alle ting.» (Tilgivelsens mirakel, s. 46–47.)

Lære og pakter 56:16–20. Rikdommer kan forderve
sjelene til både rik og fattig. Alle som omvender
seg og ydmykt retter seg etter sannheten, skal arve
jorden. (10–15 minutter)

Del elevene i to grupper. La en gruppe tenke seg at de er
rike og den andre gruppen at de er fattige. La hver gruppe
drøfte følgende spørsmål: «Hva tror dere ut fra deres
økonomiske stilling ville være den største utfordring for
dere med hensyn til å være trofast i Kirken?» Be et medlem
av hver gruppe fortelle klassen hva de har drøftet.

La elevene sammenligne Lære og pakter 56:16–17 med
1. Timoteus 6:10, og spør:

• Hva sa Herren kunne forderve sjelen til de rike?

• Hvilke fristelser advarte Herren de fattige mot?

• Hvilke av disse utfordringene finnes blant rike og fattige
i dag?

• Les Lære og pakter 56:18. Hva er løsningen på disse
problemene ifølge dette verset?

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

Les vers 18–20. Bær vitnesbyrd om at selv om både rike og
fattige kan gjøre seg skyldig i den synd stolthet er, gjør
ydmykhet det mulig for alle å motta Herrens velsignelser
som beskrives i disse versene.

Innledning
Mens profeten arbeidet med Joseph Smiths oversettelse
av Bibelen i november og desember 1830, lærte han mer om
byen Sion på profeten Enoks tid (se Moses 6–7). I februar
mottok Joseph Lære og pakter 42, som lovet at stedet for

Lære og pakter 57

«Stolthet er en synd som lett kan sees i andre, men
sjelden i oss selv. De fleste av oss ser på stolthet som
en synd som fester ved dem som står på toppen, slike
som de rike og lærde som sies å se ned på de andre
(se 2. Nephi 9:42). Men det finnes en langt mer utbredt
sykdom blant oss – og det er den stolthet som skuer
opp fra bunnen. Den kommer til uttrykk på så mange
måter, slik som ved kritikk av andre, sladder, baksnak-
king, knurring, å leve over evne, misunnelse, begjær,
tilbakeholdenhet med takknemlighet og ros som
kan løfte andre, og ved å være utilgivende og sjalu.»
(Lys over Norge, juli 1989, s. 4.)
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Det nye Jerusalem, en annen Sions by som de hellige skal
bygge i de siste dager, skulle bli kunngjort (se v. 62).

I juni 1831 kalte Herren Joseph Smith og noen eldster til å
reise til Missouri, hvor deres arveland skulle tilkjennegis
(se L&p 52). 20. juli, like etter at profeten ankom, åpenbarte
Herren at «Missouris land» var blitt «innviet for de helliges
samling», og at Independence var «stedet for Sions stad»
(L&p 57:1–2, se v. 3).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren utpekte Independence, Jackson County,

Missouri, som stedet for Det nye Jerusalem og for Sion
(se L&p 57:1–5, se også 3. Nephi 20:22, 21:23–24).

• Herren oppfordrer de hellige til å skaffe seg et ærlig leve-
brød og bruke av sine midler til å hjelpe til med å bygge
opp Guds rike (se L&p 57:6–12).

• Vår utdannelse, opplæring og erfaring kan være nyttig
når det gjelder å bygge opp Guds rike (se L&p 57:6–14).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 105–107.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 113–114.

Undervisningsforslag 
Merk: Minn elevene om at mellom 1831 og 1838 samlet
Kirkens medlemmer seg både i Kirtland-området i Ohio
og på forskjellige steder i Missouri. Profeten Joseph Smith
bodde i Ohio til 1838, men tok turer til Missouri, noe
også hans rådgivere i presidentskapet og apostlene gjorde
(etter at de hadde blitt valgt i 1835).

Lære og pakter 57:1–5. Herren utpekte Indepen-
dence, Jackson County, Missouri, som stedet for
Det nye Jerusalem og for Sion. (20–25 minutter)

Les denne uttalelsen av profeten Joseph Smith:

Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor tror dere Guds folk har ment at oppbyggingen av
Sion har vært et så viktig og interessant emne?

• Hva vet dere om byggingen av Sion?

• Hva vil dere gjerne vite om dette emnet?

«Oppbyggingen av Sion er en sak som har interessert
Guds folk til alle tider. Det er et emne som profeter,
prester og konger har dvelt ved med særlig stor glede.
Med fryd har de sett frem til den tid vi lever i, og
oppildnet av en himmelsk og frydefull forventning
har de sunget, skrevet og profetert om denne vår dag.»
(Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 175.)

Gi elevene kopier av følgende oversikt som utdelingsark:

Del ut henvisningene til elevene, og la dem studere dem.
Sammen som klasse gjennomgår dere henvisningene i riktig
rekkefølge. Be de elevene som har studert henvisningene,
fortelle hva skriftstedet sier om Sion. La dem fylle ut over-
sikten på grunnlag av samtalen.

Legg merke til hvor mange ganger templer blir omtalt i
forbindelse med Sion (se 2. Nephi 12:2–3, L&p 42:36, 57:3,
Moses 7:21). Fortell elevene at templer hjelper folk å bli rene
av hjertet og gjør dem i stand til å inngå pakter med Herren
for å opprette Sion. Les følgende uttalelse av eldste Lance B.
Wickman, medlem av De sytti:

Påpek at Herren ga de hellige kunnskap om Sion gradvis.
Herren bruker ofte dette mønsteret når han tilkjennegir sin
vilje. Vi lærer litt, vi handler ifølge det, og så lærer vi litt
mer. Hvert steg er viktig i vår fremgang.

Lære og pakter 57:6–16. Vår utdannelse, opplæring
og erfaring kan være nyttig når det gjelder å bygge
opp Guds rike. (15–20 minutter)

Spør noen elever om hva foreldrene gjør for å tjene til livets
opphold. Drøft hvordan disse yrkene er viktige og til velsig-
nelse for andre.

«Ordene Sion og tempel hører sammen. . . For Sion, som
er de rene av hjertet, har templet nøkkelen som låser
opp hellig grunn – steder der det er fryd og glede –
mens de som går på Babylons stier, er dømt til sorg.»
(Lys over Norge, jan. 1995, s. 81–82).

Skriftsted Hva det lærer oss om Sion

1. Nephi 13:37

2. Nephi 12:2–4

Ether 13:4–8

L&p 6:6

L&p 21:1, 7

L&p 28:8–9

L&p 29:7–8

Moses 7:13–21

L&p 38:16–27, 34–35, 39

L&p 42:8–9, 31–36

L&p 45:11–14, 64–71

L&p 48:3–6

L&p 49:24–25

L&p 52:2–5, 42–43

L&p 57:1–5

Lære og pakter 57
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Les Lære og pakter 57:8, 11, 13–15. Sett ring rundt navnene
eller embedene til fire personer som Herren ønsket skulle
«bosette» seg, eller som han ønsket skulle hjelpe andre til å
«bosette» seg, i Sion. (Merk: I vers 15 viser «biskopen» til
Edward Partridge og «fullmektigen» til Sidney Gilbert, se
L&p 41:9, 57:6–7.) Gi elevene følgende opplysninger om
disse fire personene:

Be elevene studere Lære og pakter 57:6–16 og drøfte
følgende spørsmål:

• Hva ba Herren hver av disse fire personene gjøre for
å hjelpe til med å bygge opp Sion?

• Hvordan forberedte deres talenter og opplæring dem til
å bygge opp Herrens rike?

• Hva ofrer generalautoritetene i dag? (De gir avkall på
sin yrkeskarriere for å tjene Herren på heltid.)

• På hvilke måter kan dere utvikle talenter eller søke å få
opplæring? (Studere musikk, forfatterskap eller annen
kunst, gjøre deres beste i alle fag på skolen, ta en universi-
tetsgrad, arbeide som lærling eller ta en handelsskole,
lære å arbeide hardt og ærlig i enhver jobb.)

• Hvordan kan deres utdannelse, opplæring og deres
talenter være nyttige når det gjelder å bygge opp Guds
rike, nå og i fremtiden?

Innledning
Det gikk ca. 365 år fra Herren kalte Enok til å forkynne
til hans by ble tatt opp til himmelen (se L&p 107:48–49,
Moses 7:68). Da Lære og pakter 58 ble åpenbart, var Kirken
ennå ikke halvannet år gammel. Medlemmer av Kirken
kom til Missouri for å bygge opp Sion, men Sion ble ikke
bygget mens disse første hellige levde. Det arbeidet de
gjorde og de åpenbaringene de mottok, la imidlertid grunn-
laget for den siste evangelieutdeling før Herrens komme.

Lære og pakter 58

Skribent, redaktør, boktrykker og utgiver
som hadde arbeidet i eller grunnlagt flere
aviser.

William W. Phelps

En fremgangsrik kjøpmann.Sidney Gilbert

En talentfull forfatter, redaktør og taler som
underviste i skolen og praktiserte jus.

Oliver Cowdery

En kjøpmann som eide et firma som laget
hatter.

Edward Partridge

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren valgte profeten Joseph Smith og andre til å «vitne»

om det land som Sion skulle bygges på, og til å legge den
fysiske og åndelige grunnvollen (se L&p 58:1–13, 49–59).

• Herren lover evige velsignelser til dem som trofast holder
budene, selv i trengsel (se L&p 58:2–5).

• Sion blir bygget ved å forkynne evangeliet for verden
og samle mennesker til hennes staver som forberedelse
til Herrens komme (se L&p 58:8–11, 44–48, 61–65, se
også L&p 45:64–67).

• Herren kalte biskoper til å dømme Kirkens medlemmer
ifølge hans lover. Kirkens medlemmer skulle være lydige
mot landets lov (se L&p 58:14–23, se også L&p 134:5,
10–11, 12. trosartikkel).

• Vi skulle se etter anledninger til å gjøre godt og tjene
andre, uten å bli bedt av Herren eller hans ledere 
(se L&p 58:26–29).

• Under innvielsesloven skulle medlemmene gi alt de
hadde, til Herren gjennom biskopen, og til gjengjeld
skulle de motta en passende arv (se L&p 58:35–39, 49–53).

• Omvendelse omfatter bekjennelse og forsaking av synd.
Herren tilgir syndene til den som omvender seg, og
han husker dem «ikke mer» (se L&p 58:42–43, se også
Mosiah 4:9–10, L&p 59:12).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 105–107.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 114–118.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 58:1–13, 44–65. Herren
valgte profeten Joseph Smith og andre til å

«vitne» om det land som Sion skulle bygges på,
og til å legge den fysiske og åndelige grunnvollen.
(25–30 minutter)

Les følgende uttalelse av profeten Joseph Smith: «Å bygge
opp Sion skulle være vårt fremste mål» (Profeten Joseph
Smiths læresetninger, s. 119). Drøft følgende spørsmål:

• Hva har dere allerede lært om Sion av å studere Lære og
pakter?

• Hvorfor tror dere Sion er et så verdifullt emne å studere?

Si til elevene: Tenk dere at dere var sammen med Joseph
Smith da Herren bekjentgjorde stedet for byen Sion. Hva
ville dere deretter gjerne vite? La elevene lese kapittel-
overskriften til Lære og pakter 58 og se hva de hellige
ønsket å vite. Forklar at denne åpenbaringen ga de hellige
litt kunnskap om hvordan de skulle bygge opp Sion.

S  M  T  W  TH  F  S
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Les Lære og pakter 58:1–13, 44, og se etter hva Herren
fortalte profeten om Sion. Spør:

• Hvilke ord eller uttrykk viser at Sion ikke ville bli helt
opprettet på den tiden?

• Hvilken rolle ville prøvelser ha i oppbyggingen av Sion?

Forklar at selv om Sion ikke skulle opprettes på de første
helliges tid, hadde de likevel et viktig arbeid å gjøre for å få
dette til å skje. Hjelp elevene å oppdage hvorfor Herren lot
disse første hellige samles i Sion, ved å gjennomgå vers 6–13
i detalj. Drøft følgende uttrykk:

• «Forat I må være lydige» (v. 6).

• «Forat eders hjerter må være rede til å bære vitnesbyrd
om det som skal komme» (v. 6).

• «Forat I kan ha den ære å legge grunnvollen» til Sion
(v. 7).

• «Forat I kan ha den ære å. . . vitne om det land hvorpå
Guds Sion skal stå» (v. 7).

• «Forat det må beredes et rikt nærende måltid for de
fattige» (v. 8, se v. 9–11, se også kommentaren til
L&p 58:8–11 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325,
s. 115).

• «Forat vitnesbyrdet må utgå fra Sion» (v. 13).

Be elevene sette opp en liste over hva de mener kreves
av Kirkens medlemmer i dag for å bygge opp Sions sak.
La dem fort se gjennom vers 44–65 og se etter bud som
samsvarer med punkter på listen. Spør: Hva hindrer oss i
å gjøre dette? Ta med følgende rettledning fra president
Spencer W. Kimball:

«I mange år er vi blitt undervist om at et viktig slutt-
resultat av vårt arbeid, vårt håp og vår streben i dette
arbeidet er oppbyggingen av et siste-dagers Sion,
et Sion kjennetegnet av kjærlighet, harmoni og fred –
et Sion hvor Herrens barn er ett.

Visjonen av hva vi driver på med og hva som skulle
være resultatet av vårt arbeid, må holdes klar i vårt
sinn. . .

Selv om det er viktig å ha denne forestilling klar i
tankene, vil ikke definering og beskrivelser av Sion
frembringe den. Det kan bare gjøres ved stadig og
samlet daglig anstrengelse av ethvert medlem av
Kirken. Uansett hva prisen blir i slit og offer, må vi
‘gjøre det’.» (Lys over Norge, okt. 1978, s. 143, 145.)

Lære og pakter 58:2–5. Herren lover evige
velsignelser til dem som trofast holder budene,
selv i trengsel. (10–15 minutter)

Be elevene definere trengsel. (Trengsel betyr lidelse,
prøvelse eller nød.) Les følgende uttalelse av eldste Marion
G. Romney:

La elevene skrive ned det de mener er de største prøvelsene
personer på deres alder har. Drøft det de har skrevet. Les
Lære og pakter 58:2–4, og se etter hva Herren sa om
trengsel. Spør: Hvordan kan disse versene hjelpe noen å
overvinne livets utfordringer?

La elevene lese Romerbrevet 8:16–18, Ether 12:6, Lære og
pakter 98:3, 12–15 og regne opp Herrens løfter til dem som
holder ut i trengsel. Les følgende uttalelse av president
Brigham Young, og bær vitnesbyrd om sannheten av det:

Lære og pakter 58:8–11, 44–48, 63–65. Sion blir
bygget ved å forkynne evangeliet for verden og
samle mennesker til hennes staver som forbere-
delse til Herrens komme. (20–25 minutter)

Gi hver elev et av følgende skriftsteder: Johannes 4:13–14,
Johannes 4:31–34, Johannes 6:47–51, 2. Nephi 9:50. La elevene
lese det skriftstedet de har fått tildelt, og foreslå ord eller
uttrykk som kan fullføre følgende setning: «Jesu Kristi evan-
gelium er som _______ fordi det _______ .» Spør elevene
om de kan komme på andre ord som kunne passe i tomrom-

«Vi snakker om våre prøvelser og problemer her i
dette liv, men kan dere tenke dere at dere kan se dere
selv tusener og millioner av år etter at dere har vist
dere trofaste mot deres religion disse få korte årene i
denne tid og har oppnådd evig frelse og er blitt kronet
med herlighet i Guds nærhet? Se da tilbake på deres
liv her, og se tapene, korsene og skuffelsene, sorgene. . .
Dere vil bli tvunget til å utbryte: ‘Men hva hadde det
å si?’ Dette var bare for et øyeblikk, og nå er vi her.
Vi har vært trofaste noen øyeblikk i jordelivet, og nå
nyter vi evig liv og herlighet.’» (Læresetninger fra
Kirkens presidenter – Brigham Young, s. 178.)

«På samme måte som Jesus måtte utholde lidelse for
å prøves, må alle mennesker utholde lidelse for å
prøves. . .

[Profeten Joseph Smith forkynte:] ‘. . . alle de hellige. . . ,
profeter og apostler, har måttet gjennomgå store
trengsler. . .’ (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 197.)»
(Conference Report, okt. 1969, s. 58.)
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mene. Les Lære og pakter 58:8–11 og se etter hva Herren
sammenlignet det gjengitte evangelium med. Spør:

• Hvordan er evangeliet som et godt måltid?

• Hvem inviteres til festmåltidet?

• Hvordan inviterer vi andre til festmåltidet?

Hjelp elevene å forstå at dette festmåltidet er assosiert med
«Lammets bryllup» (v. 11), som viser til Jesu Kristi annet
komme. Les Matteus 22:1–14, Lukas 14:16–24, Joh.åp. 19:9,
og drøft hva disse versene sier om festmåltidet og Det annet
komme. Spør: Hva skulle vi gjøre for å forberede oss selv
og andre til Det annet komme? Les Lære og pakter 58:44–48,
63–65, og se etter hva Herren sa hans tjenere skulle gjøre
for å bygge opp Sion og gjøre forberedelser til Det annet
komme. For hver befaling de finner, lar du dem forklare
hvorfor de mener den er viktig.

Lære og pakter 58:26–29 (Kjenn Skrif-
tene, Lære og pakter 58:26–27). Vi

skulle se etter anledninger til å gjøre godt og tjene
andre, uten å bli bedt av Herren eller hans ledere.
(10–15 minutter)

La elevene skrive Lære og pakter 58:26–29 med egne ord. La
dem se i elevens studieveiledning hvis de trenger hjelp med
noen av uttrykkene (se under «Forstå Skriftene» for L&p 58).
Drøft følgende spørsmål:

• Hva betyr å «arbeide ivrig» (v. 27)?

• Hvordan kan vi vite hva som er en «god sak»? 
(Se Moroni 7:13–16.)

• Hvilken «evne» har vi som gjør at vi kan gjøre godt
(v. 28)?

La elevene arbeide to og to og lage to historier: en som viser
et godt eksempel på disse versene, og en som er et dårlig
eksempel. La elevene fortelle noen av historiene.

Les følgende uttalelse av eldste Ezra Taft Benson, som da var
medlem av De tolvs quorum:

«Vanligvis gir Herren oss generelle mål som skal nås
og noen retningslinjer vi skal følge, men han venter
at vi skal utarbeide de fleste detaljer og metoder.
Metoder og fremgangsmåter utvikles vanligvis
gjennom studium og bønn og ved å leve slik at vi kan
motta og følge Åndens tilskyndelser. Mindre åndelig
utviklede mennesker, slik som folket på Moses’ tid,
måtte befales i mangt og mye. I dag ser de som er
åndelig våkne, på målene, studerer retningslinjene
som Herren og hans profeter har gitt, og handler så i
ydmykhet – uten å måtte befales ‘i alle ting’. Denne
holdning forbereder mennesker til guderang. . .

S  M  T  W  TH  F  S

Oppfordre elevene til å arbeide ivrig for gode saker.

Lære og pakter 58:42–43 (Kjenn Skrif-
tene). Omvendelse omfatter bekjen-

nelse og forsaking av synd. Herren tilgir syndene
til den som omvender seg, og han husker dem
«ikke mer». (15–20 minutter)

Be en elev hoppe så langt som mulig, og sett merke for
elevens beste resultat etter to eller tre forsøk. La eleven ta
på seg en tung ryggsekk og hoppe igjen. Merk av det beste
resultatet denne gangen.

Be klassen forklare hvordan denne konkretiseringen angår
den synd vi begår. La dem lese Lære og pakter 58:43 og
finne ut hva vi må gjøre for å bli kvitt den tunge synde-
byrden. Drøft hva ordet avstå (forsake) betyr, og hjelp elevene
å forstå prinsippet bekjennelse bedre.

Bruk følgende uttalelser. Mens eldste Spencer W. Kimball
var medlem av De tolvs quorum, sa han:

Eldste Richard G. Scott har sagt:

«Du må alltid bekjenne dine synder for Herren.
Hvis det dreier seg om alvorlige overtredelser, f.eks.
umoral, må de bekjennes for biskopen eller stavspre-
sidenten. Jeg ber dere forstå at bekjennelse ikke er
omvendelse. Det er et viktig trinn, men er ikke nok
i seg selv. Delvis bekjennelse ved å nevne mindre
alvorlige feilgrep vil ikke hjelpe deg å oppklare en
alvorligere overtredelse som du ikke har bekjent. For
å få tilgivelse er det ytterst viktig at du er villig til å
avsløre alt du har gjort, for Herren og, om nødvendig,
for hans dommer i prestedømmet.» (Lys over Norge,
juli 1995, s. 77–78.)

«Ingen kan noensinne få tilgivelse for en overtredelse
før omvendelse har funnet sted, og man har ikke
omvendt seg før man har blottlagt sin sjel og innrøm-
met sine hensikter og svakheter uten unnskyldninger
eller bortforklaringer.» (Love versus Lust, Brigham
Young University Speeches of the Year [5. jan. 1965],
s. 10.)
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Noen ganger venter Herren håpefullt på at hans barn
skal handle selv, og når de ikke gjør dette, taper de den
største prisen, og Herren vil enten gi opp hele saken
og la dem lide konsekvensene, eller han må forklare
det mer detaljert. Vanligvis, frykter jeg, vil vår beløn-
ning bli mindre jo mer han må forklare.» (Conference
Report, apr. 1965, s. 121–122.)
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Les vers 60 og spør:

• Hva gjorde Ziba Peterson med sine synder?

• Hva betyr uttrykket «han. . . har i sinne å skjule dem»?

• Les Lære og pakter 121:37. Hva skjer med folk som
skjuler sine synder?

• Hvordan prøver folk å skjule sine synder?

• Kan vi egentlig skjule våre synder?

Fortell elevene at det hebraiske ordet for sone er avledet
fra et ord som betyr «å dekke». Be elevene lese Lære og
pakter 19:16–20, 58:42–43 og finne ut hvordan vi kan få
våre synder «dekket» gjennom Jesu Kristi forsoning.

Fortell elevene at hvis de er i tvil om de skulle bekjenne
en synd, skulle de spørre sin biskop om dette. Han kan
hjelpe dem til å vite med sikkerhet. Bemerk at elever ofte
er bekymret for hva biskopen vil tro om dem hvis de
bekjenner sin synd. Du kan gjerne invitere en biskop til
klassen for å drøfte denne saken. Eller bruk følgende
uttalelse av president Gordon B. Hinckley, daværende
rådgiver i Det første presidentskap:

Innledning
Kort tid etter at Herren hadde åpenbart hvor byen Sion
skulle bygges (se L&p 57:1–3), og hadde gitt profeten
beskjed om å kjøpe land for å kunne samle de hellige til
Sion (se L&p 58:44–58), åpenbarte han kapittel 59, som
inneholder mange av de bud de hellige må holde for å
bygge opp Sion. Herren lovet dem som holdt disse budene,
«jordens gode ting» (v. 3, se v. 16–20), «i sin tid . . . åpenba-
ringer» (v. 4), evnen til å holde seg «ubesmittet av verden»
(v. 9) og «fred i denne verden, og evig liv i den tilkom-
mende» (v. 23).

Lære og pakter 59

«Enhver av dere har en biskop, som har blitt ordinert
og beskikket ved det hellige prestedømmes
myndighet, og som er berettiget til Herrens inspirasjon
når han virker i sitt embede. Han er en mann med
erfaring, han er en mann som forstår, han er en mann
som i sitt hjerte føler kjærlighet til ungdommen i sitt
ward. Han er en Guds tjener som forstår sin taushets-
plikt, og som vil hjelpe dere med deres problemer.
Vær ikke redd for å snakke med ham.» (Lys over Norge,
apr. 1984, s. 82.)

I dag fortsetter vi å bygge på grunnvollen som ble lagt av
Kirkens tidlige medlemmer. President Gordon B. Hinckley
har vitnet:

«Jeg ser en strålende fremtid i en meget usikker verden.
Hvis vi vil holde fast ved våre verdinormer, hvis vi vil bygge
på vår arv, hvis vi vil vandre i lydighet for Herren, hvis vi
ganske enkelt vil etterleve evangeliet, vil vi bli velsignet på
en storartet og fantastisk måte. Vi vil bli betraktet som et
eiendommelig folk som har funnet nøkkelen til en spesiell
lykke.» (Lys over Norge, jan. 1998, s. 71.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• De som holder Herrens bud, mottar timelige og åndelige

velsignelser i dette liv og evig liv i den kommende verden
(se L&p 59:1–8, 15–20, 23, se også Salme 37:9, Mosiah 2:41,
L&p 14:7).

• Det behager Gud at vi gir uttrykk for vår takknemlighet
overfor ham og holder hans bud (se L&p 59:7, 21, se også
Mosiah 2:20–22).

• Sabbatsdagen er en dag for hvile og tilbedelse. Å holde
sabbatsdagen hellig hjelper oss å overvinne synd og
motstå fristelse (se L&p 59:9–14, se også Jesaja 58:3–14).

• Gud skapte verden til menneskenes bruk og nytte. Vi skal
bruke jordens ressurser med visdom og skjønnsomhet
(se L&p 59:16–20, se også 1. Nephi 17:36, L&p 49:19).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 105–107.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 119–124.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presentasjon
9, «På min hellige dag» (17.26), kan brukes når Lære

og pakter 59:9–20 blir gjennomgått (undervisningsforslag
finnes i Visningshjelp – Lære og pakter og Kirkens historie).

Lære og pakter 59. De som holder Herrens
bud, mottar timelige og åndelige velsignelser

i dette liv og evig liv i den kommende verden. 
(25–30 minutter)

La en elev lese følgende historie fortalt av søster Patricia
P. Pinegar mens hun var generalpresident for Primær.
En liten gutt gikk til parken sammen med sin far for å sende
opp en drage.

«Gutten var svært liten. Det var hans første erfaring
med drageflyvning. Faren hjalp ham, og etter mange
forsøk var dragen i luften. Gutten sprang og slapp ut 
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Spør elevene:

• Hvordan kan budene sammenlignes med en drageline?

• Les Lære og pakter 59:4. Hva lover Herren å gi de
trofaste?

• Les Lære og pakter 130:21. Hvordan ville det være en
velsignelse å motta flere bud?

• Hvordan er Guds bud tegn på hans kjærlighet til oss?

Les følgende rettledning fra Det første presidentskap:

Skriv overskriftene Bud og Konsekvenser på tavlen. La
elevene lese Lære og pakter 59:5–13 og streke under
uttrykket du skal (skal du) hver gang det forekommer.
Skriv disse budene på tavlen under riktig overskrift. Les
vers 8 og spør:

• Hva betyr å ha «et sønderknust hjerte» og en «angergiven
ånd»? (Se ordforklaring til L&p 20 i elevens studievei-
ledning. Se også uttalelsen av eldste Bruce R. McConkie
under «Forstå Skriftene» for L&p 59:8 i elevens studie-
veiledning.)

• Hvorfor tror dere det er viktig å ha et sønderknust hjerte
og en angrende ånd?

Drøft hvert bud på tavlen og hvordan samfunnet kunne ha
vært annerledes hvis folk holdt dem.

Be elevene lese vers 14–24 og understreke konsekvenser av
å holde eller ikke holde bud. Før opp det de finner, under
Konsekvenser på tavlen. Spør: Hvilke av disse konsekvensene
ville være viktigst for dere? Hvorfor?

«Guds bud (normer) er konstante, urokkelige og
pålitelige. Hvis du følger dem, vil du få utallige
velsignelser fra himmelen – innbefattet evig liv»
(Til styrke for ungdom [brosjyre, 1991], s. 5).

mer line, og snart fløy dagen høyt. Den lille gutten
var så opprømt, dragen var så flott. Til slutt var det
ikke mer line igjen til å få dragen høyere. Gutten sa til
sin far: ‘Pappa, la oss kutte linen og la dragen fly, jeg
vil se at den går høyere og høyere.’

Faren sa: ‘Lille venn, dragen vil ikke gå noe høyere
om vi kutter linen.’

‘Joda, det vil den,’ svarte den lille gutten. ‘Linen
holder dragen nede, jeg kan kjenne det.’ Faren rakte
sønnen en lommekniv. Gutten kuttet linen. På noen
få sekunder var dragen uten styring. Den føk hit og
dit og landet til sist i biter. Det var vanskelig for gutten
å forstå dette. Han var sikker på at linen holdt igjen
dragen.» (Liahona, jan. 2000, s. 80.)

Les vers 23 og spør:

• Hva betyr å ha «fred i denne verden»?

• Hvor viktig er det for dere å ha fred i dette livet?

• Hvorfor er det viktig å motta «evig liv i den tilkommende
verden»?

Be en eller to elever fortelle om en gang da de følte fred
fordi de holdt budene, eller fortell noe du selv har opplevd.
Les dette vitnesbyrdet av eldste Richard G. Scott: «Guds
kraft vil komme inn i ditt liv på grunn av din trofaste
lydighet mot hans bud» (Lys over Norge, juli 1990, s. 66).

Lære og pakter 59:7–21. Det behager Gud at vi
gir uttrykk for vår takknemlighet overfor ham og
holder hans bud. (10–15 minutter)

Gi hver elev en liten sjokoladebit eller lignende, og be dem
om ikke å spise den før du gir dem lov. Etter at alle har fått,
tar du runden igjen og gir nok en bit til dem som ga uttrykk
for takknemlighet for gaven. Spør elevene: Hvorfor fikk
noen to sjokoladebiter? Les sammen Lære og pakter 59:7,
21 og spør:

• Hvorfor er det viktig å være takknemlig?

• Hva skulle vi være takknemlige for?

• Hva mener Gud ifølge disse versene om utakknemlighet?

Be elevene lese Mosiah 2:20–22 og fortelle hvilke gaver vi
mottar fra Gud som vi ofte tar for gitt. Spør: Hva ber Gud
oss om til gjengjeld for alt han gjør for oss?

Be elevene lese Lære og pakter 59:7–19 og se etter et bud
som behandles mer detaljert enn andre. Drøft følgende
spørsmål:

• Hvordan kan vår holdning til og våre gjerninger på
sabbaten vise Herren takknemlighet?

• Hvilke aktiviteter på sabbaten viser mangel på takknem-
lighet til Herren?

• Les Lære og pakter 20:77, 79. Hvordan kan vi «minnes»
Herren hver sabbatsdag?

Avslutt med å lese følgende uttalelse av eldste LeGrand
R. Curtis, daværende medlem av De sytti: «Måten vi hellig-
holder sabbaten på, er et uttrykk for våre følelser overfor
vår Fader i himmelen.» (Lys over Norge, jan. 1991, s. 11.)

Lære og pakter 59:9–14 (Kjenn Skrif-
tene, Lære og pakter 59:9–10). Sabbats-

dagen er en dag for hvile og tilbedelse. Å holde
sabbatsdagen hellig hjelper oss å overvinne synd
og motstå fristelse. (20–25 minutter)

Skriv følgende spørsmål på tavlen. Gi elevene noen
minutter til å skrive svar på papir (si at de ikke skal påføre
navn), og samle deretter inn arkene.

S  M  T  W  TH  F  S
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• Hva er hensikten med sabbatsdagen?

• Hvilke aktiviteter tror dere er passende på sabbaten?

• Hvilke aktiviteter tror dere ikke er passende?

Be elevene se i Lære og pakter 59:9–14 og merke ord og
uttrykk som viser hensikten med sabbaten. Les noen av
svarene fra papirene, og la elevene bedømme om hvert svar
er i harmoni med kapittel 59.

Les følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley:

Drøft følgende spørsmål:

• Hva tror dere det betyr å være «ubesmittet av verden»
(v. 9)?

• På hvilke måter kan helligholdelse av sabbatsdagen holde
deg ubesmittet av verden?

• Hvordan kan helligholdelse av sabbaten bidra til «å få
Kirken til å vokse over hele verden»?

Les og drøft følgende rettledning fra Det første presidentskap:

«Herren har gitt deg sabbaten til ditt eget beste og har
befalt deg å holde den hellig. På denne hellige dag skal
du dyrke Herren, styrke familiebånd, hjelpe andre og
komme nærmere Herren. Din påkledning før og etter
møtene skulle vise din respekt for sabbaten.

Det er mange aktiviteter som passer for sabbaten, men
den er ingen vanlig fridag. Du skulle unngå å søke
underholdning og bruke penger på denne dagen.

Når du søker jobb, kan du fortelle din potensielle
arbeidsgiver at du ønsker å være tilstede på dine
møter på søndager og helligholde sabbaten. Mange
arbeidsgivere setter pris på medarbeidere som har en
slik personlig overbevisning. Forsøk å velge et arbeid
som ikke krever at du må arbeide på søndager.»
(Til styrke for ungdom, s. 14.)

«Herrens sabbat holder på å bli menneskenes lekedag.
Det er en dag for golf og fotball og fjernsyn, for å
kjøpe og selge i butikker og kjøpesentra. Beveger vi
oss i samme retning som de fleste i Amerika, som noen
iakttagere mener? Jeg frykter at vi gjør det. Det taler
for seg selv å se parkeringsplassene til kjøpesentrene
fulle på søndager i lokalsamfunn med overveiende
siste-dagers-hellige.

Vår styrke for fremtiden, vår beslutning om å få Kirken
til å vokse over hele verden, vil svekkes hvis vi krenker
Herrens vilje i denne viktige sak. Han har talt så tyde-
lig i gammel tid og igjen i nyere åpenbaring. Vi kan
ikke ustraffet ringeakte det han har sagt.» (Lys over
Norge, jan. 1998, s. 71.)

Innledning
I Lære og pakter 60, som ble gitt 8. august 1831, ga Herren
eldstene råd angående deres reise fra Sion til Ohio. I dette
kapitlet ga Herren også profeten Joseph Smith beskjed om
å reise til St. Louis i Missouri. Profeten og ti andre forlot
Independence neste dag. 9. august slo gruppen leir ved
McIlwaine’s Bend (ca. 165 kilometer fra Independence, se
kart 5 over Kirkens historie, hvis dette er tilgjengelig). Neste
morgen mottok profeten kapittel 61, som varslet om farer
på vannene i de siste dager. 13. august, idet profeten og
hans ledsagere skulle fortsette reisen, traff de på flere misjo-
nærer som var på vei til Jackson County i Missouri. I denne
gledelige situasjon mottok profeten Joseph kapittel 62.
Ifølge Herren var dette møtet en oppfyllelse av et løfte om
at «de trofaste blant eder skulle bli bevart og glede seg
sammen i Missouris land» (L&p 62:6).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren venter at vi skal dele sannheten med andre uten

frykt eller krangel. De som ikke er trofaste, går glipp av
Åndens velsignelser (se L&p 60:1–3, 7–8, 13–15).

• Herren ønsker at vi skal stole på at han gir oss veiledning,
men venter også at vi skal gjøre alt vi kan for å løse
våre egne problemer (se L&p 60:5, 61:22, 62:5, se også
Ether 2:18–3:6).

• Selv om Satan har fått noe makt på jorden, har Herren all
makt og kan beskytte de rettferdige (se L&p 61:4–6, 10–19,
L&p 62:6, se også 1. Nephi 22:15–17).

• Når vi vitner om sannheten, blir vårt vitnesbyrd
opptegnet i himmelen, englene fryder seg over oss, og vi
får tilgivelse for våre synder (se L&p 61:33–34, 62:3, se
også Esekiel 33:1–11, Jakobs brev 5:19–20, L&p 4:2, 4).

• Herren kjenner vår svakhet og vet hvordan han skal
styrke oss mot fristelse (se L&p 62:1, se også 2. Korinter-
brev 12:7–10, Ether 12:27).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 107–108.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 124–127.

Lære og pakter 60–62
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Undervisningsforslag 
Lære og pakter 60–62. Herren gir misjonærer
veiledning. (15–25 minutter)

Kapitlene 60–62 ble gitt til en gruppe misjonærer som var på
vei tilbake fra Missouri til sine hjem i Ohio (se innledningen
ovenfor). Hvert kapittel inneholder råd til misjonærer. Velg
alle eller noen av følgende aktiviteter for å hjelpe elevene
å forstå og anvende Herrens rettledning i disse kapitlene.
(Merk: Tiden som går med til denne leksjonen, varierer
avhengig av antall aktiviteter dere bruker.)

• Aktivitet 1. Be elevene lese Lære og pakter 60:4, 7; 61:1–2,
6, 10, 33–34, 36–39; 62:1, 3, 9. La dem skrive et oppmun-
trende brev til en misjonær på grunnlag av det de har
lært av disse versene. Be noen elever fortelle hva de har
skrevet.

• Aktivitet 2. Be elevene tenke seg at de har blitt bedt om
å skrive en brosjyre med tittelen Den vellykkede misjonær.
Denne brosjyren skal baseres på prinsippene som finnes
i Lære og pakter 60:2–3, 7, 13–14; 61:3, 8–9, 35, 38–39;
62:1–3, 6. La elevene lese versene og finne prinsippene
Herren ga.

Merk: Rådet om ikke å reise på vannet var en spesiell
regel for denne anledningen. Dagens misjonærer får også
bestemte regler som gjelder dem på deres misjon. På
samme måte som det ville ha vært dumt av disse tidligste
misjonærene å reise over vann etter Herrens advarsel, er
det like dumt av oss ikke å rette oss etter det Herren har
befalt i vår tid. Flere opplysninger om forbannelsen over
vannene finnes i kommentaren til Lære og pakter 61:5–19
i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325 (s. 125–126).

• Aktivitet 3. Be elevene tenke seg følgende eksempel:
Mens Geir sitter og dagdrømmer i Seminar, sier læreren
at enhver verdig ung mann skulle reise på misjon. Etter
klassen sier Geir til deg: «Jeg får alltid høre at jeg må reise
på misjon. For en gangs skyld vil jeg gjerne vite hva jeg
vil få igjen for det.» Be elevene lese Lære og pakter 60:7,
61:2, 33–34; 62:1, 3 og oppsummere for Geir «hva han vil
få igjen for det».

Avslutt med å lese følgende løfte om misjonærarbeid gitt av
president Gordon B. Hinckley:

«Dere ofrer noe, men det er ikke et offer, for dere vil
få mer igjen enn dere gir avkall på, dere vil vinne mer
enn dere gir fra dere, og det vil vise seg å være en
investering med enormt utbytte. Det vil vise seg å bli
en velsignelse istedenfor et offer. Ingen som noen gang
har virket som misjonær for dette verk, som gjorde
sitt beste, trenger å være redd for å ofre, for denne
personen vil høste velsignelser gjennom hele sitt liv.
Jeg nærer ikke den ringeste tvil om dette.» (Teachings
of Gordon B. Hinckley, s. 356.)

Lære og pakter 60:1–3, 7–8, 13–15. Herren venter
at vi skal dele sannheten med andre uten frykt
eller krangel. De som ikke er trofaste, går glipp av
Åndens velsignelser. (20–25 minutter)

Vis en fyrstikk og spør hvilken kraft som er skjult i den
(evnen til å tenne ild for å lyse, for å varme eller for å
ødelegge). Spør: Hva kreves for at denne kraften skal
utløses? Be elevene lese Lære og pakter 60:2 og forklare
hvordan et talent kan sammenlignes med en fyrstikk.

Les Matteus 25:14–30, og se etter hva som skjer når talenter
blir forsømt. Spør:

• Hvilke ord beskriver hva Herren føler for dem som
bruker sine talenter?

• Hva føler Herren for dem som skjuler sine talenter?

Les Lære og pakter 60:1–3, 13 og spør:

• Hvilket «talent» omtales i disse versene? (Det å dele
evangeliet med andre.)

• Hva hindret ifølge disse versene noen i å «opplate sin
munn» for å forkynne evangeliet? («Menneskefrykt» og
det å «forspille tiden».)

• Hvilken advarsel ga Herren dem som «begraver» dette
talentet? (Det vil bli tatt bort.)

• Hvordan gjelder denne advarselen i dag?

• På hvilke måter kan vi oppfylle vårt ansvar for å dele
evangeliet med andre?

Oppfordre elevene til å skrive L&p 3:7–8 i margen ved siden
av vers 2 og L&p 68:31–32 ved siden av vers 13. La elevene
lese disse krysshenvisningene og se etter hvordan disse
utfordringene kan overvinnes.

Les Lære og pakter 60:7 sammen, og se etter hvilke velsig-
nelser som loves dem som bruker sitt talent og forkynner
evangeliet. Drøft om disse løftene er verd det å oppleve
den frykten man kan føle ved å bruke dette talentet. Les
følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley:

«Som medlem av denne kirke må du være en leder i
de saker som denne kirke står for. La ikke frykt over-
vinne din innsats. . . Motstanderen av all sannhet får
deg til å stille deg nølende til en slik innsats. Kast
denne frykten til side, og vær tapper i sannhetens og
rettferdighetens og troens sak. Hvis du bestemmer
nå at dette skal være et mønster for deg i livet, trenger
du ikke ta denne avgjørelsen om igjen.» («Stand Up
for Truth», i Brigham Young University 1996–97 Speeches
[1997], s. 26.)
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Lære og pakter 61:4–6, 13–19. Selv om Satan har
fått noe makt på jorden, har Herren all makt og
kan beskytte de rettferdige. (15–20 minutter)

Tegn noen advarselsskilt på tavlen (for eksempel «gift»,
«ingen adgang», «fotgjengerfelt»). Spør elevene:

• Hva brukes disse skiltene til?

• Hva kan skje om man ikke gir akt på disse skiltene?

La en elev lese historisk bakgrunn for kapittel 61 i Lære og
pakter – elevhefte – Religion 324–325 (s. 125). Les Lære og
pakter 61:4–6, 13–19 sammen med elevene for å finne
instruksjonene Herren ga disse misjonærene og hvorfor
han ga dem. Henvis om nødvendig til kommentaren
til Lære og pakter 61:5–19 i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325 (s. 125–126).

Minn elevene om at rådet om ikke å reise på vann ble gitt
misjonærer på den tiden for å hjelpe dem å unngå en fare
de sto overfor. La elevene se gjennom brosjyren Til styrke
for ungdom og finne hva Herren har sagt er farlig i vår tid.
(Hvis brosjyren ikke er tilgjengelig, kan du be elevene iden-
tifisere disse farene selv.) Spør:

• Hvordan kan våre farer sammenlignes med vannene som
Herren advarte profeten og hans ledsagere mot?

• Hvorfor gir Herren oss advarsler og bud, ifølge Lære og
pakter 61:13?

Avslutt med følgende uttalelser. Mens eldste George Albert
Smith var medlem av De tolvs quorum, vitnet han:

«Det er en klart angitt skillelinje mellom Herrens og
Lucifers territorium. Hvis vi lever på Herrens side av
linjen, kan ikke Lucifer komme dit og øve innflytelse 

President Gordon B. Hinckley har sagt:

Lære og pakter 62:1. Herren kjenner vår svakhet
og vet hvordan han skal styrke oss mot fristelse.
(10–15 minutter)

Spør elevene om de tror følgende uttalelse er riktig eller gal.
«En person som har syndet mye, kan gjøre mer for å hjelpe
andre å motstå fristelse enn en som har syndet lite.» Les
følgende sitat:

Les Lære og pakter 62:1 for å se etter hvem som er i den
beste stilling til å hjelpe oss når vi blir fristet. La elevene lese
Alma 7:11–12 og forklare hvorfor Jesus Kristus er i stand
til å forstå hva vi føler når vi blir fristet, og til å befri oss fra
denne fristelsen.

Be elevene lese 1. Korinterbrev 10:13, Alma 13:28–29 og Lære
og pakter 20:22. Be dem skrive på et papir hvordan de kan
overvinne fristelse, basert på opplysningene i disse versene.

«En tåpelig idé gjør seg gjeldende om at gode
mennesker ikke vet hva fristelse er. Dette er en
åpenbar løgn. Bare de som prøver å motstå fristelse,
vet hvor sterk den er. . . Man finner ut vindens
styrke ved å gå imot den, ikke ved å legge seg ned.» 
(C. S. Lewis: Mere Christianity [1952], s. 109–110.)

«Det er en grense som du ikke må gå over. Det er
grensen som skiller personlig renhet fra synd. Jeg
trenger ikke å gå i detaljer for å fortelle deg hvor
den grensen går. Du vet det. Du har hørt det om og
om igjen. Du har en samvittighet inni deg. Hold
deg på Herrens side av grensen.» (Lys over Norge,
juli 1996, s. 50.)

på oss, men hvis vi går over linjen og inn på hans terri-
torium, er vi i hans makt. Når vi holder Herrens bud,
befinner vi oss trygt på hans side av linjen, men er vi
ulydige mot hans læresetninger, går vi frivillig inn i
fristelsens sone og ber om den ødeleggelse som alltid
er tilstede der. Hvor ivrige skulle vi ikke være etter å
holde oss på Herrens side når vi vet dette?» (Sitert i
Lys over Norge, sept. 1993, s. 24.)
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Innledning
«Stedet for byen Sion (Jackson County i Missouri) var blitt
tilkjennegitt ved åpenbaring. Kirkens medlemmer ønsket å
vite hva de skulle gjøre i forhold til dette. Derfor tilkjennega
Herren sine hensikter for sine hellige. De skulle samles på
dette stedet hvis de ønsket å gjøre Herrens vilje. Som det
fremgår av vers 22 og 23 i kapittel 63, skulle de ikke betrakte
dette som et bud. Herren gir åpenbaring til gavn for alle
som vil adlyde, men han vet at noen medlemmer vil bringe
fordømmelse over seg selv ved ulydighet hvis de blir befalt i
alle ting. Derfor lar han det i denne åpenbaringen være opp
til den enkelte å rette seg etter hans vilje eller ikke. De som
elsker Herren, vil rette seg etter hans vilje som om det var
et bud.» (Roy W. Doxey: The Doctrine and Covenants Speaks,
2 bind [1964–70], 1:491.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herrens tjenere advarer de ugudelige og sier at de enten

må omvende seg eller bli tilintetgjort ved Det annet
komme (se L&p 63:2–6, 12–17, 32–37, 54–59).

• Tegn og mirakler skaper ikke tro. De kommer på grunn
av tro og ifølge Guds vilje (se L&p 63:7–12, se også
Markus 16:17–18).

• I de siste dager vil de rettferdige bli skilt fra de ugudelige
og bli samlet i sikkerhet i Sions staver. Ved Herrens annet
komme vil han tilintetgjøre de ugudelige og innlede tusen-
årsriket (se L&p 63:24–54, se også L&p 45:64–71, 10. tros-
artikkel).

• Jesu Kristi navn er hellig og må brukes med omtanke
(se L&p 63:60–64, se også 2. Mosebok 20:7, Salme 111:9,
L&p 6:12).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 108.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 127–129.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 63:2–17, 32–37, 54–59. Herrens
tjenere advarer de ugudelige og sier at de enten må
omvende seg eller bli tilintetgjort ved Det annet
komme. (20–25 minutter)

Vis bildet av Mount Everest i tillegget (se s. 317). Spør elevene:

• Hvor mange av dere har lyst til å klatre i dette fjellet?

Lære og pakter 63

• Hvis dere skulle klatre i dette fjellet, ville dere helst klatre
på egen hånd eller sammen med en erfaren guide?
Hvorfor?

Be elevene lese Lære og pakter 1:14–16 og se etter hvordan
dette kan sammenlignes med å klatre i Mount Everest. Spør:

• Hvem har Herren sendt for å lede oss på hans vei?

• Hvilken sti viser de oss?

• Hvilke andre stier følger noen mennesker?

• Hvilke konsekvenser må de som går sin egen vei, lide?

Gi hver elev ett av følgende fem sett vers fra kapittel 63: vers
2–6, 7–12, 13–17, 32–37, 54–59. Be dem undersøke versene og
se etter svar på følgende spørsmål. Drøft det de finner ut.

• Hva sier disse versene om Herrens vei?

• Hva sier disse versene om menneskenes vei?

• Hvilke konsekvenser opplever de som velger å følge sin
egen vei istedenfor Herrens?

Les følgende uttalelse av eldste L. Tom Perry, medlem av
De tolvs quorum:

Lære og pakter 63:7–12. Tegn og mirakler skaper
ikke tro. De kommer på grunn av tro og ifølge Guds
vilje. (15–20 minutter)

Tegn følgende illustrasjoner på tavlen:

tegn og 
mirakler

tro tegn og 
mirakler

tro

«Jeg bærer vitnesbyrd om hvilken kraft og trøst Den
hellige ånd er for dem som lever verdig til den. Hvor
beroligende det er for oss å vite at vi ikke er overlatt
til oss selv når det gjelder å finne den kurs vi må følge
for å gjøre oss fortjent til vår himmelske Faders evige
velsignelser. Vi trenger ikke menneskelagde vurde-
ringssystemer for å avgjøre hva vi skal lese, hva vi skal
se på, hva vi skal lytte til eller hvordan vi skal leve
vårt liv. Det vi trenger å gjøre, er å leve verdig til hele
tiden å ha Den hellige ånd som ledsager og ha mot til å
følge de tilskyndelser vi får.» (Lys over Norge, juli 1997,
s. 69.)
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Spør elevene hvilken illustrasjon de mener er nøyaktig.
Be dem lese Lære og pakter 63:7–9 for å finne svaret.
Oppfordre dem til å søke i standardverkene sine for å finne
eksempler som viser at tegn ikke fører til tro. (Eksemplene
kan inkludere Laman og Lemuel som knurret etter å ha
sett en engel [se 1. Nephi 3:31, 17:45], yppersteprestene og
høvedsmennene som arresterte Jesus etter å ha sett ham
helbrede øret til yppersteprestens tjener [se Lukas 22:50–54],
Israels barn som gjorde opprør etter å ha vært vitne til
miraklene i Egypt og i ørkenen [se 4. Mosebok 14:22–23].)

Be elevene se i Lære og pakter 63:7–12 for å finne svar på
følgende spørsmål:

• Vil de som søker tegn, se tegn? (Se også Jakobs bok
7:13–15, Alma 30:43, 48–50.)

• Hvor lenge har det vært mennesker som har søkt tegn?

• Hva avgjør når tegn skal gis?

• Hvorfor har folk søkt etter tegn?

• Hvis det å søke tegn ikke er måten å styrke tro på, hva
er så måten? (Se kommentaren til L&p 63:7–12 i Lære og
pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 127–128).

Lære og pakter 63:24–54. I de siste dager vil de
rettferdige bli skilt fra de ugudelige og bli samlet i
sikkerhet i Sions staver. Ved Herrens annet komme
vil han tilintetgjøre de ugudelige og innlede tusen-
årsriket. (30–35 minutter)

Si til elevene: Tenk dere at dere er tilstede på en generalkon-
feranse i 1831 og Joseph Smith kunngjør at tiden er inne til å
gjøre seg klar til å flytte til Missouri. Han ber om frivillige
til to komitéer: Sions fast eiendoms- og landutviklingsfirma og
Sions reklamebyrå. Be elevene velge den komitéen de fore-
trekker, og la dem organisere komitéene sine. Gi komitéene
følgende instruksjoner:

Sions fast eiendoms- og landutviklingsfirma: Les Lære og pakter
63:24–31 for å få vite hva Herren sa om innsamlingen til
Missouri. Nevn to fremgangsmåter med hensyn til å erverve
land. Regn opp de positive og negative sider ved hver frem-
gangsmåte. Rapporter til klassen hvilken fremgangsmåte
dere anbefaler og hvorfor.

Sions reklamebyrå: Noen av de hellige nøler med å gi avkall
på sine hjem og nabolag for å flytte til Missouri. Bruk
Herrens rettledning i Lære og pakter 63:32–37, og planlegg
en reklamekampanje for å inspirere familiene til å dra.
Fortell detaljer fra denne kampanjen for klassen.

La elevene få tid til å fullføre oppdragene, og drøft hva de
har lært. Forklar at Missouri ikke er det eneste stedet å
bygge Guds rike. Profetene har bedt oss samle oss i Sions
staver over hele verden (se Lys over Norge, okt. 1973,
s. 423–427). Vi skulle bygge opp Guds rike hvor vi enn bor,
for å forberede oss til Herrens komme. For å hjelpe elevene
til å se fremover til den dagen kan dere som klasse studere

Lære og pakter 63:20–21, 49–54. Følgende spørsmål og
kilder kan være til nytte:

• Hva vil skje med jorden når Herren kommer igjen?
(Se kommentaren til L&p 63:20–21, 49–51 i Lære og pakter
– elevhefte – Religion 324–325, s. 128.)

• Hvilken velsignelse vil de motta som «dør i Herren» før
Det annet komme? (Se v. 49.)

• Hvilke forandringer vil de oppleve som lever når Herren
kommer? (Se L&p 101:24–34.)

• Hva betyr å «forvandles i et øyeblikk» i vers 51? (Eldste
Bruce R. McConkie skrev: «Denne forandringen fra
dødelig til udødelig er både en død og en oppstandelse,
selv om den er nesten momentan.»[The Mortal Messiah:
From Bethlehem to Calvary, 4 bind (1979–81), 4:390].)

• Hva har lignelsen om de ti jomfruer med forberedelse til
Herrens komme å gjøre? (Se v.54, se også Matteus 25:1–13,
L&p 45:56–57.)

• Hvorfor er de rettferdige og de ugudelige adskilt?
(Se v. 54, se også 2. Nephi 30:10, L&p 86:7.)

Les eller syng «Vi gledes og frydes» (Salmer, nr. 3).
Oppfordre elevene til hver dag å leve som om Herren skulle
komme den dagen.

Lære og pakter 63:60–64. Jesu Kristi navn er hellig
og må brukes med omtanke. (15–20 minutter)

Fortell elevene at noen år etter at Spencer W.Kimball ble kalt
til apostel, måtte han ha en operasjon. Les følgende beretning:

Spør elevene:

• Hva lærer dere fra denne historien om hvor sterke
følelser eldste Kimball hadde for Frelseren?

• Hva lærer denne historien oss om folk som bruker
Frelserens navn skjødesløst?

• Hva føler dere når dere hører Herrens navn bli brukt
upassende?

• Hva kan dere gjøre for å avhjelpe problemet?

«På St. Mark’s Hospital i Salt Lake City fikk han full
narkose og ble operert, deretter trillet tilbake mot
rommet sitt. Spencer var fremdeles halvveis bedøvet,
men merket at sengen stanset ved en heis og hørte
portøren, som ble opphisset for noe, misbruke Herrens
navn. Halvt bevisst bønnfalt han med anstrengt røst:
‘Vær så snill å ikke si det. Jeg har ham mer kjær
enn noe annet i denne verden. Vær så snill.’ Absolutt
stillhet. Deretter svarte portøren stille: ‘Jeg skulle
ikke ha sagt det. Jeg beklager.’» (Edward L. Kimball
og Andrew E. Kimball jr.: Spencer W. Kimball: Twelth
President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
[1977], s. 264.)

Lære og pakter 63

109



Vis et bilde av Frelseren og spør:

• Hva betyr det å påta seg Jesu Kristi navn?

• Hva betyr det å misbruke hans navn?

Etter litt drøfting av disse spørsmålene drøfter dere utta-
lelsen av eldste James E. Talmage i kommentaren til Lære og
pakter 63:61–64 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325
(s. 129).

Les Lære og pakter 63:60–64, og drøft hvordan vi kan bruke
hans navn riktig. Følgende punkter kan være nyttige:

• Bruk Herrens navn bare slik han har godkjent (for eksem-
pel i bønner, prestedømsvelsignelser og vitnesbyrd, se
v.62).

• Bruk det når Ånden tilskynder til det (se v. 64).

Bruk følgende rettledning fra eldste Dallin H. Oaks:

Innledning
Herren har kalt i dag «en offerdag» (L&p 64:23). Ifølge
Lectures on Faith, som ble samlet under profeten Joseph
Smiths veiledning, har «en religion som ikke krever at man
ofrer alt, aldri. . . tilstrekkelig kraft til å frembringe den tro
som er nødvendig for liv og frelse» ([1985], s. 69). Eldste
Bruce R. McConkie forklarte: «Offer innebærer at man gir
avkall på det som hører verden til, på grunn av løfter
om velsignelser som kan oppnås i en bedre verden. I evig
perspektiv er det ikke noe offer å gi avkall på alt – ikke
engang å gi sitt liv – hvis evig liv oppnås ved å følge en slik
kurs.» (Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], s. 664.)

Lære og pakter 64

«Faderens og Sønnens navn blir brukt med myndighet
når vi ærbødig underviser og vitner om dem, når vi
ber, og når vi utfører hellige prestedømsordinanser.

Det finnes ingen mer hellige eller betydningsfulle ord
i hele vårt språk enn navnene til Gud Faderen og hans
Sønn, Jesus Kristus.

Som vi leser i Mormons bok, forkynte Frelseren for
folket på dette kontinent da han viste seg for dem, at
de måtte påta seg Kristi navn:

‘For ved dette navn skal I kalles på den siste dag.

Og den som påtar seg mitt navn, og holder ut til
enden, skal frelses på den siste dag.’ (3. Nephi
27:5–6).» (Lys over Norge, nr. 6, 1986, s. 54.)

Lære og pakter 64 inneholder bud fra Herren som gjennom
offervilje vil forberede oss til hans komme.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Gud tilgir alle som omvender seg, unntatt de som

har «syndet til døden» (se L&p 64:1–4, 7–10, se også
Mosiah 26:29–32).

• Vi er befalt å tilgi andre. Hvis vi nekter, hviler en større
synd på oss (se L&p 64:8–14, se også Matteus 18:21–35,
Markus 11:25–26, Mosiah 26:30–31).

• Herren krever et lydig hjerte og et villig sinn (se L&p
64:22–24, 33–36, se også Jesaja 1:19–20, Moroni 7:5–9,
L&p 97:8).

• Herren erklærte at i dag er «en offerdag, og en dag
for mitt folk til å gi tiende» (se L&p 64:23, se også
Malaki 3:8–10).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 108.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 130–132.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presenta-
sjon 10, «Det fordres at I skal tilgi» (8.30), kan brukes

når Lære og pakter 64:2–13 gjennomgås. Presentasjon 11,
«Hjertet og et villig sinn» (7.45), kan brukes når Lære og
pakter 64:34 gjennomgås. (Se Visningshjelp – Lære og pakter
og Kirkens historie for undervisningsforslag.)

Lære og pakter 64:3, 7. Gud tilgir alle som
omvender seg, unntatt de som har «syndet til
døden» (fortapelsens sønner). (15–20 minutter)

Vis et håndkle og tre beholdere, en med søle, en annen med
varmt såpevann og en tredje med rent skyllevann. Be en
elev legge hånden i sølen og holde den opp så alle kan se.
Spør:

• Hvilke aktiviteter skulle en med skitne hender ikke delta i?

• Hvor vil en person som er dekket med søle, ikke like å
gå? Hvorfor?

La elevene lese Lære og pakter 64:3, 7 og spør:

• Hvilke ord i disse versene kan sammenlignes med søle?

• Hva er noen virkninger av synd?

• Hvordan kan synd påvirke ens selvtillit og selvfølelse?

Be eleven med den skitne hånden vaske og skylle den i
vannet. La klassen merke ord i vers 3 og 7 som kan sammen-
lignes med å vaske. Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan er omvendelse som såpe?

Ohio- og Missouri-perioden

110



• Hvem sier Herren kan bli tilgitt?

• Er det noen som ikke kan bli tilgitt? Hvis ja, hvem?
(Se v. 7.)

Forklar at de som har «syndet til døden», kalles «fortapel-
sens sønner». Les Lære og pakter 76:31–32, og les deretter
følgende uttalelser. Profeten Joseph Smith forkynte:

Mens eldste Spencer W. Kimball var medlem av De tolvs
quorum, skrev han:

(Merk: Dette emnet vil bli drøftet mer i detalj i kapittel 76.)

Spør: Hvorfor tror dere noen som ikke har syndet til døden,
tror at de ikke kan bli fullstendig tilgitt?

Vis et bilde av Jesus Kristus. Les Lære og pakter 58:42
sammen med elevene, og krysshenvis det med Lære og
pakter 64:7. Bær vitnesbyrd om at Jesu Kristi forsoning
sørger for rensing av alle som oppriktig omvender seg.
Les og drøft følgende uttalelser. President Gordon B.
Hinckley sa:

President Boyd K. Packer, fungerende president for De tolvs
quorum, har sagt:

«Med unntak av de få som hopper av til fortapelse
etter å ha kjent en fylde, fins det ingen vane, ingen
avhengighet, ikke noe opprør, ingen overtredelse, 

«Føl aldri at du ikke kan bli tilgitt. Vår Fader i
himmelen elsker deg. Han er din far. Han er din
himmelske far. Han har stor omsorg for deg. Han
prøver å nå deg med sin kjærlighet og tilgivelse.»
(Teachings of Gordon B. Hinckley, s. 231.)

«Synd mot Den hellige ånd krever så meget kunnskap
at det åpenbart er umulig for menigmann å begå en
slik synd.» (Tilgivelsens mirakel, s. 116.)

«Alle synder skal bli tilgitt bortsett fra synden mot
Den hellige ånd, for Jesus vil frelse alle unntagen forta-
pelsens sønner. Hva må et menneske gjøre for å begå
den utilgivelige synd? Det må motta Den hellige ånd,
få himlene åpnet for seg og kjenne Gud og så synde
mot Den hellige ånd. Etter at et menneske har syndet
mot Den hellige ånd, er det ikke lenger mulig å
omvende seg. Han må si at solen ikke skinner selv
om han ser det, han må fornekte Jesus Kristus etter
at himlene er blitt åpnet for ham, han må med åpne
øyne fornekte at frelsesplanen er sann, og fra da av
begynner vedkommende å bli en fiende.» (Profeten
Joseph Smiths læresetninger, s. 269.)

Lære og pakter 64:8–11 (Kjenn Skrif-
tene, Lære og pakter 64:9–11). Vi er

befalt å tilgi andre. Hvis vi nekter, hviler en større
synd på oss. (35–40 minutter)

Fortell elevene at klapper-
slanger er giftige slanger som
er vanlige i Amerika. Bitt fra
klapperslanger forårsaker
smerte, hevelse, følelsesløshet
og misfarging. Hvis det ikke
blir behandlet, kan det føre til
vevsdød eller til og med at

pasienten dør. Spør elevene: Hva tror dere dere ville føle
hvis dere ble bitt av en klapperslange, ved siden av fysisk
smerte? Forklar at noen som blir bitt, utsetter behandlingen
fordi de av redsel eller i sinne prøver å fange og drepe
slangen. Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor er det tåpelig å jakte på en klapperslange når
man har giften dens i blodet sitt? (Mens man går på jakt
etter slangen, setter giften liv og helse i fare.)

• Les Lære og pakter 64:8–9. Hva kan sammenlignes med
giften hos en klapperslange i disse versene?

• Hvorfor tror dere at å nekte å tilgi er en «større synd» enn
de overtredelsene andre har begått mot oss?

S  M  T  W  TH  F  S

ingen lovbrudd som unntas fra løftet om fullstendig
tilgivelse. . .

Så mange lever med anklagende skyldfølelse når man
alltid kan finne lindring. Så mange er lik immigrant-
kvinnen som spinket og sparte og forsaket inntil hun,
ved å selge alt hun eide, kunne kjøpe billett til
Amerika på billigste klasse.

Hun rasjonerte ut de sparsomme forsyningene hun var
i stand til å bringe med seg. Likevel tok maten slutt
tidlig på reisen. Da de andre gikk til sine måltider, ble
hun værende under dekk – fast bestemt på å lide seg
gjennom det. Til sist, på den siste dagen av overfarten,
tenkte hun at hun måtte koste på seg ett måltid så hun
kunne ha styrke til reisen som lå foran henne. Da hun
spurte hva måltidet ville koste, fikk hun vite at alle
måltidene var inkludert i billettprisen.

Den store tilgivelsens morgen kommer kanskje ikke
med en gang. Gi ikke opp selv om du først mislykkes.
Ofte er den vanskeligste del av omvendelsen å tilgi seg
selv. Mismodighet er en del av den prøven. Gi ikke
opp. Den klare morgenen vil komme.» (Lys over Norge,
jan. 1996, s. 19–21.)

Lære og pakter 64
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Les følgende uttalelse:

Les vers 10 og spør:

• Hvem må vi tilgi ifølge dette verset?

• Hvordan skal vi klare denne vanskelige oppgaven?
(Se v. 11.)

• Hvorfor kan Herren dømme riktig angående en persons
omvendelse?

• Hvorfor er det bedre å la Gud dømme en annen enn å
dømme vedkommende selv?

Fortell elevene at i perioden med forfølgelser i Missouri falt
eldste William W. Phelps fra Kirken, forrådte medlemmer og
ble en fiende av profeten. Les følgende utdrag fra det brevet
bror Phelps skrev til Joseph Smith etter at han hadde vært
borte fra Kirken en tid:

Som svar skrev profeten:

«Det er riktig at vi har lidd meget som følge av din
oppførsel. Bitterhetens beger, som allerede var fullt
nok. . . , ble i sannhet fylt til randen da du vendte
deg mot oss. En som vi levde sammen med i fortrolig
omgang, og gledet oss sammen med over mange
oppkvikkende høytidsstunder fra Herren – ‘hadde
det vært en fiende, kunne vi ha båret det’. . .

«Jeg har innsett hvor tåpelig jeg har vært. . . Jeg vil
omvende meg og leve, og jeg ber mine tidligere brødre
om å tilgi meg, og selv om de tukter meg til døde,
vil jeg likevel dø sammen med dem, for deres Gud er
min Gud. . .

Jeg vet hvordan min situasjon er, dere vet det, og Gud
vet det, og jeg ønsker å bli frelst hvis mine venner
vil hjelpe meg. . . Jeg har gjort galt, og jeg er lei for det.
Bjelken er i mitt eget øye. . . I Jesu Kristi navn ber jeg
alle de hellige om tilgivelse. . . Jeg ønsker deres felles-
skap. Hvis dere ikke kan gi meg det, så gi meg deres
fred og vennskap.» (History of the Church, 4:142.)

«Hvorfor står vår frelse på spill når vi unnlater å
tilgi andre? . . . Hvorfor er det en ‘større synd’? Når vi
inntar den holdning at vi ikke vil tilgi våre medmen-
nesker, prøver vi å stenge for vedkommendes frem-
gang mot frelse. Denne holdning er satanisk og vårt
motiv er ikke Kristus-lignende. Vi streber etter å
hindre fremgangen til en levende sjel og nekte ham
forsoningens tilgivelse og velsignelser. Denne filoso-
fien er fylt av urene motiver som har til hensikt å
tilintetgjøre sjelen.» (Otten og Caldwell: Sacred Truths,
1:314.)

Fortell elevene at William W. Phelps fortsatte i Kirken og
døde som et trofast medlem. Bror Phelps skrev teksten til
mange av Kirkens salmer, bl.a. «Priser profeten som skuet
Jehova» (Salmer, nr. 12), som bekreftet hans store kjærlighet
til profeten Joseph Smith. Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor må det ha vært vanskelig for de hellige og Joseph
Smith å tilgi William W. Phelps?

• Hvordan angår denne beretningen fra Kirkens historie
oss?

• Hva har dere følt når andre har godtatt deres beklagelse?

• Hva kan dere lære om Frelserens forsoning for deres
synder når dere tilgir andre?

Be elevene drøfte hvordan de kan finne indre styrke til å
tilgi. Bær vitnesbyrd om hvilken fred vi føler når vi tilgir
andre for det gale de har gjort mot oss. Les eller syng
«Priser profeten som skuet Jehova».

Lære og pakter 64:22, 34. Herren krever et lydig
hjerte og et villig sinn. (15–20 minutter)

Vis bildet av Joseph som mottar gullplatene (bildesettet
«Kunst inspirert av evangeliet», nr. 406). Be elevene lese
Joseph Smith – Historie 1:46 og spør:

• Hvilken advarsel ga Moroni Joseph Smith angående
platene?

• Hvilket motiv skulle Joseph ha for å få platene?

• Hvilke andre motiver kunne ha fristet Joseph da han så
platene? (Se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 40.)

• Hvilke forskjellige grunner kan folk ha til å holde
budene?

Les Lære og pakter 64:22, 34, og drøft følgende spørsmål:

• Hva krever Herren av oss i tillegg til lydighet?

Imidlertid er begeret blitt tømt, vår Faders vilje har
skjedd. . . Fordi du er blitt befridd fra ugudelige
menneskers hender ved vår Guds barmhjertighet, sier
vi at du også vil få anledning til å bli befridd fra Satans
makt,. . . og atter innta din plass blant [de] hellige. . .

Da jeg tror at din bekjennelse er oppriktig og din
omvendelse ekte, vil det glede meg nok en gang å
rekke deg fellesskapets høyre hånd. . .

Ditt brev ble lest for de hellige sist søndag, deres
følelser ble gitt til kjenne, og det ble enstemmig
besluttet at W. W. Phelps skulle opptas i fellesskapet.

‘Kom, kjære broder, striden er endt,
atter som venner, og håpet er tent.’

Din alltid hengivne Joseph Smith jr.» (History of the
Church, 4:163–164.)
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• Hvordan fortoner vår lydighet seg annerledes hvis vi
adlyder motvillig?

Tegn et hjerte og et hode på tavlen, og merk dem hjerte
og sinn.

Spør elevene hva de tror hjertet og sinnet forestiller. Fortell
dem at hjertet gir liv til det fysiske legeme ved å sende blod
til det. Hjertet er også det symbolske senter for menneskets
åndelige liv. Å gi vårt hjerte rent fysisk er å gi vårt liv. Å gi
vårt hjerte i åndelig forstand er å sette Herren i sentrum
av vårt liv. Vårt sinn forestiller våre tanker og vår evne til
å utøve vår vilje eller handlefrihet. Når Herren ber om et
villig sinn, ber han oss velge å følge ham uten å bli tvunget.
(Se kommentaren til L&p 64:22 i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325, s. 131.)

Les følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks:

Lære og pakter 64:23–25 (Kjenn Skrif-
tene, Lære og pakter 64:23). Herren

erklærte at i dag er «en offerdag, og en dag for mitt
folk til å gi tiende». (15–20 minutter)

Spør elevene:

• Hva er det største offer dere har sett utført sist uke?

• Hvilket inntrykk gjorde det på dere? Hvorfor?

• Hva betyr å ofre?

Skriv på tavlen uttalelsen fra Lectures on Faith i innledningen
til kapittel 64 ovenfor. Oppfordre elevene til å drøfte
hvordan dette angår dem. Les Lære og pakter 64:23–25 og
kapitteloverskriften til Lære og pakter 119. Spør:

S  M  T  W  TH  F  S

«Vi må ikke bare gjøre det som er rett. Vi må handle ut
fra riktige grunner. Det moderne uttrykket er godt
motiv. Skriftene tilkjennegir ofte denne riktige mentale
holdningen med ordene av hele deres hjerte eller med
ærlige hensikter.

Skriftene gjør det klart at Gud forstår våre motiver og
vil bedømme våre gjerninger deretter. Hvis vi ikke
handler ut fra riktige grunner, vil ikke våre gjerninger
regnes som rettferdige. . .

. . . Det er motivet som gir den troendes gjerninger liv
og legitimitet.» (Pure in Heart [1988], s. 15–16.)

hjerte sinn

• Hva betyr ordet tiende i Lære og pakter 64:23 ifølge kapit-
teloverskriften til Lære og pakter 119?

• Hvordan viser vi vår kjærlighet til Herren ved å betale
tiende?

• Hvilket offer ber han om i Lære og pakter 64:25?

• På hvilke måter kan dere gi ham deres arbeid?

La elevene lese Alma 22:18 og 3. Nephi 9:20 og se etter noe
mer vi har blitt bedt om å ofre. Be elevene fortelle eksempler
på hvordan de har vært villige til å gi avkall på noe (annet
enn penger) for Herren. Be dem drøfte følgende spørsmål:

• Hva lærte dere av å ofre slik?

• Hva fikk det dere til å føle?

• Hvorfor er det viktig at vi ofrer villig?

• Hvordan blir vi forberedt til Jesu Kristi annet komme når
vi villig gir til Herren?

Les uttalelsen av eldste Rudger Clawson, som da var
medlem av De tolvs quorum, i kommentaren til Lære og
pakter 64:23 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325,
(s. 131–132). Du kan også gjerne benytte følgende uttalelse
av eldste Gordon B. Hinckley, daværende medlem av
De tolvs quorum:

Innledning
Tidlig i 1834 kom Wilford Woodruff, en nydøpt konvertitt,
til Kirtland og traff profeten Joseph Smith og hans bror
Hyrum. President Woodruff mintes senere:

«Søndag kveld kalte profeten på alle som hadde preste-
dømmet, og ba dem samle seg i det lille skolehuset av
tømmer som de hadde der. Det var et lite hus, kanskje vel

Lære og pakter 65

«For noen år siden snakket en av våre brødre om det
å betale tiende som ‘brannforsikring’, og mange lo av
det. Ikke desto mindre sier Herren klart at de som ikke
holder budene og adlyder Guds lover, skal bli brent
når han kommer. For det skal bli en dommens dag
og en dag da det gode skal skilles fra det onde. Rent
personlig tror jeg ikke at det har skjedd noen begi-
venhet i hele jordens historie som vil være så forfer-
delig som hans annet komme, ingen begivenhet så fylt
med naturens ødeleggende krefter, så skjebnesvanger
for jordens nasjoner, så forferdelig for de ugudelige
eller så herlig for de rettferdige.» («Vi behøver ikke
frykte Hans komme», Lys over Norge, juli 1982, s. 2–3.)

Lære og pakter 65
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fire ganger fire meter. Men det rommet hele den del av
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges prestedømme som
da var i byen Kirtland. . . Da vi kom sammen, kalte profeten
på Israels eldster til sammen med ham å bære vitnesbyrd
om dette verk. . . Da de hadde gjort det, sa profeten: ‘Brødre,
deres vitnesbyrd her i kveld har oppløftet og lært meg mye.
Men jeg vil gjerne si til dere for Herrens åsyn at dere ikke
vet mer om denne kirkes og dette rikes fremtid enn et lite
barn på sin mors fang. Dere fatter den ikke.’ Jeg ble temmelig
overrasket. Han sa at ‘det er bare en liten håndfull av pres-
tedømmet dere ser her i kveld, men denne kirke skal fylle
Nord- og Syd-Amerika – den skal fylle verden.’» (Confe-
rence Report, apr. 1898, s. 57.)

Vi ser at Joseph Smiths profeti går i oppfyllelse i dag da
Kirken opplever en vekst som aldri før. Lære og pakter 65
bekrefter at den stenen som Daniel beskrev, er Jesu Kristi
evangelium som spres over hele jorden. President Gordon
B. Hinckley tilføyde sitt vitnesbyrd:

«Den lille stenen som ble revet løs fra fjellet, men ikke med
hender, som Daniel så i sitt syn, ruller frem for å fylle hele
jorden. (Se Daniel 2:44–45.) Ingen kraft under himmelen
kan stoppe den hvis vi vandrer rettskaffent og er sanne og
trofaste. Den allmektige selv går i spissen for oss.» (Lys over
Norge, juli 1995, s. 72.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Guds rike på

jorden. Det er her for å berede verden til Jesu Kristi annet
komme (se L&p 65, se også Daniel 2:44–45).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 133–134.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 65:1–5. Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige er Guds rike på jorden. Det er her
for å berede verden til Jesu Kristi annet komme.
(10–15 minutter)

Vis et verdenskart. Fest et bilde av en stor, rund sten slik at
det dekker en stor del av kartet. La elevene lese Daniel
2:44–45 og Lære og pakter 65:1–2 og finne ut hva kartet og
bildet forestiller. Drøft hvordan Daniels profeti går i oppfyl-
lelse i dag. Les uttalelsen av president Wilford Woodruff i
innledningen ovenfor.

Skriv Guds rike og Himmelens rike på tavlen. La elevene lete i
Veiledning til Skriftene og skrive en kort definisjon for hvert
uttrykk. Velg to elever til å komme med sine definisjoner, og
skriv dem under riktige uttrykk på tavlen.

Påpek at i kapitteloverskriften til Lære og pakter 65 beskrev
Joseph Smith denne åpenbaringen som en bønn. Les vers
3–6 for å finne ut hva vi skulle be om når vi forbereder oss

til Det annet komme. Be elevene drøfte hvordan Guds
rike (Kirken) hjelper oss å forberede oss til himmelens rike
(tusenårsriket).

Les denne uttalelsen av president Gordon B. Hinckley,
daværende rådgiver i Det første presidentskap:

Les følgende uttalelse av president Hinckley:

Oppfordre elevene til å drøfte hvordan de kan dele evan-
geliet med andre for å hjelpe til med å forberede jorden til
Jesu Kristi annet komme.

Innledning
Hvor godt kjenner vår himmelske Fader oss? Hvis vi gir akt
på hans råd, vil han da lede oss bort fra alvorlige vanskelig-
heter? Hvor villig er han til å hjelpe oss å se våre svakheter
og omvende oss? Svar på disse spørsmålene kan illustreres
ved hendelser i William E. McLellins liv.

William E. McLellin sluttet seg til Kirken i 1831 og ble valgt
som en av de opprinnelige tolv apostler i 1835. Kort tid etter
dåpen advarte Herren ham og sa: «Du er ren, men ikke helt;
omvend deg derfor» (L&p 66:3). Han virket trofast i Kirken,
men likte av og til å kritisere Det første presidentskap og
søke menneskers ære. I 1835 ble han utelukket fra felles-
skapet for en tid, og i 1838 ble han utelukket på grunn av
vantro og apostasi. Han slo seg sammen med mobben i
Missouri og forfulgte de hellige. Da Joseph Smith ble arres-

Lære og pakter 66

«La oss dele evangeliet med mennesker som vi omgås,
først ved eksempel og så ved inspirert forkynnelse.

Stenen som ble skåret ut av fjellet, men ikke av men-
neskehender, skal fortsette å rulle frem til den fyller
hele jorden. (Se Daniel 2.) Jeg bærer vitnesbyrd til dere
om at dette er sant, og at vi alle kan hjelpe til slik det
passer for våre omstendigheter, hvis vi vil søke vår
himmelske Faders veiledning og inspirasjon. Det er
Herrens verk vi er engasjert i, og med hans velsignelse
skal vi ikke mislykkes.» (Lys over Norge, juni 1988, s. 7.)

«Man skulle forstå at denne kirken ikke er noen sosial
klubb. Dette er Guds rike på jorden. Det er Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige. Dens hensikt er å bringe
frelse og opphøyelse til både levende og døde.»
(«Rise to a Larger Vision of the Work», Ensign, mai
1990. s. 97.)
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tert i Far West, var McLellin i den gruppen som plyndret
profetens hjem.

Lære og pakter 66 viser at Herren kjenner våre svakheter.
Dette kapitlet gir oss råd som vil føre til «en evig livsens
krone» (v. 12) hvis vi retter oss etter det.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren åpenbarte den nye og evige pakt (evangeliets

fylde) i de siste dager for å gjøre evig liv tilgjengelig
for menneskenes barn (se L&p 66:2, se også JSO av
1. Mosebok 17:11–12; Jeremia 32:36–40, L&p 45:9).

• Herren kjenner våre svakheter og vil vise oss på hvilke
områder vi trenger å omvende oss (se L&p 66:3–4, 9–10,
se også L&p 6:16).

Flere kilder 
Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 134–135.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 66. Herren kjenner våre svakheter
og vil vise oss på hvilke områder vi trenger å
omvende oss. (20–25 minutter)

Spør om noen av elevene har mottatt sin patriarkalske
velsignelse. Spør:

• Hvordan har den vært til hjelp for deg?

• Hvordan vil dere beskrive en patriarkalsk velsignelse?

Les følgende uttalelse av president Thomas S. Monson,
rådgiver i Det første presidentskap: «En patriarkalsk velsig-
nelse inneholder bokstavelig talt kapitler fra din bok om
evige muligheter.» (Lys over Norge, jan. 1987, s. 55.)

Les 2. Nephi 9:20 og foreslå at elevene merker det som Gud
vet. Spør: Hvordan kan en patriark kjenne til «din bok om
evige muligheter»? Bær vitnesbyrd om at vår himmelske
Fader vet alt om oss, innbefattet vår styrke, våre svakheter,
tanker og muligheter.

Les opplysningene om William E. McLellin i innledningen
ovenfor. La elevene lese Lære og pakter 66:1–3 og besvare
følgende spørsmål:

• På hvilke måter ble William E. McLellin velsignet?

• Hvordan beskrev Herren ham i vers 3?

• Hvordan kan rettledningen i dette verset gjelde oss?

• Hvordan kan vi finne ut hvilke synder vi begår hvis vi
ikke er klar over dem?

Les Jakobs bok 4:7 og spør:

• Hvorfor er Herren villig til å vise oss våre synder og
svakheter?

• Hvordan kan vi lære av ham hva vi trenger å omvende
oss fra?

• Hvorfor er det nødvendig at vi omvender oss så snart vi
blir klar over våre synder?

Les Lære og pakter 66:4 for å finne ut hva Herren sa han
ville vise William E. McLellin. Skriv overskriftene Løfter og
Advarsler på tavlen. Be elevene lese vers 5–13. La halve
klassen se etter løfter Herren ga William E. McLellin, og
den andre halvparten etter advarsler Herren ga. La elevene
skrive det de finner ut, på tavlen. Gå gjennom listene
sammen som klasse. Spør: Hvilke punkter tror dere er
viktigst for de unge i dag? La elevene forklare sine svar.

Innledning
I Kirkens historie finner vi mange verdifulle lærdommer for
vår tid. Da Herren for eksempel godkjente utgivelsen av
Budenes bok (som senere ble Lære og pakter), vitnet mange
av Kirkens eldster om at disse åpenbaringene var kommet
fra Gud, men noen av brødrene kritiserte språket som
profeten Joseph Smith brukte. Joseph var ikke fullkommen,
men ordene var sanne, og Herren hadde gitt dem sin
guddommelige godkjennelse (se L&p 67:9).

Hellig skrift kommer gjennom ufullkomne mennesker. Men
vi vil bli dømt etter hvordan vi mottar den. President Ezra
Taft Benson sa mens han var president for De tolvs quorum:
«Vi trenger ikke å bevise at Mormons bok er sann. Boken
beviser seg selv. Alt vi trenger å gjøre, er å lese den og
forkynne den! Mormons bok er ikke på prøve – menneskene
i verden, også Kirkens medlemmer, er på prøve med hensyn
til hva de vil gjøre med dette annet vitne om Kristus.» (Lys
over Norge, 1985, taler fra generalkonferansen i oktober 1984,
s. 6.) Det samme kan sies om all hellig skrift.

I kapittel 67 ga Frelseren et spesielt løfte til «eder som er
blitt ordinert til denne tjeneste», om at hvis de ydmyket seg,
ville sløret revne. «I er ikke i stand til å tåle Guds nærvær
nå, . . . derfor, fortsett i tålmodighet inntil I blir fullkomne»
(L&p 67:10, 13).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Vi kan tape velsignelser på grunn av mangel på tro

(se L&p 67:3, se også 4. Mosebok 14:22–33).

• Selv om profeten Joseph Smith var ufullkommen, har
Herren vitnet om at åpenbaringene Joseph mottok, er
sanne (se L&p 67:4–9, se også L&p 1:24).

• Det privilegium å få se Herren kommer i hans beleilige
tid til dem som blir levendegjort av hans Ånd 
(se L&p 67:10–14, se også L&p 88:68, 93:1, Moses 1:11).

Lære og pakter 67
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Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 119.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 135–137.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 67:4–9. Selv om profeten Joseph
Smith var ufullkommen, har Herren vitnet om
at åpenbaringene Joseph mottok, er sanne. 
(20–25 minutter)

Sett et bilde av profeten Joseph Smith på tavlen. La elevene
regne opp alle de positive egenskapene de kan komme på
om ham. Be dem regne opp all opplæring eller grader som
kvalifiserte ham til å bli Kirkens president. Vis frem skrifter
som Joseph Smith var med på å bringe frem (Mormons
bok, Lære og pakter, Den kostelige perle), og bøker du har
tilgang til som inneholder hans læresetninger (for eksempel
Lectures on Faith, History of the Church, Profeten Joseph Smiths
læresetninger, The Papers of Joseph Smith). Spør: Hvordan
kunne Joseph Smith gjøre alt han gjorde med så liten utdan-
nelse og ingen formell religiøs opplæring?

Velg noen elever som hver leser et av følgende vers:
1. Korinterbrev 1:27, Lære og pakter 1:19, 24, 29; 35:13; 124:1.
Spør: Hva slags tjenere velger Herren ofte til å hjelpe til
med hans verk? Hjelp elevene å se at de som Herren velger
til å utføre hans verk, ofte ikke har fått opplæring eller
utdannelse, men han kan gjøre dem nyttige.

Vis et bilde av profeter i den siste tid. Spør:

• Hvilke egenskaper har disse profetene felles?

• Hvorfor kan Herren bruke dem som trofast holder hans
bud?

• Når har dere følt at dere var i stand til å tilby mest hjelp
i Herrens verk? Hvorfor?

Les kapitteloverskriften til Lære og pakter 67 og spør:
Hvorfor tror dere at noen på konferansen ikke var fornøyd
med språket som var brukt i åpenbaringene? Les vers 4–9
og spør:

• Hva svarte Herren dem som ikke var fornøyd med
Skriftenes språk?

• Hvilken utfordring ga han dem?

• Hvorfor ville det være umulig å skrive en åpenbaring
selv om ordene lignet?

Les avsnitt 5–6 i historisk bakgrunn for kapittel 67 i Lære og
pakter – elevhefte – Religion 324–325 (s. 135). Spør:

• Hvorfor tror dere det er et så «overveldende ansvar å
skrive i Herrens navn»?

• Les Lære og pakter 18:34–36. Hva inneholder åpenba-
ringer fra Herren som mennesket ikke kan kopiere?

Bær vitnesbyrd om at Herrens ånd gjør hellig skrift unik og
av stor verdi i vårt liv, og at Ånden kan tale til oss gjennom
Skriftene. La elevene få noen minutter til å finne et favoritt-
skriftsted i Lære og pakter. Be frivillige lese sine vers og
fortelle hvorfor disse betyr mye for dem.

Innledning
Da kapittel 68 ble gitt, bodde profeten Joseph Smith og hans
familie hos familien John og Alice Johnson i Hiram i Ohio.
Denne åpenbaringen er rettet til eldstene Luke S. og Lyman
E. Johnson (sønner av John og Alice), Orson Hyde og
William E. McLellin. Alle disse ble senere apostler. Alle fire
falt fra Kirken, men Orson Hyde og Luke Johnson kom
tilbake og forble trofaste resten av livet. Lyman Johnson og
William McLellin kom aldri tilbake.

Lære og pakter 68 inneholder viktige læresetninger for
foreldre. President Howard W. Hunter sa: «Det er viktig
å huske at familien er Kirkens grunnleggende enhet.»
(The Teachings of Howard W. Hunter, red. Clyde J. Williams
[1997], s. 144.) Det første presidentskap og De tolvs quorum
har skrevet: «Mann og hustru har et høytidelig ansvar
for å elske og ha omsorg for hverandre og for sine barn. . .
Foreldre har en hellig plikt til å oppdra sine barn i kjær-
lighet og rettferdighet, til å dekke deres fysiske og åndelige
behov, til å lære dem å elske og tjene hverandre, til å over-
holde Guds bud og å være lovlydige borgere hvor de enn
bor. Ektemenn og hustruer – mødre og fedre – vil bli holdt
ansvarlige for Gud når det gjelder å oppfylle disse forplik-
telsene.» («Familien – En erklæring til verden», Lys over
Norge, okt. 1998, s. 24.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Det Herrens tjenere sier når de blir påvirket av Den

hellige ånd, er hellig skrift og Herrens vilje (se L&p
68:1–4, se også Ap.gj. 4:31, 2. Peter 1:21, L&p 21:4–6).

• Misjonærer blir kalt til å forkynne evangeliet til hele
verden og vitne om Jesus Kristus (se L&p 68:1–12, se også
L&p 11:15).

• Verdige høyprester kan bli kalt som biskoper. Biskoper
må utnevnes av Det første presidentskap og bli ordi-
nert ved riktig myndighet (se L&p 68:14–24, se også
L&p 107:15–17, 68–75, 87–88).

• Foreldre befales å undervise sine barn i evangeliet
(se L&p 68:25–32, se også Salomos ordspråk 22:6).

Lære og pakter 68
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Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 137–140.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 68:1–4. Det Herrens tjenere sier når
de blir påvirket av Den hellige ånd, er hellig skrift
og Herrens vilje. (10–15 minutter)

Vis elevene en bibel og spør: Hvilke bøker med hellig skrift
har vi i Kirken som andre religioner ikke har? (Mormons
bok, Lære og pakter, Den kostelige perle.) Vis elevene disse
andre bøkene, og legg dem så oppå Bibelen. Spør: Har
vi andre skrifter i Kirken? Les Lære og pakter 68:2–4 for å
finne svaret på dette spørsmålet. Legg noen konferanse-
numre av Liahona oppå Skriftene.

Les følgende uttalelser. President Ezra Taft Benson, davæ-
rende president for De tolvs quorum, sa:

Som Kirkens president sa president Benson:

Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan har ord fra profeter i vår tid velsignet dere?

• Hvordan ville vår religion ha vært uten nyere åpenba-
ring?

• Hvordan kan dere gjøre levende profeters ord til en større
del av deres daglige «vandring og tale»?

«Det neste halvåret skulle konferanseutgaven av
[Kirkens tidsskrift] stå ved siden av standardverkene,
og dere skulle ofte slå opp i det. Som min kjære venn
og bror Harold B. Lee sa, skulle vi la disse konferan-
setalene ‘være veilederen for [vår] vandring og tale
det neste halvåret. Dette er de viktige saker som
Herren ser det beleilig å åpenbare for dette folk nå’
(Conference Report, apr. 1946, s. 68).» (Lys over Norge,
juli 1988, s. 76.)

«Guds åpenbaringer til Adam fortalte ikke Noah
hvordan han skulle bygge arken. Noah trengte sin
egen åpenbaring. Derfor er den viktigste profeten for
deg og meg han som lever i vår tid, og som Herren
stadig åpenbarer sin vilje gjennom. Derfor er det
viktigste vi kan lese, profetens ord i Kirkens tids-
skrifter.» («Fjorten grunnleggende prinsipper for å
følge profeten», Lys over Norge, juni 1981, s. 2.)

Lære og pakter 68:1–12. Misjonærer blir kalt til å
forkynne evangeliet til hele verden og vitne om
Jesus Kristus. (15–20 minutter)

Vis et verdenskart. Spør elevene:

• Hvis dere kunne velge hvor dere ville reise på misjon,
hvor ville det være? Hvorfor?

• Hva er viktigere enn hvor dere virker? Hvorfor?

• Hvorfor trenger Herren misjonærer over hele verden?

Les Lære og pakter 68:1–2 og spør:

• Hvordan blir disse versene oppfylt?

• Hva er deres ansvar for å bidra til å oppfylle disse
versene?

Skriv følgende oversikter på tavlen, eller gi dem til elevene
som utdelingsark. La svarene i høyre kolonne stå åpne. La
elevene lete i versene som er ført opp, og skrive inn svarene.

Spør:

• Hvordan påvirker kunnskapen om Herrens forventninger
og løfter deres ønske om å tjene ham som misjonær?

• Hva kan dere gjøre nå for å forberede dere til å tjene
Herren når dere blir kalt?

Les følgende uttalelse av president Howard W. Hunter:

«Tidligere profeter har uttalt at enhver skikket,
verdig ung mann skulle reise på heltidsmisjon. Jeg
understreker dette behovet i dag.» (Lys over Norge,
jan. 1995, s. 88.)

L&p 68 Hva Herren lover sine trofaste misjonærer

v. 4–5 Du vil motta inspirasjon til å tale Herrens sinn,
vilje og ord.

v. 6 Herren vil være med deg.

v. 9 De som tror og blir døpt, vil bli frelst.

v. 10 Tegn vil følge dem som tror.

v. 11 Du vil kjenne tegnene på Frelserens komme.

L&p 68 Hva Herren befaler sine misjonærer

v. 1 Bruk Skriftene for å forkynne evangeliet.

v. 3 Forkynn evangeliet ved Ånden.

v. 6 Frykt ikke. Bær vitnesbyrd om Jesus Kristus.

v. 8–9 Dra ut til hele verden. Døp dem som tror.

Lære og pakter 68
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Lære og pakter 68:14–24. Verdige høyprester kan
bli kalt som biskoper. Biskoper må utnevnes av Det
første presidentskap og bli ordinert ved riktig
myndighet. (10–15 minutter)

Vis elevene et bilde av Kirkens presiderende biskop (se det
nyeste konferansenummeret av Liahona). Be dem stille deg ti
ja- eller nei-spørsmål for å gjette hvilken stilling denne
mannen har i Kirken. Les følgende uttalelse om en preside-
rende biskops embede:

Les Lære og pakter 68:14–21, og se etter svar på følgende
spørsmål:

• Hvem kan være presiderende biskop? (En verdig direkte
etterkommer av Aron eller en verdig høyprest.)

• Hvem kaller og ordinerer den presiderende biskop?

Fortell elevene at den presiderende biskop må kalles av
Herren gjennom Det første presidentskap (se v. 15, 19–20).
Forklar at Det første presidentskap gir stavspresidenter
myndighet til å kalle og ordinere lokale biskoper. Spør:
Hvilke egenskaper må en biskop ha? (Se v. 15, 19, se også
1. Timoteus 3:2–7). Be elevene skrive på tavlen hva de kan
gjøre for å støtte sin lokale biskop.

«I oldtiden var biskopene (dommerne) ‘direkte etter-
kommere av Aron’. Deres embede hadde sin opprin-
nelse med Aron, som var kirkens presiderende biskop.
Selv i vår evangelieutdeling har ‘de førstefødte blant
Arons sønner’ ‘rettmessig krav på biskopembedet,. . .
for den førstefødte har rett til å presidere over dette
prestedømmet, og har nøklene eller myndigheten til
det samme’. Det vil si at det er hans rett å være Kirkens
presiderende biskop hvis han velges og godkjennes av
Det første presidentskap. Hittil i vår tid har linjen som
embedet til den presiderende biskop vil følge ‘fra far
til sønn’, ikke blitt tilkjennegitt. Inntil så skjer, blir
høyprester i Det melkisedekske prestedømme valgt til
å forrette i dette embedet og også til biskoper i ward.»
(Bruce R. McConkie, A New Witness for the Articles of
Faith, s. 352, uthevelse tilføyd.)

«Siden det ble dannet, har Det presiderende biskops-
råd hatt ansvar for mange timelige saker i Kirken.
Dette har blant annet vært å motta, distribuere og
gjøre regnskap for medlemmenes tiende, offergaver
og bidrag, å lede programmer til hjelp for fattige
og trengende, å planlegge, bygge og vedlikeholde
møtehus og revidere og overføre medlemskort. . .
I historisk sammenheng har Det presiderende
biskopsråd presidert over Det aronske prestedømme.»
(Daniel H. Ludlow, red. , Encyclopedia of Mormonism,
5 bind [1992], 3:1128.)

Lære og pakter 68:25–32. Foreldre befales
å undervise sine barn i evangeliet. 

(15–20 minutter)

Før klassen stiller du noen barn i Primær-alder spørsmål
som: Hvordan vet du at Jesus elsker deg? Hvorfor ønsker
du å komme til himmelen? Hvordan tror du himmelen er?
Skriv ned svarene eller gjør opptak av dem, og les eller
spill dem for elevene dine.

Spør: Hva tror dere er de viktigste læresetninger for barn?
Skriv elevenes svar på tavlen. La elevene lese Lære og
pakter 68:25–31 og sammenligne listen sin med det Herren
sa foreldre må lære sine barn.

Spør: Hva sa Herren i vers 25 som lar dere vite at disse
prinsippene er svært viktige? Les uttalelsene av president
Howard W. Hunter og «Familien – En erklæring til verden»
i innledningen til kapittel 68 ovenfor. Spør:

• Hvilken uttalelse i erklæringen forklarer hvor alvorlig
foreldrenes rolle er når det gjelder å ha omsorg for sine
barn?

• Hva kan dere gjøre nå for å forberede dere til å være
gode foreldre?

• Hva tror dere er den beste måten å lære barn disse
prinsippene på?

Innledning
I Lære og pakter 69 instruerte Herren John Whitmer angå-
ende hans kall til å skrive Kirkens historie. Herren venter
også at vi skal skrive personlig historie og familiehistorie.
President Spencer W. Kimball sa:

«La oss da fortsette dette viktige arbeid med å opptegne
det vi gjør, det vi sier og det vi tenker, for å være i samsvar
med Herrens instruksjoner. For dere som ikke allerede har
begynt på deres minnebøker og opptegnelser, vil vi anbefale
at dere denne dag begynner å skrive deres opptegnelser
fullstendig og komplett. Vi håper at dere vil gjøre dette,
våre brødre og søstre, for dette er hva Herren har befalt.»
(Lys over Norge, mai 1980, s. 7.)

Ved en annen anledning ga president Kimball Kirkens unge
følgende råd:

«Få tak i en skrivebok, mine kjære venner, en dagbok som
vil bestå gjennom alle tider, og kanskje englene vil sitere
fra den i evigheten. Begynn i dag og skriv i den hvor du

Lære og pakter 69
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befinner deg, dine dypeste tanker, dine oppnåelser og dine
nederlag, om dine omgangsvenner og dine seire, dine
inntrykk og ditt vitnesbyrd. Husk, Frelseren refset dem som
unnlot å skrive ned viktige hendelser.» («The Angels May
Quote from It», New Era, okt. 1975, s. 5.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren venter at hans kirke og dens medlemmer skal

skrive historier til gavn for den oppvoksende generasjon
(se L&p 69:3–8, se også L&p 47:1–4).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – 341–343, s. 119–120.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 140–141.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 69:3–8. Herren venter at hans kirke
og dens medlemmer skal skrive historier til gavn for
den oppvoksende generasjon. (15–20 minutter)

Les fra dagboken din eller fortell fra hukommelsen hvordan
du fikk et vitnesbyrd om Skriftene. (Pass på ikke å fortelle
noe som er for hellig eller personlig.) Still spørsmål som:

• Hva tror dere mine foreldre føler når de hører om denne
opplevelsen?

• Hvordan kan denne opplevelsen påvirke mine barn
(eller andre familiemedlemmer)?

• Hvordan kan det hjelpe meg senere i livet å huske dette?

• Hva ville gå tapt hvis dette og andre lignende opplevelser
aldri ble skrevet ned?

Be en elev som skriver dagbok, fortelle hvilke velsignelser
dette medfører. Les Lære og pakter 69:3–8 og spør:

• Hvilken historie ble John Whitmer befalt å skrive?
(Se v. 3.)

• Hva i vers 7–8 viser hvor stor vekt Herren la på den
historien John Whitmer skulle skrive?

• Hvordan kan vi sammenligne dette med våre egne
dagbøker?

Les president Spencer W. Kimballs uttalelse i innledningen
til kapittel 69 ovenfor. Oppfordre elevene til å skrive på
et papirark hvordan de mottok et vitnesbyrd om Skriftene,
eller skrive om sitt favorittskriftsted og hvorfor de liker
det. Oppfordre dem til å føye denne beretningen til dagbø-
kene sine.

Innledning
Profeten Joseph Smith fortalte noen av de tidligste brødre
at «Mormons bok var. . . sluttstenen i vår religion» (Joseph
Smiths læresetninger, s. 146). President Ezra Taft Benson
tilføyde at «Lære og pakter er dekkstenen med fortsatt
åpenbaring i de siste dager». Han vitnet om at Herren hadde
til hensikt at Mormons bok skulle «bringe oss til Kristus», og
at Lære og pakter skulle «føre oss til Kristi rike, Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige» (Lys over Norge, juli 1987, s. 77,
80). President Howard W. Hunter forklarte: «Lære og pakter
inneholder Herrens ord og vilje slik dette er åpenbart for
menn og kvinner i denne evangelieutdeling. Det er en bok
med hellig skrift spesielt for vår tid.» (The Teachings of
Howard W. Hunter, s. 55.) I kapittel 70 gjorde Herren profeten
Joseph Smith og andre til forvaltere over åpenbaringene som
ble Lære og pakter (se v. 1–5).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Lære og pakter er en doktrinær grunnvoll for Kirken i de

siste dager (se L&p 70 kapittelinnledning, v. 1–5, se også
2. Timoteus 3:16–17).

• Ledere i Kirken som kalles til å tjene Herren på heltid,
skal få sine behov dekket av Kirken (se L&p 70:12–16, se
også L&p 24:3–9, 42:71–72, 43:12–14).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 119–120.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 142–143.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 70:1–5. Lære og pakter er en
doktrinær grunnvoll for Kirken i de siste dager.
(10–15 minutter)

Bygg en enkel pyramide av byggeklosser eller mursteiner.
Spør elevene: Hva tror dere det nederste laget forestiller
hvis dette byggverket representerer Kirken? Etter at de har
gjettet litt, forteller du elevene at Jesus Kristus og profetene
og apostlene er grunnvollen (se Efeserne 2:20). Forklar at
profeten Joseph Smith ga et annet svar på dette spørsmålet.
Be elevene lese kapittelinnledningen til Lære og pakter 70
for å finne dette svaret, og forklar at Lære og pakter er
Kirkens doktrinære grunnvoll. Les Lære og pakter 69:1–2,
70:1–5 og spør:

Lære og pakter 70
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• Hvilke to menn som nevnes i Lære og pakter 69:1–2,
nevnes også i Lære og pakter 70:1–5?

• Hva befalte Herren disse mennene å gjøre i Lære og
pakter 69:1–2?

• Hva er «budene» som omtales i vers 1? (Se kapittelinn-
ledningen til L&p 69.)

• Hvem andre henvender Lære og pakter 70:1 seg også til?

• Hva ble de befalt å gjøre?

Be en elev lese den historiske bakgrunn for kapittel 70 i
Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325 (s. 142). Spør:

• Hva i disse opplysningene viser at Herren satte pris på
at Lære og pakter ble utgitt?

• Hva kan vi gjøre for å vise Herren at vi setter pris på
Lære og pakter?

Lære og pakter 70:12–16. Ledere i Kirken som kalles
til å tjene Herren på heltid, skal få sine behov
dekket av Kirken. (5–10 minutter)

Spør elevene hvem av dem som har et kall i Kirken. Spør:

• Hvor mye tid bruker du hver uke på å fylle kallet?

• Hvor mye tid tror dere Hjelpeforeningens president og
biskopen bruker på sine kall?

• Hvor mye tid tror dere profeten bruker på sitt kall?

Del ut følgende spørsmål til elevene. La dem lese Lære og
pakter 24:3, 7, 70:12–16 og se etter svar.

• Hvor mye tid ventet Herren at disse tjenerne skulle bruke
i arbeidet? (Se L&p 24:7.)

• Hvordan sørget Herren for disse tjeneres materielle
behov? (Se L&p 24:3.)

• Hva betyr det at «den som er beskikket til å administrere
i åndelige ting, er verd sin lønn» (L&p 70:12)? (Ledere i
Kirken som kalles til å tjene Herren på heltid, skal få sine
behov dekket av Kirken.)

• Hva skulle disse ledere i Kirken motta ifølge Lære og
pakter 70:16?

Les følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie, davæ-
rende medlem av De sytti:

«De som forkynner frelse, må spise og drikke. De må
ha klær, gifte seg, oppdra familier og leve slik andre
gjør. Når all deres tid og styrke går med til å bygge opp
riket, må andre – som er så heldige å nyte godt av deres
tjeneste – sørge for de rettferdige behov og ønsker til
arbeiderne i vingården, for ‘arbeideren er sin lønn verd’
(L&p 84:79). ‘Men arbeideren i Sion skal arbeide for
Sion, hvis de arbeider for penger, skal de omkomme’
(2. Ne. 26:31).» (Doctrinal New Testament Commentary,
3 bind [1966–73], 2:351, se også L&p 24:3–9, 42:71–72.)

Innledning
Herren åpenbarte kapittel 71 på et tidspunkt da kritikere
og frafalne kom med falske anklager mot Kirken. President
Spencer W. Kimball sa:

«Vi blir stadig prøvet som enkeltpersoner og som kirke, og
fremdeles vil det komme flere prøvelser. . . Hvis denne kirke
bare var en kirke menn og kvinner hadde opprettet, og den
bare lærte menneskers læresetninger, da ville vi møte liten
eller ingen kritikk eller motstand, men siden dette er Hans
kirke hvis navn den bærer, må vi ikke bli forbauset når
det oppstår kritikk eller vanskeligheter. Med tro og gode
gjerninger vil sannheten seire.» (Lys over Norge, okt. 1981,
s. 131–132.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Å forkynne evangeliet ut fra Skriftene ved Ånden er

den beste måte å besvare kritikk fra Kirkens fiender på
(se L&p 71:1–8, se også Alma 1:16, 25–26, 4:15–16, 19,
L&p 42:12–14, L&p 73 kapittelinnledning).

• Herren vil gjøre dem til skamme som gjør motstand mot
hans tjenere og hans verk (se L&p 71:9–11, se også Jakobs
bok 7:1–2, 13–20, Alma 12:1).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 113–115.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 143–144.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 71. Å forkynne evangeliet ut fra
Skriftene ved Ånden er den beste måte å besvare
kritikk fra Kirkens fiender på. (10–15 minutter)

Spør elevene:

• Hva føler dere når dere hører kritikk eller falske
påstander om Kirken eller dens ledere?

• Hvordan mener dere trofaste medlemmer skulle reagere
på slik kritikk?

Forklar at de hellige på profeten Joseph Smiths tid måtte
hanskes med lignende falske anklager. Gi elevene del i
bakgrunnsopplysningene for kapittel 71 fra én eller begge
Institutt-bøkene (se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 113–115,
Lære og pakter – elevhefte, s. 143). Les Lære og pakter 71:1,
4, 7–11 og spør:

Lære og pakter 71
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• Hvordan befalte Herren profeten Joseph å reagere?

• Hva lovet Herren Joseph?

Fortell elevene at medmindre ledere i Kirken blir kalt til det,
oppfordres de til ikke å delta i offentlige debatter eller fora
hvor Kirkens standpunkter blir diskutert. Kirken advarer
medlemmer som deltar i slike fora, og sier at de kan skade
Kirken mye hvis de gir misvisende forklaring om Kirkens
standpunkter, og understreker at medlemmer som deltar,
ikke taler for Kirken. (Se Dallin H. Oaks, Lys over Norge,
juli 1989, s. 24–26.) Les 3. Nephi 11:28–29, og påpek at selv
de som er kalt til å representere Kirken offentlig, må unngå
debatt og uenighetens ånd.

Les uttalelsen av president Spencer W. Kimball i innled-
ningen til kapittel 71 ovenfor. Spør: Hvilket håp gir
denne uttalelsen til dem som reagerer riktig på kritikk?
La elevene lese Alma 1:16, 25–26, 4:15–16, 19 og Lære og
pakter 42:12–14 og se etter hvordan disse versene angår
prinsippene som drøftes. Oppfordre elevene til å lage en
skriftstedlenke som forbinder disse skriftstedene med
Lære og pakter 71:7–11. Les kapittelinnledningen til Lære
og pakter 73, og se etter hvilken virkning forkynnelse av
evangeliet hadde på folk som var negative til Kirken.

Innledning
Edward Partridge, Kirkens første biskop, ble kalt til å virke
i Independence i Missouri. Fordi Independence lå mer enn
1 300 kilometer fra Kirtland, var det også behov for en
biskop i Kirtland-området. I kapittel 72 kalte Herren Newel
K. Whitney til Kirkens annen biskop og til å ta hånd om
Kirken i Kirtland-området (se v. 1–8). Deretter skisserte
Herren en biskops ansvarsoppgaver (se v. 9–26).

President Gordon B. Hinckley har gitt ytterligere instruk-
sjoner om biskopers oppgaver i dag:

«I mitt hjerte har jeg dyp aktelse for våre biskoper. Jeg er
så takknemlig for Den allmektiges åpenbaring som gjorde at
dette embedet ble opprettet og er i funksjon. . .

. . .Vi forventer at du skal stå som wardets presiderende
høyprest, en rådgiver for folket, en forsvarer av og hjelper
for dem som er i vanskeligheter, en trøster for dem som
sørger, og at du skaffer hjelp til de trengende. Vi forventer
at du skal stå som en vokter av og beskytter for læren som
forkynnes i ditt ward, for kvaliteten på undervisningen, og
at du sørger for at de mange nødvendige embeder blir fylt. . .

. . . Du skal sørge for at ingen sulter eller mangler klær eller
husly. Du må kjenne omstendighetene til alle du presiderer
over.

Lære og pakter 72

Du er den som må trøste og veilede ditt folk. Din dør må
alltid være åpen når noen er i nød. Din rygg må være sterk
så den kan bære deres byrder. Du må vise kjærlighet selv
til dem som gjør galt.» (Liahona, juli 1999, s. 61, 62, 67.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Det kreves av oss at vi avlegger regnskap for vår forvalt-

ning både i dette liv og i det neste (L&p 72:3–4, se også
Matteus 24:44–47, L&p 59:2).

• Biskoper har ansvar for å bedømme medlemmers
verdighet, ta hånd om økonomiske bidrag og ta seg av
de fattige (se L&p 72, se også L&p 68:14–21).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 144–145.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 72:3–4. Det kreves av oss at
vi avlegger regnskap for vår forvaltning både

i dette liv og i det neste. (15–20 minutter)

Spør elevene: Hva er de første to store bud? Hvis elevene
ikke vet svaret, lar du dem lese Matteus 22:36–40. Skriv
Elsk Gud og elsk din neste på tavlen. Spør elevene om de kan
komme på hvordan de kan holde begge disse budene
samtidig (se Matteus 25:40, Mosiah 2:17). La noen elever
fortelle et eksempel på en gang noen gjorde dem en tjeneste.
Be dem overveie hvordan denne tjenesten viste kjærlighet
til Gud. Les Lære og pakter 72:3–4 og spør:

• Når vil Herren dømme om hvordan dere har fylt deres
ansvar?

• Hvem avlegger vi regnskap for «i tid», eller i dette liv?
(Se v. 5.)

• Hvem skal vi avlegge regnskap for i «evighet», eller i det
neste liv? (Se Johannes 5:22.)

• Hvilken velsignelse kommer i det neste liv til dem som
er trofaste og kloke i jordelivet?

La elevene skrive på et papirark forandringer de gjerne vil
foreta for å være bedre forberedt når de skal avlegge regn-
skap for sin forvaltning.

Lære og pakter 72. Biskoper har ansvar for å
bedømme medlemmers verdighet, ta hånd om
økonomiske bidrag og ta seg av de fattige. 
(20–25 minutter)

Gi elevene del i president Gordon B. Hinckleys uttalelse i
innledningen til kapittel 72 ovenfor. Be elevene lese Lære og
pakter 72:3–5, 10–11, 16–19. Si til dem: En i wardet trenger
tempelanbefaling. Hvem skulle de da gå til? (Biskopen,
se v. 3–5. Merk at biskopens rådgivere kan fornye anbefa-
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linger.) Be elevene skrive lignende situasjoner hvor en
biskop kan hjelpe. La dem fortelle om noen av eksemplene
de skrev. Spør:

• Hvordan har deres biskop vært til velsignelse for dere?

• Les Lære og pakter 84:36. Hvordan er det å støtte
biskopen som å støtte Herren?

• På hvilke måter kan vi støtte biskopen vår bedre?

Innledning
I kapittel 73 fortalte Herren profeten Joseph Smith og Sidney
Rigdon at det var «tjenlig å begynne oversettelsen» igjen
(v. 3). Dette viser til Joseph Smiths oversettelse av Bibelen.
«Overveielse, eller meditasjon over det som er av Gud,
åpner dører til forståelse. Sinn og ånd blir beredt til å motta
tilskyndelser og veiledning fra Den hellige ånd» (Otten og
Caldwell: Sacred Truths, 2:394). I denne perioden med over-
settelse mottok Joseph kapittel 74, som gir en inspirert
forklaring på 1. Korinterbrev 7:14.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Hver person i en familie kan ha en positiv åndelig

innflytelse i hjemmet (se L&p 74:1, se også Efeserbrevet
5:22–6:4).

• Når man gifter seg med en som ikke deler ens tro, kan
det skape vanskeligheter i ekteskapet og i familien
(se L&p 74:2–6, se også 5. Mosebok 7:3–4, 2. Korinter-
brev 6:14).

• Små barn er hellige og blir frelst inn i det celestiale
rike ved Jesu Kristi forsoning (se L&p 74:7, se også
Moroni 8:8–22).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 146–148.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 74:1. Hver person i en familie
kan ha en positiv åndelig innflytelse i hjemmet. 
(5 minutter)

Skriv En person kan bli frelst ved en annens rettskaffenhet på
tavlen. Spør elevene om denne uttalelsen er riktig eller gal.
(Gal, se 2. trosartikkel.) La elevene lese Lære og pakter 74:1,

Lære og pakter 73–74

og spør: Hvis uttalelsen på tavlen er gal, hva betyr da dette
skriftstedet? Etter at elevene har gitt uttrykk for noen tanker,
leser du følgende uttalelse for dem:

Spør: Hvordan kan ett medlem i en familie være utslagsgi-
vende for ånden i hjemmet? Mens eldste Dean L. Larsen
var medlem av De syttis presidentskap, ga han følgende råd
til de unge:

Oppfordre elevene til å tenke over hva de kan gjøre for at
deres hjem skal bli mer innbydende for Herrens ånd.

Lære og pakter 74:2–6. Når man gifter seg med en
som ikke deler ens tro, kan det skape vanskelig-
heter i et ekteskap og i en familie. (10–15 minutter)

Vis et glass med vann og et glass med olje, og spør elevene
hvor lett det er å blande disse to væskene. Hell vannet opp i
oljen og rist glasset. Vis deretter klassen hvor raskt væskene
skilles igjen. Les Lære og pakter 74:2–6, og se etter hvordan
disse versene kan relateres til vannet og oljen. Spør:

• Hvilke utfordringer kan gifte par med forskjellig tro ha?

• Hvordan kan et slikt ekteskap påvirke barna?

• Hvilke mål kan de unge sette seg nå som vil hjelpe dem
å få et harmonisk og lykkelig ekteskap?

«Husk hvem dere er. Husk hvorfor dere ble sendt til
jorden – hvilken tjeneste dere er blitt valgt til å yte.
Vær trofaste mot det guddommelige kall som vår
himmelske Fader og hans Sønn, Jesus Kristus, har gitt
dere. Dere kan bidra like meget til det åndelige miljø
i deres hjem som andre medlemmer av familien, og
dere er forpliktet til å gjøre det. Studer Skriftene, og
oppmuntre de andre medlemmene i familien til å gjøre
det. Be og gjør alt dere kan for at de andre i familien
også skal be. Betal tiende. Etterlev Visdomsordet. Vær
kyske. Dere kan ha større innflytelse enn dere aner,
hvis dere er villige til å gjøre deres del.» (Lys over
Norge, okt. 1983, s. 64.)

«I kirken i Korint var det tydeligvis noen som mente at
når mannen eller hustruen hadde blitt omvendt, burde
han eller hun forlate den uomvendte ektefellen fordi
denne var uren og forurensende. Slett ikke! Paulus sier
i alt vesentlig at når en av partene er blitt omvendt,
har dette bragt en helliggjørende innflytelse inn i fami-
lien.» (Hyrum M. Smith og Janne M. Sjodahl: The
Doctrine and Covenants Commentary, rev. utg. [1972],
s. 432.)
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Les følgende uttalelse av Det første presidentskap:

Lære og pakter 74:7. Små barn er hellige og
blir frelst inn i det celestiale rike ved Jesu Kristi
forsoning. (5–10 minutter)

Vis klassen et bilde av ett eller flere av dine barn eller et barn
du kjenner godt. Fortell om noe spesielt du har opplevd
sammen med barnet, og gi uttrykk for hvor glad du er i
barnet. Skriv Mosiah 3:16, Moroni 8:8–12, L&p 29:46–47, 68:27
på tavlen. Oppfordre elevene til å lese disse henvisningene
og besvare følgende spørsmål:

• Hva føler vår himmelske Fader for sine barn?

• Når blir barn ansvarlige for sine synder?

• Hvor går barn som dør før de når ansvarsalderen?

Be klassen finne Lære og pakter 74:7 og se etter hvilken kraft
som frelser barn. Be elevene lage en skriftstedlenke av dette
verset og de som står på tavlen.

Innledning
Mange åpenbaringer i Lære og pakter ble mottatt under
Kirkens konferanser. Kapittel 75 ble mottatt under en
konferanse i Amherst i Ohio og handlet først og fremst om
misjonærarbeid. Eldste Boyd K. Packer har sagt: «Vi påtar
oss ansvaret for å forkynne evangeliet til hvert eneste
menneske på jorden. Og dersom vi blir stilt spørsmålet:
‘Mener dere at dere er ute for å omvende hele verden?’
er svaret: ‘Ja, vi vil forsøke å nå frem til hver levende sjel.’»
(Lys over Norge, april 1976, s. 79.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Trofaste misjonærer mottar Herrens hjelp i sitt arbeid

og er lovet velsignelser i evigheten (se L&p 75:2–22, se
også L&p 4).

• Kirkens medlemmer er ansvarlige for å hjelpe til med
å underholde misjonærene og deres familier
(se L&p 75:24–28, se også L&p 31:5).

Lære og pakter 75

«Fordi stevnemøter er en forberedelse til ekteskap,
skulle du bare gå ut med en som har høye normer,
som respekterer dine normer og som hjelper deg
å holde fast ved Jesu Kristi evangeliums normer.»
(Se Til styrke for ungdom [brosjyre, 1991], s. 6.)

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 148–150.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 75:2–22. Trofaste misjonærer
mottar Herrens hjelp i sitt arbeid og er lovet

velsignelser i evigheten. (15–20 minutter)

Skriv flere yrker på tavlen (for eksempel bonde, snekker,
lege, mekaniker, fabrikkarbeider, lærer). Spør elevene:

• Hva mener dere vil være en riktig lønn for hvert av disse
yrkene?

• Hvilket yrke ville dere velge? Hvorfor?

• Hvordan er lønnen i disse yrkene sammenlignet med
lønnen en misjonær får?

• Hvordan er Herrens lønn forskjellig fra menneskenes
lønn?

Be elevene lese Lære og pakter 75:3–22 og lage én liste
over misjonærers oppgaver og en annen liste over lovede
velsignelser. Listen over oppgaver kan innbefatte:

• Arbeide iherdig, unngå dovenskap (se L&p 75:3, se
også L&p 88:124).

• Heve sin røst (se L&p 75:4, 9, 13, 15, se også L&p 60:2).

• Forkynne sannheten (se L&p 75:4).

• Undervise fra Skriftene (se v. 4).

• Være trofast (se v. 5).

• Be om Den hellige ånd (se v. 10).

• Be alltid (se v. 11).

Listen over løfter kan innbefatte:

• Du skal høste mange kornbånd (se L&p 75:5).

• Du skal bli kronet med ære og herlighet (se v. 5).

• Du skal få udødelighet og evig liv (se v. 5).

• Du skal bli undervist av Talsmannen (se v. 10).

• Herren skal være med deg (se v. 11, 13–14).

• Du skal bli opphøyet på den siste dag (se v. 16, 22).

• Du skal bli fylt med glede og fryd (se v. 21).

• Du skal overvinne alt (se v. 22).

Forklar at 24 menn ble kalt på misjon i kapittel 75. Si til
elevene: Tenk dere at dere alle har mottatt misjonskall i dag.

• Hva ville dere føle?

• På hvilke områder føler dere at dere er forberedt?

• Hva ville dere gjerne gjøre for å være bedre forberedt?
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Les følgende uttalelser for elevene. Mens eldste Howard W.
Hunter var medlem av De tolvs quorum, sa han:

Profeten Joseph Smith sa:

Spør elevene hva de føler ved å vite at de kan delta i misjo-
nærarbeid. Hvis du har vært på misjon eller har erfaring
med misjonærarbeid, kan du dele noen oppløftende opple-
velser og vitnesbyrd med elevene. Oppfordre elevene (unge
menn og de unge kvinner som ønsker det) å bestemme seg
nå for å forberede seg til misjon.

Lære og pakter 75:24–28. Kirkens medlemmer
er ansvarlige for å hjelpe til med å underholde
misjonærene og deres familier. (10–15 minutter)

Vis elevene bildet av et telt fra oldtiden i elevenes studie-
veiledning (se innledningen til L&p 82). Spør:

• Hva holder dette teltet oppe fra bakken? (Teltstenger.)

• Hvis teltet forestiller Kirkens misjonærprogram, hva kan
så stengene forestille? (Medlemmene.)

Be elevene se fort gjennom Lære og pakter 75:6–17, 30–36
og finne ut hvor mange misjonærpar Herren kalte. Les
vers 24–28 sammen, og drøft hva medlemmene ble bedt om
å gjøre for å støtte disse misjonærene. Les følgende uttalelse
av president Joseph Fielding Smith, daværende president
for De tolvs quorum:

«Ingen vanhellig hånd kan hindre dette verk i å rulle
fremover. Forfølgelser kan rase, pøblene kan slå seg
sammen, hærstyrker gå i stilling og bakvaskelser
vanære; men Guds sannhet vil gå fremad, djervt, edelt
og uavhengig, inntil den har gjennomsyret alle konti-
nenter, gjestet alle himmelstrøk, feiet over ethvert land
og runget i ethvert øre, inntil Guds hensikter er fullført
og den store Jehova skal si at arbeidet er gjort.»
(History of the Church, 4:540.)

«Kirkens misjonærer, både unge og gamle, er i verden
og forkynner prinsippet om tro på den Herre
Jesus Kristus og evangeliets andre prinsipper for alle
som vil høre. Dette er ifølge det mønster som Mesteren
selv etablerte, slik Markus har nedtegnet det: ‘Han
kalte de tolv til seg, og begynte å sende dem ut, to og
to’ (Markus 6:7). De dro ut på den tiden og bar vitnes-
byrd om hans guddommelighet, for mer enn 1900
år siden, og hengivne ambassadører i dag bærer det
samme vitnesbyrd når de drar ut i verden ‘to og to’.»
(Conference Report, apr. 1975, s. 58.)

Oppfordre elevene til å fortelle hverandre om hvordan
medlemmer støtter misjonærer og deres familier i dag.
(Dette kan innbefatte å finne personer misjonærene kan
undervise, be for misjonærene, besøke misjonærers familie
og spørre hvordan det går, sende oppmuntrende brev og
donere penger eller eksemplarer av Mormons bok.) Skriv
gjerne dette på tavlen. President Spencer W. Kimball sa:
«Vi kan ikke yte misjonærkallet i Kirken noen større tjeneste
enn å være eksempler på positive kristne dyder ved måten
vi lever på.» (Lys over Norge, april 1979, s. 9.) Oppfordre
elevene til å velge en måte til bedre å støtte misjonærene i
sitt ward. Noen dager senere kan du be noen elever fortelle
hva de har gjort.

Innledning
President Charles W. Penrose, som var rådgiver i Det første
presidentskap, sa: «Kapittel 76 i Lære og pakter. . . er en av
de mest storslagne åpenbaringer jeg noensinne har sett i mitt
liv i noen bok. Ingenting i Bibelen kan sammenlignes med
det. Det finnes intet i noen bok jeg noen gang har lest, som
kan sammenlignes med det når det gjelder herlighet, full-
kommenhet, detaljer og åpenbaring om Faderens planer for
sine barns frelse.» (Conference Report, apr. 1922, s. 29.)

Da kapittel 76 ble åpenbart, var det vanskelig for noen av
Kirkens medlemmer å godta det. President Brigham Young
sa: «Det var en ny lære for denne generasjon, og mange
snublet på grunn av den» (Læresetninger fra Kirkens presi-
denter – Brigham Young, s. 292). Ved en annen anledning
forklarte president Young: «Mitt tradisjonelle syn var slik at
da jeg først hørte om synet [i L&p 76], var det stikk i strid
med og gikk helt imot det jeg tidligere hadde lært. Jeg sa:
Vent litt. Jeg forkastet det ikke, men kunne ikke forstå det.»

Lære og pakter 76

«Brødrene som ble kalt til disse misjonærreisene,
var generelt sett fattige menn hva det timelige angår.
Det var vanskelig for dem å dra ut i Herrens oppdrag
og forlate familiene uten støtte. Likevel var kallet
nødvendig, for menneskesjeler sto på spill, og noen
av dem som ventet på å høre budskapet, ville bli en
styrke for Kirken etter å ha mottatt evangeliet. . .
Derfor ble det gitt et bud om at det skulle skaffes
plasser hvor disse familiene kunne bo og bli tatt hånd
om, og Kirkens medlemmer ble formant ‘å åpne sine
hjerter’ og hjelpe til med dette.» (Church History and
Modern Revelation, 1:276–77.)
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Med tiden kom president Young til å betrakte det som
«en av de beste doktriner som noensinne er forkynt for noe
folk» (i Journal of Discourses, 6:281).

Mens president Joseph Fielding Smith var president for
De tolvs quorum, sa han at kapittel 76 «skulle verdsettes av
alle Kirkens medlemmer som en uvurderlig arv. Det skulle
styrke deres tro og være en drivkraft for dem til å søke
opphøyelsen som er lovet alle som er rettferdige og sanne.
Dets læresetninger er så tydelige og enkle at ingen skulle
snuble eller misforstå» (Church History and Modern
Revelation, 1:279).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Under vår himmelske Faders veiledning skapte

Jesus Kristus verdenene og sørget for forsoningen, slik
at deres innbyggere kan bli frelst (se L&p 76:1–4, 23–24,
40–43, 69, 107–108, se også Moses 1:27–39).

• Herren lover visdom, åpenbaring og evig herlighet til
dem som ærer og tjener ham (se L&p 76:5–10).

• Når man ydmykt leser og grunner over Skriftene, er man
mottakelig for åpenbaring (se L&p 76:15–19, se også
1. Nephi 11:1, L&p 138:1, 11).

• Gud Faderen og Jesus Kristus lever og har vist seg for
profeter i de siste dager (se L&p 76:20–23, Joseph Smith –
Historie 1:17).

• Fortapelsens sønner skal oppstå, men vil ikke arve et
herlighetsrike. De vil bli utelukket fra Guds nærhet for
evig (se L&p 76:25–49, se også 2. Nephi 9:15–16).

• De som mottar en celestial eller terrestrial herlighet, skal
komme frem i den første oppstandelse, eller de rettfer-
diges oppstandelse. De som mottar en telestial herlighet,
og fortapelsens sønner skal komme frem i den siste
oppstandelse, eller de urettferdiges oppstandelse
(se L&p 76:50, 63–65, 85, 102, se også L&p 45:54, 88:96–102).

• De som er tapre i Jesu vitnesbyrd og lydige mot evan-
geliets prinsipper og ordinanser, skal opphøyes i det
celestiale rike som guder (se L&p 76:50–70, 74, 79, 82,
92–96, 101, se også L&p 132:20).

• Himmelen innbefatter det celestiale, terrestriale og tele-
stiale rike. Innbyggerne i disse rikene er forskjellige i
herlighet, makt, kraft og herredømme (se L&p 76:50–112,
se også Johannes 14:2, 1. Korinterbrev 15:40–42).

• Dette livet er tiden for å berede seg til å leve sammen med
Gud (se L&p 76:112, se også Alma 34:31–36, L&p 131:1–4,
132:15–17).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 117–119.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 150–158.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 76. Oversikt over synene om de tre
herlighetsgrader. (20–25 minutter)

Fortell Philo Dibbles beretning om hvordan kapittel 76 ble
mottatt, fra historisk bakgrunn i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325, (s. 150). Spør: Hvordan tror dere det kan
ha vært å være i rommet da profeten Joseph Smith og
Sidney Rigdon mottok denne åpenbaringen?

Gi elevene del i opplysningene i innledningen til kapittel 76
ovenfor om hvor vanskelig det var for de første hellige å
motta denne åpenbaringen til å begynne med. Les Johannes
5:29 og forklar at dette representerer det de hellige på Joseph
Smiths tid visste om livet etter dommen. Drøft hvordan
synet om de tre herlighetsgradene både var en utfordring
og en inspirasjon for de første hellige.

Dette er et stort kapittel, derfor vil det å forstå hvordan det
er organisert, hjelpe elevene i deres studium. Bruk følgende
kategorier, og hjelp elevene å merke de forskjellige delene av
denne åpenbaringen i bøkene sine:

• Beskrivelse av Herren og hans løfter til de trofaste 
(se vers 1–10)

• Bakgrunnen for åpenbaringen (se vers 11–19)

• Sønnens herlighet (se vers 19–24)

• Lucifers fall (se vers 25–29)

• Fortapelsens sønner (se vers 30–38, 43–49)

• Celestial herlighet (se vers 50–70, 92–96)

• Terrestrial herlighet (se vers 71–80, 87, 91, 97)

• Telestial herlighet (se vers 81–86, 88–90, 98–112)

Tegn diagrammet som er vist her, på tavlen. Forklar at synet
av Frelseren ble etterfulgt av synene av Satan og fortapel-
sens sønner, og at dette ble etterfulgt av synet av den celes-
tiale herlighet. Spør:

• Hvilken virkning tror dere det hadde på Joseph Smith og
Sidney Rigdon å se synene i denne rekkefølgen?

• Hva kan vi lære av å lese om synene i denne rekkefølgen?

Rekkefølgen av synene i L&p 76
Syn av 
Frelseren

Syn av 
Satan

Syn av 
fortapelsens sønner

Syn av celestial
herlighet

Syn av terrestrial
herlighet

Syn av telestial
herlighet
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Lære og pakter 76:1–4, 22–24, 40–43, 69,
107–108 (Kjenn Skriftene, Lære og pakter

76:22–24). Under vår himmelske Faders veiledning
skapte Jesus Kristus verdenene og sørget for forso-
ningen, slik at deres innbyggere kan bli frelst.
(15–20 minutter)

Hvilken viktig åpenbaring ble mottatt i John Johnsons hjem?
(Kapittel 76.) La elevene lese Lære og pakter 76:22–24 og se
etter grunner til at denne åpenbaringen er så viktig. Foreslå
at de merker viktige punkter mens dere drøfter følgende
spørsmål:

• Hvorfor er det viktig å vite at Jesus Kristus lever?

• Hva tror dere Joseph Smith mente med «det siste av
dem alle»? (Vers 22, se kommentaren til L&p 76:20–24 i
Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 152.)

• Hva betyr det å være ved Guds høyre hånd? 
(Se Matteus 25:31–34, 41, L&p 29:27).

• Hvem er Faderens enbårne i kjødet? (Jesus Kristus.)

• Hva betyr «er verdener og var verdener» skapt av
Jesus Kristus? (Se kommentaren til L&p 76:24 i Lære
og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 152, se også
Moses 1:33.)

• Hvordan er vi «født sønner og døtre av Gud» gjennom
Jesus Kristus? (L&p 76:24, se kommentaren til L&p 25:1 i
Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 49, se også
Mosiah 5:7).

Les Lære og pakter 76:40–43, 107–108. Merk ord og uttrykk
som beskriver hvordan Frelseren vil frelse dem som blir
«sønner og døtre av Gud».

Lære og pakter 76:5–10. Herren lover visdom,
åpenbaring og evig herlighet til dem som ærer og
tjener ham. (10–15 minutter)

Les Lære og pakter 76:5 sammen med elevene, og se etter
Herrens løfter til dem som tjener ham i rettferdighet. Be dem
undersøke versene 6–10 og regne opp måter som Herren vil
velsigne sine trofaste tjenere på. (Se også kommentaren til
L&p 76:5–10 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325,
s. 151.) La elevene velge en av velsignelsene Herren lovet, og
skrive litt om hvorfor de gjerne ville ha denne velsignelsen.

Lære og pakter 76:15–19. Når man ydmykt leser
og grunner over Skriftene, er man mottakelig for
åpenbaring. (15–20 minutter)

Vis klassen et symønster, og spør hva det er. Spør: Hva
skjer hvis dere følger dette mønsteret? Om mulig viser du
elevene et klesplagg som er laget etter mønsteret. Skriv
følgende skriftstedhenvisninger på tavlen: L&p 76:15–19,
138:1–2, 11, 1. Nephi 11:1, Joseph Smith – Historie 1:11–13.
Forklar at hvert skriftsted beskriver hva som skjedde like
før en åpenbaring ble mottatt. La elevene studere disse
skriftstedene og oppdage et «mønster» for å motta åpenba-

ring. Drøft hvorfor det å overveie, meditere og grunne over
skriftsteder kan føre til åpenbaring.

Les følgende uttalelser. Mens president David O. McKay var
rådgiver i Det første presidentskap, sa han:

Eldste Marvin J. Ashton sa:

Lære og pakter 76:25–49. Fortapelsens sønner
skal oppstå, men vil ikke arve et herlighetsrike.
De vil bli utelukket fra Guds nærhet for evig. 
(25–30 minutter)

Skriv «Lucifer» betyr ____________ på tavlen. La elevene
slå opp på Lucifer i Veiledning til Skriftene og fylle ut
tomrommet. Les Lære og pakter 76:25–28, og finn ut hva
Lucifer kom til å bli kalt. Drøft hvordan han ble Fortapelse
(se også Jesaja 14:12–17, Moses 4:1–4).

Be elevene gi et eksempel på en gang en nasjon erklærte en
annen nasjon krig. Spør: Hvordan påvirker en krigserklæ-
ring nasjonenes forhold til hverandre? Les Lære og pakter
76:29 og se etter en annen krigserklæring. Drøft følgende
spørsmål:

• Hvem har Satan erklært krig mot?

• Hvordan påvirker dette Satans hensikter med oss?

• Hvordan ble Satan overvunnet i striden i himmelen?
(Se Joh.åp. 12:11.)

• Hvorfor er de som har et vitnesbyrd om Frelseren og som
prøver å holde budene, en trussel for Satan?

«Ved å tenke over og overveie gir vi Ånden anledning
til å påvirke og lede. Evnen til å tenke over en sak er
et kraftig bindeledd mellom hjerte og sinn. Når vi
leser i Skriftene, blir vårt hjerte og sinn berørt. Hvis vi
benytter evnen til å overveie, kan vi ta disse evige
sannheter og forstå hvordan vi skal innlemme dem i
vår hverdag.» (Lys over Norge, jan. 1988, s. 17.)

«Meditasjon er en av de mest skjulte, mest hellige
dører som vi går gjennom inn til Herrens nærhet. Jesus
viste oss et eksempel. Så snart han var døpt og hadde
mottatt Faderens godkjennelse: ‘Dette er min Sønn,
den elskede! I ham har jeg velbehag», trakk Jesus seg
tilbake til det som nå er kjent som fristelsens berg. Jeg
liker å tenke på det som meditasjonens berg, hvor han
i løpet av 40 dager med faste kommuniserte med seg
selv og Faderen, og mediterte over ansvaret som var
forbundet med hans store misjon. Ett resultat av denne
åndelige fordypelse var en slik styrke at han kunne si
til fristeren:

‘. . . Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren
din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene’
(Matt. 4:10).» (Conference Report, apr. 1946, s. 113.)
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• Hva kan dere gjøre for å være på vakt mot Satans
forsøk på å ødelegge dere? (Se Efeserbrevet 6:11–18,
Joh.åp. 12:7–11.)

Les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

Be elevene undersøke Lære og pakter 76:30–49 for å lære om
fortapelsens sønner. (Merk: Vær forsiktig med å spekulere
angående Satan eller personer som kan bli eller ikke bli
fortapelsens sønner.) Spør:

• Hva har personer gjort for å bli fortapelsens sønner?

• Hva skjer med dem?

• Hvordan skiller dette seg fra å være «født sønner og
døtre av Gud» (v. 24)?

Les Mosiah 5:7 og Lære og pakter 25:1, og minn elevene på
hvordan man blir sønn eller datter av Jesus Kristus.
Oppfordre elevene til å følge denne sti.

Lære og pakter 76:50–119. De som mottar
en celestial eller terrestrial herlighet, skal

komme frem i den første oppstandelse, eller de
rettferdiges oppstandelse. De som mottar en
telestial herlighet, og fortapelsens sønner skal
komme frem i den siste oppstandelse, eller de
urettferdiges oppstandelse. (40–45 minutter)

Fortell elevene: Tenk dere at dere har en religiøs diskusjon
med en venn som ikke er medlem av Kirken. Vennen sier:

S  M  T  W  TH  F  S

«I sin drøm så Lehi en jernstang som førte gjennom
mørkets tåke. Han så at hvis menneskene ville holde
seg fast i denne stangen, kunne de unngå elvens dyp,
holde seg borte fra forbudte stier, slutte å vandre på
de fremmede veier som fører til ødeleggelse. Senere
forklarte hans sønn Nephi tydelig det symbolske
ved jernstangen. Da Laman og Lemuel spurte: ‘Hva
betyr jernstangen?’, svarte Nephi: ‘Det var Guds ord
og [legg merke til dette løftet] den som ville lytte til
Guds ord og holde fast ved det, skulle aldri omkomme, heller
ikke kunne motstanderens fristelser og gloende piler over-
vinne og forblinde dem for å lede dem bort til fordervelse.’
(1. Ne. 15:23–24, uthevelse tilføyd.) Ikke bare vil Guds
ord føre oss til den frukt som er mer ønskverdig enn
alle andre frukter, men i Guds ord og gjennom det kan
vi hente kraft til å motstå fristelse, kraft til å forpurre
Satans og hans utsendingers verk. . .

. . . Dette er et svar på vår tids store utfordringer.
Guds ord, slik det finnes i Skriftene, i levende profe-
ters ord og i personlig åpenbaring, har makt 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.» («Ordets makt», Lys over Norge,
1986, nr. 6, s. 81–82.)

«I kirken sist søndag fortalte presten oss at ved verdens
ende vil vi enten komme til himmelen eller helvetet. Jeg
synes ikke jeg er god nok til å komme til himmelen akkurat
nå, men jeg føler heller ikke at jeg er så dårlig at jeg skulle
komme til helvetet. Hva lærer deres religion?» Drøft
hvordan læren om de tre herlighetsgradene kunne hjelpe
denne vennen.

Hvis dere ikke allerede har gjort det, hjelper du elevene
å finne og merke versene som angår de forskjellige herlig-
hetsgrader (se undervisningsforslag for L&p 76, s. 126).
Skriv følgende tre overskrifter på tavlen: Det celestiale rike
(L&p 76:50–70, 92–96), Det terrestriale rike (L&p 76:71–80, 87,
91, 97) og Det telestiale rike (L&p 76:81–86, 88–90, 98–112).
Be elevene undersøke versene som beskriver hvert syn
(la dem arbeide som klasse eller i grupper). Be dem regne
opp kjennetegnene i hvert rike og skrive dem under riktige
overskrifter. Drøft noen av eller alle følgende spørsmål:

• I hvilken rekkefølge skal disse gruppene oppstå?
(Se kommentaren til L&p 76:50 i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325, s. 155, se også L&p 45:54, 88:96–102.)

• Hva betyr å bli «beseglet ved forjettelsens hellige Ånd»?
(L&p 76:53, se kommentaren til L&p 76:53 i Lære og pakter
– elevhefte – Religion 324–325, s. 155.

• Hva er «Den førstefødtes menighet»? (L&p 76:54, se
kommentaren til L&p 76:54 i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325, s. 155.)

• Hva betyr uttrykket «rettferdige mennesker fullkommen-
gjort»? (L&p 76:69, se L&p 129:3–6, 138:12.)

• Hva betyr det å være «tapre i Jesu vitnesbyrd»?
(L&p 76:79, se kommentaren til L&p 76:79 i Lære og pakter
– elevhefte – Religion 324–325, s. 156–157, se også L&p
58:27–28. Legg merke til at dette emnet drøftes mer detal-
jert i neste undervisningsforslag.)

• Hvis det er mulig å motta evangeliet i åndeverdenen,
hvorfor skulle man så ikke vente til da med å være rett-
ferdig og ikke bry seg med å prøve så iherdig i dette
livet? (Se kommentaren til L&p 76:72–74 i Lære og pakter –
elevhefte – Religion 324–325, s. 155–156.)

• Hvem er de eneste som vil være i stand til å bo sammen
med vår himmelske Fader? (Se L&p 76:62, 77, 86.)

• Hvordan skiller disse rikene og menneskene som kommer
dit, seg fra hverandre i herlighet? (Se L&p 76:70, 78,
89–98.)

• Hvilket forhold er det mellom de tre rikene og medlem-
mene av Guddommen? (Se L&p 76:62, 77, 86, 112.)

• Hvorfor blir telestiale personer «nedkastet til helvete»?
(L&p 76:84.) Hva betyr det? (Se kommentaren til
L&p 76:81–85 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325,
s. 157.)

• Hvorfor mottar noen som gjennomgår helvete, likevel
et herlighetsrike? (Se kommentaren til L&p 76:89–106 i
Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 157.)
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• Hva gjør det celestiale rike mest ønskverdig for dere?

Lære og pakter 76:50–70, 74, 79, 82, 92–96, 101.
De som er tapre i Jesu vitnesbyrd og lydige
mot evangeliets prinsipper og ordinanser, skal
opphøyes i det celestiale rike som guder. 
(20–25 minutter)

Vis elevene et stykke råjern
(eller lag en tegning på tavlen).
Spør:

• Hva ville dette være verdt
i sin nåværende form?

• Hvordan ville verdien forandres hvis dere lager en
hestesko av det? et kokeredskap? et vitenskapelig
instrument?

Les følgende uttalelse av president Spencer W. Kimball,
daværende fungerende president for De tolvs quorum:

Drøft følgende spørsmål:

• På hvilke måter er mennesker som råjern?

• Hva tror dere mennesker kan gjøre for å forbedre seg?

• Hvilken forbindelse har dette med de tre herlighets-
gradene?

Les Lære og pakter 76:51, 74, 79, 82, 101, og se etter et
uttrykk som forekommer i alle versene. Spør: Hvorfor tror
dere «Jesu vitnesbyrd» spiller en så viktig rolle for hvilket
rike vi arver?

Drøft følgende spørsmål mens dere studerer Lære og
pakter 76:52–60, 92–95 sammen:

• Hvilke velsignelser mottar de som arver det celestiale
rike?

• Hvilke krav er nødvendige for å oppnå det celestiale rike?

• Les vers 79 igjen. Hva tror dere det betyr å være «tapre
i Jesu vitnesbyrd»?

Les Joh.åp. 3:15–16 og Lære og pakter 58:27–28. Be elevene
beskrive hvilken grad av tapperhet de tror Herren venter av
dem. Les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson,
daværende president for De tolvs quorum:

«Verdien av råjernet beløper seg tydeligvis bare til
hva det koster å grave det ut av fjellet. Hvor stor verdi
det siden skal få, avhenger av hva man lager av det.
Mennesker kan på mange måter sammenlignes med
jern. Dere og jeg kan forbli råmateriale, eller vi kan
poleres og oppnå en høyere grad. Hva vi gjør av oss
selv, bestemmer vår verdi.» (Lys over Norge, jan. 1973,
s. 14.)

Jern

Be elevene besvare følgende spørsmål på et papirark:

• Hvor tapper er jeg i mitt vitnesbyrd om Jesus?

• Hva kan jeg gjøre for å bli mer tapper i mitt vitnesbyrd?

Lære og pakter 76:112. Dette livet er tiden for
å berede seg til å leve sammen med Gud. 
(10–15 minutter)

Be elevene forklare hva de tror følgende uttalelse betyr:
«Når kampen begynner, er tiden for trening over.» Les
Alma 34:32–33, og be en elev forklare hvilken sammenheng
disse versene har med uttalelsen. Spør: Hvordan påvirker
våre valg i dette livet hva som vil skje med oss i det neste?

La elevene lese Lære og pakter 76:112, 131:1–4, 132:15–16
og finne hvilken lære som forkynnes i disse versene.
Drøft hvordan de valg vi treffer i dette liv, påvirker hvordan
vi kommer til å leve i evigheten.

Innledning
Mange betrakter Johannes’ åpenbaring som en av de
vanskeligste av alle Skriftens bøker. Men profeten Joseph
Smith sa: «Åpenbaringens bok er en av de tydeligste
bøker Gud noensinne har latt skrive» (Profeten Joseph Smiths

Lære og pakter 77

«[De som er tapre] i vitnesbyrdet om Jesus. . . er
uredde i sitt forsvar av sannhet og rettferdighet. Disse
er medlemmer av Kirken som foredler sine kall i
Kirken (se L&p 84:33), betaler sin tiende og sine offer-
gaver, lever moralsk rent, støtter sine ledere i Kirken
i ord og handling, holder sabbaten hellig og adlyder
alle Guds bud. . .

. . . Det å ikke være tapper i sitt vitnesbyrd er en
tragedie med evige konsekvenser. Dette viser til
medlemmer som vet at dette siste-dagers-verket er
sant, men som ikke holder ut til enden. Noen har
kanskje til og med tempelanbefaling, men foredler
ikke sine kall i Kirken. Uten tapperhet tar de ikke
et avgjort standpunkt for Guds rike. Noen søker
menneskers ros, smiger og ære. Andre forsøker å
skjule sine synder, og noen få kritiserer dem som
presiderer over dem.» (Lys over Norge, okt. 1982,
s. 127–128.)
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læresetninger, s. 219). En grunn til profetens tillit til Johannes’
åpenbaring kan være hans inspirerte revisjon av Bibelen.
Joseph Smith arbeidet med Det nye testamente mellom mars
1831 og februar 1833. I mars 1832 la profeten noen spørsmål
angående Johannes’ åpenbaring frem for Herren og mottok
kapittel 77 som svar.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Skriftene og læresetninger fra profeter i nyere tid

gir nyttige kommentarer til vanskelige skriftsteder
(se L&p 77, se også L&p 74).

• Menneskers og dyrs ånder ser ut som deres jordiske
legemer (se L&p 77:2).

• Når de rettferdige dør, kommer de til paradis 
(se L&p 77:5, se også Alma 40:11–12).

• Jorden vil bestå timelig i 7000 år (se L&p 77:6–7).

• For å hjelpe oss å forberede oss på Det annet komme har
Herren profetert om mange hendelser som vil finne sted
forut for det (se L&p 77:6–15).

• I løpet av det syvende årtusen av jordens timelige
tilværelse vil Gud fullføre sitt frelsesverk for sine barn
(se L&p 77:12).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 117–119.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 158–162.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 77. Skriftene og læresetninger
fra profeter i nyere tid gir nyttige kommentarer til
vanskelige skriftsteder. (35–40 minutter)

Skriv følgende uttalelse av profeten Joseph Smith på tavlen.
La det stå åpent der det kursiverte ordet står: «Åpenba-
ringens bok er en av de tydeligste bøker Gud noensinne har
latt skrive» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 219, uthe-
velse tilføyd). Spør elevene hvilken Skriftens bok de tror
profeten Joseph Smith omtalte. La dem gjette noen ganger
før du gi dem svaret.

La en elev lese innledningen til kapittel 77 ovenfor. Spør:

• Hva bidro til å gjøre Johannes’ åpenbaring tydelig for
Joseph Smith?

• Hvordan kan profetens erfaring bidra til å gjøre Johannes’
åpenbaring tydeligere for dere?

• Hva lærer profeten Joseph Smiths erfaring dere om
hvordan vi kan få svar på spørsmål angående Skriftene?

Be elevene lese Johannes’ åpenbaring 4:4–8, 5:1 og skrive
ned alle spørsmålene som dukker opp. La dem lese Lære og

pakter 77:1–7 og se etter svar på spørsmålene. Oppfordre
elevene til å understreke den inspirerte tolkningen og skrive
krysshenvisninger i margen i Bibelen.

Forklar at resten av Lære og pakter 77 dreier seg om
Johannes’ åpenbaring 7–11. Skriv oversikten her på tavlen.
Be elevene sammenligne versene i Åpenbaringen med
versene i Lære og pakter og igjen skrive krysshenvisninger
i Bibelen.

Hjelp elevene å forstå at nyere hellig skrift ofte gir forklaring
på forvirrende steder i oldtidens skrifter. Bær vitnesbyrd
om at vi også kan motta hjelp til å forstå Skriftene gjennom
Den hellige ånds innflytelse.

Lære og pakter 77:6–15. For å hjelpe oss å
forberede oss på Det annet komme har Herren
profetert om mange hendelser som vil finne sted
forut for det. (20–25 minutter)

Be en elev lese første avsnitt av historisk bakgrunn for
kapittel 77 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325
(s. 158). Spør klassen:

• Hva tilskyndet til åpenbaringen som er nedtegnet i
Lære og pakter 77?

• Hvis dere kunne stille Frelseren noe spørsmål, hva ville
det være?

• Hvilken fremtidig hendelse er folk i dag mest opptatt av?

• Hvilke spørsmål om Det annet komme ville dere gjerne
stille Frelseren?

Forklar at mange av spørsmålene profeten stilte om
Johannes’ åpenbaring, dreide seg om jordens alder og
hendelsene som vil gå forut for Det annet komme. Del
klassen inn i grupper, og del ut følgende spørsmål til
dem. Sørg etter behov for det lesestoffet fra Lære og pakter –
elevhefte – Religion 324–325 som er oppført nedenfor.
Oppfordre gruppene til å bruke dette stoffet og Lære og
pakter 77:6–15 for å finne svar på spørsmålene. La dem
avlegge rapport om hva de har lært.

• Hvor lenge vil jorden eksistere i en timelig tilstand? 
(Se v. 6–7.)

• Hvilken tusenårsperiode tror dere vi er i nå? (Den sjette.)

Johannes’ åpenbaring L&p 77

7:1–8 v. 8–11

8:2 v. 12

9 v. 13

10:10 v. 14

11:1–12 v. 15
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• Hvilken oppgave har de fire englene som kommer fra
Gud? (Se v. 8, se også kommentaren til L&p 77:8 i Lære og
pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 160.)

• Hva er oppgaven til engelen med Guds segl? (Se v. 9, se
også kommentaren til L&p 77:9 i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325, s. 160–161.)

• Hva er oppgaven til de 144 000? (Se v. 11, se også
kommentaren til L&p 77:11 i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325, s. 161.)

• Hvilket arbeid vil bli gjort i løpet av det syvende årtusen
av jordens timelige eksistens, eller tusenårsriket?
(Se v. 12.)

• Når vil hendelsene som omtales i Johannes’ åpenbaring 9,
finne sted? (Se v. 13.)

• Hvem er den Elias som omtales i Lære og pakter 77:9, 14?

• Hvilken oppgave utfører åpenbareren Johannes i dag?
(Se v. 14, se også kommentaren til L&p 77:14 i Lære og
pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 161.)

• Hva skal de to profetene i vers 15 gjøre før Kristus
kommer igjen? (Se kommentaren til L&p 77:15 i Lære og
pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 161–162.)

• Hvordan kan denne kunnskapen bidra til å forberede de
hellige til Jesu Kristi annet komme?

Les 2. Nephi 26:24. Bær vitnesbyrd om at Herren elsker sine
barn og åpenbarer sannheter som vil være til nytte for oss og
hjelpe oss å oppnå evig liv.

Innledning
Kapittel 78 inneholder instruksjoner angående Herrens
forrådshus.

«Gjennom Kirken har Herren opprettet en måte å ta seg av
de fattige og trengende på og hjelpe dem å få tilbake sin
selvtillit. Når Kirkens medlemmer gjør alt de kan for å sørge
for seg selv, men likevel ikke kan dekke sine grunnleggende
behov, skulle de først vende seg til familien for å få hjelp.
Når dette ikke er tilstrekkelig, står Kirken rede til å hjelpe.
Medlemmer som trenger slik hjelp, skulle ta kontakt med
biskopen.

Når mennesker gir, skulle de gi rikelig og med en kjærlig-
hetens ånd og erkjenne at vår himmelske Fader er kilden
til alle velsignelser og at disse velsignelsene skulle brukes til
å velsigne andre.

Lære og pakter 78

Når mennesker mottar hjelp, skulle de ta imot den i
takknemlighet og ydmykhet og takke Herren for hans
godhet og andres godhet (se L&p 56:18, 78:19). Mennesker
som mottar hjelp, skulle bruke den til å fri seg fra trelldom
og begrense sine behov og bli mer selvforsynt og bedre i
stand til å gi til andre. . .

I Lære og pakter forklarte Herren at de hellige skulle gi
sine offergaver til de fattige gjennom biskopen. Biskopen
oppbevarer disse offergavene «i [Herrens] forrådshus» og
bruker dem etter behov «for å komme de fattige og treng-
ende til gode» (L&p 42:34, se også L&p 42:29–36, 78:3–7,
13–14, 82:14–19).» (Kirkens instruksjonshåndbok, bok 2 – Ledere
i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene [1999], s. 256.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Medlemmer av Kirken inngår pakt om å arbeide sammen

under prestedømslederes veiledning for å ta seg av
de fattige. Dette arbeidet gir Kirken store velsignelser
(se L&p 78:3–7, se også L&p 42:29–36, 82:14–19).

• De velsignelser Gud gir sine trofaste og kloke forvaltere,
overgår vår forstand. Vi skulle være takknemlige for våre
velsignelser (se L&p 78:17–22, se også L&p 104:2, 46).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 98, 115.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 162–164.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 78:3–7. Medlemmer av Kirken
inngår pakt om å arbeide sammen under preste-
dømslederes veiledning for å ta seg av de fattige.
Dette arbeidet gir Kirken store velsignelser. 
(15–20 minutter)

Vis elevene en bidragsseddel for tiende og offergaver.
(Du kan tegne en på tavlen eller lage en overhead-transpa-
rent.) Gjennomgå hver kategori man kan donere til. Drøft
følgende spørsmål:

• Hvordan hjelper deres bidrag andre?

• Hvordan velsigner deres bidrag Kirken?

• Hvordan blir du velsignet ved å bidra slik?

• Hvilke bidrag brukes spesielt for å hjelpe de fattige?
(Fasteoffer og humanitærhjelp.)

Les Lære og pakter 78:3–4, og finn hva Herren befalte
Kirken å opprette som hjelp til å ta seg av de fattige. Spør:
Hvor lenge skulle biskopens forrådshus bestå? Les følgende
uttalelse:

Ohio- og Missouri-perioden

130



La elevene lese Lære og pakter 78:3–7 og merke velsignel-
sene Herren lover vil komme som et resultat av at vi tar oss
av de fattige. La elevene fortelle hverandre hva de finner, og
skriv det på tavlen. Bær vitnesbyrd om at Herrens velferds-
program gir velsignelser både til dem som gir og dem som
mottar. Oppfordre elevene til å være generøse i sine bidrag
til Kirken.

Lære og pakter 78:7–22. De velsignelser Gud gir
sine trofaste og kloke forvaltere, overskrider vår
forstand. Vi skulle være takknemlige for våre
velsignelser. (15–20 minutter)

Be en eller to elever som har deltatt i skuespill, orkester,
sportsaktivitet eller lignende å forklare hva de gjorde for å
forberede seg. Drøft hvor viktig forberedelse er og hvordan
resultatet kunne ha blitt et annet hvis de ikke hadde forbe-
redt seg.

Fortell elevene at det finnes former av ordet forberede (berede)
flere ganger i kapittel 78 (se v. 7, 10–11, 13, 15, 17, 20). Noen
ganger viser dette til vår forberedelse og noen ganger til hva
Gud har beredt. Be elevene lese versene som er regnet opp
ovenfor, og se etter hvem som skal gjøre forberedelsen. Før
regnskap på tavlen. Drøft følgende spørsmål:

• Hva har Herren forberedt for oss?

• Hvorfor tror dere han har forberedt så store velsignelser
for oss?

• Hva er Satans plan med hensyn til disse velsignelsene?
(Se v. 10, 12.)

• Hva må vi gjøre for å motta disse velsignelsene?

• Hvorfor tror dere Herren krever disse forberedelsene
av oss?

• Hvordan skulle vi reagere når vi mottar Herrens
velsignelser? (Se v. 19.)

«Herrens forrådshus. . . kan være en liste over tilgjenge-
lige tjenester, penger på en konto, mat i et spiskammer
eller varer i en bygning. Et forrådshus opprettes i det
øyeblikk trofaste medlemmer gir biskopen av sin tid,
sine talenter, sine ferdigheter, sin medfølelse, samt
materiell og midler til omsorg for de fattige og oppbyg-
ging av Guds rike på jorden.

Herrens forrådshus finnes derfor i alle ward. Biskopen
har ansvaret for Herrens forrådshus. Ledet av Herrens
inspirasjon fordeler han de helliges offergaver på de
fattige og trengende. Han får assistanse fra preste-
dømsquorumene og Hjelpeforeningen.» (På Herrens
måte – Guide i velferdsspørsmål for ledere [velferds-
håndbok, 1991], s. 11.)

Bær vitnesbyrd om de store velsignelsene Herren har gitt
deg. Innby elever som gjerne vil fortelle om sine erfaringer
med å motta Herrens velsignelser, til å gjøre dette. Oppfor-
dre klassen til å forberede seg og følge Herren. Gjenta
Herrens løfter om store velsignelser til dem som gjør dette.

Innledning
President Thomas S. Monson sa:

«Hver prestedømsbærer. . . har blitt kalt til å tjene, til å gjøre
sitt aller beste i det arbeid han er blitt tildelt. Ingen oppgave
er simpel i Herrens verk, for alle har evige konsekvenser.
President John Taylor ga oss følgende advarsel: ‘Hvis du
ikke foredler ditt kall, vil Gud holde deg ansvarlig for dem
du kunne ha frelst hvis du hadde gjort din plikt’ [Journal
of Discourses, 20:23]. . . Hvis stor glede er belønningen for å
redde en sjel, hvor fryktelig må da ikke angeren være for
dem som med sin beskjedne innsats har latt et Guds barn
gå uten å bli advart eller hjulpet, slik at vedkommende må
vente til det kommer en pålitelig Guds tjener.» (Lys over
Norge, juli 1992, s. 46.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Når vi trofast oppfyller våre kall fra Herren, velsigner han

oss med evne til å lykkes (se L&p 79, se også L&p 4).

• Misjonærer forkynner evangeliet i hele verden (se L&p 80,
se også Matteus 28:19–20).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 164–165.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 79–80. Misjonærer forkynner evan-
geliet i hele verden. (15–20 minutter)

Vis et verdenskart. Be elevene regne opp steder hvor
medlemmer av deres familie, ward eller gren har vært på
misjon. Plasser et merke på kartet for hver misjon som
nevnes. Les Lære og pakter 80:1, og drøft hvor godt Kirken
retter seg etter Herrens befaling om å forkynne evangeliet
til hele verden. Spør: Hvilken forbindelse tror dere det er
mellom denne befalingen og Lære og pakter 80:3?

La elevene se på kapittelinnledningene til Lære og pakter
79–80 og finne ut hvem som mottok kall til å forkynne.

Lære og pakter 79–80

Lære og pakter 79–80
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Be elevene tenke seg at de skal tale til en gruppe misjonærer
i dag. La dem forberede seg til talen ved å lese disse to
kapitlene og finne Herrens instruksjoner til misjonærer.
Oppfordre flere elever til å fortelle hva de fant.

Les uttalelsen av president Thomas S. Monson i innled-
ningen til kapittel 79–80 ovenfor. Oppfordre elevene til å
forberede seg på å utføre en hederlig misjon ved å gjøre
sin plikt i Kirken.

Innledning
Kapittel 81 inneholder instruksjoner angående rådgiverne
i Kirkens første presidentskap. President Joseph Fielding
Smith sa:

«Det er en ting vi må ha helt klart for oss. Hverken Kirkens
president, Det første presidentskap eller Det første presi-
dentskap og De tolv sammen vil noen gang lede de hellige
på villspor eller sende ut råd til verden som går på tvers
av Herrens sinn og vilje.» (Sitert i Lys over Norge, jan. 1995,
s. 61.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Det første presidentskap har rikets nøkler, som innbe-

fatter myndighet til å lede Herrens verk på jorden
(se L&p 81, se også L&p 107:21–22).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 121–122.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 165–167.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 81. Det første presidentskap har
rikets nøkler, som innbefatter myndighet til å lede
Herrens verk på jorden. (15–20 minutter)

Vis bilder av hvert medlem av Det første presidentskap. Be
elevene si navnene til disse mennene og hva vi kaller dem
som en samlet gruppe. Fortell et kort eksempel på hvordan
du har lært av eller blitt velsignet ved Det første president-
skaps læresetninger.

Vis et bilde av profeten Joseph Smith. La elevene lese
kapittelinnledningen til Lære og pakter 81 og finne hvem
Herren kalte til tjeneste i det opprinnelige første president-
skap i denne evangelieutdeling. Drøft følgende spørsmål:

Lære og pakter 81

• Hvorfor mistet Jesse Gause sitt kall som medlem av
Det første presidentskap?

• Hvem kalte Herren til å erstatte ham?

• Hva kan vi lære om kall i Kirken fra dette eksemplet?

Les Lære og pakter 81, 90:2–6. Se etter svar på følgende
spørsmål:

• Hvilken myndighet har Det første presidentskap på
jorden?

• Hvilket arbeid skal Det første presidentskap utføre?

• Hvilke velsignelser lover Herren dem?

Drøft det elevene finner. Bruk kommentarene til kapittel 81 i
Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325 (s. 165–167) etter
behov.

Mange av elevene dine er trolig med i quorums- eller
klassepresidentskaper. Mens president Gordon B. Hinckley
var rådgiver i Det første presidentskap, sa han om presi-
dentskaper:

Innledning
Siste-dagers-hellige mottar store velsignelser fra Herren
og har derfor stort ansvar. Eldste George Albert Smith sa
mens han var medlem av De tolvs quorum: «[Gud] har
gitt oss mer intelligens og visdom enn våre medmennesker.
Kunnskap om en foruttilværelse har blitt gitt de siste-

Lære og pakter 82

«Det er helt nødvendig at presidenten selv velger
sine rådgivere, for de tre må kunne samarbeide godt. . .
De må samarbeide i en ånd av gjensidig tillit og respekt.
Rådgiverne er ikke presidenten. . .

[En rådgiver] er sin presidents assistent. . .

På møter i presidentskapet har hver rådgiver frihet
til å si sin mening i alle saker som kommer frem for
presidentskapet. Men det er presidentens rett å ta
avgjørelsen, og det er rådgivernes plikt å støtte ham
i denne avgjørelse. Hans avgjørelse blir da deres
avgjørelse, uansett hva de tidligere har ment.

Hvis presidenten er klok, vil han gi disse utvalgte
assistenter bestemte plikter og så gi dem frihet til å
utføre dem, og kreve at de er ansvarlige for det som
skjer.» (Lys over Norge, jan. 1991, s. 46.)
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dagers-hellige, kunnskap om at vi er her fordi vi holdt vår
første prøvestand, og at vi har fått anledning til å oppnå
evig liv i vår himmelske Faders nærhet ved å holde vår
annen prøvestand. Vi vil ikke bli dømt som våre brødre og
søstre i verden blir dømt, men i forhold til de store mulighe-
tene som er gitt oss.» (Conference Report, okt. 1906, s. 47.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren befaler sine hellige å forsake sine synder og

tilgi andre (se L&p 82:1–7, se også Matteus 18:21–35,
L&p 58:42–43, 64:9–11).

• Vårt ansvar øker etter hvert som Herren gir oss større
forståelse (se L&p 82:3–4, se også Matteus 25:14–30,
Lukas 12:47–48, Jakobs brev 4:17).

• Vi er befalt å forsake synd. Hvis vi synder igjen etter å
ha omvendt oss, vil våre tidligere synder tillegges
(se L&p 82:7).

• Når vi holder våre pakter med Gud, vil han gi oss
velsignelsene han har lovet oss (se L&p 82:10, se også
L&p 130:20–21).

• Penger og eiendom som er innviet til Herrens rike, brukes
til beste for hans folk (se L&p 82:11–21).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 115.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 168–169.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presenta-
sjon 12, «Utfør alt til Guds ære» (4.10), kan brukes

ved gjennomgåelse av Lære og pakter 82:19 (se undervis-
ningsforslag i Visningshjelp – Lære og pakter og Kirkens
historie).

Lære og pakter 82 (Kjenn Skriftene,
Lære og pakter 82:3). Vårt ansvar øker

etter hvert som Herren gir oss større forståelse.
(15–20 minutter)

Del klassen inn i grupper på tre. Gi hver gruppe et stort
papirark og en merkepenn. Be dem skrive opp så mange
av sine velsignelser de kan på to minutter. Sett opp listene
foran i klasserommet.

Les Lære og pakter 82:3–4, og drøft følgende spørsmål:

• Våre lister tatt i betraktning, tror dere vi kan betegnes
som mennesker «som meget er gitt»?

• Hvordan tror dere uttrykket meget kreves gjelder oss?

• Les Jakobs brev 4:17, Alma 29:5. Hvilken sammenheng er
det mellom disse versene og Lære og pakter 82:3?

S  M  T  W  TH  F  S

Bær vitnesbyrd om at en av de største velsignelser vi har
mottatt fra Herren, er tilgivelse. Gjenfortell kort Frelserens
lignelse om tilgivelse fra Matteus 18:23–35. Be elevene lese
Matteus 18:33 og spør: Hva venter Frelseren av dem som
mottar tilgivelse fra ham? Les Lære og pakter 82:1 og spør:
Hvordan støtter dette verset denne læresetningen?

Bruk opplysningene i kommentaren til Lære og pakter 82:2
i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325 (s. 168).
Oppfordre elevene til å tenke over sine synder og svakheter
og hvor viktig det er at vi alle mottar omvendelsens velsig-
nelse. La elevene lese Lære og pakter 82 og regne opp
Herrens læresetninger om omvendelse, tilgivelse og forsa-
king av synd. Les igjen første del av vers 3, og drøft hvordan
disse læresetningene om omvendelse og tilgivelse kan
hjelpe oss å leve opp til det som kreves av oss på grunn av
våre velsignelser (se v. 3).

Lære og pakter 82:7. Vi er befalt å forsake synd.
Hvis vi synder igjen etter å ha omvendt oss, vil våre
tidligere synder tillegges. (5–10 minutter)

Ta med deg noen steiner til klassen, merk alle med den
samme synden (for eksempel: å bryte Visdomsordet). Fortell
elevene en historie om en oppdiktet person som begår
denne synden. Dikt opp detaljer for å utbrodere historien.
Hver gang personen begår synden, plukker du opp en stein
helt til du holder mange. Legg alle steinene du holder, til
side. Spør:

• Hva kan det å legge steinene til side forestille? 
(Omvendelse.)

• Hva skjer med våre synder når vi omvender oss? 
(Herren tilgir oss for dem.)

Les Lære og pakter 82:7, og se etter hva som skjer når vi
synder igjen. Spør:

• Hvor mange steiner måtte en person plukke opp hvis
han eller hun synder etter å ha omvendt seg? (Alle som
dere holdt tidligere, pluss én til.)

• Hvorfor tror dere våre tidligere synder kommer tilbake?

• Hva lærer dette dere om betydningen av å forsake synd?

• Hvordan kan kunnskap om denne læren hjelpe dere å
unngå synd?

Lære og pakter 82:10 (Kjenn Skriftene).
Når vi holder våre pakter med Gud,

vil han gi oss velsignelsene han har lovet oss.
(15–20 minutter)

Vis eller tegn bildene som følger med her, på tavlen. Ta med
definisjonene.

S  M  T  W  TH  F  S

Lære og pakter 82
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La en elev lese Lære og pakter 82:10. Trekk frem ordet
forpliktet (eller bundet), og fortell elevene at tegningene på
tavlen forestiller forskjellige definisjoner av ordet binde.
Be elevene svare på følgende spørsmål ved å bruke defini-
sjonene på tavlen:

• Hva betyr det å være bundet til Gud ved en pakt?

• Hva betyr det at Gud er bundet til å holde sine løfter til oss?

Drøft elevenes svar, og bær vitnesbyrd om at når vi holder
paktene vi har inngått med Gud, vil han gi oss velsignelsene
han har lovet oss. Det å inngå og holde pakter med Gud kan
være en kilde til kraft og trøst for oss. Les følgende uttalelse
av eldste Henry B. Eyring, medlem av De tolvs quorum:

«Til hver pakt er det knyttet store og sikre løfter fra vår
himmelske Fader. . .

Hver pakt med Gud er en anledning til å holde seg nær-
mere ham. For alle som et øyeblikk tenker over hva de
allerede har følt av Guds kjærlighet, er det å få dette
båndet gjort sterkere og dette forholdet bedre et uimot-
ståelig tilbud.» (Covenants [Kirkens skoleverks temakveld
for unge voksne i høyskolealder, 6. sept. 1996], s. 2.)

å holde tilbake eller anholde

å gjøre sikker

å holde tilbake eller begrense

å legge en forpliktelse på en annen

å legge bånd på med lovlig myndighet

å binde fast

å knytte sammen

å forplikte seg

Innledning
I 1995 utga Det første presidentskap og De tolv apostlers
quorum en erklæring som støtter læresetningene i kapittel
83. I erklæringen står det bl.a.:

«Mann og hustru har et høytidelig ansvar for å elske og ha
omsorg for hverandre og for sine barn. . .

. . . Etter guddommelig forordning skal fedre presidere over
sin familie i kjærlighet og rettferdighet, og de er ansvarlige
for å sørge for livets nødvendigheter og beskyttelse for sin
familie. En mor er først og fremst ansvarlig for å ha omsorg
for sine barn. I disse hellige ansvarsoppgaver er fedre og
mødre forpliktet til å hjelpe hverandre som likeverdige part-
nere. Uførhet, død eller andre forhold kan nødvendiggjøre
individuell tilpasning. Andre slektninger skulle gi sin støtte
når det er behov for det.» («Familien – En erklæring til
verden», Lys over Norge, okt. 1998, s. 24.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Ektemenn har ansvaret for å forsørge sine hustruer og

barn. Kirkens medlemmer skal hjelpe til med å ta seg
av enker, foreldreløse og fattige (se L&p 83, se også
L&p 68:25–28).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 170.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 83. Ektemenn har ansvaret for å
forsørge sine hustruer og barn. Kirkens medlemmer
skal hjelpe til med å ta seg av enker, foreldreløse
og fattige. (20–25 minutter)

Inviter noen av elevenes foreldre og noen prestedømsledere
til klassen for å delta i en paneldiskusjon. Fortell dem på
forhånd at dere skal gjennomgå Lære og pakter 83, og gi
dem en liste med spørsmål som for eksempel:

Spørsmål til foreldre

• Hva liker dere best ved å være foreldre?

• Hva er en av de største utfordringer dere har som
foreldre?

• Hva føler dere for ansvaret som beskrives i Lære og
pakter 83:4?

Lære og pakter 83

Ohio- og Missouri-perioden

134



• Hva trengs for å sørge for dette «underhold» for en
familie?

• Hvilke forslag vil dere gi Kirkens ungdom mens de
forbereder seg på å bli foreldre?

Spørsmål til prestedømsledere

• Hvordan hjelper Kirken til med å ta seg av enker,
foreldreløse og fattige?

• Hva kan de unge gjøre for å hjelpe til med «Herrens
forrådshus» i dag?

• Hvordan kan de unge hjelpe enker og foreldreløse
bortsett fra økonomisk?

• Hva føler dere for deres ansvar som beskrives i Lære og
pakter 83:5?

Les Lære og pakter 83, og be foreldrene og prestedømsle-
derne svare på noen av spørsmålene. Oppfordre elevene
til å stille dem spørsmål de måtte ha angående det ansvar
foreldre og prestedømmet har. Etter paneldiskusjonen
oppfordrer du elevene til å skrive takkekort til sine egne
foreldre, prestedømsledere eller begge grupper for deres
hjelp, støtte og kjærlighet.

Innledning
Eldste Bruce R. McConkie forklarte:

«Når som helst og hvor som helst menn har Det melkise-
dekske prestedømme, er Kirken og Guds rike på jorden.
Motsatt, når og der Det melkisedekske prestedømme ikke
finnes, er det ingen sann kirke og intet jordisk rike som er
Herrens, og derfor ingen måte å berede menneskene til å
gå til den evige kirke i himmelen.» (The Millennial Messiah:
The Second Coming of the Son of Man [1982], s. 123.)

Eldste Mark E. Petersen, som var medlem av De tolvs
quorum, skrev:

«Legg merke til at i [kapittel 84] står det at der ordinansene
og riktig myndighet ikke finnes, der blir ikke guddomme-
lighetens kraft tilkjennegitt. De forskjellige kirkene [på
Joseph Smiths tid] manglet de riktige ordinanser, og de
manglet den riktige myndighet og hadde derfor ingenting
av guddommelighetens kraft. De kunne ikke tilkjennegi
noe de ikke hadde. Derfor er det tydelig at denne kraften
måtte gjengis i disse siste dager. Uten denne kunne ikke
Kirken eksistere.» (Abraham, Friend of God [1979], s. 96–97.)

Lære og pakter 84

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Det høyeste prestedømmet (Det melkisedekske preste-

dømme) har nøklene til kunnskapen om Gud. Det innbe-
fatter myndighet til å utføre ordinanser som helliggjør
Guds barn og forbereder dem til å komme inn i hans
nærhet (se L&p 84:6–25, 29, se også L&p 107:18–19).

• Det mindre prestedømmet (Det aronske prestedømme) er
et forberedende prestedømme. Det innbefatter nøklene til
omvendelsens evangelium, til dåp ved nedsenkning til
syndenes forlatelse og til englers betjening (se L&p 84:18,
26–32, se også L&p 13:1, 107:20).

• De som mottar Det aronske og melkisedekske preste-
dømme og foredler sine kall, er Moses’ og Arons sønner
(se L&p 84:31–34, se også L&p 13:1).

• De som mottar Det melkisedekske prestedømme, inngår
pakt om å foredle sitt kall og motta Herren og hans
tjenere. Til gjengjeld lover Gud å helliggjøre dem og gi
dem alt han har. Dette kalles prestedømmets «ed og pakt»
(se L&p 84:33–44).

• Kristi ånd opplyser alle. De som mottar Åndens innfly-
telse, ledes til Faderen. De som forkaster Ånden, forblir i
mørke og synd (se L&p 84:43–53, se også 2. Nephi 32:2–3,
5, L&p 93:19–28).

• Medlemmer av Kirken som behandler Guds åpenbaringer
lettsindig, er under fordømmelse. Vi kan bli tilgitt når
vi retter oss etter prinsippene i Mormons bok og annen
hellig skrift (se L&p 84:54–61).

• Jesu Kristi kirke ble gjenopprettet for å samle Israel og
opprette Sion (se L&p 84:2–4), bygge templer (se v. 3–5),
sørge for prestedømmet og frelsens ordinanser (se v. 6–42)
og forkynne evangeliet til hele verden (se v. 62–102).

• Kirkens medlemmer trenger hverandre. De som er sterke
i troen, skulle hjelpe de som er svake, til å vokse åndelig
og timelig (se L&p 84:106–112).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 122.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 171–176.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 84:6–27. Det høyeste prestedømmet
(Det melkisedekske prestedømme) har nøklene til
kunnskapen om Gud. Det innbefatter myndighet
til å utføre ordinanser som helliggjør Guds barn og
forbereder dem til å komme inn i hans nærhet.
(25–30 minutter)

Be elevene tenke over følgende spørsmål: «Hvordan har
ditt liv blitt velsignet på grunn av Det melkisedekske
prestedømmet?» Be noen elever fortelle hva de har svart.

Lære og pakter 84
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Les kapittelinnledningen til Lære og pakter 84, og påpek at
profeten Joseph Smith kalte dette kapitlet «en åpenbaring
om prestedømmet». Forklar at kapittel 84 inneholder mange
viktige prinsipper angående prestedømmet, og at dere skal
se nærmere på noen av dem.

Skriv på tavlen: Prestedømmet må overdras av dem som har
myndighet fra Gud. La elevene lese vers 6–16 og finne ut
hvem sin prestedømslinje som oppgis. Les vers 17, og forklar
at vi har det samme prestedømmet i dag. Hvis du har pres-
tedømmet, forteller du hvem som ordinerte deg. (Hvis ikke,
kan du fortelle hvem som ordinerte en prestedømsbærer
som elevene kjenner.) Be noen bærere av Det aronske preste-
dømme i klassen om å fortelle hvem som ordinerte dem.
Drøft hvorfor det er viktig at vi mottar prestedømmet fra
dem som har riktig myndighet.

Skriv Prestedømmet er evig på tavlen. La elevene lese
vers 17–18 og merke uttrykkene som viser prestedømmets
evige natur.

Skriv på tavlen: Prestedømmet har nøkkelen til kunnskapen om
Gud. Les følgende forklaring:

Les vers 19–25, og drøft følgende spørsmål:

• Hvilken rolle spiller prestedømmet når det gjelder å
forberede oss til å vende tilbake til Gud?

• Hvem prøvde Moses å forberede så de kunne komme inn
i Guds nærhet? (Se også 2. Mosebok 19:10–14, 16–17.)

• Hvordan reagerte Israels barn på Moses’ belæring?

• Hva skjedde da de forherdet sine hjerter?

• Hva kan vi lære av denne beretningen?

Skriv på tavlen: Det aronske prestedømme hjelper til med å
forberede menn til å motta Det melkisedekske prestedømme.

Les følgende uttalelse av profeten Joseph Smith for klassen:

«Ble Det melkisedekske prestedømme borttatt da Moses
døde? Alt prestedømme er Det melkisedekske preste-
dømme, men det finnes forskjellige deler eller grader
av det. Den del som fikk Moses til å tale med Gud
ansikt til ansikt, ble tatt bort, men den som hadde med
englers betjening å gjøre, ble igjen.» (Profeten Joseph
Smiths læresetninger, s. 135, se også L&p 107:1–6, 14.)

«Frelserens og hans kirkes misjon er å tilby hele den
menneskelige rase det enestående privilegium å
komme tilbake til Faderens nærhet og inn til hans
hvile. Uten det hellige prestedømme kan intet men-
neske tåle det strålende lys fra Guds åsyn, ei heller
sikre seg den sjelens evige fred og tilfredshet som er
lovet de rettferdige.» (John A. Widtsoe, red. , Priesthood
and Church Government in The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, rev.utg. [1954], s. 31.)

Be elevene lese vers 25–27 og regne opp nøklene som
tilhører Det aronske prestedømme. Spør:

• Hvordan kan det å utøve disse nøklene bidra til å
forberede unge menn til å motta Det melkisedekske
prestedømme?

• Hvordan har Det aronske prestedømmes ordinanser
vært til velsignelse for dere?

Lære og pakter 84:33–42 (Kjenn Skrif-
tene, Lære og pakter 84:33–39). De som

mottar Det melkisedekske prestedømme, inngår
pakt om å foredle sitt kall og motta Herren og hans
tjenere. Til gjengjeld lover Gud å helliggjøre dem
og gi dem alt han har. Dette kalles prestedømmets
«ed og pakt». (20–25 minutter)

Skriv på tavlen: Prestedømmets ed og pakt. Under skriver du
mannen lover og Gud lover. Forklar at det er en pakt som
menn inngår med Gud når de mottar prestedømmet. Denne
kalles prestedømmets «ed og pakt». Be elevene lese Lære og
pakter 84:33–42 og merke hva de som mottar prestedømmet,
lover å gjøre og hva Gud lover til gjengjeld. (Du kan gjerne
skrive svarene på tavlen.) Drøft følgende spørsmål:

• I hvilken alder kan en ung mann motta Det aronske
prestedømme? Det melkisedekske prestedømme?

• Hva må en ung mann gjøre for å være verdig til å motta
prestedømmet?

• Hva betyr det å ære et prestedømskall (se v. 33)?

• Hva tror dere det betyr å bli «helliggjort av Ånden»
(v. 33)? Hvorfor er dette en stor velsignelse?

• Hva tror dere det betyr å bli gitt «alt som min Fader har»
(v. 38)?

• Les vers 44. Hvorfor tror dere det er viktig å leve ved
hvert ord fra Gud?

Les følgende uttalelse av eldste Carlos E. Asay, som var
medlem av De syttis presidentskap:

Les Alma 13:12 og spør: Hvilken annen velsignelse er
knyttet til å bli helliggjort av Ånden?

«Ved en anledning vitnet president Hugh B. Brown
om at president David O. McKay var blitt helliggjort
av Ånden til fornyelse av sitt legeme. Og han tilføyde:
‘Noen av oss andre er i bedre form i dag enn vi var
for mange år siden hva vår fysiske helse angår – og
dette faktum tilskriver vi [Herrens] velsignelse.’
(Conference Report, apr. 1963, s. 90.)

«Mange av oss har følt innflytelsen av dette ‘fornyel-
sesløftet’. Uten det ville mengdevis av våre oppdrag
ikke ha blitt utført.» (Lys over Norge, 1986, nr. 2, s. 35.)
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Gi elevene et papirark hver. La dem skrive svar på følgende
spørsmål. (Si at de ikke skal skrive navnet sitt på papiret.)
Spør de unge kvinnene:

• Hva føler dere når dere ser en ung mann som hedrer sitt
prestedømme?

• Hva føler dere når dere ser en ung mann som unnlater å
hedre sitt prestedømme?

Spør de unge mennene:

• Hvordan kan unge kvinner hjelpe dere å hedre deres
prestedømme?

• Hvordan kan unge kvinner la være å hindre dere i å
hedre deres prestedømme?

Samle inn papirene og les noen svar. Oppfordre de unge
mennene til å hedre sitt prestedømme. Oppfordre de unge
kvinnene til å utføre sine plikter og kall og hjelpe unge
menn til å hedre sitt prestedømme. Bær vitnesbyrd om de
store velsignelser som kommer til dem som er trofaste mot
sine pakter med Gud.

Lære og pakter 84:43–54. Kristi ånd opplyser alle.
De som mottar Åndens innflytelse, ledes til Faderen.
De som forkaster Ånden, forblir i mørke og synd.
(20–25 minutter)

Ta med en avis til klassen. La elevene lese Lære og pakter
84:49–53, og spør om de tror denne beskrivelsen er typisk
for livet i dag. Bruk noen minutter på å se gjennom avisen
sammen som klasse. Se etter tegn på at disse versene er
sanne. (Merk: Bruk ikke mye tid på å drøfte det dere finner.
Dvel ikke lenge ved artikler som beskriver ugudelighet.)

Les følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson:

«Som ung medisinerstudent for mange år siden så jeg
mange pasienter som led av sykdommer som man nå
kan forebygge. I dag er det mulig å gjøre folk immune
mot sykdommer som en gang var invalidiserende,
og endog dødelige. En medisinsk metode for å oppnå
immunitet er vaksinasjon, eller inokulasjon. Ordet
inokulere er fascinerende. Det kommer fra to latinske
røtter – in, som betyr ‘inni’, og oculus, som betyr ‘et
øye’. Verbet inokulere betyr derfor bokstavelig ‘å sette
et øye inni’ – å overvåke mot skade.

En sykdom som polio kan forkrøple eller ødelegge
legemet. En sykdom som synd kan forkrøple eller
ødelegge ånden. Polioens herjinger kan nå forebygges
ved vaksinasjon, men syndens herjinger krever andre
forebyggende midler. Leger kan ikke gjøre noen
immun mot ugudelighet. Åndelig beskyttelse kommer
kun fra Herren – og på hans egen måte. Jesus velger
ikke å inokulere, men å innpode. Hans metode krever 

Bær vitnesbyrd om at fordi Herren elsker oss, har han gitt
oss sann lære som vil hjelpe oss og dem i verden som er
«under mørke og under syndens trelldom» (v. 49). Denne
læren kommer vanligvis fra tre kilder: Ånden, Skriftene
og levende profeter. La elevene lese vers 43–48, og drøft
følgende spørsmål:

• Hvilken gave gis til enhver som blir født på jorden?
(Ånden eller Kristi lys, se v. 46, se også Moroni 7:16.)

• Hva er ifølge Lære og pakter 84:45 noen andre uttrykk
fra Skriftene som betyr det samme som Kristi ånd?
(«Herrens ord», «sannhet», «lys».)

• Sammenlign vers 47 med Lære og pakter 93:19–20, 27–28.
Hva må vi ifølge disse versene gjøre for å motta mer lys
og sannhet inntil vi forstår alt?

• Hvordan får dere hjelp til å komme nærmere Gud ved
å lytte til Ånden, lese i Skriftene og høre profetens ord?

• Hva føler dere ved å vite at dere til slutt kan komme
«til Gud» (v. 47)?

• Hvorfor er det viktig for dere å strebe etter dette målet?

• Les 2. Nephi 32:2–3, 5, Jakobs bok 7:10–12. Hvilken
forbindelse er det mellom disse versene og Lære og
pakter 84:43–48?

• Hvorfor tror dere Herren har gitt oss mer enn én måte
å motta en bekreftelse av sannheten på?

Bær vitnesbyrd om at hver enkelt av elevene har blitt
velsignet med Ånden, Skriftene og profetene. Når de følger
dem, vil de bli velsignet med ytterligere lys og kunnskap.
Drøft noen av tilskyndelsene fra Herren som elevene har
følt, og oppmuntre dem til å rette seg etter dem.

Lære og pakter 84:54–61. Medlemmer av Kirken
som behandler Guds åpenbaringer lettsindig, er
under fordømmelse. Vi kan bli tilgitt når vi retter
oss etter prinsippene i Mormons bok og annen
hellig skrift. (15–20 minutter)

Fortell om en personlig opplevelse som viser din kjærlighet
til Mormons bok og hvordan den har velsignet deg. Hold
frem et eksemplar av Mormons bok, og be elevene tenke
over følgende spørsmål. (Ikke la dem besvare spørsmålene
høyt.)

• Har dere noen gang lest Mormons bok?

• Hvor sterkt er deres vitnesbyrd om dens sannhet?

• Hvorfor er Mormons bok viktig for dere?

ingen vaksine. Han benytter seg av å forkynne Guds
lære – et styrende ‘øye inni’ – for å beskytte sine barns
evige ånder.» (Lys over Norge, juli 1995, s. 32.)

Lære og pakter 84

137



Les Lære og pakter 84:54–58, og drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor var Kirkens medlemmer under fordømmelse
da denne åpenbaringen ble gitt?

• Hva tror dere det betyr å behandle Mormons bok og
annen hellig skrift lettsindig?

• Tror dere Kirken fremdeles er under fordømmelse?

Les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson for
klassen:

Spør: Hvor lenge vil Kirken bli værende under fordøm-
melse? (Se v. 57.) Bær vitnesbyrd om at vi ikke bare må lese
Mormons bok. Vi må rette oss etter det som er skrevet i den.
Bruk en eller begge av følgende uttalelser av president
Benson:

Oppfordre elevene til å legge større vekt på sitt studium av
Mormons bok gjennom kommende uke. Når uken er over,
innbyr du noen elever til å fortelle hvordan dette var til
velsignelse for dem.

«Mormons bok vil forandre deres liv. Den vil styrke
dere mot det onde i våre dager. Den vil bringe en
åndelighet inn i deres liv som ingen annen bok vil.
Den vil være den viktigste boken dere kan lese som
forberedelse til en misjon og til livet. En ung [person]
som kjenner og elsker Mormons bok, som har lest
den flere ganger, som har et varig vitnesbyrd om dens
sannhet, og som anvender dens læresetninger, vil
være i stand til å motstå djevelens list og vil være et
mektig redskap i Herrens hender.» (Til unge menn i
prestedømmet [brosjyre, 1986], s. 3.)

«Mormons bok har ikke vært, og er heller ikke i dag,
det sentrale i vårt personlige studium, i vår under-
visning i familien, i vår forkynnelse og i vårt misjonær-
arbeid. Dette må vi omvende oss fra.» (Lys over Norge,
1986, nr. 6, s. 3–4.)

«Nå, i vår tid, har Herren åpenbart behovet for å legge
fornyet vekt på Mormons bok for å få Kirken og alle
Sions barn løst fra forbannelsen – svøpen og dommen.
(Se L&p 84:54–58.) Dette budskap må bæres ut til
Kirkens medlemmer over hele verden.» (Lys over
Norge, 1986, nr. 6, s. 80.)

Lære og pakter 84:62–102. Jesu Kristi kirke ble
gjenopprettet for å samle Israel, opprette Sion,
bygge templer, sørge for prestedømmet og frelsens
ordinanser og forkynne evangeliet til hele verden.
(20–25 minutter)

Fortell elevene at i tillegg til å omhandle Sions innsamling
(se L&p 84:2–4), templer (se L&p 84:3–5) og prestedømmet
(se L&p 84:6–42) inneholder Lære og pakter 84 viktig infor-
masjon om misjonærarbeid.

Vis et bilde av to misjonærer på tavlen (se bildepakken
«Kunst inspirert av evangeliet», nr. 612). Ved siden av bildet
skriver du overskriftene Regler og Velsignelser. Spør: Kan
dere nevne noen av de reglene misjonærer skal rette seg
etter? Skriv svarene under Regler. Spør: Kan dere nevne
noen av velsignelsene de som er på misjon, mottar? Skriv
svarene under Velsignelser. Les Lære og pakter 84:60–63,
og se etter hva Herren sa at disse eldstene skulle gjøre, og
hvilke velsignelser han lovet dem. Føy disse instruksjonene
og velsignelsene til listene på tavlen.

Del klassen i to grupper. La den ene gruppen lese vers 77–96
og se etter videre instruksjoner til misjonærer. La den andre
gruppen lese de samme versene og se etter velsignelser. La
en person i hver gruppe skrive ned det de finner, og fortelle
dette til klassen. Hvis du ønsker det, kan du føye dem til
listene på tavlen.

Fortell at disse versene ofte blir sitert på generalkonferanser.
Forklar at noen detaljer i misjonærarbeidet blir endret i
årenes løp. (For eksempel: Det første presidentskap ber de
fleste misjonærer i vår tid om å motta støtte fra sitt hjem.)
Men grunnprinsippene i misjonærarbeidet forandres ikke.
Be elevene se fort gjennom disse versene igjen og fortelle
hvordan de tror de angår misjonærer i dag. Les vers 88 og
la elevene få del i følgende uttalelse av president Thomas
S. Monson:

Spør elevene hva de kan gjøre for å forberede seg til misjo-
nærtjeneste. Bær vitnesbyrd om de store velsignelsene de
opplever som tjener Herren og forkynner hans evangelium.

Lære og pakter 84:106–112. Kirkens medlemmer
trenger hverandre. De som er sterke i troen, skulle
hjelpe de som er svake, til å vokse åndelig og
timelig. (10–15 minutter)

Velg en elev til å komme frem. La eleven prøve å knytte en
sko eller knappe en knapp uten å bruke tomlene. Når eleven
har forsøkt noen ganger, leser du Lære og pakter 84:109–110
og spør klassen hvilken sammenheng disse versene har med
konkretiseringen.

«Enhver misjonær som reiser ut som svar på et hellig
kall, blir en tjener for Herren, hvis verk dette i sannhet
er. Frykt ikke, unge menn, for han vil være med dere.
Han svikter aldri.» (Liahona, juli 2000, s. 58.)
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Forklar at Kirkens medlemmer har forskjellige sterke sider
og svakheter. I tillegg til å la oss vite at hvert medlem er
viktig, forklarte Herren hvordan vi kan arbeide sammen
for å bli sterkere. Les vers 106–108 og spør:

• Hva sier disse versene om de som er sterke og svake?

• Hvilken nytte hadde de «i fordums dager» av å følge
dette prinsippet?

• Hva er noen eksempler på hvordan dette prinsippet
følges i dag? (Unge menn får i oppdrag å gå ut som
hjemmelærere sammen med bærere av Det melkise-
dekske prestedømme, nye misjonærer får mer erfarne
misjonærer som ledsagere og så videre.)

Oppfordre elevene til å lære av dem som har mer erfaring
i Kirken, og hjelpe andre som er unge i troen.

Innledning
Mens president Joseph Fielding Smith var president for
De tolvs quorum, skrev han:

«Den 27. november 1832 skrev profeten til eldste William W.
Phelps, som var i Independence i Missouri og hadde ansvar
for trykkingen og myndighet til å assistere biskopen i saker
angående etableringen av de hellige i deres tildelte arve-
land, og ga i kjærlige ord uttrykk for sitt vennskap, sin kjær-
lighet og tillit til ham. Saker som angikk etableringen og
oppbyggingen av Sion, lå tungt på profeten Joseph Smiths
sinn. Han var svært bekymret på grunn av de strenge
budene Herren hadde gitt, og på grunn av det alvorlige
ansvar som var lagt på hans egne og hans brødres skuldre
for å påse at paktene angående innvielse trofast ble holdt.
Han var spesielt bekymret for pliktene og ansvarsoppga-
vene til biskopen i Sion, for de var svært store. Det var
biskopens plikt, assistert av hans brødre, å se til at det ble
utvist rettferdighet, slik Herren hadde forklart i åpenba-
ringene, når det gjaldt å ta avgjørelser og tildele arv i Sion.
Historien avslører at det var noe som ikke var blitt ivaretatt i
den ånd og ifølge instruksjonene som var blitt erklært som
vesentlige i åpenbaringene. Disse sakene gjorde profeten
noe bekymret, og derfor skrev han til bror Phelps at det var
noe som ‘veide tungt’ på hans sinn. Ved profetiens ånd
ytret han denne bønnen som om det var en bønn i William
Phelps’ hjerte.» (Church History and Modern Revelation,
1:347–348.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Våre navn må nedskrives av Kirken og i himmelen for at

vi skal motta en arv i Sion og det evige livs velsignelser.

Lære og pakter 85

Frafalnes navn skal fjernes fra Kirkens opptegnelser
(se L&p 85, se også Joh.åp. 20:12–13, Moroni 6:4–7).

• Den hellige ånd taler til oss med en mild, lav røst 
(se L&p 85:6, se også 1. Kongebok 19:8–13).

• De som prøver å korrigere Kirkens anliggender utover sin
myndighet, dør åndelig. Herren kaller andre til å ta deres
plass (se L&p 85:7–8, se også 2. Samuel 6:1–11).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 127–128.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 176–179.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 85. Våre navn må nedskrives av
Kirken og i himmelen for at vi skal motta en arv i
Sion og det evige livs velsignelser. Frafalnes navn
skal fjernes fra Kirkens opptegnelser. (15–20 minutter)

Spør elevene:

• Hva tror dere et medlemskort i Kirken inneholder?
(Fullt navn, adresse, opplysninger om familie, opplys-
ninger om prestedømme og ordinasjon, osv.)

• Hvorfor tror dere det er nyttig å ha opptegnelser over
hvert medlem av Kirken?

• Hvorfor er det viktig at opplysningene er nøyaktige?

• Les Moroni 6:4–5. Hva ble ifølge disse versene gjort for
dem hvis «navn ble oppskrevet»?

La elevene lese Lære og pakter 85:1–5, 9–12 og legge merke
til alt de finner om å føre opptegnelser i Kirken. Når de er
ferdige, lar du dem fortelle hva de fant. Spør:

• Hvem sine navn skal fjernes fra Kirkens opptegnelser?

• Les Johannes’ åpenbaring 20:12–13. Hvilken forbindelse
er det mellom disse versene og Lære og pakter 85?

Lære og pakter 85:7–8. De som prøver å korrigere
Kirkens anliggender utover sin myndighet, dør
åndelig. Herren kaller andre til å ta deres plass.
(15–20 minutter)

Vis frem en stor gjenstand (for eksempel en stein, en stol
eller et bord). Rundt gjenstanden stiller du opp advarsels-
skilt hvor det står: «Må ikke berøres.» Spør elevene:

• Hva ville være en passende straff for en som rørte denne
gjenstanden?

• Synes dere straffen skulle være en annen hvis gjenstanden
var mer verdifull eller hellig? Hvorfor?

• Hvis advarselen ble gitt av en annen (for eksempel en
sikkerhetsvakt, en offentlig tjenestemann eller Herren),
hvordan tror dere da straffen ville endres? Hvorfor?

Lære og pakter 85
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Be elevene lese om Ussa i 2. Samuelsbok 6:2–7 (se også 4.
Mosebok 4:15, Veiledning til Skriftene under «paktens ark»).
Spør elevene hva Ussa tok i og hvilken straff han fikk. For
å hjelpe elevene å forstå hvorfor straffen for å «støtte Gud
ark» var så alvorlig, gir du dem del i kommentaren til Lære
og pakter 85:8 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325
(s.178). Forklar at Herren i kapittel 85 irettesatte en annen
for å prøve å «støtte arken».

Spør elevene om de tror noen biskop er fullkommen.
Spør: Hvilken forbindelse er det mellom det som skjedde
med Ussa, og det å ikke rette seg etter en prestedøms-
leders veiledning? Forklar at i denne åpenbaringen prøvde
Edward Partridge, som biskop, å støtte arken ved å se bort
fra profetens rettledning. Les følgende uttalelse:

Les Lære og pakter 85:7–8 og spør: Hva lovet Herren at han
ville gjøre hvis biskop Partridge ikke omvendte seg? Bruk
opplysningene i kommentaren til Lære og pakter 85:7–8
i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325 (s. 177). Spør:

• På hvilke måter kan vi fristes til å «støtte arken»?

• Hvorfor er det viktig å følge prestedømsledere istedenfor
å kritisere eller korrigere dem?

• Hvilke velsignelser har dere mottatt fordi dere har fulgt
ledere i Kirken?

Innledning
I kapittel 86 forklarer Herren lignelsen om hveten og
ugresset. Mens president Joseph Fielding Smith var presi-
dent for De tolvs quorum, sa han:

«I denne åpenbaringen har Herren gitt en mer fullstendig
tydning enn han ga sine apostler, slik Matteus nedtegnet
det. Grunnen til dette kan være det faktum at det er i disse

Lære og pakter 86

«‘Du skal ikke befale over ham som er satt over deg,’
erklærte Herren (L&p 28:6). Enhver skal stå fast i sin
tildelte forvaltning, for der ligger ansvaret. Dette er det
budskapet Herren ga biskop Edward Partridge da han
ble advart mot å strekke ut ‘sin hånd for å støtte Guds
ark’ (L&p 85:8). En kort tid hadde denne biskopen
involvert seg i profetens saker. Disse handlingene
gjorde det nødvendig for Herren å gi ham en repri-
mande og advarsel om at hvis han ikke omvendte seg,
ville han ‘falle truffet av dødens pil’ og bli erstattet av
en ‘mektig og sterk’ (L&p 85:7). Det tjener ham til evig
ære at han ga akt på advarselen.» (Hoyt W. Brewster
jr. , Doctrine and Covenants Encyclopedia [1988], s. 25.)

siste dager innhøstingen skal skje og ugresset skal brennes.
I Matteus’ beretning erklærte Herren at det er han som sår
godt korn, og i Lære og pakter sies det at det var apostlene
som sådde kornet. Dette er ingen selvmotsigelse. Kristus
er opphavet til vår frelse, og det var han som instruerte
apostlene, og under ham ble de sendt ut for å forkynne
evangeliet for hele verden, eller så kornet, og fordi såkornet
er hans og det såes på hans befaling, stadfester han bare
en kjensgjerning i denne åpenbaringen og også i lignelsen.»
(Church History and Modern Revelation, 1:353.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Åpenbaring i nyere tid kan hjelpe oss å forstå hellig skrift

fra oldtiden (se L&p 86, se også Matteus 13:24–30, 36–43).

• De rettferdige skal leve blant de ugudelige til Jesu Kristi
annet komme. Da skal de rettferdige bli samlet og
de ugudelige bli tilintetgjort (se L&p 86:4–7, se også
1. Nephi 22:11–17, L&p 63:54).

• Menn som er direkte etterkommere av Israel, er «rettmes-
sige arvinger» til prestedømmet. De må være rettferdige
eksempler når de hjelper til med å bringe frelse til andre
(se L&p 86:8–11).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 179–182.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 86. De rettferdige skal leve blant
de ugudelige til Jesu Kristi annet komme. Da skal
de rettferdige bli samlet og de ugudelige bli tilintet-
gjort. (20–25 minutter)

La elevene lese definisjonen på ugress i Veiledning til Skrif-
tene. Spør: Når er det beste tidspunktet for å skille hveten
fra ugresset (klinten) siden de unge plantene ligner hver-
andre? Hvorfor? Minn elevene om at Frelseren ga lignelsen
om hveten og ugresset mens han virket på jorden. Les
Matteus 13:24–30 og kapittelinnledningen til Lære og
pakter 86. Spør:

• Hva handler lignelsen om hveten og ugresset om?

• Hva lærer vi om denne lignelsen fra kapittelinnledningen
til Lære og pakter 86?

Oppfordre elevene til å gi en mulig tydning av denne
lignelsen. Les Matteus 13:36–43 for å finne Herrens tydning
(se også JSO, Matteus 13:39–44). Les Lære og pakter 86:1–3
og spør: Hvilken større forståelse av lignelsen gir disse
versene dere? Bær vitnesbyrd om at åpenbaring i nyere tid
gir oss større forståelse.

Be en elev lese vers 4–7 høyt, og spør:

• Hvem representerer hveten?
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• Hvem representerer ugresset?

• Hvilke ord i vers 4 viser oss at denne lignelsen gjelder
oss?

• Hvorfor venter Herren med å skille hveten fra ugresset
ifølge vers 6?

• Hvilke tegn finnes i verden på at hveten og ugresset
vokser sammen?

• Hvordan vil innhøstingen finne sted? (Se Joseph Smiths
uttalelse i slutten av kommentaren til L&p 86:1–7 i Lære og
pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 180).

• Hva vil skje med ugresset, eller de ugudelige, når Herren
kommer igjen?

Forklar at vers 8–11 viser hva Herren venter av dem som er
«rettmessige arvinger» til prestedømmet når denne adskil-
lelsen skal finne sted. Les disse versene, og drøft følgende
spørsmål:

• Hva venter Herren av oss?

• Hvem skal vi være et lys for?

• Hvordan kan prestedømmet velsigne dem som ikke er
medlemmer av Kirken? (Ved å hjelpe dem å motta frel-
sens ordinanser.)

Les vers 9, og les deretter følgende uttalelse av eldste
Theodore M. Burton, som da var assistent til De tolvs råd:

«Hva mener Herren med uttrykket ‘skjult for verden
med Kristus i Gud’? Han mener at dere ifølge frelses-
planen ble holdt av eller holdt tilbake i himlene som
spesielle åndebarn som skulle fødes på en tid og et
sted hvor dere kunne utføre en spesiell misjon i livet. . .

Helt fra den tid jorden opprinnelig ble planlagt, visste
Gud den evige Fader at Satan ville bli desperat i de
siste dager. Etter hvert som Jesu Kristi annet komme
nærmer seg, gjør Satan alt som står i hans makt, for å
ødelegge Guds verk. Han benytter ethvert knep han
kan komme på for å ødelegge frelsesplanen. Han raser
med blod og redsel på jorden. Men Gud visste hva
Satan ville prøve å gjøre i disse dager, og utarbeidet
en plan for å møte denne utfordringen.

Gud holdt tilbake noen av sine tapreste sønner og
døtre til denne tid. Han holdt igjen prøvede og pålite-
lige barn til vår tid. På grunn av deres adferd i det
førjordiske liv visste han at de ville høre Hyrdens røst
og akseptere Jesu Kristi evangelium. Han visste de
ville kvalifisere seg til å motta prestedømmet, at de
ville bruke det hellige prestedømmet til å begrense
Satans ødeleggelse og gjøre det mulig for Gud å full-
føre det verk han hadde planlagt for å frelse sine barn.

Dere unge menn i Det aronske prestedømme represen-
terer derfor noen av de beste menn som noensinne
er født på jorden. Dere er en utvalgt generasjon, et 

Innledning
Kapittel 87 inneholder Joseph Smiths profeti om krig.
Det inneholder påminnelsen om at «krig vil bryte ut over
alle nasjoner» (v. 2) i de siste dager. Mens eldste Gordon
B. Hinckley var medlem av De tolvs quorum, sa han:

«Jeg hater krig med all dens spotske oppbud [skue]. Den
er et dystert og levende vitnesbyrd om at Satan, all løgns
far og fiende av Gud, lever. Krig er jordens fremste årsak
til menneskelig elendighet. Den ødelegger liv, fremmer hat,
ødsler bort skatter. Den er menneskets mest kostbare
dårskap, dets mest tragiske ulykke. . .

Men helt siden Kain slo Abel ihjel, har det vært strid mellom
menneskene. Det har alltid vært, og inntil Fredsfyrsten
kommer for å regjere, vil det alltid være tyranner og bøller,
maktsyke, slavejegere og despoter som ville tilintetgjøre
ethvert tegn på menneskelig frihet hvis de ikke møtte
væpnet motstand.» (Lest We Forget, Brigham Young Univer-
sity Speeches of the Year [10. nov. 1970], s. 3.)

Eldste M. Russell Ballard har sagt:

«Profetiene om de siste dager gir grunn til å tro at kampen
om menneskenes sjeler vil øke i intensitet og farene vil bli
større etter som vi nærmer oss Herrens annet komme.

Når vi forbereder oss og våre familier til de utfordringer
som de kommende år vil føre med seg, må vi erstatte
frykt med tro. Vi må overvinne frykten for den fiende som
kjemper mot oss og truer oss. Herren har sagt: ‘Frykt ikke,
lille hjord. Gjør godt. La jord og helvete forene seg mot eder,
for hvis I er bygget på min klippe, kan de ikke få overhånd’
(L&p 6:34).» (Lys over Norge, jan. 1990, s. 32.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren kjenner fremtiden og åpenbarer den for men-

neskene slik han finner det beleilig (se L&p 87, se også
2. Nephi 9:20).

Lære og pakter 87

kongelig prestedømme. Peter sa det slik: ‘Dere er en
utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et
folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet,
han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys’
(1. Pet. 2:9).

Denne fødselsrett er kun mulig for dere fordi dere har
de beste fedre og mødre som noensinne er gitt noen
generasjon.» (Conference Report, apr. 1975, s. 103–104.)
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• De siste dager vil være en tid med krig og blodsutgytelse,
men Herren vil beskytte dem som står på hellige steder
(se L&p 87, se også L&p 63:32–34, 54).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 122–123.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 182–186.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 87. De siste dager vil være en tid
med krig og blodsutgytelse, men Herren vil beskytte
dem som står på hellige steder. (30–35 minutter)

Spør elevene om de noen gang har hørt om mennesker som
hevder å kunne forutsi fremtiden. Drøft følgende spørsmål:

• Hva er forskjellen mellom profetier og forutsigelser?

• Hvem er kvalifisert til å komme med sanne profetier?

• Hvor stor prosent av disse profetiene vil bli oppfylt?
(Se L&p 1:37–38.)

Be elevene lese Lære og pakter 87:1–4 og se etter en profeti
av Joseph Smith. Bruk opplysningene i kommentarene
til kapittel 87 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325,
s. 182–185.

Be elevene merke ord og uttrykk i vers 1–4 som viser at
denne profetien dreide seg om mer enn bare den ameri-
kanske borgerkrig (for eksempel «kriger» [v. 1], «begynne på
dette sted» [v. 2], «da vil krig komme over alle nasjoner»
[v. 3]. Drøft følgende spørsmål:

• Når ble den første krig utkjempet? (Se Joh.åp. 12:7).

• Hva vil være det siste store slag før Det annet komme?
(Se Joh.åp. 16:14–18.)

• Les Jakobs brev 4:1–2. Hvorfor er det kriger, ifølge disse
versene?

• Hvorfor tror dere Gud tillater kriger?

Les følgende uttalelse av presidentene Joseph F. Smith,
Anthon H. Lund og Charles W. Penrose, som var med-
lemmer av Det første presidentskap:

Les Lære og pakter 87:5–6, og spør hva elevene føler
angående denne beskrivelsen. Forklar at selv om disse

«Gud kunne uten tvil avskaffe krig, forhindre krimi-
nalitet, tilintetgjøre fattigdom, jage bort mørke, over-
vinne feil og gjøre alt lyst, vakkert og gledelig. Men
dette ville medføre at en av menneskets nødvendige
og grunnleggende egenskaper ble tilintetgjort – retten
til å velge selv.» (James R. Clark, red. , Messages of the
First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 6 bind [1965–75], 4:325–326.)

krigene kan være skremmende, har ikke Herren latt oss
være uten håp.

Les vers 7–8 og finn Herrens budskap om håp. Be elevene
definere et «hellig sted». Be dem nevne så mange hellige
steder de kan, og skriv dem på tavlen. Les og drøft
kommentaren til Lære og pakter 87:8 i Lære og pakter –
elevhefte – Religion 324–325 (s. 185–186). Be elevene regne
opp hvordan de kan stå på hellige steder. Bær vitnesbyrd
om at selv om de hellige ikke vil være immune for ødeleg-
gelsene i de siste dager, vil Herren beskytte de rettferdige
åndelig (se L&p 63:32–34).

Innledning
President Joseph Fielding Smith sa mens han var president
for De tolvs quorum:

«Oliventreet har helt fra tidenes morgen vært symbolet på fred og
renhet. . . I de lignelser vi finner i Skriftene, er Israels hus,
eller det folk som har inngått en pakt med Herren, blitt
sammenlignet med oliventreet.

Selv om vi lever i nyere tid hvor alt er snudd opp ned,
omtales olivenkvisten som et symbol på fred, og vanligvis
er det fredsduen som bærer den i sitt nebb. Da profeten
Joseph Smith sendte et eksemplar av kapittel 88 i Lære og
pakter til de hellige i Missouri, en av de største åpenbaringer
som noensinne er gitt til mennesket, sa han: ‘Jeg sender
dere olivenbladet som vi har plukket fra paradisets tre’.»
(Frelsende læresetninger, bind III, s. 146–147.)

Læresetningene i Lære og pakter 88 kan gi fred, håp og
veiledning midt oppe i verdens uro.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Den hellige ånd kalles også Talsmannen og forjettelsens

Hellige ånd. Hvis vi er trofaste mot våre pakter, kan
vi motta løftet om evig liv gjennom Den hellige ånd
(se L&p 88:1–5, se også L&p 132:7, 19).

• Kristi lys strømmer ut fra Guds nærhet, gir liv og lys
til alt som er skapt, og er den lov som alt styres ved
(se L&p 88:6–13, 41, se også Moroni 7:16–19).

• Det åndelige legeme og det fysiske legeme utgjør mennes-
kets sjel. De vil bli uadskillelig forenet i oppstandelsen
(se L&p 88:14–17, se også L&p 93:33–34).

• Jorden vil bli renset og helliggjort og bli et celestialt rike
for dem som er verdige til å oppnå det (se L&p 88:17–20,
25–26, se også L&p 130:8–9).

Lære og pakter 88
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• Den herlighet vi skal oppnå i det kommende liv,
bestemmes av de lovene vi adlyder i dette liv. Våre
oppstandne legemer vil bli levendegjort av den samme
herlighet (se L&p 88:20–40, se også Alma 41:3–5).

• Gud har skapt mange verdener og besøker dem alle
i beleilig tid. Vi forbereder oss til hans besøk ved å
omvende oss fra våre synder og adlyde hans lover
(se L&p 88:34–86).

• Herren befaler oss å rense oss fra synd (se L&p 88:74–76,
86, se også L&p 38:42).

• Etter at vi har mottatt evangeliet, skal vi med flid lære
andre om det (se L&p 88:77–85).

• Etter at verden har forkastet Herrens tjeneres vitnesbyrd,
vil han sende vitnesbyrdet i form av jordskjelv, torden,
lyn og storm (se L&p 88:87–96, se også L&p 43:23–25).

• De som har levet slik at de er verdige celestial herlighet,
vil oppstå først, etterfulgt av de som er verdige terrestrial
og deretter de som er verdige telestial herlighet. Forta-
pelsens sønner, eller de som «fremdeles forblir urene»,
vil være de siste som oppstår (se L&p 88:29–32, 96–102,
se også 1. Tessalonikerbrev 4:16–17, 2. Nephi 9:14–16,
L&p 76:25–112).

• Frelseren vil regjere på jorden i tusenårsriket. Kristus og
hans tilhengere vil til slutt seire over Satan og hans
tilhengere (se L&p 88:103–116, se også Joh.åp. 20:7–10).

• De steder hvor vi mottar opplæring i evangeliet, skulle
være steder med bønn, faste, tro, orden og rettferdighet
(se L&p 88:117–137, se også L&p 109:8).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 122–124,

127–128.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 186–194.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presenta-
sjon 13, «Lys og sannhet, del 1» (8.20), kan brukes når

Lære og pakter 88:1–50 gjennomgås (se undervisnings-
forslag i Visningshjelp – Lære og pakter og Kirkens historie).

Lære og pakter 88. Oversikt over Lære og
pakter 88. (45–50 minutter)

Minn elevene på lignelsen om hveten og ugresset som for-
klart i Lære og pakter 86. Skriv Hvete og Ugress på tavlen. La
elevene lese kapittelinnledningene til Lære og pakter 87–88.
Spør:

• Hvilket kapittel forbinder dere med ugresset? (L&p 87.)

• Hvilket kapittel forbinder dere med hveten? (L&p 88.)

Fortell elevene at «hveten» vil ha fred i de siste dager, mens
«ugresset» er involvert i krig. Les følgende uttalelse av
eldste Joseph B. Wirthlin:

S  M  T  W  TH  F  S

Spør:

• Hvilke av de vonde følelsene som eldste Wirthlin nevnte,
virker kjente for dere?

• Hvorfor er det viktig for dere å finne fred?

• Hvordan kan Herren hjelpe dere å finne fred?

Tegn det medfølgende diagram på tavlen. Ta bare tallene og
skriftstedhenvisningene med i rutene.

Fred

1. Talsmannen
(Trøsteren) gir
løfte om evig liv
(se L&p 88:1–5).

2. Kristi lys styrer
alt og oppliver
vår forstand
(se L&p 88:6–13).

3. Vi skal oppstå
og kan arve en 
helliggjort jord 
(se L&p 88:14–20).

4. Vi skal motta 
en herlighet i 
forhold til den 
lov vi adlyder
(se L&p 88:21–45).

5. Hele skaperverket
vitner om Gud, 
og Herren vil
besøke alle sine
skapninger etter tur 
(se L&p 88:46–61).

6. Vi kan forberede oss
til å møte Herren 
(se L&p 88:62–86).

7. Kristus vil vende 
tilbake, de døde 
vil oppstå, og Satan 
vil bli beseiret
(se L&p 88:87–116).

8. Templet hjelper
oss å vokse i enhet 
og kjærlighet
(se L&p 88:117–141).

«I Skriftene betyr fred enten frihet fra ufred, stridig-
heter, konflikt eller krig, eller en indre ro og trøst som
avfødes av Ånden som kommer som en Guds gave
til alle hans barn, en forsikring og sinnsro i ens hjerte.
Ordboken sier at det er en fredfylt tilstand eller ro,
frihet fra urolige tanker eller følelser og harmoni med
seg selv. [Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary,
l0. utg. (1993), «peace», s. 854.]

På samme tid som vi lengter etter fred, lever vi i en ver-
den som er tynget av sult, smerte, pinsler, ensomhet,
sykdom og sorg. Vi er vitne til skilsmisser med alt som
det fører med seg av konflikter og hjertesorg, spesielt
for uskyldige barn som rammes. Egensindige, ulydige
barn bringer sine foreldre sorg og engstelse. Økono-
miske problemer fører til bekymringer og tap av selv-
respekt. Noen vi har kjær, begår synd og ugudelighet,
bryter sine pakter og går ‘sin egen vei, og etter sin egen
Guds billede’ (L&p 1:16).» (Lys over Norge, juli 1991, s. 36.)

Lære og pakter 88

143



Studer versene i hver rute sammen med elevene. Når de
finner temaet i versene, skriver dere det i riktig rute. Spør
hvordan hver av disse læresetningene bringer fred.
Følgende spørsmål kan være nyttige:

1. Lære og pakter 88:1–5

• Hvordan kan læresetningene i disse versene gi dere
fred?

• Hvordan har Trøsteren velsignet dere?

2. Lære og pakter 88:6–13

• Hvilke ord i disse versene brukes for å beskrive Kristi
lys?

• Hvordan gir Hans lys trøst?

3. Lære og pakter 88:14–20

• Hvilke prøvelser kan kunnskapen om at vi skal oppstå,
hjelpe oss å holde ut?

• Hvordan kan kunnskapen om at jorden vil bli hellig-
gjort, inspirere til en følelse av fred?

4. Lære og pakter 88:21–45

• Hva sier disse versene vi må gjøre for å motta fred?

• Vil de som retter seg etter terrestriale og telestiale lover,
også oppnå en grad av fred og herlighet?

• Hva hindrer «de øvrige» i å motta fred og herlighet,
ifølge vers 32–33?

5. Lære og pakter 88:46–61

• Ifølge vers 47 vitner hele skaperverket om Gud (se også
Alma 30:44). Hvordan bringer det å motta et vitnes-
byrd om Gud, fred?

• Hvilken trøst kan vi finne i lignelsen i vers 51–61?

• Hva kan vi lære av det faktum at disse versene gjen-
tatte ganger omtaler glede eller lys fra Herrens åsyn?

6. Lære og pakter 88:62–86

• Hvordan kan det å være beredt gi oss fred (se L&p
38:30)?

• Hvilket råd finner vi i disse versene som kan hjelpe oss
å forberede oss til å møte Herren?

7. Lære og pakter 88:87–116

• Hvordan kan kunnskap om vanskelighetene i de siste
dager gi den trofaste fred?

• Hvilke fremtidige hendelser vil gi de trofaste trøst?

• Hvordan vil kunnskap om at Satan skal miste sin makt
over jorden, gi fred?

8. Lære og pakter 88:117–141

• Hva kan vi gjøre for å ha en grad av fred før Jesu Kristi
annet komme?

• Hvilke instruksjoner gir Herren i disse versene?

Lære og pakter 88:1–5. Den hellige ånd kalles også
Talsmannen og forjettelsens Hellige ånd. Hvis vi
er trofaste mot våre pakter, kan vi motta løftet om
evig liv gjennom Den hellige ånd. (10–15 minutter)

Spør elevene:

• Hvor ville dere reise hvis dere kunne dra til et land langt
borte? Hvorfor?

• Hva ville dere føle ved å være borte fra familien? Hva
ville de føle mens dere var borte?

• Hvor verdifullt ville det være å ha en betrodd venn til å
følge dere?

• Hvor verdifullt ville det være å ha et løfte om at dere ville
komme trygt hjem?

Fortell elevene at det å forlate vår himmelske Fader i det
førjordiske liv for å komme hit, kan sammenlignes med
å reise til et fjerntliggende land. La elevene lese Lære og
pakter 88:1–5 og finne to velsignelser Herren har lovet.
Sammenlign disse velsignelsene med de to hjelpemidlene
i analogien ovenfor. Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan har Den hellige ånd trøstet dere i vanskelige
eller ensomme stunder?

• Hvorfor er den gave som Trøsteren er, et så kraftfullt tegn
på vår himmelske Faders kjærlighet til dere?

• Les Lære og pakter 132:49. Hva ville dere føle hvis dere
fikk dette løftet?

Les følgende uttalelse av eldste Joseph Fielding Smith,
daværende medlem av De tolvs quorum:

Oppfordre elevene til å tenke over hvordan de kan forbedre
sitt liv så de kan forberede seg bedre til evig liv.

Lære og pakter 88:6–13. Kristi lys strømmer ut
fra Guds nærhet, gir liv og lys til alt som er skapt,
og er den lov som alt styres ved. (15–20 minutter)

Skriv Kraft på tavlen. Gi en elev en liten pinne. Gi en annen
elev en større pinne. Gi en tredje elev en metallstang (eller
noe lignende). Be elevene etter tur prøve å brekke gjenstan-
dene du ga dem. Drøft følgende spørsmål:

• Hva kunne brekke metallstangen?

«Vi kommer ikke til å bli frelst i Guds rike bare fordi
våre navn er innskrevet i Kirkens bøker. Det kreves
mer enn det. Våre navn må stå innskrevet i Lammets
livsens bok, hvilket beviser at vi har holdt budene.
Enhver sjel som ikke holder budene, vil få sitt navn
strøket i denne bok.» (Frelsende læresetninger, bind II,
s. 21.)
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• Hva er den kraftigste maskinen eller det kraftigste
redskapet dere vet om? (Svarene kan omfatte motorer,
laser, datamaskiner.)

• Hvordan er disse redskapene sammenlignet med natur-
kreftene (f.eks. orkaner, tornadoer og sollys)?

La elevene lese Lære og pakter 88:6–13 og se etter den aller
største kraft. Spør:

• Hvilket av disse versene gjør sterkest inntrykk på dere
med hensyn til Kristi lys?

• Hvordan ville denne jorden være uten Kristi lys?

Be elevene se etter uttrykk som viser at Kristi lys har kraft til
å gjøre følgende: skape, opplyse, gi liv og styre. La elevene
fortelle hverandre hva de har funnet. Les det tredje avsnittet
under «Kristi lys» i Veiledning til Skriftene. Be elevene lese
Moroni 7:16, 18–19, og drøft følgende spørsmål:

• Hva sier disse versene om å motta Kristi lys?

• Hvorfor er det viktig for dere å bli ledet av Kristi innfly-
telse?

• Hvordan hjelper Kristi lys dere å velge rett?

• Hvordan gir Kristi lys dere fred?

Hvis det passer slik, kan du be noen elever fortelle om noe
de har opplevd da de følte seg påvirket av Kristi lys.

Lære og pakter 88:14–17. Det åndelige legeme og
det fysiske legeme utgjør menneskets sjel. De vil bli
uadskillelig forenet i oppstandelsen. (5–10 minutter)

Fortell følgende analogi av eldste Boyd K. Packer. Bruk
hånden din og en hanske til å demonstrere hva han sa, mens
du forteller den.

«Tenk dere. . . at hånden min forestiller deres ånd. Den
lever, og den kan bevege seg. La oss så anta at denne
hansken forestiller deres jordiske legeme. Den kan
ikke bevege seg. Når ånden kommer inn i det jordiske
legemet deres, kan det bevege seg, være i virksomhet
og leve. Nå er dere en person – en ånd med et legeme,
og dere lever på jorden.

Det var ikke meningen at vi skal bli værende her for
bestandig, bare en menneskealder. . . Dere har nettopp
begynt på livet her, mens deres besteforeldre og
oldeforeldre nesten har avsluttet sitt. Det er ikke lenge
siden at de var [unge] slik dere er nå. Men en dag
vil de forlate livet her på jorden, og det vil også dere.

En dag vil ånden og legemet bli adskilt. Det kan
skyldes høy alder eller kanskje sykdom eller en
ulykke. Vi sier da at en person er død. Døden er en
adskillelse, og alt dette er i overensstemmelse med
en plan.

Be elevene lese Lære og pakter 88:14–17 og merke det
verset som best illustrerer eldste Packers analogi. Spør:
Hva mer lærer disse versene oss om ånden og legemet?
Les 1. Korinterbrev 15:21–22 og spør: Hvem skal oppstå,
ifølge disse versene?

Bær vitnesbyrd om oppstandelsens realitet og hvordan
denne læren gir fred.

Lære og pakter 88:17–20, 25–26. Jorden vil bli
renset og helliggjort og bli et celestialt rike for dem
som er verdige til å oppnå det. (10–15 minutter)

Gi elevene følgende spørsmål som skal besvares med riktig
eller galt:

1. Jorden vil motta celestial herlighet (se L&p 88:17–18).

2. Jorden har blitt døpt med vann (se 1. Mosebok 7:17–20).

3. Jorden har blitt døpt med ild (se L&p 133:41).

4. Jorden må bli forberedt til celestial herlighet 
(se L&p 88:18).

5. Jorden vil motta Gud Faderens nærvær (se L&p 88:19).

6. Hvis dere arver det celestiale rike og mottar et celestialt
legeme, vil dere eie denne jorden for evig (se L&p 88:20).

Rett og drøft elevenes svar. (Alle uttalelsene er riktige
unntatt nr. 3. Dette vil skje ved Jesu Kristi annet komme.
President Brigham Young forkynte med hensyn til spørs-
mål 2–3: «Herren sier at jorden adlyder sin skapelse, den
er blitt døpt med vann, og vil senere bli døpt med ild og
Den hellige ånd som en forberedelse til å gå inn i Guds
celestiale nærhet med alt som bor på den, og som i likhet
med jorden selv har vært lydig mot loven for deres
skapelse.» (Frelsende læresetninger, bind II, s. 260.)

Husk at hånden min forestiller deres ånd og hansken
deres legeme. Mens dere lever, kan ånden inni legemet
få det til å arbeide og være i virksomhet og leve.

Når jeg skiller dem fra hverandre, blir hansken, som
forestiller kroppen deres, tatt vekk fra ånden, og
kroppen kan ikke bevege seg lenger. Den faller ned
og er død, men ånden lever fremdeles.

‘En ånd som kommer fra Gud, er noe udødelig. Når
legemet dør, dør ikke ånden.’ (Det første president-
skap, Improvement Era, mars 1912, s. 463.). . .

Den delen av dere som ser ut gjennom øynene og
gjør at dere kan tenke, smile, være i virksomhet, vite
noe og være til, er deres ånd, og den er evig. Den kan
ikke dø.» (Conference Report, apr. 1973, s. 79.)
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Lære og pakter 88:20–40, 96–102. Den herlighet
vi skal oppnå i det kommende liv, bestemmes av
de lovene vi adlyder i dette liv. Våre oppstandne
legemer vil bli levendegjort av den samme
herlighet. (20–25 minutter)

Fortell elevene at organisasjoner har styrende lover eller
regler som menneskene må rette seg etter for å tilhøre dem.
Regn opp lover og regler til følgende organisasjoner (eller
andre i deres lokalsamfunn):

• Skolen deres

• Biltilsynet

• Arbeidsplassen deres

• Kirken

• Templet

Drøft hvorfor disse lovene og reglene er nødvendige og
nyttige.

Be elevene lese Lære og pakter 88:36–38 og regne opp hvilke
andre steder som har styrende lover. Skriv celestial, terrestrial
og telestial på tavlen, og be elevene regne opp noen lover
som styrer hvert av disse rikene. (Se L&p 76:50–70, 92–96
for celestiale lover, se v. 71–80, 87, 91, 97 for terrestriale, se
v. 81–90, 98–112 for telestiale.)

Les Lære og pakter 88:20–24, 38–39, og drøft hvem som vil
arve hvert rike. Les vers 28–32 og spør: Hva vil avgjøre hva
slags legemer vi vil motta i oppstandelsen? Les vers 96–102,
og finn ut i hvilken rekkefølge vi vil oppstå.

Drøft hvordan disse læresetningene angående lover kan gi
oss fred i livet. Spør: Hvorfor er det viktig å rette seg etter
en celestial lov nå? Be elevene overveie hva de kan gjøre for
å forberede seg til å leve i det celestiale rike.

Lære og pakter 88:62–76, 86. Herren befaler oss å
rense oss fra synd. (15–20 minutter)

Vis to klare beholdere, en fylt med rent vann og den andre
med vann du har farget med konditorfarge. Ta to hvite
kluter, og spør elevene hva som vil skje med klutene hvis du
legger dem i beholderne. Legg dem nedi, og vis elevene
resultatet.

Les følgende uttalelse av eldste Sterling W. Sill, daværende
assistent til De tolv:

«En eller annen har sagt at ‘sinnet, på samme måte som
fargerens hånd, blir farget av det som det inneholder’.
Det vil si at hvis jeg holder en svamp full av lilla farge
i hånden, blir hånden min lilla, og dersom jeg i mitt
sinn og i mitt hjerte huser store tanker angående tro,
hengivenhet og rettferdighet, farges hele min person-
lighet tilsvarende. Hvis jeg på den annen side i mitt
sinn huser spott, uærlighet, latskap og begjær, vil min
personlighet ta farge av dette.

Les Lære og pakter 88:67–68, og drøft hvilken sammenheng
det er mellom disse versene og eldste Sills uttalelse. Spør:

• Hva betyr å vende vårt øye ene og alene mot Guds ære?

• Hvordan kan vi gjøre det?

Les vers 62–66 og spør:

• Hva oppfordrer Herren dere til å gjøre som kan hjelpe
dere å vende deres øye ene og alene mot hans ære?

• Hva er noen måter dere kan holde dere nær til Herren på?

• Hvordan har bønn hjulpet dere å holde dere nær Herren?

• Hvor ofte skulle vi be? (Se v. 126.)

Les følgende uttalelse av president Wilford Woodruff, davæ-
rende president for De tolvs quorum:

For å illustrere hvordan profeter holder seg nær Herren
gjennom bønn, kan du fortelle følgende historie av eldste
M. Russell Ballard, daværende medlem av De sytti:

«Jeg vil gjerne fortelle dere om en spesiell opplevelse. . .
Kort etter at jeg ble kalt til De syttis første quorum
[i april 1976, var jeg tilstede ved] en høytidelig forsam-
ling i det østlige Canada for alle [de lokale] preste-
dømslederne. Det første presidentskap, medlemmene
av De tolv og en av assistentene til De tolv kom for
å holde denne høytidelige forsamlingen. Det var en
fantastisk opplevelse. . .

Etter denne høytidelige forsamlingen hadde vi en lett
middag for Brødrene, og deretter kjørte jeg Det første
presidentskap tilbake til hotellet hvor de bodde. . . Jeg
[tok med meg] nøkkelen opp til president [Spencer W.]
Kimball, slik at han kunne komme inn på rommet sitt,
[og] sa: ‘President, her er nøkkelen din. Jeg tenkte jeg
skulle komme opp med den til deg så du kan komme
inn og få en god natts hvile.’

«Frelseren har gitt oss en formaning som alle Guds
hellige skulle gi akt på, men som jeg er redd vi ikke
gjør slik vi skulle, og det er å be alltid og ikke bli trette.
Jeg frykter at vi som et folk ikke ber nok i tro. Vi skulle
påkalle Herren i mektig bønn og la ham få kjenne til
alle våre behov. For hvis ikke han beskytter og befrir
oss og redder oss, er det ingen annen makt som vil
gjøre det. Derfor må vi stole helt på ham. Derfor skulle
våre bønner stige opp til vår himmelske Faders ører
dag og natt.» (Discourses of Wilford Woodruff, s. 221.)

. . . Man kan ikke ha store tanker og være smålig. Man
kan ikke tenke rettferdig og være ond.» (The Majesty of
Books [1974], s. 161.)
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Bær vitnesbyrd om at når vi holder oss nær Herren, hjelper
dette oss å holde oss rene. Les høyt Herrens rettledning fra
vers 74–76, 86. Spør: Hvorfor tror dere Herren ønsker at vi
skal være rene? Les følgende uttalelse av president J.
Reuben Clark jr. for klassen:

Be elevene skrive svar på følgende spørsmål på et papirark:

• Hva kan du gjøre for bedre å rense ditt hjerte for Herren?

• Hvorfor er det viktig at du holder deg ren?

Lære og pakter 88:77–85. Etter at vi har mottatt
evangeliet, skal vi med flid lære andre om det.
(15–20 minutter)

Gi den første eleven som kommer til klassen, en lapp med
følgende budskap: «Merk: Alle som folder armene i minst
ett minutt under andakten vår i dag, skal motta en beløn-
ning.» Legg merke til om eleven gir denne opplysningen til
andre. Etter andakten gir du en liten belønning til de elevene
som fulgte instruksjonene, og deretter spør du den første
eleven: Hvorfor delte du (eller delte du ikke) opplysningen
om belønningen med andre elever?

«Jeg har ofte sagt: ‘Jeg undres hvordan vår stilling
ville være, og personlig hvordan min stilling ville
være, om jeg fikk høre at Gud befant seg der borte i
fjellet og at jeg kunne gå til ham hvis jeg ønsket det.’
Jeg undres om mitt liv har vært slik at jeg kunne gå
og stå foran den personen som kan se gjennom meg
og se mine hemmelige tanker og håp og ambisjoner.
Mine brødre og søstre, med mindre og ikke før vi
kan bestå den prøven, lever vi ikke slik Herren vil at
vi skal leve.» (Conference Report, okt. 1935, s. 91.)

Han takket meg på sin vennlige måte, og deretter grep
president Tanner meg i armen og sa: ‘Russ, vil du
komme inn og be sammen med oss?’. . . Kan dere tenke
dere hvordan det var å avslutte dagen sammen med
Kirkens første presidentskap . . . Jeg var overveldet.
Jeg må fortelle dere at tårene trengte seg frem i øynene
mine da vi knelte ned rundt den sengen.

Jeg knelte ved siden av president Tanner, og jeg tror
han følte hva som skjedde med meg, for han sa:
‘President [Kimball], vi vil gjerne at du skal be.’ Og
så hørte jeg en profet be. Jeg vil gjerne at dere skal
forstå. . . at jeg lærte noe stort av den bønnen. Jeg følte
Ånden sterkere enn jeg noen gang tidligere hadde
gjort – dere forstår det nok – for når en profet taler
med Gud, er det nære venner som snakker sammen.»
(Se «Dere – lederne i 1988», Lys over Norge, mars 1980,
s. 38.)

Fortell elevene: Tenk dere at dere visste at byen deres snart
ville bli rammet av en naturkatastrofe.

• Ville dere advare naboene deres? Hvorfor eller hvorfor
ikke?

• Har vi ansvar for å gjøre dette?

• Hvor raskt ville dere ønske at andre skulle advare dere
hvis dere ikke visste om dette?

Les Lære og pakter 88:81–82 og spør:

• Hvilken forbindelse har disse versene med eksemplet?

• Hvorfor ønsker Herren at vi skal advare andre?

• Les vers 77–80. Hva må vi gjøre før vi kan advare våre
medmennesker?

• Hvem tror dere ordet neste viser til?

Les følgende uttalelse av eldste Wilford Woodruff, davæ-
rende medlem av De tolvs quorum, for klassen:

Spør: Hva er noen måter dere kan dele evangeliet med
venner og naboer på?

Lære og pakter 88:87–116. Frelseren vil regjere
på jorden i tusenårsriket. Kristus og hans tilhengere
vil til slutt seire over Satan og hans tilhengere.
(20–25 minutter)

Spør elevene om hvor interessert de fleste mennesker er
i Jesu Kristi annet komme. Spør: Hvorfor tror dere dette
emnet vekker så mye oppmerksomhet? Fortell elevene
at kapittel 88 inneholder mange opplysninger om denne
begivenheten. Skriv følgende overskrifter på tavlen:
Før Hans komme, Ved Hans komme og Etter Hans komme.
Be elevene lete i Lære og pakter 88:87–116 og skrive opp
hendelsene som er beskrevet, under riktig overskrift.
Oversikten deres kan se omtrent slik ut:

«Kan vi folde våre armer i fred og ro og rope ‘alt er
vel i Sion’, når vi som har prestedømmets myndighet,
kan se tilstanden i verden? Kan vi innbille oss at
våre klær vil være rene uten å heve vår røst for våre
medmennesker og advare dem om det som skal skje?
Nei, det kan vi ikke. Det har aldri vært noen gruppe
menn siden Gud skapte verden, med et større ansvar
for å advare denne generasjon, heve sin røst lenge og
høyt, dag og natt så sant vi har anledning, og forkynne
Guds ord til denne generasjon. Det kreves av oss at
vi gjør dette. Dette er vårt kall. Det er vår plikt. Det er
vår sak.» (Journal of Discourses, 21:122.)
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Lære og pakter 88:117–137 (Kjenn Skriftene,
Lære og pakter 88:123–124). De steder hvor

vi mottar opplæring i evangeliet, skulle være steder
med bønn, faste, tro, orden og rettferdighet. 
(25–30 minutter)

Fortell elevene: Tenk dere at dere ble valgt til Seminar-lærer
for en dag.

• Hvilke regler ville dere ha i klassen?

• Hvilket tidsskjema ville dere følge den dagen?

• Er det noe spesielt dere ville gjøre for klassen? 
Hvis så, hva?

• Er det noe spesielt dere gjerne ville at elevene skulle
gjøre?

President Gordon B. Hinckley ga følgende råd til Seminar-
lærere mens han var rådgiver i Det første presidentskap:

Før Hans komme Ved Hans komme Etter Hans komme

Gud vitner gjennom
tegn på himmelen
og på jorden
(se L&p 88:87–91, se
også Matteus 24:29,
L&p 43:25).

Herrens ansikt blir
blottet (se L&p 88:95)

De første seks eng-
lene bekjentgjør
hva mennesker og
Gud har gjort i de
første 6000 årene
(se L&p 88:108–110).

Engler erklærer:
«Bered eder, bered
eder, o jordens
innbyggere; for. . .
Brudgommen kom-
mer» (L&p 88:92).

Celestiale personer
oppstår
(se L&p 88:96–98, se
også L&p 76:50–70).

Den syvende engelen
bekjentgjør at
Satan blir bundet
(se L&p 88:110, se
også Joh.åp. 20:1–3,
1. Nephi 22:26).

Menneskesønnens
tegn (se L&p 88:93, se
også Matteus 24:30)

Den annen basun
bekjentgjør de
terrestriales endelige
oppstandelse (se
L&p 88:99, se også
L&p 76:71–80).

Etter 1000 år samler
Satan og Mikael
sine hærer (se
L&p 88:111–113, se
også Joh.åp. 20:7–8).

Den første basun
erklærer at den store
og avskyelige kirke
er rede til å bli brent
(se L&p 88:94).

Den tredje basun
bekjentgjør de tele-
stiales oppstandelse
(se L&p 88:100–101, se
også L&p 76:81–90).

Mikael seirer i
kampen
(se L&p 88:114–115).

Stillhet i himmelen
i en halv time (se
L&p 88:95, se også
L&p 38:11–12)

Den fjerde basun
bekjentgjør opp-
standelsen til dem
som forblir urene
(se L&p 88:102, se
også v. 32).

De helliggjorte vil
ikke lenger oppleve
død (se L&p 88:116).

Den femte basun
bekjentgjør timen
for Hans dom
(se L&p 88:103–104).

Den sjette basun
bekjentgjør at
Babylon er falt
(se L&p 88:105, se
også Joh.åp. 14:8).

Den syvende basun
bekjentgjør:
«Det er fullbragt!»
(Se L&p 88:106, se
også L&p 133:46–53).

• Hvordan kunne dere på grunnlag av president Hinckleys
uttalelse forandre deres undervisningsmåte?

• Hva føler dere ved å vite at Seminar er en skole for
«fremtidens profeter»?

Bruk opplysninger fra kommentaren til Lære og pakter
88:117–141 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325
(s. 193–194). Les følgende uttalelse fra samme tale av presi-
dent Hinckley:

Forklar at Herrens instruksjoner til profetenes skole også
kan anvendes på undervisning i våre hjem, i Seminar og
templer i dag. Studer Lære og pakter 88:117–137, og bruk
noen av eller alle følgende spørsmål:

• Hvem skal være lærere i profetenes skole? (Se v. 118,
se også v. 77.)

• Hvordan kan vi søke lærdom ved studium og tro?

• Hvordan tror dere vers 119 angår en Seminar-klasse,
våre hjem eller templene?

• Hvordan kan vår «inngang» og «utgang» (v. 120) i
Seminar gjøres i Herrens navn?

• Hva skal vi avstå fra? (Se v. 121.)

• Hva tror dere er forskjellen mellom lettsindighet og en
passende humoristisk sans?

«Profetenes skole ble holdt [i Whitneys butikk]. (Noen
ganger ble den kalt eldstenes skole, noen ganger profe-
tenes skole.) Det var en samling av dagens ledende
brødre. Den var ment å være og ble drevet som et sted
med opplæring, hovedsakelig til misjonærtjeneste.
Dette var en tid da kunnskap strømmet fra himlene,
da mange åpenbaringer ble mottatt idet grunnvollen
for dette store verk ble lagt. . .

62 av åpenbaringene i Lære og pakter ble mottatt i
denne Ohio-perioden. . . Verket ble styrket og komplet-
tert på en særdeles bemerkelsesverdig måte.

Orson Pratt skrev om denne tiden: ‘Gud var der, hans
engler var der, Den hellige ånd var midt blant folket,
Den allmektiges visjoner ble klare for den levende
Guds tjeneres sinn, [sløret] ble tatt bort fra manges
sinn, de så himlene åpne, de så Guds engler, de hørte
Herrens røst, og de ble fylt fra isse til fotsåle med Den
hellige ånds kraft og inspirasjon.’ (Journal of Discourses,
18:132.)» (Counsel to Religious Educators, s. 4–5.)

«I Kirtland ble profetenes skole opprettet for å under-
vise de som var nye i troen. Dere underviser nå i
skoler for fremtidens profeter. Undervis dem med
kraft og overbevisning og tro.» (Counsel to Religious
Educators [tale til religionslærere, 14. sept. 1984], s. 7).
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• Hvordan kan prinsippene i vers 122 anvendes i vår
Seminar-klasse?

• Hva kan vi gjøre for å rette oss etter rettledningen i vers
123–125?

• Hvilken rolle spiller bønn for å lære evangeliet? 
(Se v. 126, 137.)

Innledning
Mange medlemmer i Kirken identifiserer lett Lære og pakter
89 som Herrens helselov. Men denne åpenbaringen er mye
mer enn en veiledning til bedre fysisk helse. Eldste Joseph
B. Wirthlin har forklart:

«Alle Guds bud, også Visdomsordet, er åndelige
(se L&p 29:34–35). Det behov vi har for å gi oss selv åndelig
næring, er enda større enn det fysiske.» (Lys over Norge,
jan. 1991, s. 61.)

President Boyd K. Packer tilføyde:

«Sikkert er det at Visdomsordet ble gitt deg så du kan
bevare den fintfølende, følsomme, åndelige del av din natur
i årvåken beredskap. Lær å ‘lytte’ til dine følelser. Du vil
bli rettledet og advart og undervist og velsignet.» (Lys over
Norge, juli 1996, s. 19.)

Eldste Russell M. Nelson har gitt følgende advarsel:

«Hvis du gir etter for noe som kan gjøre deg avhengig, og
således trosser Visdomsordet, gir din ånd etter for legemet.
Kjødet gjør da ånden til slave. Dette er stikk i strid med
hensikten med din eksistens på jorden.» Eldste Nelson
lovet: «Etterhvert som du utvikler mot til å si nei til alkohol,
tobakk og andre stimulanser, får du større styrke. Da kan
du avvise mennesker som driver med sammensvergelser –
de oppviglerske forsvarere av skadelige stoffer og svineri.
Du kan avvise deres onde forledelse rettet mot ditt legeme.»
(Lys over Norge, 1986, nr. 2, s. 24–25.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Fordi vår himmelske Fader elsker oss, advarer han oss

mot nåværende og fremtidige farer (se L&p 89:1–4, se
også 2. Nephi 1:1–5, L&p 1:4, 17–18).

• Visdomsordet er gitt som et prinsipp med et løfte og gir
både fysiske og åndelige velsignelser (se L&p 89:3–21, se
også 1. Korinterbrev 3:16).

• Herren befaler oss å unngå alkohol, tobakk, kaffe og te.
Han ga oss urter, frukt og grønnsaker, korn og kjøtt til

Lære og pakter 89

gagn for vår helse, men han befaler oss å bruke kjøtt
sparsomt (se L&p 89:5–20, se også Daniel 1:8, 12–16).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 123.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 195–199.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 89:1–4. Fordi vår himmelske Fader
elsker oss, advarer han oss mot nåværende og
fremtidige farer. (10–15 minutter)

Vis klassen eksempler på reklame for alkohol, tobakk, kaffe
eller te. Spør: Hvorfor blir så mange påvirket av reklame og
kjøper disse produktene?

Les Lære og pakter 89:1–4, og finn grunner til at Herren
åpenbarte Visdomsordet. Spør:

• Hva innebærer ordene «er og vil» (v. 4)?

• Hva kan uttrykket «ondskap og uttenkte planer. . . i
renkefulle menneskers hjerter i de siste dager» bety (v. 4)?

• Hva får folk til å selge skadelige produkter?

Be elevene lese vers 2 og merke uttrykket «sendt som en
hilsen; ikke som bud eller tvang». Forklar at profeter i
dag har erklært at Visdomsordet er et bud (se de første to
kommentarene til L&p 89:2 i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325, s. 195). Spør: Hvordan viser denne åpen-
baringen vår himmelske Faders kjærlighet til oss og hans
omtanke for oss?

Be elevene lese kapittelinnledningen til Lære og pakter 89
og finne ut når denne åpenbaringen ble gitt. Spør:

• Hvor mye visste legevitenskapen om farene forbundet
med alkohol, tobakk, kaffe og te i 1833? Hvordan har
dette forandret seg?

• Hva viser denne forhåndsadvarselen om Joseph Smiths
inspirasjon?

Les følgende utsagn av president Gordon B. Hinckley:

«Betrakt Visdomsordet som noe mer enn en daglig-
dags ting. Jeg anser det for å være det mest bemerkel-
sesverdige dokument om helse som jeg kjenner til.
Det kom til profeten Joseph Smith i 1833, da man
hadde relativt liten kunnskap om riktig kosthold. Vi
ser at jo mer det forskes vitenskapelig, dess sterkere
underbygges Visdomsordets prinsipper. Bevisma-
terialet mot tobakk er nå overveldende. Bevismate-
rialet mot alkohol er like sterkt.» (Lys over Norge,
juli 1998, s. 51.)

Lære og pakter 89
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Spør:

• Hva er eksempler på noe som ikke nevnes i Visdoms-
ordet, men som profeter i dag har forbudt? (Narkotika,
misbruk av reseptpliktige stoffer.)

• Hvordan ville dere reagere hvis dagens profet som en del
av Visdomsordet forbød dere å bruke noe av yndlings-
maten deres?

Forklar at de første siste-dagers-hellige utøvet tro ved å rette
seg etter denne åpenbaringen uten å kjenne alle grunnene.
Spør: Hvordan skulle vi reagere på befalinger fra vår
himmelske Fader? Bær vitnesbyrd om at selv om vi ikke
forstår alle grunnene til en befaling, vil Herren velsigne oss
når vi er lydige (se Moses 5:6).

Lære og pakter 89:3–21 (Kjenn Skrif-
tene, Lære og pakter 89:18–21).

Visdomsordet er gitt som et prinsipp med et løfte
og gir både fysiske og åndelige velsignelser. 
(25–30 minutter)

Fortell elevene: Tenk dere at dere fant en skattkiste som dere
kunne beholde.

• Hva ville dere håpe å finne i kisten? (Skriv svarene på
tavlen.)

• Hvorfor betrakter dere disse gjenstandene som en skatt?

• Hva betyr ordet skatt? (La elevene komme frem til en
definisjon, og skriv den på tavlen.)

Be elevene se etter en liste med skatter i kapittel 89.

Spør hva kapittel 89 lærer oss. Be en elev lese historisk
bakgrunn for kapittel 89 i Lære og pakter – elevhefte – Religion
324–325 (s. 195). Les og drøft vers 1–2 idet du henviser til de
første to kommentarene til vers 2 i Institutt-boken (s. 195).

Be elevene drøfte noen av de fysiske velsignelser de har
mottatt fordi de har rettet seg etter Visdomsordet. Les vers 3
og foreslå at elevene merker uttrykket «et prinsipp med
løfte». La dem lese vers 18 for å finne hvilket prinsipp
Herren taler om. («Etterlever disse ord» og «vandrer i
lydighet mot budene».) Les vers 18–21, og skriv opp på
tavlen de løftene som gis dem som retter seg etter Visdoms-
ordet. Foreslå at elevene skal merke disse løftene i sine
bøker. Be dem fortelle hva hvert av disse løftene betyr for
dem. Spør: Er de fleste av disse velsignelsene fysiske
eller åndelige? Les følgende uttalelse av president Boyd K.
Packer, fungerende president for De tolvs quorum:

«[I tillegg til helse] er det også en større velsignelse
som loves i Visdomsordet. De som adlyder det, loves
at de ‘skal finne visdom og kunnskapens store skatter,
ja, skjulte skatter» (L&p 89:19). Dette er den personlige
åpenbaring som vil gjøre deg i stand til å oppdage
[fristelser] og andre farer.» (Lys over Norge, juli 1996,
s. 18.)

S  M  T  W  TH  F  S

Tidligere, som medlem av De tolvs quorum, sa eldste
Packer:

Sammenlign Visdomsordets velsignelser med skattelisten
på tavlen. Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor er Visdomsordets velsignelser mer verdifulle enn
verdslige skatter?

• Hvordan er de åndelige velsignelser som kommer ved å
adlyde Visdomsordet, enda større enn de fysiske
fordeler?

• Hvilke åndelige velsignelser har dere fått ved å etterleve
Visdomsordet? (Svarene kan innbefatte å være verdig til å
utføre tempelordinanser og ha Ånden som sin ledsager.)

Les eldste Russell M. Nelsons uttalelse i innledningen til
kapittel 89 (s. 150). Spør:

• Hvordan viser du Herren ved å rette deg etter Visdoms-
ordet at din ånd og ikke ditt legeme har kontroll over
valgene du gjør?

• Hvilken likhet er det mellom å avstå fra alkohol, tobakk,
kaffe og te og det å motstå andre fristelser og synder?

Bær ditt vitnesbyrd om Visdomsordet, og gi eksempler på
velsignelser du har mottatt ved å adlyde det.

Lære og pakter 89:5–20. Herren befaler oss å
unngå alkohol, tobakk, kaffe og te. Han ga oss
urter, frukt og grønnsaker, korn og kjøtt til gagn
for vår helse, men han befaler oss å bruke kjøtt
sparsomt. (10–15 minutter)

Vis bildet av Daniel som nekter å innta kongens mat og
vin (bildesettet «Kunst inspirert av evangeliet», nr. 114).
Be elevene kort fortelle historien som skildres på bildet,
eller fortell den selv (se Daniel 1:8, 12–16). Spør: Hvorfor
var Daniel og hans venner sunnere enn de som spiste
kongens mat? Forsikre deg om at elevene forstår at de var
sunne ikke bare på grunn av maten de spiste, men også
fordi de var lydige mot Herren.

«Vårt fysiske legeme er et redskap for vår ånd. I den
vidunderlige åpenbaring Visdomsordet blir vi bedt om
å holde vårt legeme fritt for urenheter som kan sløve,
og endog ødelegge, de fine fysiske sanser som har med
åndelig kommunikasjon å gjøre.

Visdomsordet er en nøkkel til individuell åpenbaring.
Det ble gitt som ‘et prinsipp med løfte, avpasset for
de svakes evne, ja, for den svakeste blant de hellige’
(L&p 89:3).

. . . Hvis vi skader vårt legeme. . . , drar vi for gardiner
som stenger ute den åndelige kommunikasjons lys.»
(Lys over Norge, jan. 1990, s. 13.)
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Forklar at Visdomsordet ikke bare forbyr visse stoffer, men
også gir råd om bruk av andre. La halvparten av elevene
lese Lære og pakter 89:5–15 og finne stoffer som forbys eller
skal brukes sparsomt. La de andre lese vers 10–20 for å
finne ut hva Herren har gitt oss for å bruke. Be frivillige
fortelle hva de har funnet ut, og skriv det på tavlen. Påpek
at kjøtt finnes i begge listene. Elevene kan finne hjelp til
vanskelige ord eller vendinger i elevens studieveiledning
(se «Forstå Skriftene» for L&p 89, se også kommentarene til
L&p 89:5–17 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325,
s. 196–198).

Drøft følgende uttalelser. President Boyd K. Packer har sagt:

President Gordon B. Hinckley sa mens han var rådgiver i
Det første presidentskap:

Innledning
6. trosartikkel lyder: «Vi tror på den samme organisasjon
som fantes i den opprinnelige kirke, nemlig apostler,
profeter, hyrder, lærere, evangelister osv.» Som en del av
evangeliets gjengivelse ordinerte Herren apostler og
profeter. Dette innbefattet organisering av Det første

Lære og pakter 90

«Enkelte har til og med brukt som alibi at narkotika
ikke er nevnt i Visdomsordet. For en ynkelig unnskyld-
ning! Det nevnes heller ikke farene ved å stupe ned
i et tomt svømmebasseng eller hoppe fra en veibro og
ned på motorveien. Men hvem tviler på de dødelige
konsekvenser av dette? Sunn fornuft sier oss at vi ikke
skal gjøre slikt.» (Lys over Norge, jan. 1990, s. 46.)

«Medlemmer skriver og spør om det eller det er imot
Visdomsordet. Det er velkjent at te, kaffe, brennevin
og tobakk er imot det. Det er ikke gitt ytterligere
detaljer. Isteden underviser vi i prinsippet og de
lovede velsignelsene. Det er mange skadelige og
vanedannende ting man kan drikke eller tygge eller
inhalere eller injisere som skader både kropp og ånd,
og som ikke er nevnt i åpenbaringen.

Ikke alt som er skadelig, nevnes spesifikt. Arsenikk,
for eksempel, er utvilsomt skadelig, men ikke vane-
dannende! Den som må befales i alle ting, sa Herren,
‘er en doven og ikke en klok tjener’ (L&p 58:26).»
(Lys over Norge, juli 1996, s. 17.)

presidentskap, noe som ble fullført 18. mars 1833. Lære og
pakter 90 omhandler rikets nøkler som var gitt Joseph
Smith, så vel som hans rådgiveres oppgaver. Det første
presidentskaps betydning ble understreket av Herren
da han erklærte at «dette er det høyeste råd i Guds kirke»
(L&p 107:80).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Kirkens president innehar prestedømmets nøkler og

mottar åpenbaring for hele kirken (se L&p 90:1–5, 32–33,
se også L&p 21:4–5, 28:2–8, 43:2–3, 12).

• Det første presidentskap administrerer prestedømmets
nøkler. Deres oppgaver omfatter å instruere prestedøms-
bærere, utbre evangeliet og presidere over Kirkens saker
(se L&p 90:6–18, 24, 32, se også L&p 88:127, 133:7–8).

• Evangeliet vil bli forkynt i hele verden på ethvert
menneskes eget språk ved Den hellige ånds kraft 
(se L&p 90:9–11, se også 2. Nephi 31:3).

• Kirken må styre sine pengemidler på ansvarlig vis
(se L&p 90:22–27).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 128.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 200–202.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 90:1–5. Kirkens president innehar
prestedømmets nøkler og mottar åpenbaring for
hele kirken. (20–25 minutter)

Vis bilder av profeten Joseph Smith og Kirkens nåværende
president (for eksempel fra bildepakken «Kunst inspirert
av evangeliet», nr. 400, 520). Be elevene nevne ord som
beskriver begge mennene (president, profet, prestedøms-
bærer, far, sønn, ektemann osv.). Les Lære og pakter 90:1–4
for å finne ut hva Herren ga Joseph Smith (forklar at orakler
er åpenbaringer). Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan angår disse versene profeten i dag?

• Les vers 5. Hva sier Herren oss i dette verset?

• Hvordan kan vi adlyde Herrens rettledning i dette
verset?

• Når kan dere høre Herrens ord gjennom hans profet?

Lære og pakter 90
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Skriv følgende uttalelse av president Joseph F. Smith på
tavlen. Ved siden av tegner du en hovednøkkel. La en elev
lese uttalelsen.

Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor tror dere det er viktig at bare én mann om
gangen har myndighet til å lede Kirken?

• Hvorfor er det viktig at Kirkens president kan overdra
deler av denne myndigheten til andre?

• Hvem har fått nøklene til å lede arbeidet i deres ward,
stav, gren eller distrikt?

Vis elevene bildet av Kristus i elevens studieveiledning
(se innledningen til L&p 90). Forklar at denne statuen står i
det nordlige besøkssenteret på Temple Square i Salt Lake
City og er en kopi av originalen i Danmark. Fortell følgende
episode, slik den ble fortalt av president Boyd K. Packer:

«Etter en konferanse i København i 1976 inviterte
president Spencer W. Kimball oss til en liten kirke for
å se statuene av Kristus og De tolv apostler av Bertel
Thorvaldsen. Statuen av Kristus står i en nisje bak
alteret. Stående på rad langs kirkesalens vegger er
statuene av De [opprinnelige] tolv [apostler], med
Judas Iskariot erstattet av Paulus.

President Kimball fortalte den eldre oppsynsmannen
der at på den tiden Thorvaldsen skapte de vakre
statuene i Danmark, fant en gjengivelse av Jesu Kristi
evangelium sted i Amerika med apostler og profeter
som mottok myndighet fra dem som innehadde
myndigheten i fordums tid.» (Lys over Norge, juli 1995,
s. 6–7.)

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

Det er imidlertid nødvendig at enhver handling som
utføres i kraft av denne myndighet, gjøres til en dertil
beleilig tid og på et dertil behørig sted, samt på den
riktige måte og ifølge den rette orden. Makten til å
lede disse virksomheter utgjør prestedømmets nøkler.
I sin fylde innehas disse nøkler kun av én person ad
gangen, av Kirkens profet og president. Han kan
overdra en hvilken som helst del av denne makt til en
annen, og i så fall vil denne person inneha nøklene
til bestemte virksomheter.» (Læresetninger i evangeliet,
s. 120.)

Eldste Robert D. Hales i De tolvs quorum tilføyde:

Eldste Rex D. Pinegar i De sytti sa:

President Packer fortsatte:

Fortell hva du føler ved å bli ledet av en levende profet som
har rikets nøkler og mottar åpenbaring fra Jesus Kristus.

Lære og pakter 90:6–18. Kirkens president deler
mange av sine ansvarsoppgaver med medlemmer
av Det første presidentskap. (10–15 minutter)

Vis bilder av Moses og Kirkens nåværende president (for
eksempel fra bildepakken «Kunst inspirert av evangeliet»,
nr. 123, 520). Les 2. Mosebok 18:13–18 og spør:

• Hvorfor sa Moses’ svigerfar at profeten ville «bli altfor
trett» (v. 18)?

• På hvilken måte ligner de utfordringene som dagens
profet har, dem Moses hadde?

Les Lære og pakter 90:6–18, og drøft følgende spørsmål:

• Hvem deler Kirkens president mange av sine ansvars-
oppgaver med?

• Hva er noen av Det første presidentskaps oppgaver som
er regnet opp i disse versene?

«Da kom det vitnesbyrdet til meg som siste-dagers-
hellige kjenner, men som er så vanskelig å beskrive for
en som ikke har opplevet det – et lys, en kraft, som
gjennomstrømmer hele ens sjel, og jeg visste at her sto
i egen person den levende profeten som innehadde
nøklene.» (Lys over Norge, juli 1995, s. 7.)

«Presidenten samlet president [N. Eldon] Tanner,
eldste [Thomas S.] Monson og eldste [Boyd K.]
Packer tettere rundt seg og fortsatte: ‘Vi er den Herre
Jesu Kristi levende apostler. Det er tolv apostler og
tre andre som er Kirkens presidentskap. Vi har de
virkelige nøkler, slik Peter hadde, og vi bruker dem
hver dag. De er i stadig bruk.’» (Conference Report,
okt. 1976, s. 104.)

«Da [president Kimball] vendte seg mot statuen av
Peter og pekte på det store nøkkelknippet i Peters
høyre hånd, sa han: ‘De nøkler med prestedømmets
myndighet som Peter hadde i egenskap av president
for Kirken, har jeg nå som president i denne evange-
lieutdeling.’» (Lys over Norge, april 1982, s. 35.)
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• Les Lære og pakter 112:20. Hvordan viser vi vår kjær-
lighet til Herrens ord ved å følge Det første president-
skaps rettledning?

Les følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

Innledning
De apokryfiske bøker er ikke hellig skrift, men har noe av
det som er karakteristisk for slike skrifter. Ordet viser
spesielt til flere bøker i Septuaginta, en gresk oversettelse av
Det gamle testamente fra oldtiden, men som ikke finnes i
den hebraiske utgaven. Disse bøkene er tatt med i enkelte av
dagens oversettelser av Bibelen, men ikke i andre. I mars
1833 arbeidet profeten Joseph Smith med sin inspirerte revi-
sjon av den engelske bibel. Den bibelen han brukte, inne-
holdt de apokryfiske bøker. Profeten spurte om han skulle
oversette disse bøkene, og Herren svarte ham i kapittel 91.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• De apokryfiske bøker inneholder mange læresetninger

som er sanne, og mange andre som ikke er sanne.
Bare de som leser dem ved Ånden, kan ha nytte av dem
(se L&p 91, se også Moroni 10:5, L&p 11:13–14).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 203.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 91. De apokryfiske bøker inneholder
mange læresetninger som er sanne, og mange
andre som ikke er sanne. Bare de som leser dem
ved Ånden, kan ha nytte av dem. (10–15 minutter)

Be en elev noen dager før klassen om å lage en to minutters
rapport om de apokryfiske bøker. Si at han/hun kan finne

Lære og pakter 91

«Hvis vi ønsker å vite hvor godt forhold vi har til
Herren, så la oss spørre oss selv hvor godt forhold vi
har til hans leder på jorden. Hvor godt harmonerer
vårt liv med ordene uttalt av Herrens salvede, den
levende profet, Kirkens president og Det første presi-
dentskaps quorum?» (Se Lys over Norge, juni 1981, s. 8.)

opplysninger i Veiledning til Skriftene, og gi vedkommende
en kopi av side 203 i Lære og pakter – elevhefte – Religion
324–325. Denne rapporten skulle inneholde:

• Hva de apokryfiske bøker er.

• Hva ordet apokryfisk betyr.

• Hva de apokryfiske bøker inneholder.

• Hva Joseph Smith spurte Herren om med hensyn til de
apokryfiske bøker og hvorfor.

Skriv apokryfisk på tavlen. Be klassen stille ti eller færre 
ja-/nei-spørsmål for å se om de kan oppdage hva ordet
betyr. (La dem ikke bruke bøker eller andre kilder under
aktiviteten.) Be eleven som har fått oppdraget, gi sin
rapport.

La elevene lese Lære og pakter 91:1–3 og finne ut hva
Herren sa når det gjaldt å oversette de apokryfiske bøker.
Les vers 4–6, og drøft følgende spørsmål:

• Hva sier 8. trosartikkel om Bibelen? (Det finnes overset-
telsesfeil.)

• Hvilke uttrykk i Lære og pakter 91:4–6 gjelder all hellig
skrift? Hvorfor?

• Hvordan kan dere få hjelp til skriftstudiet ved å ha
Ånden med dere?

• Les Moroni 10:5, Lære og pakter 11:12–14. Hvordan kan
dere få hjelp av å ha Ånden med dere når dere studerer
ikke-religiøse emner?

La elevene få del i følgende innsikt fra profeten Joseph
Smith:

Bær vitnesbyrd om at Ånden hjelper oss i vår søken etter
sannhet.

«Jeg finner behag i det evige livs prinsipper, og det
samme kan dere gjøre. De er gitt meg ved åpenba-
ringer fra Jesus Kristus, og jeg vet at når jeg forteller
dere dette om det evige slik jeg har mottatt det, da
kan dere smake på det, og jeg vet at dere vil tro det.
Dere sier at honning er søt, og det samme gjør jeg.
Jeg kan også fornemme det evige livs ånd. Jeg vet at
det smaker godt, og når jeg forteller dere om disse
ting, som ble gitt meg ved inspirasjon fra Den hellige
ånd, er dere nødt til å motta det som noe søtt, og
dere fryder dere mer og mer.» (Profeten Joseph Smiths
læresetninger, s. 267.)
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Innledning
I 1832 befalte Herren flere ledere i Kirken å organisere seg
i en «forent orden». Formålet med denne organisasjonen,
hvis medlemmer praktiserte innvielsesloven, var å ta seg
av dens medlemmers og deres familiers fysiske behov,
skaffe penger for Kirken og ta seg av de fattige (se L&p 78:3,
82:11–12). I mars 1833, like etter at Frederick G. Williams
var kalt til rådgiver i Det første presidentskap, befalte
Herren de som var med i den forente orden, å oppta ham
som medlem i den gruppen (se kapittelinnledning til Lære
og pakter 81; 90:6, 92:1).

Herren befalte Frederick G. Williams å være «et virksomt
medlem» i ordenen og lovet ham at hvis han var «trofast
i å holde alle bud som er gitt tidligere», ville han «bli
velsignet for evig» (L&p 92:2). I vår tid skulle vi være
«virksomme medlemmer» i våre grener og ward. Et virk-
somt medlem er en som er aktiv og hengiven. I likhet
med Frederick G. Williams vil vi «bli velsignet for evig»
hvis vi er trofaste og lydige.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• De som godtar Herrens oppfordring om å bli trofaste

medlemmer i hans rike, vil bli velsignet for evig 
(se L&p 92).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 204.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 92. De som godtar Herrens oppfor-
dring om å bli trofaste medlemmer i hans rike, vil
bli velsignet for evig. (10–15 minutter)

Gi elevene opplysningene i det første avsnittet i innled-
ningen til Lære og pakter 92 ovenfor. Be dem lese kapittel 92,
og spør:

• Hvilket råd ga Herren Frederick G. Williams?

• Hva tror dere det betyr å være et «virksomt medlem»?

• Hva kan det «å holde alle bud som er gitt tidligere»
ha å gjøre med om vi er virksomme eller uvirksomme
medlemmer?

Lære og pakter 92

Les følgende uttalelse av president Howard W. Hunter,
daværende fungerende president for De tolvs quorum:

Drøft hvordan dere kan anvende prinsippene i president
Hunters uttalelse. Som en del av samtalen kan dere gjøre
oppgave A til kapittel 92 i elevens studieveiledning.

Innledning
I Johannes 17, Frelserens store yppersteprestelige bønn,
uttalte Herren disse ord på vegne av sine disipler: «Dette er
det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og
ham du utsendte, Jesus Kristus» (v.3). I Lære og pakter 93
åpenbarte Frelseren mange sannheter om sin og vår himmel-
ske Faders natur. Deretter forklarte han: «Jeg gir eder disse
ord forat I kan forstå og vite hvordan I skal tilbe, og vite hva
I tilber» (L&p 93:19).

Eldste Bruce R. McConkie forklarte: «Fullkommen tilbedelse
er å ta etter. Vi hedrer dem som vi imiterer. Den mest full-
komne tilbedelse er å være hellig slik Jehova er hellig. Det
er å være ren slik Kristus er ren. Det er å gjøre det som gjør
oss i stand til å bli lik Faderen. Det er en lydighetens vei.»
(The Promised Messiah, s. 568.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• De som avstår fra sine synder, kommer til Kristus,

påkaller hans navn, adlyder hans røst og holder hans
bud, skal se hans ansikt og vite at han er (se L&p 93:1,
se også L&p 67:10, 88:68, 101:38).

• Jesus vokste fra nåde til nåde inntil han mottok sin
Faders fylde. De som følger Jesu eksempel, tilber Faderen
og holder budene, vil også motta av Faderens fylde
(se L&p 93:11–20, 26–28, se også L&p 84:35–38).

Lære og pakter 93

«Vi vet at dette er en sann og levende kirke som insti-
tusjon, men er jeg et sant og levende medlem som
individ? . . .

Vi bekrefter vår forpliktelse når vi kan svare positivt
på spørsmålet: ‘Er jeg et levende medlem?’ Det betyr
at vi nå og alltid vil elske Herren og vår neste som
oss selv. Det betyr at våre gjerninger vil vise hvem vi
er og hva vi tror på. Det betyr at vi er kristne hver dag
og vandrer slik Kristus vil at vi skal vandre.» (Lys over
Norge, juli 1987, s. 13.)
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• Intelligens, eller sannhetens lys, er evig. Sannhet er
kunnskap om ting som de er, som de var og som de skal
bli (se L&p 93:24, 29, 31–36).

• Når vi holder budene, mottar vi lys og sannhet og blir
beskyttet mot Satans innflytelse. Ulydighet gjør at vi taper
lys og sannhet (se L&p 93:24–39).

• Gud befaler foreldre å be og oppdra sine barn i lys og
sannhet (se L&p 93:40–50, se også L&p 68:25–28).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 204–209.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presenta-
sjon 14, «Lys og sannhet, del 2» (7.45), kan brukes

når Lære og pakter 93 gjennomgås (se undervisningsforslag
i Visningshjelp – Lære og pakter og Kirkens historie).

Lære og pakter 93:1. De som avstår fra sine
synder, kommer til Kristus, påkaller hans

navn, adlyder hans røst og holder hans bud, skal se
hans ansikt og vite at han er. (20–25 minutter)

La elevene tenke seg at de fikk anledning til å se Gud.
Oppfordre dem til å overveie hvordan en slik opplevelse
ville være. Drøft følgende spørsmål:

• Ville alle føle seg vel i Guds nærhet? Hvorfor eller
hvorfor ikke? (Se Alma 12:14.)

• Hvilke krav tror dere ville stilles for å se hans ansikt?

Skriv følgende oppstilling på tavlen. Utelat alle uttrykkene
unntatt avstå fra synder. Be elevene lese Lære og pakter 93:1
og fylle ut tomrommene.

Les Lære og pakter 67:10, 88:68 og spør: Hvilken større
forståelse gir disse versene oss av kravene i Lære og pakter
93:1? Les følgende beretning av biskop Orson F. Whitney,
senere medlem av De tolvs quorum, om en drøm han hadde
som ung misjonær:

«Jeg drømte at jeg var i Getsemane have. Jeg så
Frelseren og tre av hans apostler komme inn i haven
gjennom en liten port til høyre for meg. Frelseren
forlot disse tre og ba dem be uten opphold, mens
han gikk over til min venstre side og begynte å be. 

vite at 
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synder + + +

+ +
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Be elevene gi grunner til at det ville være en fantastisk
opplevelse å se Frelseren. Les følgende uttalelse av eldste
Bruce R. McConkie for klassen:

Be elevene nevne personer i Skriftene som har fått dette
løftet oppfylt. Du kan gjerne la elevene lete etter eksempler i
Veiledning til Skriftene (se «Jesus Kristus», undertittel
«Kristus viste seg etter sin oppstandelse» og «Kristus levde
før jordelivet»).

Forklar elevene at de fleste trofaste siste-dagers-hellige ikke
vil se Herren i dødeligheten, men hvis vi lever verdig, vil vi
arve det celestiale rike, hvor løftet om å se hans ansikt vil bli
oppfylt (se L&p 76:62). President Spencer W. Kimball sa:

«Jeg har erfart at der det finnes et hjerte fylt av bønn,
hunger etter rettferdighet, forsakelse av synd og
lydighet mot Guds bud, der øser Herren ut mer og 

«Vi har makt og også anledning til å leve slik at vi,
ved å bli rene av hjertet, skal se Guds ansikt mens vi
ennå lever på jorden i en verden av synd og sorg.

Dette er jordelivets største velsignelse. Den tilbys av
den Gud som ikke har persons anseelse, til alle som
er trofaste i hans rike.» (Se Lys over Norge, april 1978,
s. 46.)

Mens han ba, strømmet tårene nedover ansiktet hans,
og hele hans sjel så ut til å slites i stykker av smerte da
han ba Faderen om å la kalken gå ham forbi. . .

. . . Jeg kommer aldri til å glemme hvor sterkt påvirket
jeg ble av hans sorg og kval. Jeg begynte å gråte av
ren medfølelse over hans lidelser. Det virket som om
jeg helhjertet vendte meg til ham, at jeg ville ha dødd
for hans skyld eller gjort hva som helst som han
krevde av meg. Så skjedde en forandring i drømmen. . .
Istedenfor å finne sted før korsfestelsen var det nå
etter denne, og Forløseren. . . var i ferd med å fare opp
til himmelen, forlate jorden. . . Jeg falt ned for hans
føtter, tok tak rundt hans knær og tryglet ham av hele
min sjel om at jeg. . . måtte få gå med ham. Han bøyde
seg ned, tok meg i sine armer så ømt og vennlig som
det går an, og med et himmelsk smil. . . ristet han på
hodet, som om han var lei for å avslå min bønn, og sa:
‘Nei, min sønn, du har ikke fullført din gjerning.’. . .
Jeg klynget meg til ham og sa: ‘Kan du da love meg
at jeg skal få komme til deg når jeg har fullført min
gjerning, når jeg har levd mitt liv?’ Igjen smilte han,
bedrøvet og ømt, og sa: ‘Det avhenger helt og fullt
av deg selv.’» («Y. M.M. I.A. Annual Conference»,
Contributor, sept. 1895, s. 667–668.)

Lære og pakter 93

155



Oppfordre elevene til å skrive på et papirark hva de føler
for løftet i Lære og pakter 93:1. (Du kan også la dem lese
Lære og pakter 101:38 før de skriver om sine følelser.)

Lære og pakter 93:1–20, 26–28. Jesus vokste fra
nåde til nåde inntil han mottok sin Faders fylde.
De som følger Jesu eksempel, tilber Faderen og
holder budene, vil også motta av Faderens fylde.
(20–25 minutter)

Skriv følgende to uttalelser på tavlen. I begge lar du det stå
åpent der ordene tar etter skal stå:

«Det beste tegn på at vi tilber Jesus, er faktisk å ta etter
ham.» (Russell M. Nelson, «Gratitude for the Mission and
Ministry of Jesus Christ», i Brigham Young University 1997–98
Speeches [1998], s. 349.)

«Fullkommen tilbedelse er å ta etter.» (Bruce R. McConkie,
The Promised Messiah, s. 568.)

Drøft følgende spørsmål:

• Da dere var barn, var det noen dere ønsket å bli lik når
dere ble voksne?

• Hva var det ved vedkommende som dere ønsket å ta
etter?

• Hvis dere var foreldre, hva ville dere føle for deres barn
hvis dere så at de tok etter noe dere gjorde?

• Hva ville det si dere om barnas følelser for dere?

Vis elevene uttalelsene av eldstene Russell M. Nelson og
Bruce R. McConkie. Be dem foreslå hva de kan fylle ut
tomrommene med for at begge setningene skal bli riktige.
Drøft svarene. Hvis ingen finner riktige ord, skriver du
ta etter i tomrommene. Spør: Hva betyr å ta etter noen?
(Å prøve å bli lik, imitere eller etterligne noen.) Skriv defini-
sjonen på tavlen.

Skriv: Hva må vi vite for å ta etter og tilbe Frelseren?
(Hvordan han er.) La elevene lese Johannes 17:3 og forklare
sammenhengen med å ta etter og tilbe Faderen og Sønnen.
Les Lære og pakter 93:19 og spør: Hva viser «disse ord» til?
(Læresetningene i vers 1–18.) Skriv overskriften Hva du tilber
på tavlen. La klassen lese vers 1–11, 17 og se etter hvordan
Herren er. Drøft det de finner ut, og skriv det på tavlen
under overskriften.

Les vers 19 igjen og spør: Hva viser «hvordan I skal tilbe»
til? Vis til uttalelsene om å ta etter. Les vers 12–16, og drøft
følgende spørsmål:

mer lys helt til kraft mottas til å gjennomtrenge det
himmelske slør og til å motta større kunnskap enn
mennesket allerede har. En slik rettferdig person har
fått det dyrebare løfte at han en dag skal få se Herrens
ansikt og vite at han er til (se L&p 93:1.» («Gi Herren
din lojalitet», Lys over Norge, nov.1980, s. 3.)

• Hvordan mottok Jesus Kristus en fylde av Faderens
herlighet?

• Hvorfor tror dere variasjoner av uttrykket «mottok ikke
av fylden til å begynne med» forekommer tre ganger i
disse versene?

• Les vers 20. Hvordan kan vi anvende disse versene og ta
etter Frelseren?

• Hva tror dere det betyr at vår himmelske Fader vil hjelpe
oss å vokse «nåde for nåde»?

Bruk et eller flere av følgende eksempler eller noen av dine
egne for å illustrere at vekst tar tid:

• Vis elevene bilder av dem selv tatt et eller to år tidligere.
Spør: Hvor raskt forandrer vi utseende?

• Vis en potteplante. Spør: Hvorfor er det vanskelig å se på
at en plante vokser?

• La en kunstnerisk elev vise et maleri det tok lang tid å
gjøre ferdig. Spør eleven hvor lang tid det tok å male det.

Spør: Hvordan ligner disse eksemplene på våre anstreng-
elser for å bli mer lik Frelseren? Les følgende uttalelse av
eldste Neal A. Maxwell for klassen:

Spør: Hva tror dere det betyr at Jesus mottok Faderens
fylde? Les følgende uttalelse av president Joseph Fielding
Smith, daværende president for De tolvs quorum:

Fortell elevene at Frelseren også mottok en fylde av sannhet,
makt og glede, og at vi kan motta det samme (se 2. Nephi 2:25,
L&p 121:28–29). Be elevene drøfte følgende spørsmål:

• Hvordan kan dere bedre ta etter Frelseren de neste 24
timene?

«Kristus er også vår Fader fordi hans Fader har gitt
ham av sin fylde, eller han har med andre ord mottatt
en fylde av Faderens herlighet. Dette forklares i Lære
og pakter 93:1–5, 16–17. . .

Faderen har hedret Kristus ved å gi ham sitt navn slik
at han kan virke i og gjennom dette navn som om han
selv var Faderen, og med hensyn til makt og myndig-
het blir således hans ord og gjerninger Faderens ord og
gjerninger.» (Frelsende læresetninger, bind I, s. 35.)

«Selv ikke Jesus mottok ‘av fylden til å begynne med’,
men «vedble fra nåde til nåde, inntil han mottok en
fylde» [L&p 93:13]. Hans fremgang var ufattelig meget
raskere enn vår, men veien er den samme. Slik kan
mønsteret ‘nåde for nåde’ være: ‘For så sier den Herre
Gud: Jeg vil gi menneskenes barn linje på linje og bud
på bud, litt nå og litt da, og velsignet er de som lytter
til mine bud og låner øre til mine råd, for de skal lære
visdom’ [2. Nephi 28:30].» (Even As I Am [1982], s. 15.)
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• Les 3. Nephi 12:48. Hvordan gjelder dette verset det vi
har lært av Lære og pakter 93?

Les eller syng «Mer hellighet gi meg» (Salmer, nr. 79).

Lære og pakter 93:24–39. Når vi holder budene,
mottar vi lys og sannhet og blir beskyttet mot
Satans innflytelse. Ulydighet gjør at vi taper lys
og sannhet. (30–35 minutter)

Vis elevene medfølgende oversikt som overhead-transpa-
rent, eller lag kopier og gi dem den som utdelingsark. Be
en elev lese første avsnitt, og oppfordre klassen til å uttale
seg om hva Maria kan ha følt for seg selv. La andre elever
lese de neste avsnittene. Stopp litt opp etter hvert avsnitt,
og oppfordre klassen til å foreslå hvorfor Maria føler seg
mer og mer elendig.

Maria holder personlig bønn hver morgen og kveld.
Hun føler glede ved å gjøre tjenester for eldre, holde
paktene og søke i Skriftene hver dag. Hun hjelper
til med å samle familien til skriftstudium. Hun forbe-
reder seg åndelig til å ta nadverden hver uke.

Senere:

Maria er oftest til stede i kirken og lytter vanligvis til
dem som taler og underviser. Hun deltar i tjenestepro-
sjekter i kirken hvis vennene hennes gjør det. Vanligvis
er hun glad og fornøyd. Hun ber og studerer Skriftene
ofte, men ikke hver dag.

Senere:

Maria hjelper motvillig til i huset og leser i Skriftene
sammen med familien bare hvis det passer henne.
Hun ber hvis hun ikke er trett eller har det travelt.
Vanligvis går hun ikke i kirken eller til Unge kvinners
aktiviteter. Av og til bryter hun Visdomsordet. Hun
lurer på hvorfor hun ofte er ulykkelig.

Senere:

Maria krangler konstant med familiemedlemmer.
Hun ber aldri, leser ikke i Skriftene og går ikke på
møter i kirken. Hun jukser på skolen bare for å klare
seg. Biskopen har bedt om å få snakke med henne,
men hun vil ikke snakke med ham. Hun bryter ofte
Visdomsordet. Hun er oftest ulykkelig.

Senere:

Maria har kuttet ut skolen. Hun er avhengig av
alkohol, tobakk og narkotika. Hun hevder at hun ikke
tror på Gud. Hun unngår familiemedlemmer og
bor sammen med venner som har lignende livsstil.
Hun føler seg alltid elendig og tom innvendig.

Spør:

• Hvordan forandret Marias livsglede seg?

• Les Alma 41:10. Hva kan ha forårsaket denne foran-
dringen ifølge prinsippet i dette verset?

Les Matteus 6:23, Lære og pakter 1:33, 50:24, og drøft
følgende spørsmål:

• Hva oppnår vi når vi holder Herrens bud?

• Hvordan kan vi miste lyset?

• Les Lære og pakter 93:26–28. Hva mer fører lydighet
med seg ifølge disse versene?

Les vers 24, og merk den enkle definisjonen av sannhet
(«sannhet er kunnskap»). Krysshenvis dette verset med
Jakobs bok 4:13, Lære og pakter 84:44–45. Drøft hvordan vi
kan finne sannhet. Les Lære og pakter 93:30–32 og spør:

• Hva skjer når en person forkaster sannhet og lys?
(Se Alma 12:11.)

• Les vers 36–37, 39. Hvordan påvirker lys og sannhet
vårt åndelige ve og vel?

Tegn medfølgende diagram på tavlen. Forklar at når vi er
lydige mot Herren, mottar vi mer lys og sannhet, noe
som hjelper oss å forsake Satans fristelser. Når vi er ulydige,
tar Satan bort lys og sannhet, og vi fristes lettere.

Fortell elevene at vi også mister lys og sannhet når vi godtar
og sprer uriktige læresetninger. President Harold B. Lee sa:

«Det slutter aldri å forbause meg hvor godtroende
enkelte av Kirkens medlemmer er når det gjelder å
kringkaste disse sensasjonelle historier eller drømmer 
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Gå tilbake til eksemplet i begynnelsen av dette undervis-
ningsforslaget. Spør hva avsnittene ville illustrere med
hensyn til lys og sannhet hvis de leses i omvendt rekkefølge.
Oppfordre elevene til å drøfte hva Maria kunne gjøre for
å oppleve lys, sannhet og glede. Forsikre deg om at elevene
forstår at hvert bud vi retter oss etter, gir oss mer lys og
sannhet og større glede, og gjør oss mer i stand til å stå imot
Satans fristelser.

Lære og pakter 93:40–50. Gud befaler foreldre å be
og oppdra sine barn i lys og sannhet. (10–15 minutter)

Skriv følgende liste på tavlen:

• Samfunnsleder

• Profesjonell idrettsutøver

• Leder i Kirken

• Skolelærer

• Foreldre

• Forretningsleder

Drøft med elevene hvordan hver person som står på listen,
kan spille en viktig rolle for dem. Spør: Hvem på denne
listen skulle ha det største ansvaret for å undervise barn?
(Spør hvorfor Foreldre skulle stå øverst.)

Vis følgende liste, og forklar at disse mennene hadde disse
stillingene da kapittel 93 ble åpenbart:

• Frederick G. Williams, annenrådgiver i Det første
presidentskap

• Sidney Rigdon, førsterådgiver i Det første presidentskap

• Joseph Smith, Kirkens president

• Newel K. Whitney, biskop i Kirtland

Les vers 40–50 for å lære hvorfor Herren refset hver enkelt
av disse mennene. Spør:

• Hvorfor tror dere Herren refset disse mennene i en
åpenbaring som var ment for hele Kirken? (Ikke noe
annet kall er viktigere enn å være foreldre, se v. 49.)

eller syner, hvorav noen hevdes å ha blitt gitt til ledere
i Kirken, før og nå, og angivelig hentet fra en persons
egen dagbok, uten først å verifisere ryktet hos de
riktige autoriteter i Kirken.

Hvis vårt folk ønsker å bli ledet trygt i disse urolige
tider med bedrag og falske rykter, må de følge sine
ledere og søke veiledning fra Herrens ånd for å unngå
å bli bytte for folk som er drevne i å benytte seg av
knep, og som med snedig sofisteri søker å tiltrekke
seg oppmerksomhet og vinne en tilhengerskare for å
fremhjelpe sine egne forestillinger og undertiden
lyssky motiver.» (Lys over Norge, sept. 1973, s. 377.)

• Hvordan kan dere hjelpe deres familie med å be hver dag,
studere Skriftene og holde budene?

Gi elevene kopier av følgende uttalelse av president Gordon
B. Hinckley, Thomas S. Monson og James E. Faust som utde-
lingsark, og les deler av den i klassen:

Oppfordre elevene til å hjelpe sine familier å gjøre ting som
bringer lys og sannhet inn i livet.

Innledning
Kapittel 94 nevner tre bygninger som Herren ba Kirkens
medlemmer bygge i Kirtland: et tempel, et sted hvor
Det første presidentskap skulle holde møter og motta åpen-
baringer, og et trykkeri. Disse bygningene skulle innvies
til Herren (se L&p 94:6–7, 10, 12, 95:16). I dag fortsetter
Herren å lede sine profeter til å bygge og innvie bygninger
for å utføre hans verk.

Eldste Dallin H. Oaks har sagt:

«Templer og gudshus blir innviet til Herren med en preste-
dømsvelsignelse. Andre bygninger kan innvies når de
brukes i Herrens tjeneste. ‘Kirkens medlemmer kan innvie
sitt hjem. . . som hellige bygninger hvor Den hellige ånd kan

Lære og pakter 94

«Vi vil sterkt berømme de av våre unge som velger å
følge Herrens vei og Kirkens program. Det gleder oss
å se at troen øker blant våre unge, og dette er vi dypt
takknemlige for.

Det er dessverre noen som faller i motstanderens garn
og glir over i inaktivitet og vanskeligheter. Vi er sterkt
bekymret for disse.

Vi anmoder foreldre om å gjøre sitt aller beste for å
undervise og oppdra sine barn i evangeliets prinsipper
og derved holde dem nært knyttet til kirken. Hjemmet
er grunnleggende for en rettferdig livsførsel, og intet
annet kan erstatte det eller ivareta dets helt nødven-
dige funksjon når det gjelder å utføre denne gudgitte
ansvarsoppgaven.

Vi råder foreldre og barn til å gi høyeste prioritet til
familiebønn, familiens hjemmeaften, studium av og
opplæring i evangeliet og sunne familieaktiviteter.
Uansett hvor verdige og formålstjenlige andre behov
eller aktiviteter måtte være, må man ikke tillate at
disse skyver til side de guddommelig pålagte plikter
som bare foreldre og familie fullt ut kan oppfylle.»
(Brev fra Det første presidentskap, 11. febr. 1999.)
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bo’ (Generell instruksjonshåndbok [1985], s. 79). Misjonærer og
andre prestedømsbærere kan gi en prestedømsvelsignelse
i hjem hvor de får komme inn (se L&p 75:19, Alma 10:7–11).
Unge menn, om kort tid kan dere bli bedt om å gi en
slik velsignelse. Jeg håper dere forbereder dere åndelig.»
(Lys over Norge, juli 1987, s. 32.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Kirkens medlemmer blir befalt å bygge templer og andre

bygninger ifølge de mønstre som Herren har åpenbart
(se L&p 94, se også 2. Mosebok 25:8–9, L&p 88:119–120,
95:11–17).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 210–211.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 94:1–12. Kirkens medlemmer blir
befalt å bygge templer og andre bygninger ifølge de
mønstre som Herren har åpenbart. (15–20 minutter)

Fortell elevene: Tenk dere at dere besøker et land hvor det er
en idrettsplass i sentrum av alle byer og tettsteder.

• Hva tror dere er viktig for folk i disse samfunnene?

• Hva ville dere ha i sentrum i et samfunn dere planla?
Hvorfor?

Vis elevene bilder av kirkebygninger (for eksempel fra bilde-
pakken «Kunst inspirert av evangeliet», nr. 500, 502–503).
Fortell dem at president Gordon B. Hinckley sa i 1996 at
Kirken bygde ca. 375 møtehus hvert år (se Lys over Norge,
jan. 1997, s. 51). Spør:

• Hvorfor bygger Kirken så mange bygninger hvert år?

• Hvordan fremmer disse bygningene Herrens verk?

Les Lære og pakter 94:1–12, og drøft følgende spørsmål
mens dere leser:

• Hva ønsket Herren å ha i sentrum av Kirtland? («Mitt
hus» i vers 1 viser til Kirtland tempel, se L&p 95:8.)

• Hvilket budskap sender dette til Kirken og hele verden?

• På hvilke andre tidspunkter i Skriftene eller i Kirkens
historie plasserte Herren et tempel i sentrum? (Moses’
tabernakel var i sentrum av Israels leir [se 4. Mosebok 2:2,
17]. Salt Lake City ble bygd opp rundt Salt Lake tempel.)

• Hvorfor skulle templet være det sentrale i vårt liv?

Les følgende uttalelser av president Howard W. Hunter:

«Se hen til Herrens tempel som et stort symbol på vårt
medlemskap.» (Lys over Norge, jan. 1995, s. 7.)

Oppfordre elevene til å overveie hva som er sentralt i deres
liv. Be dem tenke over hva en iakttaker ville mene er det
sentrale for dem. Spør: Hvordan kan vi forstå hva som er
det sentrale i livet for et menneske?

Be elevene lese Lære og pakter 94:3, 10 og besvare følgende
spørsmål:

• Hvilke andre to bygninger befalte Herren Kirkens
medlemmer å bygge?

• Hva viser disse tre bygningene er viktig for Herren?
(Tempelordinanser, prestedømsmyndighet og Skriftene.)

• Hvorfor er prestedømsmyndighet og Skriftene vesentlige
for Kirkens fremgang?

• Hvorfor er de viktige for dere personlig?

Innledning
Den 27. desember 1832 befalte Herren Kirken å bygge et
tempel i Kirtland (se L&p 88:119). I juni 1833 hadde de
hellige ennå ikke rettet seg etter denne befalingen. President
Spencer W. Kimball sa:

«Hvor ofte sier vi ikke: ‘Jo, jeg skal være lydig mot budet. . . ,
men akkurat for øyeblikket har jeg hverken tid eller penger
å avse. Jeg skal være lydig senere’? Tåpelige mennesker!
Mens vi utsetter, går innhøstningstiden oss forbi, og vi blir
ikke frelst. . . Nå er tiden inne til øyeblikkelig å være lydig
mot Guds vilje.» (Lys over Norge, des. 1975, s. 3.)

Lære og pakter 95 var en påminnelse om dette prinsippet.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Gud irettesetter dem han elsker. Hans irettesettelser

hjelper oss å omvende oss og søke hans velsignelser
(se L&p 95:1–2, 10, se også Hebreerbrevet 12:5–6,
Helaman 15:3, L&p 97:6–7).

• Templer er steder hvor Herren velsigner sine tjenere,
forbereder dem til å gjøre hans verk og begaver dem med
kraft (se L&p 95:3–8, se også L&p 39:15, 110:9–10).

• De som holder budene, nyter Guds kjærlighet, mens de
ulydige må vandre i mørke (se L&p 95:6, 11–12, se også
Salme 119:105).

Lære og pakter 95

«Tempelordinansene er absolutt nødvendige. Vi kan
ikke komme tilbake til Guds nærhet uten dem.»
(Lys over Norge, jan. 1995, s. 88.)

Lære og pakter 95
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Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 162–164.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 211–213.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 95:1–11. Gud irettesetter dem han
elsker. Hans irettesettelser hjelper oss å omvende
oss og søke hans velsignelser. (20–25 minutter)

Fortell elevene: Tenk dere at dere er gift og bor ved en svært
trafikkert vei. En dag ser dere at den fire år gamle sønnen
deres leker midt ute i veien.

• Hva ville dere gjøre?

• Hvordan kunne sønnen deres komme til å reagere hvis
dere irettesatte ham?

• Hvordan kan refsing av et barn vise at dere er glad i det?

Les Lære og pakter 95:1–2, og se etter noe Herren gjør mot
dem han elsker. Spør:

• Hvilke velsignelser får de som Herren refser?

• Les vers 3–11. Hvorfor refset Herren de hellige i Kirtland?

Fortell elevene at Herren i Lære og pakter 88:119 befalte de
hellige å bygge et tempel. Spør:

• Hvor lang tid gikk det mellom denne befalingen og
Herrens irettesettelse i kapittel 95? (Se datoene i kapittel-
innledningene.)

• Hva sa Herren var hensikten med templet? (Se v. 8.)

• Hvilket løfte ga Herren de hellige? (Se v. 11.)

Les følgende uttalelse av president Wilford Woodruff for
elevene, og be dem lytte etter en fordel ved irettesettelse:
«De irettesettelsene vi har fått fra tid til annen, har vært
nyttige for oss og er nødvendige for å lære visdom.»
(The Discourses of Wilford Woodruff, red. G. Homer Durham
[1946], s. 263.)

Les Lære og pakter 90:36, 101:4–5, og drøft hvilken nytte vi
kan ha av å bli irettesatt. Forklar at vår reaksjon på irette-
settelse påvirker vår evige fremgang. Les Alma 62:41, og se
etter to forskjellige måter folk reagerte på overfor samme
refselse. Spør: Hva tror dere utgjorde forskjellen i måten
menneskene i disse versene reagerte på? Oppfordre elevene
til å overveie hvordan de reagerer når de blir irettesatt.

Fortell følgende beretning av president Joseph Fielding
Smith, daværende president for De tolvs quorum:

«Fire dager etter at Herren hadde refset brødrene
for deres forsømmelse, satte de i gang å arbeide på
templet uten å vente på finansiell støtte. Eldste
George A. Smith, en ny konvertitt, hentet det første 

Drøft hvordan disse mennene reagerte på Herrens irette-
settelse.

Det kan være nyttig å forklare at selv når vi ikke er ulydige,
lar Herren oss noen ganger lide for at det skal være nyttig
for oss. (Du kan bruke et bilde av Kristus i Getsemane eller
av de tidlige helliges lidelser for å illustrere dette.) Fortell
elevene at vi kan ha nytte av slik lidelse hvis vi ikke gjør
opprør. Bruk uttalelsen av president Spencer W. Kimball i
innledningen til kapittel 95 ovenfor, og oppfordre elevene til
å se etter hvordan de på riktig måte kan reagere på Herrens
irettesettelse.

Innledning
I april 1833 kjøpte Kirken Peter Frenchs gård i nærheten av
Kirtland. I juni ble det holdt en konferanse for høyprestene
for å avgjøre hva de skulle gjøre med gården. Profeten
Joseph Smith uttalte: «Konferansen kom ikke til enighet om
hvem som skulle føre tilsyn med den, men alle var enige
om å spørre Herren.» (History of the Church, 1:352.) Herrens
svar står i kapittel 96.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren åpenbarer sitt sinn og sin vilje til profeten både i

timelige og åndelige saker (se L&p 96).

• Det er svært viktig for Herren at Skriftene gjøres tilgjen-
gelige for hans barn (se L&p 96, se også 1. Nephi 3:4,
4:10–16, Mosiah 1:5–7).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 213–214.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 96. Herren åpenbarer sitt sinn og sin
vilje til profeten både i timelige og åndelige saker.
(10–15 minutter)

Bruk opplysningene i innledningen til kapittel 96 ovenfor.
Spør:

Lære og pakter 96

lass stein til templet. Hyrum Smith og Reynolds
Cahoon begynte å grave ut for veggene, og dette full-
førte de med sine egne hender.» (Church History and
Modern Revelation, 2 bind [1953], 1:407).
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• Hvem valgte Herren til å føre tilsyn med eiendommen?
(Se L&p 96:2.)

• Hvilket embede hadde han? (Se L&p 72:7–8.)

• Hvorfor var han et riktig valg?

Forklar at biskoper har ansvar for wardenes timelige saker,
og at den presiderende biskop har ansvar for hele kirkens
timelige saker. Be elevene nevne medlemmene av Det presi-
derende biskopsråd (se det nyeste konferansenummeret av
Liahona). Spør:

• Hvor mange ganger bruker Herren ordet tjenlig i
kapittel 96?

• Hva betyr tjenlig? («Nyttig eller beleilig.»)

• Hvilken grunn sa Herren var den «aller viktigste» til
at biskop Whitney skulle dele opp eiendommen?

Be en elev lese følgende uttalelse av president Spencer W.
Kimball:

La elevene lese Lære og pakter 96:2–5 og se etter hvordan
biskop Whitneys oppgave bidro til å oppfylle Kirkens
tresidige misjon. Drøft det de finner ut. Følgende oversikt
kan være nyttig:

En av tomtene skulle brukes til Kirtland tempel,
som åpnet arbeidet i de siste dager med å forløse
de døde.

v. 2

Noen av tomtene skulle tildeles medlemmer som en
del av deres arv under innvielsesloven, som angår
det å fullkommengjøre de hellige.

v. 3

En del av eiendommen skulle nyttes til å fremme
Herrens ord, som angår det å forkynne evangeliet.

v. 4–5

«Mine brødre og søstre, brødrene i Det første presi-
dentskap og De tolv har tenkt meget på og bedt angå-
ende det store verk som Herren har pålagt oss å utføre
i disse siste dager, og vi vitner for dere om at Kirkens
misjon er tresidig:

• Å forkynne Jesu Kristi evige evangelium til alle
nasjoner, slekter, tunger og folk.

• Å fullkommengjøre de hellige ved å forberede dem
til å motta evangeliets ordinanser og oppnå
opphøyelse som følge av veiledning og høyverdig
livsførsel.

• Å forløse de døde ved å utføre evangeliets
ordinanser stedfortredende for dem som har levd
på jorden.

Alle tre er del av ett verk – å bistå vår Fader i himmelen
og hans Sønn, Jesus Kristus, i deres store og herlige
gjerning ‘å tilveiebringe mennesket udødelighet og
evig liv’ (Moses 1:39).» (Lys over Norge, okt. 1981, s. 6.)

Spør:

• På hvilke måter bidrar Kirken til å fremme Herrens ord?
(Ved å utgi Skriftene og andre publikasjoner, kringkaste
konferanser, sende ut misjonærer osv.)

• Hvordan kan de enkelte medlemmer hjelpe til med å
forkynne evangeliet? (Reise på misjon, holde taler, bære
vitnesbyrd.)

La elevene gi eksempler på at de har blitt styrket i troen av
noe Kirken har utgitt, av en tale eller en annens vitnesbyrd.

Minn elevene om at de ikke trenger vente til de blir eldre
med å forkynne evangeliet. De kan undervise om prinsipper
i evangeliet i taler og leksjoner på familiens hjemmeaften
og dele sitt vitnesbyrd med venner. Oppfordre dem til å
gjøre dette.

Lære og pakter 96. Det er svært viktig for Herren
at Skriftene gjøres tilgjengelige for hans barn. 
(15–20 minutter)

Be en elev lese høyt beretningen om Mary Elizabeth Rolling
i Kirkens historie i tidenes fylde (s. 134). Spør elevene om de
kan komme på andre beretninger om personer som ofret
for å få tak i eller bevare hellig skrift. (Svarene kan bl.a. være
Joseph Smith som skjulte gullplatene for mobben, Lehis
familie som fikk tak i messingplatene hos Laban, Moroni
som skjulte seg for lamanittene og begravde platene.) Spør
elevene hvordan disse historiene påvirker deres oppfatning
av Skriftenes verdi. Be dem lese Lære og pakter 96 og streke
under uttrykket «mitt ord» hver gang det forekommer.
Spør:

• Hva viser uttrykket «mitt ord» til? (Skriftene.)

• Hva viser disse versene om Herrens ønsker med hensyn
til Skriftene?

• Hvilken velsignelse lover Herren i vers 5?

Bruk følgende uttalelse av president Harold B. Lee:

Hjelp elevene å forstå at disse «mektigste våpen» er til
liten nytte før de er tilgjengelige for folk. Det var derfor
utgivelsen av Mormons bok og Lære og pakter ble så høyt
prioritert i Kirkens første tid. Behovet for å bringe Herrens
ord ut i verden er like så stort i dag.

Be elevene lese følgende skriftsteder og regne opp ytter-
ligere velsignelser ved å studere Skriftene. Henvisningene
kan gjøres til en skriftstedkjede.

«Det finnes dem som synes å ha glemt at de mektigste
våpen Herren har gitt oss mot alt ondt, er hans egne
uttalelser, de enkle og klare lærdommer om frelse som
finnes i Skriftene.» (Lys over Norge, juli 1986, s. 82.)

Lære og pakter 96
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Drøft med elevene hva de kan gjøre for å prioritere Skriftene
høyere. Drøft hva de kan gjøre for å dele Herrens ord med
andre.

Innledning
Da profeten Joseph Smith mottok kapittel 97, ble de hellige
i Missouri allerede forfulgt. Det så ut til å være et dårlig
tidspunkt for å bygge et tempel der.

«Gud var, for å si det ærbødig, opptatt av at hans folk skulle
oppføre et tempel, hvor de kunne bli begavet med kraft fra
det høye før konflikten med motstanderen. Templenes histo-
rie lærer oss at Guds folk har vært sterke eller svake i forhold
til den trofasthet de har vist overfor sine helligdommer. . .
Etter at Salt Lake tempel var fullført, har motstanderen hatt
mindre kraft til å skade Kirken enn før. Hvis vi husker at
templene er Guds boliger, hvor hans nærvær blir tilkjen-
negitt, forstår vi hvorfor Herren så innstendig befalte de
hellige å bygge templet raskt, mens motstanderen samlet
sine krefter mot Kirken [i Missouri]. Vi forstår også hvorfor
den onde planla å adspre dem før de kunne oppføre denne
hellige bygning.» (Hyrum M.Smith og Janne M. Sjodahl:
The Doctrine and Covenants Commentary, rev. utg. [1972], s. 612.)

Eldste Parley P. Pratt, som var medlem av De tolvs quorum,
bevitnet at dessverre «rettet ikke Kirkens ledere i Missouri,
som gruppe, seg etter denne åpenbaringen, selv om mange
var ydmyke og trofaste. Derfor rammet den varslede
straffedom dem fullt og helt, slik historien om de fem neste
årene vil vise» (Autobiography of Parley P. Pratt [1985], s. 77).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren viser barmhjertighet mot de saktmodige og

ydmyke (se L&p 97:1–2, 8–9, se også Matteus 5:5–7).

• Templer er steder der de hellige kan være nær Gud og
motta kraft og kunnskap som er nødvendig for å bygge
opp Sion. Herrens nærhet føles der kun når de rene av
hjertet kommer dit (se L&p 97:10–20).

Lære og pakter 97

Henvisning Velsignelser ved å studere Skriftene

Josva 1:8 Fremgang og suksess

1. Nephi 15:24 Kraft til å overvinne fristelse

Jakobs bok 2:8 Helbredelse for «den sårede sjel»

Jakobs bok 4:6 Større håp og tro

Alma 26:13 Frigjøring fra «helvetes pine»

• De rettferdige vil unnslippe Herrens hevn hvis de holder
budene (se L&p 97:18–28, se også L&p 45:64–71).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 214–216.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 97:10–17. Templer er steder der de
hellige kan være nær Gud og motta kraft og kunn-
skap som er nødvendig for å bygge opp Sion.
Herrens nærhet føles der kun når de rene av hjertet
kommer dit. (25–30 minutter)

Vis flere bilder av templer fra hele verden. Spør elevene
hvor det første tempel i denne evangelieutdeling ble bygd
(Kirtland i Ohio). Be dem se på bildet av Kirtland tempel
bakerst i trippelutgaven (nr. 9). Forklar at 2. august 1833
befalte Herren de hellige å bygge et tempel til i Sion. La
elevene lese Lære og pakter 97:10 og spør:

• Hvor skulle dette templet bygges? (Independence i
Missouri.)

• Hvilket mønster skulle det bygges etter? (Det mønster
Herren hadde åpenbart.)

La en elev lese uttalelsene i innledningen til kapittel 97
ovenfor. Forklar at ved innvielsen av Logan tempel profe-
terte president John Taylor at det i tusenårsriket ville være
«templer, tusenvis av dem» (The Gospel Kingdom, red. G.
Homer Durham [1943], s. 287). Be elevene nevne noen av
templene i verden. Les følgende uttalelser for dem. Eldste
Howard W. Hunter sa mens han var medlem av De tolvs
quorum:

Senere, som Kirkens president, sa president Hunter:

«Det er i sannhet intet arbeid som kan måle seg med
det som utføres i templet.» («We Have a Work to Do»,
Ensign, mars 1995, s. 65.)

«La oss i sannhet være et folk som arbeider i templet
og elsker det. Vi skulle skynde oss til templet så ofte
som våre omstendigheter tillater det, men med fornuft
og overveielse. . . La oss gjøre templet, med tempel-
arbeid og tempelpakter og tempelekteskap, til vårt
endelige mål på jorden og den største opplevelse i
jordelivet.» (Lys over Norge, mai 1995, s. 6.)

«Guds hus. . . ble oppført for gudsdyrkelse. Det var et
hjem for det ærbødige hjerte. Det var ment som et trøs-
tens sted for menneskets smerter og vanskeligheter,
porten til himmelen.» (Lys over Norge, apr. 1978, s. 73.)
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Del elevene i tre grupper, og la dem tenke seg at de er
medlemmer i en tempelkomité. Den første gruppen skal
avgjøre hvordan man skal betale for templer. Den andre
gruppen skal avgjøre hva som skal skje i templene. Den
tredje gruppen skal avgjøre hvem som skal få tillatelse til
å komme inn i templene. Be hver gruppe lese Lære og
pakter 97:10–17 og se etter Herrens læresetninger om disse
tre emnene. Velg en elev fra hver gruppe til å rapportere
for klassen hva de har funnet ut. Les vers 15–16 og spør:

• Hvilket løfte gir Herren de verdige som er tilstede i
templet?

• Hvordan kan de som er tilstede i templet uverdig,
påvirke dem som er verdige?

Les følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley,
daværende rådgiver i Det første presidentskap:

Om mulig kan du invitere en prestedømsleder til å drøfte
hva vi må gjøre for å være verdige til å komme inn i templet.
Oppfordre elevene til å leve så verdig hver dag at de kan
komme til templet. Bær vitnesbyrd om hva tempelvelsignel-
sene har hatt å si for deg.

Lære og pakter 97:18–26. De rettferdige
vil unnslippe Herrens hevn hvis de holder

budene. (25–30 minutter)

Skriv følgende på tavlen: jordskjelv, kriger, hungersnød, pest,
oversvømmelser, brann, landeplager, sykdommer, død, stor
ugudelighet, falske profeter. Les følgende uttalelse av eldste
Neal A. Maxwell, daværende medlem av De sytti:

«Nå tar vi fatt på en tid da alle vi som medlemmer
av Kirken, etter min mening, vil stå overfor noen
spesielle utfordringer som vil kreve at vi følger
Brødrene. Alt det lette som Kirken har måttet gjøre,
har blitt gjort. Fra nå av vil det bli vanskeligere, og
medlemskapet vil bli prøvet på interessante måter.»
(«The Old Testament: Relevancy within Antiquity»,
i A Symposium on the Old Testament [1979], s. 12.)

S  M  T  W  TH  F  S

«Enhver mann som har Det melkisedekske preste-
dømme, er forpliktet til å påse at Herrens hus holdes
hellig og fritt for en hvilken som helst besmittelse.
Denne forpliktelse hviler primært og uunngåelig
på biskopenes og stavspresidentenes skuldre. Det
er de som avgjør verdighet når det gjelder hvem
som er kvalifisert til å komme inn i templet. I tillegg
har hver enkelt av oss en forpliktelse – først og
fremst med hensyn til vår egen verdighet, og dessuten
verdigheten til dem som vi kanskje oppmuntrer til
eller hjelper med å komme til Herrens hus.» 
(Lys over Norge, juli 1990, s. 44.)

Gjør elevene oppmerksomme på ordene på tavlen, og spør
hvilken forbindelse det kan være mellom disse og eldste
Maxwells uttalelse. Spør:

• Hva har disse ordene felles?

• Hvilken tidsperiode i verdenshistorien beskriver de best?

• Hva føler dere ved at disse problemene er så nær?

• Hvilket er mest skremmende for dere?

• Hva ville dere være villige til å gjøre eller gi for å unngå
disse problemene?

• Hvordan kan vi best forberede oss til disse problemene?

Be elevene lese Lære og pakter 97:18–26 og se etter hva vi
kan gjøre for å unnslippe Herrens hevn.

Be en elev lese uttalelsene av eldste Joseph Fielding Smith
og president Wilford Woodruff på side 377 i Lære og pakter –
elevhefte – Religion 324–325. Be en annen elev lese definisjonen
på Sion i vers 21. Forklar at vi må bli rene av hjertet for å kva-
lifisere oss for Sions velsignelser. Les eller syng «Velg det
rette» (Salmer, nr. 131). Spør: Hvordan angår denne sangen,
spesielt det tredje verset, prinsippene vi har drøftet?

Innledning
I august 1833, da kapittel 98 ble åpenbart, ble de hellige
utsatt for stor urett fra mobbens side i Missouri. «Herrens
folk er fredsstiftere, og deres budskap er et fredens budskap.
Men vår evne til å leve i fred avhenger av at vi får beholde
vår frihet under loven. Noen ganger blir vår frihet truet,
og det kreves av oss at vi forsvarer vårt land, våre hjem,
våre familier og vår Gud-gitte handlefrihet. Når det blir
nødvendig for oss å forsvare oss i krigstid, har Herren gitt
oss sin lov angående en slik handling. (Se L&p 98:32–38).»
(Leaun G. Otten og C. Max Caldwell: Sacred Truths of the
Doctrine and Covenants, 2 bind [1983], 2:168.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren kan gjøre at våre lidelser blir til vårt gode. Når vi

utholder dem i tålmodighet, viser vi vår trofasthet og
kvalifiserer oss til evig liv (se L&p 98:1–3, 11–15, 21–22,
se også Romerbrevet 8:28, 1. Peter 2:20, L&p 122:7–9).

• Siste-dagers-hellige skulle støtte lover som fremmer
frihet, og ledere i landet som er ærlige og gode
(se L&p 98:4–10, se også L&p 58:21–23, 12. trosartikkel).

• De hellige skal avvise krig og forkynne fred. Men
under visse omstendigheter kan krig rettferdiggjøres
(se L&p 98:16–18, 33–48, se også Pred. 3:1–8,
Alma 43:45–47, 46:12, 19–21).

Lære og pakter 98
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Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 130–134.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 217–220.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 98:1–3, 11–15, 21–22. Herren kan
gjøre at våre lidelser blir til vårt gode. Når vi
utholder dem i tålmodighet, viser vi vår trofasthet
og kvalifiserer oss til evig liv. (15–20 minutter)

Be elevene tenke på eksempler fra historien eller sitt eget liv
da en prøvelse vendte seg til en velsignelse. Eksempler fra
historien kan bl.a. være:

• Etter flere år med feilslått avling i New England mistet
Joseph Smith sen. gården sin og ble tvunget til å flytte
med familien vestover til New York. Dette gjorde at
familien kom til å bo i nærheten av Cumorah-høyden,
hvor gullplatene var nedgravd. (Se Kirkens historie i
tidenes fylde, s. 24–26).

• De siste-dagers-hellige flyktet fra forfølgelse i New York,
Ohio, Missouri og Illinois, og de holdt ut store strabaser
i Saltsjødalen. Ikke mange år senere opplevde USA
en borgerkrig, den blodigste krigen i landets historie.
Brigham Young sa: «Hadde vi ikke blitt forfulgt, ville
vi nå ha befunnet oss midt oppe i krigen og blodsutgy-
telsen som herjer landet, istedenfor der vi er, i behagelige
og fredelige bopeler i disse fjerne og rolige fjellene og
dalene.» (Journal of Discourses, 10:38–39.)

Be en elev lese noen av beretningene om hva som skjedde
med de hellige da kapittel 98 ble gitt (se Kirkens historie i tide-
nes fylde, s. 130–134). Spør elevene: Hva tror dere at dere ville
føle hvis dere led på denne måten? Skriv følgende overskrif-
ter på tavlen: Hvordan vi skulle reagere på prøvelser og Noen
velsignelser ved å være utholdende i prøvelser. La elevene lese
Lære og pakter 98:1–3, 11–15, 21–22 for å finne ut hva disse
versene sier om prøvelser, og skriv det de finner ut, under
riktig overskrift. Listene deres kan inneholde følgende:

Hvordan vi skulle Noen velsignelser ved å 
reagere på prøvelser være utholdende i prøvelser 

Takke Gud for alt (se v. 1). Gud vil besvare dine bønner
(se v. 2).

Være tålmodig i vanskeligheter Dine prøvelser skal være til
(se v. 2). ditt gode (se v. 3).

Adlyde alle Herrens bud og råd Gud vil gi deg kunnskap litt
(se v. 11, 22). om gangen (se v. 12).

Ikke være redde for våre fiender  De som gir sitt liv i Herrens sak,
(se v. 14). loves evig liv (se v. 13).

Være villige til å gi vårt liv for  Gud vil vende sin vrede bort fra 
å holde våre pakter (se v. 14). de rettferdige, og djevelen vil

ikke ha makt over dem (se v. 22).

Drøft følgende spørsmål: Hvorfor tror dere Herren tillater at
hans barn får prøvelser? President Spencer W. Kimball sa
mens han var fungerende president for De tolvs quorum:

Oppfordre elevene til å skrive på et papirark hvordan de
riktigere kan utholde de prøvelser de får.

Lære og pakter 98:4–10. Siste-dagers-hellige skulle
støtte lover som fremmer frihet, og ledere i landet
som er ærlige og gode. (10–15 minutter)

Skriv en liste på tavlen over måter folk ofte bryter loven
på (for eksempel ved å overskride fartsgrensen, naske i
butikken, jukse på skolen, skrible graffiti på offentlig
eiendom, snike seg inn steder uten å betale). Spør elevene:

• Hvorfor tror dere mennesker bryter loven på disse
måtene?

• Hva tror dere Herren mener om det at vi bryter landets
lover?

Les Lære og pakter 98:4–10, og se etter hva Herren sa om
landets lover. Spør: Hva slags personer skulle vi støtte
som ledere i landet? Les Lære og pakter 58:21–23 og 12. tros-
artikkel, og tenk over hvordan disse versene angår dette
emnet.

«Er det ikke visdom i at han gir oss prøvelser så vi kan
heve oss over dem, ansvar så vi kan oppnå noe, arbeid
for å herde våre muskler, sorger for å prøve vår sjel?
Blir vi ikke utsatt for fristelser for å prøve vår styrke,
sykdom så vi kan lære tålmodighet, død så vi kan bli
udødelige og herliggjorte . . .

[Orson F. Whitney sa:] ‘Ingen smerte vi lider, ingen
prøvelse vi opplever, er bortkastet. Den underviser
oss,. . . bygger opp vår karakter, renser vårt hjerte,
utvider vår sjel og gjør oss mer følsomme og neste-
kjærlige, mer verdige til å bli kalt Guds barn.’. . .

Vi visste før vi ble født, at vi skulle komme til jorden
for å få et legeme og gjøre erfaringer, og at vi ville
oppleve gleder og sorger, smerte og trøst, velvære og
besværligheter, helse og sykdom, suksesser og skuf-
felser, og vi visste også at vi etter å ha levet en tid,
skulle dø. Vi godtok alle disse eventualitetene med et
frydefullt hjerte, ivrige etter å godta både det gunstige
og det ugunstige. Vi aksepterte ivrig anledningen til
å komme til jorden, selv om det skulle være for bare en
dag eller et år.» (Faith Precedes the Miracle [1972],
s. 97–98, s. 106.)
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Lære og pakter 98:16–18, 23–48. De hellige
skal avvise krig og forkynne fred. Men under

visse omstendigheter kan krig rettferdiggjøres.
(25–30 minutter)

Fortell elevene: Tenk dere at dere har blitt innkalt til militær-
tjeneste av landets myndigheter. Dere vet at krig forårsaker
død, skade og ødeleggelse, og at dere kan bli beordret ut
i kamp i tilfelle krig eller konflikt. Dere ønsker å vite hva
Kirken lærer om krig.

Be elevene søke i Alma 46:12, 19–21 og Lære og pakter
98:33–38. Spør:

• Under hvilke omstendigheter godtar Herren at vi går
i krig?

• Hvor langt vil Herren vi skal gå for å unngå krig?

Les følgende uttalelse som Det første presidentskap har
utstedt:

Les Lære og pakter 98:16 og spør: Hva kan vi gjøre for å
fremme fred? Bruk følgende uttalelse av eldste Dallin H.Oaks:

«Hva kan ett menneske gjøre for å fremme fred i
verden? Svaret er enkelt: Holde Guds bud og tjene
hans barn. . .

Unge menn og kvinner bidrar til fred når de gir avkall
på den midlertidige nytelsen ved selvtilfredsstillende
handlinger og engasjerer seg i tjenesteprosjekter og
andre gode gjerninger. . .

«Kirken er imot krig og må være det. Kirken selv kan
ikke føre krig, med mindre Herren gir nye befalinger
og først da. Den kan ikke betrakte krig som et rett-
ferdig virkemiddel til å løse internasjonale uover-
ensstemmelser. Disse bør og kan løses ved fredelige
forhandlinger og tilpasninger, når nasjonene går
med på det.

Men Kirkens medlemmer er borgere eller undersåtter
av herskere som Kirken ikke har noen kontroll over.
Herren selv har bedt oss ‘støtte den lov som er landets
grunnlov’ [se L&p 98:4–7]. . .

. . . Når derfor den konstitusjonelle lov, ifølge disse
prinsipper, innkaller Kirkens menn til militærtjeneste i
det land som de skylder troskap, krever deres fremste
borgerplikt at de skal oppfylle dette kallet. Hvis de
ved å gi akt på dette kallet og ved å adlyde sitt befal
kommer til å ta livet av noen som kjemper mot dem,
vil ikke dette gjøre dem til mordere, heller ikke gjøre
dem skyldige til den straff som Gud har bestemt for
dem som myrder.» (Conference Report, apr. 1942, s. 94.)

S  M  T  W  TH  F  S

Forklar at Lære og pakter 98 ble gitt på et tidspunkt da
Kirkens medlemmer led stor forfølgelse. Be elevene tenke
seg at de bor i Missouri i juli 1833. Drøft hvordan de ville
ha reagert på følgende:

• En komité av bevæpnede borgere kommer sammen med
ledere i Kirken og forteller dem at alle siste-dagers-hellige
må stenge sine forretninger, forlate sine gårder og dra ut
av countyet.

• Mobben tar seg inn i Kirkens trykkeri, ødelegger trykk-
pressen og river ned bygningen.

• Mobben rir omkrig i området og setter avlingene i brann,
slakter ned dyr, plager og slår medlemmer av Kirken
og dreper til og med et medlem. Før vinteren tvinges de
hellige til å forlate sine hjem og dra av gårde.

La halve klassen lese Lære og pakter 98:23–32 og den andre
halvparten vers 39–48. Spør:

• Hvordan oppfordret Herren de hellige til å reagere i
disse situasjonene?

• Hvor vanskelig tror dere det ville være å gjøre det
Herren sier?

Fortell følgende beretning om hvordan noen i Jackson
County i Missouri reagerte på forfølgelsen:

«Mobben tok biskop Edward Partridge og Charles
Allen til fange og dro dem gjennom den opphissede
folkemengden, som fornærmet og mishandlet dem
langs veien til det offentlige torv. Her ble de stilt over-
for to alternativer: enten måtte de gi avkall på sin tro
på Mormons bok eller forlate countyet. De ville ikke
fornekte Mormons bok og heller ikke gå med på å forlate
countyet. Biskop Partridge fikk tillatelse til å tale.
Han sa at de hellige til alle tider hadde blitt forfulgt,
og at han var villig til å lide for Kristi skyld, slik de
hellige i tidligere tider hadde gjort, at han ikke hadde
gjort noe som skulle krenke noen, og at hvis de
mishandlet ham, ville de skade en uskyldig mann. 

Mennesker som søker å redusere menneskelig lidelse
og mennesker som arbeider for å skape forståelse blant
ulike folk, er også betydningsfulle fredsarbeidere. . .

. . . Våre misjonærer har ingen politisk plan eller noe
konkret program for nedrustning eller reduksjon av
hærstyrker. De sender ikke ut noen petisjon, de slår
ikke til lyd for lovgivning, støtter ingen kandidater.
De er Herrens tjenere, og hans program for verdens-
fred er betinget av rettferdighet, ikke retorikk. Hans
metoder innbefatter omvendelse og forbedring, ikke
plakatoppslag og vakter.» (Lys over Norge, juli 1990,
s. 64–65.)
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Drøft hvordan dette eksempel med biskop Partridge og bror
Allen er i harmoni med læresetningene i kapittel 98.

Innledning
John Murdock ble døpt i Kirtland i Ohio 5. november 1830
og tjente Herren trofast til sin død i 1871. Da denne åpen-
baringen ble gitt, var han enslig far som prøvde å komme
seg etter en alvorlig sykdom. Han sa: «Da jeg mottok åpen-
baringen [kapittel 99],. . . begynte jeg straks å ordne med
forretningen og sørge for mine barn.» (Lyndon W. Cook:
The Revelations of the Prophet Joseph Smith [1985], s. 203.) Du
finner beretningen om hvordan John Murdocks to yngste
barn, tvillinger, ble adoptert av Joseph og Emma Smith, i
Kirkens historie i tidenes fylde (s. 99).

I kapittel 99 åpenbarte Herren hvorfor det er viktig å
behandle hans tjenere med respekt. Han sa: «Og den som
mottar deg, mottar meg. . . Og de som forkaster deg,
skal forkastes av min Fader» (L&p 99:2, 4) Eldste Orson
F. Whitney i De tolvs quorum forkynte:

«Når Menneskesønnen, som sitter på ‘sin herlighets trone’,
skal kreve alle nasjoner og alle mennesker til et siste regn-
skap og stille dem følgende avgjørende spørsmål: ‘Hvordan
behandlet dere mine tjenere som jeg sendte til dere?’, da er
den nasjon eller det menneske lykkelig som ærlig kan svare:
‘Herre, jeg viste dem den respekt som de var berettiget til –
jeg æret dem slik jeg ville ha æret deg.’

. . . Den synd er alvorlig og den straff er tung som de har
pådratt seg som mishandler Mesterens tjenere.» (Saturday
Night Thoughts [1921], s. 221–222.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• De som mottar Herrens tjenere og følger deres rettled-

ning, vil motta barmhjertighet. De som forkaster Herrens

Lære og pakter 99

Her ble hans røst overdøvet av mengdens opprør.
Mange ropte: ‘Påkall din Gud og be ham befri deg. . .!’
Klærne ble revet av de to brødrene, Partridge og Allen,
og de ble dekket med tjære blandet med kalk eller
pottaske eller noe annet etsende stoff, og en mengde
fjær ble strødd over dem. De utholdt denne grusomme
og nedverdigende mishandling med så stor resigna-
sjon og saktmodighet at folkemengden ble stille og
syntes forbløffet over det de var vitne til. Brødrene
fikk tillatelse til å trekke seg tilbake i stillhet.» (B. H.
Roberts: A Comprehensive History of the Church, 1:333.)

tjenere, vil bli forkastet av sin himmelske Fader 
(se L&p 99:1–4, se også Matteus 10:40–42, L&p 1:14).

• De ugudelige vil til slutt bli overbevist om sin ugude-
lighet (se L&p 99:5, se også Judas’ brev 1:14–15).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 221.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 99:1–4. De som mottar Herrens
tjenere og følger deres rettledning, vil motta barm-
hjertighet. De som forkaster Herrens tjenere, vil bli
forkastet av sin himmelske Fader. (15–20 minutter)

Fortell elevene at like etter Jesu Kristi død og oppstandelse
forfulgte en mann som het Saulus, Kristi tilhengere. Les
Ap.gj. 9:1–5 og spør: Hvordan var det mulig for Saulus å
forfølge Jesus hvis han aldri hadde truffet ham? Les Lære
og pakter 99:1–4 og spør: Hvilke velsignelser får de som
«mottar» Herrens tjenere?

La elevene lese Lære og pakter 1:14, 38 og krysshenvise
disse versene med Lære og pakter 99:1–4. Spør: Hvilken
forbindelse er det mellom disse versene? Les eldste Orson
F. Whitneys uttalelse i innledningen til kapittel 99 ovenfor.
Be elevene nevne noen av Herrens tjenere i vår tid. Drøft
måter vi kan motta lokale ledere og generalautoriteter på.

Innledning
«Profeten følte at marken av sjeler var hvit til høsten og at
det var hans plikt å støte frem med sin sigd og samle de
ærlige av hjertet. Den 5. oktober 1833 dro han fra Kirtland
og bega seg på vei til Canada på en misjonsreise sammen
med Sidney Rigdon og Freeman A. Nickerson. På forskjel-
lige steder underveis stanset de og forkynte Herrens
ord for innbyggerne. . . Den 12. oktober hadde de kommet
til Perrysburg i New York, hvor de stanset en kort tid.
Her mottok profeten [kapittel 100].» (George Q. Cannon:
Life of Joseph Smith the Prophet [1986], s. 160.)

Dagen før Joseph mottok kapittel 100, skrev han i sin
dagbok: «Jeg føler sterkt at Herren er med oss, men jeg er
svært engstelig for min familie.» (The Papers of Joseph Smith,
red. Dean C. Jessee, 2 bind [1989–92], 2:6.) Han var uten
tvil også bekymret på grunn av alvorlige problemer i Sion.
Istedenfor å sitte og bekymre seg valgte profeten Joseph å
«arbeide ivrig» for å bygge opp Guds rike.

Lære og pakter 100
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Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Når misjonærer tjener Herren, tar Herren vare på deres

familier (se L&p 100:1–2).

• Når Herrens tjenere ydmykt forkynner evangeliet, vil
Den hellige ånd velsigne og inspirere dem og bære
vitnesbyrd om deres budskap (se L&p 100:5–8, se også
2. Nephi 33:1–4, L&p 42:12–17, 84:85).

• Herren vil til slutt opprette Sion og la alt tjene til beste
for sine tilhengere (se L&p 100:13, 15–17, se også
1. Nephi 14:12–14).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 137–138.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 222–223.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 100:1–8. Når Herrens tjenere ydmykt
forkynner evangeliet, vil Den hellige ånd velsigne
og inspirere dem og bære vitnesbyrd om deres
budskap. (20–25 minutter)

Oppfordre noen elever til å fortelle om en gang da de delte
evangeliet med andre. Be dem beskrive hva de følte. Spør:
Hva kan være så utfordrende ved å dele evangeliet med
andre?

Les Lære og pakter 99:1, 6–8 og kapittelinnledningen til
Lære og pakter 100, og se etter hvilke utfordringer Herrens
tjenere står overfor når de forkynner evangeliet (se også
innledningen til kapittel 99 [s. 168]). Spør: Hva ofrer enkelte
i dag for å tjene Herren?

Les Lære og pakter 100:1–8 og spør:

• Hva lovet Herren profeten Joseph Smith og Sidney
Rigdon med hensyn til deres familier? (Se v. 1–2.)

• Hvilke velsignelser fikk de som ble undervist i evangeliet,
på grunn av Joseph Smiths, Sidney Rigdons og deres
familiers offer? (Se v. 3–4, 8, se også kommentaren til
L&p 100:3–5 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325,
s. 222.)

• Hvilke løfter fikk profeten Joseph Smith og Sidney
Rigdon mens de forkynte evangeliet? (Se v. 5–8.)

• Hvordan kan disse løftene og velsignelsene være
oppmuntrende for misjonærer i dag?

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

«Jeg var omkring tretten år da min far ble kalt på
misjon. . .

Spør:

• På hvilke måter oppveier velsignelsene ved å tjene
Herren utfordringene?

• Hvordan har dere følt Herrens hånd i livet når dere har
ofret noe for ham?

Lære og pakter 100. Herren vil til slutt opprette
Sion og la alt tjene til beste for sine tilhengere.
(35–45 minutter)

Be elevene tenke seg at de har blitt bedt om å holde en tale
på et nadverdsmøte. Del dem i grupper, og gi hver gruppe
et av følgende sitater fra Lære og pakter 100. Gi gruppene
tid til å skrive en kort tale basert på sitatet. Oppfordre dem
til å bruke andre skriftsteder og egne tanker og følelser mens
de skriver talen. La dem velge én i gruppen til å holde talen.

• «Mine venner Sidney og Joseph» (v. 1).

• «I meg er all makt. Derfor, følg meg» (v. 1–2).

• «Jeg vil gi ham kraft. . . Jeg vil gi deg kraft» (v. 10–11).

• «Fortsett eders reise. . .; for se, jeg er med eder inntil
enden» (v. 12).

Vi samlet oss rundt den gamle sofaen i stuen, og far
fortalte oss om sitt misjonskall. Da sa mor: ‘Vi er stolte
over å få vite at far regnes for å være verdig til å reise
på misjon. Vi gråter litt fordi det betyr at vi skal være
borte fra hverandre i to år. Som dere vet, har far og jeg
aldri vært fra hverandre mer enn to døgn om gangen
siden vi giftet oss – og det var da far dro opp i dalen
for å hente tømmer, stolper og ved til brensel.’. . .

. . . Far reiste på misjon og lot mor være hjemme med
syv barn. (Det åttende ble født fire måneder etter at
han kom frem til misjonsmarken.) Men inn i dette
hjemmet kom det en misjonærånd som aldri ble borte.
Det skjedde ikke uten offer. Far måtte selge vår gamle
utmark for å finansiere sin misjon. Han måtte la et
ektepar flytte inn i en del av vårt hjem for at de skulle
ta seg av grønnsakavlingene, og han overlot ansvaret
for høyproduksjonen, beitelandet og en liten flokk
med melkekyr til sine sønner og sin hustru. . .

Senere vokste familien til elleve barn, syv sønner
og fire døtre. Alle de syv sønnene reiste på misjon,
enkelte av dem på to eller tre misjoner. Senere var
to døtre og deres menn på heltidsmisjon. De to andre
søstrene, begge enker – den ene mor til åtte og
den andre mor til ti – har vært misjonærledsagere
i Birmingham i England.

Det er en arv som fremdeles fortsetter å velsigne
familien Benson, selv i tredje og fjerde generasjon.»
(Lys over Norge, jan. 1987, s. 37, 43.)
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• «Sion skal bli forløst ennskjønt hun refses for en kortere
tid» (v. 13).

• «Alle ting skal tjene dem til gode som vandrer oppriktig»
(v. 15).

• «Jeg vil oppreise meg et rent folk som vil tjene meg i
rettferdighet» (v. 16).

Etter talene ber du elevene fortelle hvorfor disse budska-
pene er viktige i vår tid. La hver elev velge det budskapet
som appellerer mest til dem. La dem skrive noen linjer og
forklare hvorfor budskapet er viktig, og hva de kan gjøre
for å anvende det selv.

Innledning
Omtrent en uke før profeten Joseph Smith mottok kapittel 101,
skrev han:

«Imidlertid er det to ting jeg er uvitende om, og kanskje har
Herren en egen vis hensikt. . . med ikke å vise dem til meg,
nemlig følgende: Hvorfor Gud har tillatt at Sion er blitt
rammet av så store ulykker. . .; samt videre på hvilken måte
han skal la henne komme tilbake til sin arv med evige
gledessanger på sitt hode. Begge disse to ting, brødre, er
delvis blitt holdt tilbake og er ikke vist meg klart og tydelig,
men det er enkelte ting som er tydelig tilkjennegitt, og som
har vakt Den allmektiges mishag.» (Profeten Joseph Smiths
læresetninger, s. 23.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren prøver og refser sitt folk for å hjelpe dem å bli

helliggjort (se L&p 101:1–9, 39–42, se også Hebreer-
brevet 12:5–11, L&p 95:1).

• Alle profetier, innbefattet de som angår Sion, skal bli
oppfylt (se L&p 101:11–19, se også L&p 1:37–38).

• Ved Jesu Kristi annet komme vil de ugudelige bli
tilintetgjort, jorden vil bli ny, Satan vil miste sin makt,
og Herrens tusenårige regjering vil begynne
(se L&p 101:22–35, se også 1. Nephi 22:13–15, 26).

• De hellige befales å samles i Sions staver som forberedelse
til Det annet komme (se L&p 101:20–22, 63–75, se også
L&p 115:6).

• Gud etablerte USAs konstitusjon for å sørge for den
nødvendige frihet til at Kirken kunne gjenopprettes
(se L&p 101:76–80, se også L&p 98:4–10).

Lære og pakter 101

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 130–139.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 223–230.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 101:1–19. Herren prøver og
refser sitt folk for å hjelpe dem å bli hellig-

gjort. Alle profetier, innbefattet de som angår Sion,
skal bli oppfylt. (30–35 minutter)

Tegn et kullstykke og en diamant på tavlen, slik som vist.
Spør:

• Hvilken forbindelse er det mellom en diamant og et
stykke kull?

• Hvordan kan kull bli til en diamant? (Ved hjelp av
oppvarming, veldig sterkt press og tilstrekkelig tid.)

La elevene lese Lære og pakter 101:3 og finne ut hva Herren
vil gjøre sitt folk til når han kommer igjen. Drøft hvordan
dette kan sammenlignes med kull og diamanter.

Gi elever i oppdrag å lese beretningene du velger om
forfølgelsene i Missouri og de helliges utdrivelse fra Jackson
County (se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 132–139). Les
Lære og pakter 57:1–3, og finn ut hva Herren hadde i vente
for de hellige i Jackson County. (Dette var det lovede land
hvor de hellige skulle samles og bygge et tempel.) Fortell
elevene: Tenk dere at dere var medlemmer av Kirken
og levde på den tiden. Hvilke spørsmål ville dere ha stilt
profeten Joseph Smith? (Svarene kan omfatte «Hvorfor
skjer dette?» eller «Hvorfor har Herren sviktet sitt folk?»)

Skriv følgende overskrifter på tavlen: 1. Hvorfor skjedde dette?
og 2. Hadde Herren sviktet sitt folk? La halvdelen av elevene
lese Lære og pakter 101:1–8, 39–41 og finne grunner til at
Herren lot de hellige bli drevet ut fra Jackson County. La de
andre elevene lese vers 9–19 og finne ord og uttrykk som
viser at Herren ikke hadde sviktet de hellige. Drøft det de
finner ut, og skriv det opp på tavlen under riktig overskrift.
Bruk følgende spørsmål som hjelp i diskusjonen:

1. Hvorfor skjedde dette?

• Hvorfor får vi prøvelser og vanskeligheter?

Kull Diamant
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• Hvordan vil dere definere syndene som nevnes i
vers 6–7? (Se under «Forstå Skriftene» for L&p 101 i
elevens studieveiledning.)

• Hva betyr å akte Herrens råd for intet? (Se v. 8.)

• Hvorfor lider de rettferdige av og til sammen med de
ugudelige?

• Hvordan kan Herrens refselse være en kjærlighetsgjer-
ning?

2. Hadde Herren sviktet sitt folk?

• Hvilke ord eller uttrykk viser at disse forfølgelsene var
midlertidige?

• Hvilke ord eller uttrykk kan ha trøstet de hellige og gitt
dem håp?

• Les Lære og pakter 58:2–3. Hvordan kunne dette som
Herren sa i august 1831, angå de hellige i Jackson
County i desember 1833?

• Hvilke løfter ga Herren angående Sions fremtid?

Vis til tegningen av kullet og diamanten igjen. Spør hvilken
forbindelse det er mellom disse læresetningene og prosessen
med å forvandle kull til diamanter. Bær vitnesbyrd om at
Gud ikke svikter dem som trofast holder ut sine prøvelser,
selv om livet kan virke vanskelig eller urettferdig. Hvis vi
stoler på ham, vil han vende våre prøvelser til vårt beste.
Bruk følgende uttalelse av president James E. Faust:

«I dette liv har alle sine utfordringer og vanskelig-
heter. Det er en del av vår prøve på jorden. Årsaken
til noen av disse prøvelsene kan vi ikke så lett forstå
uten på grunnlag av tro og håp, for det er ofte en
større hensikt som vi ikke alltid forstår. Fred kommer
ved håp. . .

. . . I evighetens perspektiv vil feil bli rettet opp.
I Herrens fullkomne rettferdighet vil alle som har
levd verdig, bli kompensert for velsignelser de ikke
har fått her.

Etter min mening har det aldri i denne kirkes historie
vært grunn til så mye håp for fremtiden for Kirken og
dens medlemmer over hele verden. Jeg tror og vitner
om at vi er på vei til et høyere nivå når det gjelder tro
og aktivitet, enn vi noen gang har hatt. Jeg ber om at
hver enkelt av oss må gjøre vår del i denne store rett-
ferdighetens hær. Hver enkelt av oss vil komme frem
for Israels hellige og stå til regnskap for vår personlige
rettferdighet.» (Liahona, jan. 2000, s. 70, 72–73.)

Lære og pakter 101:20–22, 63–75. De hellige
befales å samles i Sions staver som forbere-

delse til Jesu Kristi annet komme. (15–20 minutter) 

La elevene finne kart 7 over Kirkens historie (hvis det er
tilgjengelig), verdenskartet, bak i trippelutgaven, hvis dette
er tilgjengelig. Spør: Hvor tror dere de hellige skal samles
før Herrens annet komme? Les Lære og pakter 101:16–21
og spør:

• Hva er navnet på det stedet hvor de hellige skal samles?
(Sion.)

• Hvilke andre steder har Herren utpekt hvor de hellige
skal samles? (Sions staver.)

Bruk følgende uttalelser. Eldste Bruce R. McConkie, davæ-
rende medlem av De sytti, sa:

President Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson og James
E. Faust har videre sagt:

Spør:

• Hvorfor er det viktig at det opprettes staver i Kirken over
hele verden?

• Les 1. Nephi 14:11–12. Hvordan er denne samlingen en
oppfyllelse av denne profetien?

Les og drøft Lære og pakter 101:63–67. Be elevene lese Lære
og pakter 38:12. Følgende spørsmål kan være nyttige:

• Hvem tror dere var «klinten»? (Se L&p 86:1–3.)

«Når Kirkens medlemmer over hele verden blir
boende i sitt hjemland og arbeider for å bygge opp
Kirken i sitt fedreland, vil de selv og Kirken som
helhet høste store velsignelser. Staver og ward over
hele verden vil bli styrket, og derved blir det mulig
å formidle evangeliets velsignelser til et enda større
antall av vår himmelske Faders barn.» (Brev fra
Det første presidentskap, 1. des. 1999.)

«Israels innsamling består i at man slutter seg til den
sanne kirke, kommer til kunnskap om den sanne Gud
og om hans frelsende sannheter, og at man tilber ham
i de helliges forsamlinger i alle nasjoner og blant alle
folk. . .

Samlingsstedet for de meksikanske hellige er i Mexico.
Samlingsstedet for de guatemalske hellige er i Guate-
mala. Samlingsstedet for de brasilianske hellige er i
Brasil. Og slik er det utover hele jorden. Japan er for
japanerne. Korea er for koreanerne. Australia er for
australierne. Ethvert land er samlingsstedet for sitt
eget folk.» (Conference Report, områdekonferanse for
Mexico og Mellom-Amerika 1972, s. 45.)
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• Hva betyr uttrykket «fienden er forenet» i Lære og
pakter 38:12?

• Hvordan er fienden forenet mot oss i dag?

• Hvordan kan det å samles som familier, venner, ward og
staver styrke oss mot ugresset som Satan sår?

Lære og pakter 101:22–35. Ved Jesu Kristi annet
komme vil de ugudelige bli tilintetgjort, jorden
vil bli ny, Satan vil miste sin makt, og Herrens
tusenårige regjering vil begynne. (20–25 minutter)

Skriv Tusenårsriket på tavlen. Skriv følgende spørsmål under
dette, men ikke ta med skriftstedhenvisningene. La elevene
besvare spørsmålene på et papirark. Når de er ferdige,
skriver du henvisningene på tavlen. Studer dem sammen
som klasse mens elevene retter sine svar.

• Hvordan kan vi forberede oss på Jesu Kristi annet
komme? (Se L&p 101:22, se også Joseph Smith –
Matteus 1:37, 46–50.)

• Hvem skal se Herren når han kommer? (Se L&p 101:23,
se også Joh.åp. 1:7, L&p 38:8.)

• Hva vil skje med «hver forkrenkelig ting» og jordens
elementer? (Se L&p 101:24–25, se også 2. Peter 3:10.)

• Hvordan vil forholdet være mellom mennesker og dyr, og
dyrene imellom? (Se L&p 101:26, se også Jesaja 11:6–9.)

• Hvilke spørsmål vil bli besvart? (Se L&p 101:27, 32–34,
se også L&p 76:6–10.)

• Hva vil skje med Satans makt? (Se L&p 101:28, se også
1. Nephi 22:26.)

• Hvordan vil døden bli forandret? (Se L&p 101:29–31,
se også Jesaja 65:20.)

Spør: Hvorfor kan det ha vært viktig for de hellige å lære
om tusenårsriket mens de ble forfulgt i Sions land? Les
Lære og pakter 101:35–38, og se etter hva Herren lover de
trofaste. Spør: Hvordan kan dette løftet hjelpe dere i vanske-
lige tider?

Les denne uttalelsen av profeten Joseph Smith:

«Vi ser et folk som har tatt imot en upopulær religion,
og fordi de har fulgt den, er de gjentatte ganger blitt
utsatt for forfølgelse. De er et folk som på grunn av sin
kjærlighet til Gud og tilknytning til hans sak, har vært
sultne og nakne, utsatt for farer og har måttet savne
nesten alt. De er et folk som for sin religions skyld
har måttet sørge over en for tidlig død blant foreldre,
ektemenn, hustruer og barn. De er et folk som har
foretrukket døden fremfor slaveri og hykleri, og med
heder har bevart sin karakter og har stått fast og urok-
kelig i en tid da menneskenes sjeler ble satt på prøve. 

Bær vitnesbyrd om at et evig perspektiv kan forandre vårt
syn på våre nåværende prøvelser.

Lære og pakter 101:43–64. Templets velsignelser
kan hjelpe oss å se og overvinne verdens ondskap.
(20–25 minutter)

Vis et såpestykke og en stein eller andre enkle gjenstander.
Be elevene sammenligne gjenstandene med sider av evan-
geliet, og la dem forklare sine sammenligninger. (De kan
sammenligne såpen med omvendelse, steinen med et
vitnesbyrd osv.) Spør: Hvilket ord bruker vi av og til for
å beskrive en slik sammenligning? Skriv Lignelse på tavlen.
Be en elev lese den andre setningen i avsnitt én under
«Lignelse» i Veiledning til Skriftene. Skriv en forenklet
definisjon på tavlen ved siden av ordet.

Forklar at Herren brukte en lignelse i Lære og pakter 101
for å vise de hellige hvorfor de ble drevet ut fra Sion. La
elevene lese vers 43–45 og finne seks elementer i lignelsen,
og skriv dem på tavlen. Oppfordre elevene til å fortelle hva
de tror disse elementene kan forestille (se kommentaren til
L&p 101:44–64 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325,
s. 228). Listen deres skulle se omtrent slik ut:

Les vers 43–62 sammen med elevene. Be dem merke de seks
elementene og skrive tydningen i margen. Spør:

• Hvordan hjelper tydningen dere å forstå lignelsen?

• Hva gjorde adelsmannens tjenere galt? (Se v. 50.)

• Hvorfor gjorde de det? (Se v. 48–49.)

• Hvor viktig var tårnet i denne lignelsen?

Element Tydning

Adelsmann Jesus Kristus

Et utsøkt stykke jord Jackson County, Missouri

Tjenere Kirkens medlemmer

Oliventrær De helliges kolonier i Missouri

Vaktmenn Ledere i Kirken

Tårn Templet

Stå fast, I Guds hellige, hold ut enda en stund, så vil
livets stormer være over, og dere vil bli belønnet av
den Gud hvis tjenere dere er, og som på behørig vis
vil vise sin takknemlighet for alt deres strev og alle
trengsler for Kristi og evangeliets skyld. Deres navn
vil gå videre til etterslekten som Guds hellige og rett-
skafne mennesker.» (Profeten Joseph Smiths læreset-
ninger, s. 138–139.)
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• Hvem tror dere tjeneren i vers 55 var? (Joseph Smith, se
L&p 103:21. Merk: Vers 55–60 viser til Sions leir, som skal
gjennomgås i kapittel 103 og 105.)

Be en elev lese vers 54 og spør:

• Hvordan kan templet være som et tårn?

• Hvordan gjør templet at vi «ser» fiender før de kommer
over oss?

• Hva kan dere gjøre for at templets velsignelser skal øve
større innflytelse på dere?

President Howard W. Hunter sa:

President Gordon B. Hinckley tilføyde mens han var
rådgiver i Det første presidentskap:

«[Templet] er åpenbaringens sted. Her har Kirkens
første presidentskap og De tolv apostlers råd hatt møter
nesten hver uke helt siden templet ble innviet. Her
oppsendes oppriktige bønner og påkallelse om å bli
opplyst og forstå. Her i disse helligede omgivelser fore-
går drøftelser, stillferdig og dempet. Og her oppleves
den inspirasjon som kommer når menn som er begavet
med det evige prestedømmes høyeste myndighet,
rådfører seg med hverandre og søker Herrens vilje. . .

Templet er også et sted for personlig inspirasjon og
åpenbaring. Utallige er de som har kommet til templet
i tunge stunder, når vanskelige avgjørelser må tas og
innviklede problemer ordnes opp i. De har kommet
i en fastens og bønnens ånd for å søke guddommelig
veiledning. Mange har vitnet om at selv om de ikke
har hørt åpenbaringens røst, har de på dette tids-
punkt eller senere mottatt inntrykk som var svaret på
deres bønner angående hvilken kurs de skulle følge.»
(«Salt Lake tempel», Lys over Norge, nov. 1993, s. 6.)

«Jeg oppfordrer siste-dagers-hellige til å se hen til
Herrens tempel som et stort symbol på vårt medlem-
skap. Det er mitt hjertes høyeste ønske å se hvert
medlem av Kirken verdig til å komme inn i templet. . .

La oss være et tempel-besøkende folk. Besøk templet
så ofte som dine personlige omstendigheter tillater.
Ha et bilde av templet i ditt hjem så dine barn kan se
det. . . Få dem til å planlegge fra sine tidligste år av
at de vil dra dit og forbli verdige til den velsignelsen.

Hvis avstanden til templet ikke tillater at du kan dra
dit ofte, bør du samle din slektshistorie og klargjøre
navnene for de hellige ordinansene som kun utføres
i templet. Denne slektsforskningen er av avgjørende
betydning for arbeidet i templene, og velsignelser
vil med sikkerhet komme til dem som utfører dette
arbeidet.» (Lys over Norge, jan. 1995, s. 7.)

Lære og pakter 101:76–80, 93–95. Gud etablerte
USAs konstitusjon for å sørge for den nødvendige
frihet til at Kirken kunne gjenopprettes. 
(15–20 minutter)

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

Spør:

• Hva lærer dere om USAs grunnlovsfedre fra denne
beretningen?

• Hvilken innflytelse tror dere deres arbeid har hatt på
verden?

Skriv følgende ord i en rad på tavlen: trygle, oppreisning,
konstitusjon, fremtidige, trelldom. La elevene se etter defini-
sjoner på disse ordene i elevens studieveiledning (se under
«Forstå Skriftene» for L&p 101). Be elevene lese Lære og
pakter 101:76–80 og erstatte disse ordene med definisjonene
fra elevens studieveiledning. Spør:

• Hvem «tillot» at USAs grunnlov ble opprettet?
(Herren, se v. 77.)

• Hvorfor ønsker Herren at denne grunnloven skal
bevares? (For å beskytte den enkeltes rettigheter og la
dem være ansvarlige for sine egne synder, se v. 77–78.)

• Hvordan tror dere trelldom påvirker folks evne til å
være ansvarlige?

• Hva sier Herren om dem som bidro til å fremskaffe
grunnloven? (Se v. 80.)

«Grunnlovsmennene i [USA], disse store menn, viste
seg innenfor de hellige murer [i St. George tempel] da
stedfortredende arbeid ble utført for dem.

President Wilford Woodruff hadde dette å si om
denne hendelse: ‘Før jeg forlot St. George, samlet de
avdødes ånder seg rundt meg og ville vite hvorfor
vi ikke forløste dem. De sa: «Dere har kunnet bruke
Endowment House i en årrekke, likevel har dere ikke
gjort noe for oss. Vi la grunnvollen for den styreform
som dere nå kan nyte godt av, og vi falt aldri fra, men
forble trofaste mot den og mot Gud.»’ (The Discourses
of Wilford Woodruff, red. G. Homer Durham [Salt Lake
City: Bookcraft, 1946], s. 160.)

Etter at president Wilford Woodruff ble president for
Kirken, erklærte han at ‘de menn som la grunnvollen
for denne amerikanske styreform,. . . var de beste
ånder som himmelens Gud kunne finne på jordens
overflate. De var utvalgte ånder. . . [og] var inspirert
av Herren’ (Conference Report, apr. 1898, s. 89).»
(Lys over Norge, jan. 1988, s. 4.)
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Be elevene lese vers 93–95 og spør: Hva er den «underlige
gjerning» eller det «underlige verk» Herren sa han ville
utføre? (Hans verk i de siste dager, se også L&p 95:4.) Les
følgende uttalelse av president Benson:

Innledning
Da Kirken ble organisert i april 1830, ble Joseph Smith
og Oliver Cowdery ordinert til første og annen eldste
(se L&p 20:1–3). I mars 1832 valgte profeten Joseph, som
Kirkens president, rådgivere til å virke sammen med ham
i Det første presidentskap, og i mars 1833 ble disse rådgi-
vere ordinert (se kapittelinnledningene til L&p 81 og 90).
I januar 1834 hadde Kirken mer enn 3000 medlemmer –
færre enn i en gjennomsnittsstav i dag. Det økte medlems-
tallet gjorde at det var behov for mer hjelp i Kirkens ledelse.
I februar 1834 ga Herren Joseph Smith beskjed om å orga-
nisere det første høyråd i Kirken (se L&p 102:1–11) og ga
instruksjoner angående disiplinærråd (se L&p 102:12–27).

Dette første høyråd var på noen måter forskjellig fra stavens
høyråd i dag. Det hadde generell myndighet over hele
Kirken, og Det første presidentskap presiderte over det. Da
det ble organisert flere staver, ble et separat stavspresident-
skap og høyråd utnevnt for hver av disse. Siden dette første
høyråd ble organisert omtrent et år før De tolv apostlers
quorum, gjelder noen av instruksjonene i kapittel 102 også
Det første presidentskap og De tolvs quorum, som nå har
overordnet myndighet over hele Kirken.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren opprettet råd som skulle styre hans kirkes saker

(se L&p 102:1–2, se også L&p 78:9, 107:85–89).

Lære og pakter 102

«Evangeliets gjengivelse og opprettelsen av Herrens
kirke kunne ikke finne sted før grunnlovsfedrene ble
oppreist og fullførte sin forutordinerte misjon. Disse
store sjeler som var ansvarlige for de friheter vi nyter
godt av, anerkjente forsynets ledende hånd. Vi står i
gjeld til dem for deres innsats, men vi står i enda større
gjeld til vår Fader i himmelen og hans Sønn, Jesus
Kristus. Hvor heldige vi er som lever i en tid da både
frihetens velsignelser og Jesu Kristi evangelium er
tilgjengelige for oss.» (The Teachings of Ezra Taft Benson
[1988], s. 604.)

• Herren organiserte disiplinærråd i Kirken for å beskytte
de uskyldige, hjelpe syndere til å omvende seg og holde
Kirken fri for synd og akseptabel for Gud (se L&p 102,
se også L&p 107:77–84).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 120–122.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 230–232.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 102:1–11. Herren opprettet råd som
skulle styre hans kirkes saker. (15–20 minutter)

Hvis du bor i en stav, skriver du navnene til tre eller fire
medlemmer av stavens høyråd på tavlen. Be elevene fortelle
hvilket kall i Kirken disse menn har. Les kapittelinnled-
ningen til Lære og pakter 102 og vers 1–2, 4, 6–11. Spør:

• Hvordan var høyrådet i Kirtland organisert? (Se v. 1.)

• Hva var noen av dets ansvarsoppgaver? (Se v. 2.)

• Hva krevdes før de kunne handle? (Se v. 4, 6–8.)

• Hvem presiderer over høyrådet? (Se v. 9–11.)

• Hvilke andre råd finnes i Kirken i dag? (Familieråd,
wardsråd, stavsråd, De tolvs råd osv.)

• Hvorfor tror dere Herren bruker råd til å utføre arbeidet
i Kirken?

Be en elev lese følgende uttalelse av eldste M. Russell
Ballard:

Eldste Ballard forklarte:

«Gud sammenkalte et stort råd i vår førjordiske
verden for å fremlegge sin store plan for vår evige
velferd. Herrens kirke er organisert med råd på alle 

«Når vi forener våre krefter, skaper vi en åndelig
synergi eller økt effektivitet som resultat av felles
innsats eller samarbeid, et resultat som er større enn
summen av den enkeltes innsats.

Æsop, en moralist fra oldtiden, pleide å illustrere
styrken i synergi ved å holde opp en pinne og be en
frivillig blant tilhørerne brekke den i to, hvis han
mente han kunne klare det. Selvsagt kunne den frivil-
lige med letthet brekke en pinne. Deretter satte Æsop
flere pinner sammen inntil den frivillige ikke lenger
klarte å brekke dem. Moralen i Æsops demonstrasjon
var enkel: Sammen skaper vi synergi som gjør oss
langt sterkere enn når vi står alene.» (Lys over Norge,
jan. 1994, s. 74.)
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Oppfordre elevene til å fortelle hva denne uttalelsen har
med diskusjonen å gjøre. Minn elevene om at selv om
kvinner ikke er med i stavens høyråd, er de en viktig del av
andre råd i ward og stav. Les følgende uttalelse av eldste
Ballard:

Lære og pakter 102:9–33. Herren organiserte
disiplinærråd i Kirken for å beskytte de uskyldige,
hjelpe syndere til å omvende seg og holde Kirken
fri for synd og akseptabel for Gud. (20–25 minutter)

Merk: Det kan være nyttig å la en biskop eller stavspresident
drøfte disiplinærråd med elevene. Vær omtenksom når det
gjelder bruk av tiden til ledere i Kirken.

Skriv på tavlen: Ingen handling, formell prøvetid, suspensjon
fra fellesskapet, utelukkelse. Spør elevene hvor de tror disse
ordene brukes i Kirken. (Disiplinærråd.) Forklar at når
medlemmer i Kirken begår alvorlig synd, må de bekjenne
disse syndene for biskopen eller grenspresidenten og i
noen tilfeller stavs-, distrikts- eller misjonspresidenten.
Disse embedsmennene er kalt og beskikket som dommere i
Israel (se L&p 107:72–74). De har myndighet til å behandle
overtredelsen uformelt eller holde et disiplinærråd for å
overveie alternativene på tavlen. Les følgende uttalelse:
«Disse rådene ledes i en kjærlig ånd. De er ment å hjelpe en
overtreder til å omvende seg og på nytt få del i evangeliets
fulle velsignelser.» (Veiledning for gren, s. 5–6.)

«Brødre, jeg ber dere se til at dere søker søstrenes
uunnværlige bidrag i deres rådsmøter. Oppmuntre
alle rådets medlemmer til å fremsette forslag og idéer
til hvordan staven eller wardet bedre kan forkynne
evangeliet, fullkommengjøre de hellige og forløse de
døde.» (Lys over Norge, jan. 1994, s. 73.)

plan, begynnende med Det første presidentskaps og
De tolv apostlers råd, og videre nedover til stavs- og
wardsråd, quorum, hjelpeorganisasjon og familieråd.

President Stephen L. Richards [rådgiver i Det første
presidentskap] sa:

‘Det geniale med vår kirkes styreform er styre
gjennom råd. . . Jeg har tilstrekkelig erfaring til å kjenne
verdien av råd. Det går knapt en dag uten at jeg ser. . .
Guds visdom i å opprette råd. . . til å styre hans rike. . .

. . . Jeg nøler ikke med å forsikre at hvis dere vil føre
samtaler i råd, slik dere forventes å gjøre, vil Gud gi
dere løsninger på problemer som dere stilles overfor’
(Conference Report, okt. 1953. s. 86).» (Lys over Norge,
jan. 1994, s. 73.)

Fortell elevene at kapittel 102 inneholder en beskrivelse
av hvordan et høyråd leder et disiplinærråd. Les vers 12–18
og spør:

• Hvordan avgjør et disiplinærråd hvem og hvor mange
som skal uttale seg?

• Hvilken rolle har hvert høyrådsmedlem i et disipli-
nærråd?

• Hvordan ser Herren til at rådet er rettferdig overfor alle
involverte?

• Hvordan kan et disiplinærråd hjelpe en person med
å omvende seg og komme tilbake til veien som fører til
evig liv?

Fortell elevene at formålet med et disiplinærråd ikke er å
skade, men velsigne, vise kjærlighet og tilby hjelp. Les
følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley, davæ-
rende rådgiver i Det første presidentskap:

Les vers 19–22, 27–28 og spør:

• Hva skjer etter at alle vitnene har blitt hørt?

• Under hvilke omstendigheter kan en sak bli tatt opp
på ny?

• Hvor langt er det mulig å appellere et disiplinærråds
avgjørelse?

• Hva bestemmer om en sak kan bli fremlagt for Det første
presidentskap?

• Hva viser Kirkens disiplinærråd om Herrens kjærlighet
til sine barn?

«Ved disiplinærråd sitter de tre brødrene i biskops-
rådet, de tre brødrene i stavspresidentskapet eller
de tre brødrene i Kirkens presidentskap sammen,
drøfter sakene og ber sammen i prosessen med å
komme frem til en avgjørelse. Jeg vil gjerne forsikre
dere, mine brødre, om at jeg mener det aldri er avsagt
en dom før man har bedt. Tiltak mot et medlem er
en altfor alvorlig sak til at det skal skje kun på grunn-
lag av menneskers bedømmelse, og i særdeleshet
av én enkelt mann. Åndens veiledning må være der,
oppriktig søkes og så følges, hvis rettferdigheten skal
skje fyldest.» (Lys over Norge, jan. 1991, s. 51.)
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Innledning
På den tiden kapittel 103 ble åpenbart, hadde de hellige
blitt drevet ut fra Jackson County. «Hele denne tiden steg
ropet fra de utviste hellige i Missouri opp til himmelen
med bønn om at deres hjem måtte bli innløst og de selv bli
fri fra undertrykkelse. I en åpenbaring som ble gitt profeten
24. februar 1834, gjorde Herren det kjent at de ugudelige
hadde blitt tillatt å fylle sitt ugudelighets beger for at de
som kalles etter hans navn, måtte bli tuktet for en tid. For i
mange ting hadde de ikke gitt akt på hans bud.» (George Q.
Cannon: Life of Joseph Smith the Prophet, s. 172.) I kapittel 103
ga Herren profeten Joseph Smith beskjed om å organisere
Sions leir.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Sion vil bli forløst etter at de hellige har gjennomgått

mange trengsler og lært å adlyde Guds bud
(se L&p 103:1–20, se også L&p 100:13, 15–17).

• Herren vil forløse Sion med makt. Han vil lede de
helliges samling og kjøp av Sions land gjennom sin profet
(se L&p 103:15–28, se også L&p 101:17–22).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 141–142.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 232–236.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presenta-
sjon 15, «Sions leir» (21.45), kan brukes når Lære

og pakter 101–105 gjennomgås (se undervisningsforslag i
Visningshjelp – Lære og pakter og Kirkens historie).

Lære og pakter 103:1–28. Sion vil bli forløst
etter at de hellige har gjennomgått mange

trengsler og lært å adlyde Guds bud. Herren vil
forløse Sion med makt. Han vil lede de helliges
samling og kjøp av Sions land gjennom sin profet.
(35–40 minutter)

Merk: Undervisningsforslaget for Lære og pakter 105 tar
også for seg Sions leir.

Lag et skilt hvor det står Frivillige bes melde seg, og sett det et
sted hvor elevene ser det når de kommer til klassen. Skriv
følgende «overskrifter» angående Jackson County, Missouri,
i 1833 på tavlen:

S  M  T  W  TH  F  S

Lære og pakter 103

Velg historier fra side 132–137 i Kirkens historie i tidenes fylde,
og gi kopier til noen elever på forhånd. La dem fortelle
historiene til klassen og forklare hvordan hver enkelt beret-
ning illustrerer en av overskriftene.

Spør: Hvorfor tror dere Herren tillot at de hellige ble
forfulgt og drevet ut fra sine hjem? Drøft svarene. Les Lære
og pakter 103:3–4, og finn to grunner Herren ga for å vente
med å forløse Sion. Les kommentaren til Lære og pakter
103:1–4 i Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325 (s. 233).

Be elevene lese Lære og pakter 103:4–14, 105:1–5. La dem
merke vers som forteller hva Herren ventet av de hellige i
Missouri, og hva som må skje før han vil opprette Sion.
Drøft det de finner ut. Les Lære og pakter 103:15, og bær
vitnesbyrd om at Sion vil bli forløst ved Herrens makt.

Spør elevene om hvor mange som la merke til skiltet som
ba om frivillige, da de kom inn i klasserommet. Les kapittel-
innledningen til Lære og pakter 103, og se etter hvem som
kom til Kirtland for å søke hjelp for de hellige i Missouri.
Kapittel 103 ga Joseph Smith beskjed om hvordan han skulle
hjelpe de hellige i Missouri. Etter at profeten hadde mottatt
denne åpenbaringen, søkte han frivillige til å marsjere til
Sion ifølge mønsteret i vers 30–40. Disse frivillige ble kjent
som Sions leir.

Fortell elevene: Tenk dere at dere bor i Kirtland i 1834. En
søndag er dere på et møte hvor ledere i Kirken beskriver
de helliges lidelse i Missouri og Herrens plan for å hjelpe
dem å få tilbake jordeiendommene sine. Hvor mange av
dere ville melde dere som frivillige til Sions leir?

Be en elev lese vers 19, 22, 27–28, 30–33, 36. Spør:

• Hvordan ville disse versene påvirke deres beslutning om
dere skulle dra ut med Sions leir eller ikke?

• Hvilke motiver kan de som dro med leiren, ha hatt?

• Hvor mange ønsket Herren skulle dra med Sions leir?
(Se v. 30.)

• Hvorfor ga Herren mer enn ett sett instruksjoner om hvor
mange menn som skulle rekrutteres? (Se v. 31.)

Beskriv hvordan medlemmer av Sions leir led (se Kirkens
historie i tidenes fylde, s. 143–144). Spør: Ville dere ha tatt en

• Mobben i Missouri driver hundrevis av siste-
dagers-hellige fra deres hjem

• Siste-dagers-hellige blir åpenlyst plaget og forfulgt

• Trykkeri ødelagt – siste-dagers-hellige taper
eiendom

• Siste-dagers-hellige flyktninger mangler penger og
utstyr – mange med dårlig helse

• Siste-dagers-hellige søker hjelp fra myndighetene,
men får liten støtte
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annen avgjørelse med hensyn til å melde dere frivillig til
Sions leir hvis dere hadde visst om disse vanskelighetene på
forhånd? Drøft følgende spørsmål:

• Hvilke forfølgelser eller vanskeligheter hemmer oppbyg-
gingen av Sion i vår tid?

• På hvilke måter har dere blitt kalt til å hjelpe til med å
samle Israel og forløse Sion?

• Hvordan kan vi leve ifølge Herrens rettledning i vers 9?

• Hvordan kan vers 27–28 gjelde oss i dag?

• Hva kan vi lære av deres eksempel som dro med Sions leir?

Innledning
De hellige blir alltid befalt å ta seg av de trengende. Ett
formål med den forente orden, som Herren befalte de
tidlige hellige å organisere, var å hjelpe dem å ivareta dette
ansvaret. Eldste Bruce R. McConkie forklarte mens han
var medlem av De sytti:

«Slik det da ble forsøkt, krevde det å praktisere innvielses-
loven fullt ut at de hellige innviet, overdro og ga Herrens
representant all sin eiendom ‘med en pakt og et ugjenkal-
lelig bevis’ (L&p 42:30, 58:35). . . På grunn av grådighet. . . og
de verdslige omgivelser som de befant seg i, lyktes ikke de
hellige helt i å praktisere denne loven, og i beleilig tid trakk
Herren tilbake fra dem det privilegium å ordne sine timelige
saker på denne måte.

Men mange av de underliggende prinsipper som var en
del av innvielsesloven, har blitt beholdt og gjelder fremdeles
for Kirken.» (Mormon Doctrine, s. 158.)

Mange av disse prinsippene blir behandlet i Lære og
pakter 104.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• De som holder sine pakter med Herren, vil bli

velsignet, mens de som ikke gjør det, vil bli fordømt
(se L&p 104:1–10, 23, 31–42, 46, se også L&p 82:3).

• Kirkens velferdstjeneste bruker prinsipper i innvielseslo-
ven som hjelp til å ta seg av de fattige (se L&p 104:11–18,
se også 2. Korinterbrev 9:6–7, Mosiah 4:16, 26).

• Gud skapte jorden med tilstrekkelig til å sørge for alle
sine barn. Alle ting er hans, og vi må sørge for oss selv og
de fattige på hans måte (se L&p 104:14–18).

• Herren råder oss til å betale vår gjeld og unngå gjeldens
trelldom (se L&p 104:78–83, se også Romerbrevet 13:8,
L&p 19:35, 64:27).

Lære og pakter 104

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 236–240.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 104:1–46. Kirkens velferdstjeneste
bruker prinsipper i innvielsesloven som hjelp til å ta
seg av de fattige. (45–50 minutter)

Les kapittelinnledningen til Lære og pakter 104 og spør:
Hva er den forente orden? Forklar at noen mennesker
forveksler innvielsesloven med den forente orden. Under
innvielsesloven innvier (eller gir) personer sin tid, sine
talenter og penger til å bygge opp vår himmelske Faders
rike. Innvielsesloven er et frivillig system. Når de hellige
etterlever den fullt ut, vil de være likestilt i det timelige.
(Legg merke til at likestilt ikke betyr «identisk». De hellige
mottar sin arv ifølge sine rettferdige ønsker og behov. Se
L&p 51:3, 70:14.) Forente ordener var organisasjoner som ble
opprettet i Kirkens tidligste tid for å iverksette innvielses-
loven. Les følgende uttalelse av eldste Marion G. Romney:

«Som dere husker, angår prinsippene som ligger til
grunn for den forente orden, innvielse og forvaltning
og deretter å bidra med overskudd til biskopens
forrådshus. Da tiendeloven ble iverksatt fire år etter
at eksperimentet med den forente orden ble stanset,
krevde Herren at folket skulle overlevere ‘all [sin]
overflødige eiendom. . . i hendene til min kirkes
biskop’ (L&p 119:1). Deretter skulle de ‘betale en tien-
dedel av alle sine årlige inntekter’ (L&p 119:4). Denne
lov, som fortsatt er i kraft, realiserer i en viss grad i
det minste den forente ordens forvaltningsprinsipp,
for den gir den enkelte eiendomsrett til og forvaltning
av den eiendom hvor han produserer det han selv og
familien trenger. Videre, [med] president [J. Reuben]
Clarks ord:

‘. . . istedenfor rester og overskudd som ble lagret og
bygget opp under den forente orden, har vi i dag
fasteoffer, velferdsdonasjon og tiende, som alt kan vies
til omsorg for de fattige, så vel som å drive Kirkens
aktiviteter og gjøremål.’

Hva forbyr oss å gi like mye i fasteoffer som vi ville ha
gitt av overskudd under den forente orden? Intet uten
våre egne begrensninger.

Under den forente orden hadde vi videre biskopens
forrådshus, hvor det ble samlet det materiell som
bruktes til å dekke de fattiges behov og trang. Vi har
et biskopens forrådshus under velferdsplanen, og det
brukes i samme hensikt [Conference Report, okt. 1942,
s. 57–58].» (Conference Report, apr. 1966, s. 100.)
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Spør:

• Hvordan hjelper det å betale tiende og offergaver oss å
forberede oss på å etterleve innvielsesloven?

• Hvor mye kan dere gi som fasteoffer?

• Hvilke bidrag utgjør biskopens forrådshus i dag?
(Svarene skulle innbefatte fasteoffer og andre velferds-
bidrag.)

Forklar at i områder hvor Kirken er godt etablert, har
biskoper tilgang til fysiske forrådshus med matvarer og
husholdningsartikler. Kirken har også arbeidskontorer,
bruktbutikker, hermetikkfabrikker og rådgivnings- og adop-
sjonstjenester som biskopen kan benytte for å hjelpe dem
som trenger det. I videre betydning omfatter ordet forrådshus
alle bidrag fra Kirkens medlemmer for å hjelpe andre. Les
følgende uttalelse for klassen:

La elevene etter tur lese ett vers om gangen fra Lære og
pakter 104:1–18. Be dem se etter prinsipper som angår
omsorg for de fattige. Bruk spørsmål som de som følger her,
som hjelp i diskusjonen:

• Vers 1, 11. Hvorfor er det nyttig å organisere oss selv for
å gi de fattige omsorg?

• Vers 11–13. Hva er en forvaltning? (Ansvar Herren har
pålagt oss for å ta oss av noe som tilhører ham.) Hvilke
ansvarsoppgaver gir Herren oss i dag? (Svarene kan
innbefatte jobb, familie, kall i Kirken.) Hvordan skal vi
bruke dem for å hjelpe de fattige?

• Vers 14–15. Hva lærer disse versene oss om vår eiendom?

• Vers 17–18. Hvordan har Herren sikret seg at alle kan bli
riktig tilgodesett?

Be elevene tenke på yrker de ville like å ha (for eksempel
lege, bonde, husmor, lærer, bygningsarbeider), og oppfordre
noen elever til å fortelle klassen om sine valg. Fortell elevene:
Tenk dere at dere er ferdige med skolen og har det yrket
dere har valgt. Hvilke ressurser (som redskaper, tid, talenter,
penger) kunne dere gi for å hjelpe mennesker i følgende
situasjoner:

• En mann mister arbeidet sitt og klarer ikke å betale
familiens regninger.

«I form og drift er forrådshuset så enkelt eller så
utbygget som omstendighetene krever. Det kan være
en liste over tilgjengelige tjenester, penger på en
konto, mat i et spiskammer eller varer i en bygning.
Et forrådshus opprettes i det øyeblikk trofaste
medlemmer gir biskopen av sin tid, sine talenter, sine
ferdigheter, sin medfølelse, samt materiell og midler
til omsorg for de fattige og oppbygging av Guds rike
på jorden.

Herrens forrådshus finnes derfor i alle ward.»
(På Herrens måte, s. 11.)

• En ung mor blir drept i en bilulykke. Faren strever følel-
sesmessig og vet ikke hvordan han skal klare å ta seg av
fire små barn.

• En families eneste bil bryter sammen, og de har ikke
penger til å reparere den.

• En ny familie flytter inn i nabolaget, og huset deres
trenger mye reparasjon som de ikke har råd til.

Les «Velferdsarbeid i wardet – ‘Mein Bruder’» i tillegget
(s. 305) for å vise hvordan prinsippene i Lære og pakter 104
kan anvendes.

Les hurtig vers 25, 31, 33, 35, 38, 42 og 46, og se etter uttrykk
som finnes i alle versene. Spør:

• Hvilke velsignelser loves disse personene hvis de er
trofaste?

• Hvordan kan vi være trofaste i de ansvarsoppgavene
Herren har gitt oss?

• Hvordan kan velsignelsene i disse versene gjelde oss i dag?

Oppfordre elevene til å tenke på hvilke velsignelser Herren
har gitt dem. Oppfordre dem til å bruke disse velsignelser til
å hjelpe andre og gjøre tjenester for dem. Avslutt med å synge
eller lese «Fordi jeg er blitt meget gitt» (Salmer, nr. 141).

Lære og pakter 104:78–83. Herren råder oss til
å betale vår gjeld og unngå gjeldens trelldom. 
(15–20 minutter)

Be to elever komme frem i klasserommet. La klassen tenke
seg at den første eleven har lånt en stor pengesum fra den
andre. Spør den første:

• Liker du å låne penger? Hvorfor eller hvorfor ikke?

• Hva føler du overfor dem du skylder penger?

Spør den andre eleven:

• Liker du å låne bort penger? Hvorfor eller hvorfor ikke?

• Hva føler du overfor dem som skylder deg penger?

• Hva ville du føle hvis pengene som ble lånt, aldri ble
betalt tilbake?

Spør klassen:

• Hvordan påvirker renter et lån?

• Hvilken virkning kan denne økte utgiften ha på dem som
låner penger?

Fortell følgende fakta:

• Et lån på kr. 100 000 til 9 prosent rente over 30 år vil
medføre kr. 189 000 i renter. Lånet vil totalt komme opp
i mer enn kr. 289 000.

• Et lån på kr. 20 000 til 10 prosent rente over 6 år vil føre
til mer enn kr. 6500 i renter.
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• Hvis du kjøper noe til kr. 18 000 med et kredittkort som
har 19,6 prosent rente, og bare innbetaler et minimums-
beløp hver måned, avhengig av betingelsene for kreditt-
kortet, kan det ta flere tiår å betale for kjøpet og koste
titusener av kroner i renter.

Les Lære og pakter 19:35, 64:27, 104:78, og finn hvilken rett-
ledning Herren gir angående gjeld. Spør: Hvorfor tror dere
dette er et viktig råd? Les følgende uttalelse av president
Gordon B. Hinckley for klassen:

Les Lære og pakter 104:78–83, og se etter Herrens instruk-
sjoner til medlemmene i den forente orden om hvordan de
skulle bli kvitt gjeld. Spør:

• Hvordan kan flid, ydmykhet og bønn hjelpe en person
å kvitte seg med gjeld?

• Hvorfor trenger noen at deres kreditorer blir bløtgjort?

• Hvem må vi stole på for å overvinne gjeld?

• Hvordan kan disse samme prinsipper hjelpe dere å unngå
å sette dere i gjeld?

Bær vitnesbyrd om velsignelsene ved å være gjeldfri.
Forklar at Kirken er et godt eksempel for oss med hensyn
til å styre penger. For det første så låner ikke Kirken penger.
For det annet så sparer Kirken en del av det den mottar.
President Gordon B. Hinckley har sagt:

«President J. Reuben Clark jr. sa fra denne talerstol på
konferansen i april 1938: ‘Straks du har satt deg i gjeld,
er rentene med deg hvert minutt av dagen og natten.
Du kan ikke sky dem eller slippe vekk fra dem. Du
kan ikke avskaffe dem. De gir ikke etter for hverken
trygling, krav eller ordrer, og når som helst når du
kommer i deres vei, krysser deres kurs eller ikke greier
å leve opp til deres krav, knuser de deg’ (i Conference
Report, apr. 1938, s. 103). . .

President Heber J. Grant uttalte seg gjentatte ganger
om dette fra denne talerstol. Han sa:

‘Hvis det finnes noen enkelt ting som vil gi menneske-
hjertet, og familien, fred og tilfredshet, så er det å ikke
bruke mer enn man tjener. Og hvis det finnes noen
enkelt ting som er tyngende, nedslående og beklem-
mende, så er det å ha gjeld og forpliktelser som man
ikke kan betjene’ (Gospel Standards, red. G. Homer
Durham [1941], s. 111). . . .

Jeg ber dere inntrengende,. . . se nærmere på hvordan
det står til med deres økonomi. Jeg ber dere inntreng-
ende om å være forsiktige med å bruke penger, vær
disiplinert når dere gjør innkjøp for å unngå gjeld så
langt som mulig. Betal gjelden så fort som dere kan, og
befri dere fra trelldom.» (Liahona, jan. 1999, s. 65–66.)

Innledning
«Sions leir ble formelt organisert i New Portage i Ohio
6. mai 1834. Den omfattet til slutt 207 menn, 11 kvinner og
11 barn, som profeten delte i kompanier på ti og femti,
og han ga hver gruppe beskjed om å velge en kaptein. . .
På 45 dager marsjerte de sammen til Clay County i Missouri,
en strekning på over 1600 kilometer. De beveget seg så
raskt som mulig og under barske forhold. . .

Leiren la stor vekt på åndelighet og det å holde budene. . .
Profeten underviste ofte i rikets lære. Han sa: ‘Gud var med
oss, og hans engler gikk foran oss, og vår lille gruppes tro
var urokkelig. Vi vet at engler var våre ledsagere, for vi så
dem.’ [History of the Church, 2:73]. . . .

Den 18. juni hadde leiren kommet frem til Clay County i
Missouri. Men guvernøren i Missouri, Daniel Dunklin,
ville ikke holde sitt løfte om å hjelpe avdelingen av hellige
å gjenskaffe eiendommene til medlemmer av Kirken som
hadde blitt tvunget bort fra sine hjem. For enkelte i leiren
var dette militære målets fiasko den endelige prøve på deres
tro. I skuffelse og sinne var det noen som gjorde åpent
opprør. Derfor advarte profeten dem og sa at Herren ville
sende en ødeleggende svøpe over dem. Snart spredte en
tragisk koleraepidemi seg gjennom leiren. Før den var over,
var en tredjedel av leiren rammet, deriblant Joseph Smith,
og 14 av leirens medlemmer døde.» (Vår arv – Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Helliges historie i korte trekk, [1996],
s. 27–28.) (Profeten Joseph Smith fortalte senere Brigham
og Joseph Young: «Brødre, jeg har sett disse menn som døde
av kolera i vår leir. Og Herren vet at hvis jeg får en bolig
som er så strålende som deres, ber jeg ikke om mer.»
[History of the Church, 2:181 n].)

Lære og pakter 105

«Når det gjelder Kirkens økonomiske drift, har vi
rettet oss etter to grunnleggende og faste prinsipper:
For det første, Kirken vil holde seg innenfor rammen
av sine midler. Den vil ikke bruke mer enn den mottar.
For det annet, en fast del av inntekten vil settes til side
som reserver i tilfelle vanskelige tider.

I årevis har Kirken lært sine medlemmer prinsippet
om å legge til side en reserve av mat, så vel som
penger, for å kunne takle eventuelle krisesituasjoner.
Vi prøver bare å følge det samme prinsipp for Kirken
som et hele.» (Lys over Norge, juli 1991, s. 55.)
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«I begynnelsen av juli dimitterte profeten leirens med-
lemmer med heder. Marsjen hadde vist hvem som var på
Herrens side, og hvem som var verdige til å virke i leder-
stillinger. Profeten forklarte senere hva som kom ut av
marsjen: ‘Gud ønsket ikke at dere skulle slåss. Han kunne
ikke organisere sitt rike med tolv menn til å åpne evange-
liets dør til jordens nasjoner, og med sytti menn under deres
ledelse til å følge i deres fotspor, uten at han kunne hente
dem fra en gruppe menn som hadde tilbudt sitt liv, og som
hadde ofret like mye som Abraham’[i Joseph Young sen.:
History of the Organization of the Seventies (1878), s. 14]»
(Vår arv, s. 28).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren opphevet full praktisering av innvielsesloven.

Sion kan bare opprettes hvis de hellige retter seg etter
celestial lov (se L&p 105:1–13, 18–19, se også L&p 12:6–9).

• De som er trofaste i lidelse, mottar velsignelser i form av
kunnskap, erfaring og tro (se L&p 105:6, 10, 18–19, se også
2. Nephi 2:1–2).

• Herren styrker de trofaste og hjelper dem å overvinne
sine fiender ved hans kraft (se L&p 105:14–15, 27–30, se
også Josva 10:12–14, Jesaja 49:25).

• Vi skulle ikke rose oss av vår tro og våre gode gjerninger.
Når vi ydmykt adlyder Herren, vil vi oppnå gunst hos
verdens mennesker og fred (se L&p 105:23–27, 38–40, se
også Alma 38:10–12).

• Innvielsesloven vil ikke fullt og helt bli iverksatt i
Kirken før Sion er forløst og det nye Jerusalem bygd
(se L&p 105:34).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 141–151.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 241–244.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presenta-
sjon 15, «Sions leir» (21.45), kan brukes når Lære

og pakter 101–105 gjennomgås (se undervisningsforslag i
Visningshjelp – Lære og pakter og Kirkens historie.)

Lære og pakter 105. Herren styrker de trofaste og
hjelper dem å overvinne sine fiender ved hans
kraft. Han velsigner dem som er tålmodige i lidelse. 
(30–35 minutter)

Les 1. Korinterbrev 1:25–27 og spør:

• Hvorfor valgte Gud slike som verden anser som svake
og enkle, til å utføre hans hensikter?

• Hvordan støtter historien om David og Goliat dette
prinsippet? (Se 1. Samuel 17:41–47.)

• Les Dommernes bok 7:1–7. Hvilken innsikt får vi fra
beretningen om Gideons hær?

• Les Lære og pakter 103:30–34. Hvordan skilte samlingen
av Sions leir seg fra samlingen av Gideons hær?

Gi elevene opplysningene i innledningen til kapittel 105
ovenfor (s. 179–180), og la elevene regne opp Herrens formål
med Sions leir. (Se også uttalelsen av eldste Delbert L.
Stapley i historisk bakgrunn for kapittel 105 i Lære og pakter –
elevhefte – Religion 324–325, s. 242.)

Del klassen i tre grupper. Gi hver gruppe et av følgende
oppdrag. Når de er ferdige, ber du et medlem av hver
gruppe fortelle klassen hva de har lært.

1. Les Lære og pakter 105:1–6, og regn opp grunnene
Herren ga for ikke å forløse Sion på dette tidspunkt. Les
Lære og pakter 12:6–9, 14:6–7. Hva tror dere Herren
venter av sine hellige i dag? Hvilke velsignelser mottar
de som etterlever celestiale lover?

2. Les Lære og pakter 105:7–13, 16–19, og regn opp hva
Herren ventet av medlemmer av sin kirke. Hvordan
ville medlemmene av Sions leir – og Kirken – blitt
velsignet ved å innfri disse forventningene? Hvilke av
disse forventninger tror dere Herren har til oss?

3. Les Lære og pakter 105:14, 26–27, 31–41, og regn opp de
versene som viser at Herren til slutt vil forløse Sion.
Hva forventes av oss før denne tiden kommer? Hvordan
kan vi følge rettledningen i disse versene bedre?

Innledning
I kapittel 106 befalte Herren Warren Cowdery å «oppløfte
sin røst og advare folket» (v. 2) og roste ham for å ha revet
«seg løs fra menneskenes list» (v. 6). I denne åpenbaringen
ga Herren de hellige følgende advarsel:

«Herrens komme er nær; og det vil overraske verden som
en tyv om natten – 

Derfor, omgjord eders lender forat I kan være lysets barn»
(v. 4–5).

President N. Eldon Tanner, som var rådgiver i Det første
presidentskap, ga et lignende råd til de hellige i vår tid:

«Vi som har prestedømmet, må føre an med et godt eksem-
pel for verden når det gjelder å omvende oss fra våre synder,
tilgi andre mennesker og være lydige mot Guds bud. Vi må
hjelpe verden å forberede seg til vår Frelsers annet komme.
La oss ikke være som folk på Noahs tid eller som de dårlige
jomfruer. De var ikke beredt, for de visste ikke når flommen
ville komme, og heller ikke når brudgommen kommer.

Lære og pakter 106
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Vi må forberede oss nå, og vi leser i Matteus: ‘Våk derfor!
For dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. . . Vær
derfor beredt, dere også!’ (Matt. 24:42, 44.)» (Lys over Norge,
apr. 1978, s. 60.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Når vi deler evangeliet med andre, blir vi bedre forberedt

til Herrens annet komme (se L&p 106:1–5, se også
1. Tessalonikerbrev 5:1–14, L&p 88:81–85).

• Herrens lovede velsignelser avhenger av at vi er trofaste
mot hans bud (se L&p 106:6–8, se også L&p 130:20–21).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 245.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 106. Herrens lovede velsignelser
avhenger av vår trofasthet. (10–15 minutter)

Oppfordre noen elever til å nevne den personen på skolen
deres som de mener mest sannsynlig kan gjøre følgende:

• Være leder for landet

• Bli en berømt kunstner eller idrettsutøver

• Reise jorden rundt

• Bli rik på egen hånd

Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor er det ingen garanti for at dette vil skje?

• Hva tror dere mest påvirker det dere oppnår i livet?

• Hvilken rolle spiller Herren i det dere oppnår i livet?

Skriv overskriftene Bud og Velsignelser på tavlen. La elevene
studere kapittel 106 og finne opplysninger som passer under
hver overskrift. Spør:

• Hvorfor tror dere at å forkynne evangeliet er et «høyt og
hellig» kall (v. 3)?

• Hva betyr å «omgjorde eders lender» (v. 5)?
(Forberede seg, gjøre seg klar til å arbeide.)

• Hvordan kan dere forberede dere til Herrens arbeid?

• Legg merke til ordene «bøyde seg for mitt septer» i
vers 6. Hvilken sammenheng kan det være mellom dette
uttrykket og velsignelsene i vers 8?

• Hva er betydningen av ordet hvis i vers 8? Hvordan angår
dette prinsippet oss?

Les kommentaren til Lære og pakter 106:8 i Lære og pakter –
elevhefte – Religion 324–325 (s. 245). Bær vitnesbyrd for
elevene om at Herren har mange velsignelser i vente for hver
enkelt av oss, men vi må forbli trofaste for å motta dem.

Innledning
Eldste John A. Widtsoe, som var medlem av De tolvs quorum,
kalte kapittel 107 «en åpenbaring som er et av de mest
bemerkelsesverdige dokumenter i menneskets eie. Det er
absolutt unikt, det finnes ikke dets make. . . Det fremsetter,
tydelig og enkelt, organiseringen av prestedømmets
quorumer, det innbyrdes forhold mellom quorumene,
systemet med Kirkens domstol varsles og skisseres, og det
gir et fantastisk bilde av prestedømmets tidlige historie.
Jeg tviler på at noe annet slikt dokument, i samme lille
format og med så få ord, ligger til grunn for noen annen
stor menneskelig institusjon.

. . . Det er så omfattende i sin kortfattethet, så fantastisk i
sin enkelhet, at vi hittil ikke har funnet noen anledning til
å ønske at det kunne ha vært mer fullstendig.» (Conference
Report, apr. 1935, s. 80.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Prestedømmet er myndighet til å handle for Gud. Det er

to avdelinger i prestedømmet – Det melkisedekske preste-
dømme og Det aronske prestedømme (se L&p 107:1–6, 14,
se også L&p 84:14–18, 25–26).

• Det melkisedekske prestedømme har rett til å presidere
(myndighet til å presidere) og har nøklene til alle Kirkens
åndelige velsignelser (se L&p 107:7–12, 18–19).

• Det aronske prestedømme har nøklene til englers
betjening og myndighet til å forrette i evangeliets ytre
ordinanser (se L&p 107:13–17, 20, se også L&p 13).

• Herren organiserte tre presiderende quorumer til å lede
Kirken – Det første presidentskap, De tolv apostlers
quorum og De syttis quorum. De oppholdes ved Kirkens
tro og bønner. Deres avgjørelser må tas i enighet og rett-
ferdighet (se L&p 107:21–35, 38).

• Herren setter embedsmenn over de forskjellige preste-
dømsquorumer. Han befaler hver av disse ledere å lære
sin plikt og være trofast (se L&p 107:21–39, 58–100).

• De tolv apostlers quorum har alle nødvendige nøkler til å
lede Kirken og reorganisere Det første presidentskap når
Kirkens president dør (se L&p 107:22–24).

• Herren har kalt tjenere i alle evangelieutdelinger og gitt
dem prestedømsmyndighet til å lede hans verk på jorden
(se L&p 107:40–57, se også L&p 84:6–18).

Lære og pakter 107
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Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 154–155.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 246–252.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 107:1–20. Prestedømmet er myndig-
het til å handle for Gud. Det melkisedekske preste-
dømme har rett til å presidere (myndighet til å
presidere) og har nøklene til alle Kirkens åndelige
velsignelser. Det aronske prestedømme har nøklene
til englers betjening og myndighet til å forrette i
evangeliets ytre ordinanser. (20–25 minutter)

Gi hver elev en kopi av «Prestedømmet, arbeidsark
(L&p 107)» fra tillegget (s. 306). Be dem studere Lære og
pakter 107:1–20 for å finne svar på spørsmålene. Når de
er ferdige, retter dere arbeidsarket sammen som klasse og
drøfter svarene. (I spørsmål 6 inkluderer de «ytre ordi-
nanser» dåp og velsignelse og utdeling av nadverden.)

Oppfordre en ung mann til å bære sitt vitnesbyrd om
prestedømmet og hvordan det har styrket og velsignet ham
å ha det. Oppfordre en ung kvinne til å bære sitt vitnesbyrd
om prestedømmet og hvorfor det er viktig for henne.

Lære og pakter 107:21–38. Herren organiserte tre
presiderende quorumer til å lede Kirken – Det
første presidentskap, De tolv apostlers quorum og
De syttis quorum. De oppholdes ved Kirkens tro
og bønner. Deres avgjørelser må tas i enighet og
rettferdighet. (20–25 minutter)

Merk: Du kan trekke frem hvert medlem av Det første presi-
dentskap og De tolv apostlers quorum i en rekke andakter.
Du kan vise bilder av dem og gjennomgå deres navn, lese
et skriftsted hver av dem har brukt under en konferanse,
lese deres vitnesbyrd for klassen eller hjelpe elevene å huske
deres navn.

Spill et lydopptak av en berømt person som taler eller
synger, og la elevene gjette hvem det er. Spill noen flere
røster, også medlemmer av Det første presidentskap eller
De tolv apostlers quorum, og se om elevene kan finne ut
hvem de er. (Hvis du ikke kan skaffe noe opptak, kan du
vise bilder av berømte personer, også noen av Brødrene,
og la elevene finne ut hvem de er.) Be elevene tenke over
hvor godt de kjenner Kirkens ledere sammenlignet med
musikk, sport eller filmstjerner.

Vis bilder som nylig er tatt av Det første presidentskap,
De tolv apostlers quorum og De syttis første quorum
(disse finnes i hvert januar- og juli-nummer av Liahona).
Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan tror dere det ville være å treffe en av generalau-
toritetene? Hvorfor?

• Hvem valgte disse menn til å lede Kirken?

• Hvorfor tror du det er viktig å følge dem?

Les Lære og pakter 107:21–26 og spør:

• Hvilket vers handler om Det første presidentskap?
(Vers 22.)

• Hvilke vers handler om De tolv apostlers quorum?
(Vers 23–24.)

• Hvilke vers handler om De syttis første quorum?
(Vers 25–26.)

• Hvordan er medlemmer av disse quorumer «likestillet» i
myndighet (v. 24, 26, se kommentaren til L&p 107:22–26 i
Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 248).

• Hvordan sikrer Herrens organisasjon ifølge vers 24 at
Kirken aldri vil være uten bemyndiget lederskap?

For å besvare dette spørsmålet leser du følgende uttalelse av
eldste David B. Haight i De tolvs quorum for klassen:

Skriv følgende overskrifter på tavlen: Det første president-
skaps plikt, De tolv apostlers quorums plikt, De syttis quorums
plikt og Vår plikt. La elevene lese Lære og pakter 90:12,
14–16, 107:21–35, 78, 91–92 og se etter hva Herren venter
av disse quorumer og av oss når vi oppholder dem. Skriv
opp det elevene finner ut, under riktige overskrifter.
Følgende spørsmål kan være nyttige:

Det første presidentskaps plikt

• Hva er noen av pliktene til Det første presidentskap?

• Hvilke eksempler kan dere gi på hvordan de oppfyller
sine plikter?

De tolv apostlers quorums plikt

• Hva tror dere det betyr å være et spesielt vitne? 
(Se v. 23, se også kommentaren til L&p 107:23 i Lære og
pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 248.)

«I 1835 ga Herren en åpenbaring om dette spørsmål
som sørger for at suksesjonen skjer med orden. I denne
åpenbaringen heter det at De tolv apostlers quorum
er en gruppe menn som er likestillet i myndighet med
Det første presidentskap. (Se L&p 107:24.) Det betyr at
når Kirkens president dør, oppløses Det første presi-
dentskap, og De tolv apostlers quorum blir automatisk
Kirkens presiderende quorum. Dette mønster ble
opprettet da Kirkens første president, Joseph Smith,
døde. . .

Den guddommelig åpenbarte fremgangsmåte når
det gjelder å innsette et nytt første presidentskap i
Kirken – med åpenbaring fra Herren og oppholdelse
ved medlemmene – er blitt fulgt helt ned til våre
dager. Det første presidentskap skal bli ‘oppholdt
ved kirkens tillit, tro og bønner’ (L&p 107:22).»
(Lys over Norge, nr. 6, 1986, s. 6.)
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• Hvem skal medlemmene av De tolvs quorum bære
vitnesbyrd for?

• Hvilke inntrykk har dere fått når dere har hørt disse
menns vitnesbyrd?

De syttis quorums plikt

• Hvor skal syttiene bære sitt vitnesbyrd?

• Hvor mange quorumer av De sytti er det i dag? 
(Merk: Pr. 1997 var det fem.)

Vår plikt

• Hva kan dere gjøre for å oppholde Kirkens autoriteter
bedre? (Se v. 22.)

• Hvorfor tror dere det er viktig å oppholde Kirkens
ledere?

Lære og pakter 107:21–39, 58–100. Herren
setter embedsmenn over de forskjellige

prestedømsquorumer. Han befaler hver av
disse ledere å lære sin plikt og være trofast. 
(40–50 minutter)

Gi en elev en ballong. Be vedkommende blåse den opp,
sikte mot et merke på veggen og treffe merket ved å slippe
ballongen. Spør elevene hvordan dette kan sammenlignes
med den retning et prestedømsquorum eller en klasse
i Unge kvinner kan slå inn på hvis de mangler en leder.

Træ en hyssing eller et fiskesnøre gjennom et sugerør.
Fest den ene enden av snoren til merket på veggen og den
andre enden til den motsatte veggen slik at snoren er stram.
Blås opp ballongen, tape den til sugerøret og slipp den.
Spør hvordan dette kan sammenlignes med et quorum eller
en klasse som har en leder. Spør: Hvordan kan en forberedt,
inspirert leder hjelpe klassemedlemmer å nå sitt mål?

Gi hver elev et av embedene fra medfølgende oversikt. La
dem studere tilsvarende vers i Lære og pakter 107 for å finne
pliktene i dette embedet.

Embede Vers

Kirkens president 21–22, 65–67, 91–92

Medlem av Det første 21–22, 27–32, 79–84
presidentskap

Apostel 23–24, 27–33, 35, 39, 58

Sytti 25–32, 34, 93–97

Biskop 61, 68–78, 87–88

Eldstenes quorumspresident 60, 89–90

Lærernes quorumspresident 62–63, 86

Diakonenes quorumspresident 62–63, 85

S  M  T  W  TH  F  S

Be elevene rapportere om ansvarsoppgavene til det embedet
de fikk tildelt. Hvis noen av elevene har vært med i
quorumspresidentskaper, kan du la dem fortelle om disse
oppgavene.

Les vers 99–100. Bær vitnesbyrd om hvor viktig det er at
prestedømsledere lærer hva som er deres plikt, og lever
verdig.

Lære og pakter 107:40–57. Herren har kalt tjenere
i alle evangelieutdelinger og gitt dem preste-
dømsmyndighet til å lede hans verk på jorden.
(15–20 minutter)

Drøft følgende spørsmål med elevene:

• Hvor mange av dere har noen gang deltatt i et
familieråd?

• Hva skjer under et familieråd?

• Hvem leder drøftelsene?

• Hva er formålet med familieråd?

• På hvilke andre tidspunkter mottar dere opplæring
og veiledning fra deres foreldre?

• Når mottar dere veiledning og råd fra deres preste-
dømsledere?

Be elevene lese Lære og pakter 107:53–56 og se etter hvem
sitt familieråd som beskrives. Spør:

• Hvem ble invitert til å være tilstede?

• Hvor fant dette møtet sted?

• Hvilke hensikter hadde Adam med å sammenkalle sin
familie før han døde?

• Hvilke profetier kom Adam med der?

Be elevene se fort gjennom vers 40–52 og spør:

• Hva annet gjorde Adam for sine rettferdige mannlige
etterkommere mens han levde?

• Hvorfor er det viktig å vite at de mottok sitt prestedømme
fra en som hadde riktig myndighet til dette?

• Hvordan forholder den femte trosartikkelen seg til disse
versene?

Spør en ung mann som har mottatt prestedømmet:

• Hvem ordinerte deg?

• Hvordan føltes det å motta prestedømmet fra en av Guds
bemyndigede tjenere?

• Hva tillater denne myndigheten deg å gjøre?
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Innledning
Lyman Sherman, som var et trofast medlem av Kirken,
kom til Joseph Smith 2. juledag i 1835. Lyman sa til profeten:
«Jeg har blitt tilskyndet til å la deg få vite om mine følelser
og ønsker, og ble lovet at jeg skulle motta en åpenbaring
som skulle la min plikt bli kjent.» (History of the Church, 2:345.)
I kapittel 108 sa Herren til Lyman: «Dine synder er deg
tilgitt» (v. 1) fordi han hadde rettet seg etter tilskyndelsen.
Deretter sa Herren til ham: «La din sjel være beroliget med
hensyn til din åndelige tilstand. . . Du skal ihukommes
som én av de første blant mine eldster. . . Jeg er med deg for
å velsigne deg og frigjøre deg for alltid» (v. 2, 4, 8).

Eldste Joseph B. Wirthlin har sagt:

«Himmelens vinduer er helt åpne for de trofaste og rett-
skafne. Ingenting lukker dem raskere enn ulydighet. Den
uverdige kan ikke få full tilgang til nettverket av åpenbart
sannhet. . .

For å få åpnet himmelens vinduer må vi rette oss etter
Guds vilje. Flittig, vedvarende lydighet mot Guds lover er
tastetrykket som åpner himmelens vinduer. Lydighet gjør
oss mottakelige for Herrens sinn og vilje.» (Lys over Norge,
jan. 1996, s. 75.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren tilgir dem som villig adlyder Åndens røst 

(se L&p 108:1–2, se også Mosiah 26:21–23).

• Kirkens medlemmer blir «storligen velsignet» av Herren
når de inngår og holder pakter med ham (se L&p 108:3–6,
se også Mosiah 5:5–7, L&p 54:6).

• De hellige skal styrke hverandre gjennom bønn, samtaler
og gode gjerninger (se L&p 108:7–8, se også Lukas 22:32,
2. Korinterbrev 1:3–4, Galaterbrevet 6:1, L&p 81:5).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 252–253.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 108. Kirkens medlemmer blir
«storligen velsignet» av Herren når de inngår og
holder pakter med ham. (15–20 minutter)

Vis et bilde av Jesus Kristus, og be elevene tenke seg at
de har et intervju med ham. Spør hva de helst ville høre
Frelseren si av det følgende:

Lære og pakter 108

• «Dine synder er deg tilgitt» (L&p 108:1).

• «La din sjel være beroliget med hensyn til din åndelige
tilstand» (v. 2).

• «Du skal storligen bli velsignet» (v. 3.)

• «Jeg er med deg for å velsigne deg og frigjøre deg for
alltid» (v. 8).

La elevene forklare grunnene til sitt valg. Spør dem hva de
kan gjøre for å motta lignende velsignelser fra Herren.

Forklar at Herren ga alle disse løftene til Lyman Sherman,
et trofast medlem av Kirken. Be elevene lese kapittel 108 og
merke Herrens instruksjoner som kan hjelpe oss å oppnå
disse velsignelsene. Bruk følgende spørsmål i diskusjonen:

• Hvordan motsetter mennesker seg Herrens røst? 
(Ved å ignorere hans tjeneres råd.)

• Sammenlign 2. Nephi 1:23 med Lære og pakter 108:3.
Hvordan kan en person «stå opp»?

• Hva er «løfter» (v. 3)? Hvordan ligner de pakter?

• Hva betyr det å være «mer omhyggelig med å holde»
dem?

• Hvilke velsignelser er det verdt å «vent[e] tålmodig»
på (v. 4)? (Svarene kan innbefatte tempelordinanser,
åpenbaring, helliggjørelse.)

• Hvordan kan dere «styrk[e] brødrene» (v. 7)?

Les første avsnitt av innledningen til kapittel 108 ovenfor.
Drøft hvordan Lyman Shermans lydighet mot personlig
åpenbaring førte til disse ytterligere velsignelser. Bær
vitnesbyrd for elevene om at de kan motta lignende velsig-
nelser ved lydighet mot Herren. Les uttalelsen av eldste
Joseph B. Wirthlin fra innledningen til kapittel 108 ovenfor
for elevene.

Innledning
Den 27. desember 1832 befalte Herren de hellige i Kirtland
å bygge «et hus, ja, et bønnens hus, et fastens hus, et troens
hus, et lærdommens hus, et herlighetens hus, et ordens hus,
et Guds hus» (L&p 88:119). De begynte å bygge templet
i juni 1833. Etter nesten tre år med store ofre av tid og
eiendeler fullførte de hellige templet i mars 1836. Profeten
innviet templet 27. mars ved å lese den bønn som er
nedtegnet i Lære og pakter 109, som han hadde mottatt
tidligere ved åpenbaring. Denne bønnen ble et mønster
for andre innvielsesbønner for templer.

Lære og pakter 109
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President Gordon B. Hinckley, som da var rådgiver i Det
første presidentskap, forklarte hvorfor de hellige villig ofrer
for å bygge templer:

«Ethvert tempel som bygges av Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige, står som et uttrykk for dette folks vitnes-
byrd om at Gud vår evige Fader lever, at han har en plan for
å velsigne sine sønner og døtre i alle generasjoner, at hans
elskede Sønn, Jesus Kristus, som ble født i Betlehem i Judea
og korsfestet på Golgata, er verdens Frelser og Forløser,
og at hans sonoffer gjør oppfyllelsen av denne planen mulig
for enhver som tar imot og etterlever evangeliet. Ethvert
tempel, stort eller lite, gammelt eller nytt, er et uttrykk for
vårt vitnesbyrd om at livet hinsides graven er like virkelig
og sikkert som jordelivet. Det ville ikke vært behov for
templer hvis menneskets ånd og sjel ikke var evig. Enhver
ordinans som utføres i disse hellige hus, er evigvarende i
sin konsekvens. . .

. . . Myndigheten til å besegle i himmelen det som blir beseg-
let på jorden, utøves i disse hellige hus. Vi er alle underlagt
døden. Men gjennom den evige plan som ble muliggjort
ved Frelserens offer, kan alle gå videre til herligheter som er
uendelig mye større enn noe av alt det vidunderlige som
finnes i dette liv.

Det var derfor folk i en tidligere generasjon slet så hardt og
med så enorm tro for å bygge et hus verdig til å bli innviet
til Gud, vår evige Fader, og hans elskede Sønn, den Herre
Jesus Kristus. Og det var hensikten med å bygge [templene
i Kirkens første tid] og hensikten med å bygge dem som er
reist senere.» (Lys over Norge, juli 1993, s. 72.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• De hellige oppfylte Herrens befaling om å bygge et

tempel i Kirtland. I likhet med alle Guds templer ble
Kirtland tempel innviet ved prestedømmets myndighet
(se L&p 109:1–4, se også L&p 88:119).

• Templer blir bygd ved de helliges offer for å sørge for et
sted hvor Jesus Kristus kan «åpenbare seg for sitt folk»
(L&p 109:5, se også L&p 97:15–17, 124:26–27).

• Templer er steder hvor de hellige kan føle Herrens
nærvær og kraft, søke visdom, motta en fylde av
Den hellige ånd og bli organisert ifølge Guds lover
(se L&p 109:6–16, se også L&p 124:36–41).

• De som i rettferdighet tilber i templet, finner nåde for
Herrens åsyn, mottar beskyttelse mot sine fiender og
blir befridd fra Guds straffedommer, som vil utøses over
de ugudelige i de siste tider (se L&p 109:20–26, 45–46,
se også L&p 97:15–25).

• I templet påtar Guds tjenere seg hans navn, kraft og
beskyttelse for å forkynne evangeliet til alle hans barn
og forberede dem på hans annet komme (se L&p 109:15,
22–23, 35–41, se også L&p 38:38, 43:15–16).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 162–168.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 254–257.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presenta-
sjon 16, «Begavet med kraft» (12.20), kan brukes når

Lære og pakter 109 gjennomgås (se undervisningsforslag
i Visningshjelp – Lære og pakter og Kirkens historie).

Lære og pakter 109:1–5. De hellige oppfylte Herrens
befaling om å bygge et tempel i Kirtland. I likhet
med alle Guds templer ble Kirtland tempel innviet
ved prestedømmets myndighet. (25–30 minutter)

Før klassen arrangerer du rommet ifølge grunnplanen
som vises her og som er basert på grunnplanen for Kirtland
tempel. (Eller du kan tegne den på tavlen.)

Vis noen bilder av templer i de siste dager. Spør om noen
av elevene har vært tilstede ved et åpent hus for et tempel
eller en tempelinnvielse. Be dem i så fall om å fortelle om
sin opplevelse og sine følelser. Spør:

Grunnplan for Kirtland tempel

Det melkisedekske
prestedømmes

talerstoler

Det aronske
prestedømmes

talerstoler

Kor

ForsamlingForsamlingForsamling

Kor

KorKor
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• Hvor kommer pengene fra til å bygge templer?
(Tiende og andre donasjoner.)

• Hvilke former for offer bidrar de hellige med for at
templer kan bygges?

Vis et bilde av Kirtland tempel (se bildepakken «Kunst
inspirert av evangeliet», nr. 500). Fortell eksempler på
hva de tidlige hellige ofret for å bygge Kirtland tempel
(se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 162–164).

La elevene lese Lære og pakter 109:1–5 og merke grunner til
at Kirtland tempel ble oppført. Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor bygde de tidlige siste-dagers-hellige Kirtland
tempel?

• På hvilke måter var det et offer å bygge dette templet?

• Hvilken velsignelse ønsket de hellige som gjorde at
ethvert offer var verdt det? («Forat Menneskesønnen
måtte ha et sted å åpenbare seg for sitt folk» [v. 5].)

Spør elevene hvorfor de tror klasserommet er ordnet slik det
er (eller pek på tegningen på tavlen). Forklar at det er arran-
gert slik det var inne i Kirtland tempel. Fortell elevene: Tenk
dere at dere var tilstede ved innvielsen av Kirtland tempel.

• Hvor tidlig ville dere ha kommet til den første tempel-
innvielse i denne evangelieutdeling?

• Hvem ville dere aller helst ønske å se?

• Hvordan ville dere beskrive det dere følte da dere så
Joseph Smith stå på talerstolen for å lede innvielsen?

Fortell detaljer om innvielsen fra Kirkens historie i tidenes fylde
(s. 165–166). Be elevene lese Lære og pakter 109:35–37 og
sammenligne dette med Ap.gj. 2:1–6. Spør:

• Hva ba profeten om?

• Hva ville det bety for dere å være vitne til oppfyllelsen
av denne bønnen?

La en elev lese hva som skjedde under et møte samme
kveld. Profeten Joseph Smith skrev:

Les uttalelsen av president Gordon B. Hinckley i innled-
ningen til kapittel 109 ovenfor. Avslutt ved å synge eller lese
«Guds ånd som en ild» (Salmer, nr. 2).

«En lyd hørtes som lyden av brusende, mektige vinder
som fylte templet, og hele forsamlingen reiste seg
samtidig, påvirket av en usynlig makt. Mange begynte
å tale i tunger og profetere. Andre så herlige syner,
og jeg så at templet var fylt med engler og erklærte
denne kjensgjerning for forsamlingen. Folk fra nabo-
laget kom løpende til, (de hørte den usedvanlige lyden
inne i huset og så et klart lys som en ildsøyle hvile
på templet), og var forbauset over det som fant sted.»
(History of the Church, 2:428, sitert i James E. Talmage:
Herrens hus, s. 97.)

Lære og pakter 109:5–9. Templer blir bygd ved
de helliges offer for å sørge for et sted hvor
Jesus Kristus kan «åpenbare seg for sitt folk».
(10–15 minutter)

Vis et bilde av et hus eller en boligblokk, eller tegn på
tavlen. Be elevene nevne noen typiske aktiviteter som finner
sted i et hus eller en leilighet (som måltider, husoppgaver,
familiens hjemmeaften, fjernsynstitting). Vis et bilde av et
tempel, og la elevene fortelle noe av det som skjer i templet
(som dåp for de døde, beseglinger til foreldre, ekteskap for
evigheten). Spør:

• Hva er noen av forskjellene mellom Herrens hus og der
dere bor?

• Hva kan dere gjøre for at ånden i deres hjem skal bli mer
lik ånden i templet?

Les Lære og pakter 109:5–9, og drøft følgende spørsmål:

• Hva er en grunn til at vi bygger templer, ifølge vers 5?

• Hva kan vi gjøre for å «bygge. . . et Guds hus» 
(v. 8, se v. 7–9)?

• Hvilke av disse aktivitetene kan også gjøres i våre hjem?

• Hvordan ville ånden i deres hjem bli mer lik ånden i
templet ved å praktisere prinsippene i vers 8?

Les følgende uttalelse av eldste Joseph B. Wirthlin for
elevene:

«Folks hjem er stedet hvor de fleste av samfunnets
onder kan helbredes. Det skal konstant arbeid og
flid til for å bygge vårt hjem til en rettferdighetens
festning. . .

I frelsesplanen er alle familier dyrebare redskaper i
Herrens hender til å hjelpe hans barn til et celestialt
bestemmelsessted. Den rettferdige forming av en
udødelig sjel er det ypperste arbeid vi kan utføre,
og hjemmet er stedet å gjøre det. For å utføre dette
evige verk skulle vi la evangeliet bli midtpunktet i
vårt hjem. Når det hersker fred og harmoni, vil Den
hellige ånd alltid være tilstede. Den ondes stormer
kan stanses rett ved døren til vårt hjem. . .

Herrens byggestandard for templer gjelder også for
oppbygging av åndelig styrke i våre hjem: ‘Organiser
eder, bered alt som er nødvendig; og bygg et hus,
ja, et bønnens hus, et fastens hus, et troens hus, et
lærdommens hus, et herlighetens hus, et ordens hus,
et Guds hus’ (L&p 88:119). Følger vi dette råd fra
Herren? Gjør vi det han ber oss om? Vi ville gjøre vel
i å bygge våre hjem etter denne plan, ellers kan de
ikke unngå å falle.» (Lys over Norge, juli 1993, s. 67.)
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Lære og pakter 109:10–28, 38–46. Templer er steder
hvor de hellige kan føle Herrens nærvær og kraft,
søke visdom, motta en fylde av Den hellige ånd og
bli organisert ifølge Guds lover. De som i rettfer-
dighet tilber i templet, kan finne nåde for Herrens
åsyn, motta beskyttelse mot sine fiender og bli
befridd fra Guds straffedommer, som vil utøses over
de ugudelige i de siste tider. (30–35 minutter)

Vis elevene en logo til et berømt firma eller en maskot til et
velkjent idrettslag. Spør:

• Hvem eller hva representerer dette symbolet?

• Hvilket budskap formidler det?

• Hvorfor tror dere dette firmaet (eller laget) har valgt dette
symbolet som sin logo (eller maskot)?

• Hvilket symbol ville dere bruke for å vise hva slags
person dere er?

Skriv følgende uttalelse av president Howard W. Hunter
på tavlen: «Jeg oppfordrer siste-dagers-hellige til å se hen til
Herrens tempel som et stort symbol på vårt medlemskap»
(Lys over Norge, jan. 1995, s. 7). Spør elevene hvordan vi kan
gjøre dette.

Forklar at profeten Joseph Smith i innvielsesbønnen for
Kirtland tempel ba om at de hellige måtte motta spesielle
velsignelser i forbindelse med tempeltilbedelse. La elevene
lese Lære og pakter 109:10–28, 38–46 og understreke hvert
ord eller uttrykk som angår disse velsignelsene. (Det står
en del eksempler i kommentaren til L&p 109:10–60 i Lære og
pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 255.) Spør:

• Hvordan kan disse velsignelser påvirke de enkelte
medlemmer av Kirken?

• Hvilke av disse velsignelsene viser hvordan Herrens
kraft kan komme til uttrykk i deres liv gjennom tempel-
tilbedelse?

• Hvilke velsignelser trenger dere eller ønsker dere mest?

• Hvordan hjelper disse velsignelsene dere til å forstå
hvorfor president Hunter ba oss gjøre templet til et stort
symbol på vårt medlemskap?

Be elevene lese gjennom vers 10–28, 38–46 igjen. Be dem
denne gangen sette ring rundt eller skyggelegge hvert ord
eller uttrykk som sier hva vi må gjøre for å oppnå disse
velsignelsene. La dem formidle sin innsikt mens dere drøfter
følgende:

• Hvilket forhold er det mellom velsignelsene og det vi
må gjøre?

• Er velsignelsene verdt anstrengelsen? På hvilke måter?

Oppfordre elevene til å gjøre seg fortjent til disse velsig-
nelsene ved å etterleve evangeliet hver dag. Les eller syng
«Jeg ser vår Herres tempel» (Barnas sangbok, s. 99).

Lære og pakter 109:15, 22–23, 35–46, 50–80. I
templet påtar Guds tjenere seg hans navn, kraft og
beskyttelse for å forkynne evangeliet til alle hans
barn og forberede dem på hans annet komme.
(35–40 minutter)

Drøft følgende spørsmål med elevene:

• Hvorfor tror dere profeten har sagt at enhver ung mann
skulle reise på misjon?

• Hvorfor er det viktig for alle å reise til templet?

Les følgende uttalelse av president Howard W. Hunter for
elevene: «La oss forberede enhver misjonær til å reise verdig
til templet og til å gjøre den opplevelsen til et enda større
høydepunkt enn å motta misjonskallet.» («Et tempelmoti-
vert folk», Lys over Norge, mai 1995, s. 6.) Spør: Hvorfor tror
dere president Hunter ga denne instruksjonen?

Be elevene lese Lære og pakter 38:32–33, 105:11–12, 110:9.
Spør:

• Hva ønsket Herren at hans tjenere skulle motta før de
forkynte evangeliet?

• Hvor mange mennesker, sa Herren, ville bli påvirket av
undervisningen fra dem som var blitt begavet med kraft
i Herrens hus?

• Les Lære og pakter 109:15, 22–23. Hvilke velsignelser er
tilgjengelige i templet som kan hjelpe misjonærer å utføre
sitt arbeid?

• Hvordan forholder disse skriftstedene seg til president
Hunters ønske om å gjøre templet til et høydepunkt i
livet?

Oppfordre elevene til å se fort gjennom Lære og pakter
109:43–60. La dem regne opp de menneskegrupper profeten
Joseph Smith ba for, og fortelle hva han sa om hver gruppe.
Spør:

• Hvordan kan evangeliet velsigne menneskene i hver av
disse gruppene?

• Hva slags kraft trenger en misjonær for å øve innflytelse
på noen av disse menneskene?

• Les vers 72–76. Hva prøver vi ifølge disse versene å
forberede verden til?

• Hvordan kan templet hjelpe både misjonærer og konver-
titter å forberede seg til Herrens komme?

Les følgende uttalelse av president Hunter:

«Alle våre bestrebelser på å forkynne evangeliet, full-
kommengjøre de hellige og forløse de døde fører til
det hellige tempel – fordi tempelordinansene er abso-
lutt nødvendige. Vi kan ikke komme tilbake til Guds 

Lære og pakter 109

185



Innledning
Eldste M. Russell Ballard har sagt:

«For flere år siden satt [min familie og jeg] sammen i
Kirtland tempel og forsøkte å forestille oss hvordan det må
ha vært for profeten Joseph og Oliver Cowdery å se i en
åpenbaring av sannhet ‘Guds skinnende trone hvor Faderen
og Sønnen hadde sitt sete’ [L&p 137:3], eller å se ‘Herren
stående på talerstolens brystvern’ og høre ham si: ‘Eders
synder er eder forlatt, I er rene for meg, derfor, oppløft eders
hode og fryd eder’ [L&p 110:2, 5].

Kan dere tenke dere, brødre og søstre, hva Joseph og Oliver
må ha følt da Moses, Elias og Elijah viste seg for dem og
overdro dem nøkler, evangelieutdelinger og beseglende
krefter – ikke ulikt det som skjedde på forklarelsens berg
omkring to tusen år tidligere?» (Lys over Norge, juli 1998,
s. 32.)

Eldste Robert D. Hales tilføyde:

«I disse siste dager ble løftet om evige familier gjengitt i
1829 da Det melkisedekske prestedømmes myndighet ble
gitt tilbake til jorden. Syv år senere, i Kirtland tempel, ble
nøklene til å utføre de beseglende ordinanser gjengitt. . .

Med gjengivelsen av disse nøklene og prestedømmets
myndighet kommer muligheten for alle som er verdige, til
å motta velsignelsene ved evige familier. . .

. . . [Men] en evig forbindelse oppstår ikke automatisk som
et resultat av den beseglende pakt vi inngår i templet. Måten
vi oppfører oss på i dette liv, vil avgjøre hva vi vil være i
alle evigheter som ligger foran oss. For å motta beseglingens
velsignelser som vår himmelske Fader har gitt oss, må vi
holde budene og oppføre oss slik at vår familie vil ønske å

Lære og pakter 110

nærhet uten dem. Jeg oppfordrer enhver til å reise
verdig til templet eller å arbeide mot den dagen du
kan tre inn i dette hellige hus for å motta dine ordi-
nanser og pakter.

Måtte du gi templets betydning, skjønnhet og fred en
mer direkte plass i din hverdag for at tusenårsrikets
dag kan komme, den lovede tid da ‘de skal smi sine
sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver.
Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de
skal ikke lenger lære å føre krig. . . [men skal] vandre
i Herrens lys’ (Jesaja 2:4–5.» (Lys over Norge, jan. 1995,
s. 88.)

leve sammen med oss i evigheten. Familieforholdet vi har
her på jorden, er viktig, men det er langt viktigere på grunn
av virkningen det har på vår familie gjennom generasjoner i
jordelivet og gjennom all evighet.» (Lys over Norge, jan. 1997,
s. 62.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren åpenbarer seg for sitt folk i templer hvis de

adlyder hans bud, har rene hjerter og ikke vanhelliger
hans hellige hus (se L&p 110:1–8, se også L&p 97:15–17).

• I Kirtland tempel ble Joseph Smith begavet med «kraft
fra det høye», og han mottok prestedømsnøkler til Israels
samling og besegling av familier (se L&p 110:9–16, se også
L&p 38:32, 38, 43:16, 95:8, 105:11–12).

• Millioner av Herrens barn, både levende og døde, vil
motta frelsens ordinanser på grunn av gjengivelsen av
prestedømmets nøkler i Kirtland tempel (se L&p 110:11–16,
se også L&p 2, 112:32, 128:20–21).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 162–168.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 257–260.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 110:1–8. Herren åpenbarer seg
for sitt folk i templer hvis de adlyder hans bud, har
rene hjerter og ikke vanhelliger hans hellige hus.
(15–20 minutter)

Spør elevene om de vet hva som er skrevet utenpå hvert tem-
pel som Kirken bygger. («Helliget Herren – Herrens hus».)

• Hva sier uttrykket Herrens hus om templet?

• Hvis templene er Herrens hus, kan dere så gi et eksempel
på en gang da Herren besøkte et tempel?

• Hva tror dere helliget Herren betyr?

• Hvordan angår dette uttrykket dere når dere forbereder
dere til å tilbe i templet?

Be elevene lese kapittelinnledningen til Lære og pakter 110
og regne opp hva Joseph Smith gjorde forut for dette synet.
Spør:

• Hvordan forholder profetens handlinger seg til uttrykket
helliget Herren?

• Hva kan vi lære av profetens eksempel om å forberede
seg til velsignelser fra Herren?

Les Lære og pakter 110:1–8 mens dere drøfter følgende
spørsmål:

• Hvem viste seg for Joseph Smith og Oliver Cowdery?

• Hva gjorde det mulig for Joseph og Oliver å se Herren?
(Se L&p 76:12, Moses 1:2, 11.)
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• Hvorfor sa Frelseren ifølge vers 5 at Joseph og Oliver
skulle «fryde» seg? Hvordan angår dette oss?

• Hvordan kan det å adlyde prinsippene i vers 8 hjelpe
dere å anvende uttrykket helliget Herren når dere tilber i
hans tempel?

Les følgende uttalelse av eldste Neal A. Maxwell:

• Hva tror dere det betyr at noen «passerer. . . gjennom våre
hellige templer, men. . . lar ikke de hellige templer passere
gjennom seg»?

• På hvilke måter kan mennesker reise til templet, men ikke
motta dets kraft og velsignelser?

• Hva kan dere gjøre for å la «de hellige templer passere
gjennom» dere?

Lære og pakter 110:11–16. Millioner av
Herrens barn, både levende og døde, vil

motta frelsens ordinanser på grunn av gjengi-
velsen av prestedømmets nøkler i Kirtland tempel. 
(45–50 minutter)

Be elevene fortelle om en gang medlemmer av deres familie
midlertidig var fra hverandre. La dem fortelle hva de følte
mens de var adskilt. Spør:

• Hvorfor ønsket dere å være sammen igjen?

• Hvilken innsats gjorde familien for å være sikker på at
dere fikk være sammen igjen?

Fortell elevene at flere år etter at profeten Joseph Smith var
død, viste han seg for president Brigham Young i en drøm
og sa:

«Pass på å si til folket at de må bevare Herrens ånd.
Hvis de gjør det, vil de se at de er nøyaktig slik vår
Fader i himmelen organiserte dem før de kom til
verden. Vår Fader i himmelen organiserte den men-
neskelige familie, men de er alle uorganisert og i
stor forvirring.» (Manuscript History of Brigham Young,
1846–1847, red. Elden J. Watson [1971], s. 530.)

S  M  T  W  TH  F  S

«I dag rettes min inntrengende bønn til de medlemmer
som allerede befinner seg innenfor, men hvis holdning
til Kristus er nokså tilfeldig, personer vi er glad i, hvis
gaver og talenter vi trenger sårt i oppbyggingen av
Guds rike!. . .

. . . Selv om de deltar i navnet, skinner deres reserva-
sjoner og nølende holdning uunngåelig igjennom.
De passerer kanskje til og med gjennom våre hellige
templer, men dessverre lar de ikke de hellige templer
passere gjennom seg.» (Lys over Norge, jan. 1993, s. 62.)

Drøft følgende spørsmål:

• Hvem sin familie opplevde å bli adskilt ifølge denne
uttalelsen?

• Hvilken virkning har denne adskillelsen hatt på Guds
familie?

• Hvilken innsats er dere villige til å yte for å bidra til å
gjenforene Guds familie?

• Hva sa Joseph Smith til Brigham Young at de hellige
trengte for å hjelpe til å organisere vår himmelske Faders
familie? (Herrens ånd.)

Forklar at 3. april 1835 kom guddommelige sendebud til
Kirtland tempel og overdro prestedømsnøkler til Joseph
Smith som hjelp til å organisere Guds familie. Be elevene
lese Lære og pakter 110:11–16 og finne ut hvem disse
sendebud var, og hvilke nøkler de kom med.

Skriv overskriftene Samling, Abrahams evangelium og
Beseglende myndighet på tavlen. Forklar at for å organisere
Guds familie trengs nøklene til alle disse. Drøft etter tur
hver overskrift, og bruk følgende forslag etter behov.
Skriv viktige opplysninger fra deres diskusjon under hver
overskrift.

Samling

Be elevene lese Lære og pakter 110:11 og fortelle hvilke
prestedømsnøkler Moses gjenga. Forklar at Herren fra tid til
annen har adspredt eller flyttet medlemmer av Israels hus
bort fra Det hellige land og utover verden. De ti stammer,
som for det meste bodde i nordriket Israel, ble ført i fangen-
skap av assyrerne i år 721 f.Kr. De gjenværende stammer i
sydriket Juda ble ført som fanger til Babylon på Lehis tid og
ble adspredt igjen av romerne etter Jesu Kristi oppstandelse.
Les følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie, som var
medlem av De tolvs quorum:

Forklar at Herren lovet å samle Israels hus i de siste dager
(se 2. Nephi 10:7). Spør elevene hvorfor de tror Moses hadde
nøklene til innsamlingen (se 2. Mosebok 3:4–10). Be en elev
lese følgende uttalelse av president Joseph Fielding Smith,
som da var president for De tolvs quorum:

«Hvorfor ble Israel adspredt . . . Våre israelittiske
forfedre ble adspredt fordi de forkastet evangeliet,
vanhelliget prestedømmet, sviktet kirken og forlot
riket. . . Israel ble adspredt på grunn av frafall.
På grunn av deres ugudelighet og opprør adspredte
Herren i sin vrede dem blant hedningene i alle
jordens nasjoner.» (A New Witness for the Articles of
Faith, s. 515.)
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Spør: Hvordan samler vi Israels hus i dag? Be en elev lese
følgende uttalelse av president Spencer W. Kimball:

Spør:

• Hvorfor tror dere nøklene til innsamlingen er viktige
for oss?

• Hvordan kan dere hjelpe til med å samle vår himmelske
Faders familie?

Les følgende uttalelse av profeten Joseph Smith for elevene:

Bær vitnesbyrd om at fordi profeten Joseph Smith mottok
nøklene til innsamlingen, har Kirkens misjonærer
myndighet til å forkynne evangeliet og samle Israel i alle
land. Og på grunn av denne innsamlingen, er vi i stand
til å bygge templer og sørge for frelsende ordinanser for
vår himmelske Faders barn.

Abrahams evangelium

Be elevene lese Lære og pakter 110:12 og se etter hva Joseph
og Oliver deretter mottok. Be en elev lese følgende uttalelse
av eldste Bruce R. McConkie:

«Hva var så Abrahams evangelium . . . Det var et gud-
dommelig løfte om at hans ætt både i verden og i den
tilkommende verden skulle fortsette ‘så utallig som
stjernene, eller om I kunne telle sanden på havets bredd, 

«Hva var hensikten med å samle jødene eller Guds
folk i noen tidsalder? . . .

Hovedhensikten var å bygge et hus for Herren hvor
han kunne åpenbare for sitt folk ordinansene i sitt hus
og herlighetene i sitt rike og undervise folket om frel-
sens vei.» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 232.)

«Nå består Israels samling i at man slutter seg til den
sanne kirke og kommer til kunnskap om den sanne
Gud. . . Derfor har enhver person som har akseptert
det gjengitte evangelium, og som nå søker å tilbe
Herren på sitt eget tungemål og sammen med de
hellige i den nasjon hvor vedkommende bor, rettet seg
etter loven om Israels samling og er arving til alle
velsignelser som er lovet de hellige i disse siste dager.»
(The Teachings of Spencer W. Kimball, s. 439.)

«Moses hadde nøklene til Israels samling. Han førte
Israel ut av Egypt og inn i Kana’ans land. Det var hans
oppgave å komme i denne evangelieutdeling og gjengi
disse nøkler til samlingen i nyere tid.» (Church History
and Modern Revelation, 2:48.)

Spør:

• Hvilke velsignelser gir Abrahams evangelium de siste-
dagers-hellige? (Celestialt ekteskap og evige familier.)

• Hvorfor er disse velsignelsene viktige for dere?

Les Abraham 2:9–11 mens dere drøfter følgende spørsmål:

• Hvilke velsignelser ble Abraham og hans ætt lovet?

• Hvilket ansvar fikk Abrahams ætt? (De skulle bringe
evangeliet til alle nasjoner, se v. 9.)

• Hva skjer med alle som mottar evangeliet? (De blir en
del av Abrahams ætt eller familie, se v. 10.)

• Hvilke velsignelser vil komme til alle jordens familier
som aksepterer evangeliet som forkynnes av Abrahams
slekt? (Se v. 11.)

• Hvilke ordinanser er nødvendige for at vi skal oppnå
evig liv? (Svarene skulle innbefatte dåp og templets
ordinanser.)

Bær vitnesbyrd om at det å godta og etterleve evangeliet
organiserer eller forener Guds familie, og at de som ikke
etterlever evangeliet, forblir uorganisert.

Beseglende myndighet

Minn elevene på at da Moroni viste seg for Joseph Smith,
siterte han Malakis profeti om at Elijah skulle åpenbare
prestedømmet før Frelserens gjenkomst (se Malaki 4:5–6,
L&p 2:1, Joseph Smith – Historie 1:38–39). Denne profetien
ble oppfylt 3. april 1836 i Kirtland tempel. Les Lære og
pakter 110:13–16 sammen med elevene, og be dem fortelle
hva Elijah skulle gjøre og hvorfor. Spør:

• Hvordan vender barnas hjerter og deres fedres hjerter
seg til hverandre i dag?

• Hva hjelper disse prestedømsnøkler oss å forberede
oss til? (Jesu Kristi annet komme.)

• Les Malaki 4:1. Hvilken forbannelse ville ramme jorden
ifølge dette verset?

• Hva tror dere «ikke levner dem rot eller gren» betyr?
(Å bli alene tilbake uten familie.)

• Hvordan kan de prestedømsnøkler som Elijah gjenga,
velsigne dere og deres familie?

kunne I ikke telle den’ [L&p 132:30, 1. Mosebok 17,
Abraham 2:1–12].

Derfor dreide Abrahams evangelium seg om celestialt
ekteskap. . . , og som følge av det ble de rettferdige
blant alle fremtidige generasjoner sikret velsignelsene
ved en fortsettelse av ætten for bestandig, på samme
måte som det var for oldtidens Abraham [L&p 132].»
(Mormon Doctrine, s. 219–220.)
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Les den siste kommentaren til Lære og pakter 110:16 i Lære
og pakter – elevhefte – Religion 324–325 (s. 260). Legg merke til
følgende viktige punkter mens dere leser:

• Prestedømmets beseglende kraft binder alle ting på
jorden og i himmelen.

• Joseph Smith mottok myndighet til å utføre alle frelsens
ordinanser for levende og døde.

• Nøklene til den beseglende kraft gjør alle evangeliets
ordinanser gyldige.

• Disse nøkler gjør det mulig for trofaste medlemmer å
utføre beseglinger og andre frelsende ordinanser for sine
forfedre som er døde.

• Denne kraft vil frelse de lydige fra den forbannelse som
vil ramme jorden ved Herrens annet komme.

Bær vitnesbyrd om at Elijah gjenga myndigheten til å
besegle prestedømsordinanser for tid og all evighet. Forklar
at fordi denne myndigheten gjør det mulig for oss å bli
beseglet til våre foreldre, og de til sine foreldre osv. , kan
den beseglende myndighet organisere og binde Guds
familie sammen. Les Mosiah 5:15 og spør: Hva skjer når vi
er standhaftige, urokkelige og rike på gode gjerninger?

La en elev lese følgende uttalelse av eldste Howard W.
Hunter, som da var medlem av De tolvs quorum:

Innledning
Alle begår vi feil. Noen ganger er disse feilene enkle og
lette å rette på. Andre fører til alvorligere problemer. Lære
og pakter 111 viser at når vi begår feil med god hensikt,
kan Herren hjelpe oss å overvinne dem og til og med vende
dem til suksess. Bruce C. Hafen, som senere ble medlem av
De sytti, sa:

«Forsoningen kan fylle tomrom, rette på det som er skjevt,
og styrke det som er svakt.

Frelserens seier kan kompensere ikke bare for våre synder,
men også for vår utilstrekkelighet, ikke bare for våre
bevisste feil, men også for våre synder som er begått i

Lære og pakter 111

«Dette er det store verk som utføres i tidenes fyldes
evangelieutdeling, da fedrenes hjerter vendes til barna
og barnas hjerter til fedrene. Guds families enhet og
forløsning var målet for den guddommelige plan før
jordens grunnvoll ble lagt.» (Lys over Norge, juni 1972,
s. 228.)

uvitenhet, våre feilbedømmelser og våre uunngåelige
ufullkommenheter. Vår største forhåpning er mer enn å bli
tilgitt for synd – vi trakter etter å bli hellige, begavet rikelig
med Kristi egenskaper, å bli ett med ham, å bli ham lik.
Guddommelig nåde er den eneste kilde som til slutt kan
innfri dette håpet, etter alt vi kan gjøre.» (The Broken Heart
[1989], s. 20.)

(Se opplysningene for kapittel 111 i elevenes studieveiled-
ning for ytterligere innsikt.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren setter sine barns frelse høyt (se L&p 111:1–4, 7–10,

se også Sakarja 9:16–17, Malaki 3:17, L&p 18:10).

• Våre veier er ikke alltid Herrens veier (se L&p 111:1–2,
5–6, 11, se også Jesaja 55:8–9).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 169–170.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 260–262.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 111:1–4, 7–10. Herren setter sine
barns frelse høyt. (15–20 minutter)

Noen dager før klassen ber du en elev forberede en to
minutters rapport om de «eldre» innbyggere og grunnleg-
gere av byen Salem i Massachusetts. Be eleven bruke
kapittelinnledningen til Lære og pakter 111 og vers 7–9
samt kommentaren til Lære og pakter 111:9 i Lære og pakter –
elevhefte – Religion 324–325 (s. 261–262). Denne rapporten
gis mot slutten av dette undervisningsforslaget.

Vis en flaske vann og en papirlapp hvor det står skrevet en
stor pengesum. Spør:

• Hva ville dere helst ha: dette vannet eller den penge-
summen som papiret viser? Hvorfor?

• Når kan vann være mer verdifullt enn penger?

• Hvordan kan vann, ut fra et evig perspektiv, brukes slik
at det er mer verdifullt enn noe pengebeløp? (I ordinan-
sene dåp og nadverd.)

Les kapittelinnledningen til Lære og pakter 111 (se også
historisk bakgrunn for kapittel 111 i Lære og pakter – elevhefte
– Religion 324–325, s. 260). Be elevene finne hva dårskap
betyr, i elevens studieveiledning (se under «Forstå Skrif-
tene» for L&p 111). Les Lære og pakter 111:1 for å finne ut
hva Herren mente om at profeten Joseph Smith dro til
Massachusetts. Spør elevene om hva som var tåpelig med
å reise til Salem (se de første tre avsnittene i kommentaren
til L&p 111:1–6 i Institutt-boken, s. 260–261).
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Les vers 2–4, og drøft hvilken rikdom Herren hadde i Salem.
Gi elevene del i opplysninger du velger fra de siste tre
avsnittene i kommentaren til Lære og pakter 111:1–6 i
Institutt-boken (s. 261). Spør:

• Hva lærer dette dere om Herrens omsorg for sine barns
evige velferd?

• Hva betyr det for dere å vite at Herren betrakter dere
som en «rikdom»?

La elevene lese vers 7–10. Spør: Hvilke andre rikdommer i
tillegg til det store misjonærpotensialet i Salem kan Herren
ha tenkt på da han talte om «denne bys grunnleggere
og eldre innbyggere» (v. 9)? Etter en kort diskusjon lar du
eleven som har fått dette oppdraget, rapportere om hva
disse versene betyr. Oppfordre klassen til å oppsummere
hvordan Herren vendte profetens oppriktige hensikt fra
en feiltagelse til en velsignelse. Be dem forklare hvordan
han gjør det samme for dem.

Innledning
Vi kan lære noe viktig fra Thomas B. Marsh’ liv, den første
president for De tolv apostlers quorum i denne evange-
lieutdeling. Herrens råd til president Marsh i kapittel 112
viser at han kjenner Thomas’ sterke sider og svakheter.
«Opphøy ikke eder selv,» advarte Herren, «sett eder ikke
opp imot min tjener Joseph» (v. 15). «Vær du ydmyk; og
Herren, din Gud, skal lede deg ved hånden og gi deg svar
på dine bønner» (v. 10). Hvis president Marsh hadde gitt
akt på dette rådet, ville han hatt et lykkeligere liv. Vi kan
også finne større lykke ved ydmykt å følge Herren og hans
ledere i Kirken. (Se opplysningene for kapittel 112 i elevens
studieveiledning for ytterligere innsikt.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• De tolv apostler har prestedømmets nøkler og er kalt til

å bære vitnesbyrd om Kristus i alle nasjoner. De har fått
beskjed om å være ydmyke og ha rene hjerter, støtte
profeten og følge Frelseren (se L&p 112:1, 4–5, 10, 14–15,
21–22, 28–34, se også L&p 18:26–28, 107:23, 35).

• Hvis vi er ydmyke, vil Herren tilgi oss, lede oss og
besvare våre bønner (se L&p 112:3, 10).

• Når Herren kommer for å rense jorden, vil han
begynne med sin kirke, spesielt dem som bare later
som om de kjenner Herren (se L&p 112:23–26, se
også Matteus 7:21–23, Romerbrevet 9:6, Helaman 4:11,
L&p 41:1–5).

Lære og pakter 112

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 173–176.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 262–265.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presenta-
sjon 17, «Hvis de ikke forherder sine hjerter» (11.45),

kan brukes når Lære og pakter 112 gjennomgås (se under-
visningsforslag i Visningshjelp – Lære og pakter og Kirkens
historie).

Lære og pakter 112:3, 10. Hvis vi er ydmyke, vil
Herren tilgi oss, lede oss og besvare våre bønner.
(10–15 minutter)

Be noen elever foreslå ord som beskriver en ydmyk person
de kjenner. Hvis det passer, lar du dem ta med et eksempel
på vedkommendes ydmykhet. Les Lære og pakter 112:3,
10 og drøft følgende spørsmål:

• Hva føler personer som er oppriktig ydmyke, overfor
sin himmelske Fader?

• Hvordan forholder en ydmyk holdning seg til vår evne
til å motta svar på bønner?

• Hvordan kan Herren lede de ydmyke?

• Hvordan kan vi utvikle ydmykhet?

Les følgende uttalelse av president Spencer W. Kimball for
elevene:

Les følgende uttalelse av eldste Gene R. Cook, og be elevene
lytte etter hvordan ydmykhet kan påvirke våre bønner:

«Når vi er ydmyke, føler vi vår avhengighet av
Herren. På grunn av denne følelse av avhengighet
vender vi oss til ham for å få hjelp og veiledning
på mange områder – og har et åpent hjerte og sinn til
å motta denne. . .

Når vi erkjenner at vi er avhengige av Herren, blir
vi mer ydmyke – og vi får større evne til virkelig å
kommunisere med Herren. De som er oppriktig 

«Hvordan blir man ydmyk? For meg betyr det at man
stadig må bli påminnet om sin avhengighet. Hvem
er man avhengig av? Av Herren. Hvordan minner
man seg selv på det? Ved virkelig, stadig, ydmyk,
takknemlig bønn. . .

Ydmykhet er å være lærevillig – en evne til å innse
at ikke alle dyder og evner er konsentrert i en selv.»
(The Teachings of Spencer W. Kimball, s. 233.)
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Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan får vi hjelp til å vende oss til Herren ved å innse
at vi er avhengige av ham?

• Hvordan kan dette øke vår ydmykhet og gjøre våre
bønner mer meningsfylte?

Lære og pakter 112. Thomas B. Marsh’ frafall
lærer oss hvor viktig det er å beholde Herrens

ånd ved ydmykt å følge våre ledere i Kirken. 
(25–30 minutter)

Før klassen tegner du den oversikten som står nederst på
siden, på tavlen.

Be to elever som kjenner hverandre godt, komme frem.
Still den første eleven spørsmål som:

• Hvor godt kjenner du den andre eleven?

• Hvordan ble du så godt kjent med denne personen?

Spør den andre eleven: Hvem kjenner deg bedre enn den
første eleven? Be klassen drøfte hvor godt vår himmelske
Fader kjenner denne eleven. Spør: Hvorfor kjenner han hver
enkelt av oss så godt? (Han vet alt, se 2. Nephi 9:20.)

Bær vitnesbyrd om at vår himmelske Fader kjenner oss
bedre enn vi kjenner oss selv. Han kan gi oss råd fordi han
kjenner vår styrke og våre svakheter og hva som gir oss
størst glede. Les Lære og pakter 31:9, 12–13, 112:2, 10, 15
og skriv på tavlen det rådet Thomas B. Marsh fikk i disse
versene. Drøft følgende spørsmål:

S  M  T  W  TH  F  S

ydmyke, vil også gjøre alt som står i deres makt for å
gjøre sin del, for de vet at svar på bønn er en felles
innsats og krever anstrengelse fra både mennesket og
Gud.» (Receiving Answers to Our Prayers, s. 20, 23–24.)

• Hvilke svakheter kjempet Thomas B. Marsh med?

• Hvilket råd ga Herren som kan hjelpe personer som er
utålmodige og stolte?

Fortell elevene at president Marsh forlot Kirken vel et år
etter at kapittel 112 ble gitt, på grunn av en uoverensstem-
melse angående fløte. Be en elev lese George A. Smiths
beretning om denne uoverensstemmelsen i elevens studie-
veiledning (se under «Forstå Skriftene» for L&p 31:9–13).
Les rekken av begivenheter i oversikten på tavlen. Vend
tilbake til elevens studieveiledning og les president Gordon
B. Hinckleys uttalelse. Les første del av bror Marsh’ uttalelse
som avsluttes med hans spørsmål: «Hvordan og når mistet
du Ånden?» Henvis elevene til oversikten på tavlen og spør:
Når tror dere Thomas B. Marsh mistet Ånden? Hvorfor?
Etter litt drøfting leser dere resten av bror Marsh’ uttalelse i
elevens studieveiledning.

Oppfordre noen elever til å fortelle med én setning hva
de har lært av Thomas B. Marsh’ opplevelse. Les følgende
uttalelse av profeten Joseph Smith for elevene:

Forklar at ett av spørsmålene i et intervju for tempelanbefa-
ling er om vi oppholder våre ledere. Vi må kunne si ja før
vi mottar anbefaling. Bær vitnesbyrd om at ved å oppholde
profeten og andre ledere i Kirken kan vi beholde Den hellige
ånd, og hvis vi stiller oss kritiske til dem, taper vi Ånden.

«Jeg vil gi dere en av nøklene til Rikets mysterier. Det
er et evig prinsipp, som har vært uløselig forbundet
med Gud fra all evighet av, nemlig at det menneske
som står frem for å fordømme andre, som finner feil
ved Kirken og sier at den tar feil mens han selv er
rettferdig, kan være forvisset om at han er på vei til å
falle fra; og hvis han ikke omvender seg, vil han falle
fra like sikkert som Gud lever.» (Profeten Joseph Smiths
læresetninger, s. 116.)
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2. mai 1835 – Thomas B. 
Marsh blir president for 
De tolv apostlers quorum

Strid, misunnelse,
det å finne feil,

stolthet

Thomas B. 
Marsh’ frafall

24. oktober 1838 – 
Thomas B. Marsh
gir en beediget,

skriftlig erklæring om 
at Kirken er en fiende 
av delstaten Missouri.

27. oktober 1838 – 
Guvernør Boggs i 
Missouri utsteder

utryddelsesordre mot 
Kirkens medlemmer.

30. oktober 1838 – 
17 blir drept i 
en massakre

ved Haun’s Mill.

Vinteren 1838–39 – 
12 000 til 15 000 

medlemmer
blir hjemløse.

6. september 1857 – 
19 år senere taler

Thomas B. Marsh i 
Salt Lake City og
ber om tilgivelse.



Innledning
Apostelen Peter forkynte: «Intet profetord i Skriften er gitt
til egen tydning» (2. Peter 1:20). En av de store velsignelser
ved fortsatt åpenbaring er den hjelp vi mottar til å forstå
Skriftene. Ofte kommer den beste forståelse av et skriftsted
fra andre vers i Skriftene. Lære og pakter 113 inneholder
spørsmål i forbindelse med Jesajas skrifter, sammen med
profeten Joseph Smiths inspirerte svar på disse spørsmålene.

En av rollene en profet har, er å tolke hellig skrift. President
J. Reuben Clark jr. , som var rådgiver i Det første president-
skap, forklarte:

«Det er kun Kirkens president, den presiderende høyprest,
som oppholdes som profet, seer og åpenbarer for Kirken,
og kun han har rett til å motta åpenbaringer for Kirken,
enten nye eller endringer, eller å gi autoritative fortolk-
ninger av Skriften som skal være bindende for Kirken.»
(«When Are Church Leaders’ Words Entitled to Claim of
Scripture?» Church News, 31. juli 1954, s. 10, sitert i Lys over
Norge, jan. 1997, s. 6.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herrens profet kan motta åpenbaring for å tolke hellig

skrift (se L&p 113).

• Herren har gjengitt rikets nøkler og gitt oss preste-
dømmet, som har makt til å forløse det adspredte Israel
og opprette Sion (se L&p 113:5–10, se også L&p 86:8–10).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 265–266.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 113. Herrens profet kan motta åpen-
baring for å tolke hellig skrift. (15–20 minutter)

Stubb

Kvist

Rotskudd

Lære og pakter 113

Be en elev tegne et tre på tavlen (pass på at eleven tar
med rotskudd, stamme og grener). Merk treet slik som i
diagrammet her. La klassen lese Jesaja 11:1–5, 10 og prøve
å finne ut hva rotskuddet, stubben og kvisten represen-
terer. Når de har drøftet dette noen minutter, ber du dem
finne Lære og pakter 113:1–6 og finne hva disse tre symbo-
lene står for. Spør:

• Hvem er Isais stubb (stamme)? (Se L&p 113:1–2.)

• Hvilke ord i Jesaja 11:1–5 beskriver Jesus Kristus?

• Hvem kan kvisten (grenen) representere? 
(Se L&p 113:3–4.)

• Hvilke ord i vers 4 kan beskrive Joseph Smith?

• Hvem kan rotskuddet representere? (Se L&p 113:5–6.)
(Merk: La elevene streve litt med dette spørsmålet.)

• Hva «tilkommer» «med rette» denne personen, ifølge
vers 6?

• Hvilken hensikt tjener prestedømmet og rikets nøkler?

For å hjelpe elevene å forstå hvem som er Isais rotskudd,
kan du lese følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie
for dem:

Påpek at Moroni siterte Jesaja 11 for profeten Joseph Smith
natten mellom 21. og 22. september 1823 og fortalte ham
«at det var ved å bli oppfylt» (Joseph Smith – Historie 1:40).

La halve klassen lese inni seg Jesaja 52:1 og Lære og
pakter 113:7–8. La den andre halvdelen lese Jesaja 52:2 og
Lære og pakter 113:9–10. Be hver gruppe fortelle hva de
lærte. Be dem gi eksempler på hvordan profetens forkla-
ringer klargjør Jesajas ord. Spør: Hvordan kan kunnskap
om dette påvirke den måten dere lytter til dagens profet på
når han taler?

Bær vitnesbyrd om at Herren har velsignet oss med en
profet som kan hjelpe oss å forstå Skriftene. Les president
J. Reuben Clark jr.s uttalelse i innledningen til kapittel 113
ovenfor.

«Tar vi feil når vi sier at profeten. . . som nevnes
[i Jesaja 11:10], er Joseph Smith, som mottok preste-
dømmet og rikets nøkler, og som løftet banneret for
å samle Herrens folk i vår evangelieutdeling? Og
er han ikke også en ‘tjener i Kristi hender, [som] er
dels en etterkommer av Isai så vel som av Efraim
eller av Josefs hus, og til hvem der er gitt stor makt’?
(L&p 113:4–6.) De som har ører som er innstilt på
Den uendeliges hvisken, forstår hva disse ting betyr.»
(The Millennial Messiah, s. 339–340.)

Ohio- og Missouri-perioden

192



Innledning
I Lære og pakter 114:1 gir Herren eldste David W. Patten
beskjed om å gjøre seg klar til å reise på misjon våren 1839
sammen med elleve andre. Eldste Patten var ikke i stand
til å oppfylle denne misjonen, for han ble drept i kamp med
en fiendtlig mobb i oktober 1838. Eldste Patten forble trofast
mot Kirken helt til livets slutt, mens noen av de andre som
ble kalt på denne misjonen, ikke var det. I vers 2 ga Herren
instruksjon om at de som ikke forble trofaste, skulle erstattes
av andre. (Se opplysningene for kapittel 114 i elevens studie-
veiledning for ytterligere innsikt.)

Det er mange måter å tjene vår himmelske Fader på i
Kirken. Selv små tjenestegjerninger er verdifulle. Herren
forkynte: «Derfor, bli ikke trette av å gjøre godt, for I
legger grunnvollen til et stort verk. Og ut av ringe ting
kommer det som er stort» (L&p 64:33). President Thomas
S. Monson i Det første presidentskap sa:

«Gjennom ydmyk bønn, flittig forberedelse og trofast
tjeneste kan vi lykkes i våre hellige kall. . .

. . . Ingen følelse overgår den vi blir overveldet av når vi
skjønner at vi har vært i Herrens tjeneste, og at han har
latt oss bidra til å oppfylle hans hensikter.» (Lys over Norge,
jan. 1992, s. 54.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Vi skulle forberede oss nå slik at vi kan tjene Herren

effektivt når vi blir kalt (se L&p 114:1).

• Herren vil erstatte dem han kaller til å tjene, hvis de ikke
er trofaste (se L&p 114, se også L&p 118).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 186, 200.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 267.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 114, 118. Herren vil erstatte dem
han kaller til å tjene, hvis de ikke er trofaste. 
(10–15 minutter)

Syng eller les teksten til «Kan hende det er på fjellets sti»
(Salmer, nr. 165). Spør:

• Hva slags arbeid i Kirken tenker dere på når dere synger
denne salmen?

Lære og pakter 114

• Hvilke ord i denne salmen angår mer enn misjonærar-
beid?

Les Lære og pakter 112:19–21, 118:3 og skriv på tavlen de
løfter Herren gir til dem som tjener ham trofast. Spør:

• Hvilke av disse velsignelser angår heltidsmisjonærtje-
neste?

• Hvilke kan også gjelde andre kall i Kirken?

Spør hvordan vår trofaste tjeneste i Kirken påvirker andre
(se Jakobs bok 1:19). Be elevene lese Lære og pakter 114,
118:1, 6. Drøft hva som skjer med mennesker hvis de
mister sin tro og sitt vitnesbyrd. (Elevene kan få hjelp med
vanskelige ord i disse versene i elevens studieveiledning.)
Sammenlign dette med Herrens løfter som er skrevet på
tavlen.

Oppfordre elevene til å skrive et takkekort til en som har
vært til velsignelse for dem mens vedkommende oppfylte
et kall i Kirken.

Innledning
I dag er det noen som omtaler Kirken som «Mormon-
kirken». Eldste Russell M. Nelson har sagt:

«Før noe annet navn blir vurdert som en fullgod erstatning,
burde enhver som er omtenksom og ærbødig, vurdere
hvilke følelser vår himmelske Fader har som har gitt
navnet. . .

Han ga en høytidelig advarsel: ‘Derfor må alle mennesker
vokte seg hvordan de bruker mitt navn’ (L&p 63:61).
Og han føyde til: ‘Kom ihu at det som kommer fra det høye,
er hellig og må omtales med forsiktighet’ (L&p 63:64).
Derfor er det slik at på samme måte som vi ærer hans hellige
navn, ærer vi også det navn han har fastsatt for sin kirke.»
(Lys over Norge, juli 1990, s. 14, 16.)

Dette navnet, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, ble
åpenbart i kapittel 115. (Se opplysningene for kapittel 115 i
elevens studieveiledning for ytterligere innsikt.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren erklærte at hans kirke i denne evangelieutdeling

skulle hete Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
(se L&p 115:3–4, se også 3. Nephi 27:8).

• Sions staver er en beskyttelse og et tilfluktssted fra
ugudelighet i de siste dager. Herren beskytter oss når vi
bygger hans templer, tilber i dem og følger hans profeter
(se L&p 115:5–19).

Lære og pakter 115

Lære og pakter 115
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Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 187.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 268–269.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 115:1–4. Herren erklærte at
hans kirke i denne evangelieutdeling skulle

hete Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. 
(15–20 minutter)

Skriv følgende navn på tavlen: Kristi kirke, Mormonkirken,
Jesu Kristi kirke, Guds kirke, Siste-dagers-helliges kirke. Spør
elevene hva disse navnene har felles. (Alle ble brukt som
benevnelse på Kirken i dens tidligste tid.) Be elevene lese
kapittelinnledningen til Lære og pakter 115 (også vers-
sammendraget) og vers 1–4. Oppfordre dem til å merke det
navn Herren ga sin kirke (Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige). Be elevene lese 3. Nephi 27:8 og spør:

• Hvorfor er det viktig at Herrens kirke bærer hans navn?

• Hvor mange år etter at Kirken ble organisert, ble navnet
til Kirken åpenbart? (Se L&p 20:1.)

• Hva mer må en kirke ha for å være Jesu Kristi sanne
kirke? (Den må være bygget på Jesu Kristi evangelium
[se 3. Nephi 27:8], den må ha apostler og profeter
[se Efeserne 2:19–20] osv.)

La elevene krysshenvise Lære og pakter 115:3–4 med Lære
og pakter 1:30. Drøft følgende spørsmål:

• Hva sier Herren om sin kirke i Lære og pakter 1:30?

• Hva gjør Frelserens kirke til en «levende kirke?»

• Hva kan vi som medlemmer av Herrens kirke gjøre for
å glede ham i dag?

Les eldste Russell M. Nelsons uttalelse fra innledningen
til kapittel 115 ovenfor. Drøft hvordan vi viser Herrens
navn ærbødighet ved å leve som trofaste medlemmer av
hans kirke.

Lære og pakter 115:5–19. Sions staver er en beskyt-
telse og et tilfluktssted fra ugudelighet i de siste
dager. Herren beskytter oss når vi bygger hans
templer, tilber i dem og følger hans profeter. 
(20–25 minutter)

Sett et klart glass på et brett, og fyll det halvveis med vann.
Legg en kork i glasset. Be en elev holde glasset over brettet
uten å la korken komme bort i sidene. (Korken vil ha en
tendens til å flyte over til sidene.) Sett glasset på brettet, og
hell langsomt vann i til kanten. (Korken vil nå ha tendens
til å flyte inn til midten.) Spør klassen hvorfor korken flyter
inn til midten. La elevene se på vann-nivået og fortelle
hvordan det er sammenlignet med sidene i glasset. (Vannets
nivå i midten er høyere enn sidene i glasset.)

S  M  T  W  TH  F  S

Be elevene lese Lære og pakter 115:5–6 og sammenligne
elementene i versene med vannet, korken og sidene i
glasset. Bruk følgende spørsmål etter behov:

• Hvis korken representerer dere og sidene i glasset
representerer fristelsene og syndene som omgir oss, hva
kan da det å heve vannets nivå representere? (At de
hellige blir styrket når de etterlever evangeliet og samles
i grener, ward, distrikter og staver.)

• Hvordan kan andre medlemmer av Kirken gi dere styrke
til å heve dere over fristelse?

• Hva må de hellige gjøre etter at de har hevet seg over
fristelsen, ifølge disse versene?

• Hvordan kan vi stå opp og være et lys for andre?
(Se Matteus 5:14–16.)

• Hva betyr ordene banner, beskyttelse og tilflukt? (Hjelp til
noen av disse ordene finnes i elevens studieveiledning.)

• Hvordan kan Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
være banner, beskyttelse og tilflukt?

• Hvorfor er det lettere å etterleve evangeliet når dere er
sammen med andre som har de samme normer?

Les Lære og pakter 115:7–11 for å finne ut hvorfor Herren
ønsket at de hellige skulle samles i Far West. (Merk: Mer
om templet i Far West finnes i undervisningsforslaget for
Lære og pakter 124:49–55.) Les følgende uttalelse av
profeten Joseph Smith:

Les Lære og pakter 115:17–18 og la elevene merke hvor de
hellige skulle samles, i tillegg til Far West. Forklar at de
siste-dagers-hellige i Kirkens første tid ble kalt til å bo
sammen på bestemte steder. Be elevene nevne eksempler
(Ohio, Missouri, Illinois, Utah). Les følgende uttalelse av
president Spencer W. Kimball:

«I Kirkens første tid pleide vi forkynne at medlem-
mene skulle komme til Utah som ledd i samlingspro-
sessen, stort sett fordi det var det eneste sted i hele
verden hvor det var et tempel. Nå. . . er det ikke lenger
nødvendig å bringe folket helt til Salt Lake City. . .

«Den plan som ble lagt i himmelens rådsforsamlinger
før denne jord ble til, gikk ut på at prestedømmets lover
og prinsipper skulle være betinget av at folket ble sam-
let i enhver tidsalder. . . Ordinanser innstiftet i himlene
før denne jords grunnvoll ble lagt – med prestedøm-
met og for menneskenes frelse – kan ikke endres eller
forandres. Alle må frelses etter de samme prinsipper.

Det er av samme grunn at Gud samler sitt folk i de siste
dager, for å bygge et hus for Herren som kan berede dem
for ordinanser og begavelser, for tvetting og salving
osv.» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 233.)
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Bær vitnesbyrd om at vi kan overvinne fristelse og glede oss
over Herrens velsignelser når vi tilber i templet. La elevene
få del i følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley:

Innledning
Steder som Betlehem, Den hellige lund og Cumorah-høyden
er hellige på grunn av hendelsene som fant sted der. Et
annet hellig sted er Adam-ondi-Ahman i Daviess County i
Missouri. Her samlet Adam sine rettferdige etterkommere
før sin død og «profeterte. . . hva som skulle skje [dem]
inntil den siste generasjon» (L&p 107:56, se v. 53–55). Adam-
ondi-Ahman vil også være stedet for en viktig samling i
de siste dager. Eldste Bruce R. McConkie beskrev den som
«den største forsamling av trofaste hellige noensinne
på planeten Jorden. Det vil være et nadverdsmøte. Det
vil være en dommens dag for de trofaste i alle tidsaldre.»
(The Millennial Messiah, s. 579.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Fader Adam vil vende tilbake til Adam-ondi-Ahman til

en stor samling av de rettferdige forut for Jesu Kristi
annet komme (se L&p 116, se også Daniel 7:13–14, 22,
L&p 27:5–14, 107:53–56).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 187–189.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 270.

Lære og pakter 116

«Jeg har et brennende ønske om at siste-dagers-hellige
over hele verden skal ha et tempel i rimelig nærhet. . .
Arbeidet går omtrent så raskt som det kan gå. Jeg ber
stadig om at det på en eller annen måte må kunne
fremskyndes, så flere av vårt folk kan få lettere adgang
til et hellig Herrens hus.» (Lys over Norge, jan. 1996,
s. 56.)

Og slik finner innsamlingen sted. Korea er samlings-
stedet for koreanere, Australia for australiere, Brasil
for brasilianere, England for englendere.» (Conference
Report, Korea Area Conference, 1975, s. 60–61.)

Undervisningsforslag 
Merk: Se undervisningsforslagene for Lære og pakter
27:5–14 og 107:40–57 for idéer til gjennomgåelse av Lære og
pakter 116, samt opplysningene for kapittel 107 i elevens
studieveiledning.

Innledning
Da den rike unge mannen kom til Frelseren og spurte hva
han måtte gjøre for å få evig liv, belærte Frelseren ham slik:
«Selg alt det du eier, og del ut til de fattige. Så skal du få
en skatt i himmelen. Kom så og følg meg» (Lukas 18:22).
Den unge mannen «ble trist til sinns for dette ord og gikk
bedrøvet bort, for han var meget rik» (Markus 10:22). For
noen mennesker er materielle eiendeler en av jordelivets
største prøver. Da kapittel 117 ble gitt, hadde Newel K.
Whitney, biskopen i Kirtland, og William Marks, biskopens
medhjelper, eiendommer som de nølte med å selge for at de
skulle komme Kirken til gode. Men som et resultat av denne
åpenbaringen var de lydige mot Herrens befaling. Ofte
bruker vi for mye av vår tid på å samle oss verdslige eien-
deler. Gud har all makt, og når vi tjener ham og følger hans
råd om først å søke hans rike, vil han la «alle ting. . . tjene
til [vårt] beste» (L&p 90:24, se også Jakobs bok 2:18–19).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• De hellige skulle ikke begjære materielle eiendeler.

Herren kan sørge for dem og deres familier 
(se L&p 117:1–8, se også L&p 88:123, 104:78–80, 118:1–3).

• Trofast tjeneste er viktigere enn hvilken stilling man har i
Kirken (se L&p 117:11, se også Matteus 6:24).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 188–189.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, 271–273.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 117:1–8. De hellige skulle ikke
begjære materielle eiendeler. Herren kan sørge
for dem og deres familier. (10–15 minutter)

Skriv en liste omtrent som denne på tavlen:

• kostbare klær

• plassering på basketballaget

Lære og pakter 117

Lære og pakter 117
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• tempelekteskap

• klassepresidentskap

• sterkt vitnesbyrd

• ren samvittighet

• kavaler til skoledansen

• trofasthet i Kirkens tjeneste

Fortell elevene: Tenk dere at punktene på tavlen beskriver
deres liv. Plutselig står dere foran Frelseren for å bli dømt.

• Hvilke av disse punktene ville være viktigst for dere i
det øyeblikket?

• Hvorfor kan noen av de andre være av mindre verdi?

Fortell elevene at vi noen ganger blander sammen det som
er viktigst, med det vi ønsker oss i øyeblikket. Be elevene
lese Lære og pakter 117:1–4 og streke under en synd som
angår en slik forvirring. Spør elevene hva de tror Herren
mente da han spurte: «Hva betyr eiendom for meg?»
Les vers 5. La en elev lese annet avsnitt i kommentaren
til Lære og pakter 117:1–6 i Lære og pakter – elevhefte –
Religion 324–325 (s. 271). Spør:

• Hva begjærte bror Marks og bror Whitney?

• Les Lære og pakter 19:26. Hva sa Herren til Martin
Harris i dette verset?

• Hvordan forholder dette verset seg til Lære og
pakter 117:1–5?

Be elevene lese Lære og pakter 117:6–8 og skrive et
sammendrag på én setning av hvert vers. La noen elever
lese en av setningene sine.

Les Lære og pakter 118:3 og forklar hva Herren lovet
familiene til de apostler som skulle reise på misjon. Hvordan
kan Herren sørge for disse familiene, ifølge Lære og pakter
117:6? Oppfordre elevene til å fortelle hvordan de har sett
Herren sørge for materielle velsignelser i trange tider for
dem, medlemmer av deres familier eller andre de kjenner.

Innledning
Som siste-dagers-hellige synger vi ofte «Jeg går hvor du
sender meg hen» (se Salmer, nr. 165) når vi sender våre
venner og familiemedlemmer på misjon. Vi stopper ikke
alltid opp og tenker over at deres kall kan føre dem ut i
fare på grunn av endringer i verdenssituasjonen. Vi har et
eksempel fra 1838 da Herren befalte sine apostler å dra ut
fra Far West i Missouri 26. april 1839 for å reise på misjon

Lære og pakter 118

til England. Da den dagen opprant, hadde guvernør Lilburn
W. Boggs utstedt sin utryddelsesordre, og de hellige var
drevet ut av Missouri. Apostlenes reaksjon på dette misjons-
kallet er en leksjon i lydighet og tillit til Herren. (Se opplys-
ningene for kapittel 118 i elevens studieveiledning for
ytterligere innsikt.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren kaller andre til å erstatte apostler som ikke

forblir trofaste (se L&p 118:1, 6, se også Ap.gj. 1:20–26,
L&p 114:2).

• Herren kaller sine tjenere til å forkynne hans evangeliums
fylde over hele verden (se L&p 118:3–5).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 190,

226–227.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 273–274.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 118. Herren kaller sine tjenere til å
forkynne hans evangeliums fylde over hele verden.
(15–20 minutter)

La en elev lese Lære og pakter 118 for klassen. Be elevene
sammenligne datoen i kapittelinnledningen til denne åpen-
baringen med datoen i vers 5. Skriv de to datoene på tavlen.
Drøft følgende spørsmål:

• Hvor skulle apostlene forkynne evangeliet? 
(Se under «Forstå Skriftene» for L&p 118:4 i elevens
studieveiledning.)

• Hvor var profeten Joseph Smith våren 1839?
(Se kapittelinnledningen til L&p 121.)

Be en elev lese første avsnitt av «Forstå Skriftene» for Lære
og pakter 118:5 i elevens studieveiledning. Spør:

• Hvor befant resten av de hellige seg på denne tiden?

• Hvor trygt var det for apostlene å reise tilbake til
Missouri i april 1839?

• Tror dere at apostlene under disse omstendigheter
kunne ha blitt unnskyldt for å møtes i Far West forut for
misjonen? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Les følgende uttalelse av eldste Wilford Woodruff, som da
var medlem av De tolvs quorum:

«Da president [Brigham] Young stilte følgende
spørsmål til De tolv: ‘Brødre, hva vil dere gjøre med
hensyn til dette?’, lød svaret: ‘Herren har talt, og vi 
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Spør:

• Hva lærer dere av apostlenes holdning til Herrens ord
om å rette seg etter vanskelige befalinger?

• Hvordan angår denne beretningen en som føler at det
å reise på heltidsmisjon eller virke i et kall i Kirken kan
være for vanskelig?

Be en annen elev lese resten av «Forstå Skriftene» for
Lære og pakter 118:5 i elevens studieveiledning. La elevene
deretter gjøre oppgave A.

Innledning
I kapittel 119 ga Herren oss for første gang tiendeloven slik
vi etterlever den i dag. President Joseph F. Smith forklarte:

«Tiendeloven ble innført fordi folket ikke kunne rette seg
etter en høyere lov. Hvis vi kunne etterleve innvielsesloven,
ville det ikke være behov for tiendeloven, for den ville
inngå som en del av den høyere lov. Innvielsesloven krever
alt, tiendeloven krever bare en tiendedel av deres årlige
inntekt.» («Discourse by President Joseph F. Smith», Millen-
nial Star, 18. juni 1894, s. 386.)

Kapittel 119 definerer tiende, og kapittel 120 forklarer hvem
som avgjør hvordan tiendemidlene skal brukes.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Det første presidentskap, De tolv apostlers quorum og

Det presiderende biskopsråd administrerer Kirkens tien-
demidler. Tiendemidlene brukes til å bygge opp Herrens
rike, for eksempel ved å støtte misjonærarbeid og bygge
møtehus, templer og Seminar- og Institutt-bygninger
(se L&p 119:1–2, 120, se også L&p 97:10–14).

• Tiende betyr å gi Herren en tiendedel av deres årlige
inntekt (se L&p 119:3–7, se også Alma 13:15).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 190–191.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 275–277.

Lære og pakter 119–120

må adlyde.’ Vi følte at Herren Gud hadde gitt oss
befalingen, og vi hadde tro til å gå fremad og oppfylle
den. Vi mente det var hans sak om vi overlevde
eller døde mens vi oppfylte den. Vi la ut på reisen til
Missouri.» (Journal of Discourses, 13:159.)

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 119:1–2, 120. Det første president-
skap, De tolv apostlers quorum og Det presiderende
biskopsråd administrerer Kirkens tiendemidler.
Tiendemidlene brukes for å bygge opp Herrens rike.
(10–15 minutter)

Vis elevene et bilde av et møtehus eller et tempel. Spør:

• Hvor mye tror dere det koster å bygge et møtehus?
et tempel?

• Hvor mange møtehus tror dere det bygges hvert år i Kirken?

• Hvilke velsignelser mottar Kirkens medlemmer på
grunn av disse bygningene?

Gi elevene del i følgende uttalelse av president Gordon
B. Hinckley:

Les Lære og pakter 119:1–3, 120 og spør:

• Hvor får Kirken penger fra til å oppføre disse
bygningene?

• Hvem avgjør hvordan tiendemidlene skal brukes?

• Hva annet brukes tiendemidler til?

Les følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks:

Spør: Hva har tiende med tempeltilbedelse å gjøre i
tillegg til at templer bygges ved hjelp av tiendemidler?
Les følgende uttalelse av president George F. Richards,
som var president for De tolvs quorum:

«Tiendeloven i Kirken anses å være av så stor betyd-
ning, som en prøve på tro, at et medlem som ikke tror
på og praktiserer den som en guddommelig lov, ikke
regnes verdig til å motta prestedømmet og templets
velsignelser.» (Conference Report, okt. 1945, s. 26–27.)

«Ved åpenbaring har Herren bestemt at bruken av disse
tiendemidlene skal ledes av hans tjenere, Det første
presidentskap, De tolvs quorum og Det presiderende
biskopsråd (se L&p 120). Disse midlene brukes til å
bygge og vedlikeholde templene og møtehusene, til å
drive vårt verdensomspennende misjonærarbeid, til å
oversette og utgi hellig skrift, til å skaffe ressurser til å
forløse de døde, til å finansiere religionsundervisning og
til å støtte andre formål i Kirken i henhold til de utpekte
Herrens tjeneres valg.» (Lys over Norge, juli 1994, s. 36.)

«Etter hvert som Kirken vokser, må vi gjøre plass for
vårt folk. Vi vil fullføre eller innvie 600 nye bygninger
i år. Dette er et enormt foretagende.» («Larry King
Live», Ensign, nov. 1998, s. 108.)
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Forklar at vi ikke betaler tiende bare for å bygge templer,
men også for å være verdige til å være i dem. Oppfordre
elevene til alltid å betale full tiende.

Lære og pakter 119:3–7. Tiende betyr å gi Herren en
tiendedel av deres årlige inntekt. (25–30 minutter)

Vis elevene ti gjenstander (for eksempel ti epler, blyanter
eller stoler). Ta bort en av gjenstandene, og spør hvilket prin-
sipp i evangeliet dette skildrer. Les Lære og pakter 119:1,
3–7 og spør:

• Hvem betaler dere tiende til? (Herren, gjennom hans
representant, biskopen.)

• Hva taper dere til sist hvis dere ikke betaler tiende?

• Les Malaki 3:8–10, Lære og pakter 64:23. Hvilke velsig-
nelser er et resultat av å betale tiende, ifølge disse
versene?

Gi elevene del i følgende uttalelser. President Gordon
B. Hinckley sa mens han var rådgiver i Det første presi-
dentskap:

Eldste Dallin H. Oaks sa:

Spør:

• Hvor mye krever Herren som tiende, ifølge vers 4?

• Hvem ville det være klokt å snakke med hvis dere
har spørsmål angående tiende? (Biskopen.)

• Når snakker vi med biskopen og rapporterer vår
tiendestatus? (Under tiendeoppgjøret.)

«Enkelte mennesker sier: ‘Jeg har ikke råd til å betale
tiende.’ De som setter sin lit til Herrens løfte, sier:
‘Jeg har ikke råd til ikke å betale tiende.’» (Lys over
Norge, juli 1994, s. 35.)

«Jeg sier ikke at hvis du betaler en ærlig tiende, vil du
få ditt drømmehus, en Rolls Royce og en leilighet på
Hawaii. Herren vil åpne himmelens sluser etter våre behov,
ikke etter hvor grådige vi er. Hvis vi betaler tiende for
å bli rike, gjør vi det i feil hensikt. Den grunnleggende
hensikt med tienden er å gi Kirken de nødvendige
midler til å gjennomføre Herrens verk. Den velsignelse
giveren får,. . . kommer ikke alltid i form av økonomiske
eller materielle goder.» («Den hellige tiendelov»,
Lys over Norge, mai 1991, s. 4.)

Eldste Howard W. Hunter sa mens han var medlem av
De tolvs quorum:

President Gordon B. Hinckley har sagt:

President Brigham Young forkynte:

Drøft følgende spørsmål:

• Hva sa president Brigham Young at Herren krever i
tillegg til en tiendedel av våre penger og eiendeler?
(Vår tid og talenter.)

• Hvordan kan dere betale tiende av deres tid og talenter?

• Hva er ti prosent av 20 år?

• Hvordan kan en misjon være som tiende av en ung
manns tid?

• Hva annet kan vi gjøre for å gi Herren av vår tid og våre
talenter? (Virke i kall i Kirken og gjøre andre tjenester.)

Bær ditt vitnesbyrd om tiende. Om mulig kan du fortelle om
en personlig opplevelse som illustrerer hvilke velsignelser
som kommer når man betaler full tiende, eller be en elev
fortelle om en opplevelse.

«Vi tilhører ikke oss selv, vi er dyrt kjøpt, vi er Herrens.
Vår tid, våre talenter, vårt gull og sølv, vår hvete og
vårt fine mel, vår vin og vår olje, vårt kveg og alt på
denne jord som vi har i vår besittelse, er Herrens, og
han krever en tiendedel av dette til å bygge opp sitt
rike.» (Læresetninger fra Kirkens presidenter – Brigham
Young, s. 156.)

«Faktum er at tiende er Herrens finanslov. Den kom
som åpenbaring fra ham. Det er en guddommelig
lov med et stort og vakkert løfte. Den gjelder ethvert
medlem av Kirken som har inntekt. Den gjelder enken
i hennes fattigdom så vel som den velstående mann
i hans rikdom.» («The Widow’s Mite», i Brigham Young
University 1985–86 Devotional and Fireside Speeches
[1986], s. 9.)

«Loven uttrykkes helt enkelt som ‘en tiendedel av alle
[deres] årlige inntekter’. Inntekter betyr fortjeneste,
lønn, avkastning. Det er lønnen til en ansatt, fortje-
nesten i en bedrift, avkastningen for en som dyrker
eller produserer noe, eller inntekten en person har fra
en hvilken som helst annen kilde.» (Conference Report,
apr. 1964. s. 35.)
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Innledning
Profeten Joseph Smith og flere venner satt urettmessig i
Liberty fengsel fra 1. desember 1838 til 6. april 1839. Mens
han var der, skrev profeten et brev til de hellige som
inneholdt en bønn for ham selv og dem (se L&p 121:1–6).
Et av livets store spørsmål er: «Hvorfor må gode mennesker
lide?» Herrens svar på Joseph Smiths bønn gir perspektiv
på prøvelser og regner opp det gode som kommer ved å
utholde dem (se L&p 121:9–46, 122).

Selv om profeten Josephs erfaring kan hjelpe oss å forstå
våre vanskeligheter, er det noen prøvelser som ikke kan
forklares. Eldste Harold B. Lee sa mens han var medlem av
De tolvs quorum: «Det tilligger ikke en religions funksjon
å besvare alle spørsmål om Guds moralske styring av
universet, men å inngi mot, gjennom tro, til å gå videre tross
spørsmål man aldri finner svar på i sin nåværende tilstand.»
(Conference Report, okt. 1963. s. 108.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Noen av våre prøvelser er et resultat av ugudeliges hand-

linger. Når tiden er inne, vil de ugudelige motta Guds
straffedommer (se L&p 121:1–25, se også Alma 14:10–11).

• De som på rettferdig vis utholder prøvelser, vil motta
kunnskap, erfaring og prestedømmets velsignelser og vil
bli opphøyet (se L&p 121:7–8, 26–33; 122).

• Prestedømmets kraft kommer ved rettferdig livsførsel.
Når en prestedømsbærer er verdslig, stolt eller ønsker å
kontrollere andre, taper han prestedømskraft (se L&p
121:34–46).

• Ofte utøver mennesker i stillinger som medfører
myndighet, urettferdig herredømme (se L&p 121:39–40).

• Fordi Frelseren led mer enn noe mennesket kan lide, for-
står han vår lidelse og har medfølelse med oss. Å ha tro på
ham og hans løfter hjelper oss å utholde våre prøvelser
(se L&p 122, se også Alma 7:11–13, L&p 19:16–19).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 204–209.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 278–284.

Lære og pakter 121–122
Undervisningsforslag 

Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presenta-
sjon 18, «Himmelens krefter» (9.15), kan brukes

når Lære og pakter 121 gjennomgås (se Visningshjelp – Lære
og pakter og Kirkens historie for undervisningsforslag).

Lære og pakter 121:1–25. Noen av våre prøvelser er
et resultat av ugudeliges handlinger. Når tiden er
inne, vil de ugudelige motta Guds straffedommer.
(35–40 minutter)

Fortell elevene om noen av prøvelsene Joseph Smith og
andre opplevde da de ble arrestert i Far West og satt fengslet
i Liberty fengsel (se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 204–209).
Spør: Hvis dere hadde opplevd disse prøvelsene sammen
med de første hellige, hva slags spørsmål ville dere ha stilt?
Skriv svarene på tavlen. Disse kan bl.a. være:

• Hvorfor må vi gjennomgå lidelser og vanskeligheter her
i livet?

• Hvordan kan vi utholde jordelivets prøvelser bedre?

Fortell elevene at i de fire månedene profeten Joseph Smith
satt i Liberty fengsel, opplevde også de hellige store vanske-
ligheter da de ble drevet ut fra sine hjem. Under inspirasjon
skrev profeten et mektig brev til Kirkens medlemmer. Deler
av dette er tatt med i Lære og pakter 121–123. Be elevene
lese Lære og pakter 121:1–6 og spør:

• Hvordan lyder disse versene? (Som en bønn.)

• Hva lærer dette dere om hvordan dere skal takle
prøvelser i livet?

• Hvordan ligner de spørsmålene Joseph Smith stilte,
spørsmålene som står på tavlen?

• Går det frem av Josephs spørsmål at de hellige fortjente
prøvelsene de gjennomgikk?

• Hva var kilden til deres lidelse?

• Hva er eksempler i dag på at én persons urettferdige
valg kan forårsake at en annen lider?

• Les 1. Peter 2:19–21. Hva sier disse versene om å lide
ufortjent?

Forklar at Herrens svar på Josephs bønn står i Lære og
pakter 121:7–46; 122. Oppfordre elevene til å lese Lære
og pakter 121:7–24 og understreke hva Herren sier vil skje
med de ugudelige som forfølger de rettferdige. Drøft
følgende spørsmål:

• Hva føler dere for dem som forfølger de rettferdige?

• Les Matteus 5:44, Lære og pakter 64:9–11. Hvordan har
Herren befalt oss å behandle våre fiender, ifølge disse
versene?

• Hva sier Herren vil skje med de ugudelige som forfølger
de rettferdige?

Lære og pakter 121–122
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• Hvorfor vil Herren at vi skal overlate dom og straff til
ham?

Les følgende uttalelse av eldste Marion D. Hanks, davæ-
rende assistent for De tolv:

Spør elevene hvordan det å nære hat kan skade personen
som hater. Oppfordre elevene til å kvitte seg med hatefulle
følelser for andre og stole på Herrens rettferdighet.

Lære og pakter 121:26–33; 122. De som på
rettferdig vis utholder prøvelser, vil motta

kunnskap, erfaring og prestedømmets velsignelser
og vil bli opphøyet. (20–25 minutter)

Vis klassen en studentlue, en premie, et Seminar-avgangs-
diplom, en lønnsslipp og en vakker, håndlaget gjenstand.
(Hvis gjenstandene ikke er tilgjengelige, kan du tegne dem
eller skrive ordene på tavlen.) Spør elevene:

• Hva har disse gjenstandene felles? (Det kreves offer for
å få dem.)

• Hvilke velsignelser lover Herren dem som ofrer for å
adlyde hans bud?

S  M  T  W  TH  F  S

«På Temple Square hørte jeg for mange år siden en
gutt utøse seg fra et kvalfullt hjerte. . . Han hadde
næret hat mot en mann som hadde tatt livet av hans
far. Han var nesten fra sans og samling på grunn av
sorg og var blitt overmannet av bitterhet.

Denne sabbats-morgenen da andre mennesker og jeg
hørte ham, hadde han følt Herrens ånd. . . Tårefylt
erklærte han at han hadde bestemt seg for å overlate
hevnen til Herren og rettferdigheten til loven. Han
ville ikke lenger hate den som hadde forårsaket det
smertelige tapet. Han ville tilgi og ikke et øyeblikk
lenger la hevngjerrighetens nedbrytende ånd fylle
hans hjerte.

Jeg kom til å minnes denne gripende sabbats-morge-
nen, og en tid senere fortalte jeg historien til en gruppe
personer i en annen by. . . Senere fikk jeg et brev fra
[en mann som hadde hørt historien]. Han hadde dratt
hjem den kvelden og bedt og forberedt seg, og hadde
så tatt turen hjem til en mann i nabolaget som mange
år tidligere hadde krenket hans hjems hellighet. Han
hadde næret fiendtlighet og hevngjerrighet og kommet
med trusler. Da det denne kvelden ble gitt beskjed om
at han sto utenfor døren, kom den livredde naboen
til døren med våpen i hånden. Mannen forklarte raskt
hvorfor han var kommet, at han var kommet for å si
at han var lei seg, at han ikke ønsket at hatet fortsatt
skulle ødelegge livet for ham. Han tilbød seg å tilgi og
søkte tilgivelse og gikk tårefylt derfra, som fri mann for
første gang på mange år. Han forlot en tidligere fiende
også i tårer, rystet og angrende.» (Conference Report,
okt. 1973, s. 16.)

Les Lære og pakter 121:26–33, 122:7–9. Skriv på tavlen
velsignelsene Herren lovet og hva vi må gjøre for å motta
dem. Deres lister kan se omtrent slik ut:

Spør:

• Hvordan er disse velsignelsene sammenlignet med
studentluen, pokalen og de andre gjenstandene?

• Hva kan skje som gjør det vanskelig å adlyde Herren?

• Hvor vanskelig er det å holde et bud én gang?

• Hvor vanskelig er det å holde dette budet dag etter dag?

• Les Matteus 6:34, Mosiah 4:27. Hvilket råd gir disse
versene som kan hjelpe oss å holde ut?

Les følgende uttalelse av eldste Franklin D. Richards, davæ-
rende assistent for De tolv:

Spør: Hvordan kan eldste Richards’ uttalelse hjelpe dere å
holde ut til enden? Be elevene overveie hvilke forandringer
de kan foreta for å holde bedre ut i rettferdighet.

«For å være flittig må man lære å holde ut – ja, holde
ut til enden. . . Kan vi holde ut til dagens slutt med
samme hengivenhet og entusiasme som vi hadde i
begynnelsen av dagen, selv om vi får skuffelser og
problemer? Hvert år har 365 dager, og hver dag har 24
timer, og hver krever at vi holder ut til enden. Men
husk hva kong Benjamin sa: ‘. . . det forlanges ikke at
en mann skal løpe hurtigere enn han har styrke til.’
(Mosiah 4:27). . .

I alle livets faser har jeg erfart at det er klokt å ta et
overblikk over store marker, men dyrke de små. Ved
å ta et overblikk over store marker lager man faktisk
en hovedplan, som man senere viderefører i ordnede
trinn. Dette er en fornuftig måte å bygge på og unngå
mange skuffelser som kan være resultatet av at
man overanstrenger seg. Å ta et overblikk over store
marker og dyrke små innebærer bruk av prinsippene
orden og flid, og resulterer i vekst og utvikling.»
(Conference Report, okt. 1964, s. 77.)

Velsignelser lovet av Herren Hva vi må gjøre

Kunnskap (se L&p 121:26, 33)

Den hellige ånd (se v. 26)

Troner og herredømmer (se v. 29)

Makter (se v. 29)

Udødelig hvile (se v. 32)

Erfaring (se L&p 122:7)

Prestedømmet (se v. 9)

Gud med deg evinnelig (se v. 9)

Holde tappert ut 
i prøvelser

(se L&p 121:29)
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Lære og pakter 121:34–46 (Kjenn Skriftene,
Lære og pakter 121:34–36). Prestedømmets

kraft kommer ved rettferdig livsførsel. Når en
prestedømsbærer er verdslig, stolt eller ønsker å
kontrollere andre, taper han prestedømskraft.
(30–35 minutter)

Vis klassen noen tråder. Be en elev rive over en tråd. Be en
annen elev rive over fire samtidig. La en tredje elev rive
over åtte på en gang. Fortsett til det er for mange tråder til
å rive over. Vis klassen et tau, og spør hva det er som gjør
det sterkt (det består av mange tråder). Skriv prestedømme
på tavlen og spør: Hvis tauet forestiller prestedømmet, hva
kan så trådene forestille?

Spør: Får man automatisk kraft når man blir ordinert til
prestedømmet? Les følgende uttalelse av eldste Boyd K.
Packer for klassen:

Skriv Styrker prestedømmets kraft og Svekker prestedømmets
kraft på tavlen. Be elevene lese Lære og pakter 121:34–46 og
lete etter hva som styrker en persons prestedømskraft,
og hva som svekker den. Skriv elevenes svar og tilhørende
henvisninger under riktig overskrift. Deres lister kan se
omtrent slik ut:

Styrker prestedømmets kraft Svekker prestedømmets kraft

Overtalelse (se v. 41) Begjære verdens gods (se v. 35)

Langmodighet  Søke menneskers ære (se v. 35)
(tålmodighet, se v. 41)

Mildhet (se v. 41) Forsøke å skjule sine synder
(se v. 37)

Ydmykhet (se v. 41) Stolthet (se v. 37)

Kjærlighet (se v. 41) Forfengelig ærgjerrighet
(se v. 37)

Godhet (se v. 42) Prøve å kontrollere eller herske
over andre (se v. 37)

Ren kunnskap (se v. 42) Forfølge de hellige (se v. 38)

Bli ledet av Den hellige ånd Kjempe mot Gud (se v. 38)
(se v. 43)

Trofasthet (se v. 44) Utøve urettferdig herredømme
(se v. 39)

Nestekjærlighet (se v. 45) Hykleri (se v. 42)

Tenke dydige tanker (se v. 45) Svik (se v. 42)

«Myndigheten får dere ved ordinasjon, kraften
gjennom lydighet og verdighet. . .

Kraft i prestedømmet får dere ved å gjøre deres plikt
i vanlige ting: være tilstede på møter, ta imot oppdrag,
lese i Skriftene og holde Visdomsordet.» (Lys over
Norge, apr. 1982, s. 59, 60.)

Spør:

• Hva skjer med prestedømmet for dem som ikke lever
rettferdig, ifølge vers 37?

• Hva skjer med oss når vi lever rettferdig, ifølge
vers 45–46?

• Hvordan vil disse velsignelser øve innflytelse på ditt liv?

Les følgende uttalelse av president Melvin J. Ballard, davæ-
rende president for USA nordvest misjon og senere apostel:

Bær vitnesbyrd om hvor viktig det er å leve rettferdig, slik
at vi kan velsignes med prestedømmets kraft.

Lære og pakter 121:39–40. Ofte utøver mennesker
i stillinger som medfører myndighet, urettferdig
herredømme. (10–15 minutter)

Spør elevene: Hvem var kong Saul, kong David og kong
Salomo? (De var konger i Israel da Israel opplevde sin
storhetstid.) Be en elev som kjenner historien om disse
mennene, fortelle hvordan hver av dem begynte og om
han forble rettferdig. (Alle begynte i rettferdighet, men de
sviktet alle Herren på forskjellige tidspunkter.)

Det var 39 herskere i Israel og Juda etter Saul, David og
Salomo. Bibelen forteller at bare åtte av disse gjorde det som
var rett i Herrens øyne. Spør: Hvorfor tror dere bare åtte av
39 herskere gjorde det som var rett?

Les Lære og pakter 121:39 og drøft hvilken sammenheng
det er mellom dette og oldtidens herskere i Israel. Spør:

• Hvem andre har vanskelig for å utøve rettferdig
myndighet?

• Hvilke eksempler på urettferdig herredømme har dere
sett i Skriftene eller Kirkens historie?

• Hva kan dere gjøre for å unngå urettferdige handlinger
neste gang dere har ansvar som ledere?

Lære og pakter 122. Fordi Frelseren led mer
enn noe menneske kan lide, forstår han vår

lidelse og har medfølelse med oss. Å ha tro på ham
og hans løfter hjelper oss å utholde våre prøvelser.
(30–35 minutter)

Spør noen elever hvem de henvender seg til for å få råd og
trøst når de har det vanskelig. Skriv svarene på tavlen

S  M  T  W  TH  F  S

«Vi har lært at den største gave Gud har gitt oss, og
faktisk den største gave noen av hans barn noensinne
har fått eller får på denne jord, er å bli ledsaget av
Den hellige ånd. Vi har lært ved kontakt med ham,
ved vår omgang med ham, at vi får virkelig inspirasjon
og virkelig kraft når vi ledsages av Den hellige ånd.»
(Conference Report, apr. 1910, s. 41.)

Lære og pakter 121–122
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(disse kan innbefatte foreldre, biskop, venner, eldre søsken).
Spør:

• Hvorfor går dere til disse personene?

• Hvorfor ikke gå til en fremmed eller et barn?

• Hva har de personene som står på tavlen, felles som
gjør at dere har tillit til at de kan hjelpe? (Ett svar er at
de har erfaring.)

• Hvem har mest erfaring, størst medfølelse og mest
inspirasjon av alle mennesker som noen gang har levd?
(Se Mosiah 3:7, 3. Nephi 17:4–8, L&p 43:24).

• Les Alma 7:11–13. Hvordan er det mulig at en som hadde
et så kort liv på jorden, kan ha mest erfaring?

• Hvorfor utholdt Jesus denne store lidelse, ifølge vers 12?

Minn elevene på prøvelsene som profeten Joseph Smith
hadde i Liberty fengsel. Be dem lese kapittelinnledningen
til Lære og pakter 122. Spør: Hvem henvendte Joseph seg
til for å få råd og trøst? Del klassen i to grupper. La den
første gruppen studere vers 1–8 og finne hvilke prøvelser
Herren sa Joseph ville eller kunne komme til å oppleve.
La den andre gruppen studere de samme versene og se
etter hvilken oppmuntring Herren ga Joseph. La en person
fra hver gruppe beskrive hva de har funnet. Drøft følgende
spørsmål:

• Hvorfor tillater Herren at vi har prøvelser?

• På hvilken måte kan prøvelser være til vårt gode?

• Hvordan kan en som har erfart livets prøvelser, sette
større pris på Frelserens lidelse i forsoningen?

• Hvorfor kan vi vende oss til Frelseren midt i alle
prøvelser?

Les følgende uttalelse for elevene. Eldste Orson F.Whitney sa:

«Når vi ønsker råd og trøst, går vi ikke til barn eller
til slike som ikke kjenner til annet enn fornøyelse og
nytelse. Vi går til omtenksomme og medfølende menn
og kvinner, menn og kvinner som selv har lidd og
kan gi oss den trøst vi trenger. Er ikke nettopp dette
Guds hensikt med å la sine barn lide? Han ønsker at vi
skal bli mer lik ham selv. Gud har lidd langt mer enn
mennesket noen gang har eller vil komme til å lide, og
er derfor den store kilde til sympati og medfølelse. . .

Det finnes alltid en velsignelse i sorg og ydmykelse.
De som unnslipper disse, er ikke heldige. ‘Den Herren
elsker, den tukter han.’. . . Blomster dufter best når de
blir knust. Menn og kvinner må lide akkurat like mye
for å få frem det beste som er i dem.» («A Lesson from
the Book of Job», Improvement Era, nov. 1918, s. 7.)

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolvs quorum har skrevet:

La elevene også få del i eldste Harold B. Lees uttalelse i
innledningen til kapitlene 121–122 (s. 201). Drøft med
elevene hvordan prinsippene i kapittel 122 kan hjelpe oss
å utholde våre prøvelser bedre.

Innledning
Profeten Joseph Smith var fremdeles i Liberty fengsel
da Lære og pakter 123 ble skrevet (se innledningen til
kapittel 121–122 [s. 201]).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Profeten Joseph Smith ga Kirken beskjed om å skrive

ned alle lidelser som var påført dem, slik at de kunne
søke rettferdighet fra myndigheter på jorden og fra Gud
(se L&p 123:1–11, se også L&p 101:85–92).

• Mange over hele jorden blir bedratt av menneskers list,
men ville ha godtatt sannheten hvis de visste hvor de kan
finne den (se L&p 123:12–17, se også L&p 76:75).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 204–209.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 284–285.

Lære og pakter 123

«Sårene i [Herrens] hender, føtter og side er tegn på at
selv de rene og fullkomne opplever smerte i jordelivet,
tegn på at trengsler ikke betyr at Gud ikke elsker oss.
Det er en viktig og fortrøstningsfull kjensgjerning at
det er den sårede Kristus som kommer oss til unnset-
ning. Han som er merket av offer, merket med kjærlig-
hetens lesjoner, symbolene på ydmykhet og tilgivelse,
er vår sjels herre. Dette tegn på smerte i jordelivet har
uten tvil til hensikt å gi mot til andre som også blir
tildelt sår i livet, kanskje til og med i sine venners hus.»
(Christ and the New Covenant: The Messianic Message of
the Book of Mormon [1997], s. 259.)
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Undervisningsforslag 
Lære og pakter 123:1–11. Profeten Joseph Smith
ga Kirken beskjed om å skrive ned all den urett
som var påført dem, slik at de kunne søke rettfer-
dighet fra myndigheter på jorden og fra Gud. 
(35–40 minutter)

Be elevene lese kapittelinnledningen til Lære og pakter 123,
inkludert verssammendraget, og finne ut hvilken veiledning
profeten Joseph Smith ga de hellige i dette kapitlet. Del
klassen i to grupper. Be én gruppe lese vers 1–5 og skrive
på tavlen hvilke opplysninger profeten Joseph Smith ga de
hellige beskjed om å samle. La den andre gruppen studere
vers 6–12 og skrive på tavlen hvorfor disse opplysningene
skulle samles. Listene kan inneholde følgende:

Forklar at de hellige var lydige mot profetens veiledning og
samlet tallrike beretninger om sine forfølgelser. Be tre elever
lese følgende uttalelser som er samlet om disse forfølgelsene:

«General Clark kom til Caldwell med sine tropper.
Jeg bodde ca. tre kilometer fra Far West i nærheten av
herr Gad Yale. Noen av general Clarks tropper kom til
herr Yales hus og oppholdt seg der i omkring to dager
og ødela mye av eiendommen. De rev opp begge
gulv i huset, ødela deres fjærfe og griser og tente på en
høystakk,. . . som ble fullstendig ødelagt. De tok alt
korn de ønsket til sine hester, fra herr Yale, og jeg tror
han fikk ødelagt ca. 40 mål. . . Noen av grisene som de
skjøt, lot de ligge og råtne på bakken. Jeg så også noen
fra militsen gå inn i herr Cyrus Daniels hus, som de
plyndret. Jeg så dem bære ut en seng og sengetøy og
noen klær.» (Mary K. Miles, i Clark V. Johnson, red. , 

Fakta som skulle samles Hvorfor 

De helliges lidelser og For å offentliggjøre det for hele
forfølgelser (se v. 1) verden (se v. 6)

Skade på eiendommer (se v. 2) For å fremlegge det for regje-
ringers overhode (se v. 6)

Skade på personer (se v. 2) Så nasjonen ikke har noen
unnskyldning når Guds straffe-
dommer rammer dem (se v. 6)

Navn på forfølgerne (se v. 3) Vi skylder Gud dette (se v. 7)

Ærekrenkende skrifter Vi skylder våre familier dette 
(se v. 4–5) (se v. 7)

All urettferdig behandling Vi skylder enkene og de 
av de hellige (se v. 5) foreldreløse dette (se v. 9)

Vi skylder den oppvoksende
generasjon dette (se v. 11)

For å la sannheten bli kjent
(se v. 12)

Spør: Hvordan gir disse beretningene dere en bedre forstå-
else av de helliges forfølgelser? Spør elevene om de vet
hva innsamlingen av disse opplysningene resulterte i. Les
følgende uttalelse av profeten Joseph Smith for elevene:

Hjelp elevene å forstå at vi ikke alltid blir rettferdig behand-
let på jorden, men at Herren til sist vil gjøre alt riktig. Etter
at de hellige var drevet ut fra New York, Ohio, Missouri og
Illinois, slo de seg ned i Rocky Mountains, langt borte fra de
østlige delstatene. Spør elevene hvilken dramatisk hendelse

«Vi har forgjeves søkt domstolene og Missouris lovgiv-
ende forsamling om erstatning for forurettelser og
om tilbakeføring av våre rettigheter. Forgjeves har vi
søkt om våre rettigheter og om godtgjørelse for våre
eiendommer i Kongressens saler og via presidenten.
Den eneste trøst vi hittil har erfart fra disse høyeste
domstoler og vårt blødende lands nådestoler, er at vår
sak er rettferdig, men myndighetene kan ikke gi oss
erstatning.» (History of the Church, 6:89.)

«Jeg bevitner herved at min far oppholdt seg ved
Haun’s Mill og bodde i et telt på den tiden massakren
fant sted. Jeg var i teltet da kompaniet kom ridende.
Noen av våre folk skrek til kvinnene og barna at de
måtte forlate teltene. Jeg løp inn i en smie hvor min far
var. Jeg krøp inn under blåsebelgene. Det gjorde også
min bror og en annen gutt som het Charles Merrick.
Jeg ble såret i hoften, min bror fikk blåst ut hjernen,
og den andre gutten fikk tre sår som han siden døde
av. Min mor forteller meg at jeg ble åtte år i forrige
måned. Jeg så noen av våre fiender dra min fars
støvler av før han var død.» (Alma Smith, i Mormon
Redress Petitions, s. 537.)

«Jeg, Delia Reed, flyttet til Missouri i året 1836. Min
mann døde like etter at vi kom dit, og jeg ble igjen
med syv små barn. Jeg flyttet så til Caldwell County,
fikk det bedre [og] fortsatte på nevnte gård til høsten
1838. Da det oppsto vanskeligheter mellom innbyg-
gerne og de siste-dagers-hellige, ble jeg, sammen
med resten av vårt samfunn, tvunget til å forlate
delstaten. . . Jeg ble tvunget til å oppgi. . . det meste av
mine eiendeler slik at min familie ble spredt og jeg
måtte daglig få et nødtørftig utkomme blant frem-
mede.» (Delia Reed, i Mormon Redress Petitions, s. 523.)

Mormon Redress Petitions: Documents of the 1833–1838
Missouri Conflict [1992], s. 496–497, rettskrivning og
grammatikk standardisert.)

Lære og pakter 123
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disse statene opplevde kort tid etter at de hellige hadde dratt
derfra. (USAs borgerkrig.)

Fortell følgende episode for elevene. Da profeten Joseph
Smith satt i Liberty fengsel, tilbød en mann profetens
advokat, Alexander Doniphan, et landområde i Jackson
County som betaling for gjeld. Da mannen gikk, sa profeten
til herr Doniphan:

Alexander Doniphan bemerket senere at han mintes denne
profetien da Jackson County ble herjet under borgerkrigen.

Abraham Lincoln, USAs president under borgerkrigen,
skrev:

Les Lære og pakter 123:6 og spør:

• Hvilken del av dette verset ble oppfylt under borger-
krigen?

• Hvilken sammenheng var det mellom de helliges
opptegnelse om forfølgelsene og denne krigen?
(Se L&p 87:2–3, 7, 123:6, 15.)

• Les vers 17. Hvordan kan dette verset gi håp til hellige
som har blitt forfulgt?

Lære og pakter 123:12–17. Mange over hele jorden
blir bedratt av menneskers list, men ville ha godtatt
sannheten hvis de visste hvor de kan finne den.
(15–20 minutter)

Spør elevene om de noen gang har hørt andre fortelle løgner
om Kirken eller sett dem dele ut anti-mormonsk litteratur.
Spør:

«Ettersom vårt eget kjære land, som en gang ved Guds
velsignelse var forenet, fremgangsrikt og lykkelig,
nå plages med splittelse og borgerkrig, er det spesielt
passende at vi ser Guds hånd i denne fryktelige
hjemsøkelse, og at vi i sorgfull ihukommelse av våre
egne feil og forbrytelser som nasjon og som enkelt-
personer ydmyker oss for ham og ber om hans
barmhjertighet – ber om at vi må bli spart for ytterli-
gere straff, selv om den i høy grad er fortjent.»
(«Proclamation of a National Fast Day, Aug. 12, 1861»,
i The Speeches of Abraham Lincoln [1908], s. 339–340.)

«Jeg råder deg til ikke å ta jordeiendom i Jackson
county som betaling for gjelden. Guds vrede hviler
over Jackson county. Guds folk har blitt drevet
hensynsløst ut derfra, og du kommer til å oppleve
den dagen da det vil bli hjemsøkt av ild og sverd.
Hærskarenes Herre vil feie det med ødeleggelsens
feiekost. Åkrene og gårdene og husene vil bli ødelagt,
og bare skorstenene vil bli tilbake for å markere
ødeleggelsen.» (B. H. Roberts: Comprehensive History
of the Church, 1:538.)

• Hva fikk det dere til å føle?

• Hvordan tror dere anti-mormonsk litteratur eller løgner
om Kirken påvirker de som ikke tilhører vår tro?

Les Lære og pakter 123:12–15 og se etter svar på følgende
spørsmål:

• Hvordan påvirket feilaktig omtale av Kirken menneskene
på den tiden?

• Hva skulle vi gjøre for å fremme sannheten om Kirken
over hele verden?

• Hvorfor er det viktig å bringe «mørkets skjulte ting»
frem i lyset (v. 13)?

• Hvor stor anstrengelse skulle vi vie denne sak, ifølge
disse versene?

Les vers 16–17 og spør:

• Hvilken liten gjenstand betyr svært mye for et skip i
sterk storm?

• Hva er et ror? (En spak eller et hjul som et skip styres
med.) Hvordan påvirker det et skip?

• Hva vil Herren gjøre hvis vi gjør alt vi kan?

Fortell følgende beretninger. President Harold B. Lee sa:

Eldste Marvin J. Ashton sa:

«For noen måneder siden fikk noen av våre misjo-
nærer på en fjerntliggende øy i Stillehavet høre at jeg
snart skulle komme dit for å være der en to – tre dager.
Da jeg ankom, sto misjonærene ivrig og ventet på å
vise meg noe anti-mormonsk litteratur som var i
omløp i deres område. De var bestyrtet over anklagene
og ivrige etter å planlegge mottiltak.

Eldstene satt ytterst på sine stoler mens jeg leste løgn-
historiene og de falske uttalelsene som var blitt frem-
satt av en prest som åpenbart følte seg truet av deres
nærvær og deres fremgang. Mens jeg leste brosjyren
som inneholdt de ondsinnede og latterlige påstandene, 

«Jeg var i Manti i Utah for noen år siden. Da vi kom
ut etter lederskapsmøtet lørdag kveld, var det kraftig
snevær. Mens vi kjørte hjem til stavspresidenten,
stanset han bilen og kjørte tilbake til tempelhøyden.
Der sto det opplyste templet så majestetisk. Vi satt
der i stillhet en liten stund, inspirert av synet av dette
vakre, hellige stedet. Han sa: ‘Du vet, bror Lee, at
templer er aldri vakrere enn i tett tåke eller i kraftig
uvær.’

På samme måte er Jesu Kristi evangelium aldri vakrere
enn i tider med stor nød eller med kraftig uvær inni
oss som enkeltpersoner eller i tider med forvirring og
uro.» (Conference Report, okt. 1972, s. 175.)
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måtte jeg smile. Dette forbauset mine unge venner
svært. Da jeg var ferdig, spurte de: ‘Hva gjør vi nå?
Hvordan skal vi best kunne gjendrive disse løgnene?’

Jeg svarte: ‘Overfor forfatteren av disse ordene skal
vi ikke foreta oss noe som helst. Vi har ikke tid til strid.
Vi har bare tid til å være i vår Faders tjeneste. Trett
ikke med noe menneske. Oppfør dere eksemplarisk,
med ro og overbevisning, så lover jeg at dere skal
lykkes.’» (Se Lys over Norge, okt. 1978, s. 12.)

Spør:

• Hvordan skulle vi reagere overfor anti-mormonsk mate-
riell?

• Les 2. Nephi 32:5, Moroni 10:5. Hvordan hjelper disse
versene med å besvare dette spørsmålet?

• Hvordan skulle veiledning fra våre nåværende ledere i
Kirken påvirke vår reaksjon?

Lære og pakter 123
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Innledning
De hellige ble drevet ut fra Missouri vinteren 1838–39.
De tok seg frem til Illinois og Iowa, hvor de slo seg ned på
begge sider av Mississippi-elven. På Illinois-siden av elven
bygget de Nauvoo, den vakre by. På Iowa-siden bygget
de Zarahemla og Nashville. (Se L&p 125.) De hellige hadde
større politisk innflytelse i Illinois enn i Missouri. De dannet
en milits, grunnla et universitet og styrte sin egen by.
Men disse aktivitetene var underordnet et viktigere arbeid.

President Joseph Fielding Smith, som var president for
De tolvs quorum da, skrev:

«Nesten straks profeten og hans brødre kom til Nauvoo fra
fengsling og forfølgelse i Missouri, ga Herren instruksjoner
om at et tempel skulle bygges i Nauvoo. På denne tiden
hadde hele læren om frelse for de døde blitt åpenbart, og
betydningen av å utføre ordinanser for de døde var blitt
innprentet i profetens sinn, og i taler og brev forklarte han
de hellige hvor viktig dette var. Joseph Smith hadde uten
tvil bedt til Herren angående dette emnet, og denne åpenba-
ringen [L&p 124] er et svar på hans bønner.» (Church History
and Modern Revelation, 2 bind [1953], 2:265–266.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
Merk: Studer ydmykt alle de oppgitte skriftstedene, og
overvei prinsippene under denne overskriften før du forbe-
reder leksjonene.

• Herren befalte Kirken å utarbeide en proklamasjon
om evangeliet og sende den til jordens regenter
(se L&p 124:1–11).

• Herren kjenner hver enkelt av sine tjenere og gir dem
råd og veiledning gjennom personlig åpenbaring og
inspirerte ledere (se L&p 124:12–21, 62–118, se også
Alma 5:37–41).

• Templet er det eneste sted hvor man kan motta fylden
av prestedømmets ordinanser for å forløse de levende og
døde (se L&p 124:25–45, 55, se også L&p 128:11–15).

• Hvis vi prøver flittig å oppfylle Herrens befalinger, men
stanses av våre fiender, vil Herren stille dem til ansvar,
ikke oss. Han kan forandre sine befalinger, og han kan
velsigne vår trofaste innsats tross vår manglende evne
(se L&p 124:45–54, se også L&p 56:3–4).

Lære og pakter 124–125

• Vi skulle ikke sette vår visdom over Herrens og hans
tjeneres visdom (se L&p 124:84–85, se også Jesaja 55:8–9,
2. Nephi 9:28–29).

• Herren opprettet prestedømsembeder til arbeidet i riket
og for å fullkommengjøre de hellige (se L&p 124:91–93,
123–143, se også Efeserbrevet 4:11–16).

• Herren ber de hellige samle seg og forberede seg på det
som vil skje i fremtiden (se L&p 125, se også L&p 82:14,
115:5–6).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 240–242,

251–254, 289, 303–306.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 286–294.

Undervisningsforslag 
Merk: Velg fra idéene under denne overskriften, eller bruk
noen av dine egne, mens du forbereder deg til å undervise
om de oppgitte skriftstedene.

Lære og pakter 124. Kirkens trefoldige misjon
er å forkynne evangeliet, fullkommengjøre de

hellige og forløse de døde. (50–60 minutter)

Vis et kamera som står på et
trebent stativ (eller tegn et på
tavlen). Spør elevene:

• Hvilken nytte gjør et stativ når
man tar bilder?

• Hva kan skje med bildet hvis
stativet mangler et ben?

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

«Kirkens misjon er strålende – å innby oss alle til å
komme til Kristus ved å forkynne evangeliet, fullkom-
mengjøre vårt liv og forløse våre døde. Når vi kommer
til Kristus, blir det til velsignelse for oss selv, våre
familier og vår himmelske Faders barn, både levende
og døde.» (Lys over Norge, juli 1988, s. 77.)
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Spør:

• Hvordan kan Kirkens misjon sammenlignes med et stativ
med tre ben?

• Hva ville skje om Kirkens medlemmer gjorde misjonærar-
beid og adlød budene, men ikke utførte tempelarbeid?

Be elevene se fort gjennom følgende tre grupper med vers:
Lære og pakter 124:1–5, 25–30, 143–145. Be dem se etter
ord eller uttrykk som angår hver del av Kirkens trefoldige
misjon. Fortell dem at Kirkens misjon er ett av de viktige
budskapene i kapittel 124, og studer deretter hver del av
misjonen sammen som klasse.

Forkynne evangeliet

Skriv navnet til landets konge på tavlen. Fortell elevene:
Tenk dere at dere underviser vårt lands konge i evangeliet.

• Hvordan ville det være å «forkynne evangeliet» for
kongen?

• Hvorfor kunne det være vanskelig?

• Hva ville dere frykte mest?

Les Lære og pakter 124:1–3 og finn ut hva Joseph Smith
ble kalt til å gjøre. («Høytidelig å kunngjøre» evangeliet
for konger, regenter og folk i alle nasjoner.) Be elevene
undersøke vers 3–11 og spør:

• Hva sies det i vers 5, 8 og 10 at denne proklamasjonen
skulle inneholde?

• Hva er «hjemsøkelsens dag» som alle må forberede seg
til? (Det annet komme.)

• Hvordan fører forkynnelse av evangeliet til at konger
og hedninger bidrar til å bygge Sion? (Se v. 6, 9, 11.)

• Hva sa Herren om å frykte personer i høye stillinger,
ifølge vers 7?

Bær vitnesbyrd om at Jesu Kristi evangelium er langt vikti-
gere enn enhver stilling en person kan ha. Vi må modig
forkynne vårt budskap til alle, uansett deres stilling i livet.

Les Lære og pakter 124:23, 60 og spør:

• Hva ønsket Herren at de hellige i Nauvoo skulle skaffe
sine besøkende? (Forklar at Nauvoo House var et hotell
de hellige ble befalt å bygge for reisende.)

• Hva kan vi gjøre i dag for at besøkende til Sions staver
kan føle seg velkommen?

• Hva ønsket Herren at besøkende i Sion skulle grunne på?

• Hvorfor tror dere Herren sa «grunne» på hans ord og
ikke bare lese det?

Forløse de døde

Vis elevene et bilde av Salt Lake tempel. (Du kan bruke
tegningen her eller bildepakken «Kunst inspirert av evan-
geliet», nr. 502.) Pek på tindene øverst langs langveggen.

Spør: Hva kan tindene på brystvernet si oss om templet?
(Templet er en beskyttelse.) Les Lære og pakter 124:10–11,
36 og se etter ord som dreier seg om templets evne til å gi
beskyttelse. Spør: Hva slags sikkerhet og tilflukt kan det
være Herren viser til? La en elev lese følgende uttalelse av
president James E.Faust, rådgiver i Det første presidentskap:

Spør: Hvordan kan templer beskytte dere og deres familier
mot Satan? La elevene se fort gjennom vers 26–44 og velge
et vers de mener best illustrerer hvor viktig templet er. La
noen elever lese sitt vers og forklare hvorfor de valgte det.

Fortell elevene: Tenk dere at dere kjører bil til en by langt
unna. Turen krever full bensintank, og det er ingen bensin-
stasjoner underveis. (Merk: Du kan bruke et kjent reisemål
for elevene.) Spør:

• Hva ville dere gjøre hvis dere etter å ha kjørt flere timer
kommer på at dere startet med halvfull tank?

• Hva om dere ikke husket dette før det var for sent å kjøre
tilbake og fylle bensin?

«Behovet for templer over hele verden er stort. Dette
er fordi de er åndelige helligdommer. De som kommer
til templene, kan finne beskyttelse mot Satan og hans
ønske om å ødelegge dem og deres familier.» (Liahona,
jan. 1999, s. 69.)

Brystvern

Lære og pakter 124–125
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Forklar at det er mulig å komme i en lignende knipe
åndelig. Les vers 28 og se etter hvilken grunn Herren
oppgir for å bygge et tempel (gjengi prestedømmets fylde).
Spør:

• Hva tror dere «prestedømmets fylde» er? (Ifølge eldste
Bruce R. McConkie, som da var medlem av De sytti, viser
dette til «fylden av prestedømmets velsignelser. Disse
velsignelser finnes kun i Guds templer» [Mormon Doctrine,
2. utg. (1966), s. 482]).

• Hva har ordet fylde å gjøre med det å nå frem til reise-
målet i analogien? Hvilket forhold er det mellom det og
å nå frem til deres åndelige mål?

• Hvilket åndelig mål skulle vi alle strebe etter å nå?

• Hvilke prestedømsordinanser er tilgjengelige i templet for
både levende og døde? (Dåp for de døde [se v. 29, 39],
tvetting, salving og begavelse [se v. 39], celestialt ekteskap
og beseglinger [se L&p 132:19]. Merk: Husk tempelordi-
nansenes hellige natur når dere drøfter disse versene.)

Be en elev lese følgende uttalelser. President Brigham Young
forkynte:

Eldste Joseph B. Wirthlin i De tolvs quorum har sagt:

Fullkommengjøre de hellige

Be elevene tenke seg at de er medlemmer av Nauvoo
1. ward. La dem lese Lære og pakter 124:133–137, 141–142
og finne ut hvilke stillinger i Kirken som ble opprettet.
Forklar at biskopsrådet som beskrives i vers 141, er
Det presiderende biskopsråd, men at Herren i Nauvoo-

«Vi kan trakte etter å besøke våre hellige templer
hyppig for regelmessig å utføre nødvendige ordi-
nanser for andre som har gått forut for oss. Tempelar-
beidet setter oss i stand til å gjøre for andre det de
ikke kan gjøre selv. Det er et kjærlighetsarbeid som
lar våre forfedre fortsette sin fremgang mot evig liv.
Like så verdifullt og nyttig som tempelarbeidet er
for dem, er det for oss. Herrens hus er et sted hvor
vi kan unnslippe verden og se vårt liv i et evig
perspektiv. Vi kan overveie instruksjoner og pakter
som bidrar til at vi forstår frelsesplanen og vår
himmelske Faders uendelige kjærlighet til sine barn
klarere. Vi kan overveie vårt forhold til Gud, den evige
Fader, og hans Sønn, Jesus Kristus.» (Lys over Norge,
juli 1992, s. 83–84.)

«Deres begavelse er å motta alle ordinanser i Herrens
hus som er nødvendige for at dere, etter å ha forlatt
dette liv, skal kunne gå tilbake til Faderens nærhet.»
(Læresetninger fra Kirkens presidenter – Brigham Young,
s. 302.)

perioden også begynte å kalle biskoper i wardene. Gi elever
i oppdrag å virke i de stillingene som nevnes i disse versene,
og utpek en til å være biskop i wardet. Spør hvilke organi-
sasjoner som er vanlige i wardene i dag, som ikke nevnes i
disse versene. (Hjelpeforeningen, Primær, Unge kvinner,
Søndagsskolen.) Be eleven som er utpekt til biskop, organi-
sere de manglende hjelpeorganisasjonene fra de gjenvæ-
rende elevene.

Be klassen overveie hvor stort antall personer som må til for
å bemanne et ward eller en gren. Spør:

• Hva tror dere disse personene må ofre?

• Hvorfor tror dere Herren sørget for disse organisasjonene?

Les vers 143 og finn ut hvorfor Herren sørget for disse
organisasjonene. Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan er disse organisasjonene til «assistanse» for dere?

• Hvordan er de som «lederskap»?

• Hvilken stor velsignelse kan de hellige oppnå som et
resultat av Kirkens organisasjon?

• Les Efeserbrevet 4:11–16. Hvordan er organisasjonen
som beskrives i disse versene, lik den som beskrives i
kapittel 124?

• Hva kan dere gjøre for å bidra til å fullkommengjøre de
hellige og opprette Sion?

Be en elev lese følgende uttalelse av president Howard W.
Hunter:

«Jeg oppfordrer alle medlemmer av Kirken til alltid
å leve i harmoni med den Herre Jesu Kristi liv og
eksempel, spesielt med henblikk på den kjærlighet,
det håp og den medfølelse han viste andre. Jeg ber om
at vi må behandle hverandre med større vennlighet,
større tålmodighet, mer høflighet og tilgivelse.

Til dem som har forbrutt seg eller blitt fornærmet,
sier vi: Kom tilbake. Omvendelsens sti vil, selv om den
til tider er tung å gå, alltid løfte en opp og føre til full-
stendig tilgivelse.

Til dem som er såret eller strir og frykter, sier vi: La
oss stå sammen med dere og tørke deres tårer. Kom
tilbake. Stå sammen med oss i Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige. Motta i bokstavelig forstand hans
innbydelse: ‘Kom, følg med meg’ (se Matteus 16:24,
19:21, Markus 8:34, 10:21, Lukas 9:23, 18:22, Johannes
21:22, L&p 38:22). Han er den eneste sikre vei, han er
verdens lys.

Vi vil, som dere forventer av oss, fortsette å fremholde
de høye normer for oppførsel som kjennetegner en
siste-dagers-hellig. Det er Herren som har fastsatt
disse normene, og det er ikke oss gitt å tilsidesette
dem.» (Lys over Norge, jan. 1995, s. 7.)
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Avslutt ved å gi elevene del i følgende uttalelse, også av
president Hunter:

Lære og pakter 124:12–21, 62–118. Herren kjenner
hver enkelt av oss og gir oss råd og veiledning
gjennom personlig åpenbaring og inspirerte ledere.
(20–25 minutter) 

Skriv følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolvs
quorum på tavlen: «Hvis vi lytter til vår profets råd, vil
vi bli sterkere og i stand til å motstå jordelivets prøver.»
(Lys over Norge, juli 1995, s. 16.) Spør elevene hva de mener
er det viktigste lille ord i denne uttalelsen. Spør: Hvorfor
er ordet hvis så viktig?

Fortell elevene at flere av de personer som nevnes i kapittel
124, senere falt fra Kirken. Be elevene lese vers 16–17,
103–110 og merke ordet hvis hver gang det forekommer,
samt uttrykkene som følger det. Spør:

• Hvilke tre menn omtales i disse versene?

• Hvilke velsignelser lovet Herren John C. Bennett og
Sidney Rigdon?

• Hvilke «hvis-betingelser» ga Herren sammen med disse
løfter?

• Hva lærer dette dere om Herrens løfter til dere?

Skriv følgende navn og skriftstedhenvisninger på tavlen:

Be elevene velge et navn, lese de tilsvarende vers og skrive
svar på følgende spørsmål:

• Hvilke ord eller uttrykk viser at Herren kjente denne
personen?

• Hvilket råd eller hvilken veiledning ga Herren denne
personen?

• Hvilke velsignelser mottok denne personen eller ble han
lovet på betingelse av lydighet?

• Hyrum Smith (se v. 15, 91–96)

• John C. Bennett (se v. 16–17)

• Vinson Knight (se v. 74–76)

• William Law (se v. 82–83, 87–90)

«Alle våre bestrebelser på å forkynne evangeliet,
fullkommengjøre de hellige og forløse de døde fører
til det hellige tempel – fordi tempelordinansene er
absolutt nødvendige. Vi kan ikke komme tilbake til
Guds nærhet uten dem. Jeg oppfordrer enhver til å
reise verdig til templet eller å arbeide mot den dagen
du kan tre inn i dette hellige hus for å motta dine
ordinanser og pakter.» (Lys over Norge, jan. 1995, s. 88.)

Forklar at av de fire mennene var det bare Hyrum Smith og
Vinson Knight som forble trofaste. Spør:

• Hva kan vi lære av disse menns erfaring?

• Les vers 45–46, 48. Hvilke velsignelser får de som adlyder
Herrens tjenere? (Se v. 45.)

• Hva skjer med dem som er ulydige, ifølge vers 48?

• Hvem kan lastes for Guds straffedommer over de
ulydige?

• Les Lære og pakter 90:5. Hvordan skal vi ifølge dette
verset motta det som Herrens tjenere forkynner?

La en elev lese følgende uttalelse av president N. Eldon
Tanner, som var rådgiver i Det første presidentskap:

Lære og pakter 124:49–54. Hvis vi prøver flittig å
oppfylle Herrens befalinger, men stanses av våre
fiender, vil Herren stille dem til ansvar, ikke oss.
Han kan forandre sine befalinger, og han kan
velsigne vår trofaste innsats tross vår manglende
evne. (15–20 minutter)

Be elevene gi eksempler på hvordan vi noen ganger lager
vanskeligheter for oss selv. Les Lære og pakter 124:48 for
å få hjelp til å besvare dette spørsmålet. Spør: Av hvilke
andre grunner kan Herren tillate at vi har vanskeligheter?
(For å prøve oss og fullkommengjøre oss.)

Forklar at de første hellige ble befalt å bygge byen Sion og
et tempel i Jackson County i Missouri (se L&p 97:10). Spør:
Hvorfor var de hellige ikke i stand til å fullføre templet?
(Se L&p 124:49, 51.)

Les følgende uttalelse av president Joseph Fielding Smith,
som da var president for De tolvs quorum:

«Det er riktig at Herren befalte de hellige å bygge et
tempel i hans navn i Sion. Det forsøkte de å gjøre,
men de ble hindret av sine fiender, og derfor forlangte
ikke Herren dette arbeidet av deres hånd på det
daværende tidspunkt. Selv om de ble fritatt for å bygge
templet, ble de imidlertid ikke løst fra ansvaret når 

«Nylig kom president for Unge kvinner, Elaine
Cannon, med følgende uttalelse på det møtet som
ble holdt for alle Kirkens kvinner:

‘Når profeten taler,. . . da er debatten over’ 
(Lys over Norge, apr. 1979, s. 172 ).

Denne enkle uttalelse gjorde et dypt inntrykk på meg.
Den har en dyp åndelig mening for oss alle. Overalt
hvor jeg kommer, er mitt budskap til folket dette:
Følg profeten!» («Debatten er over», Lys over Norge,
juni 1980, s. 1.)

Lære og pakter 124–125
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Les vers 50–52 og spør:

• Hva vil Herren gjøre med dem som hindrer hans verk,
ifølge disse versene?

• Les vers 53–54. Hvilken «trøst» vil Herren gi dem som
ble plaget eller drept av sine fiender?

• Hvorfor er det viktig å huske at Herren vil gjøre ting i
sin egen tid?

• Hva lærer disse prinsipper dere om Guds kjærlighet til
sine barn?

Lære og pakter 125. Herren ber de hellige samle
seg og forberede seg på det som vil skje i frem-
tiden. (10–15 minutter)

Fortell elevene: Tenk dere at dere reiser hjemmefra for å
studere ved et universitet eller en handelshøyskole og
dere finner ut at dere er det eneste medlem av Kirken der.

• Hva ville dere føle?

• Hvem ville dere savne?

• Hvilke utfordringer ville dere ha?

• Hvor viktig ville deres ward eller gren være i denne
situasjonen? Hvorfor?

• Hvorfor tror dere Herren heller vil at vi skal samles som
hellige enn å være alene?

Les innledningen til kapittel 124–125 (s. 208), og drøft hvilke
velsignelser de hellige nøt godt av fordi de samlet seg.
Les kapittel 125 og spør:

• Hva ønsket Herren at de hellige skulle gjøre på dette
tidspunkt, ifølge vers 2? (Samle seg på steder han hadde
anvist ved sin profet, og bygge opp byer til ham.)

• Hva ville de helliges samling resultere i? (De ville være
forberedt «på det som en kommende tid vil bringe» [v. 2].)

• Hvordan kunne samlingen til steder som Nauvoo og
Zarahemla forberede de hellige på det som skulle
komme?

• Hvordan kunne Herrens rettledning om å slå seg ned i
Saltsjødalen være en oppfyllelse av denne åpenbaringen?

det gjaldt å bygge byen og Herrens hus på et senere
tidspunkt. Når Herren er rede til å utføre dette, vil han
befale sitt folk, og arbeidet vil bli gjort.» (Frelsende lære-
setninger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind, 3:70.)
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Les følgende uttalelse av eldste Harold B. Lee, som da var
medlem av De tolvs quorum:

Spør:

• Hvor skal vi samles i dag?

• Hvem bestemmer hvor de hellige samles i dag?

• Hva vil det å følge dette mønster forberede oss til?

Innledning
Den 21. januar 1836 så profeten Joseph Smith et syn i Kirt-
land tempel. Han sa om dette: «Jeg så Lammets tolv apostler
– de som nå er på jorden, som har nøklene til denne siste
virksomhet – stående sammen i en ring i fremmede land,
meget slitne, med fillete klær og hovne ben og med senket
blikk, og Jesus sto midt iblant dem, men de så ham ikke.
Frelseren så på dem og gråt.» (Profeten Joseph Smiths læreset-
ninger, s. 77.) Selv om misjonærarbeidet kan være utfor-
drende, kan man også oppnå stor suksess.

Den 8. juli 1838, mer enn to år etter dette synet av De tolv,
ga Herren apostlene beskjed om å samle seg i Far West i
Missouri og «reise over de store vann, og der forkynne mitt
evangelium» (L&p 118:4).

«Høsten 1839 la medlemmer av De tolv ut på reisen til
England, hvor de ankom tidlig i 1840. I løpet av tolv korte
måneder var disse standhaftige misjonærer med på å
omvende bokstavelig talt tusenvis til Kirken.

Torsdag 1. juli 1841 kom Brigham Young, Heber C. Kimball
og John Taylor til Nauvoo i Illinois fra sin misjon i Storbri-
tannia. Kapittel 126, som ble mottatt følgende uke, roste

Lære og pakter 126

«Innsamlingens ånd har vært i Kirken helt fra gjen-
opprettelsen fant sted. De som er av Israels blod, har,
etter at de er døpt, et rettferdig ønske om å samles som
siste-dagers-hellige på de anviste steder. . .

Derfor er det tydelig at Herren har lagt ansvaret for
å lede arbeidet med innsamlingen i Kirkens lederes
hender. Til dem vil han åpenbare sin vilje angående
hvor og når slike innsamlinger skulle finne sted i
fremtiden. Før de skremmende hendelser i forbindelse
med oppfyllelsen av alle Guds løfter og forutsigelser
er over oss, vil det være fornuftig at de hellige i alle
land forbereder seg og ser frem til instruksjonene
som skal komme til dem fra Det første presidentskap
i denne kirke med hensyn til hvor de skal samles.»
(Conference Report, apr. 1948, s. 55.)



eldste Young for hans tjeneste i riket.» (Lyndon W. Cook,
The Revelations of the Prophet Joseph Smith [1985], s. 283.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren aksepterer deres rettferdige offer som arbeider

flittig for ham (se L&p 126).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 294–295.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 126:1–3. Herren aksepterer deres
rettferdige offer som arbeider flittig for ham. 
(15–20 minutter)

Vis en video av en misjonær som kommer hjem, eller la
elever beskrive hvordan familien har opplevd det når en
misjonær kommer hjem. Spør: Hva tror dere at dere ville
føle ved å komme hjem til familien igjen etter å ha fullført
en hederlig misjon? Les Lære og pakter 126 og spør:

• Hva sa Herren til Brigham Young om hans offer?

• Hva hadde Brigham Young gjort for å fortjene Herrens
bifall? (Se innledningen til kapittel 126 ovenfor.)

• Hvordan ville dere like å høre Herren si dette om dere?

• Hvilken befaling ga Herren Brigham Young på dette 
tidspunkt?

• Hvor viktige er familier for Herren?

Vis et bilde av Brigham Young (se bildepakken «Kunst inspi-
rert av evangeliet», nr. 507). Spør elevene om de vet hvem
han er. Når elevene har funnet ut hvem han er, ber du dem
fortelle en yndlingshistorie som viser det «arbeid og slit»
han hadde på sine reiser. Dette er et passende tidspunkt til å
fortelle historier om De tolv apostlers misjon i England og
spesielt om Brigham Young (se Kirkens historie i tidenes fylde,
s. 225–235). Spør:

• Hvorfor tror dere Brigham Young fortjente disse ord fra
Herren?

• Hvordan kan dere forberede dere til å virke med samme
hengivenhet som Brigham Young?

Minn elevene om betydningen av familier og spør:
Hvorfor ber Herren enhver verdig ung mann og mange
unge kvinner om å forlate sine familier for å reise på
heltidsmisjon? Be dem lese Matteus 10:37–39, Lære og
pakter 18:10–16 for å finne svar. Spør:

• Hvordan kan deres familier faktisk bli styrket ved at dere
forlater dem for å tjene Herren?

• Hvilken rettledning har Herren gitt som viser hans
kjærlighet til familier? (Svarene kan omfatte familiens
hjemmeaften, familiebønn, familiens skriftstudium.)

• Hva kan dere gjøre for å hjelpe deres far og mor å fylle
sitt kall som foreldre?

• Hva kan dere gjøre nå for å forberede dere til å bli gode
foreldre?

Bær vitnesbyrd om at Herren trenger oss i forskjellige kall
i Kirken. Men, som det var med Brigham Young, må vi
«ta særlig godt vare på» våre familier. Les følgende uttalelse
fra «Familien – En erklæring til verden»:

Eldste L. Tom Perry i De tolvs quorum har sagt:

Innledning
Den 3. april 1836 gjenga Elijah beseglingsnøklene til jorden
da han viste seg for Joseph Smith og Oliver Cowdery i
Kirtland tempel (se L&p 110:13–16). Denne myndighet
gjør det mulig for Kirkens medlemmer å utføre ordinans-
arbeid for de døde. Kapittel 127–128 er brev som Joseph
Smith skrev til de hellige om dette emne. President Wilford
Woodruff sa:

«[Profeten] var av hele sin sjel fordypet i dette arbeidet før
han led martyrdøden for Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd.
Han fortalte oss at det må være et sammenføyende ledd i
alle evangelieutdelinger og i Guds verk fra en generasjon til
den neste. Dette veide tyngre på hans sinn enn de fleste andre
emner som var gitt ham.» (The Discourses of Wilford Woodruff,
red. G. Homer Durham [1946], s. 156, se L&p 128:1, 18.)

Lære og pakter 127–128

«Dere er en utvalgt generasjon – som ble holdt tilbake
til denne spesielle tiden i menneskehetens historie.
Dere har så mye å gi og bidra med til vekst og utvik-
ling for familien dere tilhører. Jeg oppfordrer dere til
å stå frem i deres familieenheter med deres ungdoms
spesielle, entusiastiske ånd for å gjøre evangeliet
virkelig levende i deres hjem.» (Lys over Norge,
juli 1994, s. 38.)

«Familien er forordnet av Gud. . . Etter guddommelig
forordning skal fedre presidere over sin familie i
kjærlighet og rettferdighet, og de er ansvarlige for å
sørge for livets nødvendigheter og beskyttelse for sin
familie. En mor er først og fremst ansvarlig for å ha
omsorg for sine barn. I disse hellige ansvarsoppgaver
er fedre og mødre forpliktet til å hjelpe hverandre som
likeverdige partnere.» (Lys over Norge, okt. 1998, s. 24.)

Lære og pakter 127–128
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Det er vår plikt å utføre arbeid på vegne av våre avdøde
slektninger. Hvis vi forsømmer dette ansvar, står vår frelse
på spill (se L&p 128:15, 18). Eldste John A. Widtsoe, som var
medlem av De tolvs quorum, forklarte:

«I vår førjordiske tilstand, på den tid da det store råd ble
holdt, inngikk vi en avtale med Den allmektige. Herren la
frem en plan. . . Vi godtok den. Siden planen angikk alle
mennesker, ble vi delaktige i alle menneskers frelse under
denne planen. Vi påtok oss, der og da, ikke bare å være
frelsere for oss selv, men. . . frelsere for hele menneskefami-
lien. Vi inngikk et samarbeidsforhold med Herren. Således
ble selve virkeliggjørelsen av planen ikke bare Faderens
verk og Frelserens verk, men også vårt verk.» (Sitert i Lys
over Norge, jan. 1991, s. 56.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• De rettferdige som holder ut under forfølgelser, vil bli

belønnet (se L&p 127:1–4, se også Salme 23, Alma 5:3–6).

• Tempelordinanser må skrives ned og bevitnes av to
eller tre vitner. Disse opptegnelser vil tilbys Herren
(se L&p 127:5–9, 128:1–10, 24, se også Matteus 16:18–19,
Joh.åp. 20:12, L&p 6:28).

• Dåp ved nedsenkning representerer død, begravelse
og oppstandelse (se L&p 128:12–14, se også Romerbre-
vet 6:4–6).

• Elijah gjenga de nødvendige nøkler til å utføre frelsende
ordinanser for levende og døde og besegle familier
sammen for evig. Vi kan ikke bli fullkomne uten å bli
beseglet til våre rettferdige forfedre (se L&p 128:15–18,
se også Obadja 1:21, Malaki 4:5–6, 1. Korinterbrev 15:29).

• Herren har åpenbart alle prestedømsnøkler og -krefter
i vår tid. Vi skulle fryde oss over disse gjengitte velsig-
nelser (se L&p 128:19–23).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 251–252.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 295–300.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 127:1–4. De rettferdige som holder
ut under forfølgelser, vil bli belønnet. (15–20 minutter)

Vis en stor, klar beholder merket jordeliv og en mugge med
vann merket prøvelser. Be elevene nevne noen av prøvelsene
Joseph Smith hadde mens han levde, inkludert de som
nevnes i Lære og pakter 127:1. For hver prøvelse de nevner,
heller du noe av vannet fra muggen i den klare beholderen.
Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor tillater Herren at vi har prøvelser her på jorden?

• Hvilke prøvelser har dere og andre på deres alder?

• Hvorfor reagerer menneskene på sine utfordringer med
forskjellige grader av tro og mot?

• Hvilke forskjeller ser dere mellom personligheten hos
de som reagerer på prøvelser med tro, og de som ikke
gjør det?

Vis elevene to like store baller, hvorav den ene flyter, mens
den andre ikke gjør det. (Du kan bruke en hul golfball av
plast og en vanlig golfball.) Legg begge ballene i beholderen
med vann og spør: Hvordan kan disse to ballene forestille
de forskjellige måter mennesker reagerer på prøvelser? Les
vers 2 og se etter hvilken ball som representerer profeten
Joseph Smith best. Spør:

• Hvilket uttrykk i disse skriftene til profeten gjør størst
inntrykk på dere?

• Hvordan tror dere at det å vite at han «før verdens grunn-
voll ble lagt, var ordinert», hjalp ham å takle prøvelser?
(Se også Abraham 3:22–23.)

• Hvorfor tror dere han skrev: «Jeg er vant til å svømme
på dypet»?

• Hvem ga han æren for at han ble befridd fra trengsler?

• Hvorfor er det viktig å vende seg til Gud i vanskelige
tider?

La elevene få del i følgende uttalelse av profeten Joseph
Smith:

Be elevene undersøke vers 3–4 og spør:

• Hva lærer disse versene oss om vanskeligheter?

• Hva lover Herren dem som holder ut forfølgelse?

• Hvilke forfølgelser har dere opplevd? Hvordan tror dere
de er sammenlignet med dem som «profetene og rettfer-
dige menn som var før eder», opplevde?

La elevene skrive på et papirark hvordan de kan følge
profeten Joseph Smiths eksempel bedre.

Lære og pakter 127:5–9, 128:1–10. Tempelordi-
nanser må skrives ned og bevitnes av to eller
tre vitner. Disse opptegnelser vil tilbys Herren.
(25–30 minutter)

Spør klassen om det er mulig å si om en elev var i kirken sist
søndag ved å se på eleven. Drøft hvor vanskelig det er å
trekke en slutning uten tilstrekkelig bevismateriale. Spør:

«Mist aldri motet. . . Hvis jeg ble senket ned i det
dypeste hull i Nova Scotia med Rocky Mountains over
meg, ville jeg holde fast, utøve tro og være ved godt
mot, og jeg ville komme ut og opp på toppen igjen.»
(Sitert i Lys over Norge, okt. 1984, s. 125.)
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Hva kan hjelpe dere å bli sikre på om en elev var i kirken
sist søndag eller ikke? (Dere kan spørre foreldrene, lærerne
eller medelever som var der, eller dere kan se i klassenes
fremmøtelister.) Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor er det så nyttig å ha nok bevismateriale når vi
skal bedømme noe?

• Hvorfor er det nyttig å ha vitner? skriftlige opptegnelser?

Les Lære og pakter 128:6 og spør:

• Hva vil vi alle bli dømt etter en dag?

• Les vers 7. Hvilke bøker er det Johannes omtaler?
(Opptegnelser som er ført på jorden.) Hva er livets bok?
(En opptegnelse som føres i himmelen.)

• Les vers 8–9. Hva lærer disse versene oss om betydningen
av å føre nøyaktige opptegnelser?

Be elevene rekke opp hånden hvis de vet navnet på wards-
eller grenssekretæren. Finn ut hvor stor prosentdel av
elevene som rakte opp hånden. La elevene se gjennom Lære
og pakter 127:5–9, 128:3–4, 6, 8 for å besvare følgende
spørsmål:

• Hva skal sekretærer eller skrivere holde rede på?

• Hvordan angår loven om vitner opptegnelsene som blir
ført?

• Hvorfor vil dere at opptegnelsene over deres egne ordi-
nanser skal være nøyaktige? (Vi vil delvis bli dømt etter
disse opptegnelsene.)

• Hvorfor må opptegnelsene over ordinansarbeidet vi gjør
for de døde, være nøyaktige?

• Hvilken rolle spiller sekretærer og skrivere for vår frelse?

• Hvilke kvalifikasjoner har Herren skissert for sekretærer
eller skrivere?

Oppfordre elevene til å takke sekretærene og andre som
fører opptegnelser i wardet eller grenen.

Del ut blanke anetavler til klassens medlemmer, og be dem
skrive ned fire generasjoner av sine forfedre etter hukom-
melsen (navn, fødselsdato, datoer for ordinanser osv.). Etter
noen minutter leser du Lære og pakter 128:24 og spør:

• Hvilket offer vil Herren kreve av siste-dagers-hellige?
(Opptegnelsen over våre døde.)

• Hvorfor er slektshistorisk arbeid så viktig?

• Når tror dere at dere skulle begynne å arbeide på deres
sleksthistorie?

• Hvordan kan deres forfedre bli velsignet ved at dere
fører nøyaktige opptegnelser?

• Hvordan kan det velsigne dere?

• Hvordan kan det velsigne deres etterkommere? 
(Se L&p 128:15, 18.)

Fortell elevene: Tenk dere at dere måtte gi deres anetavle
til Herren slik den nå er. Tror dere den er «verdig hans
antagelse»? Oppfordre elevene til å være med på å samle
navn på sine forfedre og utføre tempelarbeid for dem. Les
følgende uttalelse av eldste W. Grant Bangerter, daværende
medlem av De sytti:

Lære og pakter 128:12–14. Dåp ved nedsenkning
representerer død, begravelse og oppstandelse.
(10–15 minutter)

Be to elever komme frem og spille rollen som misjonærer.
Spør dem:

• Hvorfor tror deres kirke på dåp?

• Hvorfor tror dere dåp ved nedsenkning er nødvendig?

• Utfører dere virkelig dåp for de døde? Hvordan virker det?

Innby andre klassemedlemmer til å meddele ytterligere
innsikt de har.

Studer Johannes 3:5, 1. Korinterbrev 15:29, Lære og
pakter 128:12–14. Be to andre elever komme frem og spille
rollen som misjonærer. La dem bruke det de har lært,
for å besvare følgende spørsmål:

• Hva representerer dåp ved nedsenkning?

• Hva skjer om jeg aldri blir døpt?

• Ble dåp for de døde utført på Bibelens tid?

• Hvordan kan en ordinans som blir utført på jorden,
aksepteres i himmelen?

• Hvem kan utføre dåp for de døde?

Hvis noen av elevene har utført dåp for de døde, ber du
noen komme frem i klassen og besvare disse eller lignende
spørsmål. Innby andre klassemedlemmer til å fortelle om
ytterligere innsikt de har.

• Hvor gammel må man være for å delta i dåp for de døde?
(Tolv år.)

• Hvordan skulle vi kle oss når vi reiser til templet for å
utføre dåp?

• Hvorfor tror dere vi kler oss i hvitt når vi utfører dåp
for de døde?

• Hvordan ser døpefonten i templet ut?

• Hvorfor er døpefontene i templene under bakkenivå?
(Fonten representerer graven.)

«Måtte vi alltid huske at vi utfører tempelordinansene
for mennesker, og ikke for navn. De som vi kaller
‘de døde’, er levende i ånden og er tilstede i templet.»
(Lys over Norge, okt. 1982, s. 145.)

Lære og pakter 127–128
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• Hva representerer de tolv oksene? (Israels tolv stammer.)

• Hva kan vi gjøre for å forberede oss til å utføre dåp for
de døde?

Innby elevene til å bære vitnesbyrd om dåp for de døde.
Oppmuntre dem til å benytte enhver anledning til å reise til
templet og gjøre arbeid for de døde.

Lære og pakter 128:15–18. Elijah gjenga de nødven-
dige nøkler til å utføre frelsende ordinanser for
levende og døde og besegle familier sammen for
evig. Vi kan ikke bli fullkomne uten å bli beseglet
til våre rettferdige forfedre. (20–25 minutter)

Fortell elevene at kapittel 127 og 128 er brev som profeten
Joseph Smith skrev mens han holdt seg skjult. Bruk opplys-
ningene i innledningen til kapittel 127–128 (s. 213–214) og
spør:

• Hva opptok Joseph Smiths sinn i september 1842?

• Hvorfor tror dere læresetningene i forbindelse med de
dødes forløsning var så viktige for ham?

Fortell elevene: Tenk dere at dere spaserer over en islagt
innsjø. Isen gir etter, og dere faller i vannet. Dere klarer
ikke å trekke dere opp på isen igjen. Dere ser en lang gren
på land og hører folk komme og gå et lite stykke unna.

• Hva kan skje hvis ingen hører at dere roper om hjelp?

• Hva kan skje om noen hører dere, men ingen rekker
dere grenen?

Les Lære og pakter 128:18 og spør:

• Hvordan forholder dette verset seg til eksemplet med
å gå gjennom isen?

• På hvilke måter er de døde avhengige av oss?

• Hvorfor tror dere at «vi ikke kan bli fullkomne uten
dem»?

• Hvor viktig er det å være en del av denne menneske-
kjeden som har blitt «sammenføyet» eller beseglet til
hverandre?

Les vers 17 og se etter hvem som gjenga myndigheten til å
besegle familier. Repeter Lære og pakter 110 for å minne
elevene på hvordan og når Elijah gjenga denne myndighet.

Les Obadja 1:21 og trekk frem uttrykket «redningsmenn
skal dra opp på Sions berg». Forklar at en «redningsmann»
eller en «frelser» er en person som gjør noe for andre som
de ikke kan gjøre selv. Les Lære og pakter 128:15–16 og spør:

• Hvordan kan vi være redningsmenn for de døde?

• Hva tror dere de som dere døper dere for, føler for dere?

Oppmuntre elevene til å utføre ordinansarbeid for andre og
til å forberede seg til å bli beseglet i templet en dag.

Lære og pakter 128:19–23. Herren har åpenbart alle
prestedømsnøkler og –krefter i vår tid. Vi skulle
fryde oss over disse gjengitte velsignelser. 
(10–15 minutter)

Be elevene tenke på en gang de var så glade at de hadde lyst
til å synge, danse, rope hurra eller feire noe. Spør:

• Hva gjorde dere så glade?

• Hvor ofte føler dere det slik?

• Les 2. Nephi 2:25. Hvordan vil dere definere ordet glede
i dette verset?

• Hvordan forholder det seg til å etterleve evangeliet?

La elevene synge «Kastes du på bølgen om i livet her»
(Salmer, nr. 136). Drøft hvilken rolle takknemlighet spiller for
vår evne til å føle glede. Forklar at Lære og pakter 128:19–23
inneholder et uttrykk for den glede Joseph Smith følte på
grunn av evangeliet. Disse vers kan sammenlignes med en
salme eller en lovsang. La elevene lese versene og se etter
noen av synene, læresetningene eller erfaringene som gjorde
profeten så glad. Spør:

• Hvorfor tror dere disse hendelsene ga Joseph Smith så
stor glede?

• Hva får disse versene dere til å føle for deres medlemskap
i Kirken?

• Hvilke av disse velsignelser er dere mest takknemlige
for?

• Hvilket av Josephs uttrykk for glede kan dere best
forholde dere til?

Gi elevene del i følgende uttalelse av Sarah Studevant
Leavitt, et tidlig medlem av Kirken:

Be elevene skrive hva de føler for evangeliet, på et papirark,
eller ta dere tid til å la elevene gi uttrykk for sitt vitnesbyrd
og sin takknemlighet i klassen. Overvei også å synge noen
salmer som uttrykk for glede og takknemlighet for evange-
liets velsignelser.

«Å skrive om Guds kjærlighet. . . ville tørke ut havet,
som om sjøen var blekk, jorden papir, hver pinne en
penn og hvert menneske en skribent. Når jeg prøver
å prise ham i skjønnhet, å hedre og prise Guds navn,
oppdager jeg at jeg ikke behersker noe språk som
vil være saken verdig, men når jeg legger til side dette
svake, skrøpelige legeme, venter jeg å kunne prise
ham i skjønnhet og hellighet.» (History of Sarah Stude-
vant Leavitt, red. Juanita Leavitt Pulsipher [1969], s. 29.)
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Innledning
Noen ganger sender Herren engler for å betjene mennesker
på jorden. Djevelen kan også sende sine engler for å prøve
å bedra. I kapittel 129 gir profeten Joseph Smith tre viktige
nøkler til å skjelne mellom Herrens engler og djevelens
engler.

President Wilford Woodruff sa:

«En av apostlene sa til meg for mange år siden: ‘Bror
Woodruff, jeg har i lang tid bedt Herren sende meg en engel
til å betjene meg. Jeg har hatt et sterkt ønske om dette, men
mine bønner har aldri blitt besvart.’ Jeg sa til ham at selv
om han i tusen år ba Israels Gud om denne gave, ville den
ikke gis ham med mindre Herren hadde en hensikt med å
sende en engel til ham. Jeg fortalte ham at Herren aldri har
sendt og aldri kommer til å sende en engel til noen bare for
å tilfredsstille en persons ønske om å se en engel. Hvis
Herren sender en engel til noen, sender han ham for å utføre
et arbeid som bare kan utføres ved en engels betjening. . .

Nå har jeg alltid sagt, og jeg vil si det til dere, at Den hellige
ånd er det enhver Guds hellig trenger. Det er langt viktigere
at et menneske har denne gave enn at han har en engels
betjening.» (Brian H. Stuy, red. , Collected Discourses Delivered
by President Wilford Woodruff, His Two Counselors, the Twelve
Apostles, and Others, 5 bind [1987–92], 5:233.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Engler og ånder, til og med onde ånder, må følge himme-

lens lover. Hvis vi forstår disse lovene, kan vi unngå å bli
bedratt (se L&p 129, se også 130:4–7).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 300–302.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 129. Engler og ånder, til og med
onde ånder, må følge himmelens lover. Hvis vi
forstår disse lovene, kan vi unngå å bli bedratt.
(20–25 minutter)

Be elevene lese Alma 30:53 og forklare hva som hendte med
Korihor. Drøft følgende spørsmål:

• Hvis en engel viste seg for dere, hvordan kunne dere
vite om engelen var sendt av Herren eller av djevelen?

• Hvorfor er det viktig å skjelne mellom de to?

Lære og pakter 129

Les Lære og pakter 129:9 og se etter hvor mange nøkler som
gis i disse versene for å hjelpe oss å skjelne mellom forskjel-
lige slags engler eller sendebud. La en elev lese uttalelsen av
president Wilford Woodruff i innledningen til kapittel 129
ovenfor. Be en annen elev lese følgende uttalelse av eldste
Jeffrey R. Holland:

Spør:

• Hva lærer dere om engler fra disse uttalelsene?

• Hvorfor tror dere det er viktig å ha et vitnesbyrd om at
engler virkelig finnes, slik det omtales i Skriftene?

• Hvorfor tror dere det er viktig å forstå bedre hvordan
englene betjener oss på jorden, selv om dere aldri skulle
få se noen engel?

Les Lære og pakter 129:1–3 og spør:

• Hvor mange slags personer finnes i himmelen?

• Hva er forskjellen mellom «engler» og «rettferdige
menneskers ånder som er fullkommengjort»? (Se
kommentarene til disse versene i Lære og pakter – elevhefte
– Religion 324–325, s. 300–301, se også L&p 130:4–7.)

Les Lære og pakter 129:4–9, og se etter de tre viktige nøkler
som kan hjelpe oss å vite om et sendebud er fra Gud eller
ikke. Drøft følgende:

• Hva lærer vi av vers 5?

• Hva sier Lære og pakter 9:8 om følelser?

• Ifølge Lære og pakter 129:7 er det «imot himmelens orden
for et rettferdig menneske å bedra». Hvorfor tror dere at
meddelelser fra Herren må være sanne?

«Jeg vil gjerne si dere at noe av det vi trenger å lære
våre elever, og noe av det som blir viktigere for dem
dess lenger de lever, er at engler virkelig finnes, og hva
deres arbeid og tjenestegjerning består i. Jeg taler her
selvfølgelig ikke bare om engelen Moroni, men også
om de mer personlig betjenende engler som er med
oss og rundt oss, med makt til å hjelpe oss, og som gjør
nettopp det. . .

Kanskje flere av oss, innbefattet våre elever, boksta-
velig talt eller i hvert fall billedlig kunne se englene
rundt oss hvis vi bare ville våkne opp fra vår sløv-
hetstilstand og høre Åndens røst når disse engler
prøver å tale. . .

Jeg tror at vi trenger å tale om og tro på og bære
vitnesbyrd om englers betjening mer enn vi pleier å
gjøre. De utgjør en av Guds strålende metoder for å
bære vitnesbyrd gjennom sløret.» (A Standard unto
My People [tale til religionslærere under et symposium
om Mormons bok, Brigham Young University, 9. aug.
1994], s. 11–13.)
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• Les Moroni 7:12–16. Hva lærer dere fra disse versene om
meddelelser fra Gud?

• Hva lærer Lære og pakter 129:8 oss om bedrag når det
gjelder onde ånder?

• Hvordan kan kunnskap om dette gjøre at dere unngår
å bli ledet på villspor i åndelige saker?

Bær vitnesbyrd om Guds kjærlighet til oss. Spør elevene
hvordan følgende punkter viser hvor villig Gud er til å
kommunisere med oss:

• Skriftene

• Levende profeters ord

• Bønn

• Den hellige ånds gave

• Templer

Oppfordre elevene til å strebe etter å forstå hvordan Gud
kommuniserer med dem, og rette seg etter hans råd.

Innledning
Herren åpenbarte mange store og viktige sannheter
gjennom profeten Joseph Smith. Eldste Parley P. Pratt, som
var medlem av De tolvs quorum, skrev om profeten:
«Det var noe ved hans blikk som uforstyrret og uavlatelig
forsøkte å trenge inn til dypet av menneskehjertet, stirre
inn i evigheten og trenge inn i himmelen for å forstå alle
verdener.» (Sitert i Lys over Norge, juni 1974, s. 225.)

Wilford Woodruff, som senere ble Kirkens president, skrev:

«Han syntes å være en kunnskapskilde som det strømmet
evig visdom fra. Når han sto foran folket, viste han tydelig
at Guds myndighet var i ham.» (Matthias F. Cowley: Wilford
Woodruff, Fourth President of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints: History of His Life and Labors as Recorded in
His Daily Journals [1909], s. 68.)

Eldste Robert E. Wells, et medlem av De sytti, sa:

«De evige sannheter han underviste i, besvarte et mylder av
spørsmål som filosofer hadde vært opptatt av i århundrer.
Når man studerer de doktrinære læresetninger som ble
åpenbart til Joseph Smith, vil man, hvis man er oppriktig
i sin søken etter sannhet, bli ledet til Jesus Kristus og hans
rolle som vår Frelser, Forløser og talsmann hos Faderen.
Når man studerer Josephs læresetninger om Frelseren,
forsvinner usikkerhet og tvil, og hjerter forandres. Den som
er ærlig, finner mer mening med livet i profetens svar på
filosofiske spørsmål som: Hvor kommer vi fra? Hvorfor er
vi her? Hvor går vi hen? På grunn av åpenbaringene som

Lære og pakter 130

ble gitt til Joseph, blir minne-sløret mellom dette liv og vår
førjordiske eksistens av og til nesten gjennomsiktig. Sløret
mellom dette liv og åndeverdenen blir tynnere og gjør fami-
liebånd sterkere, finere og mer meningsfylte.» (Lys over Norge,
jan. 1996, s. 65–66.)

Kapittel 130 kaster lys over mange grunnleggende sannheter
i frelsesplanen.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus har legemer av

kjøtt og ben like så følbare som menneskets. Den hellige
ånd er en ånd i en persons skikkelse (se L&p 130:1–3,
22–23).

• Når denne jord blir et celestialt rike, vil den være en urim
og tummim for dem som lever her (se L&p 130:8–11, se
også L&p 88:17–20).

• Siden bare Gud vet den nøyaktige tid for Jesu Kristi
annet komme, skulle vi forberede oss til det kontinuerlig
(se L&p 130:14–17, se også Matteus 24:36, L&p 49:7).

• Den kunnskap vi får, hjelper oss ikke bare i dette liv, men
også etter oppstandelsen (se L&p 130:18–19).

• Enhver velsignelse vi mottar fra Gud, mottar vi på grunn
av lydighet mot hans lov (se L&p 130:20–21, se også
L&p 82:10, 132:5).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 259–260.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 302–305.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 130:1–3, 22–23 (Kjenn
Skriftene, Lære og pakter 130:22–23).

Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus har
legemer av kjøtt og ben like så følbare som men-
neskets. Den hellige ånd er en ånd i en persons
skikkelse. (15–20 minutter)

Be hver elev skrive en enkel beskrivelse av Guddommen.
La noen elever lese hva de har skrevet, og les deretter Lære
og pakter 130:1–3, 22–23. Spør:

• Hva lærer disse versene oss om Guddommen?

• Hvorfor er det viktig å kjenne Guds sanne natur?

Les følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolvs
quorum:

«I prosessen som vi kaller frafallet, ble den følbare,
personlige Gud som beskrives i Det gamle og Det nye
testamente, erstattet med den abstrakte, ubegripelige
guddommen [delvis basert på] den greske filosofi. . .

S  M  T  W  TH  F  S

Nauvoo-perioden

216



La elevene se i Veiledning til Skriftene under «Gud,
Guddommen» for å finne flere henvisninger til Guds sanne
natur. Be elevene lese noen av henvisningene som gjør
inntrykk på dem.

Lære og pakter 130:8–11. Når denne jord blir et
celestialt rike, vil den være en urim og tummim for
dem som lever her. (15–20 minutter)

Gi elevene følgende prøve:

1. Hva betyr ordene Urim og Tummim? (Lys og fullkom-
menhet.)

2. Hvilke to hovedbruksområder har Urim og Tummim?
(Motta åpenbaring og oversette språk.)

3. Hvor i Skriftene beskrives Urim og Tummim? 
(Joseph Smith – Historie 1:35.)

4. Er det mer enn én Urim og Tummim?

La elevene slå opp i Veiledning til Skriftene, under «Urim
og Tummim», og rette sine svar.

Be elevene lese og merke Johannes’ åpenbaring 2:17 mens
dere drøfter Lære og pakter 130:8–11.

. . . Jeg skynder meg å legge til at siste-dagers-hellige
ikke anvender denne kritikk på de menn og kvinner
som bekjenner seg til disse trosoppfatningene. Vi tror
at de fleste religiøse ledere og tilhengere er oppriktig
troende som elsker Gud og forstår og tjener ham etter
beste evne. . .

Så kom Det første syn. En ulærd gutt som søkte
kunnskap fra den opprinnelige kilde, så to personer
av ubeskrivelig lys og herlighet, og hørte den ene
si mens han pekte på den andre: ‘Dette er min elskede
Sønn. Hør ham!’ (Joseph Smith – Historie 1:17). . .

Etter en påfølgende utøsning av ny hellig skrift og
åpenbaring sa denne profet i vår tid: ‘Faderen har et
legeme av kjød og ben, likeså følbart som menneskets;
Sønnen likeledes; men Den hellige ånd har ikke et
legeme av kjød og ben, men er en ånd i persons skik-
kelse’ (L&p 130:22).

Denne trosoppfatning betyr ikke at vi hevder å være
tilstrekkelig åndelig modne til fullt ut å forstå Gud. Vi
likestiller heller ikke vårt ufullkomne dødelige legeme
med hans udødelige, herliggjorte person. Men vi kan
forstå de grunntrekk han har åpenbart om seg selv
og de øvrige medlemmene av Guddommen. Og denne
kunnskapen er grunnleggende for vår forståelse av
formålet med jordelivet og vår evige fremtid som
oppstandne personer etter jordelivet.» (Lys over Norge,
juli 1995, s. 86–87.)

Lære og pakter 130:14–17. Siden bare Gud vet den
nøyaktige tid for Jesu Kristi annet komme, skulle vi
forberede oss til det kontinuerlig. (10–15 minutter)

Be elevene rekke opp hånden for å tilkjennegi hvilke av
følgende uttalelser som beskriver deres følelser best:

• «Jeg skulle ønske jeg visste den nøyaktige dato for det
annet komme.»

• «Jeg har ikke lyst til å vite når det annet komme vil
finne sted.»

Be noen elever fortelle hvorfor de stemte slik de gjorde.
Les Matteus 24:3, Lære og pakter 130:14, og se etter personer
som har spurt Frelseren når det annet komme vil finne
sted. Spør: Hvilket svar mottok Kristi disipler og profeten
Joseph Smith? (Se Matteus 24:36–39, L&p 130:15–17.)
Forklar at for å hjelpe oss å være beredt har Herren åpen-
bart hvilke tegn som vil gå forut for det annet komme
(se kommentaren til L&p 130:14–17 i Lære og pakter – elevhefte
– Religion 324–325, s. 304).

Si til elevene: Tenk dere at menneskene var født med en
innretning på den ene skulderen som viste antall minutter
de hadde igjen å leve.

• Ville dere like et slikt instrument? Hvorfor eller hvorfor
ikke?

• Hvor ofte tror dere at dere ville se på det?

• Ville dere noen gang ha lyst til å se på familiens eller
vennenes instrumenter?

• Hvordan ville den mengde tid som var igjen på instru-
mentet, påvirke deres valg og den måten dere brukte
deres tid på?

• Hvordan kunne det påvirke deres evne til å handle i tro
på Jesus Kristus?

• Hvordan kan et slikt instrument sammenlignes med å
vite når Det annet komme inntreffer?

• Hvordan kunne kunnskapen om denne nøyaktige tid
påvirke deres lydighet mot evangeliet?

Les Matteus 24:42–47 og spør:

• Hva rådet Herren sine disipler å gjøre fordi han visste
at de ikke kjente timen for hans komme? (Alltid være
beredt.)

• Hvorfor er dette et godt råd til oss?

• Hva kan vi gjøre for å forberede oss bedre til Herrens
komme?

Lære og pakter 130:18–19 (Kjenn Skrif-
tene). Den kunnskap vi får, hjelper oss

ikke bare i dette liv, men også etter oppstandelsen.
(15–20 minutter)

Sett to klare syltetøyglass et sted alle kan se dem. Hell litt
vann i det første glasset og si til elevene at dette forestiller
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en persons liv. Fortell en historie om denne personen, også
hvilke verdslige eiendeler vedkommende erverver seg.
Hver gang du nevner en eiendel, legger du en gjenstand
som forestiller den, i vannet. (Du kan bruke en ring for å
forestille smykker, bilnøkler for å forestille en bil, noen
mynter for å forestille en jobb.) Fortell elevene at personen
dør plutselig. Sett en sil over det andre glasset og hell
innholdet av det første i silen. Vis elevene silen som er fylt
med «verdslige» gjenstander, og spør:

• Hvordan symboliserer silen døden? (Vi kan ikke ta våre
eiendeler med oss i døden.)

• Les Lære og pakter 130:18–19. Hva kan vi ta med oss når
vi dør, ifølge disse versene?

Gjenta konkretiseringen med en annen person. Nevn de
samme verdslige godene og legg gjenstandene i glasset,
men nevn også at denne personen ba. Ha en dråpe konditor-
farge i vannet. Nevn at denne personen leser i Skriftene
daglig, og ha i en dråpe farge til. Si at denne personen også
døde, og hell vannet gjennom silen over i det andre glasset.
Snakk om hva den andre personen kunne beholde etter
døden som den første ikke kunne. Spør: Hvilke andre
jordiske erfaringer kunne vi ha tilføyd konditorfarge for
i konkretiseringen? (Svarene kan omfatte misjon, tempelek-
teskap, kall i Kirken, ordinanser som dåp, kunnskap om
evangeliet.)

La elevene få del i følgende uttalelser. Eldste Neal A.
Maxwell, medlem av De tolvs quorum, har sagt:

President Spencer W. Kimball forkynte:

«Hver eneste en av dere har mulighet til å utvikle et
rike som dere vil presidere over som konge og gud.
Dere trenger å utvikle dere og vokse i evne og kraft
og verdighet for å styre en slik verden med alle dens
mennesker. Dere er ikke sendt til denne jord bare
for å ha det hyggelig eller for å tilfredsstille drifter,
lidenskaper eller ønsker. Dere er ikke sendt til denne
jord for å kjøre karusell, fly, biler og ha det verden
kaller ‘moro’.

Dere er sendt til denne verden i en svært alvorlig
hensikt. Dere er sendt til skolen,. . . for å begynne som
et lite menneskebarn og vokse til utrolige dimensjoner 

«Hvis vi overveier hva som egentlig vil komme frem
sammen med oss i oppstandelsen, synes det klart at
vår intelligens vil følge oss. Dette betyr ikke bare IQ,
men også vår evne til å motta og anvende sannhet.
Våre talenter, egenskaper og ferdigheter vil følge oss,
ganske visst også vår evne til å lære, vår grad av
selvdisiplin og vår evne til å arbeide.» (We Will Prove
Them Herewith [1982], s. 12.)

Be elevene lese Lære og pakter 130:19 igjen og understreke
uttrykket «gjennom sin flid og lydighet». Spør: Hva
kommer tydeligere frem i skriftstedet på grunn av dette
uttrykket? Fortell et personlig eksempel på at din flid og
lydighet en gang fikk deg til å vokse på et bestemt område.
Be elevene skrive et mål som kan hjelpe dem å få mer
kunnskap og intelligens. Be dem skrive hva de må gjøre for
å nå dette målet, og hvorfor det krever flid og lydighet.

Lære og pakter 130:20–21 (Kjenn Skrif-
tene). Enhver velsignelse vi mottar fra

Gud, mottar vi på grunn av lydighet mot hans lov.
(20–25 minutter)

La elevene skrive Lære og pakter 130:20–21 med egne ord.
Om nødvendig ber du elevene finne hjelp til vanskelige
uttrykk i elevens studieveiledning (se under «Forstå Skrif-
tene» for L&p 130). Be noen elever lese hva de har skrevet.

Gjør noen enkle eksperimenter for å demonstrere lover og
deres konsekvenser. (Du kan for eksempel demonstrere
tyngdeloven ved å slippe en ball. Du kan demonstrere at en
aksjon (bevegelse) har en motsatt og like stor reaksjon, ved
å kaste ballen mot en vegg.) Drøft følgende spørsmål:

• Hvor forutsigbare er konsekvensene av disse lover?

• Hva er noen lover som angår det å øve på et musikkin-
strument? så og vanne et frø? mosjonere regelmessig?

• Hvilke åndelige lover har velsignelser knyttet til seg?

Hvis elevene finner det siste spørsmålet vanskelig, kan du
skrive følgende på tavlen: Josva 1:8, Malaki 3:10, 2. Nephi 1:20,
31:20, L&p 88:124, 89:18–21. La dem lese versene og finne
lovene og de lovede velsignelser.

Forklar at noen lover og deres lovede velsignelser er
svært spesielle, mens andre er mer generelle, og at virkelig-
gjøringen av de lovede velsignelser kan komme først i det
neste liv.

Be elevene tenke over hvilke velsignelser de har mottatt
fra Herren. Oppfordre dem til å tenke over hvilke lover
som ligger til grunn for disse velsignelsene. Les teksten til
«Hold alle budene» (Salmer, nr. 189).

S  M  T  W  TH  F  S

av visdom, dømmekraft, kunnskap og kraft. Derfor
kan ikke du og jeg være tilfreds med bare å si: ‘Jeg
liker det eller ønsker det.’ Derfor må vi i vår barndom
og ungdom og som unge voksne strekke oss og vokse,
huske og berede oss til det senere liv da begrens-
ninger vil opphøre, slik at vi kan gå videre og videre
og videre.» («The Matter of Marriage» [tale holdt ved
Salt Lake City Institute of Religion, 22. okt. 1976], s. 2.)
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Innledning
Kapittel 131 er en samling prinsipper som profeten Joseph
Smith underviste om i forskjellige situasjoner 16.–17. mai 1843.
«Synet som ble gitt Joseph Smith og Sidney Rigdon, slik det
er nedtegnet i Lære og pakter kapittel 76, gir stor innsikt i
Skriftene med hensyn til omfanget av menneskenes poten-
sielle evige fremtid. Fra dette syn lærer vi at det er tre herlig-
hetsgrader som majoriteten av menneskeheten til slutt vil
bli arvinger til: celestial, terrestrial, telestial [se også 1. Korin-
terbrev 15:40–42, 2. Korinterbrev 12:2]. Vår forståelse av den
celestiale herlighet blir ytterligere utvidet av opplysningene
i kapittel 131.» (Leaun G.Otten og C.Max Caldwell, Sacred
Truths of the Doctrine and Covenants, 2 bind [1983], 2:348.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Det er tre himler eller grader i det celestiale rike, og

for å nå den høyeste må vi gifte oss for evigheten.
Bare de som når denne herlighet, kan formere seg evig
(se L&p 131:1–4, se også L&p 132:19–24).

• Hvis vi er trofaste mot alt Gud ber oss om, kan vi motta
kunnskap om at vi vil få evig liv (se L&p 131:5–6, se også
Johannes 14:21–23, 2. Peter 1:10, L&p 93:1, 19).

• Det finnes ikke immaterielt stoff. All ånd er materie
(se L&p 131:7–8).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 255–256,

260.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 305–307.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 131:1–4 (Kjenn Skriftene).
Det er tre himler eller grader i det celestiale

rike, og for å nå den høyeste vi må gifte oss for
evigheten. Bare de som når denne herlighet, kan
formere seg evig. (35–40 minutter)

Be elevene nevne de tre herlighetsgrader (celestial, terres-
trial og telestial). La dem lese 1. Korinterbrev 15:40–41. Tegn
en sol på tavlen, og spør elevene hvilket rike den forestiller.
Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor tror dere det celestiale rike sammenlignes med
solen?

Lære og pakter 131

• Hva lærer dere om det celestiale rike av at Paulus
sammenligner de tre herlighetsgradene med solen, månen
og stjernene? (Alle rikene har herlighet, men det celestiale
har langt større herlighet enn de andre.)

• Hvorfor er det å arve det celestiale rike verdt alle ofre
som er nødvendige for å nå det?

La elevene tegne bilder som viser hva Lære og pakter
131:1–4 lærer oss. Be noen elever vise sine bilder og forklare
klassen hvorfor de tegnet det de gjorde. Drøft følgende
spørsmål:

• Hva har de som er i den høyeste grad i det celestiale
rike, gjort som de i de andre gradene ikke har gjort?
(Merk: Ikke spekuler i hva som kvalifiserer en person til
de andre to grader i det celestiale rike.)

• Hva betyr «dette er enden på hans rike»? 
(v. 4, se Matteus 25:34, L&p 76:56, 132:19).

• Hva betyr «formere seg»? (se L&p 132:30–31).

For å besvare dette spørsmålet leser du følgende forklaring
av eldste Harold B. Lee, som da var medlem av De tolvs
quorum:

Spør: Hvorfor er det viktig for dere å strebe etter velsignel-
sene i form av evige riker og evig formering? Les følgende
uttalelse av eldste Spencer W. Kimball, som da var medlem
av De tolvs quorum:

Avtal at et ektepar som nylig har blitt beseglet i templet,
kommer til klassen. Oppfordre dem til å bære sitt vitnes-
byrd om Lære og pakter 131:1–4. La dem oppmuntre
elevene til å forberede seg til å gifte seg i templet. Les
følgende uttalelse av president Howard W. Hunter:

«La oss legge planer for, undervise om og innstendig
oppfordre våre barn til å gifte seg i Herrens hus. La
oss på ny, og kraftigere enn vi noen gang tidligere har 

«De mennesker som ikke bringer sitt liv i harmoni
med Guds lover og som ikke mottar de nødvendige
ordinanser. . . , vil forbli adskilt og enslige i all evighet.
Der vil de ikke få noen ektefelle, og ingen barn.»
(Tilgivelsens mirakel, s. 228)

«Hvordan formere seg? Å få avkom. Gjennom
lydighet mot Hans guddommelige bud blir vi. . . gitt
evne til å samarbeide med Gud når det gjelder å
skape en menneskesjel her, og så utover graven få evig
avkom i et familieforhold.» (Læresetninger fra Kirkens
presidenter – Harold B. Lee, s. 16.)

Lære og pakter 131
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Lære og pakter 131:5–6. Hvis vi er trofaste mot alt
Gud ber oss om, kan vi motta kunnskap om at vi vil
få evig liv. (10–15 minutter)

Merk: Se også undervisningsforslaget for Lære og
pakter 132:49–50 (s. 226).

Vis elevene en skriftlig garanti. Spør:

• Hvilke fordeler har vi av en garanti?

• Hvordan varierer verdien av en garanti avhengig av
hvem som gir den?

• Hvor verdifull ville en garanti fra vår himmelske Fader
være? Hvorfor?

Be elevene lese Mosiah 26:20 og se etter hva Herren lovet
Alma. Be dem lese Mosiah 17:2, 18:1, 24:8–12, 26:15 for å lære
om Alma. Spør: Hva tror dere vi må gjøre for å få evig liv,
basert på Almas eksempel?

La elevene lese Lære og pakter 131:5 og finne ut hva garan-
tien om evig liv noen ganger kalles. Be dem lese vers 6, og la
dem deretter få del i følgende uttalelse av president Marion
G. Romney, som var rådgiver i Det første presidentskap:

La elevene lese Jakobs bok 1:6, Mosiah 5:13 og drøfte
hvordan vi kan søke denne kunnskap og forberede oss til
å leve sammen med vår himmelske Fader igjen.

«Kunnskap om ‘den eneste sanne Gud og
Jesus Kristus’ (Joh. 17:3) er den aller viktigste kunn-
skap i universet, og profeten Joseph Smith sa at ingen
kunne bli frelst uten denne kunnskap. Mangel på
slik kunnskap er den uvitenhet som omtales i åpen-
baringen hvor det er skrevet: ‘Det er umulig for
et menneske å bli frelst i uvitenhet’ (L&p 131:6).»
(Lys over Norge, apr. 1982, s. 24.)

gjort, slå fast at det har betydning hvor man gifter
seg og ved hvilken myndighet man erklæres å være
mann og hustru.

Alle våre bestrebelser på å forkynne evangeliet,
fullkommengjøre de hellige og forløse de døde fører
til det hellige tempel – fordi tempelordinansene er
absolutt nødvendige. Vi kan ikke komme tilbake
til Guds nærhet uten dem. Jeg oppfordrer enhver til
å reise verdig til templet eller å arbeide mot den
dagen du kan tre inn i dette hellige hus for å motta
dine ordinanser og pakter.» (Lys over Norge, jan. 1995,
s. 87–88.)

Innledning
Kapittel 132 omhandler ekteskap for tid og evighet
(se v. 3–33) og flergifte (se v. 34–66). President Spencer
W. Kimball sa om ekteskapet:

«Det er den viktigste avgjørelse i hele deres liv! Det er ikke
hvor dere skal gå på skole, eller hvilke fag dere skal studere,
eller hvilket hovedfag dere tar, eller hvordan dere skal tjene
til livets opphold. Disse er viktige, men tilfeldige og ingen-
ting sammenlignet med den viktige avgjørelse dere tar
når dere ber en annen bli deres livsledsager for evigheten.»
(The Teachings of Spencer W. Kimball, red. Edward L. Kimball
[1982], s. 301.)

Mens president Joseph F. Smith var rådgiver i Det første
presidentskap, skrev han at «prinsippet om flergifte først
ble åpenbart til Joseph Smith i 1831, men han ble på det
tidspunkt forbudt å offentliggjøre det eller forkynne det
som en læresetning i evangeliet. Derfor betrodde han dette
kun til noen svært få av sine nærmeste medarbeidere»
(«Plural Marriage», i Andrew Jenson, red. , Historical Record,
9 bind [1882–90], 6:219). Profeten underviste om prinsippet
privat, og innen 1841–42 rettet han og en del betrodde
medlemmer av Kirken seg etter dette (se Kirkens historie i
tidenes fylde – Religion 341–343, s. 256). Kapittel 132 ble
nedskrevet i 1843, men Kirken kunngjorde ikke doktrinen
om flergifte offentlig før i 1852.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• For å leve sammen med Gud og være ham lik må vi

adlyde loven om celestialt ekteskap (se L&p 132:3–6,
19–24, se også L&p 131:1–4).

• Alle pakter og overenskomster må gjøres på Herrens
påbudte måte, med riktig myndighet, og besegles
ved løftets Hellige ånd for å gjelde i det neste liv
(se L&p 132:7–14, 18).

• Ekteskap som inngås utenfor templet, kan kun vare til
døden. I det neste liv vil par som ikke har blitt beseglet,
ikke lenger være gift, men vil leve som enslige for
bestandig (se L&p 132:15–18).

• Når et tempelekteskap inngås ved Guds myndighet og
besegles ved løftets Hellige ånd, vil ekteskapet være i
kraft for evig. Ektepar som er beseglet og vedblir å være
trofaste mot Guds lov, vil bli opphøyet (se L&p 132:19–33,
37, se også L&p 131:1–4).

Lære og pakter 132
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• Flergifte er forbudt med mindre Herren befaler det
gjennom sin profet (se L&p 132:34–39, 61–66, se også
Jakobs bok 2:27–30, Offisiell erklæring 1).

• I evangelieutdelingen i tidenes fylde har Herren gjengitt
eller vil han gjengi alle sine lover og bud gjennom
sine profeter (se L&p 132:40, 45, se også Ap.gj. 3:21,
L&p 128:18).

• Noen rettferdige mennesker mottar forsikring i dette
liv om at de vil bli opphøyet (se L&p 132:49–50, se også
2. Peter 1:10, 19, Mosiah 26:20, L&p 131:5).

• Hustruer skulle elske og støtte ektemenn som følger
Herren i rettferdighet (se L&p 132:52–65, se også Efeser-
brevet 5:22–25).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 255–256.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 307–314

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 132:3–6, 15–33, 37. Når et
tempelekteskap inngås ved Guds myndighet

og besegles ved løftets Hellige ånd, vil ekteskapet
være i kraft for evig. Ektepar som er beseglet
og vedblir å være trofaste mot Guds lov, vil bli
opphøyet. (25–30 minutter)

Vis klassen brudebilder av et par. Be klassen nevne karakter-
egenskaper de mener er viktige hos en ektefelle. Spør hvor
viktig de mener avgjørelsen om hvem de skal gifte seg med,
er. Skriv følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley
på tavlen: «Velg deres [ekteskaps]partner med omhu. . .
Det er den viktigste avgjørelse dere tar i hele deres liv.»
(John L. Hart: «Bueno! Juarez Academy Centennial», Church
News, 14. juni 1997, s. 8.)

Drøft med elevene hvorfor ekteskap er et så viktig valg.
Spør:

• Hvorfor er det så viktig å gifte seg i templet? (Se L&p
131:1–4.)

• Hvilke to kategorier ekteskap finnes i verden i dag?
(Ekteskap som ikke er evig, og evig ekteskap.)

• Les Lære og pakter 132:3–6. Av hvem kreves det å
etterleve den nye og evige ekteskapspakt, ifølge disse
versene?

Skriv følgende overskrifter på tavlen: Ekteskap som ikke er
evig og Evig ekteskap. La halvparten av elevene lese Lære og
pakter 132:15–18 og se etter «hvis-så»-uttalelsene om ekte-
skap som ikke er evige. La resten av klassen lese vers 19–24
og se etter «hvis-så»-uttalelser om evig ekteskap. Be elevene
skrive det de finner, på tavlen under riktig overskrift.
Listene kan inneholde følgende:

S  M  T  W  TH  F  S

Merk: Når elevene fullfører denne aktiviteten, må du
forsikre deg om at de forstår at det ikke er nok at et par
lover hverandre å holde sammen for bestandig, eller at
de blir gift i en annen kirke som hevder å kunne vie dem
for evig. For at et ekteskap skal være evig, må det utføres
ved den myndighet som ble gitt profeten Joseph Smith og
som har blitt overlevert ned til Kirkens nåværende presi-
dent. Denne myndighet finnes bare i Kirkens templer i dag.

Les følgende uttalelse av president Spencer W. Kimball:

Spør:

• Hva sa president Kimball var nødvendig for at et ekte-
skap skal være «permanent»?

• Hvilken ekteskapelig status vil mennesker ha i det neste
liv hvis de ikke er opphøyet? (De vil være enslige.)

• Hvordan påvirker dette deres ønske om å gifte dere i
templet?

«Ikke alle siste-dagers-hellige kommer til å bli
opphøyet. Ikke alle som har vært gjennom det hellige
tempel, kommer til å bli opphøyet. Herren sier:
‘Få er de som finner den.’ For det er to elementer:
(1) besegling av ekteskap i det hellige tempel og
(2) rettferdig livsførsel gjennom livet etterpå for
å gjøre beseglingen permanent. Kun gjennom riktig
ekteskap. . . kan man finne den rette vei, den smale
sti.» («Marriage is Honorable», i Speeches of the Year:
BYU Devotional and Ten-Stake Fireside Addresses, 1973
[1974], s. 265–266.)

Hvis Så
Ekteskap som
ikke er evig

Evig
ekteskap

• Et par gifter seg i
verden (se v. 15).

• De gifter seg for
evigheten, men
ekteskapet besegles
ikke ved løftets
Hellige ånd (se v. 18).

• De gifter seg for evig-
heten, men vielsen
utføres ikke av en med
myndighet (se v. 18).

• Et par gifter seg i
den nye og evige pakt
(se v. 19).

• Vielsen utføres av
en med myndighet
(se v. 19).

• De forblir i pakten
(se v. 19).

• Ekteskapet besegles
ved løftets Hellige ånd
(se v. 19).

• Ekteskapet vil ikke
være gyldig i det neste
liv (se v. 15–18).

• De vil leve som enslige
(se v. 16–17).

• De vil ikke bli opp-
høyet (se v. 17–18).

• De vil komme frem
i den første oppstan-
delse (se v. 19).

• Deres ekteskap vil
være gyldig i det
neste liv (se v. 19).

• De vil bli opphøyet
(se v. 19).

• De vil få barn for evig
(se v. 19).

• De vil bli guder
(se v. 20).

• De vil kjenne Herren
(se v. 23–24).
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• Hva kan dere gjøre nå for å forberede dere bedre til å bli
en god ektemann eller hustru?

• Hvordan kan deres avgjørelser nå angående stevnemøter
påvirke deres fremtidige ekteskap?

• Hvilke egenskaper ønsker dere hos dem dere har
stevnemøter med?

• Hvilke normer har Herren satt for stevnemøter?
(Se brosjyren Til styrke for ungdom.)

• Hva vil det ha å si når det gjelder hvem dere vil gifte
dere med, om vedkommende retter seg etter disse
normene eller ikke?

• Hvordan kan deres daglige valg påvirke hva slags
mennesker som tiltrekkes av dere?

Fortell elevene hvilke velsignelser et lykkelig ekteskap
medfører i dette og i det neste liv. Bær ditt vitnesbyrd om
betydningen av evig ekteskap.

Lære og pakter 132:7–14, 18. Alle pakter og
overenskomster må gjøres på Herrens påbudte
måte, med riktig myndighet, og besegles ved
løftets Hellige ånd for å gjelde i det neste liv. 
(20–25 minutter)

Vis elevene en kopi av en dåpsattest, en attest for preste-
dømsordinasjon eller en vielsesattest. Spør: Hva er noen
av de løfter som gis når disse begivenhetene finner sted?
Be elevene overveie hvor hardt de går inn for å holde sine
pakter. Spør: Hvorfor er det viktig at vi holder disse løfter?

Les Ester 8:8 og spør:

• Hvor bindende var kongens skrivelse for folket på
Esters tid?

• Hvordan visste folket at skrivelsen virkelig kom fra
kongen og ikke fra en annen kilde? (Kongen brukte sin
ring til å forsegle den.)

Les følgende uttalelse for elevene: «Ingenting som var
blitt [forseglet] med kongens signetring, kunne tilbakekalles.
Ingen senere forordning kunne tilintetgjøre eller oppheve
en tidligere.» (Adam Clarke, Clarke’s Bible Commentary, 6 bind
[1827–31], 2:823.)

Skriv ordet beseglet på tavlen og spør:

• Hva gjør vi i verden i dag for å gjøre avtaler bindende
eller besegle dem? (Underskriver kontrakter, tar hver-
andre i hånden, avgir løfter.)

• Hva betyr ordet beseglet i sammenheng med evangeliet?

• Hvordan er vi «bundet» når vi er beseglet? (Vi er bundet
til å holde våre løfter, og vår belønning er sikret, se
L&p 82:10.)

Skriv følgende oppgave på tavlen, eller gi den til elevene
som utdelingsark. Be elevene lese Lære og pakter 132:7–14,
18–19 og fullføre oppgaven ved å sette tilhørende uttrykk
sammen. Drøft svarene.

(Svar: 1–C, 2–F, 3–E, 4–B, 5–H, 6–A, 7–G, 8–D)

Skriv følgende spørsmål på tavlen:

Be elevene lytte etter svar på disse spørsmålene mens du
leser følgende uttalelse av president Joseph Fielding Smith,
daværende president for De tolvs quorum:

«Forjettelsens hellige ånd [løftets Hellige ånd] er Den
hellige ånd som godkjenner enhver ordinans: dåp,
bekreftelse, ordinasjon og ekteskap. Løftet (forjettelsen)
går ut på at velsignelsene vil bli mottatt dersom
vedkommende er trofast.

Hvis en person bryter en pakt, enten det gjelder dåp,
ordinasjon, ekteskap eller hva det måtte være, trekker
Ånden sin godkjennelse tilbake, og velsignelsen blir
ikke mottatt.

Enhver ordinans blir beseglet med et løfte om en
belønning betinget av trofasthet. Den hellige ånd
trekker godkjennelsen tilbake hvis paktene blir brutt
[se L&p 76:52–53, 132:7].» (Frelsende læresetninger, 1:49.)

• Under hvilke betingelser vil løftets Hellige ånd
besegle deres dåpspakt eller en hvilken som helst
annen pakt dere har inngått med Herren?

• Hvem er løftets Hellige ånd?

1. Den myndighet Herren bruker A. Ingen.
for å besegle overenskomster 
for tid og evighet.

2. Den person som har B. De vil ikke være 
beseglingsnøklene på jorden. gyldige.

3. Varigheten av en pakt som C. Løftets Hellige 
besegles ved løftets Hellige ånd. ånd.

4. Dette vil skje med løfter og D. Den nye og evige 
overenskomster som Gud ikke ekteskapspakt.
godkjenner.

5. De løfter eller overenskomster E. For tid og 
som løftets Hellige ånd evighet.
besegler, . . .

6. De som er i stand til å komme F. Profeten.
til Faderen uten løftets Hellige 
ånds beseglende krefter.

7. Det tidspunkt da løfter G. Ved døden.
opphører å være gyldige hvis 
de ikke er beseglet ved løftets 
Hellige ånd.

8. En pakt inngått med Gud og H.Blir godkjent 
en annen person. av Gud.
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Lære og pakter 132:34–40, 45–48, 61–66. Flergifte
er forbudt med mindre Herren befaler det gjennom
sin profet. (40–45 minutter)

Merk: Unngå sensasjonslyst og spekulasjon når dere snakker
om flergifte. Noen ganger spekulerer lærere i om flergifte
vil være et krav for alle som kommer til det celestiale rike.
Vi har ingen kunnskap om at flergifte vil være et krav for
opphøyelse.

Skriv Abraham, Jakob, Moses, Joseph Smith og Brigham Young
på tavlen. Si til elevene at de kan stille ti ja- eller nei-
spørsmål for å finne ut hva disse profetene hadde til felles
og som har forbindelse med Lære og pakter 132. (De prakti-
serte alle flergifte.) Les Lære og pakter 132:34–40 og spør:

• Hva gjorde Abraham, ifølge vers 34? (Han giftet seg med
mer enn én hustru.)

• Hvilke grunner gis i disse versene for denne handling?

• Hva annet befalte Herren Abraham å gjøre? (Se v. 36.)

• Hvorfor var det vanskelig å adlyde befalingene i vers 34
og 36? (Se 2. Mosebok 20:13, Jakobs bok 2:27.)

Les følgende uttalelse av profeten Joseph Smith for elevene:

Skriv Tidenes fyldes evangelieutdeling på tavlen. Be elevene
definere uttrykket. Hvis de finner det vanskelig, ber du dem
se under «Utdelinger (evangeliet)» i Veiledning til Skriftene.
Be dem deretter lese Lære og pakter 128:18 (siste halvdel),
132:40. Spør:

• Når er tidenes fyldes evangelieutdeling?

• Hva betyr «tidenes fylde»?

Les følgende uttalelse av president John Taylor for elevene:

«I og gjennom [de] forskjellige evangelieutdelinger
har bestemte prinsipper, krefter, privilegier og preste-
dømmer blitt utviklet. Men i tidenes fyldes evange-
lieutdeling skulle en kombinasjon eller en fylde, en
helhet av alle disse evangelieutdelinger bli innført
blant den menneskelige familie. Hvis det var noe som
hørte til Adams. . . utdeling, skulle det bli tilkjennegitt
i de siste dager. Hvis det var noe som var forbundet 

«Det som er galt i ett tilfelle, kan være, og er ofte,
riktig under andre omstendigheter.

Gud sa: ‘Du skal ikke slå i hjel,’ og på et annet tids-
punkt sa han: ‘Du skal avlive fullstendig.’ Det er dette
prinsipp himmelen styres etter – ved åpenbaring som
er tilpasset de omstendigheter rikets barn befinner
seg i. Hva enn Gud forlanger, så er det riktig, uansett
hva det er, selv om vi kanskje ikke forstår årsaken før
lenge etter at begivenheten har skjedd.» (Profeten Joseph
Smiths læresetninger, red. Joseph Fielding Smith, s. 193.)

Spør: Hvilket forhold er det mellom denne uttalelse og
det faktum at flergifte ble praktisert tidlig i denne evange-
lieutdeling?

Les Lære og pakter 132:45–48 og spør:

• Hvem mottok åpenbaringen om å praktisere flergifte
i denne evangelieutdelingen? (Joseph Smith.)

• Hvem mottok åpenbaringen om å opphøre med å prakti-
sere flergifte? (Wilford Woodruff, se Offisiell erklæring 1.)

• Hva hadde disse to menn felles? (De var profeter som
hadde rikets nøkler, se v. 45–46.)

• Hvilken myndighet gis til profeter som har disse nøkler?
(Se v. 46–48.)

• Hvordan ses den myndighet som beskrives i vers 46, i
handlingene til både Joseph Smith og Wilford Woodruff?

Be elevene lese og krysshenvise Jakobs bok 2:30 med Lære
og pakter 132:63. Spør: Hvilke andre formål oppgir Herren
for å gjengi flergifte ved siden av å «gjenopprette alle ting»
(L&p 132:40) i tidenes fyldes evangelieutdeling?

Les følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley for
klassen:

«Jeg vil kategorisk fastslå at denne kirken ikke har noe
som helst å gjøre med dem som praktiserer polygami.
De er ikke medlemmer av denne kirken. De fleste har
aldri vært medlemmer. De bryter landets lov. De vet
at de bryter loven. De er underlagt dens straff. Kirken
har naturligvis ingen som helst myndighet i denne
saken.

Hvis det oppdages at noen av våre medlemmer
praktiserer mangegifte, blir de utelukket, den alvor-
ligste straff Kirken kan pålegge. Ikke bare bryter
de som er involvert i dette, direkte landets lov, de
overtrer også denne kirkes lov. En av våre trosartikler
er forpliktende for oss. Den fastslår: ‘Vi tror at vi
må innordne oss under konger, presidenter, fyrster
og øvrighetspersoner, og at vi må adlyde, hedre og 

med Enok og hans by og samlingen av hans folk, . . .
skulle det tilkjennegis i de siste dager. Hvis det var
noe forbundet med Det melkisedekske prestedømme
i alle dets former, krefter, privilegier og velsignelser i
en hvilken som helst tid eller hvor som helst på jorden,
skulle det bli gjengitt i de siste dager. . . For dette er
tidenes fyldes evangelieutdeling, som omfatter alle
andre tider, alle prinsipper, alle krefter, alle tilkjenne-
givelser, alle prestedømmer og tilhørende krefter
som har eksistert i enhver tid, i enhver del av verden.»
(The Gospel Kingdom, red. G. Homer Durham [1943],
s. 101–102.)
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Les Lære og pakter 132:32. Forklar at vi skulle ta etter Abra-
hams eksempel på lydighet og trofasthet (se Hebreerbrevet
11:8–19), selv om Kirkens medlemmer ikke lenger blir kalt
til å praktisere flergifte. Skriv noe av det store Abraham
gjorde, på tavlen. Du kan lese deler av president Spencer
W. Kimballs «Det eksempel Abraham viste» (Lys over Norge,
des. 1975, s. 1–5) eller bruke følgende sammendrag av
president Kimballs artikkel:

1. Han fulgte Jesus Kristus.

2. Han søkte prestedømmet og prestedømmets velsig-
nelser.

3. Han adlød straks.

4. Han mottok åpenbaring for sin familie.

5. Han presiderte over sin familie i rettferdighet.

6. Han underviste sin familie i evangeliet ved eksempel
og forskrift.

7. Han virket som misjonær.

8. Han var fredsstifter.

9. Han holdt sine pakter med Gud.

10. Han var ærlig overfor andre.

11. Han betalte full tiende.

12. Han utøvet tro.

(Basert på Otten og Caldwell: Sacred Truths of the Doctrine
and Covenants, 2:361.)

Spør:

• Hva ga Herren Abraham på grunn av hans rettferdighet?
(Se L&p 132:37.)

• Hva ville dere være villige til å gjøre for å motta den
samme belønning?

Be elevene skrive hvordan de bedre kan ta etter Abrahams
eksempel.

Lære og pakter 132:49–50. Noen rettferdige
mennesker mottar forsikring i dette liv om at de
vil bli opphøyet. (10–15 minutter)

Merk: Se også undervisningsforslaget for Lære og
pakter 131:5–6 (s. 222).

Spør klassen:

• Hvilke yrker er dere interessert i å forberede dere til?
(Skriv svarene på tavlen.)

oppholde lovene’ (12. trosartikkel). Man kan ikke
adlyde loven og være ulydig mot loven på samme
tid.» (Liahona, jan. 1999, s. 84.)

• Hvor mange år med studier skal til for å kunne ta fatt på
hvert av disse yrkene?

Velg et yrke som krever mange år med opplæring, og spør
en elev som er interessert i dette yrket:

• Hva føler du for årene med utdannelse som kreves for
dette yrket?

• Hvorfor tror dere noen begynner på dette faget, men
aldri fullfører utdannelsen?

Merk: De neste to spørsmålene angår en elev som ønsker
å bli lege. Tilpass dem til elevens yrkesvalg.

• Hvordan ville det påvirke ditt håp om Herren fortalte deg
at du ikke bare ville bli lege, men at du skulle komme til å
oppdage et legemiddel til behandling av kreft og bli en av
de mest berømte leger noensinne?

• Ville denne kunnskapen fjerne årene med strev og
studium for å finne midlet?

• Ville den hjelpe deg å holde ut? Hvordan?

Oppfordre elevene til å tenke over hva de ønsker aller mest.
Les Lære og pakter 14:7, og se etter hva Gud betrakter som
sin største gave. Les Lære og pakter 132:49, og se etter hva
Herren lovet profeten Joseph Smith. Spør:

• Hva ville dere føle hvis dere mottok dette løftet?

• Ville det fjerne jordelivets utfordringer og ofre?

• Les vers 50. Hva hadde Herren sett som kvalifiserte
Joseph Smith til denne velsignelsen?

• Hvilke prøvelser holdt profeten Joseph Smith ut etter at han
hadde fått dette løftet? (Han måtte se på at de hellige led på
grunn av mobben, og han og hans bror Hyrum ble myrdet.)

• Hvordan ville det hjelpe dere å holde ut deres prøvelser
hvis dere mottok dette løftet?

La elevene lese Mosiah 26:14–15, 20 og finne en annen som
mottok dette løftet (Alma). Les 2. Peter 1:10, 19, og se etter to
måter Peter omtalte dette løftet fra Herren på. (Gjøre sitt kall
og sin utvelgelse fast og motta det sikrere profetiske ord.)
Spør: Hvilket råd ga Peter i vers 10 som vi kan strebe etter å
følge? Les følgende uttalelse av eldste Bruce R. McConkie,
som var medlem av De tolvs quorum:

«Å gjøre sitt kall og sin utvelgelse fast er å bli beseglet
til evig liv. Det er å ha en betingelsesløs garanti for
opphøyelse i den høyeste himmel i den celestiale
verden. Det er å motta forsikring om guderang. Det er,
kort sagt, at dommens dag blir fremrykket, slik at en
arv av all herlighet og ære i Faderens rike sikres før
den dag da de trofaste faktisk går inn i den guddom-
meliges nærhet for å sitte med Kristus på hans trone,
slik han ‘har satt’ seg med sin ‘Far på hans trone’
(Joh.åp. 3:21).» (Doctrinal New Testament Commentary,
3 bind [1966–73], 3:330–331.)
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Hjelp elevene å forstå at dette ikke er en vanlig eller
nødvendig erfaring i jordelivet for å få evig liv. Les følgende
uttalelse for elevene, også av eldste McConkie:

La elevene lage en skriftstedkjede av 2. Peter 1:10, 19,
Mosiah 26:20 og Lære og pakter 132:49–50. Be elevene følge
Peters råd om å søke å få sitt kall og sin utvelgelse gjort fast,
enten det skjer i dette eller det neste liv.

Innledning
Selv om kapittel 133 står nesten i slutten av Lære og pakter,
ble det mottatt 3. november 1831, bare to dager etter kapittel
1. Denne åpenbaringen var opprinnelig et tillegg til Lære og
pakter.

En av hovedhensiktene med denne evangelieutdeling er å
berede mennesker til Jesu Kristi annet komme. President
Harold B. Lee sa at Lære og pakter 133 er en «trinnvis fortel-
ling av begivenheter som leder opp til Frelserens komme»
(Lys over Norge, sept. 1973, s. 378).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Når Jesus Kristus vender tilbake til jorden ved Det annet

komme, vil de ugudelige bli tilintetgjort som ved ild,
mens de rettferdige vil bli velsignet utover vår fatteevne
(se L&p 133:1–17, 38–45, 62–74).

• Jesus Kristus skal regjere over hele jorden under tusenårs-
riket. Hans hovedkvarterer vil være det gamle Jerusalem
og det nye Jerusalem (se L&p 133:18–25).

• Israel skal bringe med seg sine rike skatter (Skriftene) til
Efraims barn (se L&p 133:30–34).

• Mange tegn og undre vil finne sted før Frelserens komme.
Disse tegnene oppfyller profetier og bidrar til å forberede
de rettferdige på hans komme (se L&p 133:19–64, se også
L&p 45:35–44).

Lære og pakter 133

«Hvis vi dør i troen, er det det samme som å si at vårt
kall og vår utvelgelse er gjort fast, og at vi vil gå
videre til en evig belønning i det neste liv. Når det
gjelder trofaste medlemmer av Kirken, har de stukket
ut en kurs som fører til evig liv. . . Hvis de er på høyde
med sin plikt, hvis de gjør det de bør gjøre, selv om
de kanskje ikke har vært fullkomne i denne sfære, er
deres prøvetid over. . . De vil ikke deretter vike av fra
stien.» (Tale holdt ved eldste S. Dilworth Youngs
begravelse, 13. juli 1981, s. 5.)

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, 119.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 314–322

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 133:1–17, 38–45, 62–74. Når
Jesus Kristus vender tilbake til jorden ved Det annet
komme, vil de ugudelige bli tilintetgjort som ved ild,
mens de rettferdige vil bli velsignet utover vår
fatteevne. (25–30 minutter)

Spør elevene om noen av dem noen gang har kommet til en
time på skolen og oppdaget at de skulle ha en prøve som
de ikke var forberedt på. Spør: Hvor godt gjorde dere det på
prøven? Be dem beskrive hva de følte. La dem nå beskrive
den prøven på skolen som de hadde forberedt seg lengst
og mest grundig til. Spør: Hvilken forskjell gjorde forbere-
delsen? Be dem nevne den vanskeligste og viktigste prøven
de kommer til å ha på skolen, og den de ønsker aller mest
å være godt forberedt til.

Les Lære og pakter 133:1–4 og spør:

• Hvilken fremtidig «prøve» omtaler disse versene?

• Hvordan kan vi forberede oss til den, ifølge vers 4?

La elevene lese vers 5–17 og merke ord og uttrykk som
beskriver hvordan vi kan forberede oss til Jesu Kristi annet
komme. Be dem fortelle hva de har funnet ut.

Skriv L&p 133:38–45 og L&p 133:62–74 på tavlen. Forklar
at disse versene omtaler to grupper av mennesker ved
Det annet komme. Be halve klassen lese de første versene
og resten av klassen de andre versene. Be dem se etter svar
på følgende spørsmål:

• Hvilken gruppe beskrives i deres vers?

• Hva vil den gruppen dere leser om, oppleve under
Det annet komme?

• Hvorfor vil dette hende dem?

• Hvilken gruppe ville dere foretrekke å tilhøre?

• Hva må dere gjøre for å tilhøre den gruppen?

Be hver gruppe velge en til å fortelle klassen hva de finner ut.

Les vers 4, 10, 15, 17, 19, 50 og spør: Hva har disse versene
felles?

Drøft med elevene hva de mener er den beste måte å
forberede seg til Jesu Kristi annet komme på. Les følgende
uttalelse av eldste Delbert L. Stapley, som var medlem av
De tolvs quorum:

«La oss forsikre oss om at vi fullt ut forstår de viktigste
ting vi kan gjøre for å forberede oss på Herrens annet
komme til verden. . .

Lære og pakter 133
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Lære og pakter 133:18–25. Jesus Kristus skal regjere
over hele jorden under tusenårsriket. Hans hoved-
kvarterer vil være det gamle Jerusalem og det nye
Jerusalem. (15–20 minutter)

Spør elevene:

• Hvor kommer byens eller stedets offentlige ledere
sammen for å gjøre sitt arbeid?

• I hvilken by har landets lovgivere sin møteplass?

• Hva er landets hovedstad?

• Har lover alltid blitt utstedt på disse stedene?

• Kommer de alltid til å bli utstedt der?

• Hvor vil Guds lover gå ut fra under tusenårsriket?

Be elevene lese Lære og pakter 133:18–25, 56 og se etter hvor
Herren vil regjere fra under tusenårsriket.

Skriv følgende spørsmål på tavlen, eller gi elevene dem som
utdelingsark. La dem bruke henvisningene for å besvare
spørsmålene.

1. Hvor er «Sions berg»? (Se L&p 133:18, se krysshenvis-
ningen i fotnote 18b.)

2. Hvem er de 144 000? (L&p 133:18, se L&p 77:11.)

3. Hvem er «brudgommen»? (L&p 133:19, se L&p 65:3.)

4. Hvor er «Sion»? (L&p 133:21, se L&p 57:2–3.)

5. Hvor langt er det fra Jerusalem nå? (Se L&p 133:21,
kart 6–7 over Kirkens historie.)

6. Hvordan vil Jerusalems land og Sions land forandres ved
Det annet komme? (Se L&p 133:24.)

7. Hvem skal regjere i verden under tusenårsriket? Hvorfra?
(Se L&p 133:25, se også Jesaja 2:3.)

Les følgende uttalelse av president Joseph Fielding Smith,
daværende president for De tolvs quorum:

«Det fordums Jerusalem vil, etter at jødene er blitt
renset og helliggjort fra alle sine synder, bli en hellig
stad hvor Herren skal bo og hvorfra han skal sende 

. . . Vi må skape orden i vårt liv og i våre hjem. Dette
betyr at vi må granske vår sjel og innrømme våre feil,
og vi må omvende oss når det er nødvendig. Det betyr
at vi må holde alle Guds bud. Det betyr at vi skal elske
vår neste. Det betyr at vi skal leve slik at vi er et godt
eksempel for andre. . . Det betyr at vi skal være ærlige
i all vår ferd, både hjemme og i våre forretninger.
Det betyr at vi skal spre Jesu Kristi evangelium til alle
verdens folk.» (Lys over Norge, apr. 1976, s. 37.)

Spør:

• Hvordan tror dere det vil være å ha Jesus Kristus
personlig til å regjere på jorden?

• Hvordan tror dere landets lover kan komme til å bli
forandret fordi Herren regjerer under tusenårsriket?

• Hvilke fordeler tror dere det vil medføre å oppdra en
familie under tusenårsriket?

Lære og pakter 133:22–64. Mange tegn og
undre vil finne sted før Frelserens komme.

Disse tegnene oppfyller profetier og bidrar til å
forberede de rettferdige på hans komme. 
(30–35 minutter)

Ta med noen bilder som viser forskjellige årstider. Vis
bildene ett om gangen og spør:

• På hvilken tid av året ble dette bildet tatt?

• Hva er det på bildet som viser dere hvilken årstid
det var?

• Finnes det mange nok tegn på bildet til å si dere den
nøyaktige dato det ble tatt?

Be elevene nevne noen tegn på Jesu Kristi annet komme
(du kan skrive svarene på tavlen). Spør:

• Hvordan hjelper disse tegnene dere å vite når Det
annet komme vil finne sted? (Se Joseph Smith –
Matteus 1:38–39.)

• Hvordan kan dette sammenlignes med tegnene som viser
årstidene på bildene?

• Hvem kjenner det nøyaktige tidspunkt for Det annet
komme? (Se Joseph Smith – Matteus 1:40.)

Gi elevene kopier av den medfølgende oversikten som
utdelingsark (la høyre kolonne stå tom). Be elevene studere
Lære og pakter 133:22–56 og skrive opp tegn og undre som
vil finne sted før Det annet komme.

S  M  T  W  TH  F  S

sitt ord ut til alle folkeslag. Likeledes skal Sions stad,
eller det nye Jerusalem, bli bygget på dette kontinent,
og derfra skal Guds lov også gå ut. De vil ikke stå i
strid med hverandre, for hver enkelt by skal være et
hovedkvarter for denne verdens Forløser, og fra hvert
enkelt sted skal han sende ut sine bekjentgjørelser
etterhvert som behovet tilsier.» (Frelsende læresetninger,
bind III, s. 63.)
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Spør:

• Hvordan påvirker disse tegnene deres følelser for
Det annet komme?

• Hvilke fordeler har det å kjenne tegnene på Det annet
komme?

• Hva kan dere gjøre for å få mer kunnskap om disse
tegnene?

• Hvordan kan vi finne ut hvilke andre tegn som hører til
Det annet komme? (Studere Skriftene og profetenes ord.)

Les følgende uttalelser for elevene. Eldste Boyd K. Packer
sa mens han var medlem av De tolvs quorum:

Eldste Bruce R. McConkie skrev:

«I vår tid ser vi frem til Menneskesønnens annet
komme med håp og glede, og vi ser frem til oppret-
telsen av tusenårsriket med fred og rettferdighet,
som han personlig skal regjere over i et tidsrom av
tusen år. Vi kjenner ikke og skal ikke få vite hverken 

«På grunn av stadig reisevirksomhet over hele jorden
vet Brødrene virkelig hva som foregår, og takket være
profetisk innsikt er de i stand til å tyde tidenes tegn. . .

Hold dere unna alle andre. Følg deres ledere som er
blitt ordinert på riktig måte, og som er blitt oppholdt
offentlig, da vil dere ikke bli ledet på avveier.»
(Lys over Norge, jan. 1993, s. 71.)

Vers Tegn og undre

22 Fjellene skal brytes ned, og daler skal ikke finnes.

23–24 Vannet skal drives tilbake, og øyene skal bli ett land.

26–27 De som er i nordenlandene (de ti stammer), skal bli
samlet.

28 De skal beseire sine fiender.

29 Vannkilder skal springe frem i ørkenen.

35 Juda stamme skal bli helliggjort og bo i Herrens nærhet.

36–39 Evangeliet skal bli forkynt i hver nasjon.

41 Herrens nærhet skal være som ild.

46–51 Herren vil være kledd i rødt.

49 Hans herlighet skal skjule solen og månen, og stjernene
skal falle ned.

54–55 De som oppsto ved Kristi oppstandelse, skal ledsage
ham ved hans komme.

56 De hellige som har dødd etter Kristi oppstandelse,
skal oppstå og møte ham.

Innledning
Kapittel 134 inneholder en trosbekjennelse med hensyn til
regjeringer og lover. Dette kapitlet ble godkjent av Kirkens
medlemmer for innlemmelse i 1835-utgaven av Lære og
pakter. Den ellevte og tolvte trosartikkel sier at lover skulle
gi alle mennesker det privilegium å tilbe Gud «i overens-
stemmelse med [sin] egen samvittighet» og at menneskene
skulle innordne seg under landets myndigheter og «adlyde,
hedre og oppholde lovene». President N. Eldon Tanner
forkynte:

«Det er ytterst viktig at alle innbyggere blir informert
om regjeringens anliggender, at de kjenner til og forstår
landets lover, og at de aktivt deltar i valg av ærlige og
kloke menn hvor som helst det er mulig, til å utføre regje-
ringens funksjoner. . .

Abraham Lincoln bemerket en gang: ‘Dårlige lover, hvis
de finnes, skulle skiftes ut så snart som mulig. Likevel
skulle de adlydes i gudfryktighet mens de fortsatt er
gyldige.’

Dette er Kirkens holdning med hensyn til lovlydighet. Vi
er enige med forfatteren av følgende utsagn:

‘I virkeligheten er den mann som trosser eller spotter loven,
lik den legendariske tåpen som skjærer bort grenen som
han sitter på. Respektløshet eller ringeakt for lover er alltid
det første tegn på et samfunn i oppløsning. Respekt for
loven er den mest fundamentale av alle sosiale dyder, for
alternativet til et lovstyrt samfunn er et samfunn der vold
og anarki hersker.’ (Case and Comment, mars/april 1965,
s. 20.)

. . . Kristus ga oss det store eksemplet på en lovlydig borger
da fariseerne, som forsøkte å sette ham fast, som Skriftene
sier, spurte ham om det var riktig å gi keiseren skatt. Etter
at han hadde spurt hvis påskrift som var på pengene, og de
hadde svart at det var keiserens, sa han:

‘Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som
Guds er!’ (Matt. 22:21.)

Lære og pakter 134

dagen eller timen for denne forferdelige, men likevel
velsignede dag. Det forventes at vi leser tidenes tegn
og derved kjenner den omtrentlige tid for vår Herres
komme og er konstant rede til den.» (The Promised
Messiah: The First Coming of Christ [1978], s. 457.)

Lære og pakter 134

227



Det er ethvert lands innbyggeres plikt å huske at de alle
har ansvar, og at de må virke i overensstemmelse med
lovene i det land hvor de har valgt å bo.» (Lys over Norge,
apr. 1976, s. 67–68.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Vi tror at regjeringer har rett til å utstede lover for å

trygge sine borgeres fred og sikkerhet, men ikke til å
gripe inn i rettferdig religionsutøvelse (se L&p 134:1–4,
7, 9, 11–12, se også L&p 42:79, 84–86, 101:76–80.)

• Regjeringer ble innstiftet av Gud til menneskenes gagn.
Det er alle menneskers plikt å adlyde lovene i landet
hvor de bor (se L&p 134:1, 5–8, se også L&p 58:21, Offi-
siell erklæring 1).

• Religiøse organisasjoner har ikke rett til å frata et
menneske liv eller eiendom. De kan bare nekte en
person medlemskap eller fellesskap i sin organisasjon
(se L&p 134:4, 10, se også L&p 20:80, 102:1–2, 18–24).

Flere kilder 
• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 323–326.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 134. Vi tror at regjeringer har rett til
å utstede lover for å trygge sine borgeres fred og
sikkerhet, men ikke til å gripe inn i rettferdig religi-
onsutøvelse. Det er alle menneskers plikt å adlyde
lovene i det landet hvor de bor. (30–35 minutter)

Be elevene tenke seg at de har blitt valgt inn i en komité for
å danne en regjering på et sted som nylig er blitt befolket.
La dem arbeide i smågrupper i ti minutter for å drøfte og
skrive svar på følgende spørsmål:

• Hvordan ville dere definere formålet med å ha en
regjering?

• Hvilket ansvar skal regjeringen ha?

• Hvilket ansvar skal borgerne ha?

La hver gruppe fortelle hva de har skrevet. Les Lære og
pakter 134:1–9, 11 sammen som klasse. Be elevene se etter
hvordan dette kapitlet besvarer spørsmålene, og sammen-
ligne det med gruppenes svar.

Les kapittelinnledningen til Lære og pakter 134 og spør:

• Hvordan skiller dette kapitlet seg fra andre kapitler
i Lære og pakter? (Det er en trosbekjennelse, ikke en
åpenbaring.)

• Hvorfor tror dere at denne erklæringen er verdifull
for oss?

Bruk opplysningene i historisk bakgrunn for kapittel 134 i
Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325 (s. 323). Drøft
følgende spørsmål:

• Hvilke hendelser førte til at denne erklæringen ble
skrevet?

• Hvorfor er det viktig at andre forstår Kirkens syn på
regjeringer?

• Hvordan støtter den ellevte og tolvte trosartikkel disse
læresetningene om øvrighetspersoner?

• Hvordan kan en regjering følge læresetningene i Lære
og pakter 134?

• Hva kan vi gjøre for å vise våre myndigheter og ledere
støtte?

Lære og pakter 134:4, 10. Religiøse organisasjoner
har ikke rett til å frata et menneske liv eller
eiendom. De kan bare nekte en person medlem-
skap eller fellesskap i sin organisasjon. 
(10–15 minutter) 

Skriv eller sett opp følgende hypotetiske regler på tavlen:

Drøft med elevene hva de ville føle hvis disse reglene ble
tvunget gjennom. Spør:

• Synes dere disse reglene er rettferdige? Hvorfor eller
hvorfor ikke?

• Hvorfor ville det være galt av Seminar eller Kirken å
tvinge mennesker til å gjøre noe på en bestemt måte?

• Hvilken straff skulle en kirke kunne benytte når
medlemmer bryter dens regler?

Be elevene lese Lære og pakter 134:4, 10 for å finne Kirkens
syn på disse spørsmålene. Spør: Hvorfor er dette bedre enn
å la religiøse organisasjoner bestemme over liv eller
eiendom?

Skriv tyveri, løgn, mord, hor, bedrageri på tavlen. Spør:

• Hva mener dere er passende straff fra myndighetenes
side for hver av disse handlingene?

• Hva mener dere kunne være en passende straff fra
Kirkens side?

• Hver dag du kommer for sent til Seminar, vil du
få en bot på kr. 50.

• Hvis du ikke får ståkarakter i Seminar, vil du ikke
få tillatelse til å delta i noen fritidsaktiviteter på
skolen.

• Hver dag du ikke leser i Skriftene, må du avlevere
en av dine personlige eiendeler (inntil kr. 100 i
verdi) til læreren.
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Innledning
Kapittel 135, som er skrevet av eldste John Taylor, davæ-
rende medlem av De tolvs quorum, er en inspirert hyllest
til profeten Joseph Smith. Eldste Taylor sa:

«Vi lever i denne evangelieutdeling som er full av større
hendelser enn noen annen utdeling som noensinne har
funnet sted på jorden, for denne omfatter alt som noen
gang har eksistert blant alle folk overalt på jorden. Derfor
betrakter vi Joseph Smith som en så stor og viktig person
i verdens historie. Jeg tror han var en av de største profeter
som noensinne har levet, med unntak av Jesus selv.»
(Journal of Discourses, 18:326–327.)

Eldste M. Russell Ballard i De tolvs quorum har uttalt:

«Alle som har et vitnesbyrd om Jesu Kristi evangelium,
skulle elske og sette pris på Joseph Smith jr. , for han er
den ‘Herrens profet og seer, [som] har utført mer, med
unntagelse av Jesus selv, for menneskenes frelse i denne
verden enn noe annet menneske som noensinne har levet’
(L&p 135:3).» (Lys over Norge, jan. 1992, s. 5.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Profeten Joseph Smith og hans bror Hyrum beseglet sitt

vitnesbyrd om Mormons bok og Lære og pakter med sitt
blod (se L&p 135, se også L&p 136:39).

• Joseph Smith står i spissen for denne evangelieutdeling
som føyer sammen alle andre evangelieutdelinger
(se L&p 135:3, se også L&p 1:17–30, 136:37–38).

• Blodet fra alle som har lidd martyrdøden for evangeliets
skyld, vil stå som et vitnesbyrd mot de ugudelige
(se L&p 135:7, se også Alma 14:8–11, L&p 103:27–28,
109:49).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 273–285.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 327–329.

Undervisningsforslag 
Videoen Lære og pakter og Kirkens historie, presentasjon
19, «Joseph Smith, gjenopprettelsens profet» (21.30),

kan brukes ved gjennomgåelse av Lære og pakter 135
(se undervisningsforslag i Visningshjelp – Lære og pakter og
Kirkens historie).

Lære og pakter 135

Lære og pakter 135. Profeten Joseph Smith
og hans bror Hyrum beseglet sitt vitnesbyrd

om Mormons bok og Lære og pakter med sitt blod.
(40–45 minutter)

Ordne klasserommet slik at det ser ut som rommet i 2. etasje
i Carthage fengsel (se skissen på side 279 i Kirkens historie
i tidenes fylde, se også fotografi 31 bak i trippelutgaven).
La elevene spille profeten Joseph Smiths og hans bror
Hyrums martyrium. Bruk opplysningene i kapittel 22 av
Kirkens historie i tidenes fylde og Lære og pakter 135:1–2, 4–5.
(Merk: Ikke la elevene bli for voldsomme i sitt rollespill.
Unngå å gjøre denne hellige hendelsen til en sensasjon.)
La klassen synge «En stakkars sorgbetynget mann» (Salmer,
nr. 11) på et passende tidspunkt. Stopp rollespillet fra tid til
annen, og still spørsmål som:

• Hva tror dere profeten kan ha følt i dette øyeblikket?

• Hva tror dere de som var sammen med Joseph, kan
ha følt?

• Hva gjør inntrykk på dere av det de gjorde som var
sammen med Joseph?

• Hva tror dere Joseph Smiths familie kan ha tenkt i denne
vanskelige tiden?

• Hvilke tanker eller inntrykk får dere når vi oppfører
denne hendelsen?

• Les Lære og pakter 135:6–7. Hvor gammel var profeten
Joseph Smith da han døde?

• Hva annet gjør inntrykk på dere i disse versene?

Be elevene merke følgende setninger i sine bøker: «De levet
for å oppnå herlighet; og de døde for herlighets skyld; og
herlighet skal være deres evige lønn. Fra generasjon til
generasjon skal deres navn nevnes ned gjennom tidene som
edelstener for de helliggjorte.»

Oppfordre elevene til å tenke over hva de har lært om
profeten Joseph Smith i år. Be dem skrive på tavlen noe av
det profeten utførte (se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 284).

Spør:

• Hvordan er deres liv annerledes enn det kunne ha vært,
på grunn av profeten Joseph Smith?

• Hvilke av profetens egenskaper beundrer dere mest?

• Hva hjelper dere å føle eller vite at Joseph Smith er en
Guds profet?

• Hvilket ansvar fører et vitnesbyrd om at Joseph Smith
er en profet, med seg?

S  M  T  W  TH  F  S
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Eldste Delbert L. Stapley, som var medlem av De tolvs
quorum, sa:

Les Lære og pakter 136:39 og spør:

• Hvorfor ga profeten Joseph Smith og hans bror Hyrum
sitt liv for Herrens verk?

• Hvilke velsignelser og anledninger har vi på grunn av
profeten Joseph Smith?

Syng «Ha takk for profeten du sendte» (Salmer, nr. 17), og
bær ditt vitnesbyrd om profeten Joseph Smith.

Lære og pakter 135:3. Joseph Smith står i spissen
for denne evangelieutdeling som føyer sammen alle
andre evangelieutdelinger. (40–45 minutter)

Flere dager før klassen velger du tre eller fire elever til å gi
presentasjoner om profeten Joseph Smiths liv. Gi hver elev
en uttalelse fra «Vitnesbyrd om Joseph Smith fra profeter
i de siste dager» i tillegget (s. 307). Be elevene finne en
historie fra profeten Joseph Smiths liv som er et eksempel
på det som sies i dette vitnesbyrdet.

La elevene lese sine uttalelser fra tillegget og fortelle
historiene de har funnet. Drøft noen av Joseph Smiths karak-
tertrekk. Spør: Hvilke av disse karaktertrekkene beundrer

«Profeten, som var uskolert og ulærd, kunne ikke ha
gitt verden det han fikk anledning til å åpenbare, uten
at Gud var med ham. Gud inspirerte ham i alt han
gjorde. Det fantes levende vitner som bar vitnesbyrd
om hans guddommelige kall, for himmelske sendebud
hadde tilkjennegitt denne sannhet til flere brødre.
Det er sikkert at hvis vi mottar menneskers vitnesbyrd,
er vitnesbyrdet fra Gud sikrere. Den hellige ånds
oppgave er å vitne om Faderen og Sønnen, den er også
sannhetens ånd, og når den vitner til menneskets ånd,
kommer en indre følelse av at noe er sant eller at
det ikke er sant. I tilfellet med profeten Joseph Smith
var det sant, for mennesker på hans tid og siden
har mottatt det vitnesbyrd som Den hellige ånd selv
tilkjennegir til dem som søker sannhet.

Og videre har vi Joseph Smiths gjerninger – analyser
dem. Alt som angår dem, tyder på hans profetiske
kall. Der hvor det finnes et testament, må en testator
nødvendigvis være død, og dette var i sannhet et
testament som utfoldet seg og igjen åpenbarte Guds
rike med alle dets frelsende ordinanser, prinsipper og
guddommelige krefter. Et testament trer ikke i kraft
før etter at mennesker er døde. Profeten ga sitt liv for
å besegle dette vitnesbyrd, og derfor blir det at han
ofret sitt liv, et vitnesbyrd for alle mennesker om sann-
heten og kraften i hans hellige kall og virksomhet.»
(Conference Report, okt. 1954, s. 48–49.)

dere mest? Hvorfor? La elevene utveksle idéer om hvordan
de kan erverve seg de samme egenskaper.

Del klassen i grupper, og del ut følgende skriftsteder. La
gruppene fortelle hva deres vers lærer dem om Joseph Smith
og hans bidrag til verden.

• Lære og pakter 1:17, 29, 5:4, 21–22

• Lære og pakter 24:5–9, 25 kapittelinnledning, v. 5–9

• Lære og pakter 26:1, 28:2, 43:1–4

• Lære og pakter 76 kapittelinnledning, v. 11–12, 23–24,
82:11–12, 93:45–48

• Lære og pakter 100 kapittelinnledning, v. 1, 121 kapittel-
innledning, v. 1–11

• Lære og pakter 122, 124:1–2, 58

• Lære og pakter 127:1–2, 132:30–32, 48–50, 53, 135:3

Syng «Priser profeten som skuet Jehova» (Salmer, nr. 12), og
bær ditt vitnesbyrd om profeten Joseph Smith. Du kan også
innby elever som har lyst til å bære vitnesbyrd om profeten
Joseph Smith, til å gjøre det.

Dette kapitlet blir gjennomgått som en del av «Kirken flytter
vestover» (se s. 238).

Innledning
Kapittel 137 åpenbarer viktige sannheter om det celestiale
rike og om hvem som vil arve denne herlighet. Eldste
George Albert Smith sa mens han var medlem av De tolvs
quorum:

«Jeg synes at noe av det vakreste i Jesu Kristi evangelium er
at det fører oss alle til samme nivå. En mann må ikke være
stavspresident eller medlem av De tolvs quorum for å motta
en høy plass i det celestiale rike. Det mest ydmyke medlem
av Kirken vil få en like stor opphøyelse i det celestiale rike
som en hvilken som helst annen hvis han holder Guds bud.
Skjønnheten i Jesu Kristi evangelium er at vi alle blir likever-
dige så lenge vi holder Herrens bud. Så lenge vi passer på å
holde Kirkens lover, har vi samme mulighet til opphøyelse.»
(Conference Report, okt. 1933, s. 25.)

Lære og pakter 137

Lære og pakter 136
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Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Det celestiale rike er et sted med skjønnhet og herlighet.

Vår himmelske Fader bor der sammen med sine trofaste
sønner og døtre (se L&p 137:1–5, se også 1. Korinterbrev
15:40–41, L&p 76:50–70, 92–96).

• De som dør uten evangeliet og som ville ha mottatt det
hvis de hadde fått anledning, vil arve det celestiale rike.
De som dør før de når ansvarsalderen, blir frelst i det
celestiale rike (se L&p 137:5–10, se også Moroni 8:22,
L&p 29:46–47).

• Herren dømmer oss etter våre hjerters ønsker så vel som
etter våre gjerninger (se L&p 137:9, se også 1. Samuel 16:7,
Alma 41:3–5).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–343, s. 41–42,

164–165.

• Lære og pakter – elevhefte – Religion 324–325, s. 332–334.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 137:1–5. Det celestiale rike er et sted
med skjønnhet og herlighet. Vår himmelske Fader
bor der sammen med sine trofaste sønner og døtre.
(15–20 minutter)

Fortell elevene: Tenk dere at dere kunne velge hva som helst
fra hele verden som hjelp til å dekorere og forskjønne det
celestiale rike.

• Hva ville dere velge og hvorfor?

• Hvordan forestiller dere dere det celestiale rike?

• Hvorfor ville dere like å få anledning til å se dette riket
i et syn?

La elevene lese Lære og pakter 137:1–5. Spør:

• Hva gjør inntrykk på dere med hensyn til beskrivelsen
av det celestiale rike?

• Hvilke følelser forbinder dere med denne beskrivelsen?

• Hvem så Joseph Smith der?

• På hvilke måter er det en trøst å vite at Gud, hans profeter
og rettferdige medlemmer av våre familier kan bo i det
celestiale rike?

La elevene lese Lære og pakter 76:70, 96, 77:1, 130:8, 131:1
og se etter andre detaljer med hensyn til det celestiale rike.
Drøft hva de oppdager. Les følgende beretning av eldste
David O. McKay, daværende medlem av De tolvs quorum,
om en opplevelse han hadde i 1921 på en båt til Apia på
Samoa:

Lære og pakter 137:5–10 (Kjenn Skriftene,
Lære og pakter 137:7–10). De som dør uten

evangeliet og som ville ha mottatt det hvis de
hadde fått anledning, vil arve det celestiale rike.
De som dør før de når ansvarsalderen, blir frelst
i det celestiale rike. (15–20 minutter)

Velg elever til å lese følgende eksempler. Drøft hvert
eksempel sammen som klasse, og be elevene avgjøre om de
tror personen ville motta en arv i det celestiale rike.

• Jeg ble døpt som medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige og forble trofast gjennom hele livet.
Da jeg døde, hadde jeg et vitnesbyrd om Herren, hadde
gyldig tempelanbefaling og prøvde så godt jeg kunne
å holde budene. (Se L&p 76:51–53.)

• Jeg vokste opp i et område av verden hvor det ikke fantes
noen siste-dagers-hellige kirker. Jeg hørte aldri om
«mormonene», men trodde på Gud. Jeg prøvde å være
et godt menneske, leste Bibelen og søkte etter sannheten
ved å være tilstede på så mange religiøse møter som
mulig. Jeg døde før jeg fikk anledning til å gifte meg.
(Se L&p 137:7.)

«[Jeg falt] i søvn og så i et syn noe uendelig vakkert.
I det fjerne så jeg en nydelig by. Selv om den var
langt borte, virket det som jeg likevel kunne se at det
fantes rikelig med trær med lekker frukt, busker med
fantastisk farget bladverk og blomster i fullkommen
blomsterprakt overalt. Den klare himmelen over
syntes å reflektere disse vakre fargenyansene. Deretter
så jeg en stor flokk mennesker som nærmet seg byen.
Alle hadde hvite, løstsittende kapper på seg og hvite
hodeplagg. Plutselig ble min oppmerksomhet rettet
mot deres leder, og selv om jeg bare kunne se profilen
og kroppen hans, så jeg straks at det var min Frelser!
Gløden og utstrålingen fra hans ansikt var fantastisk!
Det hersket en fred over ham som virket overjordisk –
den var guddommelig!

Byen, forsto jeg, var hans. Det var Den evige stad, og
menneskene som fulgte ham, skulle bo der i fred og
evig lykke.

Men hvem var de?

Som om Frelseren leste mine tanker, svarte han ved
å peke på en halvsirkel som da kom til syne over dem,
og hvor følgende ord var skrevet i gull:

Disse er de som har overvunnet verden – 
som i sannhet er født på ny!

Da jeg våknet, brøt en ny dag frem over Apia havn.»
(Se Liahona, sept. 2000, s. 27.)

Lære og pakter 137
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• Jeg ble født inn i en kjærlig familie, men hadde alvorlige
fødselsskader. Jeg levde bare noen uker. (Se L&p 137:10.)

• Jeg ble undervist i evangeliet av misjonærene, og Ånden
vitnet for meg om at det de forkynte, var sant. Men
jeg ønsket ikke å forandre min livsførsel, så jeg rakk
ikke å omvende meg eller bli døpt før jeg døde.
Min familie sluttet seg til Kirken, og de sa alltid at de
ville utføre tempelarbeid for meg etter at jeg var død.
(Se L&p 76:72–75, 137:5–9.)

La elevene lese Lære og pakter 137:5–10 og finne ut hvem
som vil arve det celestiale rike (se også L&p 76:50–70).
Mens dere studerer disse versene, spør du:

• Hva tror dere Joseph følte over å se medlemmer av sin
familie i det celestiale rike?

• Hva forundret Joseph seg over? Hvorfor?

• Hva tror dere uttrykket «ville ha godtatt det av hele sitt
hjerte» betyr (L&p 137:8)?

• Hvem er de «som dør før de når ansvarsalderen» (v. 10)?

• Hvordan kan læresetningene i dette kapitlet gi mange
mennesker håp?

• Hvordan kan dere bruke disse læresetningene når dere
forteller andre om evangeliet?

Fortell elevene at Alvin Smith ble født 11. februar 1798 og
døde 19. november 1823. President Joseph Fielding Smith
skrev:

Be elevene overveie hvor mange som har levd på jorden
uten å få anledning til å høre evangeliet. Be dem også over-
veie hvor mange barn som i løpet av jordens historie har
dødd før de har blitt åtte år. Spør:

• Hvordan viser læresetningene i kapittel 137 Guds kjær-
lighet til alle hans barn?

• Hvorfor tror dere det er viktig å vite at de som dør uten
å høre evangeliet, får anledning til å godta det i åndever-
denen?

• Hvorfor tror dere det er viktig å vite at de som dør før
de fyller åtte år, vil bli frelst i det celestiale rike?

Les 2. Nephi 26:33 og bær ditt vitnesbyrd om Guds kjær-
lighet til alle hans barn.

«[Alvin] døde med en bønn på sine lepper for sin
yngre bror Joseph og formante ham til å være sann
mot det store verk som var betrodd i hans varetekt.
Alvin blir omtalt som en ‘ungdom med et uvanlig
godt vesen – snill og elskverdig’.» (Essentials in Church
History, 27. utg. [1974], s. 35.)

Lære og pakter 137:9. Herren dømmer oss etter
våre hjerters ønsker så vel som etter våre gjer-
ninger. (15–20 minutter)

La elevene skrive svar på følgende spørsmål på et papirark,
og be noen fortelle de andre hva de har skrevet:

• Hva betyr ordet ønske?

• Hva ønsker dere mest i livet?

• Hvordan vet dere hvor sterkt dere ønsker noe?

Les følgende uttalelse av eldste Marvin J. Ashton, som var
medlem av De tolvs quorum: «Det vi tjener, lærer vi å elske,
og det vi elsker, tar vår tid, og det som tar vår tid, er det vi
elsker.» (Lys over Norge, okt. 1981, s. 42.)

• Hva tror dere denne uttalelsen betyr?

• Hvordan forholder denne uttalelsen seg til våre ønsker?

• Hvilket forhold er det mellom det vi elsker, det vi tjener
og hvordan vi bruker vår tid?

• Hvis noen laget en film om deres liv, hva kunne de da
konkludere med at dere ønsker? Hvorfor?

Les Lære og pakter 137:9, og se hva det sier om våre ønsker.
Spør: Hvorfor tror dere Gud vil dømme oss etter våre
ønsker så vel som etter våre gjerninger? Les følgende utta-
lelse av eldste Neal A. Maxwell for klassen:

Bær vitnesbyrd om hvor viktig det er å ha rettferdige
ønsker. Les følgende uttalelser for elevene. Eldste Maxwell
har skrevet:

«En lite brukt metode til mer oppriktig å prøve riktig-
heten av våre ønsker på er å legge disse ønskene
mer oppriktig og spesielt frem for Gud i ærbødig,
personlig bønn. Hvorfor? Fordi hvis vi er for forlegne
til å gå til ham med enkelte av våre ønsker, vil dette
hurtig bekrefte at de ikke er riktige! Ønsker som ikke
er verdige nok til at vi ber ham om hjelp til å få dem
oppfylt, er uverdige også for oss. Det sier seg selv at
slike ønsker ikke lenger skulle gis næring i våre hjerter
og sinn.» (That Ye May Believe [1992], s. 112.)

«Enten vi liker det eller ikke, så krever virkeligheten at
vi erkjenner vårt ansvar for våre ønsker. . .

Rettferdige ønsker må stadig holdes ved like. Presi-
dent Brigham Young sa derfor: ‘Menn og kvinner
som ønsker å oppnå plass i det celestiale rike, vil
oppdage at de må kjempe for det hver dag.’ (Journal
of Discourses, 11:14.) Sanne kristne soldater er derfor
noe mer enn weekend-stridsmenn.» (Lys over Norge,
jan. 1997, s. 20.)

Nauvoo-perioden

232



Eldste Marvin J. Ashton skrev:

Oppfordre elevene til å tenke over og skrive på et papirark
hvordan de kan forbedre seg med hensyn til sine ønsker.

«Hvordan kan vi få mindre kjærlighet til ting som ikke
er til vårt beste? Vi må ta vårt liv i nærmere øyesyn, se
hvilken form for tjeneste vi yter og hvilke offer vi gjør,
og dernest slutte å bruke vår tid og våre krefter på denne
måten. Hvis vi klarer det, vil denne kjærlighet visne
hen og dø. Vår kjærlighet skulle rettes mot verdier som
er evige. Våre naboer og vår familie vil ha forståelse for
en slik innstilling hvis vi bare gjennomfører den med
fasthet og vilje til å gi av oss selv. Sann kjærlighet er
like evig som livet selv. Noen kall i Kirken kan virke
uvesentlige og av liten betydning i øyeblikket, men for
hver gang vi villig utfører en oppgave, vil vår kjærlig-
het til Herren vokse. Vi lærer å elske Gud etter hvert
som vi tjener og lærer ham å kjenne.

Hvordan kan vi hjelpe en ny konvertitt til å lære å elske
evangeliet? Ved å gi ham muligheter til å tjene og ofre.
Vi må stadig legge vekt på den sannhet at vi elsker det
som vi ofrer tid på, enten det gjelder evangeliet, Gud
eller gull. Vi hører ofte mennesker gi uttrykk for sin
kjærlighet til Skriftene, deriblant Jesu læresetninger.
De som studerer, praktiserer og anvender disse sann-
heter, er ikke bare de som kjenner dem best, men er
også de som får styrke til å bruke dem som ledesnor
gjennom hele livet. Den som setter størst pris på anled-
ningen til å betale tiende, er den som får erfare de
gleder og velsignelser som kommer gjennom offer og
lydighet mot den loven. Vi vil alltid fryde oss over
og elske evangeliet og dets læresetninger i forhold til
den tjeneste og hengivenhet til evangeliet vi legger for
dagen.» (Lys over Norge, okt. 1981, s. 40.)

Dette kapitlet vil bli gjennomgått som en del av «En periode
med vekst» (se s. 254).

Denne vil bli gjennomgått som en del av «Kirken flytter
vestover» (se s. 248).

Denne vil bli gjennomgått som en del av «En verdensom-
spennende kirke» (se s. 269).

Offisiell erklæring 2

Offisiell erklæring 1

Lære og pakter 138

Lære og pakter 137
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Merk: Den siste delen av kurset i Lære og pakter og Kirkens
historie fokuserer på Kirkens historie fra 1845 til nå og
profetene fra Brigham Young til og med Gordon B. Hinckley.
«Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter» og «Under-
visningsforslag» er hentet fra lesestykker i Lære og pakter og
Kirkens historie – elevens studieveiledning så vel som standard-
verkene. Lesestoffet i elevheftet innbefatter utdrag fra Vår
arv og utvalgte uttalelser av hver av profetene. Elevheftet
inneholder også en oversikt over livet og presidenttiden til
hver profet som studeres.

Innledning
Eldste David B. Haight i De tolvs quorum har sagt:

«Etter Kirkens presidents død blir den gruppen som er
nest etter ham i rang, De tolv apostlers quorum, den
presiderende autoritet. Presidenten for dette quorum blir
Kirkens fungerende president inntil en ny president for
Kirken blir offisielt ordinert og beskikket til dette embedet»
(i Lys over Norge, jan. 1995, s. 14).

Dette suksesjonsprinsippet har etter hvert blitt forventet i
dag, men i Kirkens tidligste tid førte profeten Joseph Smiths
død til en alvorlig prøve for de hellige. Sidney Rigdon og
flere andre hevdet at de hadde retten til å lede Kirken,
og fordi dette var første gang en Kirkens president hadde
dødd, visste mange av de hellige ikke hvem de skulle følge.
Men Brigham Young minnet de hellige på at profeten før
sin død ga nøklene til å lede Kirken til De tolv apostler. Som
president for De tolvs quorum ledet president Brigham
Young Kirken sammen med resten av De tolv i over tre år.
Den 5. desember 1847 reorganiserte De tolv Det første
presidentskap, med Brigham Young som president og
Heber C. Kimball og Willard Richards som rådgivere. Denne
handlingen ble støttet på en generalkonferanse i Iowa
27. desember 1847. Fra da av, når en Kirkens president har
dødd, har alltid presidenten for De tolvs quorum blitt
Kirkens neste president.

Noen viktige prinsipper å se etter
Merk: Studer i ydmykhet de tildelte skriftsteder og histo-
riske lesestykker og overvei prinsippene under denne
overskriften før du forbereder deg til leksjonene.

• Når Kirkens president dør, oppløses Det første presi-
dentskap, og De tolv apostlers quorum blir det preside-
rende quorum, under ledelse av seniorapostelen.

Suksesjon i presidentskapet

De tolv apostler har alle nøkler som er nødvendig for å
lede Kirken og reorganisere Det første presidentskap
(se «Suksesjon i presidentskapet,» elevens studieveiledning,
s. 158, avsnitt 1–7, se også L&p 107:22–24, 112:30–32).

Flere kilder
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 286–307.

Undervisningsforslag
Merk: Velg blant idéene under denne overskriften, eller bruk
noen av dine egne, mens du forbereder deg til å fremlegge
de tildelte skriftstedene og historiske lesestykkene.

«Suksesjon i presidentskapet,» elevens studie-
veiledning, s. 158, avsnitt 1–7. Når Kirkens

president dør, oppløses Det første presidentskap,
og De tolv apostlers quorum blir det presiderende
quorum, under ledelse av seniorapostelen. De tolv
apostler har alle nøkler som er nødvendig for å
lede Kirken og reorganisere Det første president-
skap. (40–45 minutter)

Fortell om minner du måtte ha om å ha hørt om en av
Herrens profeters død. Spør elevene om de husker en gang
en Kirkens president døde. Spør:

• Hvilke følelser hadde du?

• Er det noen grunn til å frykte for Kirkens velferd eller
dens fremtid når Kirkens president dør? Hvorfor ikke?

Bruk følgende oversikt over utsagn og skriftstedhenvis-
ninger til å hjelpe elevene å forstå hvordan Herren velger
en ny Kirkens president:

1. Når en mann blir ordinert til apostel, mottar han alle «nøkler»
(makt og myndighet) som han vil trenge for å være Kirkens
president (se L&p 112:30–32).

President Harold B. Lee, som da var rådgiver i Det første
presidentskap, har sagt:

«Kallet til å bli Kirkens president begynner i virkelig-
heten når vedkommende blir kalt, ordinert og
beskikket som medlem av De tolv apostlers quorum. . .

Enhver apostel som ordineres slik av Kirkens presi-
dent, som har Guds rikes nøkler sammen med alle
andre ordinerte apostler, blir gitt den prestedøms-
myndighet som er nødvendig for å ha enhver stilling
i Kirken, selv stillingen som Kirkens president» 
(i Lys over Norge, okt. 1970, s. 293).
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2. Når Kirkens president dør, oppløses Det første presidentskap.
Hans rådgivere som tidligere var medlemmer av De tolv apost-
lers quorum, blir medlemmer av dette quorumet igjen.

Profeten Joseph Smith har sagt:

President N. Eldon Tanner, som var rådgiver i Det første
presidentskap, ga følgende beretning om det som skjedde
etter president Harold B. Lees død:

3. De tolv apostlers quorum, som har den samme myndighet som
Det første presidentskap (se L&p 107:22–24), leder Kirken til
et nytt første presidentskap er organisert.

4. Seniorapostelen (den som har vært apostel lengst) blir Kirkens
neste president. Han oppholdes og ordineres av De tolvs
quorum. Hver ny president oppholdes også av Kirkens med-
lemmer på generalkonferanse (se L&p 102:9).

President Joseph Fielding Smith, som da var president
for De tolvs quorum, forklarte:

La elevene finne listen over medlemmer av De tolvs
opprinnelige quorum foran i Lære og pakter. Fortell dem
at Thomas B. Marsh ble utelukket 17. mars 1839 og
David W. Patten ble drept av en mobb 25. oktober 1838
(se L&p 124:130). Be elevene lese Lære og pakter 124:127 og

«Det er ikke noe mystisk ved å velge en etterfølger
til Kirkens president. Herren ordnet dette for lang tid
siden. Den apostel som er senior, blir automatisk
Kirkens presiderende embedsmann, og blir oppholdt
som sådan av De tolvs råd, som blir Kirkens presi-
derende organ når Det første presidentskap ikke er
organisert. Presidenten velges ikke, men han må
oppholdes, av sine brødre i rådet og av Kirkens
medlemmer» (Frelsende læresetninger, samlet av Bruce
R. McConkie, 3 bind, 3:128).

«Etter president Lees begravelse sammenkalte
president Kimball [som da var president for De tolvs
quorum,] alle apostlene til et møte. . . i rådsrommet
i Salt Lake tempel. President Romney og jeg hadde
inntatt de plasser vi ifølge vår ansiennitet hadde i
rådet, så det var 14 av oss til stede» (i Lys over Norge,
mai 1980, s. 61).

«De tolv [er] ikke underlagt andre enn Det første presi-
dentskap,. . . og hvis jeg [dvs. Kirkens president] ikke
er til stede, er det ikke noe første presidentskap over
De tolv» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 76).

fortelle hvordan Brigham Young ble valgt til Kirkens
neste president. Les beretningen om valget av Brigham
Young i elevheftet (se «Suksesjon i presidentskapet,» s. 158,
avsnitt 1–7). Spør:

• Hvordan kan det ha vært å være i forsamlingen den
dagen?

• Hvordan ville denne tilkjennegivelsen ha hjulpet de
hellige den gangen?

• Les 2. Kongebok 2:1, 8–15. Hvordan kan dette sammen-
lignes med det som skjedde med Brigham Young?

• Hvorfor er det nødvendig for Kirkens medlemmer å ha
et vitnesbyrd om at hver ny profet er «kalt av Gud»?

• Hvilket vitnesbyrd får Kirkens medlemmer i dag om at
en ny Kirkens president er kalt av Gud?

Les nedenstående utsagn. President Gordon B. Hinckley,
som da var rådgiver i Det første presidentskap, har sagt:

«Denne overføring av myndighet. . . er vakker i sin
enkelhet. Den viser hvordan Herren arbeider. Ifølge
hans orden blir en mann utvalgt av profeten til å bli
medlem av De tolv apostlers råd. Han velger ikke
dette som en karriere. Han blir kalt, slik apostlene ble
det på Jesu tid. Herren sa til disse: ‘I har ikke utvalgt
meg, men jeg har utvalgt eder og ordinert eder»
(Johannes 15:16, KJV). Årene går. Han blir opplært og
veiledet i de plikter som hører til hans embede. Han
reiser over hele verden for å oppfylle sitt apostelkall.
Det er en lang forberedelse, hvor han lærer de siste-
dagers-hellige å kjenne, hvor de enn måtte være, og
de lærer ham å kjenne. Herren prøver hans hjerte og
hans egenskaper. Etter hvert som naturen går sin
gang, blir det ledige plasser i rådet, og nye utnevnelser
blir foretatt. I denne prosessen blir en bestemt mann
seniorapostel. Latent i ham og i hans medbrødre i
rådet finnes alle prestedømmets nøkler, som ble gitt
hver enkelt av dem da de ble ordinert. Men myndig-
heten til å benytte disse nøkler er det bare Kirkens
president som har. Ved hans bortgang blir denne
myndighet virksom hos seniorapostelen, som så blir
utnevnt, beskikket og ordinert til profet og president
av sine medbrødre i De tolvs råd.

«Det foregår ingen valgagitasjon. Det foregår ingen
kampanje. Det er bare en guddommelig plan som
stillferdig og enkelt blir iverksatt. Denne sørger for
inspirert og prøvet lederskap» (i Lys over Norge, nr. 6,
1986, s. 44).
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Eldste David B. Haight har sagt:

Innledning
To år før sin død profeterte profeten Joseph Smith at «de
hellige ville fortsette å lide megen trengsel, og at de ville bli
fordrevet til Rocky Mountains» og at noen av de hellige
ville «leve lenge nok til å være med og hjelpe til med å
rydde boplasser, bygge byer og få oppleve at de hellige blir
et mektig folk midt i Rocky Mountains» (Profeten Joseph
Smiths læresetninger, s. 193). Tolv tusen eller flere hellige
bodde i Nauvoo i begynnelsen av 1846, men i 1852 hadde de
fleste av dem kommet til Saltsjødalen i Rocky Mountains,
2 100 kilometer lenger vest. Det første pionerkompaniet
kom til dalen i juli 1847 under ledelse av Brigham Young.
De neste 22 årene ble de fulgt av 62 000 pionerer som kom
i vogner trukket av okser, eller de dro sine eiendeler på
håndkjerrer. De vasset over elver, dro over brede sletter uten
bosetning og forserte høye fjell. Gjennomsnittlig greide
de bare å tilbakelegge 25 kilometer hver dag.

Et monument i Omaha i Nebraska fremstiller et pionerekte-
pars kvaler der de begraver sitt barn. Inskripsjonen lyder:

«Kampen, ofrene og lidelsene til de trofaste pionerene og
saken de representerte, vil aldri bli glemt. Dette monu-
mentet er oppført i takknemlighet og innviet av Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige» (Kirkens historie i tidenes fylde,
s. 309).

Vandringen vestover

«Den guddommelig åpenbarte fremgangsmåte når det
gjelder å innsette et nytt første presidentskap i Kirken
– med åpenbaring fra Herren og oppholdelse ved
medlemmene – har blitt fulgt helt til i dag. Det første
presidentskap skal oppholdes ved Kirkens tillit, tro
og bønner» (L&p 107:22).

For flere år siden sa president Spencer W. Kimball, som
den gang var medlem av De tolv apostler:

‘Det er beroligende å vite at [en ny president]. . . ikke
blir valgt i komitéer eller på kongresser med all den
strid og kritikk som finnes der, eller ved at mennesker
gir sin stemme, men [blir] kalt av Gud og deretter
oppholdt av medlemmene. . .

I det guddommelige mønster er det ingen plass for
feil, ingen strid, ingen ambisjoner og ingen baktanker.
Herren har selv forbeholdt seg retten til å kalle hvem
han vil ha til å lede sin kirke’ (Ensign, jan. 1973, s. 33)»
(i Lys over Norge, nr. 6, 1986, s 6).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter
• Vi mottar veiledning fra levende profeter. Når vi følger

deres råd, vil Herren lede, styrke og velsigne oss
(se «Vandringen vestover [1845–47],» Elevens studieveiled-
ning, s. 159–63, avsnitt 1–3, 13, 23–29, se også L&p 136,
innledningen).

• De tidlige hellige etterlot seg en arv av tro, mot og
besluttsomhet til Kirkens medlemmer over hele verden
(se «Vandringen vestover [1845–47],» Elevens studievei-
ledning, s. 159–63, avsnitt 1–32).

• Under våre lidelser kan vi motta tilkjennegivelser av
Guds kraft som oppbygger oss og hjelper oss å holde ut
(se «Vandringen vestover [1845–47],» Elevens studievei-
ledning, s. 160–63, avsnitt 4–16, 20–22, 26–29).

Flere kilder
• Kirkens historie i tidenes fylde – religion 341–43, s. 309–29.

Undervisningsforslag
«Vandringen vestover (1845–47),» Elevens studievei-
ledning, s. 159–63, avsnitt 1–32. De tidlige hellige
etterlot seg en arv av tro, mot og besluttsomhet til
Kirkens medlemmer over hele verden. (80–90 minutter)

Si til elevene: Tenk dere at dere bodde i Nauvoo da presi-
dent Brigham Young ga de hellige instruks om å flytte til et
nytt hjem i Vesten.

• Hvordan tror du at du ville reagert på denne instruksen?

• Hva kunne du trenge å ta med deg for å foreta flyttingen?
Hva kunne familien trenge?

• Hvilke ansvarsoppgaver tror du Kirkens ledere ville ha
i denne flyttingen?

• Hvor lang tid tror du det ville ta å flytte så mange
mennesker?

Be elevene forestille seg at de var blant de tidlige hellige,
og les så sammen avsnitt 1–2 i «Vandringen vestover
(1845–47)» i elevheftet (s. 159). Drøft hva de kan ha tenkt
og følt mens de forberedte seg til å dra fra Nauvoo.

Del elevene i grupper på to eller tre. Be hver gruppe fore-
stille seg at de er med på utvandringen fra Nauvoo i Illinois
til Winter Quarters i Iowa, og at de reiser sammen med et
av pioner«kompaniene» (L&p 136:2) fra Winter Quarters til
Saltsjødalen. Reisen fra Nauvoo til Saltsjødalen vil ta dem
ca. 18 måneder. Deres suksess eller fiasko vil være avhengig
av hvor godt de forbereder seg, både timelig og åndelig.

Fortell dem at før de kan dra, må hvert kompani pakke
en vogn med forsyninger for reisen. Gi hver gruppe et
«Forsyningsskjema for reisen» fra tillegget (s. 305), og la dem
merke av hva de vil ta med seg på reisen. Hvert kompani
har 2000 kroner å bruke, og en vogn kan ta 820 kilo.
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Når elevene har «pakket vognene sine» ved å fylle ut første
del av «Forsyningsskjema for reisen», leser dere «Reisen
vestover» i elevheftet som beskrevet i oversikten nedenfor.
Stopp ved slutten av hver «tidsperiode» og la elevene fylle
ut «Kompani-journal»-delen av «Forsyningsskjema for
reisen». Forklar at det er sannsynlig at noen kompanier vil
slippe opp for mat underveis, men de kan låne, bytte eller
kjøpe av andre kompanier. Hvis ingen samarbeider, vil
menneskene i kompaniene som ikke har mat, dø og sørge
for flere graver strødd langs veien vestover.

Merk: Bruk flere metoder for å lese «Vandringen vestover».
Du kan lese for elevene, la elevene lese høyt etter tur, eller
la elevene lese hver for seg. Du ønsker kanskje å la elevene
avlegge rapport ved slutten av hver tidsperiode om hvor
mye mat de har igjen.

1.–2. måned: Februar – mars 1846

Les avsnitt 3–5 av «Vandringen vestover». Spør elevene:

• Hva ville du følt hvis du måtte gå over den tilfrosne
Mississippi-elven i snø og kulde?

• Hvilke bekymringer ville du hatt?

Fortell dem at noen i kompaniet deres blir syke og sinker
kompaniets marsj. La dem trekke fra 72 kilo i mat de to
første månedene istedenfor de forventede 46 kilo.

3.–4. måned: April – mai 1846

Les avsnitt 6–7. Syng eller les «Kom, hellige» (Salmer, nr. 30).
Spør:

• Hvorfor er begynnelsen av oppgaven ofte den vanske-
ligste delen?

• Hvilke læresetninger eller idéer har hjulpet deg å utføre
vanskelige oppgaver?

La elevene trekke fra 46 kilo i mat som blir spist disse to
månedene. Hvis de ikke har tatt med seg telt, lar du dem
trekke fra 46 kilo i mat som blir ødelagt på grunn av det
uvanlig våte været.

5.–6. måned: Juni – juli 1846

Les avsnitt 8–9. La elevene trekke fra 46 kilo i mat som blir
spist disse to månedene. La dem legge til 46 kilo hvis
kompaniet har tatt med seg fiskesnøre og kroker eller hvis
de kan låne noe fra andre kompanier. Fortell dem at noen
i kompaniet deres blir syke og trenger ekstra omsorg.
La dem trekke fra 46 kilo til i mat hvis kompaniet ikke har
med seg medisin eller tørket frukt.

7.–8. måned: August – september 1846

Les avsnitt 13–19, og spør:

• Hva syntes de hellige om å forlate familien og dra i krig?

• Hva kunne overtalt deg til å dra i krig?

• Hvorfor sluttet mange hellige seg til Mormon-bataljonen?

• Hvorfor ble ikke alle i California da de var ferdige med
militærtjenesten?

• Hvordan kan vi vise denne slags trofasthet i dag?

La elevene trekke fra 46 kilo i mat som blir spist disse to
månedene. La dem trekke fra 46 kilo til for kompanimed-
lemmer som trenger mat til reisen med Mormon-bataljonen.
Fortell dem at noen ønsker å bytte mat med sko. La dem
legge til 46 kg i mat hvis de har tatt med seg ekstra sko og
ønsker å selge dem.

Merk: Avsnitt 20–22 handler om hellige som reiste med
skip til California og så dro over land til Utah. Foreta en kort
oppsummering av disse avsnittene.

9.–11. måned: Oktober – desember 1846

Les avsnitt 10–12. La hvert kompani skrive en kort beskri-
velse av hvordan de tror livet til en ung mann og en ung
kvinne i Winter Quarters ville vært. Be hver gruppe rappor-
tere hva de skrev.

La elevene trekke fra 72 kilo i mat for disse tre månedene.
La dem trekke fra 46 kilo ekstra hvis de ikke har med seg
sengetøy og ulltepper. Fortell dem at noen i kompaniet blir
syke på grunn av det kalde været og trenger ekstra mat –
trekk fra 23 kilo ekstra. La dem trekke fra 23 kilo mat til
fordi et barn blir født i kompaniet.

12.–14. måned: Januar – mars 1847

Les avsnitt 23–24. Spør:

• Hva har du og din familie gjort for å forberede dere når
dere har foretatt en reise?

• Hva kan dere gjøre for å være glade og unngå krangel
på en lang reise?

La elevene trekke fra 72 kilo i mat for disse tre månedene.
Fortell dem at de kommer over noen vognspann som sitter
fast i gjørmen, og eierne tilbyr dem mat for å hjelpe dem.
La elevene legge til 23 kilo mat hvis de har tatt med tau.

15.–17. måned: April – juni 1847

Les avsnitt 25–29. Be elevene tenke på en lang reise de har
vært på, og spør:

• Hva var den vanskeligste delen?

• Hva var den beste delen?

• Hvordan kan den vanskeligste delen av en reise også
være den beste delen?

La elevene trekke fra 72 kilo i mat for disse tre månedene.
Fortell dem at vognhjulet deres går i stykker. Hvis de har
tatt med seg et reparasjonssett for hjul eller kan finne et
annet kompani som er villig til å ta forsyningene deres i sine
vogner, kan de fortsette. Minn dem på at en vogn bare kan
ta 820 kilo. Fortell dem at kompaniet deres kommer til en
lang præriestrekning uten vann. Hvis de har tatt med seg
vannbeholdere, kan de fortsette. I motsatt fall vil de dø
underveis.
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18. måned: Juli 1847

Les avsnitt 30–32. Fortell elevene at en fryktelig storm
ødelegger halvparten av maten deres. Morgenen etter roper
kapteinen for kompaniet deres: «Der er den, Saltsjødalen!
Dere har kommet til den lovede dalen!» Fortell elevene
at hvis de har noe mat igjen og har tatt med seg jordbruks-
redskaper, vil de overleve. Hvis de ikke har tatt med
jordbruksredskaper, må de finne noen som er villig til å
låne dem slike.

Drøft hva elevene har lært av denne opplevelsen. Bruk
spørsmål som disse:

• Hva var hovedårsakene til de helliges lidelse?

• Hvordan reagerte dere da dere ble fri for mat?

• Hvordan kan prinsippet om å være forberedt gjelde din
åndelige reise mot opphøyelse?

• Hva har vår kirkes ledere sagt om timelig og åndelig
forberedelse i dag?

«Vandringen vestover (1845–47),» Elevens
studieveiledning, s. 160–63, avsnitt 4–16,

20–22, 26–29. Under våre lidelser kan vi motta
tilkjennegivelser av Guds kraft som oppbygger oss
og hjelper oss å holde ut. (25–30 minutter)

La elevene lese avsnitt 4–16, 20–22, 26–29 av «Vandringen
vestover» i elevheftet (s. 160–63). La dem se etter og sette
opp en liste over det de tror er de fem vanskeligste prøvel-
sene de tidlige pionerene sto overfor. Be flere elever fortelle
hva de har svart, og drøft svarene i klassen. Spør:

• Kan du nevne noen utfordringer Kirkens medlemmer
står overfor i dag, som pionerene ikke hadde?

• På hvilke måter er disse utfordringene annerledes?

• På hvilke måter er de like?

La elevene se fort gjennom Lære og pakter 136:1–30 og se
etter råd fra Herren som de tror ville hjelpe pionerene å
utholde prøvelsene sine. Spør:

• Hvordan kan du anvende disse rådene på din reise
gjennom livet?

• Hvilke av disse budene tror du gjelder bare pionerene?
Hvilke gjelder oss i dag? (La elevene forklare sine svar.)

Les nedenstående utsagn. Eldste Dallin H. Oaks, medlem av
De tolvs quorum, har sagt:

«I hver eneste nasjon og i alle verdige yrker og akti-
viteter opplever medlemmer av denne kirke strabaser,
overvinner hindringer og følger dem som tjener den
Herre Jesus Kristus like tappert som pionerene i noen
tidsalder. De betaler tiende og offergaver. De virker 
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Eldste Neal A. Maxwell, medlem av De tolvs quorum,
har sagt:

Innledning
Etter profetens død «ble de hellige drevet fra sine hjem i
Nauvoo under de vanskeligste omstendigheter og i stor
grad i den ytterste fattigdom, for de hadde blitt ranet av
sine fiender. . . Herren sviktet dem ikke i denne nødens
stund og ga denne åpenbaringen til president Brigham
Young for å lede dem på reisen og [formane] dem til å
holde hans bud» (Hyrum M. Smith og Janne M. Sjodahl:
The Doctrine and Covenants Commentary, rev. utg. [1972],
s. 857). Brigham Young mottok kapittel 136 omkring to
og et halvt år etter Josephs død, mens de hellige lå i leir i
Winter Quarters.

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter
• Herren organiserer sine hellige i grupper så hver

person kan bli ledet av kvalifiserte og rettskafne ledere
(se L&p 136:1–16. Se også L&p 107:22–39, 58–66).

• Ingenting vil stoppe Herrens verks fremgang 
(se L&p 136:17–22, 30–31, 40–42. Se også L&p 121:33).

• Herrens ånd opplyser dem som er ydmyke og påkaller
ham for å få visdom (se L&p 136:32–33).

Lære og pakter 136

«Jeg vil gjerne gi deg. . . dette løfte. Hvis du er trofast,
vil dagen komme da de verdige pionerene som du
med rette priser for at de har overvunnet motgangene
på sin vandring i villmarken, i stedet vil prise deg for
at du på en vellykket måte har funnet veien gjennom
en fortvilelsens ørken, for å ha passert gjennom en
kulturell villmark og har bevart troen» (Faith in Every
Footstep Instructor’s Guide [kursbok i Kirkens skole-
verk, 1996], s. 14.

som misjonærer, som frivillige i Kirkens tjenestepro-
sjekter, eller de støtter andre som gjør det. Det gjør
f.eks. edle unge mødre som utsetter sine personlige
mål for å ivareta sine barns behov, og som gir avkall
på øyeblikkets fornøyelser for å overholde forplik-
telser som er evige. De tar imot kall, og i tjeneste
for andre gir de villig av sin tid og av og til sitt liv» 
(i Lys over Norge, jan. 1990, s. 59).



• Stor sorg kommer over enkeltpersoner og nasjoner som
forkaster Herren og hans profeters vitnesbyrd (se L&p
136:34–36. Se også L&p 87).

Flere kilder
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 329–33.

• Lære og pakter, elevhefte – Religion 324–325, s. 329–331.

Undervisningsforslag
Lære og pakter og Kirkens historie, video, presenta-
sjon 20, «Prøvd i alle ting» (3.30), kan benyttes ved

undervisning i Lære og pakter 136 (du finner undervis-
ningsforslag i Lære og pakter og Kirkens historie, visningshjelp).

Lære og pakter 136:17–22, 30–31, 40–42.
Ingenting vil stoppe Herrens verk fra å gå

fremover. (15–20 minutter)

La en elev komme frem i rommet. Trill en ball over rommet
og be eleven stoppe den. Spør hvor vanskelig det var å
stoppe ballen. Spør hvor vanskelig det ville vært hvis ballen
var så stor og tung som en lastebil.

Be elevene regne opp hvordan Kirkens fiender forsøkte å
stoppe Herrens verk mens profeten Joseph Smith levde.
Les Lære og pakter 136:17–18 og drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor tror du noen mennesker trodde Kirken ville
mislykkes etter profetens død?

• Hvorfor lyktes ikke de som forsøkte å stoppe verket?
(se L&p 65:2, 121:33).

La elevene lese Lære og pakter 136:19–21 og sette opp en
liste over hva vi kan gjøre for å hjelpe Herrens verk frem-
over. Be hver elev velge et av punktene på listen og skrive
på et ark hva de kan gjøre for å følge dette rådet bedre. Syng
eller les «Skal det unge Sion glemme» (Salmer, nr. 183) og
drøfte hvilken forbindelse salmens budskap har med
versene dere har studert.

Lære og pakter 136:32–33. Herrens ånd opplyser
dem som er ydmyke og påkaller ham for å få
visdom. (10–15 minutter)

La elevene tenke på en person på skolen eller i lokalsam-
funnet som de mener er vis. Spør:

• Hva vil det si å være vis?

• Hvorfor synes du denne personen er vis?

• Hva trenger en person gjøre for å bli vis?

Les Lære og pakter 136:32–33 og spør:

• Hvordan beskriver Herren visdom i disse versene?

• Hvordan er dette annerledes enn det vi drøftet i klassen?
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• Hvordan sier disse versene at man kan oppnå visdom?

• Hvordan er det annerledes enn det mange mennesker tror
man må gjøre for å bli vis?

Gi hver elev ett av disse skriftstedene: Jesaja 55:8–9, 1. Korin-
terbrev 1:25, Jakobs brev 1:5, 2. Nephi 9:28–29, 2. Nephi 28:30,
Alma 37:35–37, Lære og pakter 11:6–7. La elevene lese ver-
sene sine, og be deretter flere av dem forklare hva versene
deres legger til vår forståelse av visdom.

Lære og pakter 136:34–36. Stor sorg kommer til
enkeltpersoner og nasjoner som forkaster Herren
og hans profeters vitnesbyrd. (25–30 minutter)

Tegn nedenstående oversikt på tavlen. La alle andre
kolonner enn «Henvisning» være tomme.

Les og drøft hver henvisning i klassen og fyll ut resten av
oversikten. Hjelp elevene å finne ut:

• Hvordan hver gruppe mennesker forkastet en av Herrens
profeters vitnesbyrd.

• Året da de forkastet profetens vitnesbyrd.

• Hva som skjedde med den gruppen mennesker etter at
de hadde forkastet profetens vitnesbyrd.

• Hvor lang tid det tok før de ble utsatt for konsekvensene.

Les følgende utsagn av eldste Robert D. Hales, medlem av
De tolvs quorum:

«Vi lever i en verden med store omveltninger hvor
vi finner bedrøvelse og ødeleggelse overalt på jorden,
noe som i stor grad skyldes at menneskene ikke vil
lytte til Guds sanne profeters ord. Hvor annerledes 

Henvis-
ning

Hvem
forkastet
profeten

Profet
Når de

forkastet
ham

Hva ble
resul-
tatet

Når
resul-
tatet
kom

1. Nephi
2:11–13,
21–23,
2. Nephi
5:20–24

Laman og
Lemuel

Lehi Ca. 600
f.Kr.

588–69
f.Kr.

Jarom
1:10–12,
Omni
1:5–7

Nephitte-
ne

«Herrens
profeter»

399–61
f.Kr.

279 f.Kr.

Mosiah
17:11–13,
Alma
25:3–12

Kong
Noahs
prester

Abinadi Ca. 148
f.Kr.

90–77
f.Kr.

Alma
9:12–15,
31–32,
16:1–3

L&p
130:12–13,
136:34–36

Ammoni
hahs folk

Folket i
USA

Alma

Joseph
Smith

Ca. 82
f.Kr.

1820–44

81 f.Kr.

1861
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Innledning
Etter sin vanskelige reise på 1600 kilometer fra Winter
Quarters til Saltsjødalen sto de hellige overfor mer hardt
arbeid og flere ofre. Noen pelsjegere og oppdagelsesrei-
sende som besøkte dalen før pionerene kom dit, tvilte på at
det kunne vokse korn der på grunn av den korte sommeren.
Jorden var så hard at de første plogene som ble brukt til å
vende jorden, gikk i stykker. Pionerene sto overfor hungers-
nød som en virkelig trussel.

Folkets åndelige utfordringer var like alvorlige. De hellige
hadde mistet sitt kjære tempel i Nauvoo, og mange hadde
mistet noen kjære på slettene. De tok imot utfordringene,
og under president Brigham Youngs inspirerte ledelse fikk
de sitt nye hjemland til å blomstre som en lilje, både fysisk
og åndelig (se Jesaja 35:1).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Jesu Kristi evangelium er et banner for verden. Den

samler og beskytter Israels barn i alle nasjoner (se «Presi-
dent Brigham Young,» Elevens studieveiledning, s. 165,
avsnitt 1–2, Se også Jesaja 5:26, 18:3, 2. Nephi 29:2,
L&p 115:4–6).

• Ved å følge rådene til inspirerte ledere i Kirken vil de
hellige bygge opp Guds rike og motta Herrens velsig-
nelser (se «President Brigham Young,» Elevens studie-
veiledning, s. 165–70, avsnitt 3–4, 9–22, 30–39. Se også
Johannes 7:17, L&p 1:14, 28).

• De tidlige hellige måtte være flittige og samarbeide for å
bygge opp Guds rike og dekke sine egne behov. Vi må
også arbeide hardt og samarbeide for å bygge opp Guds
rike i dag (se «President Brigham Young,» Elevens studie-
veiledning, s. 166–67, 169–70, avsnitt 5–11, 30–37. Se også
L&p 64:33–34).

President Brigham Young

ville ikke livet vært for mennesker i alle evangelie-
utdelinger om de hadde lyttet til profeten Moses
og fulgt de ti bud?

Det har alltid vært et desperat behov for en levende
Guds profets faste og beroligende røst – en som
uttrykker Guds vilje og sinn, og som viser veien
til åndelig trygghet og personlig fred og lykke» 
(i Lys over Norge, juli 1995, s. 14).

• Misjonærarbeid er viktig for å opprette Guds rike på
jorden. Vi skulle være villige til å utføre tjeneste og holde
oss verdige til å gjøre det når som helst vi måtte bli kalt
(se «President Brigham Young,» Elevens studieveiledning,
s. 168, avsnitt 23–29. Se også L&p 4).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde, Religion 341–43, s. 351–79.

Undervisningsforslag 
«President Brigham Young,» Elevens studieveiled-
ning, s. 165, avsnitt 1–2. Jesu Kristi evangelium er et
banner for verden. Det samler og beskytter Israels
barn i alle nasjoner. (50–60 minutter)

Vis elevene et flagg fra deres by eller land, eller vis dem
bilder av flagg. Drøft hvordan flagg brukes i dag og hva
noen av symbolene på dem betyr.

Skriv på tavlen Jesaja 5:26, 11:10, 12, 18:3, 49:22, 2. Nephi 29:2,
L&p 45:9, 105:39. Be elevene finne ut hva disse skriftstedene
har til felles (de viser alle til et «banner»). Fortell elevene
at et «banner» i oldtidens Israel var et flagg som viste et
symbol som ble godt forstått. Bannere ble heist på stenger
og brukt til å samle folket. La elevene oppsummere det de
har lært om banneret som beskrives i disse versene.

Les avsnitt 1–2 i «President Brigham Young» i elevheftet
(s. 165). Spør:

• Hvilke utfordringer sto de hellige overfor da de kom til
Saltsjødalen?

• Hvordan inspirerte Brigham Young de hellige til å se
for seg mulighetene i sitt nye hjem?

• Hvilket navn ga Brigham Young en rund skrent i fjell-
siden?

• Hvilken betydning har dette navnet?

Fortell elevene at de hellige pionerene så for seg at evange-
liet skulle spres til hele verden fra Saltsjødalen.

Del klassen i grupper og gi dem stoff eller papir, korte stenger,
maling, fargeblyanter eller andre materialer. Gi dem i opp-
gave å tegne eller lage flagg som fremstiller hva de hellige
gjorde da de begynte å bygge sine hjem i Saltsjødalen. La
dem studere avsnitt 3–22 i «President Brigham Young» for å
få idéer til hva de skal ha på flaggene sine. Når de er ferdige,
ber du dem vise frem flaggene sine og forklare betydningen.
Les Lære og pakter 115:4–6 og drøft på hvilke måter Kirken
er et «banner for nasjonene».

Les følgende utsagn av eldste John A. Widtsoe, som var
medlem av De tolvs quorum:

Kirken flytter vestover
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Spør:

• Hvilke forventninger kan dine venner som ikke er
medlemmer av Kirken, ha til deg fordi du er medlem av
Kirken?

• Hva kan du gjøre for å bli et bedre «banner» for dine
venner og naboer?

«President Brigham Young,» Elevens studieveiled-
ning, s. 165–70, avsnitt 3–4, 9–22, 30–39. Ved å
følge rådene fra inspirerte ledere av Kirken, vil de
hellige bygge opp Guds rike og motta Herrens
velsignelser. (25–30 minutter)

Kopier puslespillet på side 310 i tillegget og klipp ut bitene.
Del elevene i lag på to eller tre. Gi hvert lag et sett pusle-
spillbiter, og be dem sette bitene sammen til et navn. Når
de har jobbet med oppgaven noen minutter, viser du ett
medlem av hvert lag mønstret fra tillegget. Gi disse elevene
anledning til å hjelpe lagene å sette puslespillet sammen.
Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor ble det lettere å gjøre puslespillet ferdig etter at
en på laget hadde sett mønstret?

• Måtte det likevel en innsats til for å få puslespillet ferdig?
Hvorfor?

• Hvordan kan elevene som så mønstret, sammenlignes
med en profet? (Profeter forteller oss det Herren vil at vi
skal vite om det som skal skje og hva vi må gjøre.)

• Hvordan er det å ha veiledning fra en levende profet til
velsignelse og hjelp for oss?

Forklar at da de hellige kom til Saltsjødalen, hadde de mye
arbeid å gjøre for å bygge opp en by og Guds rike. Fordi
de ble ledet av en profet, visste de hva Herren ønsket at de
skulle gjøre, og hvordan de skulle ta fatt på det.

Gi hver elev ett av følgende tre sett avsnitt fra «President
Brigham Young» i elevheftet: 3, 9–11; 12–22; 30–39
(s. 165–70). La dem granske avsnittene for å finne ut hva
president Brigham Young ba folket gjøre. Skriv det de
kommer frem til, på tavlen. Denne listen skulle ha med:

• Begynne arbeidet på et tempel (avsnitt 3).

• Utforske området etter ressurser (avsnitt 9–10).

• Unngå spekulasjon med jord (avsnitt 10).

«La meg si at Kirken i seg selv ikke kan være dette
banneret [for nasjonene]. Siden Kirken består av
enkeltpersoner, blir det et individuelt ansvar å gjøre
Kirken til et banner for nasjonene. I mitt liv må
jeg være et banner. Jeg må oppføre meg slik at jeg
kan være et banner som er verd å følge for dem som
søker en større glede i livet» (i Conference Report,
apr. 1940, s. 35).

• Gi av sine midler for å hjelpe andre å komme til Sion
(avsnitt 11).

• Samles i Saltsjødalen (avsnitt 12–22).

• Bygge andre kolonier i den vestlige delen av USA 
(avsnitt 30–35).

• Gi de amerikanske indianerne mat og forkynne evangeliet
for dem (avsnitt 36–37).

Be elevene fortelle hverandre fra det de har lest om hva de
hellige gjorde eller hva de følte for disse instruksjonene fra
president Young. Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan ble folket velsignet fordi de fulgte Brigham
Youngs læresetninger?

• Kan du nevne noen instruksjoner profeten har gitt i
vår tid?

• Hvordan har du blitt velsignet fordi du fulgte denne
veiledningen?

Les følgende utsagn av eldste Robert D. Hales:

Bær vitnesbyrd om velsignelsene man får ved å følge den
levende profet.

«President Brigham Young,» Elevens studieveiled-
ning, s. 166–67, 169–70, avsnitt 5–11, 30–37. De
tidlige hellige måtte være flittige og samarbeide
for å bygge opp Guds rike og dekke sine egne
behov. Vi må også arbeide hardt og samarbeide
for å bygge opp Guds rike i dag. (35–40 minutter)

Vis elevene et verdenskart og la dem velge et sted som de
tror er et av de fjerneste og mest mennesketomme på jorden.
Del elevene i grupper og la dem sette opp en plan for
hvordan de kan overleve på dette stedet sammen med 1 000
andre mennesker. Planene skulle gi svar på følgende
spørsmål:

• Hva er gruppens mest umiddelbare behov? Hvorfor?

«Hvis vi lyttet til vår tids profeter, ville fattigdom
blitt erstattet med kjærlig omsorg for de fattige og de
trengende. Mange alvorlige og dødelige helsepro-
blemer ville vært unngått ved å overholde Visdoms-
ordet og lovene for seksuell renhet. Tiendebetaling
ville velsignet oss så vi hadde alt vi trengte. Hvis vi
følger profetenes råd, kan vi få et liv på jorden der vi
ikke pådrar oss unødvendig smerte og selvødeleg-
gelse. Dette betyr ikke at vi ikke vil få utfordringer.
Det vil vi få. Dette betyr ikke at vi ikke vil bli prøvet.
Det vil vi bli, for det er en del av vår hensikt her på
jorden. Men hvis vi lytter til vår profets råd, vil vi bli
sterkere og i stand til å motstå jordelivets prøver. Vi
vil få håp og glede. Alle råd fra profeter i alle genera-
sjoner er blitt gitt for at vi skal bli styrket og så kunne
løfte og styrke andre» (i Lys over Norge, juli 1995, s. 16).

President Brigham Young
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• Hva er de tre viktigste tingene dere må gjøre? Hvorfor?

• Hva ville du gjort for å oppmuntre folket til å holde seg
i gruppen?

• Hvor lett ville det, på en skala fra 1 til 10, være å bygge opp
et samfunn som dekker ditt folks fysiske og åndelige behov?

Be gruppene fortelle om sine tanker og følelser i forbin-
delse med å utføre denne oppgaven. La elevene granske
avsnitt 5–10, 30–37 i «President Brigham Young» i elevheftet
(s. 166, 169–70). La dem regne opp på tavlen, i kronologisk
rekkefølge, hva de hellige gjorde for å opprette Guds rike
i Saltsjødalen fra 1847 til 1877. La dem se etter ord og uttrykk
som beskriver de helliges plikttroskap, harde arbeid og
samarbeid.

La elevene lese avsnitt 11 (s. 167), og spør:

• Hvorfor startet president Young Det vedvarende
emigrasjonsfond?

• Hvordan virket det?

• Hvem bidro til fondet? Hvem fikk penger fra det?

• Hvilke prinsipper i evangeliet ville de hellige måtte
følge for at fondet skulle tjene sin hensikt?

Fortell elevene at president Gordon B. Hinckley på general-
konferansen i april 2001 kunngjorde at det skulle opprettes
et vedvarende utdannelsesfond. Dette fondet, som er etter
mønster av Det vedvarende emigrasjonsfond, skulle brukes
til å hjelpe unge mennesker i mange land over hele verden
å skaffe seg utdannelse. Studenter låner penger fra fondet
for å betale omkostningene ved å studere ved universiteter
og yrkesfaglige skoler. Deretter forventes det at de skal
tilbakebetale pengene når de er ferdig med utdannelsen og
begynner å jobbe. Spør:

• Hvordan kan det å skaffe seg utdannelse i vår tid være
som å emigrere til Sion på president Brigham Youngs tid?
(Ett svar er at studentene løfter seg selv ut av fattig-
dommen, de blir bedre i stand til å være med på å bygge
opp Sion i sitt eget land.)

• På hvilken måte er det til velsignelse for studenten at
lånet må tilbakebetales? Hvordan blir det til velsignelse
for andre?

Be elevene tenke på problemer Kirken står overfor i deres
område. (Du kan spørre lokale prestedømsledere og ledere
i Hjelpeforeningen hvilke problemer de ser, og gi elevene
del i dem.) Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor kan det være vanskelig å få fremgang på disse
områdene?

• Hvordan kan Kirkens organisasjoner og medlemmer
arbeide sammen for å bidra til å løse disse problemene?

Les følgende utsagn av eldste Harold B. Lee, som da var
medlem av De tolvs quorum: «Hvis vi vil stå sammen i
kjærlighet, fellesskap og harmoni, vil denne kirken omvende
verden» (i Conference Report, apr. 1950, s. 97–98).

«President Brigham Young,» Elevens studieveiled-
ning, s. 168, avsnitt 23–29. Misjonærarbeid er viktig
for å opprette Guds rike på jorden. Vi skulle være
villige til å tjenestegjøre og holde oss verdige til å
gjøre det hvor vi enn måtte bli kalt. (15–20 minutter)

Kunngjør at flere i klassen er blitt kalt på heltidsmisjon. Les
navnene og misjonsoppdragene for klassen. Fortell dem som
ble «kalt», at de må reise på misjon om to dager. Spør:

• Hvorfor tror du det ville vært vanskelig å få så kort varsel
når man ble kalt på misjon?

• Hva trenger du for å kunne utføre en misjon? (se L&p 4).

Be elevene tenke over om de ville vært rede til å ta imot et
misjonskall. Les Lære og pakter 18:13–16 og spør: Hvilke
velsignelser gir misjonærarbeid, ifølge disse versene?

La elevene studere avsnitt 23 i «President Brigham Young»
i elevheftet (s. 168) for å finne ut hvordan president Brigham
Young kalte heltidsmisjonærer. Spør elevene hvordan de
tror det ville være å motta et misjonskall fra talerstolen på
en generalkonferanse. Le dem lese avsnitt 24–29 og regne
opp stedene disse misjonærene ble kalt til. Minn elevene på
at vi skulle være villige til å virke uansett hvor Herren kaller
oss, men spør dem hvor de ville like å reise på misjon en
gang, og hvorfor.

Innledning
«Kanskje i samme betydning som Joseph Smiths navn
skulle ‘finnes for godt og ondt’ (JS–H 1:33) fremkaller
Brigham Youngs navn lignende reaksjoner. Han skulle til
slutt si: ‘Jeg beklager at min misjon ikke blir bedre forstått
av verden, [men] tiden vil komme da jeg skal bli forstått,
og jeg overlater til fremtiden å bedømme mitt arbeid og
resultatet av det etter hvert som det blir kjent’ [Preston
Nibley: The Presidents of the Church (1941), s. 82–83].

Verden har siden erkjent Brighams enestående ferdigheter
med hensyn til kolonisering, men mange mangler frem-
deles den åndelige visdom til å se hans profetiske kappe.
Ved avdukingen av Brigham Young-statuen i Rotunden i
Washington D. C. sa eldste Albert E. Bowen: ‘Han hadde
i høyeste grad egenskaper som alltid ledsager storhet,
intelligens, lojalitet, tro, mot. Det er mulig å være uenig i
hans religiøse tro, men det er ikke mulig, det har historien
vist, å sette spørsmålstegn ved hans oppriktighet, og
heller ikke hans enestående egenskaper som statsmann’
[in Acceptance of the Statue of Brigham Young Presented by the
State of Utah (1950), 15]» (Hoyt W. Brewster jr.: Doctrine and
Covenants Encyclopedia [1988], s. 653).

Arven etter president 
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Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• President Brigham Young var en Guds profet. Eksemplet

som hans liv og presidenttid er, kan hjelpe oss å løse våre
problemer (se «Arven etter president Brigham Young,»
Elevens studieveiledning, s. 171–72, avsnitt 1–6).

• Hvis de hellige er ydmyke og trofaste, vil Den hellige
ånd «lære [dem] hva de skal gjøre og hvor de skal gå».
Ånden gir fred, glede og rettferdighet og hjelper de
hellige å bygge opp Guds rike (se «Arven etter presi-
dent Brigham Young,» Elevens studieveiledning, s. 172,
avsnitt 8. Se også 2. Nephi 32:5).

• Guds rike vil spre seg ut over hele jorden til tross for
dens medlemmers ufullkommenheter og dens fienders
forfølgelser (Se «Arven etter president Brigham Young,»
Elevens studieveiledning, s. 172–73, avsnitt 9, 13, 16. Se også
L&p 65:2).

• Medlemmer av Kirken kan selv kjenne ånden i og
meningen i skriftstedene og vite at deres ledere er
inspirert av Herren (se «Arven etter president Brigham
Young,» Elevens studieveiledning, s. 172, avsnitt 11–12.
Se også 1. Nephi 10:19, L&p 1:37–38).

Flere kilder
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 381–421.

Undervisningsforslag 
«Arven etter president Brigham Young,»
Elevens studieveiledning, s. 171–72, avsnitt 1–6.

President Brigham Young var en Guds profet. Eksem-
plet som hans liv og presidenttid er, kan hjelpe oss
å løse våre problemer. (20–25 minutter)

Vis elevene et bilde av president Brigham Young og spør
hva de vet om ham. La dem granske De tolv apostlers
vitnesbyrd om at Lære og pakter er sann (foran i Lære og
pakter), Lære og pakter 124:127–28, 126 (med innledningen),
innledningen til 136, 138:53. La elevene fortelle hva de har
lært om Brigham Young av å lese dette.

La elevene se gjennom «Hans liv» og «Hans presidentskap»
under «President Brigham Young» i elevheftet (s. 165).
La dem lese avsnitt 1–6 i «Arven etter Brigham Young»
(s. 171–72). Still noen av disse spørsmålene:

• Hvor lang tid gikk det fra Brigham Young ble kalt til
apostel til han ble Kirkens leder?

• Hvor lenge presiderte han over Kirken?

• Hvilke utfordringer tror du han sto overfor da han var
Kirkens president og guvernør i Utah samtidig?

• Hva kan vi gjøre for å styrke våre familier når kall i
Kirken og andre ansvarsoppgaver tar oss bort fra dem en
tid? (Fortell elevene at president Young tok seg tid til å

S  M  T  W  TH  F  S

undervise sine barn og be sammen med dem hver dag, og
at hans barn husket ham som en vennlig og kjærlig far.)

• Hvordan kan disse kallene i Kirken være til velsignelse
for våre familier?

• Hvilke programmer i Kirken ble organisert mens Brigham
Young var Kirkens president?

Spør elevene hva ved president Brigham Young som gjør
størst inntrykk på dem. Be dem skrive en hyllest til presi-
dent Young på én setning, og la flere lese hva de har skrevet.
Les for elevene avsnitt 5 av «Arven etter president Brigham
Young» og bær vitnesbyrd om denne Guds profets guddom-
melige kall og store tjeneste.

«Arven etter president Brigham Young,»
Elevens studieveiledning, s. 172–73,

avsnitt 7–16. President Brigham Youngs læreset-
ninger kan hjelpe oss å løse problemer og spørs-
mål i vår tid. (20–25 minutter)

La elevene se gjennom avsnitt 7–16 i «Arven etter president
Brigham Young» i elevheftet (s. 172–73). La hver av dem
velge et utsagn som gjør inntrykk på dem, og studere det
nøye. La dem skrive utsagnet med egne ord på et ark. La
dem deretter skrive om et problem eller spørsmål i dag som
dette utsagnet kan bidra til å løse.

Ta med flere aviser eller tidsskrifter til klassen. La elevene
se gjennom dem og finne et eksempel på spørsmålet eller
problemet de skrev om. Når de er ferdige, velger du flere
elever til å lese utsagnet av president Brigham Young som
de har valgt, og sin oppsummering av utsagnet. La dem
så nevne problemet i dag som de føler dette utsagnet kan
bidra til å løse.

«Arven etter president Brigham Young,» Elevens
studieveiledning, s. 172, avsnitt 8. Hvis de hellige er
ydmyke og trofaste, vil Den hellige ånd «lære [dem]
hva de skal gjøre og hvor de skal gå». Ånden gir
fred, glede og rettferdighet og hjelper de hellige å
bygge opp Guds rike. (15–20 minutter)

La elevene forestille seg at profeten Joseph Smith har vist
seg for dem. Spør:

• Hvordan ville det vært å se profeten selv?

• Hvordan ville du tatt imot det hvis han hadde med seg
et budskap til deg?

Fortell elevene at profeten ved en anledning viste seg for
president Brigham Young i en drøm og ga ham et budskap
til de hellige. Les avsnitt 8 i «Arven etter president Brigham
Young» i elevheftet (s. 172). Drøft følgende spørsmål:

• Hvilket budskap ga profeten Joseph Smith president
Young?

• Hvor viktig er dette budskapet for oss i dag?

S  M  T  W  TH  F  S

Arven etter president Brigham Young

243



• Hvordan beskrev profeten Joseph Smith Den hellige ånds
innflytelse?

Be flere elever fortelle om en gang Herrens ånd fikk dem
til å føle det samme som profeten Joseph Smith beskrev i
president Youngs drøm.

«Arven etter president Brigham Young,» Elevens
studieveiledning, s. 172–73, avsnitt 9, 13, 16. Guds
rike vil spre seg ut over hele jorden til tross for dens
medlemmers ufullkommenheter og dens fienders
forfølgelse. (15–20 minutter)

Vis et bilde av et skip eller tegn et på tavlen. Si til elevene:
Tenk deg at du er på et skip som dette på åpent hav.

• Ville du overveid å hoppe overbord midt ute på havet?
Hvorfor eller hvorfor ikke?

• Hvilke farer kan vente deg i vannet?

Be elevene lese avsnitt 13 i «Arven etter president Brigham
Young» i elevheftet (s. 172). Spør:

• Hva sammenlignet president Young et skip med?
(Sion, eller Kirken.)

• Hvorfor sier president Young at enkelte hopper av
«det gamle skipet Sion»?

• Hva kan havet forestille, uværet, kappen, det å hoppe
overbord?

La en elev lese avsnitt 9, og spør:

• Kan du nevne en annen grunn til at noen forlater Kirken?

• På hvilke måter kan rikdom være en vanskeligere
prøvelse enn forfølgelse?

• Les Helaman 12:1–5. Hva lærer disse versene oss om
rikdom?

Bær vitnesbyrd for elevene om at Kirken, til tross for
medlemmers ufullkommenheter, har en herlig fremtid
(se Daniel 2:44–45, L&p 65:2). Les president Brigham Youngs
vitnesbyrd i avsnitt 16 i elevheftet. Be elevene skrive en
beskrivelse av Kirkens fremtid. 

«Arven etter president Brigham Young,» Elevens
studieveiledning, s. 172, avsnitt 11–12. Kirkens
medlemmer kan selv kjenne ånden og meningen
i skriftstedene og vite at deres ledere er inspirert
av Herren. (15–20 minutter)

La elevene tenke på en profet fra Skriftene som de kunne ha
lyst til å møte. Be flere elever fortelle hvilken profet de har
valgt og hvorfor. Fortell elevene hvilken profet du har lyst
til å bli kjent med og hvorfor. Les avsnitt 11 i «Arven etter
president Brigham Young» i elevheftet (s. 172), og spør:

• Hvordan anbefaler president Brigham Young at vi leser i
Skriftene?

• Hvordan vil skriftlesning på denne måten hjelpe oss å bli
kjent med oldtidens profeter og deres læresetninger?

• Hvorfor er det også viktig å være kjent med profetene
som lever i dag?

La elevene lese avsnitt 12, og spør:

• Hvorfor må hver enkelt selv vite at våre profeter ledes
av Gud?

• Hvordan kan vi selv få denne kunnskapen? 
(se 1. Nephi 10:17–19, L&p 18:34–36).

Bær vitnesbyrd om at vi kan lære oldtidens og dagens
profeter å kjenne, og om hvor viktig det er følge deres lære-
setninger.

Innledning
«John Taylor ledet Kirken gjennom en av dens største
prøvelser. Journalister, prester, kongressrepresentanter og
presidenter forenet seg. . . for å utradere. . . polygami, og, slik
Kirkens fiender ønsket det, ødelegge Kirken. John Taylors
erfaringer som misjonær både i USA og på De britiske øyer
og i Europa, som redaktør for Kirkens aviser i Nauvoo og
New York, som medlem av Utahs lovgivende forsamling i
over tyve år, og som vitne til profeten Joseph Smiths og
Hyrums martyrdød – alt bidro til den dyktighet og over-
bevisning han ledet Kirken med [fra Brigham Youngs død
29. august 1877 til sin egen død 25. juli 1887]. . . I denne
perioden med fremgang og prøvelser forble han dypt
hengiven til den forståelse av Guds rike han hadde til felles
med Joseph Smith og Brigham Young» (Mitt rike skal rulle
frem – utvalgt lesning fra Kirkens historie, s. 80).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Kirkens medlemmer er ansvarlige for å foredle sitt kall

og dele evangeliet med andre (se «President John Taylor,»
Elevens studieveiledning, s. 174–77, avsnitt 2–9, 20, 26. Se
også L&p 4).

• Vi må frykte Gud og følge hans lover, selv når hans bud
er upopulære (se «President John Taylor,» Elevens studie-
veiledning, s. 175–76, avsnitt 13–18. Se også Jesaja 51:7–8,
Ap.gj. 4:16–21, L&p 3:7–8).

• Når vi setter vår lit til Gud og vier oss til ham, vil han
lede oss på en vei til evig liv (se «President John Taylor,»
Elevens studieveiledning, s. 176–77, avsnitt 19, 21–22, 25.
Se også Ordspråkene 3:5–6).

President John Taylor
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Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 422–34.

Undervisningsforslag 
«President John Taylor,» Elevens studieveiledning,
s. 174–77, avsnitt 2–9, 20, 26. Kirkens medlemmer er
ansvarlige for å foredle sitt kall og dele evangeliet
med andre. (15–20 minutter)

Les følgende utsagn av biskop Robert D. Hales, som da var
Kirkens presiderende biskop:

Spør elevene hva de tror de må gjøre for å vende tilbake til
sin Fader i himmelen med ære. Hvis ikke elevene nevner det,
påpeker du at vi må foredle våre kall. Be elevene lese avsnitt
20 i «President John Taylor» i elevheftet (s. 176). Spør:

• Hvilken plikt taler president Taylor om i dette utsagnet?

• Hvorfor vil misjonærarbeid være viktig i vår innsats for
å «vende tilbake med ære»?

• Hva kan du gjøre for å være med på misjonærarbeid
i dag?

La en elev lese Jakobs bok 1:18–19, Lære og pakter 18:10–16
for klassen. Drøft hva disse versene har å gjøre med vårt
ansvar for å foredle våre kall og dele evangeliet med andre.
Be hver elev velge en person og tenke på en måte å hjelpe
vedkommende på i uken som kommer.

La elevene se gjennom avsnitt 2–9 i «President John Taylor»
og finne et eksempel på misjonærarbeid som gjør inntrykk
på dem. Be flere elever gi klassen del i eksemplet de valgte,
og si hvorfor de valgte det. Les nedenstående utsagn. Eldste
Joe J. Christensen, som da var medlem av presidentskapet
for De sytti, har sagt:

«Som ung mann fikk jeg anledning til å tjenestegjøre
i det amerikanske luftforsvaret som jagerflyger.
Hver enhet i vår skvadron hadde et motto som skulle
inspirere til innsats. Vår enhets motto – som sto å lese
på siden av flyene – var ‘Vend tilbake med ære’.
Dette motto var en stadig påminnelse til oss om at vi
var fast bestemt på å vende tilbake til basen med ære
først etter at vi hadde gjort alt vi kunne for å utføre
alle aspekter ved vårt oppdrag.

Dette samme motto, ‘Vend tilbake med ære,’ kan anven-
des på hver enkelt av oss i vår evige plan for fremgang.
Ettersom vi har bodd sammen med vår himmelske
Fader og har kommet til jordelivet, må vi være fast
bestemt på å vende tilbake til vårt himmelske hjem
med ære» (i Lys over Norge, juli 1990, s. 35).

President Gordon B. Hinckley har sagt:

Oppfordre de unge menn til å forberede seg til å reise på
heltidsmisjon, og oppfordre alle elever til å se etter misjo-
næranledninger i dagliglivet. Bær vitnesbyrd om at vi må
følge profetens råd for å kunne «vende tilbake med ære»
til vår himmelske Faders rike.

«President John Taylor,» Elevens studieveiledning,
s. 175–76, avsnitt 13–18. Vi må frykte Gud og følge
hans lover, selv når hans bud er upopulære. 
(25–30 minutter)

Les følgende utsagn av eldste Gary J. Coleman i De sytti:

«Alle opplever vi mange vanskelige stunder her i
jordelivet. Alle slags røster skriker mot oss fra ulike
plan i folkeopinionen. Vår kurs vil aldri være den
populære i verden. Det ligger hindringer strødd
omkring på vår vei, og vi kan komme til å forstue en
ankel eller støte en tå. Men vi må fortsette fremover.
Vi beveger oss videre med Herrens styrke, og ved
avslutningen av vårt jordiske løp er enhver ansvarlig
for sin prestasjon» (i Lys over Norge, jan. 1993, s. 42).

«Vi trenger noen unge kvinner [til å reise på misjon].
De utfører et bemerkelsesverdig arbeid. . .

. . . Misjonærarbeid [er] i det vesentligste et preste-
dømsansvar. Derfor må våre unge menn bære hoved-
byrden. Dette er deres ansvar og deres forpliktelse.

Vi ber ikke de unge kvinnene vurdere misjon som
en viktig del av sitt liv. . . Til søstrene [sier jeg] at dere
vil bli like høyt respektert, dere vil bli regnet for
å være like fullt på høyde med deres plikter, deres
arbeid vil like mye bli akseptert av Herren og
av Kirken enten dere reiser på misjon eller ikke» 
(i Lys over Norge, jan. 1998, s. 57).

«Profeter i vår tid har uttalt at enhver ung mann som
fysisk og mentalt er i stand til det, skulle forberede
seg til å gjennomføre en hederlig misjon. Herren sa
ikke: ‘Reis på misjon hvis det passer med dine planer
eller hvis du tilfeldigvis skulle føle for det, eller hvis
det ikke kommer i veien for ditt stipend, din romanse
eller dine planer når det gjelder utdannelse.’ Det å
forkynne evangeliet er et bud, og ikke bare et forslag.
Det er en velsignelse og et privilegium, og ikke et
offer. Husk at selv om det for enkelte av dere kan være
meget fristende grunner til ikke å reise på misjon,
regner Herren og hans profeter med dere» (i Lys over
Norge, jan. 1997, s. 39).



Drøft følgende spørsmål:

• Hvilket bevismateriale kan du fremlegge til støtte for
eldste Colemans utsagn?

• Hvorfor tror du noen av våre trosoppfatninger og normer
er upopulære i verden?

Vis elevene et bilde av president John Taylor (se bildesettet
Kunst inspirert av evangeliet, nr. 508). Gjennomgå raskt
«Hans liv» og «Hans presidenttid» under «President John
Taylor» i elevheftet (s. 173–74). Spør: Hva gjorde de hellige i
president Taylors presidenttid som var upopulært i verdens
øyne? Les avsnitt 13 i «President John Taylor» for å finne
et svar. Les avsnitt 14–18 og drøft forfølgelsene de hellige
utholdt på denne tiden. Spør: Hva kunne du følt hvis du
fikk slik behandling for det du tror på? Henvis til Jesaja
51:7–8, Ap.gj. 4:19, Lære og pakter 3:7–8 som hjelpemidler
i diskusjonen.

Spør: Tror du et medlem av Kirken blir mer akseptert nå enn
på president John Taylors tid? Hvorfor? Be elevene tenke
over om de noen gang er blitt kritisert, unngått eller forfulgt
for at de praktiserte sin religion. Be noen elever fortelle om
sine opplevelser og hvordan de lyktes med å takle dem.
Drøft nedenstående utsagn. Eldste Robert D. Hales har sagt:

Eldste Joe J. Christensen har sagt:

Gi eksempler på president Taylors besluttsomhet med
hensyn til å stå for rettferdighet, selv midt i forfølgelsen
(se Kirkens historie i tidenes fylde, s. 422–34). Oppfordre
elevene til å følge hans eksempel.

«President John Taylor,» Elevens studieveiledning,
s. 176–77, avsnitt 19, 21–22, 25. Når vi setter vår
lit til Gud og vier oss til ham, vil han lede oss på en
vei til evig liv. (10–15 minutter)

La elevene skrive ned fem velsignelser de har mottatt fra
Herren i det siste, og be noen av elevene lese det de har
skrevet. Drøft følgende spørsmål:

«Barn og foreldre kan av og til bli ensomme når de
står for det som er rett. Det kan bli kvelder alene, fester
som de går glipp av og filmer som de ikke får se.
Det blir kanskje ikke alltid morsomt» (i Lys over Norge,
jan. 1994, s. 11).

«Profeter må ofte advare mot konsekvensene av å
bryte Guds lover. De forkynner ikke det som er
populært i verden. President Ezra Taft Benson lærte
oss at ‘popularitet er aldri noen prøve på sannhet’
(«Fourteen Fundamentals in Following the Prophet»,
i 1980 Devotional Speeches of the Year [1981], s. 29)» 
(i Lys over Norge, juli 1996, s. 39).

• Hvorfor tror du Herren ga deg disse velsignelsene?

• Les Lære og pakter 130:20–21. Hva lærer disse versene
oss om våre velsignelser?

Les avsnitt 22 om «President John Taylor» i elevheftet
(s. 177). Spør:

• Hva sa president Taylor i dette utsagnet om våre velsig-
nelser?

• Hvilket bevismateriale kan du fremlegge fra ditt eget liv
på at dette er sant?

Be elevene tenke på hvordan en ideell dag ville være for
dem. Les 3. Nephi 5:22 og drøft hva elevene kan gjøre for å
bidra til at deres ideelle dag skal bli virkelighet. Forklar
at Herrens velsignelser ikke alltid kommer i materiell form
og heller ikke kommer de alltid umiddelbart. Men når vi
holder Herrens bud, gir det oss alltid velsignelser som vi
ellers ikke kunne fått. Les avsnitt 19, 21, 25 i «President John
Taylor» i elevheftet, og drøft hva disse læresetningene har
med Herrens velsignelser til oss å gjøre.

Innledning
«‘Wilford den trofaste.’ Det var tittelen Wilford Woodruff
fikk i Kirkens første tid, og det var en tittel han fortjente.
Aldri har det levd noen mer hengiven og trofast siste-
dagers-hellig. ‘Hans integritet og grenseløse hengivenhet til
sin Guds dyrkelse og hensikter,’ skriver Matthias F. Cowley,
forfatteren av Life of Wilford Woodruff, ‘overgås ikke av noen
profet hverken i oldtiden eller i nyere tid.’ Her var i sannhet
en god og stor mann som i sin ungdom fikk anledning til å
alliere seg med dem som var opptatt med den enestående
oppgave å bygge opp Guds rike på jorden, og til forskjell fra
mange av hans medarbeidere hvis dager ble ‘fremskyndet
i rettferdighet’, fikk Wilford Woodruff leve og arbeide i 91 år,
og han fikk til slutt anledning til å presidere over organisa-
sjonen han så lenge og med så stor flid hadde strevd med å
opprette og bevare» (Se Preston Nibley: Kirkens presidenter
[1975], s. 97.)

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• President Wilford Woodruff var en Guds profet. Ved å

følge hans læresetninger kan vi få hjelp til å bli ledet til
Jesus Kristus (se «President Wilford Woodruff,» Elevens
studieveiledning, s. 178–81, avsnitt 1–25. Se også L&p 43:3,
138:53–54).

• Kirkens medlemmer er ansvarlige for å utføre slektshisto-
risk arbeid og tempelarbeid for sine avdøde forfedre
(se «President Wilford Woodruff,» Elevens studieveiledning,
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s. 178–81, avsnitt 1–7, 11–18, 22. Se også Obadja 1:21,
L&p 128:15, 138:47–48).

• Vi kan stole på Åndens tilskyndelser, som vil lede oss
på en vei med fred, trygghet og lykke (se «President
Wilford Woodruff,» Elevens studieveiledning, s. 181,
avsnitt 19–21, 25).

• Vi må sette vår lit til den Herre Jesus Kristus og se hen
til ham (se «President Wilford Woodruff,» Elevens studie-
veiledning, s. 181, avsnitt 23–24).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 435–50.

Undervisningsforslag 
«President Wilford Woodruff,» Elevens studievei-
ledning, s. 178–81, avsnitt 1–25. President Wilford
Woodruff var en Guds profet. Ved å følge hans
læresetninger kan vi få hjelp til å bli ledet til
Jesus Kristus. (10–15 minutter)

Lag et sett spørsmål fra «President Wilford Woodruff» i
elevheftet (s. 178–82). Del klassen i lag. Still spørsmålene og
la lagene finne svarene i elevheftet. Hjelp elevene å få en
hyggelig opplevelse ved å gi poeng for riktige svar, dele inn
spørsmålene i kategorier, lage regler så alle elever kan delta,
osv. Følgende spørsmål skulle være med:

• Hvilket år ble Wilford Woodruff Kirkens president?

• Nevn fire steder Wilford Woodruff var på misjon.

• Hvilken del av Lære og pakter ble skrevet av president
Woodruff?

• Kan du nevne tre resultater som president Woodruff
vil bli husket for?

• Hvilken dato godkjente Det første presidentskap og
De tolvs quorum manifestet?

• Hva fortalte Herren president Woodruff i åpenbaringen
om genealogisk arbeid i 1894?

• Hvilke to templer innviet president Woodruff?

• Hvilket tempel var president Woodruff den første
president for?

• Hva sa president Woodruff til Søndagsskole-barn på
sin 90. fødselsdag?

«President Wilford Woodruff,» Elevens studievei-
ledning, s. 178–81, avsnitt 1–7, 11–18, 22. Kirkens
medlemmer er ansvarlige for å utføre slektshis-
torisk arbeid og tempelarbeid for sine avdøde
forfedre. (30–35 minutter)

Del elevene i små lag. Gi hvert lag et papirark og la dem få
fem minutter til å skrive ned så mange svar som mulig på
følgende spørsmål: På hvilke måter kan du hjelpe slektshis-
torie og tempelarbeid fremover på jorden?

Du kan belønne lagene som har den lengste eller den mest
enestående listen (la det ikke bli altfor konkurransepreget).
Svarene kan omfatte følgende:

• Motta din tempelbegavelse.

• Bli beseglet til din familie.

• Utføre slektsforskning.

• Sende inn familienavn til tempelarbeid.

• Utføre uttrekning av opptegnelser.

• Besøke en kirkegård og skrive ned opplysninger fra
gravsteiner.

• Arrangere et slektsstevne.

• Delta i en familieorganisasjon.

• Besøke et sted fra din slektshistorie.

• Skrive en personlig dagbok.

• Skrive en personlig historie.

La elevene studere «Hans liv», «Hans presidenttid» og
avsnitt 1–7, 11–17 under «President Wilford Woodruff» i
elevheftet (s. 178–80). La dem se etter minst åtte ting
president Woodruff gjorde for å hjelpe slektshistorie og
tempelarbeid fremover mens han levde.

La elevene lese avsnitt 18, 22. Drøft hvordan disse utsagnene
støtter det du har lært dem. Spør: Hvilken fremgang har
slektshistorie og tempelarbeid hatt i din levetid? Oppfordre
elevene til å delta i slektshistorisk arbeid og tempelarbeid
ved å utføre noen av aktivitetene på listene sine.

«President Wilford Woodruff,» Elevens studievei-
ledning, s. 181, avsnitt 19–21, 25. Vi kan stole på
Åndens tilskyndelser, som vil føre oss på en vei til
fred, trygghet og lykke. (10–15 minutter)

Spør elevene:

• Hvordan kan Den hellige ånds tilskyndelser føles? (For å
hjelpe dem å svare på dette spørsmålet, kan du henvise
til skriftsteder som Alma 32:28, L&p 6:22–23, 11:12–14.)

• Hvorfor er det viktig å følge Åndens tilskyndelser mens
man er ung?

• Når har du følt ledelse eller veiledning fra Den hellige ånd?

Bruk noen minutter på å drøfte disse spørsmålene. Les
avsnitt 19–21, 25 i «President Wilford Woodruff» i elevheftet
(s. 181). Drøft hvordan president Woodruffs læresetninger
og vitnesbyrd bekrefter prinsippene dere har drøftet.

Merk: Hvis elevene sier at de aldri har følt Den hellige ånds
innflytelse, må du forsikre dem om at hvis de holder Herrens
bud, vil de motta denne veiledningen. Forklar at Herren ofte
holder sin Ånd tilbake en tid for å prøve vår tro (se Ether 12:6).
Påpek også at en del av det å utvikle tro, er å lære å gjen-
kjenne og stole på følelser vi kanskje allerede har hatt
(se henvisningene etter det første spørsmålet ovenfor).

President Wilford Woodruff
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«President Wilford Woodruff,» Elevens studieveiled-
ning, s. 181, avsnitt 23–24. Vi må sette vår lit til den
Herre Jesus Kristus og se hen til ham. (10–15 minutter)

Vis elevene et bilde av Frelserens korsfestelse (se bildesettet
Kunst inspirert av evangeliet, nr. 230). Drøft hva de føler
når de minnes Jesu Kristi lidelse. Les avsnitt 24 i «President
Wilford Woodruff» i elevheftet (s. 181). Spør:

• Hvorfor er Frelserens lidelse «sorgbetynget»?

• Hvordan kan en person bli lykkelig ved å grunne på
Kristi lidelse?

• Hvilke velsignelser får du på grunn av Jesu Kristi lidelse
og forsoning?

Les Enos 1:1–9, Alma 36:17–20 og drøft hva det å grunne
på og godta Jesu Kristi forsoning fikk disse menn til å føle.
Oppfordre elevene til å se hen til Jesus Kristus hver dag i
livet. Les avsnitt 23 i «President Wilford Woodruff» og spør:

• Hvilket løfte ga president Woodruff dem som setter sin
lit til Herren?

• Les Alma 37:44–47. Hva lærer disse versene oss om å
sette vår lit til Herren?

• Hvilket råd ville du gitt en som spurte: «Hva kan jeg
gjøre for å tenke på Frelseren hver dag?»

Innledning
Kirken møtte sterk motstand de siste tiårene av det 19. århun-
dre. «Ledere i rettsvesenets kamp mot Kirken var villige til
å innrømme at deres egentlige mål var å unngå mormon-
dominans i politiskk, utdannelse og økonomi i Utah, men
flergiftet var det samlende punkt for massenes støtte.

Dette fordampet brått i slutten av 1890, da president Wilford
Woodruff utstedte manifestet (Offisiell erklæring – 1 i Lære og
pakter) som kunngjorde slutten på flergiftet. President Wood-
ruff sa til de hellige at han hadde overveid problemet en tid,
helt til ‘himmelens Gud befalte meg å gjøre det jeg gjorde. . .
Jeg gikk frem for Herren og skrev det Herren ba meg skrive’
[Deseret Weekly, 14. nov.1891]» (Don L.Searle: «A ‘Magnifi-
cent and Enduring Monument,’» Ensign, mars 1993, s. 24).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Vi skulle rette oss etter lovene i landet vi bor i. Hvis disse

lovene kommer i konflikt med Guds lover, skulle vi
følge den levende profets råd (se Offisiell erklæring – 1,
«President John Taylor,» Elevens studieveiledning, s. 175–76,
avsnitt 13–14, «President Wilford Woodruff,» Elevens

Offisiell erklæring – 1

studieveiledning, s. 179, avsnitt 8–10. Se også Matteus
22:15–22, L&p 1:14, 38, 58:21–22, 90:3–5, 12. trosartikkel).

• Herren vil aldri tillate Kirkens president å lede dens
medlemmer på villspor (se Utdrag fra tre taler av
president Wilford Woodruff om manifestet, avsnitt 1–2.
Se også L&p 64:38–39).

• Når fiender gjør det umulig for oss å etterleve et av Guds
bud, godtar Herren våre anstrengelser og kan, gjennom
sin levende profet, løse oss fra dette budet (se Utdrag fra
tre taler av president Wilford Woodruff om manifestet,
avsnitt 3–9. Se også Mosiah 5:5, L&p 56:3–4, 124:49).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 439–42.

• Lære og pakter, elevhefte – Religion 324–325, s. 339–41.

Undervisningsforslag 
Offisiell erklæring – 1. Vi skulle rette oss etter
lovene i landet vi bor i. Hvis disse lovene

kommer i konflikt med Guds lover, skulle vi følge
den levende profets råd. (25–30 minutter)

La elevene nevne flere bud (f.eks. tiende og det å helligholde
sabbatsdagen), og skriv dem på tavlen. Velg ett av disse
budene, og si til elevene: Forestill dere at det er vedtatt en
lov i vårt land som gjør det ulovlig å etterleve dette budet.
Enhver som blir tatt for å følge dette budet, vil bli arrestert
og satt i fengsel.

• Hvordan kan dette påvirke ditt liv?

• Har du noen gang stått overfor et lignende dilemma?

• Hvorfor kan avgjørelsen om hvorvidt du skal etterleve
budet, være vanskelig?

• Les Lære og pakter 58:21–22, 12. trosartikkel. Hvilket råd
gir disse versene i denne saken?

• Når har Kirken stått overfor en slik situasjon?

La elevene studere avsnitt 13–14 i «President John Taylor»
i elevheftet (s. 175–76). La dem se etter vanskelighetene de
hellige sto overfor da flergiftet ble ulovlig.

Fortell elevene at etter president Taylors død ble Wilford
Woodruff Kirkens president. Be elevene lese de første
seks avsnittene i Offisiell erklæring – 1 og avsnitt 8–10 i
«President Wilford Woodruff» i elevheftet (s. 179). La dem
oppsummere hva som skjedde med praktiseringen av
flergifte. Spør: På hvilken måte avvek åpenbaringen til
president Woodruff fra instruksjonene tidligere profeter
ga Kirkens medlemmer?

Forklar at noen medlemmer av Kirken ønsket å leve i poly-
gami til tross for det president Woodruff sa. Spør: Hvorfor
er den levende profets ord viktigere enn noen annen profets
ord? Les følgende utsagn av president Taylor:

S  M  T  W  TH  F  S
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Spør elevene hva de tror president Taylors utsagn betyr. Bær
vitnesbyrd om hvor viktig det er å følge levende profeter.

Utdrag fra tre taler av president Wilford
Woodruff om manifestet, avsnitt 1–2. Herren

vil aldri tillate Kirkens president å lede dens
medlemmer på villspor. (20–25 minutter)

Lag på forhånd en sti på gulvet fra bak til foran i rommet.
Fest papirbiter på gulvet som steiner til å trå på. Vis klassen
stien og steinene, og forklar at de som følger denne stien,
kun kan være trygge hvis de holder seg på steinene. Gi en
elev bind for øynene og spør klassen:

• Hvorfor vil det være vanskelig å gå på denne stien med
bind for øynene?

• Hva kan bindet for øynene forestille hvis vi sammen-
ligner denne stien med vårt liv? (Glemselens slør.)

• Hvordan kan en guide som kjenner stien, være til hjelp?

• På hvilke måter er en profet som en guide?

• Hvorfor er det viktig å vite at vår profet er en guide som
er til å stole på?

Velg en annen elev til guide. La denne eleven gi muntlig
veiledning etter hvert som eleven med bind for øynene går
på stien. Spør:

• Hvilken forpliktelse har en guide?

• Hvorfor vil det være viktig å gi nøyaktige instruksjoner?

• Hva tror du profeten kan føle i forbindelse med sitt
ansvar for oss?

Be elevene lese president Lorenzo Snows utsagn på slutten
av Offisiell erklæring – 1. Drøft følgende spørsmål:

• Hvem var Kirkens guide i 1890?

S  M  T  W  TH  F  S

«Vi trenger et levende tre – en levende kilde – levende
intelligens som kommer fra det levende prestedømme
i himmelen, gjennom det levende prestedømme på
jorden. . . Og fra den gang da Adam først mottok
underretning fra Gud. . . eller Joseph Smith så himlene
åpne seg for ham, har det alltid vært behov for nye
åpenbaringer, tilpasset de spesielle omstendigheter
der kirkene eller enkeltpersonene er plassert. Adams
åpenbaring ga ikke Noah instruksjoner om å bygge
arken. Heller ikke fikk Noah åpenbaring som fortalte
at Lot skulle dra ut av Sodoma. Ei heller omtalte noen
av disse åpenbaringene Israels barns utvandring fra
Egypt. Alle disse fikk selv åpenbaring, og det fikk også
Jesaja, Jeremia, Esekiel, Jesus, Peter, Paulus, Johannes
og Joseph. Og det må også vi, ellers lider vi skib-
brudd» (The Gospel Kingdom, red. G. Homer Durham
[1943], s. 34).

• Hvilke nøkler hadde han?

• Hvem andre hadde rett til å bruke disse nøklene?
(Ingen. Kun én mann på jorden er til enhver tid bemyn-
diget til å bruke alle prestedømsnøkler.)

Be elevene lese de første to avsnittene i Utdrag fra tre taler
av president Wilford Woodruff om manifestet (etter Offisiell
erklæring – 1). Drøft følgende spørsmål:

• Hva kunne skjedd med Kirken hvis dens president hadde
vært en ugudelig mann? (se Jeremia 23:32).

• Hvorfor kan ikke dette skje?

• Hvordan kan Herren fjerne en profet fra hans stilling?

• Hvilken måte er den eneste en profet kan lede Kirken på?
(Ved inspirasjon fra Gud.)

La elevene se gjennom resten av avsnittene i Utdrag fra tre
taler. Drøft hva Herren åpenbarte for president Woodruff og
hva som ville skjedd hvis han ikke hadde fulgt inspirasjonen
fra Herren. Syng eller les «Ha takk for profeten du sendte»
(Salmer, nr. 17). Be elevene fortelle på hvilke måter de har
vært trygge ved å følge den levende profet.

Utdrag fra tre taler av president Wilford Woodruff
om manifestet, avsnitt 3–9. Når fiender gjør det
umulig for oss å etterleve et av Guds bud, godtar
Herren våre anstrengelser og kan, gjennom sin
levende profet, løse oss fra dette budet. 
(20–25 minutter) 

Be elevene nevne en tid da Herren trakk tilbake et av sine
bud. (Evangeliet ble først holdt tilbake fra hedningene og
ble så gitt til dem [Matteus 10:5–6, Markus 16:15]. På Moses’
tid ble prestedømmet gitt til Levis etterkommere. I dag får
alle verdige menn dette privilegiet [se Offisiell erklæring – 2].)
Skriv følgende skriftsted på tavlen og drøft med elevene
hva det betyr: «Jeg, Herren, befaler og tilbakekaller som det
behager meg» (L&p 56:4).

La elevene lese Lære og pakter 124:49–50 og sammenligne
det med Lære og pakter 56:3–4. La elevene slå opp på
Utdrag fra tre taler av president Wilford Woodruff om mani-
festet (etter Offisiell erklæring – 1). Be elevene studere
utdragene, fra og med tredje avsnitt. Be dem fortelle hvilken
forbindelse utdragene har med versene i Lære og pakter 56
og 124. La elevene skrive spørsmålet Herren ba president
Woodruff stille de siste-dagers-hellige, med sine egne ord.
Drøft følgende spørsmål:

• Hva var svaret på spørsmålet Herren ba president
Woodruff stille?

• Hva ville ha skjedd hvis president Woodruff ikke hadde
mottatt denne åpenbaringen?

Skriv opp tre ting Herren «forordnet» i siste avsnitt.

Offisiell erklæring – 1
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Det gjengitte evangeliums frø ble sådd i 1830-årene og slo
rot de neste 70 årene i New York, Ohio, Missouri, Illinois
og til slutt Rocky Mountains. På en måte begynte ikke
Kirken å blomstre før de siste årene i det 19. århundre.
Under inspirerte ledere som presidentene Lorenzo Snow,
Joseph F. Smith, Heber J. Grant, George Albert Smith og
David O. McKay vokste Kirken til over 2 800 000 med-
lemmer og 500 staver i 1970. Fremgangen hadde skjedd
gradvis, men sikkert, som en blomst som blomstrer. I denne
tiden utholdt Kirken stormende forfølgelser og misforstå-
elser, som gradvis ga etter for et solskinn med offentlig rett-
ferdighet og timelig og åndelig fremgang.

Innledning
«Lorenzo Snows liv ble karakterisert av hans åndelighet,
hans læresetninger om Guds og menneskets natur, den
vekt han la på tiende og den betydning han tilla Kirkens
verdensomspennende misjon. Som han sa til De tolvs
quorum da han ble Kirkens president: ‘Jeg ønsker ikke at
denne administrasjonen skal bli kjent som Lorenzo
Snows administrasjon, men Guds, i og ved Lorenzo Snow’
(sitert i Orson F. Whitney: «Lives of Our Leaders –
The Apostles – Lorenzo Snow,» Juvenile Instructor, jan. 1900,
s. 3)» (Mitt rike skal rulle frem – Utvalgt lesning fra Kirkens
historie [1980], s. 111).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
Merk: Studer i ydmykhet de tildelte skriftsteder og histo-
riske lesestykker og tenk over prinsippene under denne
overskriften før du forbereder deg til leksjonene.

President Lorenzo Snow

• Tienden er til velsignelse for hele Kirken så vel som
dem som betaler den (se «President Lorenzo Snow,»
Elevens studieveiledning, s. 184–85, avsnitt 1–3, 11. Se også
Malaki 3:10, L&p 64:23, 119:4).

• Vår himmelske Fader er far til våre ånder. Vi har
potensial til å bli ham lik (se «President Lorenzo Snow,»
Elevens studieveiledning, s. 185, avsnitt 6–10).

• President Lorenzo Snow var en Guds profet og et øyen-
vitne til Jesus Kristus (se «President Lorenzo Snow,»
Elevens studieveiledning, s. 185, avsnitt 12–17).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 451–64.

Undervisningsforslag 
Merk: Velg blant idéene under denne overskriften, eller bruk
noen av dine egne, mens du forbereder deg til å undervise
om de oppgitte skriftstedene og de historiske lesestykkene.

«President Lorenzo Snow,» Elevens studieveiledning,
s. 184–85, avsnitt 1–3, 11. Tienden er til velsignelse
for hele Kirken så vel som dem som betaler den.
(45–50 minutter)

Spør elevene:

• Kan du nevne noen av Kirkens materielle behov?
(Svarene kan omfatte templer, møtehus og andre
bygninger, penger og materielle varer til å hjelpe de
fattige, standardverker, håndbøker og andre publika-
sjoner.)

• Kunne Herren bare ha gitt Kirken penger til å dekke
disse behovene?

• Hvorfor tror du han får oss til å betale tiende istedenfor
selv å skaffe pengene som skal til?

Spør elevene hvilke velsignelser vi får ved å betale tiende,
og les og drøft Malaki 3:10. Les følgende utsagn av president
Gordon B. Hinckley, som da var rådgiver i Det første presi-
dentskap:

«Herren vil åpne himmelens sluser for å dekke våre behov,
ikke for å mette vår grådighet. Hvis vi betaler tiende for å
bli rike, gjør vi det i feil hensikt. Den viktigste hensikt
med tiende er å gi Kirken de nødvendige midler til å
utføre Herrens verk» (i Lys over Norge, okt. 1982, s. 85).
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La elevene studere avsnitt 1–3, 11 i «President Lorenzo
Snow» i elevheftet (s. 184–85). Spør:

• Hvorfor sluttet mange medlemmer av Kirken å betale
tiende på denne tiden?

• Hvilke utfordringer kunne Kirken stå overfor på grunn
av gjeld?

• Hva lærer det faktum at Herren åpenbarte en løsning for
president Snow, deg om hans omsorg for oss?

• Hvordan tror du den økte tiendebetalingen har hjulpet
Kirken med dens misjon siden den gangen?

Les følgende utsagn av president Brigham Young: «Vi ber
ikke noen betale tiende uten at de er villige til å gjøre det,
men gjør det som ærlige mennesker hvis dere foregir å
betale tiende» (Discourses of Brigham Young, red. John A.
Widtsoe [1941], s. 177).

Spør elevene: Hva gjør du hvis du ikke vet hvor mye du
skal betale i tiende? Les følgende uttalelse av Det første
presidentskap:

Fortell elevene at hvis de har andre spørsmål om tiende,
kan de spørre biskopen.

Les følgende utsagn av president Lorenzo Snow: «Tiende-
loven er en av de viktigste lover som noen gang er blitt
åpenbart til mennesket» (sitert i Lys over Norge, juli 1994,
s. 36). Bær vitnesbyrd om tiendeloven.

«President Lorenzo Snow,» Elevens studieveiledning,
s. 185, avsnitt 12–17. President Lorenzo Snow var en
Guds profet og øyenvitne til Jesus Kristus. 
(30–35 minutter)

«Den enkleste uttalelsen vi kjenner til, er den utta-
lelsen Herren selv har gitt oss, nemlig at Kirkens
medlemmer skal betale en tiendedel av alle sine årlige
inntekter. Ingen har rett til å komme med noen annen
uttalelse enn denne» (sitert i Lys over Norge, des. 1986,
s. 17).

Vis elevene de ledsagende bildene (større utgaver finnes i
tillegget, s. 311–12). Disse bildene fremstiller:

• Tabernaklet som Israels barn bygde (se 2. Mosebok 33:11).

• Den hellige lund (se Joseph Smith – Historie 1:17).

• Talerstolene i Kirtland tempel (se L&p 110:2–4).

• John Johnsons hjem i Hiram i Ohio (se L&p 76:22–23).

Spør elevene om de kan gjette hva disse stedene har til
felles. Be dem lese skriftstedene i parentes og finne ut hva
som skjedde på hvert av disse stedene.

Vis elevene det ledsagende bil-
det (s. 312). Forklar at Frelseren
viste seg også på dette hellige
stedet. Les avsnitt 13–17 i
«President Lorenzo Snow» i
elevheftet (s. 185). Spør:

• Hva betyr det for deg at du
vet at alle disse menneskene
så Frelseren?

• Hvorfor tror du de fikk
anledning til å se Frelseren?

• Hvilke tegn finner du i elevheftet på at president Snow
hadde forberedt seg til et syn som dette?

Gi elevene detaljer fra president Snows liv (se elevheftet) og
bær vitnesbyrd om hans rettskafne eksempel. Les Lære og
pakter 88:67–68, 93:1 og spør elevene hva Herren lover alle
trofaste hellige.

President Lorenzo Snow
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Forklar at Det første presidentskap og De tolv apostlers
quorum 1. januar 2000 sendte ut en erklæring om deres
vitnesbyrd om Jesus Kristus. Be klassen slå opp på «Den
levende Kristus – apostlenes vitnesbyrd» i elevheftet (s. 225).
(Merk: Den siste uken av kurset i Lære og pakter og Kirkens
historie har med et kapittel om «Den levende Kristus», se
s. 282–83.) La en elev lese avsnitt 13 i «Den levende Kristus»
høyt. Spør: Hvorfor er dette vitnesbyrdet fra dagens
apostler verdifullt for oss? La elevene få tid til å lese resten
av dokumentet hver for seg. Drøft følgende spørsmål:

• Hva ved apostlenes vitnesbyrd om Kristus gjør størst
inntrykk på deg?

• Hvordan kan du personlig bruke dette vitnesbyrdet som
veiledning?

• Kan du nevne noen passende måter vi kan dele dette
vitnesbyrdet med andre på?

Overvei å gi elevene et eksemplar av «Den levende Kristus –
apostlenes vitnesbyrd» (en unummerert versjon finnes i
tillegget til denne boken, s. 307). Hvis du gjør det, må du
oppfordre dem til å plassere det et sted hvor de kan se det
og bruke det ofte.

Innledning
«Bare én måned før sin 63. fødselsdag ble Joseph F. Smith,
som hadde vært rådgiver til fire av Kirkens presidenter,
ordinert til å etterfølge Lorenzo Snow, som døde 10. oktober
1901. Han var sønn av martyren Hyrum Smith og nevø av
Joseph Smith, som han var oppkalt etter. Hans mor, enken
Mary Fielding Smith, var en kvinne med stor tro, som lærte
ham evangeliet ved eksempel, såvel som ved formaning»
(Kirkens historie i tidenes fylde, s. 467).

«President Joseph F. Smith var generalautoritet i Kirken i
52 år – som medlem av De tolvs quorum, som rådgiver til
fire av Kirkens presidenter og i 17 år som Kirkens president.
Han underviste veltalende, varmt og overbevisende i
Jesu Kristi evangelium. Han oppfordret folk til å ‘leve i
overensstemmelse med vår himmelske Faders planer’
[Deseret News: Semi-Weekly, 6. feb. 1893, s. 2]. Hans virke var
kjennetegnet av hans mektige vitnesbyrd om Jesus Kristus:
‘Jeg har mottatt et Åndens vitnesbyrd i mitt eget hjerte;
og jeg vitner overfor Gud, engler og mennesker. . . at jeg vet
at min Forløser lever’ (Læresetninger fra Kirkens presidenter –
Joseph F. Smith [Studiekurs for Det melkisedekske preste-
dømme og Hjelpeforeningen], s. V).

President Joseph F. Smith

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter
• Herren forbereder menn som blir hans profeter (se «Presi-

dent Joseph F. Smith,» Elevens studieveiledning, s. 186–87,
avsnitt 1–8. Se også Abraham 3:22–23).

• Vi er barn av en himmelsk Fader som elsker oss. På grunn
av Jesu Kristi forsoning kan vi en gang vende tilbake til
Faderens nærhet (se «President Joseph F. Smith,» Elevens
studieveiledning, s. 187–89, avsnitt 9–21, 37. Se også Romer-
brevet 8:16–17, 2. Nephi 31:20–21).

• Foreldre er ansvarlige for å lære sine barn å være lydige
mot Herren, unngå synd og skaffe seg et vitnesbyrd om
evangeliet (se «President Joseph F. Smith,» Elevens studie-
veiledning, s. 189, avsnitt 23–30. Se også L&p 68:25–28).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 465–94.

Undervisningsforslag 
«President Joseph F. Smith,» Elevens studieveiled-
ning, s. 186–87, 1–8. Herren forbereder menn som
blir hans profeter. (15–20 minutter)

Be elevene forestille seg nedenstående situasjoner. Stopp
etter hver setning og spør elevene hva en ung mann som
står overfor slike opplevelser, kan føle og gjøre.

• Din far blir myrdet når du er fem år.

• Som syvåring må du påta deg et stort ansvar for å
forsørge familien.

• Din mor dør når du er 13 år.

• Du blir kalt på misjon som 15-åring og må lære et
nytt språk.

• Du får misjonskall nummer to når du er 21 år.

• Du blir ordinert til apostel i en alder av 27 år.

La elevene gjette hvilken profet som opplevde dette
(president Joseph F. Smith). La elevene lese avsnitt 1–3 i
«President Joseph F. Smith» i elevheftet (s. 186–87) og se
etter hvordan han tok disse utfordringene. Spør:

• Hva er det som tyder på at president Smiths vitnesbyrd
holdt seg sterkt gjennom disse vanskelige tidene?

• Hvordan kan hans eksempel være til hjelp for oss?

Les avsnitt 4–8 og spør: Hvordan forberedte president
Smiths opplevelser tidlig i livet ham til hans arbeid som
profet?

Bær vitnesbyrd om at president Joseph F. Smith, som alle
andre profeter, ble forutordinert, og at han gjennom sine
opplevelser tidlig i livet ble forberedt til sitt hellige kall.
Les nedenstående utsagn. President Joseph F. Smiths sønn,
president Joseph Fielding Smith, skrev:
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President Ezra Taft Benson, som da var president for De
tolvs quorum, har sagt: «Hver president har blitt spesielt
valgt for den tid og situasjon som verden og Kirken trengte»
(The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], s. 142).

«President Joseph F. Smith,» Elevens studieveiled-
ning, s. 187–89, avsnitt 9–21, 37. Vi er barn av
en himmelsk Fader som elsker oss. På grunn av
Jesu Kristi forsoning kan vi en gang vende tilbake
til Faderens nærhet. (15–20 minutter)

Les følgende titler på Gud, en om gangen, og spør elevene
om den viser til vår himmelske Fader eller Jesus Kristus:

• Frelseren

• Sønnen

• Skaperen

• Forløseren

• Faderen

La elevene lese avsnitt 9–15 i «President Joseph F. Smith» i
elevheftet (s. 187–88). Drøft hvorfor både vår himmelske
Fader og Jesus Kristus kan kalles Faderen. Spør:

• Hvem kan kalles vår åndelighets Fader? (Jesus Kristus.)
Hvorfor? (På grunn av forsoningen.)

• Hvilke velsignelser får de som godtar Jesus Kristus som
sin åndelige Fader?

• Hvem er våre åndelegemers Fader? (Vår himmelske
Fader.)

«I de tidsaldrene da vi befant oss i den førjordiske
tilstand, utviklet vi ikke bare våre forskjellige karak-
teregenskaper og viste vår verdighet og evne, eller
mangel på den, men vi befant oss også et sted hvor
slik fremgang kunne observeres. Det er rimelig å tro
at det var en kirkeorganisasjon der. De himmelske
vesener levde i et fullkomment ordnet samfunn. Hver
enkelt kjente sin plass. Uten tvil ble prestedømmet
overdratt, og lederne ble valgt til sitt virke. Det ble
krevet ordinanser i forbindelse med denne foruttilvæ-
relsen, og Guds kjærlighet hersket. Under slike forhold
var det naturlig for vår Fader å skjelne og velge dem
som var mest verdige og vurdere talentene til den
enkelte. Han visste ikke bare hva hver enkelt av oss
kunne gjøre, men også hva hver enkelt av oss ville gjøre
når vi ble satt på prøve og når vi fikk ansvar. Så da
tiden kom da vi skulle bo som dødelige på jorden, ble
alt beredt og Herrens tjenere valgt og ordinert til
sine respektive misjoner» (The Way to Perfection [1970],
s. 50–51. Se også Jeremia 1:5, Abraham 3:22–23).

Les følgende utsagn av eldste Bruce R. McConkie, som var
medlem av De tolvs quorum:

Les avsnitt 16–21 og spør:

• Hvordan kan president Smiths utsagn være til hjelp for
dem som lurer på hvilken forbindelse vitenskapen har
med evangeliet? (Merk: Ikke debatter utviklingslæren
med elevene. Begrens deg til prinsippene i president
Smiths utsagn.)

• Hvordan kan president Smiths utsagn hjelpe dem
som ikke tror på Gud, eller som tror at han ikke bryr
seg om oss?

• Hvordan kan vi få vite at vår himmelske Fader virkelig
er vår Fader?

Bær vitnesbyrd om at vår himmelske Fader og hans Sønn
Jesus Kristus lever. Les president Smiths vitnesbyrd i
avsnitt 37, og la elevene synge «Jeg er Guds kjære barn»
(Salmer, nr. 187).

«President Joseph F. Smith,» Elevens studieveiled-
ning, s. 189, avsnitt 23–35. Foreldre er ansvarlige
for å lære sine barn å være lydige mot Herren,
unngå synd og skaffe seg et vitnesbyrd om evan-
geliet. (10–15 minutter)

Be elevene fortelle hva de liker ved måten familien deres har
familiens hjemmeaften på. Drøft følgende spørsmål:

• Hva liker du best ved familiens hjemmeaften?

• Hva er din mest minneverdige hjemmeaften?

• På hvilken måte tror du livet ditt er annerledes på grunn
av familiens hjemmeaften?

• Hva kunne du gjort hvis ikke familien din hadde fami-
liens hjemmeaften?

• Hva har du lyst til å gjøre på familiens hjemmeaften når
du får din egen familie?

Les avsnitt 23–26 i «President Joseph F. Smith» i elevheftet
(s. 189). Spør:

• Hvilke løfter ga president Smith dem som har familiens
hjemmeaften?

«I tillegg til å tilbe Faderen, vårt store og evige over-
hode, ved hvis ord menneskene er til, tilber vi i en
betydning også Sønnen. Vi gir guddommelig heder,
ærbødighet og hyllest til ham på grunn av hans sonof-
fer, fordi udødelighet og evig liv kommer gjennom
ham. Han tar ikke Faderens plass når det gjelder å
motta ærbødighet, heder og respekt, men han er verdig
til å motta all den ros og herlighet som hele vår sjel
har kraft til å besitte» (The Promised Messiah: The First
Coming of Christ [1978], s. 566).

President Joseph F. Smith
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• Hvilke av disse løftene har du sett oppfylt i din familie?

• Hvilket løfte vil du helst få oppfylt?

• Hvilken rolle spiller familiens hjemmeaften når det
gjelder å hjelpe oss å holde oss trofast mens vi er unge?

• Les Ordspråkene 22:6, Alma 37:35, Lære og pakter 68:25–28.
Hvilken forbindelse har disse versene med disse læreset-
ningene?

La elevene lese avsnitt 27–35 og velge hvilken av disse
to historiene de helst ville brukt i en leksjon på familiens
hjemmeaften. Spør:

• Hvordan kan denne historien være til hjelp for din
familie?

• Hva ved president Smiths eksempel gjør inntrykk
på deg?

• Hvorfor tror du det er viktig at vi holder oss rene og
sanne mot troen gjennom hele livet?

Fortell elevene om din kjærlighet til familien. Oppfordre
elevene til å delta på en positiv måte på familiens hjemme-
aften hver uke.

Innledning
Kapittel 138 er president Joseph F. Smiths beretning om et
syn han fikk i 1918. Denne beretningen lærer oss mye om
åndeverdenen og de dødes forløsning og hjelper oss å forstå
hvor viktig slektshistorie og tempelarbeid er. President
Smith har sagt:

«Arbeidet for våre døde, som profeten Joseph Smith påla
oss med mer enn vanlig innstendighet, idet han formante oss
til å ha omsorg for vår slekt og våre forfedre som var gått
bort uten kunnskap om evangeliet, skulle ikke forsømmes.
Vi skulle gjøre bruk av de hellige og mektige ordinanser i
evangeliet som er blitt oss åpenbart som vesentlig for deres
lykke, frelse og forløsning som levde i denne verden i en tid
da de ikke kunne lære evangeliet å kjenne, og som har dødd
uten kunnskap om det, og som nå venter på at vi, deres barn,
som lever i en tid da disse ordinanser kan utføres, skal gjøre
det som er nødvendig for deres utfrielse fra fangehuset.
Gjennom våre anstrengelser på deres vegne kan deres lenker
falle av dem, og det mørke som omgir dem, kan vike bort
så lyset kan skinne på dem, og i åndeverdenen skal de høre
om det arbeid som er blitt utført for dem av deres barn,
og de vil fryde seg med dere når dere utfører disse plikter»
(Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph F. Smith,
s. 248–49).

Lære og pakter 138

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Når vi leser og grunner på skriftstedene, forbereder det

vårt sinn til åpenbaring (se L&p 138:1–10. Se også
1. Nephi 11:1, L&p 76:15–19, Joseph Smith – Historie 1:12).

• Frelseren sørget for en utvei for folk som ikke fikk anled-
ning til å høre evangeliet i jordelivet, så de kan bli frelst.
De tre dagene hans legeme lå i graven, organiserte han
rettferdige ånder til å forkynne evangeliet for dem som
befinner seg i mørke (se L&p 138:1–10, 28–59. Se også
L&p 76:50–53, 71–75, 81–85).

• Jesus Kristus er de levende og dødes Forløser 
(se L&p 138. Se også Job 19:25, Helaman 14:16–17).

• De som var rettskafne i jordelivet, blir skilt fra de
ugudelige i åndeverdenen. De nyter glede og har håp
om en strålende oppstandelse (se L&p 138:11–22).

• Et oppstandent legeme er nødvendig for å kunne gå
fremover og motta en fylde av glede. De som har dødd,
regner det å være uten legeme som en slags trelldom
(se L&p 138:14–18, 49–50. Se også L&p 45:17, 93:33–34).

• Eldster og mange søstre som tjener Herren trofast i
dette liv, vil bli misjonærer i åndeverdenen når de dør
(se L&p 138:39, 57).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 492–93.

• Lære og pakter, elevhefte – Religion 324–325, s. 335–39.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter 138. Frelseren sørget for en
utvei for folk som ikke fikk anledning til å

høre evangeliet i jordelivet, så de kan bli frelst. De
tre dagene hans legeme lå i graven, organiserte
han rettferdige ånder til å forkynne evangeliet for
dem som befinner seg i mørke. (45–50 minutter)

Skriv ordet ordinanser på tavlen. La elevene fortelle hva en
ordinans er (et hellig ritual/en hellig seremoni). Be dem
nevne flere ordinanser, og skriv svarene deres på tavlen.
Spør: Hvilke av disse ordinansene er nødvendige for frelse?
Be elevene nevne en av sine slektninger som døde uten å få
høre evangeliet eller motta ordinansene som er nødvendige
for frelse. Be dem fortelle om tanker de måtte ha om hvor-
vidt disse slektningene vil bli frelst i Guds rike. Gi elevene
følgende riktig-galt-prøve:

1. Alle dødes ånder, både rettferdige og ugudelige, lever i en
lykkelig tilstand. (Galt. Se Alma 40:11–14, L&p 138:15).

2. Kristus startet arbeidet for de døde i åndeverdenen.
(Riktig. Se L&p 138:29–30.)

3. Ingen oppsto før Kristi oppstandelse. (Riktig. Se 1. Korin-
terbrev 15:22–23, Mosiah 15:20–21, L&p 138:15–17.)
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4. I tiden mellom sin død og oppstandelse besøkte Jesus
alle menneskene i åndeverdenen. (Galt. Se L&p 138:20,
29–30, 37

5. Mennesker som dør uten å høre evangeliet, men som
tar imot det i åndeverdenen, blir umiddelbart frelst.
(Galt. Se L&p 138:33–34, 54, 58–59.)

6. De som ikke fikk høre evangeliet i dette liv, vil få en
sjanse til å omvende seg fra sine synder i åndeverdenen.
(Riktig. Se L&p 138:32–33, 57–58.)

7. Tempelordinanser utføres for mennesker som ikke mottok
dem i jordelivet. (Riktig. Se L&p 138:33, 54, 58.)

Rett prøven ved å lese skriftstedene etter hvert spørsmål
og drøfte elevenes svar. (Merk: La ikke diskusjonen dreie
seg bort fra skriftstedene og det profeter i nyere tid har
sagt. Unngå spekulasjon om emner som Herren ikke har
åpenbart.)

Lære og pakter 138. Jesus Kristus er de levende og
dødes forløser. (25–30 minutter)

Vis elevene et bilde av Beehive House (en større utgave
finnes i tillegget, s. 313). Forklar at Brigham Young bygde
dette huset, og at Lorenzo Snow og Joseph F. Smith bodde
her mens de var Kirkens president. De siste seks månedene
av sitt liv tilbragte president Smith mye av sin tid i sitt
personlige arbeidsrom i Beehive House, og det var her
han mottok synet som er nedskrevet i Lære og pakter 138.
Be elevene lese Lære og pakter 138:1–11, 60, og spør:

• Hva gjorde president Smith for å forberede seg til denne
åpenbaringen? (Grunnet, reflekterte, leste i Skriftene.)

• Les 1. Nephi 11:1, Lære og pakter 76:15–19. Hvordan kan
disse versene sammenlignes med det president Smith
gjorde?

• Hva lærer dette oss om å motta veiledning fra Herren?

• Hva kalte president Smith dette synet i vers 60?

• Hva tror du forløsning betyr? («Det å kjøpe tilbake eller
befri fra trelldom.»)

Del klassen i tre grupper. Tildel hver gruppe ett sett av
personer nedenfor, og la dem lese de ledsagende versene
for å finne ut hvordan Kristus forløser dem. La elevene
merke ordene forløsning, Forløser og forløst hver gang de
forekommer i versene deres.

• De rettferdige (se L&p 138:11–19, 22–24, 49–52).

• De ugudelige som forkaster sannheten på jorden 
(se L&p 138:20–22, 29–37, 58–59).

• De som dør uten kunnskap om evangeliet 
(se L&p 138:30–37, 58–59. Se også L&p 137:7–9).

Be flere elever fortelle hva de har kommet frem til. Les
2. Nephi 2:6–9, Helaman 14:16–17 og bær vitnesbyrd om
Herrens kraft til å forløse.

Lære og pakter 138:14–18, 49–50. Et oppstandent
legeme er nødvendig for å kunne gå fremover og
motta en fylde av glede. De som har dødd, regner
det å være uten legeme som en slags trelldom.
(15–20 minutter) 

Be en elev lese nedenstående utsagn. Det første president-
skap og De tolvs quorum skrev:

Eldste Russell M. Nelson, medlem av De tolvs quorum, har
sagt:

Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor var vi så ivrige etter å forlate det førjordiske liv
og komme til jorden hvis en av hensiktene med livet er å
leve evig sammen med vår himmelske Fader?

• Hvorfor er det en velsignelse å ha et dødelig legeme?

La elevene granske Lære og pakter 45:17, 138:14–18, 49–50
og regne opp grunner til at døden kan anses som en
trelldom. Studer 1. Korinterbrev 15:22–23, 2. Nephi 9:8–10,

«Livet begynner ikke ved fødselen, heller ikke slutter
det ved døden. Før vår fødsel var vi åndebarn hos
vår Fader i himmelen. Der så vi med iver frem til
anledningen å komme til jorden og få et fysisk legeme.
Vi ønsket med vitende og vilje å påta oss dødelighe-
tens farer, som innebar handlefrihet og ansvarlighet»
(i Lys over Norge, juli 1992, s. 68).

«I den førjordiske tilværelse kjente og tilba Guds
åndelige sønner og døtre ham som sin evige Fader og
aksepterte hans plan hvorved hans barn kunne få
et fysisk legeme og høste jordisk erfaring for å utvikle
seg mot fullkommenhet og til sist virkeliggjøre sitt
guddommelige potensial som arvinger til evig liv»
(«Familien – en erklæring til verden,» Lys over Norge,
okt. 1998, s. 24).

Lære og pakter 138
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Lære og pakter 88:15, 93:33–34 og se etter hva vi her lærer
om oppstandelsen.

Lære og pakter 138:18–57. Eldster og mange søstre
som tjener Herren trofast i dette liv, vil bli misjo-
nærer i åndeverdenen når de dør. (20–25 minutter)

Spør elevene om de noen gang har vært i en trofast siste-
dagers-helligs begravelse. Drøft disse spørsmålene:

• Hva kan du si til familien til en person som har gått bort?

• Hvorfor kan døden være så trist?

• På hvilke måter kan døden regnes som en velsignelse?

• Hva tror du skjer med misjonærer som dør i tjenesten?

• Hvordan tror du misjonærarbeidet er i åndeverdenen?

La en gruppe elever sammenligne det som forkynnes i
åndeverdenen (se L&p 138:19, 33–35, 51–52) med det
som forkynnes i Kirken i dette liv (se Matteus 28:18–20, 
3. Nephi 27:13–21).

La en annen gruppe sammenligne hvordan evangeliet
forkynnes i åndeverdenen (se L&p 138:18–21, 30–32, 37, 57)
med hvordan det forkynnes på jorden (se Lukas 9:1–2,
Alma 12:28–34, L&p 42:5–8, 61:33–36).

Be begge gruppene fortelle hva de har kommet frem til.

Innledning
«Heber J. Grant lærte tidlig at utholdenhet er en forutsetning
for suksess, og hans liv ble et eksempel på hva som kan
oppnås ved slik disiplin. . . Hans utholdenhet førte til tidlig
suksess i forretningslivet og bidro til å forberede ham til
embedet han ble kalt til som 26-åring, da han ble medlem
av De tolv apostlers quorum. . . Han ble Kirkens president
bare tolv dager etter at den første verdenskrig sluttet i 1918,
og han ledet Kirken gjennom den verdensomfattende
depresjonen som fulgte og den annen verdenskrig, og døde
bare seks dager etter at krigen i Europa var over i 1945.
Midt oppe i alle disse omveltningene ledet president Grant
det voksende misjonærprogrammet, innviet tre templer,
presiderte over 100-årsmarkeringen i 1930, og bekreftet
og gjentok med stor kraft prinsipper som tiendeloven,
Visdomsordet og flid og sparsommelighet» (Mitt rike skal
rulle frem, s. 138).

President Heber J. Grant

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Guds profeter kalles ved åpenbaring (se «President Heber

J. Grant,» Elevens studieveiledning, s. 192, avsnitt 1–4. Se
også 5. trosartikkel).

• Kirkens velferdsprogram hjelper medlemmene å bli
selvforsynt. Det er til velsignelse for dem som gir, så vel
som dem som mottar (se «President Heber J. Grant,»
Elevens studieveiledning, s. 192–93, avsnitt 5–7).

• Gambling i enhver form er synd (se «President Heber J.
Grant,» Elevens studieveiledning, s. 193–94, avsnitt 12).

• Landene skulle unngå krig. Hvis medlemmer av Kirken
tar en fiendes liv mens de følger sitt befal, gjør det dem
ikke skyldige i mord. Vi må ikke hate andre, selv ikke i en
krig (se «President Heber J. Grant,» Elevens studieveiled-
ning, s. 194, avsnitt 13–22).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 495–534.

Undervisningsforslag 
«President Heber J. Grant,» Elevens studieveiledning,
s. 192, avsnitt 1–4. Guds profeter blir kalt ved åpen-
baring. (10–15 minutter)

Drøft følgende spørsmål:

• Hvem velger den enkelte profet? (Herren.)

• Hvor tidlig i en profets liv tror du Herren vet at mannen
til slutt skal bli profet? (se Jeremia 1:5, L&p 38:2).

• På hvilke måter tror du Herren forbereder den enkelte
profet?

Be elevene lese avsnitt 1 i «President Heber J. Grant» i
elevheftet (s. 192) og se etter hvordan president Grant ble
forberedt til å bli profet. La elevene lese avsnitt 2–4 og
finne noen tidlige opplevelser president Grant hadde, som
bidro til å forberede ham.

Be en elev fremsi den 5. trosartikkel. Forklar at president
Grant i flere måneder etter at han ble kalt til apostel,
kjempet med en følelse av å være uverdig. Til slutt, mens
han mediterte alene på en reise i navaho-indianernes
reservat, fikk han et syn om sitt kall. Les eller gjenfortell
president Grants beretning om denne opplevelsen:

«Jeg syntes å se et råd i himmelen. Jeg syntes å høre
ordene som ble uttalt. Jeg lyttet til diskusjonen med
stor interesse. Det første presidentskap og De tolv
apostlers råd hadde ikke greid å bli enige om to menn
til å ta de ledige plassene i De tolvs quorum. Det 
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Bær vitnesbyrd om at profetene som leder Kirken, er kalt av
Gud ved profeti.

«President Heber J. Grant,» Elevens studieveiledning,
s. 192–93, avsnitt 5–7. Kirkens velferdsprogram
hjelper medlemmene å bli selvforsynt. Det er til
velsignelse for dem som gir, så vel som dem som
mottar. (15–20 minutter)

La en elev komme frem foran klassen, og be klassen
forestille seg at denne eleven har brukket et ben. Surr en
bandasje rundt elevens ben, eller fest en skinne på det.
Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor bruker leger gipsbandasjer eller skinner for å
hjelpe dem som har benbrudd?

• Hva skjer med en persons benmuskler mens vedkom-
mende går med gips?

• Hvordan ser benet som har vært gipset, ut sammenlignet
med det andre benet når gipsen et tatt av? (Det har blitt
tynnere og svakere.)

• Hva må gjøres for at benet skal få full styrke igjen?

Gi eleven med «benbrudd» et par krykker eller en spaser-
stokk. Spør klassen:

• På hvilken måte hjelper krykker eller stokker en som har
benbrudd?

hadde vært én ledig plass i to år og to ledige plasser
i ett år, og konferansen var blitt avsluttet uten at noen
ble kalt til de ledige plassene. I dette rådet var Frel-
seren til stede, min far [president Jedediah M. Grant,
som hadde vært med i Det første presidentskap] var
der, og profeten Joseph Smith var der. De drøftet det
spørsmål at det var begått en feil ved ikke å fylle disse
to ledige plassene og at det etter all sannsynlighet ville
gå et halvt år til før quorumet ville være fulltallig, og
de drøftet hvem de ønsket skulle få disse stillingene,
og ble enige om at måten å rette på feilen som var blitt
begått ved ikke å fylle de ledige plassene, var å sende
en åpenbaring. Det ble gitt meg at profeten Joseph
Smith og min far nevnte meg og ba om at jeg måtte bli
kalt til denne stillingen. Jeg satt der og gråt av glede.
Det ble gitt meg at jeg ikke hadde gjort noe som ga
meg rett til denne stillingen, annet enn at jeg hadde
levd et rent og godt liv. . . Det var på grunn av deres
trofaste arbeid jeg ble kalt, og ikke på grunn av noe
jeg hadde gjort selv eller på grunn av noe stort jeg
hadde utrettet. Det ble også gitt meg at det var alt
disse menn, profeten og min far, kunne gjøre for meg.
Fra den dagen av var det avhengig av meg, og meg
alene, om jeg skulle lykkes eller mislykkes i livet»
(i Conference Report, apr. 1941, s. 5).

• Hvorfor sier ikke legene at de som har benbrudd, skal
bæres overalt av andre?

Påpek at det kan være vondt å gå etter at gipsen er tatt.
Spør: Hva ville skjedd hvis en som nettopp hadde fått av
gipsen, bestemte seg for aldri å gå mer?

Les avsnitt 5 i «President Heber J. Grant» i elevheftet
(s. 192–93) og se etter forholdene i verden i 1930-årene.
Spør:

• Hvordan må den store depresjonen ha vært vanskelig
for folk?

• Hvilke omstendigheter fører til økonomiske vanskelig-
heter i dag?

• Hvorfor kan det være vanskelig for familier å overvinne
økonomiske vanskeligheter?

• Hva åpenbarte Herren for president Grant for å hjelpe
de trengende?

• Hvilke mål skisserte Det første presidentskap for
velferdsprogrammet?

• Hvordan kan velferdsprogrammet sammenlignes med
krykker eller opptrening etter et benbrudd?

• Hvorfor er det viktig at folk arbeider for det de mottar?

La elevene lese avsnitt 6–7. Kartlegg hvilke velferdstjenester
som finnes for hellige der dere bor. (Du kan ta kontakt med
en prestedømsleder på forhånd for å finne ut hva som finnes
i deres område.) Drøft hvordan disse tjenestene vil gavne de
trengende.

«President Heber J. Grant,» Elevens studieveiledning,
s. 193–94, avsnitt 12. Gambling i enhver form er
synd. (10–15 minutter)

Spør elevene: Hva er Kirkens lære om gambling? La dem
lese avsnitt 12 i «President Heber J. Grant» i elevheftet
(s. 193–94), og spør:

• Hvorfor tror du Kirken er «uforanderlig imot gambling»?

• Hvorfor står holdningen å «få noe for ingenting» i motset-
ning til evangeliets læresetninger? (se 1. Mosebok 3:19,
L&p 130:20–21).

• Hva kan du gjøre for å vise at du støtter Kirkens holdning
til gambling?

La elevene lese følgende skriftsteder og fortelle hvilken
forbindelse de har med dette emnet: Matteus 6:33, 
1. Timoteus 6:9–10, 2. Nephi 9:28, 30, Jakobs bok 2:17–19,
Lære og pakter 117:4.

President Heber J. Grant
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«President Heber J. Grant,» Landene skulle unngå
krig. Hvis medlemmer av Kirken tar en fiendes liv
mens de følger sitt befal, gjør det dem ikke skyldige
i mord. Vi må ikke hate andre, selv ikke i en krig.
(10–15 minutter)

Les følgende som ble fortalt av Spencer W. Kimball, som
senere ble Kirkens president:

Spør:

• Hva illustrerer dette om menneskenaturen verden over?

• Hva tror du skjedde i den første verdenskrigs skytter-
graver i dagene etter jul?

• Har noen av dere slektninger som har kjempet i en krig?
Hva har de sagt om det?

• Hvilke spørsmål har du hørt om Kirkens holdning til
krig?

Forklar at Det første presidentskap i 1942 sendte ut en
utttalelse for å hjelpe Kirkens medlemmer å takle vanske-
lige spørsmål i forbindelse med krig. Les avsnitt 13–22 i
«President Heber J. Grant» i elevheftet (s. 194). Spør:

• Hvilke spørsmål gir denne uttalelsen svar på?

• Hvilken trøst gir det?

Drøft denne uttalelsen, og sammenlign den med
Alma 48:7–15, Lære og pakter 98:33–38.

Innledning
Eldste Matthew Cowley, som var medlem av De tolvs
quorum, har sagt:

President George Albert Smith

«En jul under [den første] verdenskrig, da ingen-
mannsland mellom skyttergravene var hvitt av snø,
begynte soldatene i en bestemt ‘stille sektor’ å utveksle
julehilsener ved hjelp av grovt malte skilt. Noen
minutter senere klatret menn som snakket tysk og
menn som snakket engelsk opp av skyttergravene
uten våpen og møttes på nøytralt område, der de
håndhilste og utvekslet suvenirer, uten å bry seg om
krigen. Ingen ondskapsfullhet, ingen ufinhet, intet
giftig hat mellom disse mennene i krig. De var venner,
ikke fiender, denne juledagen. For øyeblikket visket
velsignet glemsomhet [lederne] som drev dem inn i en
blodig konflikt, ut av minnet» (The Teachings of Spencer
W. Kimball [1982], s. 419).

«President George Albert Smith hadde en trosbekjennelse.
De av oss som kjente ham, trenger ikke å lese denne trosbe-
kjennelsen, for hans liv var trosbekjennelsen. . .

[Han skrev:] ‘Jeg vil være en venn for dem som ingen
venner har, og finne glede i å ivareta de fattiges behov.

Jeg vil besøke syke og lidende og vekke i dem et ønske om
å ha tro til å bli helbredet.

Jeg vil forkynne sannheten, så alle mennesker kan forstå og
bli velsignet.

Jeg vil lete etter dem som har begått feil og vinne dem
tilbake til et rettferdig og lykkelig liv.

Jeg vil ikke forsøke å tvinge folk til å leve opp til mine
idealer, men heller forsøke å elske dem til å gjøre det som
er riktig. Jeg vil leve sammen med massene og hjelpe dem
å løse sine problemer, så deres jordeliv kan bli lykkelig.

Jeg vil unngå publisiteten som følger høye stillinger og ikke
oppmuntre tankeløse venner til å komme med smiger.

Jeg vil ikke bevisst såre andres følelser, selv ikke en som
måtte ha begått feil mot meg, men vil forsøke å gjøre godt
mot vedkommende og gjøre vedkommende til min venn.

Jeg vil overvinne tendensene til egoisme og sjalusi og fryde
meg over all fremgang min himmelske Faders barn gjør.

Jeg vil ikke være en levende sjels fiende.

Fordi jeg vet at menneskehetens Forløser har tilbudt verden
den eneste plan som fullt ut kan utvikle oss og gjøre oss
lykkelige både her og i det hinsidige, føler jeg at det ikke
bare er min plikt, men også et velsignet privilegium å spre
denne sannhet.’» (i Conference Report, apr. 1951, s. 167–68).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Vi kan bringe heder over vår familie ved å etterleve evan-

geliets prinsipper (se «President George Albert Smith,»
Elevens studieveiledning, s. 195–96, avsnitt 1–4).

• Mennesker som gir av sitt gods og sin tid til de trengende,
mottar store velsignelser (se «President George Albert
Smith,» Elevens studieveiledning, s. 196–97, avsnitt 5–17.
Se også Mosiah 4:22–24).

• Guds bud er instruksjoner fra en kjærlig Fader. Når vi
er lydige mot ham, vil vi komme nærmere ham, bli lykke-
ligere og bli i stand til å motstå fristelse (se «President
George Albert Smith,» Elevens studieveiledning, s. 197,
avsnitt 18–23).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 535–49.

En periode med vekst

258



Undervisningsforslag 
«President George Albert Smith,» Elevens studie-
veiledning, s. 195–96, avsnitt 1–4. Vi kan bringe
heder over vår familie ved å etterleve evangeliets
prinsipper. (20–25 minutter)

Be elevene oppgi sitt fulle navn. Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan valgte foreldrene dine navnet ditt?

• Hvem er du eventuelt oppkalt etter?

• Hvor viktig er familienavnet for deg? Hvorfor?

• Hva kan du gjøre for å bringe heder over familienavnet
ditt?

Les avsnitt 1–4 i «President George Albert Smith» i elev-
heftet (s. 195–96). Se etter hvem president Smith ble
oppkalt etter, hvilke følelser han hadde for navnet sitt og
hva han gjorde for å bringe heder over familienavnet sitt.
Spør: Hva kan du lære av president Smiths eksempel?
Les avsnitt 18–25 og spør:

• Hvilke av disse læresetningene tror du vil bidra til å gi
familienavnet ditt størst respekt?

• Hvilket annet «familienavn» har vi? (se Mosiah 5:8,
L&p 18:21–25).

• På hvilken måte hjelper det at du bringer heder over ditt
jordiske navn, deg å bringe heder til Herren og over ditt
evige familienavn?

«President George Albert Smith,» Elevens studie-
veiledning, s. 196–97, avsnitt 5–17. Mennesker som
gir av sitt gods og sin tid til de trengende, mottar
store velsignelser. (20–25 minutter)

Be elevene fortelle om tjenestegjerninger de har gitt eller
mottatt. Spør:

• Hvordan var disse tjenestegjerninger til velsignelse for
dem som mottok dem?

• Hvorfor tror du Herren ønsker at vi skal yte tjeneste
regelmessig?

• Les Mosiah 2:17. Hvem tjener vi også, ifølge dette verset,
når vi tjener våre medmennesker?

La elevene hver for seg lese avsnitt 5–17 i «President George
Albert Smith» i elevheftet (s. 196–97). La dem si hvilket av
Kirkens bidrag til verden i 1945–51 som gjør størst inntrykk
på dem og hvorfor. Spør:

• Hva slags tjeneste tror du Kirken gir i verden i dag?

• Hvilke tjenesteprosjekter kan familien, quorumene eller
klassene i Unge kvinner delta i som vil være til velsig-
nelse for andre?

• Hvilke små tjenestegjerninger kan du gi på daglig basis
som vil bidra til å oppløfte og styrke dine venner og
klassekamerater?

La elevene tenke på en tjenestegjerning de kan utføre i uken
som kommer. Oppfordre dem til å utføre tjenesten og så
skrive i dagboken om opplevelsen. Les følgende utsagn av
president Gordon B. Hinckley:

La klassen synge «Fordi jeg er blitt meget gitt» (Salmer,
nr.141), og bær vitnesbyrd om tjeneste.

«President George Albert Smith,» Elevens studie-
veiledning, s. 197, avsnitt 18–23. Guds bud er
instruksjoner fra en kjærlig Fader. Når vi er lydige
mot ham, vil vi komme nærmere ham, bli lykke-
ligere og bli i stand til å motstå fristelse. 
(15–20 minutter)

Tegn følgende to diagrammer på tavlen:

Spør elevene: Hvilket diagram representerer best Guds
buds beskaffenhet? Hvorfor? La elevene lese avsnitt 20–22
i «President George Albert Smith» i elevheftet (s. 197) og
se etter hva president Smith forkynte om denne tanken.
Forklar at det er mange avgjørelser vi kan ta som hverken
er gode eller onde (som f.eks. hvilken farge vi skal ha på
huset vårt, hva vi skal ha til frokost, osv.). Men når det
kommer til Herrens bud, går det en grense mellom Herrens
og Satans territorium. La elevene lese 2. Nephi 28:21–23,
Moroni 7:16–17 og drøfte hvordan disse skriftstedene kan
anvendes.

Satans side
(galt)

Herrens side
(rett)

Satans side
(galt)

gråsone Herrens side
(rett)

«Jeg minner hver enkelt av oss på at dette er et offerar-
beid. Det medfører at vi gir av oss selv. Det medfører
at vi gir av det vi har. Vår Fader ga sin Sønn, og hans
Sønn ga sitt liv, og det er ikke noen sann tilbedelse
uten at vi gir og gir og gir. Dette tror jeg» («Messages
of Inspiration from President Hinckley,» Church News,
5. sep. 1998, s. 2).

President George Albert Smith
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Les følgende utsagn av eldste Joseph B. Wirthlin, medlem
av De tolvs quorum:

«Det enkle faktum er dette: alt som ikke trekker oss
nærmere Gud, fjerner oss fra ham. Vi har ingen
middelvei, ingen tåkete gråsone hvor vi kan synde litt
uten å lide åndelig tilbakegang. Det er derfor vi må
omvende oss og ydmykt komme til Kristus hver dag
på våre knær, så vi kan hindre at vårt vitnesbyrds
bål blir slukket på grunn av synd» (i Lys over Norge,
jan. 1993, s. 35).

La elevene lese avsnitt 18–19, 23 i «President George Albert
Smith.» Drøft hva vi ellers kan lære om budene ut fra disse
læresetningene av president Smith. Spør:

• Hvordan viser budene Guds kjærlighet til oss?

• Hvilke velsignelser har du fått fordi du fulgte Guds bud?

• Hvorfor vil du anbefale andre å holde Guds bud?

• Les Mosiah 2:41. Hvordan gjelder dette verset president
Smiths læresetninger?

• Hvorfor tror du så mange velger å være ulydige mot
Herren, hvis det å holde budene gir lykke?

Les for elevene president Smiths trosbekjennelse fra
innledningen til «President George Albert Smith» ovenfor
(s. 261). La dem skrive sin egen trosbekjennelse som kan
hjelpe dem å holde Guds bud.

En periode med vekst
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Innledning
I 1966 skrev en biograf:

«Få menn i denne evangelieutdelingen har bidratt så sterkt
til veksten og fremgangen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige som president David O. McKay.

Siden president McKay ble Kirkens president i 1951, har
han effektivt ledet den dynamiske veksten i Guds rike på
jorden. Ved økt misjonærinnsats under hans ledelse har
Kirkens medlemstall blitt mer enn doblet. Det har vært
en rask økning i antall ward, staver, grener og misjoner.
Tusenvis av nye møtehus og fem nye templer har blitt
oppført. Et stort program for hjemmeundervisning og
familiens hjemmeaftener har blitt innført, og det har blitt
undervist i korrelerte prestedømsprogrammer over alt
hvor Kirken er etablert.

Selv i sitt 94. år er president McKay fremdeles opptatt av
Kirkens medlemmers vekst og utvikling, og av å forberede
dem på ansvarsoppgaver og utfordringer som han ser i
fremtiden for Kirken og verden. . . Hans råd, hans interesse
og hans ønske gjelder fortsatt vekst ved effektiv utvikling
av alle Kirkens medlemmers individuelle vitnesbyrd»
(Jeannette McKay Morrell: Highlights in the Life of President
David O. McKay [1966], ix).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
Merk: Studer i ydmykhet de tildelte skriftsteder og histo-
riske lesestykker og overvei prinsippene under denne
overskriften før du forbereder deg til leksjonene.

• Herren forbereder dem han kaller til å lede sin kirke
(se «President David O. McKay,» Elevens studieveiledning,
s. 199, avsnitt 1–2).

• Kirkens programmer, fremgangsmåter og materiell er
korrelert så evangeliet kan forkynnes og forrettes mer
effektivt (se «President David O. McKay,» Elevens studie-
veiledning, s. 200–201, avsnitt 10–11).

• Familien er vårt viktigste ansvar. Vi kan finne sann fred,
lykke og kjærlighet i familien (se «President David O.
McKay,» Elevens studieveiledning, s. 201, avsnitt 12–13,
15–16, 19–23).

• En hensikt med evangeliet er å gjøre dårlige mennesker
gode og gode mennesker bedre (se «President David O.
McKay,» Elevens studieveiledning, s. 201, avsnitt 25).

President David O. McKay
Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 550–66.

Undervisningsforslag 
Merk: Velg blant idéene under denne overskriften, eller bruk
noen av dine egne, mens du forbereder deg til å undervise i
de oppgitte skriftstedene og historiske lesestykker.

«President David O. McKay,» Elevens studieveiled-
ning, s. 199, avsnitt 1–2. Herren forbereder dem han
kaller til å lede sin kirke. (10–15 minutter)

Spør elevene:

• Hvilke hendelser i livet tror du best har forberedt deg,
eller vil forberede deg, til å bli far eller mor?

• Hvordan kan livserfaringene forberede deg til å virke i
kall i Kirken?

Bær vitnesbyrd om at Herren forbereder dem han kaller til å
lede sin kirke. Les avsnitt 1–2 i «President David O. McKay»
i elevheftet (s. 199) og se etter hvordan Herren forberedte
president McKay til å bli profet. Spør:

• Tror du Herren er interessert i ditt liv, selv om du sann-
synligvis ikke vil bli kalt til Kirkens president? Hvorfor?

• Hva tror du er viktigst, kallene vi har i Kirken eller hvor
godt vi virker i disse kallene? Hvorfor?

Les innledningen til «President David O. McKay» i elev-
heftet (s. 199). Spør:

• På hvilken måte hjalp inskripsjonen i buen president
McKay?

• Hvordan kan uttrykket «Det du gjør, gjør fullt og helt»
være et ledende prinsipp for alle medlemmer av Kirken?

«President David O. McKay,» Elevens studievei-
ledning, s. 200–201, avsnitt 10–11. Kirkens
programmer, fremgangsmåter og materiell er
korrelert så evangeliet kan forkynnes og forrettes
mer effektivt. (45–50 minutter)

Del elevene i grupper (opptil 8 grupper hvis du har mange
nok elever). Gi hver gruppe forskjellig materiale og gi dem
instruks om å bygge et tårn. (Du kan gi én gruppe papir,
en gruppe binders, en gruppe sugerør, en gruppe limbånd
osv.) Gi ikke gruppene anledning til å kommunisere med
hverandre under denne aktiviteten. Gi hver gruppe fem
minutter, og la så gruppene vise klassen tårnene sine. Drøft
hvordan materialene kan kombineres for å lage høyest
mulig tårn. Spør:

• Er dette den beste måten å bygge høyest mulig tårn på?
Hvorfor ikke?
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• Hvorfor ville det ha vært nyttig å snakke med de andre
gruppene?

• Hvordan tror du tårnet ville vært annerledes hvis alle
gruppene kunne planlagt sammen?

• Hvorfor er koordinasjon viktig for en familie, et lag eller
en annen organisasjon?

• Hvordan kan koordinasjon mellom de forskjellige organi-
sasjonene i Kirken hjelpe Kirken å utføre sin misjon?

Gi hver gruppe i oppgave å representere en av nedenstå-
ende avdelinger i Kirken. Gi hver gruppe en beskrivelse av
avdelingens formål, og la dem drøfte hvordan de best kan
oppnå dette formålet.

Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan kan arbeidet i deres avdeling hjelpe andre
avdelinger å lykkes?

• Hvordan kan hver gruppes planer gjennomføres bedre
hvis dere alle samarbeidet?

• Hvordan kan Kirken påvirkes hvis dens avdelinger ikke
samarbeider?

Hjelp elevene å forstå formålet med prestedømmets
korrelasjon og fordelene ved at organisasjonene i Kirken
samarbeider. Bruk følgende lesestykker og skriftsteder
som hjelpemidler i diskusjonen: avsnitt 10–11 i «President
David O. McKay» i elevheftet (s. 200–201), Johannes 17:21–23,
Lære og pakter 38:27, 84:109–10.

Les Moses 1:39 og forklar at formålene med korrelasjon
er å velsigne og hjelpe vår himmelske Faders barn. Les

Avdeling Formål

Undervisning Å produsere kursbøker for å undervise Kirkens
medlemmer over hele verden i evangeliet.

Slektshistorie Å hjelpe medlemmene å forske på sine forfedre så
de kan utføre tempelordinansene for dem.

Finans Å forvalte midler for alle Kirkens avdelinger.

Informasjons- Å vedlikeholde datamaskinene, nettverkene og
systemer telefonsystemene for alle Kirkens avdelinger.

Misjonær Å forkynne Jesu Kristi evangelium for alle
mennesker i verden.

Lokaliteter Å bygge og vedlikeholde møtehus, templer, skoler
og løsøre og andre bygninger i Kirken.

Preste- Å lede programmene i prestedømmet, Primær, 
dømmet Hjelpeforeningen, Søndagsskolen, Unge menn

og Unge kvinner.

Tempel Å påse at tempelarbeid for levende og døde
utføres riktig.

følgende utsagn av president Gordon B. Hinckley, som
da var rådgiver i Det første presidentskap:

«President David O. McKay,» Elevens studieveiled-
ning, s. 201, avsnitt 12–13, 15–16, 19–23. Familien
er vårt viktigste ansvar. Vi kan finne sann fred,
lykke og kjærlighet i familien. (20–25 minutter)

La elevene tenke på anledninger da de har vært hjemme
hos en annen. Spør:

• Hva fikk deg til å føle deg til rette der?

• Var det noe som gjorde deg utilpass?

• Hva tror du ville fått Kristus til å ønske å «bli og hvile»
i et hjem?

Be elevene lese avsnitt 12–13, 15–16, 19–23 i «President
David O. McKay» i elevheftet (s. 201). La dem se etter
opplevelser eller læresetninger som gjør inntrykk på dem.
Drøft hvordan president McKays eksempel som kjærlig
ektemann og far kan hjelpe dem. Drøft følgende spørsmål:

• Hva kan en far gjøre for å vise sine barn at han elsker
deres mor?

• Hva kan en mor gjøre for å vise sine barn at hun elsker
deres far?

• Hvordan kan det å ha to kjærlige foreldre i et hjem hjelpe
barna å ta imot evangeliet og oppnå frelse?

• Hva kan barn gjøre for å styrke kjærligheten i et hjem,
uansett omstendigheter?

Be elevene tenke på hvordan de kan styrke kjærligheten og
harmonien i sitt eget hjem. Oppfordre dem til å sette idéen
sin ut i handling i uken som kommer.

«Når alt kommer til alt, gjelder ikke vårt arbeid
‘Kirken’, vårt arbeid gjelder den enkelte. Den enkelte
over hele verden, en gutt i Argentina som har
problemer, en pike i Filippinene som har sterke ambi-
sjoner om å skaffe seg utdannelse og ikke helt greier
det, en far som må kjempe for å få det til, en mor som
føler seg overveldet av ansvarsoppgaver. Hver enkelt
av disse er en sønn eller datter av Gud, som han sa
følgende om: ‘Dette er min gjerning og min herlighet –
å tilveiebringe. . . udødelighet og evig liv’ for alle
menn, alle kvinner, alle barn, alle sønner og døtre av
Gud. Det er det det gjelder. Det gjelder ikke datama-
skiner. Det gjelder ikke bygninger. Det gjelder ikke
organisasjoner. Det gjelder mennesker, Guds sønner
og døtre» (All-Church Coordinating Council meeting,
31, jan. 1991, s. 29).
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«President David O. McKay,» Elevens studieveiled-
ning, s. 201, avsnitt 25. Én hensikt med evangeliet
er å gjøre dårlige mennesker gode og gode
mennesker bedre. (10–15 minutter)

Les sammen med elevene følgende utsagn av eldste Jeffrey
R. Holland, medlem av De tolvs quorum:

Spør:

• Hva tror du eldste Hollands utsagn betyr?

• På hvilke måter er Kirken som et sykehus?

• Hvordan kan dette utsagnet hjelpe en i Kirken som har
det vanskelig?

La elevene lese og lære utenat avsnitt 25 i «President David
O. McKay» i elevheftet (s. 201). Spør: Hvordan ligner
president McKays og eldste Hollands utsagn på hverandre?

Be prestedømsledere anbefale noen nylig døpte medlemmer
til å tale til klassen. Be de nye medlemmene fortelle elevene
hvordan evangeliet har forandret deres liv, og oppfordre
elevene til å stille dem spørsmål.

Innledning
Eldste Boyd K. Packer, som da var medlem av De tolvs
quorum, har fortalt om følgende opplevelse:

«Jeg gikk fra kontoret en fredag ettermiddag og tenkte på
helgens konferanseoppdrag. Jeg ventet på at heisen skulle
komme ned fra 6. etasje.

Da heisdøren stille åpnet seg, sto president Joseph Fielding
Smith der. Det var en overraskelse å se ham, siden hans
kontor ligger i en lavere etasje.

Da jeg så ham innrammet av dørkarmen, falt et mektig
vitnesbyrd over meg – der står Guds profet. Åndens gode
røst som er lik lyset, som har noe å gjøre med ren intelligens,
bekreftet for meg at dette var Guds profet» (i Conference
Report, apr. 1971, s. 122–23).

President Joseph Fielding Smith

«Kirken [er] ikke. . . noe kloster for fullkomne men-
nesker, selv om vi alle burde streve oss frem på veien
mot guddommelighet. Nei, minst én side ved Kirken
minner mer om sykehus eller legevakt, gjort tilgjen-
gelig for dem som er syke og som ønsker å bli friske,
hvor de kan få en innsprøytning av åndelig næring og
en forsyning av livgivende vann, så de kan fortsette å
klatre» (i Lys over Norge, jan. 1998, s. 67).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Jesu Kristi evangelium har kraft til å kurere verdens

onder og berede en arv i det celestiale rike for dem som
etterlever det (se «President Joseph Fielding Smith,»
Elevens studieveiledning, s. 203, avsnitt 2–3, 6. Se også
2. Mosebok 15:26, Helaman 3:29–30, Alma 7:10–16).

• De som utsetter å etterleve evangeliet, risikerer å ikke
oppnå evig liv (se «President Joseph Fielding Smith,»
Elevens studieveiledning, s. 204, avsnitt 8. Se også Alma
34:32–35, Helaman 13:38).

• For å bli opphøyet i Guds rike må vi etterleve evangeliet
og motta tempelordinanser (se «President Joseph Fielding
Smith,» (Elevens studieveiledning, s. 204, avsnitt 9. Se også
L&p 131:1–3, 132:19–20).

• «Intet medlem av denne kirke kan stå godkjent i Guds
nærhet som ikke alvorlig og omhyggelig leser Mormons
bok» («President Joseph Fielding Smith,» Elevens studie-
veiledning, s. 204, avsnitt 12. Se også L&p 84:54–58).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 566–78.

Undervisningsforslag 
Merk: Om nødvendig vil undervisningsforslaget nedenfor
gjøre det mulig for deg å gjennomgå læresetningene til
presidentene Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee og
Spencer W. Kimball på én dag.

«President Joseph Fielding Smith,» Elevens
studieveiledning, s. 204, avsnitt 8–12,

«President Harold B. Lee,» s. 206–7, avsnitt 7–16,
«President Spencer W. Kimball,» s. 210, avsnitt 15–25.
Ved å følge de levende profeters læresetninger
trofast, kan vi få trygghet og veiledning i dette liv
og forberede oss til det neste. (20–25 minutter)

Si til elevene: Forestill deg at du er i en stor bygning når det
blir brann.

• Hva ville du se etter for å slippe unna?

• På hvilken måte er utgangsskilt som profeter?

Les Lære og pakter 21:4–6, 9 og kartlegg velsignelsene som
blir dem til del som følger profetene. Skriv svarene på
tavlen.

Del elevene i tre grupper. Gi hver gruppe ett av følgende
lesestykker i elevheftet:

• «President Joseph Fielding Smith,» s. 204, avsnitt 8–12.

• «President Harold B. Lee,» s. 206–7, avsnitt 7–16.

• «President Spencer W. Kimball,» s. 210, avsnitt 15–25.

S  M  T  W  TH  F  S

President Joseph Fielding Smith

263



Be de enkelte elever se etter en læresetning som gjør størst
inntrykk på dem. La dem enten tegne et bilde som illu-
strerer læresetningen, eller skrive et avsnitt som beskriver
hvordan det å følge læresetningen kan holde dem trygge. Be
flere elever fortelle hvilken læresetning de har valgt, navnet
på profeten som fremla den, og hvorfor de valgte den. Bær
vitnesbyrd om hvor viktig det er å følge de levende profeter.

«President Joseph Fielding Smith,» Elevens studie-
veiledning, s. 203, avsnitt 2–3, 6. Jesu Kristi
evangelium har kraft til å kurere verdens onder
og berede en arv i det celestiale rike for dem
som etterlever det. (20–25 minutter)

Be elevene regne opp noen av de mest ødeleggende
sykdommene i verdenshistorien. Skriv svarene på tavlen
(ta med noen sykdommer som finnes i dag). Drøft hvilke
sykdommer vi har midler mot, og sett en ring rundt dem.
Be elevene regne opp de mest ødeleggende åndelige
sykdommene, og skriv dem på tavlen i en annen kolonne.
Spør om det finnes noe middel mot disse åndelige sykdom-
mene. Spør: Hvilket middel er det?

Les avsnitt 6 i «President Joseph Fielding Smith» i elevheftet
(s. 203) og se etter midlet mot åndelige sykdommer. Spør:
Hvilke åndelige sykdommer kan helbredes? Sett en ring
rundt alle de åndelige sykdommene på tavlen. Les innled-
ningen og avsnitt 2–3 i «President Joseph Fielding Smith».
Spør:

• Hvordan beskrev medlemmer av De tolvs råd president
Smith?

• Hva gjorde president Smith tidlig i livet som var med
på å forberede ham til å bli «en rettskaffen og rettferdig
mann»?

• Hvorfor tror du det at han ivrig studerte evangeliet,
hjalp ham å unngå åndelige sykdommer?

• Hvilken virkning kan hans eksempel ha på oss?

Les Alma 7:11–16; Moroni 10:32–33 og bær vitnesbyrd om at
hver enkelt av oss må helbredes for denne verdens åndelige
sykdommer. Les avsnitt 11–12 og spør:

• Hvor viktig for vår frelse er det å studere Mormons bok?

• Hvordan kan Mormons bok bidra til å «helbrede» oss for
åndelige sykdommer?

• Hvordan kan denne læresetningen av president Smith
virke inn på ditt studium av Mormons bok?

La hver elev granske Kjenn Skriftene-skriftstedene fra
Mormons bok og se etter henvisninger til skriftsteder som
gir råd om det å overvinne åndelig sykdom (se s. 297).
Be flere elever fortelle hva de har funnet ut.

«President Joseph Fielding Smith,» Elevens studie-
veiledning, s. 204, avsnitt 8. De som utsetter å
etterleve evangeliet, risikerer å ikke oppnå evig liv.
(10–15 minutter)

Skriv på tavlen: Når ville du vanligvis ta fatt på arbeidet hvis du
hadde et skoleprosjekt med frist om en måned? Spør elevene:

• Hvorfor ville de fleste elevene ikke begynne å arbeide på
prosjektet med en gang?

• Hvilket ord betyr «vente med noe til senere»? (Utsette.)

• Hvorfor utsetter enkelte åndelig forberedelse?

La elevene lese avsnitt 8 i «President Joseph Fielding Smith»
i elevheftet (s. 204), og spør:

• Hva kan utsettelse «stjele» fra oss?

• Hvorfor kan enkelte fristes til å føle at det ikke haster
med å etterleve evangeliet?

• Hva lærer Frelserens lignelse om de ti jomfruene oss om
utsettelse? (se Matteus 25:1–13, L&p 45:56–57).

• Les Joseph Smith – Matteus 1:48. Hvorfor skulle vi, ifølge
dette verset, ikke vente med å etterleve evangeliet?

Studer Alma 34:32–35, Helaman 13:38 og drøft hvordan det
å utsette omvendelsen kan påvirke en person for evigheten.

«President Joseph Fielding Smith,» Elevens studie-
veiledning, s. 204, avsnitt 9. For å bli opphøyet
i Guds rike må vi etterleve evangeliet og motta
tempelordinanser. (15–20 minutter)

Sett noen stoler foran i klassen, og be elevene sette seg på
dem. Gi én elev i oppgave å forestille en far, en annen en
mor og resten deres barn. Spør: Hvilket evig mål skulle
siste-dagers-hellige familier ha? (Å leve sammen for evig.)
La elevene lese følgende utsagn om eldste Ezra Taft Benson,
som da var medlem av De tolvs quorum:

«[Eldste Benson følte at] et av de alvorligste [problem-
ene i evangeliets rike] var den lave prosentandel av
ekteskapene som ble inngått i templene. Han noterte
sine bekymringer i dagboken og beskrev dem i et brev
til president Joseph Fielding Smith.

Tempelekteskap var av største betydning for eldste
Benson. Et av målene han og [hans hustru] Flora
hadde satt seg, var at alle deres barn skulle gifte seg
i templet og at det ikke skulle være noen ‘tom stol’
i evighetene» (Sheri L. Dew: Ezra Taft Benson:
A Biography [1987], s. 363).
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La ett eller flere medlemmer av «familien» gå tilbake på
plass i klassen. Spør familien: Hva ville dere følt hvis
det var «tomme stoler» i deres evige hjem? Les sammen
med elevene avsnitt 9 i «President Joseph Fielding Smith»
i elevheftet (s. 204), og spør:

• Hva må vi gjøre for å bli opphøyet?

• Les Lære og pakter 131:1–4. Hvilken forbindelse har
disse versene med denne læresetningen av Joseph
Fielding Smith?

• Hva kan du gjøre for å bidra til å sikre at det ikke blir
noen tomme stoler i din familie?

• Hva gjør du i dag som vil føre deg til et tempelekteskap?

Syng eller les «I all evighet» (Salmer, nr. 186, se også Barnas
sangbok, nr. 98).

Innledning
Eldste Gordon B. Hinckley, som da var medlem av De tolvs
quorum, har sagt:

«Gjennom mange års hengiven tjeneste har [profeter i de
siste dager] blitt foredlet, siktet, tuktet og formet med
Den allmektiges hensikter for øye. Kan noen tvile på dette
etter å ha lest om livet til store menn som Brigham Young,
Wilford Woodruff og Joseph F. Smith? Herren trengte inn
i deres hjerter og foredlet deres natur for å forberede dem
til det store og hellige ansvar som senere ble pålagt dem.
Slik har det også vært med ham som står som Kirkens
president i dag, vår kjære leder, president Harold B. Lee. Jeg
håper han vil unnskylde meg, for jeg ønsker ikke å bringe
ham i forlegenhet. Men kan noen som vet noe om hans liv,
nekte for at de samme innflytelser gjorde seg gjeldende?
Han kom fra forhold som i dag ville blitt regnet som fattige
kår. Han har førstehåndskunnskap om hva hardt kropps-
arbeid vil si. Han var misjonær og ble avvist av de fleste av
dem han kontaktet. Han ofret for å få seg utdannelse. Han
vet hva det vil si å være alvorlig syk så livet syntes å henge
i en tråd. Han har vandret gjennom sorgens dype og mørke
daler. Når man ser tilbake på hans livshistorie, ser alt ut til
å være en del av et mønster, en foredlingsprosess med det
formål at han bedre skulle forstå andres prøvelser, lidelser
og sorg. Og likevel, til tross for alt dette, finnes det hos ham
en ukuelig ånd som hever seg over det tragiske og sørgelige,
og løfter alle han rører og øver innflytelse på, opp på et
høyere plan» (i Lys over Norge, april 1974, s. 166).

President Harold B. Lee

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Det å holde budene gir enkeltpersoner og nasjoner

åndelig og timelig trygghet (se «President Harold B. Lee,»
Elevens studieveiledning, s. 205–6, avsnitt 1, 8. Se også
3. Mosebok 26:3–13, Mosiah 2:41, L&p 5:21–22).

• Når vi tar imot Ånden, vil Herren lede og beskytte oss
(se «President Harold B. Lee,» Elevens studieveiledning,
s. 206, avsnitt 2, 7–8. Se også 2. Nephi 5:5, L&p 45:57).

• Synd er en tung byrde. Herren har sendt profeter for å
varsle oss om «hvor forferdelig synd er» (se «President
Harold B. Lee,» Elevens studieveiledning, s. 206, avsnitt
9–10. Se også 1. Korinterbrev 15:55–56, Alma 34:32–35,
L&p 19:15–17).

• Når vi studerer Skriftene og de levende profeters lære-
setninger, styrker vi vårt vitnesbyrd, lærer og forkynner
sannheten, og mottar Herrens veiledning (se «Presi-
dent Harold B. Lee,» Elevens studieveiledning, s. 206–7,
avsnitt 11–15. Se også 2. Timoteus 3:15–17, Mosiah 1:6–7,
L&p 21:1, 4–6).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 566–78.

Undervisningsforslag 
«President Harold B. Lee,» Elevens studieveiledning,
s. 205–6, avsnitt 1, 8. Det å holde budene gir enkelt-
personer og nasjoner åndelig og timelig trygghet.
(15–20 minutter)

Spør elevene om en av deres foreldre har hatt et kall i
Kirken som tok mye tid. Spør: Hva kunne du gjøre for å
hjelpe dem i deres kall?

Si til elevene: Forestill deg at du er en far eller mor og at
du har fått et krevende kall. Du samler barna til familieråd
og forteller dem om kallet. Ditt eldste barn spør: «Hva kan
vi gjøre for å hjelpe deg mest mulig?» Drøft med elevene
mulige svar på dette spørsmålet.

Forklar at president Harold B. Lee hadde en lignende
opplevelse da han ble Kirkens president. Les avsnitt 1 i
«President Harold B. Lee» i elevheftet (s. 205) og se etter
president Lees svar på dette spørsmålet. Spør:

• Hvordan ville det være til hjelp for Kirkens president at
hans barn var «tro mot troen»?

• Hvordan kan det at du etterlever evangeliet, hjelpe dine
foreldre mens de virker i sine kall?

• Hvilken virkning kan det ha på verden at du etterlever
evangeliet?

Fortell elevene at mens ugudeligheten vokser i verden, kan
det bli vanskeligere å finne trygghet og sikkerhet. La elevene

President Harold B. Lee
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lese avsnitt 8 og regne opp hva president Lee forkynte som
vi kan gjøre for å være trygge og sikre. Skriv svarene på
tavlen. La elevene nevne læresetninger fra den nåværende
profeten som fremmer trygghet og sikkerhet. Bær vitnes-
byrd om hvor viktig det er å følge de levende profeters
læresetninger.

«President Harold B. Lee,» Elevens studieveiledning,
s. 206, avsnitt 2–8. Når vi tar imot Ånden, vil
Herren lede og beskytte oss. (15–20 minutter)

Vis klassen et produkt som har en etikett med advarsel.
Spør elevene:

• Hvorfor er det viktig å være oppmerksom på denne
advarselen?

• Hvordan gir Herren oss advarsler i dag?

La elevene gi eksempler på anledninger da Herren advarte
mot fare. (De kan bruke eksempler fra Skriftene, sitt eget
liv eller livet til en de kjenner. Eksempler fra Skriftene kan
f.eks. være 2. Nephi 1:1–4, 5:1–6, Mosiah 23:1–5, Ether 9:1–3,
Moses 8:22–24.) Be en elev lese avsnitt 7 i «President Harold
B. Lee» i elevheftet (s. 206). Spør:

• Hvordan varslet Herren president Lee om fare?

• Hva lærte president Lee av denne opplevelsen?

• Hvordan kan denne opplevelsen ha påvirket resten av
hans liv?

• Hvilke andre fordeler kan vi få av Åndens tilskyndelser?
(se 2. Nephi 32:3, Moroni 10:5).

Drøft følgende spørsmål mens dere leser avsnitt 2–6 i
«President Harold B. Lee»:

• Hvordan vil du beskrive president Lees åndelighet?

• Hva var han «rask til å svare» på?

• Kan du nevne noen av president Lees bidrag som general-
autoritet?

• Hvordan påvirket et helt liv med å følge Ånden, hva
president Lee ble?

• Hvordan kan måten du følger Ånden på, avgjøre hva
du skal bli?

Les avsnitt 8 i «President Harold B. Lee». Oppfordre
elevene til å søke velsignelsene man får ved å lytte til
Den hellige ånd.

«President Harold B. Lee,» Elevens studieveiledning,
s. 206, avsnitt 9–10. Synd er en tung byrde. Herren
har sendt profeter for å varsle oss om «hvor forfer-
delig synd er». (15–20 minutter)

Be en elev komme frem i klassen. La eleven ta en tom
ryggsekk på, og spør: Hvordan ville du likt å gå gjennom

livet med denne vekten på ryggen? Gjør sekken tyngre
ved å legge ting i den (f.eks. bøker, hermetikk og steiner).
Etter hver ting stiller du det samme spørsmålet. Fortsett til
eleven sier at det blir for tungt å bære. Spør klassen:

• Hva kan den tunge byrden forestille?

• Hva tror du er den tyngste byrden noen kan bære?

Les sammen med elevene avsnitt 9–10 i «President Harold
B. Lee» i elevheftet (s. 206) og se etter hva president Lee sa
er den tyngste byrden. Spør:

• Hvorfor tror du han forkynte at synd er den tyngste
byrden vi kan bære?

• Hva slags byrde legger synd på oss? (Tap av Ånden,
skyld, skam, tap av selvtillit).

• Hvorfor tror du president Lee var overbevist om at vi
må si fra om «hvor forferdelig synd er» istedenfor bare
å forkynne «veien til omvendelse»?

• Hvordan kan du bli kvitt byrden du kanskje allerede
bærer?

La elevene lese 1. Korinterbrev 15:55–56, Alma 34:32–35,
Lære og pakter 19:15–17. Be dem skrive et brev til en
imaginær venn om «hvor forferdelig synd er».

«President Harold B. Lee,» Elevens studieveiledning,
s. 206–7, avsnitt 11–15. Når vi studerer Skriftene og
de levende profeters læresetninger, styrker vi vårt
vitnesbyrd, lærer og forkynner sannheten og mottar
Herrens veiledning. (10–15 minutter)

Still opp en bibel, en tre i ett, flere utgaver av Liahona
(deriblant minst ett konferansenummer) og flere bøker av
siste-dagers-hellige forfattere. Spør elevene hva av dette
som er hellig skrift.

Skriv på tavlen overskriftene Hva er hellig skrift og Velsig-
nelser ved å studere Skriftene. Be elevene lese avsnitt 11–15
i «President Harold B. Lee» i elevheftet (s. 206–7). La dem
kartlegge hva president Lee sa er hellig skrift og hvilke
velsignelser han sa vi får ved å studere Skriftene. Skriv det
de kommer frem til, under riktig overskrift.

Drøft hvordan vi bedre kan forstå og følge Skriftenes og de
levende profeters læresetninger.

Hva er hellig skrift Velsignelser ved å 
studere Skriftene

Standardverkene (Bibelen, Den styrker vårt vitnesbyrd 
Mormons bok, Lære og pakter og hjelper oss å måle og
og Den kostelige perle) forkynne sannheten.

Læresetninger fra levende Den gir oss veiledning for 
profeter (se L&p 21:4–6) vårt liv i dag.
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Innledning
Eldste Bruce R. McConkie, som var medlem av De tolvs
quorum, har sagt:

«Jeg tror at Spencer W. Kimball ble forutbeskikket til å være
president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, til å
være profet, seer og åpenbarer for Herrens folk og til å være
Guds talerør på jorden i den tiden som ligger foran oss.

Jeg vet at han ble kalt, utvalgt og ordinert til dette virke
ved profetiens og åpenbaringens ånd, og jeg var til stede da
Herrens ånd bekreftet for hver og en i De tolvs råd at det
var hans hensikt og hans vilje, han som vi vitner om og som
vi tjener, at president Kimball nå skulle stå frem og lede
hans folk.

Det var som om Herren med sin egen røst hadde sagt:
‘Min tjener president Harold B. Lee var sann og trofast i alle
ting som jeg ba ham gjøre. Hans virke blant dere er nå til
ende, og jeg har kalt ham til et annet og større arbeid i min
evige vingård. Og jeg, Herren, kaller nå min tjener presi-
dent Spencer W. Kimball til å lede mitt folk og til å fortsette
arbeidet med å forberede dem til den store dag da jeg
personlig skal komme for å regjere på jorden. Og nå sier jeg
om ham som jeg sa om min tjener Joseph Smith: «. . . I [skal]
gi akt på alle de ord og bud som han skal gi etter hvert
som han mottar dem, idet I vandrer i hellighet for meg»
[L&p 21:4]’» (i Lys over Norge, nov. 1974, s. 465).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren inspirerer profeter til å være eksempler og gi de

hellige budskap for sin tid (se «President Spencer W.
Kimball,» Elevens studieveiledning, s. 208–10, avsnitt 1–25.
Se også L&p 5:10).

• President Spencer W. Kimball ba de hellige inntreng-
ende om å engasjere seg mer i å etterleve evangeliet og
forkynne det for verden (se «President Spencer W.
Kimball,» Elevens studieveiledning, s. 208, 210, avsnitt 1–2,
15, 21–24. Se også Helaman 5:17–19, L&p 90:4–5).

• Herren åpenbarte for president Spencer W. Kimball at
tiden var kommet da alle verdige mannlige medlemmer,
uansett rase eller hudfarge, kunne motta prestedømmet
(se «President Spencer W. Kimball,» Elevens studieveiled-
ning, s. 208–9, avsnitt 3–6. Se også Offisiell erklæring – 2).

• De helliges ofre er ubetydelige sammenlignet med velsig-
nelsene Herren gir de trofaste (se «President Spencer W.
Kimball,» Elevens studieveiledning, s. 209–10, avsnitt 7–9,
18. Se også 2. Korinterbrev 4:14–17, Omni 1:26).

President Spencer W. Kimball

• I president Spencer W. Kimballs presidenttid utga Kirken
nye utgaver av Skriftene på engelsk. Etter det kom det
nye utgaver på andre språk. Et grundig studium av Skrif-
tene kan øke vår åndelige kraft og bringe oss nærmere
Gud (se «President Spencer W. Kimball,» Elevens studievei-
ledning, s. 209–10, avsnitt 10–11, 16. Se også Johannes 5:39,
Helaman 3:29–30).

• Hellige som elsker sin neste, blir redskaper i Herrens
hender til å tjene og velsigne andre (se «President Spencer
W. Kimball,» Elevens studieveiledning, s. 209–10, avsnitt
12–14, 19–20. Se også Matteus 25:31–40, Mosiah 18:8–9).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 579–600.

Undervisningsforslag 
«President Spencer W. Kimball,» Elevens studievei-
ledning, s. 208–10, avsnitt 1–25. Herren inspirerer
profeter til å være eksempler og gi de hellige
budskap for sin tid. (25–30 minutter)

Still opp flere forskjellige slags sko (du kan bruke noen av
dem elevene dine går med). Spør:

• Hvilket skopar representerer ditt liv best?

• Hvilket par ville du ønske skulle representere ditt liv?

Hold opp et gammelt, utslitt par sko og spør om noen av
elevene ville likt at dette paret skulle representere deres liv.
Hvorfor eller hvorfor ikke?

Skriv følgende utsagn av president Spencer W. Kimball
på tavlen: «Mitt liv er som mine sko – det skal slites ut i
tjeneste» (i Gordon B. Hinckley: «He Is at Peace,» Ensign,
des. 1985, s. 41). Spør:

• Hvorfor tror du president Kimball valgte et gammelt
par sko til å representere hans liv?

• Hvordan kan vi bli mer som president Kimball?

Forklar at president Kimball, som alle Herrens profeter,
ga inspirerte budskap som de hellige trengte på den tiden.
Han ga ikke bare budskap, men var et levende eksempel
på dem. Gi elevene følgende øvelse:

Hendelser Læresetninger

____1. Avsnitt 1–2 A. Avsnitt 15, 18

____2. Avsnitt 7 B. Avsnitt 16–17

____3. Avsnitt 10–11 C. Avsnitt 20

____4. Avsnitt 12–13 D. Avsnitt 19

President Spencer W. Kimball

267



Be elevene lese de angitte avsnittene i «President Spencer
W. Kimball» i elevheftet (s. 208–10) og sette hendelsene fra
president Kimballs liv sammen med hans læresetninger.
La dem fortelle hva de kommer frem til. (Svar: 1–A, 2–C,
3–B, 4–D.) Spør:

• Hvorfor er det viktig å leve som man lærer? (Drøft
elevenes svar.)

• Hva slags eksempel var president Kimball for Kirken?

• Hvorfor tror du de hellige på hans tid ønsket å følge hans
læresetninger?

Les avsnitt 22–25 i «President Spencer W. Kimball». Be
elevene skrive på et ark to grunner til at vi skulle følge
levende profeters læresetninger.

«President Spencer W. Kimball,» Elevens studievei-
ledning, s. 208, 210, avsnitt 1–2, 15, 21–24. President
Spencer W. Kimball ba de hellige inntrengende
om å engasjere seg mer i å etterleve evangeliet og
forkynne det for verden. (15–20 minutter)

La en elev lese følgende utsagn av president Spencer W.
Kimball om sin barndom:

Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan hjalp det president Kimball at han hadde
bestemt seg på forhånd?

• Hvordan kan det hjelpe oss å motstå fristelser?

La elevene lese avsnitt 1–2 i «President Spencer W. Kimball»
i elevheftet (s. 208). La dem se etter uttrykk president
Kimball brukte, og skriv dem på tavlen. Spør:

«Da jeg var ute alene og melket kuene eller hesjet høy,
fikk jeg tid til å tenke. Jeg spekulerte over saker og ting,
og jeg tok denne avgjørelsen: ‘Jeg, Spencer Kimball,
skal aldri smake en dråpe alkohol. Jeg, Spencer Kimball,
skal aldri ha befatning med tobakk. Jeg skal aldri
drikke kaffe, jeg skal aldri ha befatning med te – ikke
fordi jeg kan forklare hvorfor jeg ikke skulle gjøre det,
men fordi Herren har sagt at jeg ikke skal gjøre det.’. . .

Mens jeg var liten gutt, tok jeg følgende beslutning:
‘Jeg vil aldri ha noen befatning med slike ting.’ Og
etter at jeg hadde bestemt meg, var det lett å følge det,
og jeg ga ikke etter. Det var mange fristelser som
kom i min vei, men jeg enset dem rett og slett ikke,
jeg stanset ikke opp for å vurdere og si: ‘Vel, skal jeg
eller skal jeg ikke?’ Jeg sa alltid til meg selv: ‘Men
jeg har jo bestemt meg for at jeg ikke skal gjøre det,
og derfor gjør jeg det ikke’» (sitert i Lys over Norge,
jan. 1990, s. 37).

• Hvilken forbindelse tror du det er mellom president
Kimballs avgjørelse som ung og uttrykkene han brukte
som profet?

• Hva tror du president Kimball ønsket at Kirkens
medlemmer skulle gjøre da han sa: «Vi må forlenge
våre steg»?

• Hva betyr disse uttrykkene for deg?

• Hvordan kan de styrke vårt engasjement for evangeliet?

Les avsnitt 15, 21–24 i «President Spencer W. Kimball»,
og la elevene velge hvilke av disse læresetningene som
gjør størst inntrykk på dem. Be dem skrive et avsnitt om
hvordan de kan «forlenge sine steg».

«President Spencer W. Kimball,» Elevens studievei-
ledning, s. 209–10, avsnitt 7–9, 18. De helliges ofre
er ubetydelige sammenlignet med velsignelsene
Herren gir de trofaste. (10–15 minutter)

Tegn på tavlen et bilde av en svær stabel med penger. Vis
elevene et bilde av et tempel og spør:

• Hva tilbyr templet som er mer verdifullt enn noe
pengebeløp?

• Hvorfor tror du enkelte er villige til å oppgi store
pengebeløp for å motta tempelordinanser?

Tegn nedenstående oversikt på tavlen (ta ikke med svarene
i annen og tredje kolonne). La elevene lese de angitte
avsnittene i «President Spencer W. Kimball» i elevheftet
(s. 209–10). La dem for hvert avsnitt kartlegge offeret og
velsignelsene som følger av det. Skriv svarene i oversikten
etter som elevene finner dem.

Les 2. Korinterbrev 4:14–17 og bær vitnesbyrd om at
Guds velsignelser langt overgår et hvilket som helst offer
vi gir i dette liv.

Avsnitt Offer Velsignelse
8

9

18

Et medlem av Kirken lot
et tempelfond overta mye
av hans eiendom etter
hans død.

En familie nektet seg
mye i syv år for å spare
penger til å reise til
templet.

Vi må kanskje leve med
fysisk smerte, mentale
kvaler, sorg og lidelse.

Etter døden ble han
beseglet til sine foreldre i
templet som hans bidrag
var med på å bygge.

Familien ble beseglet i
templet. Deres offer vir-
ket lite i sammenligning.

Lidelse gjør mennesker
til hellige mens de
lærer tålmodighet og
selvbeherskelse.
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Innledning
Eldste David B. Haight, medlem av De tolvs quorum, har
sagt:

«Jeg var i templet da president Spencer W. Kimball mottok
åpenbaringen om prestedømmet. Jeg var det nyeste medlem
av De tolvs quorum. Jeg var der. Jeg var der da Åndens
utgytelse i rommet var så sterk at ingen av oss kunne si noe
etterpå. Vi gikk bare i stillhet tilbake til kontoret. Ingen
kunne si noe på grunn av den mektige virkningen av den
himmelske, åndelige opplevelsen.

Bare noen timer etter at denne kunngjøringen ble gitt til
pressen, fikk jeg i oppgave å reise til en stavskonferanse i
Detroit i Michigan. Da flyet landet i Chicago, la jeg merke
til en utgave av Chicago Tribune i aviskiosken. Overskriften
lød slik: ‘Mormonene gir de svarte prestedømmet.’ Og
undertittelen: ‘President Kimball hevder å ha fått en åpen-
baring.’ Jeg kjøpte et eksemplar av avisen. Jeg stirret på
et ord i denne undertittelen – hevder. Det sto frem for meg
som om det hadde vært i rød neon. Mens jeg gikk gjennom
hallen for å komme ut til flyet videre, tenkte jeg: Her befinner
jeg meg i Chicago og går gjennom denne travle flyplassen, og
likevel var jeg vitne til denne åpenbaringen. Jeg var der. Jeg var
vitne til den. Jeg følte den himmelske innflytelsen. Jeg var en del
av det hele. Redaktøren av denne avisen ante lite om sann-
heten i denne åpenbaringen da han skrev: ‘. . . hevder å ha
fått en åpenbaring.’ Lite visste han eller trykkeren eller
mannen som sørget for at pressen hadde trykksverte, eller
den som leverte avisen – lite visste noen av dem om at
dette virkelig var en åpenbaring fra Gud. Lite visste de om
hva jeg visste fordi jeg var vitne til det» (i Lys over Norge,
juli 1996, s. 24).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Herren har åpenbart for president Spencer W. Kimball

at «den lenge bebudede dag nå er kommet, da enhver
trofast og verdig mann i Kirken kan motta det hellige
prestedømme» (se Offisiell erklæring – 2. Se også
Ap.gj. 10:9–15, 34–35, 2. Nephi 26:33).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 584–85.

• Lære og pakter elevhefte – Religion 324–325, s. 342.

Offisiell erklæring – 2
Undervisningsforslag 

Offisiell erklæring – 2. Herren åpenbarte for
president Spencer W. Kimball at «den lenge

bebudede dag nå er kommet, da enhver trofast og
verdig mann i Kirken kan motta det hellige preste-
dømme». (30–35 minutter) 

Si til elevene: Forestill dere at dere er misjonærer som lærer
en undersøker om levende profeter og nyere tids åpenba-
ring. Personen dere underviser, spør: «Hvis Kirken ledes
av profeter, kan dere da nevne noen av åpenbaringene de
har mottatt?» Hva ville dere svart på dette spørsmålet?
(Drøft elevenes svar og skriv dem på tavlen.)

Fortell elevene at vi finner et ferskt eksempel på nyere tids
åpenbaring bak i Lære og pakter. I mange år hadde Herren
gitt profetene instruksjoner om at de som er av svart afri-
kansk avstamning, ikke kunne motta prestedømmet eller
ordinansene i templet. Brødrene sa at årsakene til denne
restriksjonen ikke var blitt fullt ut åpenbart. Men de sa at
disse barn av vår himmelske Fader en gang skulle motta
disse velsignelsene. (Se brev fra Det første presidentskap,
15. des. 1969, i Church News, 10. jan. 1970, s. 12.) Drøft
følgende spørsmål mens dere sammen leser avsnitt 3–6 i
«President Spencer W. Kimball» i elevheftet (s. 208–9):

• Hvilken åpenbaring mottok president Spencer W. Kimball
i juni 1978?

• Hvordan vil du beskrive den anstrengelse president
Kimball gjorde som førte til denne åpenbaringen?

• Hva viser at denne åpenbaringen kom fra Gud?

• Hvordan ble den kunngjort for Kirken?

Les sammen fra Offisiell erklæring – 2, fra og med «Kjære
brødre». Drøft følgende spørsmål mens dere leser:

• Hva ønsket generalautoritetene for dem som sluttet seg
til Kirken?

• Hvem hadde fått løfter om at alle verdige menn en gang
ville motta prestedømmet?

• Hvor ble åpenbaringen mottatt?

• Hvilke andre velsignelser i tillegg til prestedømmet
kunne nå gis til alle medlemmer av Kirken uten hensyn
til rase eller hudfarge?

• Hvordan reagerte Kirkens medlemmer da denne åpenba-
ringen ble fremlagt på generalkonferansen?

La en elev lese følgende beretning:

«[Under en rundreise i Afrika i 1998 sa president
Gordon B. Hinckley på en konferanse i Zimbabwe:]

‘I 1978 kom åpenbaringen, for 20 år siden, om å gi
prestedømmet og alle andre gaver i Kirken til alle 
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La en annen elev lese følgende:

Drøft hvilken virkning denne åpenbaringen har hatt på
Kirkens vekst. Les eldste David B. Haights vitnesbyrd i
innledningen til Offisiell erklæring – 2 ovenfor (se s. 272).
Spør:

• Hvilken forskjell er det på noe som «hevdes» og en
«åpenbaring»?

• Hvordan visste eldste Haight at åpenbaringen kom
fra Gud?

«Siden [åpenbaringen om prestedømmet] har tusener
av mennesker av afrikansk avstamning kommet inn
i Kirken. Opplevelsen til en konvertitt i Afrika illus-
trerer hvordan Herrens hånd har velsignet disse
menneskene. En lærer med college-utdannelse hadde
en drøm der han så en stor bygning med spir eller
tårn, og mennesker kledd i hvitt gikk inn i den. Senere
mens han var på reise så han et siste-dagers-hellig
møtehus og fikk et inntrykk av at denne kirken på en
eller annen måte var forbundet med hans drøm, så
han gikk på en søndagsgudstjeneste der. Etter møtene
viste misjonspresidentens hustru ham en brosjyre.
Mannen slo opp i den og så et bilde av Salt Lake
tempel, bygningen i drømmen. Senere sa han: ‘Før
jeg ble klar over det, gråt jeg. . . Jeg kan ikke forklare
følelsen. Jeg ble befridd for alle byrder. . . Jeg følte at
jeg hadde gått til et sted jeg ofte besøkte. Og nå var
jeg hjemme’[E. Dale LeBaron: «Black Africa,» Mormon
Heritage, mars/apr. 1994, s. 20]» (Vår arv – Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Helliges historie i korte trekk, s. 127).

verdige menn. Jeg ønsker å bære vitnesbyrd her om
at det var inspirert, at det var en åpenbaring fra Gud.
Jeg var der. Jeg var øyenvitne til det i Herrens hus. . .
Hvor takknemlige vi er!’

President Hinckley gikk videre og fortalte om apos-
telen Paulus og Kornelius’ omvendelse ifølge beret-
ningen i det 10. kapittel av Apostlenes gjerninger.
Peter sier han oppfattet ‘at Gud ikke gjør forskjell på
folk, men blant hvert folk tar han imot dem som
frykter ham og gjør rettferdighet»’ (Ap.gj. 10:34–35).

‘Det, mine kjære brødre og søstre, beskriver dere,’
fortsatte president Hinckley. ‘Jeg har fått dette vitnes-
byrdet bekreftet igjen i mitt hjerte på denne turen,
når jeg har møtt dere og mange andre, at alle er like
for Gud. Det er vi. Jeg gjentar: Vi tilhører alle en
stor familie, en fantastisk familie, familien til den
levende Kristus, og tilber ham sammen.» (Steve Fidel:
«Zimbabwe Pioneers Take Front Row Seats at Historic
Occasion,» Church News, 28. feb. 1998, s. 4).

• Hvordan kan du vite at noe som er åpenbart gjennom
Herrens profet, kommer fra Gud?

La en elev lese følgende utsagn av president Gordon B.
Hinckley:

Be elevene en gang til forestille seg at de er misjonærer og
personen de underviser, spør hvordan de kan vite at det
finnes en levende profet. La elevene skrive på et ark hva de
ville svart på dette spørsmålet.

Bær vitnesbyrd om hvilken viktig rolle profeter og fortsatt
åpenbaring spiller i Kirken i vår tid.

Innledning
Eldste Mark E. Petersen, som var medlem av De tolvs
quorum, har skrevet:

‘Hva er best for riket?’

Svaret på dette spørsmålet har vært den avgjørende faktor
i alle viktige saker som har blitt lagt frem for president Ezra
Taft Benson gjennom hele hans liv.

Fra sin tidligste ungdom har han søkt etter det som er best
for Herrens verk, for Guds rike på jorden.

Han har alltid ordnet sine egne saker så de passet inn i dette
formålet. Dette har alltid vært det han har vært mest opptatt
av i livet» («President Ezra Taft Benson,» Ensign, jan. 1986,
s. 2–3).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Vi må studere Mormons bok for å slippe unna Herrens

fordømmelse. Et seriøst studium av Mormons bok gir stor
åndelig kraft (se «President Ezra Taft Benson,» Elevens
studieveiledning, s. 212–14, avsnitt 1–2, 12–16. Se også
2. Nephi 25:21–22, L&p 84:54–57).

President Ezra Taft Benson

«Gud står ved roret. Vi vil søke hans rettledning. Vi
vil lytte til åpenbaringens stille hvisken. Og vi vil gjøre
det han ber oss gjøre.

Hans kirke vil ikke bli ført vill. Det trenger dere aldri
frykte. Hvis noen av dens ledere skulle være tilbøyelige
til å gjøre det, kan han fjerne dem. Vi er alle avhengige
av ham for liv og røst og styrke» (i Lys over Norge,
juli 1997, s. 82).
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• Stolthet er den universelle synd. Vi skulle kvitte oss med
stolthet og bli ydmyke (se «President Ezra Taft Benson,»
Elevens studieveiledning, s. 213, 215, avsnitt 3, 22–34. Se
også Mormon 8:34–37, L&p 23:1).

• De helliges tro og bønner bidrar til å åpne nasjoners dører
for misjonærarbeidet. Evangeliet vil fortsette å rulle frem
til det fyller jorden (se «President Ezra Taft Benson,»
Elevens studieveiledning, s. 213–14, avsnitt 4–9. Se også
Daniel 2:31–45, L&p 65:2).

• Mødres og fedres roller er hellige og forordnet av Gud
(se «President Ezra Taft Benson,» Elevens studieveiledning,
s. 214–15, avsnitt 19–21. Se også Alma 56:47–48, 57:20–21,
26, L&p 29:46–48, 68:25–28).

Flere kilder
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 601–11.

Undervisningsforslag 
«President Ezra Taft Benson,» Elevens studieveiled-
ning, s. 212–14, avsnitt 1–2, 12–16. Vi må studere
Mormons bok for å slippe unna Herrens fordøm-
melse. Et seriøst studium av Mormons bok gir stor
åndelig kraft. (20–25 minutter)

Vis elevene bildet Den endelige dom fra tillegget (s. 313).
Spør: Hva ville du kalt dette bildet hvis du hadde vært
kunstneren som malte det? Gi elevene den riktige tittelen
på maleriet.

Skriv følgende spørsmål på tavlen:

La elevene lese følgende skriftsteder og se etter svar:
Johannes 5:22, Romerbrevet 14:10, Åp. 20:12, Alma 5:15,
Mormon 3:20.

Hold opp et eksemplar av Mormons bok og spør elevene
hvilken rolle de tror den vil spille i vår endelige dom.
La dem finne et svar ved å lese 2. Nephi 25:22. Spør om
det å neglisjere Mormons bok kan påvirke oss i dette liv.
La dem finne svaret ved å lese Lære og pakter 84:54–58.

Les følgende utsagn av president Ezra Taft Benson, som da
var president for De tolvs quorum:

«Er det evige følger knyttet til vår holdning til bud-
skapet i denne boken? Ja, enten til vår velsignelse eller
forbannelse.

• Hvor mange mennesker vil stå overfor den endelige
dom?

• Hvem vil være vår dommer?

• Hvordan vil vi bli dømt?

La elevene lese avsnitt 1–2 i «President Ezra Taft Benson» i
elevheftet (s. 212–13). Drøft følgende spørsmål:

• Hvilket år ble Ezra Taft Benson Kirkens president?

• Hvilken grunn oppga han for å legge ny vekt på
Mormons bok? (Herren inspirerte ham.)

• Hvorfor tror du det var nødvendig å legge ny vekt på
Mormons bok på denne tiden?

La elevene lese avsnitt 12–16 og velge et par setninger som
gjør størst inntrykk på dem. La dem gi klassen del i sine
tanker i forbindelse med disse utsagnene. Bær vitnesbyrd
om Mormons bok, og oppfordre elevene til å studere den
gjennom hele livet.

«President Ezra Taft Benson,» Elevens studieveiled-
ning, s. 213, 215, avsnitt 3, 22–34. Stolthet er den
universelle synd. Vi skulle kvitte oss med stolthet og
bli ydmyke. (20–25 minutter)

Skriv følgende setning på tavlen og sett en åpen plass iste-
denfor ordet stolthet: «Stolthet er den universelle synd»
(Ezra Taft Benson, i Lys over Norge, juli 1989, s. 5). Spør
elevene hvilket ord de ville brukt til å fylle ut den åpne
plassen. La dem lese avsnitt 3 i «President Ezra Taft Benson»
i elevheftet (s. 213) og se etter hva president Benson advarte
de hellige mot. Be en elev lese følgende utsagn av president
Benson:

«Stolthet er en meget misforstått synd, og mange
synder i uvitenhet. (se Mosiah 3:11, 3. Nephi 6:18). I
Skriftene er det ingenting som kan kalles rettferdig
stolthet – det blir alltid ansett som synd. Så, uansett
hvordan verden bruker denne betegnelsen, må vi
forstå hvordan Gud bruker dette ordet, slik at vi kan
forstå det språk som benyttes i hellig skrift, og dra
nytte av det. (Se 2. Nephi 4:15, Mosiah 1:3–7, Alma 5:61).

De fleste av oss ser på stolthet som selvopptatthet, for-
fengelighet, selvskryt, arroganse og hovmod. Alt dette
inngår i denne synden, men selve kjernen mangler.

Det sentrale trekk i stolthet er fiendskap – fiendskap
mot Gud og fiendskap mot vår neste. Fiendskap betyr
«hat eller motstand». Det er den kraft som Satan
vil benytte for å herske over oss» (i Lys over Norge,
juli 1989, s. 3).

Alle siste-dagers-hellige bør studere denne boken hele
livet. Dersom de ikke gjør det, utsetter de sin sjel for
fare og forsømmer det som kan gi deres liv åndelig og
intellektuell enhet. Det er forskjell på en konvertitt
som står fast på Kristi klippe som følge av Mormons
bok og holder fast i jernstangen, og en som ikke gjør
det» (i Lys over Norge, mai 1988, s. 7).
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La elevene lese avsnitt 22–34 i «President Ezra Taft Benson»
og finne minst åtte måter vi kan overvinne stolthet på. Skriv
det de finner, på tavlen. Drøft følgende spørsmål:

• Hvordan ligner disse åtte måtene på hverandre?

• Hvilke av disse åtte måtene kan virke vanskelige for oss?
Hvorfor?

• Hvordan kan unge mennesker i dag vise stolthet?

Oppfordre elevene til å velge en av disse åtte måtene. Be
dem skrive på et ark en plan trinn for trinn for å utvikle
ydmykhet på den måten. Be elevene følge Herren i
ydmykhet.

«President Ezra Taft Benson,» Elevens studievei-
ledning, s. 213–14, avsnitt 4–9. De helliges tro og
bønner bidrar til å åpne nasjoners dører for
misjonærarbeidet. Evangeliet vil fortsette å rulle
frem til det fyller jorden. (10–15 minutter) 

Vis et verdenskart. Be elevene nevne steder der misjonær-
arbeid for tiden er tillatt. Drøft følgende spørsmål:

• Hvilke forandringer har du sett i Kirkens vekst i din
levetid?

• Les Daniel 2:34–35, 44. Hvor mye mer sier disse versene
at Kirken vil vokse?

• Hva kan du gjøre for å bidra til Kirkens vekst over hele
verden?

Les avsnitt 5–9 i «President Ezra Taft Benson» i elevheftet
(s. 213–14), og sett opp en liste på tavlen over hvordan
Kirken vokste under president Benson. Spør:

• Kan denne veksten regnes som et mirakel? Hvorfor?

• Hvilken rolle spilte de helliges tro og bønner i disse
miraklene?

• Hva får det at du er en del av Kirken på et så viktig
tidspunkt i historien, deg til å føle?

• Hvorfor er det viktig å be og utøve tro på misjonær-
arbeidets vegne?

Les følgende utsagn av president Benson, som da var
president for De tolvs quorum:

«Ja, når vi ser tilbake på de 150 årene Kirken har eksis-
tert, gleder vi oss og fastslår at fremgangen har vært
fantastisk og forunderlig. Vi takker Herren for hans
nåderike velsignelser. Vi nøler ikke med å tilskrive
Hans allmektige veiledning æren for Kirkens frem-
gang.

Men nå – hva med fremtiden?

Vi regner selvsagt med ytterligere fremgang, vekst
og økt åndelighet. Vi vil få se at våre misjonærer
dekker jorden med gjenopprettelsens budskap. Vi 

«President Ezra Taft Benson,» Elevens studieveiled-
ning, s. 214–15, avsnitt 19–21. Mødres og fedres
roller er hellige og forordnet av Gud. (10–15 minutter)

La klassen sette opp en liste over det de regner som de fem
viktigste jobbene i verden, og skriv den på tavlen. Spør:
Hvorfor tror du disse jobbene er så viktige? La elevene lese
avsnitt 19–21 i «President Ezra Taft Benson» i elevheftet
(s. 214–15) og se etter hva president Benson sa var en av de
viktigste jobbene. Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor er mødres arbeid så hellig og edelt?

• Hva vil være en arbeidsbeskrivelse for mødre i dag?

• Hva kan du gjøre for å vise respekt for din mor og hedre
henne?

• Hva kan unge kvinner gjøre for å forberede seg til å bli
rettskafne mødre?

Fortell elevene at fedre er like viktige. Les følgende utsagn
av president Benson:

• Hvorfor er det så viktig at foreldre underviser sine barn i
evangeliet?

• Hva kan du gjøre for å hjelpe din far og vise ham respekt?

• Hva kan unge menn gjøre for å forberede seg til å bli
rettskafne fedre?

Gi elevene del i følgende liste over måter president Benson
har sagt mødre kan tilbringe effektiv tid sammen med sine
barn på:

1. «Ta dere tid til å være til stede når deres barn står
ved en skillevei, uansett om de er seks eller
seksten.»

2. «Ta dere tid til å være en ekte venn for deres barn.»

«Fedre, dere har et evig kall som dere aldri vil bli løst
fra. Så viktige som kall i Kirken enn er, er de av en
slik natur at de bare gjelder for en tid, og så finner
en passende avløsning sted. Men en fars kall er evig,
og dets betydning overgår tiden. Det er et kall
som gjelder både i tid og evighet» (i Lys over Norge,
januar 1988, s. 44).

vil få se templer i alle land der evangeliet har fått
gjennomslagskraft, templer som symboliserer sann-
heten om at en familie, levende eller død, kan føyes
sammen i kjærlighet og evige familiebånd. Men vi
må ikke glemme at det også vil være krefter i sving
for å motarbeide verket» (i Lys over Norge, okt. 1980,
s. 59–60).
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Les også følgende liste over måter president Benson sa fedre
kan gi sine familier åndelig ledelse på:

Be elevene skrive brev til sine foreldre og gi uttrykk for sin
takknemlighet og kjærlighet. Oppfordre dem til å gi dem til
sine foreldre så snart som mulig.

«1. Gi en fars velsignelse til dine barn. Døp og bekreft
dine barn. Ordiner dine sønner til prestedømmet. . .

2. Led personlig familiebønner, daglig skriftlesning
og ukentlige hjemmeaftener. . .

3. Så sant det er mulig, vær til stede på Kirkens møter
sammen som familie. . .

4. Ha far-datter-avtaler og dra på far-og-sønn-turer
med dine barn. . .

5. Skap tradisjoner med familieferier og utflukter
og turer. . .

6. Snakk regelmessig på tomannshånd med dine
barn. . .

7. Lær dine barn å arbeide. . .

8. Oppmuntre til god musikk, kunst og litteratur i
hjemmet. . .

9. Reis regelmessig til templet sammen med din
hustru når avstandene tillater det. . .

10. La dine barn se at du er glad for og tilfreds med
å yte tjeneste i Kirken. . .

Måtte du alltid sørge for din families materielle behov,
og måtte du alltid, med din evige ledsager ved din
side, oppfylle ditt hellige ansvar for å sørge for åndelig
lederskap i hjemmet» (i Lys over Norge, jan. 1988, s. 50).

3. «Ta dere tid til å lese for deres barn.»

4. «Ta dere tid til å be sammen med deres barn.»

5. «Ta dere tid til å ha en meningsfylt hjemmeaften
hver uke.»

6. «Ta dere tid til å være sammen ved måltidene så
ofte som mulig.»

7. «Ta dere tid til å lese i Skriftene sammen som
familie hver dag.»

8. «Ta dere tid til å gjøre noe sammen som familie.»

9. «Ta dere tid til å undervise deres barn.»

10. «Ta dere tid til virkelig å være glad i deres barn»
(sitert i Lys over Norge, juli 1992, s. 4–5).

Innledning
Eldste James E. Faust, som da var medlem av De tolvs
quorum, har sagt:

«President Hunter er en av de mest ømhjertede, Kristus-like
menn vi har kjent. Hans åndelighet er så dyp at den ikke
kjenner noen grense. Etter å ha stått under den Herre
Jesu Kristi veiledende innflytelse som et spesielt vitne for
ham i så mange år, har president Hunters åndelighet blitt
skjerpet på en bemerkelsesverdig måte. Den er selve
utspringet til hele hans vesen. Han er stillferdig når det
gjelder alt som er hellig, ydmyk overfor alt som er hellig,
varsom når han taler om det som er hellig. Han har en indre
fred, en opphøyet ro og en edel sjel som er ganske unik
blant Guds barn. Hans intense lidelse i mange situasjoner
har vært som en ‘lutrers ild’ som har gjort ham i stand til å
bli Guds rene kar og profet på jorden på denne dag og i
denne tid» («President Howard W. Hunter – ‘ørnens vei på
himmelen’,» Lys over Norge, sep. 1994, s. 2).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Vi skulle følge Herrens eksempel på kjærlighet og

medlidenhet (se «President Howard W. Hunter,» Elevens
studieveiledning, s. 216–18, avsnitt 1–2, 7–8, 11–14, 21.
Se også 3. Nephi 27:27).

• Medlemmer av Kirken skulle gjøre templet til en viktig
del av sitt liv (se «President Howard W. Hunter,» Elevens
studieveiledning, s. 216, avsnitt 3).

• Herren gir dem fred som holder ut i rettferdighet
(se «President Howard W. Hunter,» Elevens studieveiled-
ning, s. 217–18, avsnitt 7, 9–10, 21–22. Se også Salme 29:11,
Jesaja 48:22, L&p 122:5–9).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 616–27.

Undervisningsforslag 
«President Howard W. Hunter,» Elevens studievei-
ledning, s. 216–18, avsnitt 1–2, 7–8, 11–14, 21.
Vi skulle følge Herrens eksempel på kjærlighet
og barmhjertighet. (15–20 minutter)

Gi elevene tre minutter på å finne et eksempel på Kristi
kjærlighet og barmhjertighet i evangeliene (Matteus,
Markus, Lukas og Johannes). La flere elever fortelle hva
de har funnet og hvorfor det gjør inntrykk på dem.

President Howard W. Hunter

President Howard W. Hunter
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La elevene gjøre seg kjent med president Howard W. Hunter
ved å lese «Hans liv», «Hans presidenttid», og avsnitt 1–2,
7–8, 11–14, 21 i «President Howard W. Hunter» i elevheftet
(s. 216–18). Forklar at president Hunter ofte huskes for
sin Kristus-like kjærlighet og barmhjertighet. Les utsagnet
av eldste James E. Faust i innledningen ovenfor. Spør:

• Hvilke eksempler kan du finne på president Hunters
kjærlighet og medlidenhet?

• Hva sa president Hunter han ba om i avsnitt 2?

• Hvilken anvendelse har hans bønn for oss?

• Les Matteus 22:36–40. Hvilken forbindelse har disse
versene med å vise andre kjærlighet og godhet?

• Be elevene se etter et eksempel på godhet, medlidenhet,
kjærlighet eller høflighet i dag. Fortell dem at neste gang
klassen møtes, vil du be dem snakke om noen av eksemp-
lene de har lagt merke til.

«President Howard W. Hunter,» Elevens studievei-
ledning, s. 216, avsnitt 3. Medlemmer av Kirken
skulle gjøre templet til en viktig del av sitt liv. 
(15–20 minutter)

Still opp flere ting som brukes til å måle med (f.eks. termo-
meter, linjal, målekopp, vekt eller ur). Spør elevene:

• Hva har disse tingene til felles?

• Hva er hensikten med å måle?

Vis, om mulig, elevene en tempelanbefaling. Drøft følgende
spørsmål:

• På hvilken måte kan en tempelanbefaling passe i denne
gruppen av måleinstrumenter?

• På hvilke måter er en tempelanbefaling et mål på vårt liv?

• Hvorfor må vi leve opp til bestemte normer for å få en
tempelanbefaling?

• Les Lære og pakter 97:15–16, 124:46. Hvilken forbindelse
har disse versene med verdighet til å komme inn i
templet?

Gi elevene følgende utsagn som utdelingsark, og les det
i klassen.

President Gordon B. Hinckley, som da var rådgiver i
Det første presidentskap, har sagt:

«Utstedelse og undertegnelse av en tempelanbefaling
[må] aldri bli noe hverdagslig.

Dette lille dokumentet, som ser så enkelt ut, bekrefter
at innehaveren har oppfylt visse konkrete og krevende
kvalifikasjoner og er berettiget til å komme inn i
Herrens hus og der delta i de helligste ordinanser som
forvaltes noe sted på jorden. Disse ordinanser gjelder
ikke bare det som hører livet til, men det som hører
evigheten til. . .

La elevene lese avsnitt 3 i «President Howard W. Hunter»
i elevheftet (s. 216). Spør:

• Hva ønsket president Hunter at alle medlemmer av
Kirken skulle gjøre?

• Hva kan du gjøre for å forberede deg til verdig tilbedelse i
templet? (Svarene kan bl.a. være: etterleve Visdomsordet,
holde deg moralsk ren, betale tiende og ha et passende
forhold til medlemmer av det motsatte kjønn.)

«President Howard W. Hunter,» Elevens studievei-
ledning, s. 217–18, avsnitt 7, 9–10, 21–22. Herren
gir dem fred som holder ut i rettferdighet. 
(15–20 minutter)

Gi flere elever i oppgave å lese et av følgende skriftsteder
for klassen: Salme 29:11, Jesaja 48:22, Johannes 14:27,
1. Korinterbrev 14:33, 2. Tessalonikerbrev 3:16, Lære og
pakter 59:23. Drøft følgende spørsmål:

• Hvem er fredens opphav?

• Hvorfor er fred en så vidunderlig gave?

• Når har du følt fred?

• Hva vil det si å ha fred i åndelig forstand?

• Hvordan kan vi ha fred mens vi bor i bekymringsfulle
omgivelser?

La elevene forestille seg to personer som opplever den
samme prøvelsen (f.eks. å bli lammet i en ulykke, miste
jobben, ha et barn som dør eller bli anklaget for noe man
ikke har gjort). Drøft forskjellige reaksjoner personene
kan ha. Spør:

• Hvorfor vil det være mulig for en av personene å føle
fred, mens den andre blir fylt av sinne, bitterhet eller
sorg?

• Les Alma 62:41. Hvilken forbindelse har dette verset med
dette prinsippet?

• Hva må vi gjøre for å føle fred i livet, uansett omstendig-
heter?

Hvor enestående og bemerkelsesverdig er ikke en
tempelanbefaling. Den er bare et stykke papir med et
navn og underskrifter, men i realiteten er den en attest
som forteller at innehaveren er ‘ærlig, trofast, kysk,
kjærlig, dydig’ og at han eller hun tror på å gjøre godt
mot alle, at han eller hun ‘trakter etter det som er
dydig, skjønt, prisverdig og godt’ (13. trosartikkel).

Det som er viktigst, og som kommer foran alle andre
kvalifikasjoner, er den sikre kunnskap som anbefa-
lingsinnehaveren har om at Gud, vår evige Fader,
lever, at Jesus Kristus er den levende Guds levende
Sønn, og at dette er deres hellige og guddommelige
verk» (i Lys over Norge, juli 1990, s. 45, 46).
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La elevene lese innledningen og avsnitt 7, 9–10 i «President
Howard W. Hunter» i elevheftet (s. 216–17). Be dem se etter
eksempler på motgang som president Hunter ble utsatt for.
La elevene lese det samme materialet en gang til og se etter
hva president Hunter gjorde for å få Herrens hjelp i disse
vanskelighetene. La elevene fortelle hva de har funnet ut,
og drøft følgende spørsmål:

• Kan du nevne noen av president Hunters fremragende
egenskaper?

• Hva kan vi lære av hans eksempel?

Be elevene velge et karaktertrekk hos president Hunter og
fortelle hvordan de kan utvikle det hos seg selv. La dem
lese avsnitt 21–22 i «President Howard W. Hunter». Bær
vitnesbyrd om at Jesus Kristus er den eneste kilde til varig
fred. Oppfordre elevene til alltid å vende seg til Frelseren.

Innledning
Eldste Jeffrey R. Holland har sagt følgende om president
Gordon B. Hinckley:

«Ingen mann har trolig noen gang tiltrådt stillingen som
Kirkens president så godt forberedt til dette ansvar.
Gjennom 60 år i Kirkens ledelse har han personlig kjent,
blitt undervist av og i en eller annen egenskap virket
sammen med alle Kirkens presidenter fra Heber J. Grant
til Howard W. Hunter. Som en av hans medarbeidere
uttrykker det: ‘Ingen mann i Kirkens historie har reist så
langt til så mange steder i verden med en så enestående
hensikt – å forkynne evangeliet, å velsigne og oppløfte de
hellige og fremelske de dødes forløsning» («President
Gordon B. Hinckley – tapper og kjekt han står,» Lys over
Norge – spesialutgave, juni 1995, s. 22).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Vi skulle foredle kallene vi mottar fra Herren (se «Presi-

dent Gordon B. Hinckley,» Elevens studieveiledning, s. 220,
avsnitt 1–4. Se også Jakobs bok 1:18–19, L&p 4:2, 84:33).

• President Hinckleys visjon for Kirkens fremtid gir grunn
til optimisme til tross for økende ugudelighet i verden
(se «President Gordon B. Hinckley,» Elevens studieveiled-
ning, s. 220–21, avsnitt 5, 12. Se også 1. Nephi 22:16–22).

• Kirken bygger flere og flere templer for å dekke behovene
til sine stadig flere medlemmer (se «President Gordon B.
Hinckley,» Elevens studieveiledning, s. 220–21, avsnitt 6–8.
Se også L&p 65:2).

President Gordon B. Hinckley

• Måten vi lever vårt liv på, er symbolet på vår tro på
Kristus. Vår tro styrkes når vi følger vår levende profets
råd (se «President Gordon B. Hinckley,» Elevens studie-
veiledning, s. 221–22, avsnitt 12–37. Se også Romerbrevet
12:1–2, L&p 20:26).

• Alle medlemmer av Kirken trenger en venn, en ansvars-
oppgave og næring med Guds ord (se «President Gordon
B. Hinckley,» Elevens studieveiledning, s. 222, avsnitt 22–24.
Se også Moroni 6:3–9).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 628–45.

Undervisningsforslag 
«President Gordon B. Hinckley,» Elevens studievei-
ledning, s. 220, avsnitt 1–4. Vi skulle foredle kallene
vi mottar fra Herren. (10–15 minutter)

Skriv følgende definisjoner av ordet foredle:

Drøft følgende spørsmål:

• Hva kan det bety å foredle sitt kall i Kirken, når vi ser på
disse definisjonene?

• Hvorfor vil det være viktig å foredle dine kall eller
ansvarsoppgaver?

La elevene tenke på en som er et godt eksempel på å foredle
sitt kall. Be noen elever fortelle hvordan personene de
tenker på, foredler sine kall.

La elevene lære om president Gordon B. Hinckley ved å
lese «Hans liv» og «Hans presidenttid» under «President
Gordon B. Hinckley» i elevheftet (s. 219–20). Nevn noen
av kallene og ansvarsoppgavene han har hatt. Les innled-
ningen og avsnitt 1–4 i «President Gordon B. Hinckley».
Spør:

• Hvilke beviser fant du på at president Hinckley foredler
sine kall?

• Hva kan du lære av hans eksempel?

«President Gordon B. Hinckley», Elevens studie-
veiledning, s. 220–21, avsnitt 5, 12. Vi skulle 
se optimistisk på fremtiden til tross for økende
ugudelighet i verden. (15–20 minutter)

Still frem to glass halvfulle med vann. Skriv på tavlen: Er
glassene halvtomme eller halvfulle? Drøft følgende spørsmål:

1. Å gjøre noe større.

2. Å få noe til å bli bedre.

3. Å rose noe, eller å gi det større betydning eller
anseelse.



• Hvordan kan man sammenligne det å se et glass som
halvtomt eller halvfullt sammenlignes med pessimisme
eller optimisme?

• Hva vil det si å være optimistisk?

• Hvorfor liker du å være sammen med dem som er
optimistiske?

Merk det ene glasset halvtomt og det andre halvfullt. Be
elevene tenke over tilstanden i verden. Skriv Halvtom på
tavlen og skriv under det tilstander i verden som kan få
enkelte til å bekymre seg eller miste håpet. Skriv Halvfull,
og skriv under det tilstander i verden som gir oss grunn
til å være glade og ha håp. Spør: Hvilken av de to typer
tilstander i verden tenker du mest på?

Fortell elevene at president Gordon B. Hinckley er en mann
med stor optimisme og visjoner. La dem lese avsnitt 5 og 12
i «President Gordon B. Hinckley» (s. 220–21) og se etter hva
han forkynte om optimisme. Spør:

• Hvilke grunner oppgir president Hinckley til å være
optimistisk?

• Hva vet vi om Kirkens fremtid som kan gi oss håp?
(se L&p 65:2).

• Hvorfor kan vi se frem til de siste dager og Herrens
annet komme? (se 1. Nephi 22:16–22).

«President Gordon B. Hinckley», Elevens studie-
veiledning, s. 220–21, avsnitt 6–8. Kirken bygger
flere og flere templer for å dekke behovene til
sine stadig flere medlemmer. (15–20 minutter) 

Sett opp et verdenskart. Be elevene nevne steder der det er
templer. Drøft følgende spørsmål:

• Omtrent hvor mange templer er det i bruk over hele
verden i dag? (I oktober 2000 var det 100. Ferske tall kan
du finne i den statistiske rapporten i en konferanseutgave
av Liahona.)

• Hvordan tror du antall templer vil forandres i din levetid?

• Hvorfor tror du Kirken anstrenger seg så sterkt for å
bygge templer over hele verden?

Fortell elevene at president Gordon B. Hinckley har lagt vekt
på tempelbygging. La elevene lese avsnitt 6–8 i «President
Gordon B. Hinckley» i elevheftet (s. 220–21). Still opp bilder
av flere templer, og gi uttrykk for hva du føler i forbindelse
med velsignelsene som tilbys i disse hellige bygningene.
Be elevene leve slik at de kan motta alle ordinansene i
Herrens hus. Les en del av nedenstående utsagn, eller hele.
Eldste Eldred G. Smith, som var Kirkens patriark, har sagt:

«Tiden må komme da det finnes templer over hele
jorden, i mange nasjoner. Dette er helt nødvendig for
menneskets frelse, opphøyelse og evige liv. Derfor 

President Gordon B. Hinckley har sagt:

«President Gordon B. Hinckley,» Elevens studie-
veiledning, s. 221–22, avsnitt 12–37. Måten vi lever
vårt liv på, er symbolet på vår tro på Kristus. Vår
tro styrkes når vi følger vår levende profets råd.
(20–25 minutter)

Tegn bilder som disse på tavlen (velg bilder som elevene
vil kjenne seg igjen i):

«Jeg har et brennende ønske om at siste-dagers-hellige
over hele verden skal ha et tempel i rimelig nærhet.
Men vi kan ikke gå raskere frem. Vi forsøker å sørge
for at alle templer kommer på et fint sted, der det vil
være gode naboer over lang tid. . . Arbeidet går
omtrent så raskt som det kan gå. Jeg ber stadig om at
det på en eller annen måte må kunne fremskyndes,
så flere av vårt folk kan få lettere adgang til et hellig
Herrens hus.

Brigham Young sa en gang at hvis unge mennesker
virkelig forsto tempelekteskapets velsignelser, ville de
gått hele veien til England, om nødvendig (se Journal
of Discourses, 11:118). Vi håper de ikke vil måtte dra på
langt nær så langt» (i Lys over Norge, jan. 1996, s. 56).

skulle vi alle være meget flittige til å samle slektsopp-
tegnelser og leve slik at vi er verdige til å delta i dette
arbeidet» (i Conference Report, okt. 1972, s. 52).
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Spør elevene hvilke av disse bildene som best representerer
deres liv og hvorfor. Be hver av dem tegne et annet bilde
av noe som representerer deres liv. La flere elever vise frem
bildet sitt og si hva det forteller om dem.

Les avsnitt 13–16 i «President Gordon B. Hinckley» i elev-
heftet (s. 221). Drøft følgende spørsmål:

• Hva sa president Hinckley om symboler?

• På hvilke måter kan bildet du tegnet til å representere
deg, uttrykke ditt vitnesbyrd om Jesus Kristus?

• Hvordan kan måten du lever ditt liv på, hjelpe andre å
tro på Jesus Kristus?

• Les Romerbrevet 12:1–2. Hvilken forbindelse har disse
versene med diskusjonen?

Forklar at vårt liv vil symbolisere vår tro bedre når vi
følger de levende profeters læresetninger. La elevene lese
avsnitt 12, 17–25 i «President Gordon B. Hinckley». La
dem nevne noen av læresetningene president Hinckley la
vekt på, og spør:

• Hvor anvendelige er disse læresetningene på menneskene
i verden og i Kirken i dag?

• Hvorfor tror du det er viktig å følge disse læreset-
ningene?

Be elevene velge en læresetning de tror de kan etterleve
bedre. La dem skrive et avsnitt på et ark om hvordan de
kan gjøre det.

«President Gordon B. Hinckley», Elevens studie-
veiledning, s. 222, avsnitt 22–24. Alle medlemmer
av Kirken trenger en venn, en ansvarsoppgave og
næring med Guds ord. (10–15 minutter)

Si til elevene: Forestill deg at du er blitt utnevnt til en
spesiell komité i Kirken. Det er din oppgave å fremlegge
en plan for å hjelpe konvertitter å holde seg aktive.

Del klassen i små grupper. La dem studere Moroni 6,
L&p 20:68 og nevne hva medlemmer kan gjøre for å hjelpe
konvertitter å holde seg aktive. Når gruppen er ferdig,
lar du dem fremlegge sine idéer for klassen.

La elevene lese avsnitt 22–24 i «President Gordon B. Hinckley»
i elevheftet (s. 222). Spør:

• Hva sa president Hinckley at alle medlemmer av Kirken
trenger?

• Hvordan kan disse tre tingene sammenlignes med det
du fant i Moroni 6?

• Hvordan vil de være til hjelp for en ny konvertitt?

• Hvordan vil de være til hjelp for alle medlemmer av
Kirken?

• Kan du nevne noen av problemene konvertitter står
overfor når de kommer inn i Kirken?

• På hvilke andre måter kan vi nå ut til medlemmene i våre
ward og grener?

Oppfordre elevene til å være utadvendte og vennlige når de
ønsker nye medlemmer velkommen til Kirken. Les følgende
utsagn av president Hinckley:

Innledning
Eldste Eran A. Call, som da var medlem av De sytti, har
sagt følgende:

«President Harold B. Lee har sagt: ‘Det viktigste av Herrens
verk som dere brødre noensinne kommer til å utføre
som fedre, vil være innenfor veggene i deres eget hjem’
[i Lys over Norge, jan. 1989, s. 31].

Vi skulle alltid huske president David O. McKays advarsel
fra denne talerstol for 33 år siden: ‘Ingen annen suksess
kan oppveie at man svikter i hjemmet. Det usleste skur hvor
kjærligheten råder i en forenet familie, er av større verdi
for Gud og for menneskehetens fremtid enn noen andre
rikdommer. I et slikt hjem kan Gud utføre mirakler, og vil
utføre mirakler’ [siterer J. E. McCulloch: Home: The Savior
of Civilization (1924), s. 42. I Lys over Norge, juli 1990, s. 9].

For to år siden erklærte Det første presidentskap og De tolv
apostlers quorum, som vi oppholder som profeter, seere
og åpenbarere, høytidelig for verden vår tro når det gjelder
ekteskap, foreldre og familien. Jeg oppfordrer dere alle
til å lese, studere og leve i samsvar med denne inspirerte
erklæringen. La den bli den veiledning og norm vi retter
oss etter i vårt hjem og oppdrar våre barn etter.

Familien – 
En erklæring til verden

«Når vi øker misjonærarbeidet over hele verden, må
vi ha en lignende økning i arbeidet med å få alle
konvertitter til føle seg hjemme i wardet eller grenen.
Det vil komme mange nok medlemmer inn i Kirken
i år til å utgjøre over 100 nye middels store staver.
Men uheldigvis er det slik at når det blir så stor økning
i antall konvertitter, forsømmer vi noen av disse
nye medlemmene. Jeg håper det vil komme en sterk
innsats over hele Kirken, over hele verden, for å holde
på alle konvertitter som kommer inn i Kirken.

Dette er en alvorlig sak. Det er ingen vits i å utføre
misjonærarbeid hvis vi ikke tar vare på frukten
av dette arbeidet. Disse to ting må gå hånd i hånd»
(i Lys over Norge, jan. 1998, s. 50–55).

Familien – En erklæring til verden
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Vårt hjem kan være, og skulle være, en helligdom og tilflukt
fra den urolige verden vi lever i. Måtte det bli et slikt
sted ved at vi daglig prøver å hedre de hellige pakter vi
har inngått» (i Lys over Norge, jan. 1998, s. 30).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Ekteskap mellom en mann og en kvinne er avgjørende

for vår himmelske Faders plan for sine barns lykke
(se «Familien – En erklæring til verden». Se også
1. Mosebok 2:20–24).

• Familier styrkes når de lever ved de inspirerte prinsipper
i erklæringen om familien (se «Familien – En erklæring til
verden». Se også 13. trosartikkel).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 631–32.

Undervisningsforslag 
Lære og pakter og Kirkens historie-video presentasjon 21,
«Familiens betydning, del 1» (11.00), og presenta-

sjon 22, «Familiens betydning, del 2» (9.00), kan benyttes
ved gjennomgangen av «Familien – En erklæring til verden»
(se undervisningsforslag i Visningshjelp for Lære og pakter
og Kirkens historie-video.)

«Familien – En erklæring til verden.» Ekteskap
mellom en mann og en kvinne er avgjørende

for vår himmelske Faders plan for sine barns lykke.
(15–20 minutter)

Skill de unge mennene fra de unge kvinnene. La gruppene
stille seg mot hverandre, og spør begge gruppene:

• Hvilke karakteregenskaper vil du helst at den du skal
gifte deg med, skal ha?

• Hvorfor er disse karakteregenskapene viktige for deg?

• Hvilken rolle spiller disse karakteregenskapene når du
bestemmer deg for hvem du vil ha stevnemøte med eller
tilbringe tid sammen med nå?

Be elevene lese «Familien – En erklæring til verden» i
elevheftet (s. 223–24). La dem se etter ansvarsoppgavene
Gud har gitt menn og hustruer. Spør så de to gruppene:

• Hvilke karakteregenskaper vil en mann eller hustru
trenge for å kunne utføre ansvarsoppgavene Gud har
gitt dem?

• Hvordan kan disse egenskapene sammenlignes med dem
du nevnte som viktige hos en ektefelle?

• Hvorfor vil det være like viktig for deg å utvikle disse
egenskapene som det vil være for din fremtidige mann
eller hustru?

S  M  T  W  TH  F  S

Oppfordre elevene til å leve slik at de vil være en verdig,
kjærlig og ansvarlig mann eller hustru når tiden er inne til
å gifte seg.

«Familien – En erklæring til verden.» Familier
styrkes når de lever ved de inspirerte prin-

sipper i erklæringen om familien. (15–20 minutter)

Be elevene lese «Familien – En erklæring til verden» i
elevheftet (s. 223–24). Spør:

• Hvilken av læresetningene og prinsippene som nevnes
i erklæringen, tror du er viktigst for at en familie skal
bli lykkelig og fungere godt?

• Hvorfor vil man oppnå lykke ved å følge disse prin-
sippene?

• Hvilke anstrengelser og ofre må en familie gi for å
etterleve disse prinsippene?

La elevene velge et prinsipp eller en læresetning fra
erklæringen som gjør inntrykk på dem og finne et skrift-
sted som støtter det. Du finner noen eksempler på svar
i følgende tabell:

Be noen elever lese sitt prinsipp og skriftsted. La elevene
skrive på et ark hva de kan gjøre for å hjelpe familien sin å
etterleve prinsippet eller læresetningen de valgte, bedre.

Les «I all evighet» (Salmer, nr. 186) og «Det er skjønnhet her
på jord» (nr. 153). Bær vitnesbyrd om hvilken glede det fører
til når familier følger evangeliets prinsipper.

Innledning
Da de 11 apostlene på Jesu tid kom sammen for å velge en
mann til å erstatte Judas Iskariot, sa Peter at den nye
apostelen måtte «sammen med oss være et vitne om [Kristi]
oppstandelse» (Ap.gj. 1:22). Senere sier opptegnelsen at
apostlene «med stor kraft bar frem vitnesbyrdet om Herren
Jesu oppstandelse» (Ap.gj. 4:33). Profetene, seerne og
åpenbarerne i vår tid er også «spesielle vitner om Kristi
navn for hele verden» (L&p 107:23). De bar offentlig
vitnesbyrd i «Den levende Kristus – Apostlenes vitnesbyrd»

Den levende Kristus – 
Apostlenes vitnesbyrd

1. Korinterbrev 11:11, L&p 49:151. avsnitt

1. Mosebok 1:26–27, Moses 6:8–92. avsnitt

1. Mosebok 1:28, Moses 2:284. avsnitt

Mosiah 4:14, L&p 68:25, 12. trosartikkel6. avsnitt
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1. januar 2000. I et brev til prestedømslederne som presen-
terte denne publikasjonen, skrev president Gordon B. -
Hinckley, Thomas S. Monson og James E. Faust i Det første
presidentskap:

«Profeten Joseph Smith erklærte: ‘De fundamentale prin-
sipper i vår religion er apostlenes og profetenes vitnesbyrd
om Jesus Kristus, at han døde, ble begravet, oppsto på
den tredje dag og fór opp til himmelen; og alt annet som
henhører til vår religion, er bare supplement til dette.’
I denne ånd føyer vi vårt vitnesbyrd til våre forgjengeres
vitnesbyrd.

Vi oppfordrer deg til å bruke dette skriftlige vitnesbyrdet
som en hjelp til å bygge opp troen til vår himmelske Faders
barn» (Brev fra Det første presidentskap, 10. des. 1999).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Jesus er den levende Kristus. Profetene og apostlene

bærer vitnesbyrd om hans makeløse liv og sonoffer
(se «Den levende Kristus – Apostlenes vitnesbyrd». Se
også Ap.gj. 1:1–8, 21–22, 4:33, Mosiah 3:5–13, L&p 107:23).

Flere kilder 
• Russell M. Nelson: «Jesus Kristus – vår mester og mer,»

Liahona, april 2000, s. 4–19.

Undervisningsforslag 
Spesielle vitner om Kristus (65.00, artikkelnr. 56584 170)
kan benyttes ved gjennomgangen av «Den levende

Kristus – Apostlenes vitnesbyrd».

«Den levende Kristus – Apostlenes vitnesbyrd.»
Jesus er den levende Kristus. Hans profeter og
apostler bærer vitnesbyrd om hans makeløse liv
og sonoffer. (35–40 minutter)

Still opp bilder av Jesus Kristus forskjellige steder rundt
i rommet (se bildesettet Kunst inspirert av evangeliet).
La elevene fortelle hvilke bilder de liker, og hvorfor. Bær
vitnesbyrd om Jesus Kristus. Spør elevene hvorfor det
er viktig å ha et vitnesbyrd om Jesus Kristus. Les 1. Korin-
terbrev 15:3–8, Ether 12:38–39, Lære og pakter 76:22–23.
Drøft følgende spørsmål:

• Hva har disse vitnesbyrdene til felles? (Hver enkelt av
disse personene hadde sett den oppstandne Kristus.)

• Hvorfor er det viktig å ha profeter som kan bære vitnes-
byrd om at Frelseren lever?

• Hvorfor er det viktig å vite at Frelseren lever?

Forklar at profetene og apostlene i dag føyer sitt vitnesbyrd
til deres vitnesbyrd som levde før. Del klassen i tre like store
grupper, og la hver gruppe studere «Den levende Kristus –

Apostlenes vitnesbyrd» i elevheftet (s. 225). La den ene
gruppen se etter apostlenes vitnesbyrd om hva Frelseren
gjorde før sitt virke på jorden. La en annen gruppe se etter
hva han gjorde under sitt virke på jorden. La den siste
gruppen se etter hva han gjorde og vil gjøre etter sitt virke
på jorden. La elevene fortelle hva de har funnet ut, og skriv
deres svar på tavlen. Følgende oversikt kan være til hjelp:

Spør:

• Hvorfor tror du apostlene kalte sitt vitnesbyrd
«Den levende Kristus»?

• På hvilke måter har Frelseren påvirket alle som har
levd og alle som kommer til å leve på jorden?

• Hva har Frelseren gjort, og hva vil han gjøre, som kan
påvirke din måte å leve på?

• Hvordan kan du oppnå «lykke i dette liv og evig liv i
den kommende verden»?

• Hvordan kan du takke Gud for «hans guddommelige
Sønns makeløse gave»?

Bær vitnesbyrd om Jesus Kristus og om hvilket håp evan-
geliet kan gi alle Guds barn. Les eller syng «Han lever,
min Forløser stor» (Salmer, nr. 66). Hvis tiden tillater det,
kan du be elevene bære personlig vitnesbyrd om den
levende Kristus.

Den levende Kristus

Før sitt virke Under sitt virke Etter sitt virke 
på jorden på jorden på jorden

• Han var Det
gamle testa-
mentes Jehova
(se avsnitt 2).

• Han skapte
jorden under sin
Faders ledelse
(se avsnitt 2, 10).

• Han var Faderens
førstefødte
(se avsnitt 4).

• Han levde et
liv uten synd
(se avsnitt 2).

• Han ble døpt
(se avsnitt 2).

• Han forkynte
fredens evange-
lium og innbød
alle til å følge hans
eksempel
(se avsnitt 2).

• Han helbredet
syke, oppvakte
døde og forkynte
hensikten med
livet (se avsnitt 2).

• Han innstiftet nad-
verden, sonet for
menneskehetens
synder og ble
arrestert, dømt til
døden og korsfes-
tet (se avsnitt 3).

• Han oppsto fra
graven og brøt
dødens bånd
(se avsnitt 5).

• Han virket
blant sine andre
får i oldtidens
Amerika.

• Sammen med
Faderen viste
han seg for
Joseph Smith
(se avsnitt 5).

• Han gjenga sitt
prestedømme
og gjenopprettet
sin kirke
(se avsnitt 11).

• Han vil komme
tilbake i sin herlig-
het og regjere som
kongenes Konge
(se avsnitt 12).

• Han vil dømme
hver enkelt av oss
etter våre gjer-
ninger og vårt
hjertes ønsker
(se avsnitt 12).
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Innledning
«Profeten [Joseph Smith] ble fra tid til annen bedt om å
forklare mormonismens læresetninger og praksis for uten-
forstående. . . Våren 1842 ba John Wentworth, redaktøren for
Chicago Democrat, Joseph Smith gi ham en kort oversikt over
‘de siste-dagers-helliges opprinnelse, fremgang, forfølgelse
og tro’ [’Church History,’ Times and Seasons, 1. mars 1842,
s. 706]. . . Joseph imøtekom denne anmodningen og sendte
Wentworth et mangesidig dokument som inneholdt en
beretning om mange av de tidlige hendelsene i gjengivel-
sens historie, inkludert Det første syn og Mormons boks
fremkomst. Dokumentet inneholdt også tretten erklæringer
som i store trekk opplyste om siste-dagers-helliges trosopp-
fatninger, som siden har blitt kjent som Trosartiklene.

I 1851 ble Trosartiklene tatt med i den første utgaven av
Den kostelige perle som ble utgitt i Den britiske misjon.
Etter at Den kostelige perle ble revidert i 1878 og kanonisert
i 1880, ble Trosartiklene Kirkens offisielle lære» (Kirkens
historie i tidenes fylde, s. 256–57).

Eldste L. Tom Perry i De tolvs quorum har forklart:

«Hvilken stor velsignelse det ville vært hvis alle medlemmer
av Kirken lærte trosartiklene utenat og hadde greie på
prinsippene de inneholder. Vi ville blitt bedre forberedt til
å dele evangeliet med andre. . .

Trosartiklene [fremsetter] detaljert og kortfattet. . . de viktige
læresetninger i Jesu Kristi evangelium. De inneholder
direkte og enkle utsagn om prinsippene i vår religion, og de
er et sterkt bevis på den guddommelige inspirasjon som
hvilte på profeten Joseph Smith» (i Lys over Norge, juli 1998,
s. 23, 24).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Trosartiklene er inspirerte erklæringer skrevet av profeten

Joseph Smith. De inneholder «enkle utsagn om prinsip-
pene i vår religion» og «viktige læresetninger i Jesu Kristi
evangelium» (L. Tom Perry, i Lys over Norge, juli 1998,
s. 244). Se Trosartiklene).

Flere kilder 
• Kirkens historie i tidenes fylde – Religion 341–43, s. 256–57.

• Den kostelige perle, elevhefte – Religion 327, s. 66–81.

Trosartiklene
Undervisningsforslag 

Trosartiklene. Trosartiklene er inspirerte
erklæringer skrevet av profeten Joseph Smith.

De inneholder «enkle utsagn om prinsippene i
vår religion» og «viktige læresetninger i Jesu Kristi
evangelium». (30–35 minutter)

Merk: Profetisk innsikt i den enkelte trosartikkel finnes
under «Forstå Skriftene» for Trosartiklene i elevheftet
(s. 227–29).

Be en elev lese følgende historie, som president Spencer
W. Kimball fortalte:

Så fremsa gutten trosartiklene, til mannens store overras-
kelse. President Kimball fortsatte:

Spør: Hva ved denne historien gjør størst inntrykk på deg?
Be elevene fremsi trosartiklene sammen med deg, fra den
første til og med den 13. Spør:

• Hvordan kan det at du kan trosartiklene, hjelpe deg
å dele evangeliet med andre, svare på spørsmål om
Kirken og hjelpe deg å forberede deg til å tale på et
nadverdsmøte?

• Hva vet du om kilden til trosartiklene?

«Gutten slappet av nå som han var ferdig med trosar-
tiklene. Mannen var tydelig imponert, ikke bare over
guttens evne til å skissere hele Kirkens program, men
også over at dens læresetninger var så uttømmende.

Han sa: ‘Jeg hadde tenkt å være i Los Angeles et par
dager og siden reise tilbake til New York, hvor jeg har
mitt kontor. Men jeg vil sende et telegram til firmaet
og si at jeg blir en dag eller to lenger, da jeg vil gjøre et
opphold i Salt Lake City på hjemveien. Jeg vil gå til
informasjonskontoret der og få vite mer om det du har
fortalt meg.’» (I Lys over Norge, april 1976, s. 63–64.)

«For noen år siden reiste en gutt som gikk i Primær,
med tog til California. . . En mann som også skulle
til California, [la merke til] at han var velkledd og
oppførte seg pent. Gutten gjorde inntrykk på ham. . .

[Mannen spurte:] ‘Hvor kommer du fra?’ og 
‘Hvor bor du?’

Gutten sa: ‘Salt Lake City i Utah.’

‘Å,’ sa mannen, ‘da må du være mormon.’

Gutten svarte med stolthet i stemmen: ‘Ja, det er jeg.’

Mannen sa: ‘Det var interessant. Jeg har ofte lurt på
hva mormonene tror på. . .

Gutten sa til ham: ‘Jeg kan fortelle deg hva vi tror på.’»
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Les for elevene innledningen til trosartiklene ovenfor
(s. 283). Drøft følgende spørsmål:

• Hvorfor skrev profeten trosartiklene?

• Når ble trosartiklene hellig skrift?

• Hvordan beskrev eldste L. Tom Perry trosartiklene?

• Hvorfor er det viktig at vi lærer trosartiklene?

Fordel trosartiklene blant elevene. La dem lese sin[e] tildelte
artikkel [artikler] og se etter hvilke prinsipper de lærer oss.
Del tavlen i 13 felter og nummerer dem. Etter hvert som
elevene finner læresetninger, skriver du dem på tavlen i
riktig felt. Spør:

• Hvilke læresetninger er med i trosartiklene som hjelper
deg å undervise en venn som ikke er medlem?

• Hvilke prinsipper finner du i trosartiklene som forklarer
hvorfor vi lever og tror som vi gjør?

• Hvordan kan et studium av disse artiklene styrke ditt
vitnesbyrd om Jesu Kristi evangelium?

• Hva kan du gjøre for å gjøre dem til en del av ditt liv?

Oppfordre elevene til å studere trosartiklene og lære dem
utenat? Les følgende utsagn av eldste L. Tom Perry:

Innledning
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige står som et vitne
om hvor viktig det er å følge den levende profet. Pionerene
fra 1847 opprettet under president Brigham Youngs ledelse
en arv som fremtidige generasjoner kunne følge. Troen
og lojaliteten til pionerene som slo seg ned i Saltsjødalen,
kan finnes over hele verden i dag når mennesker tar imot
evangeliet, slutter seg til Kirken og blir pionerer i sin del
av verden. Som en siste-dagers-hellig forfatter uttrykte det:

Vår plass i Kirkens historie

«Jeg fotokopierte trosartiklene fra Skriftene og tapet
dem opp på veggen på badet, der jeg kunne se dem
hver morgen mens jeg pusset tennene og barberte
meg. Etter bare noen dager satt de igjen godt i minnet.
Denne opplevelsen har gitt meg en sterk overbevis-
ning om at de ble gitt profeten Joseph Smith ved
åpenbaring. Jeg trakk den slutning at hvis jeg studerte
innholdet i hver enkelt av trosartiklene, kunne jeg
forklare og forsvare alle prinsipper i evangeliet som
jeg måtte få anledning til å forklare for en som søkte
etter den gjengitte sannhet» (i Lys over Norge, juli 1998,
s. 23).

«Helt ned til den nyeste konvertitt har vi del i folkevan-
dringens arv, omtrent på samme måten som vi har del i
arven til Israels barn under Moses eller en levning av Israel
som Lehi ledet til et lovet land. Denne arven er mot og
engasjement, positiv reaksjon på ‘kallet’, at vi i barmhjer-
tighet deler med de fattige, en glad samarbeidsånd, og
hengiven tro på Gud» (Glen M. Leonard: «Westward the
Saints: The Nineteenth-Century Mormon Migration,»
Ensign, jan. 1980, s. 13).

Noen viktige prinsipper i evangeliet å se etter 
• Pionerenes tro og lojalitet kopieres verden rundt når

mennesker slutter seg til Kirken og ofrer for å bygge opp
Sion blant sitt eget folk. Hver enkelt av oss har en viktig
rolle når det gjelder å bygge opp Guds rike (se «Vår
plass i Kirkens historie,» Elevens studieveiledning, s. 230,
avsnitt 1–6. Se også L&p 6:6, 65:5–6).

Flere kilder 
• Gordon B. Hinckley, i Lys over Norge, jan. 1990, s. 52–54.

Undervisningsforslag 
«Vår plass i Kirkens historie,» Elevens studie-
veiledning, s. 230, avsnitt 1–6. Pionerenes tro

og lojalitet kopieres verden rundt når mennesker
slutter seg til Kirken og ofrer for å bygge opp Sion
blant sitt eget folk. Hver enkelt av oss har en
viktig rolle når det gjelder å bygge opp Guds rike. 
(40–45 minutter)

Vis bilder av pionerer (se bildesettet Kunst inspirert av
evangeliet, nr. 410–15, 421). Fortell elevene at Kirken brukte
temaet «Tro i hvert steg» ved sin markering av 150-årsju-
bileet for pionerenes ankomst til Saltsjødalen. Spør:

• Hva tror du ville være den vanskeligste delen av å være
pioner?

• Hva ville du spurt om hvis du kunne snakke med en
pioner?

• Hvem hadde det vanskeligste liv, du eller de? Hvorfor?

Les følgende utsagn av eldste Neal A. Maxwell i De tolvs
quorum:

«Hvis du er trofast, vil dagen komme da de verdige
pionerene som du med rette priser for at de har over-
vunnet motgangene på sin vandring i villmarken,
i stedet vil prise deg for at du på en vellykket måte har
funnet veien gjennom en kulturell villmark og har
bevart troen. Og ja, du vil med rette fortsette å rose
dem for det de gjorde på sin tid, men en gang vil [de], 
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Les sammen avsnitt 1–6 i «Vår plass i Kirkens historie» i
elevheftet (s. 230). Drøft følgende spørsmål:

• På hvilke måter er våre utfordringer annerledes enn
dem pionerene hadde?

• Hvordan ligner de på hverandre?

• Hvordan kan vi være som dem når vi står overfor våre
prøvelser?

• Hvordan kan vi være «pionerer» i vår tid?

Det er viktig å hjelpe elevene å sette pris på siste-dagers-
helliges tro og ofre i deres eget land eller område. Du kan
gjøre følgende (ett eller flere punkter):

• La elevene utveksle historier om medlemmer av sin
familie som ofret for å slutte seg til Kirken og etterleve
evangeliet.

• La elevene utveksle historier om personer som var de
første til å slutte seg til Kirken i deres område eller land.

• Inviter lokale siste-dagers-hellige «pionerer» til klassen
for å fortelle elevene om Kirkens historie i deres område.

• La elevene fortelle om lokale kirkehistoriske steder de
har besøkt.

• Fremlegg en leksjon om hvordan evangeliet ble intro-
dusert i deres del av verden. (Du vil kunne finne infor-
masjon i Lys over Norge/Liahona, Kirkens historie i tidenes
fylde og Vår arv – Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges
historie i korte trekk.)

Spør elevene: Hvordan kan dere bli pionerer for fremtidige
generasjoner av siste-dagers-hellige?

Gi elevene et blankt ark og la dem tegne omrisset av føttene
sine. La dem over fotavtrykkene skrive navnet på en av
pionerene eller de tidlige medlemmer av Kirken som de har

også noen av dine forfedre, rose deg for at du har
kommet trygt hjem» (avskrift fra Kirkens skoleverks
temakveld for unge voksne, 4. juni 1995).

studert i år. La dem ved siden av navnet skrive hvordan
denne personen viste tro i hvert steg. La dem så under
fotavtrykkene skrive navnet på en fra sin egen familie eller
en lokal pioner og hvordan vedkommende viste tro. La
dem inni fotavtrykkene skrive sitt eget navn og hva de
kan gjøre for å ha tro i hvert steg. La noen av elevene lese
det de har skrevet, og sett opp fotavtrykkene på veggene
i klasserommet.

Les følgende utsagn av president Gordon B. Hinckley, som
da var rådgiver i Det første presidentskap:

Syng eller les «Kom, hellige» (Salmer, nr. 26).

«Vi har alle en liten jordflekk å dyrke, men mens vi
gjør det, må vi aldri tape det store bilde av syne, det
store hele av guddommelig fremtid som dette verk
utgjør. Det ble gitt oss av Gud vår evige Fader, og vi
har alle en rolle å spille i vevingen av dette storslagne
billedteppe. Vårt individuelle bidrag er kanskje ikke
så stort, men det er ikke betydningsløst. . .

Jeg trenger ikke minne dere om at den sak vi er
engasjert i, ikke er noen vanlig sak. Det er Kristi sak,
og Gud vår himmelske Faders rike. Den består i å
bygge opp Sion på jorden, og det er oppfyllelsen av
en profeti som ble gitt i fordums tid, og et syn som
ble åpenbart i denne evangelieutdeling. . .

Til alle som er medlemmer av Kirken og som kan
høre min røst, gir jeg en utfordring, at mens dere
utfører den del dere er blitt kalt til, må dere aldri tape
av syne det hele, majestetiske og fantastiske bilde
som er hensikten med denne evangelieutdeling i
tidenes fylde. Vev vakkert din lille tråd i den store
billedvev etter det mønster som ble beskrevet for
oss av himmelens Gud. Hold det banner vi vandrer
under, høyt hevet. Vær flittige, vær sannferdige,
dydige og trofaste, slik at det ikke finnes noen feil i
dette banneret» (i Lys over Norge, jan. 1990, s. 53, 54).
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Når du har bestemt deg for hva du skal fremlegge, ber du
Herren om hjelp til å avgjøre hvordan du skal undervise.
Bruk dette kapitlet, så vel som Undervisning i evangeliet –
En håndbok for lærere og ledere i Kirkens skoleverk, til å finne
idéer til metoder for undervisning i Skriftene.

Les
• Les høyt for elevene, og be dem lese høyt etter tur.

(Merk: Selv om denne boken ofte gir instruksjoner som
«Les Lære og pakter 89:1 og spør. . . ,» er det en god idé
å dele leseoppdragene mellom deg og elevene.) La
dem som ikke leser, følge med i standardverkene. Vær
forsiktig så du ikke gjør elever som ikke leser godt,
forlegne.

• Mens det leses fra Skriftene, stopper du opp for å forklare
ord og uttrykk, prinsipper i evangeliet og andre punkter
som du føler deg påvirket til å drøfte.

• Hvis en del av skriftstedbolken er lett å lese, kan du be
elevene lese den stille hver for seg.

• Klargjør hvem som taler i skriftstedbolken, og hvem
taleren henvender seg til.

Oppsummér
• Planlegg hva du vil si om versene eller kapitlene som

ikke vil bli lest i klassen. Dette skulle hjelpe elevene å
se hvordan de siste versene de leste og de neste versene
de skal lese, passer sammen.

• Bruk kapittelinnledningene til å fortelle hva som er med
i kapitlene dere ikke leser.

• Bruk bilder som viser historiene eller prinsippene i
versene dere ikke leser. Eksempel: Når du forteller om
Joseph Smith – Historie 1:5–13, viser du bildet Joseph
Smith søker visdom i Bibelen (bildesettet Kunst inspirert
av evangeliet, nr. 402).

Anvend
• Lær elevene at de kan finne svar på spørsmålene og

problemene sine hvis de «fryder [seg] ved Kristi ord,
for Kristi ord vil fortelle [dem] alt [de] skal gjøre»
(2. Nephi 32:3).

• Be elevene fortelle om opplevelser med å finne hjelp i
Skriftene. Fortell om slike opplevelser du selv har hatt.

• Hjelp elevene å anvende Skriftene på seg selv 
(se 1. Nephi 19:23). Still spørsmål som: «Hvordan ligner
denne personen i Skriftene på oss?» og «Hvordan ligner
denne historien på det som hender oss?»

• Spør elevene hvordan mennesker i Skriftene fant
løsninger på sine problemer.

• Be elevene svare på spørsmål i Skriftene. La dem f.eks.
svare på spørsmålet som stilles i Lære og pakter 88:33.

• Erstatt et pronomen i Skriftene med en elevs navn.
I Lære og pakter 11:12 kan du f.eks. bruke en elevs navn
istedenfor ordet deg. (Merk: Vær forsiktig med vers som
er rettet til bestemte personer og kanskje ikke har generell
anvendelse. Bruk ikke vers som kan forbinde en elev med
en synd eller på annen måte føre til forlegenhet.)

Krysshenvisning
• En krysshenvisning er en henvisning til et skriftsted som

forklarer eller gir ekstra mening til et vers dere studerer.
Eksempel: Når dere gjennomgår Lære og pakter 111:5,
kan du krysshenvise det med Lære og pakter 104:78–80
ved å la elevene skrive L&p 104:78–80 i margen.

• Lær elevene hvordan de finner og bruker krysshenvis-
ninger i fotnoter eller andre hjelpemidler til Skriftene.

• La elevene fortelle hvordan krysshenvisningen forklarer
eller gir ekstra mening til verset de studerer.

• La elevene lage skriftstedlenker ved å krysshenvise det
første skriftstedet på en liste til nummer to, fra nummer
to til det tredje, og så videre, og så krysshenvise det siste
skriftstedet til det første.

Merk
• Lær elevene å merke viktige punkter i standardverkene

sine så de kan finne dem lett og huske dem.

L&p 10
4:78

–8
0
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• Lær elevene hvordan man setter en ring rundt, streker
under eller skyggelegger vers eller uttrykk.

• La elevene sette en ring rundt versnumre, tegne en
ramme rundt vers eller tegne en strek i margen.

• Tegn en strek fra ett ord eller uttrykk du har satt en
ring rundt, til et annet.

• Skriv notater i margen.

Bruk apostlers og profeters ord
• Studer ordene og læresetningene til generalautoriteter,

spesielt dem som er oppholdt som profeter, seere og
åpenbarere, når du forbereder deg til leksjonene. Studer
regelmessig det de sier på generalkonferansene. Bruk
disse læresetningene til å hjelpe elevene å forstå og
anvende Skriftene.

• Les generalautoritetenes ord og læresetninger for elevene.
Still spørsmål som «Hvordan hjelper disse ordene deg
å forstå verset vi studerer?» og «Hvordan hjelper de deg
å forstå hvordan du kan anvende Skriftenes budskap
på deg selv?»

• La elevene skrive i margen i standardverkene sine korte
sitater av generalautoriteter som du leser for dem eller
som de finner på egen hånd.

Drøft
• Oppfordre elevene til å fortelle hva de har lært, og hva

de føler for Skriftene. Herren har sagt: «La ikke alle tale
på en gang; men la én tale ad gangen og la alle lytte til
det han sier, så at når alle har talt, alle må være oppbygget
av alle, og enhver må ha det samme privilegium»
(L&p 88:122).

• Les «Still spørsmål», «Sammenlign», «Sett opp en liste»
og de andre metodene i denne delen for å få idéer til
hvordan man starter diskusjoner.

• Del klassen i grupper, og gi hver gruppe noe i Skriftene
som de kan studere og drøfte.

• Engasjer elever som vanligvis ikke sier noe i diskusjoner,
ved å be dem fortelle hva de føler eller hva de synes.

• Forsøk alltid å holde diskusjonene positive og oppløf-
tende. Når læreren og eleven søker å ha Den hellige ånd,
forstår «den som taler og den som mottar. . . hverandre,
og begge blir oppbygget og fryder seg sammen»
(L&p 50:22).

15 år senere
27 juni 18

44
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Still spørsmål
• Still spørsmål som får elevene til å granske Skriftene for

å finne svaret. Eksempel: Før du fremlegger Lære og
pakter 129:1–3, kan du be elevene lese skriftstedet og
finne ut hvilke to typer engler som finnes.

• Still spørsmål som elevene er interessert i og som de har
lyst til å vite svar på. Eksempel: Før du fremlegger
Lære og pakter 130:18–19, kan du spørre elevene hva
vi kan ta med oss når vi dør.

• Still spørsmål som oppfordrer elevene til å tenke på
og anvende skriftstedene eller et prinsipp i evangeliet.
Spørsmål med svar som enten er for lette eller for
vanskelige, kan få elevene til å gi opp. Spørsmål som
kan besvares med ja eller nei, oppmuntrer vanligvis
ikke til diskusjon.

• Still spørsmål som begynner med hvem, hva, når, hvor,
hvorfor eller hvordan.

• Be elevene forklare hvorfor de svarte som de gjorde.

• Be elevene kommentere andre klassemedlemmers svar.

Sammenlign
• La elevene sammenligne prinsipper eller hendelser i

Skriftene for å se etter likheter eller forskjeller. Eksempel:
Elevene kan sammenligne virkningene av begjær 
(se L&p 63:16) med virkningene av kjærlighet og dyd
(se L&p 121:45–46).

• La elevene sammenligne lister (se «Sett opp en liste»
nedenfor). Eksempel: Elevene kan sette opp en liste over
tilstanden til fortapelsens sønner (se L&p 76:32–38,
44–48) og tilstanden til dem som arver det celestiale rike
(se v. 55–70) og så sammenligne de to listene.

• La elevene se etter ordene lik(esom) eller som. Disse ordene
brukes ofte i Skriftene for å vise hvordan en ting kan
være lik en annen. Eksempel: I Lære og pakter 29:2 sier
Frelseren at han vil samle sitt folk «likesom en høne
samler sine kyllinger under sine vinger».

Sett opp en liste
• Av og til er det nyttig å sette opp en liste over hendelser

eller idéer dere studerer. Du kan skrive en liste og vise
elevene, eller la elevene skrive listen på et ark, eller bare
la dem se listen for seg. Når du setter opp en liste, skulle
du også drøfte hva listen lærer deg.

• La elevene finne og skrive ned hendelsene i en historie i
Skriftene, og drøft så det de har skrevet. Eksempel:
Elevene kan gjennomgå hendelsene som førte til synet
om de tre herlighetsgradene (L&p 76:11, 15–19) og synet
om åndeverdenen (se L&p 138:1–11). Deretter kan
klassen drøfte hva slags aktiviteter som kan føre til at
vi får åpenbaring.

• La elevene sette opp en liste og drøfte grunnene til at
en person i Skriftene gjorde det han gjorde. Eksempel:
Elevene kan gjennomgå hendelsene som fikk Joseph
Smith til å be i den hellige lund (se Joseph Smith –
Historie 1:5–14).

• Sett opp en liste og drøft hver del av et prinsipp i evange-
liet. Eksempel: Elevene kan sette opp en liste og drøfte
hva de lærer om forsoningen og Herrens kjærlighet til oss
i Lære og pakter 19:15–20.

• La elevene merke eller nummerere i standardverkene sine
prinsipper eller hendelser som det kan settes opp lister
over. Eksempel: I Lære og pakter 43:25 kan elevene merke
eller nummerere måter Herren kaller mennesker til å
omvende seg og komme til ham på.

Lær utenat
• La elevene fremsi skriftstedet høyt flere ganger.

• La elevene skrive skriftstedet flere ganger.

• Skriv skriftstedet og la elevene fremsi det flere ganger.
Dekk til eller stryk ut noen ord hver gang de leser det,
til du har dekket til eller strøket ut alle ordene.

Bruk salmer
• Begynn eller avslutt klassen med å synge en salme som

bidrar til å lære dem noe fra skriftstedbolken.

• Be enkeltpersoner eller grupper av elever synge eller
spille salmer.

• La elevene i leksjonsperioden synge eller lese salmer som
bidrar til å lære dem noe fra skriftstedbolken. Eksempel:
Elevene kan synge eller lese «Vi er kalt» (Salmer, nr. 164)
mens dere gjennomgår Lære og pakter 4:2–3.

Vis gjenstander
• Vis gjenstander som nevnes i Skriftene som elevene

kanskje ikke har sett før. Eksempel: Du kan vise et bilde
eller en tegning av en sigd for å hjelpe elevene å forstå
Lære og pakter 4:4.

• Vis gjenstander som elevene har sett, men som vil øke
deres interesse og forståelse. Eksempel: Når dere
gjennomgår Lære og pakter 88:125, kan du vise elevene
en kappe og fortelle dem at kappen i dette verset er
som en frakk eller cape.

• La elevene tegne gjenstander som nevnes i Skriftene
(se «Tegn»). Eksempel: Etter å ha lest Lære og
pakter 27:15–18 kan elevene tegne rustningen som
beskrives i disse versene.
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Tegn
• Tegn bilder for elevene som vil hjelpe dem å forstå

skriftstedbolken.

• La elevene tegne bilder som viser hvordan de tror men-
nesker, gjenstander eller hendelser i Skriftene kan ha
sett ut. Tegning hjelper elevene å huske det de leser og
drøfter. Vær forsiktig så du ikke gjør elever forlegne
når du ber dem tegne.

• La elevene tegne kart som viser hvor mennesker i Skrif-
tene bodde, hvor folk dro eller hvor hendelser fant sted.
Eksempel: Før dere studerer Lære og pakter 98, kan du
la en elev tegne et kart som viser avstanden mellom Ohio
og Missouri. Hjelp dem å se at selv om profeten Joseph
Smith var langt borte fra de hellige i Missouri, åpenbarte
Herren folkets fryktelige tilstand for ham.

• La elevene lage oversikter som forklarer hva som skjer
i en historie eller gjør det klart hva en eller annen
forkynner. Eksempel: Lag en oversikt som viser hvordan
hvert embede i prestedømmet innbefatter de lavere
embeders ansvarsoppgaver. Ta bare med skriftstedhen-
visninger, og la elevene fylle ut embedene.

• La elevene lage oversikter som viser rekkefølgen for
personer eller hendelser. Eksempel: Lag en oversikt som
viser hvordan prestedømmet ble overlevert fra Adam
til Moses.

Prestedømsansvar
L&p 20:38–45

Eldste

L&p 20:46–52
Prest

L&p 20:53–56
Lærer

L&p 20:57–59
Diakon

• La elevene lage en tidslinje ved å trekke en strek og skrive
tidspunkter og hendelser langs streken i kronologisk
rekkefølge. Eksempel: La dem lage en tidslinje som viser
hendelsene som førte til at Kirken ble organisert.
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Prestedømslinje fra Moses til Adam

L&p 84
Moses (v. 6)

Jetro (v. 7)

Kaleb (v. 8)

Elihu (v. 9)

Jeremias (v. 10)

Gad (v. 11)

Esaias (v. 12–13)

Abraham (v. 14)

Melkisedek (v. 14)

Noah (v. 15)

Enok (v. 16)

Abel (v. 16)

Adam (v. 16)
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Spill
• La elevene spille historier i Skriftene. La dem bruke ord

og handlinger som personene i Skriftene brukte.

• Drøft hva elevene følte eller hva de lærte av å se historien
spilt.

Se etter
Når du lar elever lese skriftsteder, gir du dem på forhånd
noe å se etter mens de leser. Hvis de begynner å lese
med et prinsipp eller en detalj i tankene, vil de være mer
oppmerksomme og få tak i mer av det de leser. Du kan
la elevene se etter:

• Prinsipper i evangeliet illustrert ved menneskers liv.

• Spørsmål som stilles i Skriftene.

• Lister i Skriftene, som f.eks. (neste)kjærlighetens egen-
skaper (se 1. Korinterbrev 13).

• Definisjon av ord eller begreper, f.eks. Sion (se L&p 97:21).

• Vanskelige ord eller uttrykk som elevene kan ha
problemer med å forstå.

• Bildespråk, forbilder og symboler.

• Profetisk kommentar (f.eks. skriftsteder i Mormons bok
som begynner med «og slik ser vi»).

• Hvis-så-forhold (se Jesaja 58:13–14).

• Karakteregenskaper som behager eller mishager Gud.

• Mønstre (f.eks. paktsmønstret i nadverdsbønnene.
Se L&p 20:77, 79).

Merk: Når du ser uttrykkene «se etter» eller «ser etter»
i denne boken, bruker du «se etter»-metoden som
beskrives her.

Metoder for undervisning i Skriftene
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Innledning
Kjenn Skriftene betyr å være i stand til å finne vers i Skriftene,
forstå hva de betyr og anvende dem på oss selv. Kjenn
Skriftene-programmet omfatter 100 skriftsteder (25 for hvert
Seminar-kurs i Skriftene) som elevene skulle «kjenne».
Som lærer skulle du hjelpe elevene å lære disse versene
ved å gjennomgå dem i klassen og oppfordre elevene til
å lære dem på egen hånd.

Suksess vil være avhengig av din holdning. Det er f.eks.
mer sannsynlig at elevene lærer disse versene hvis du
har lært dem, og hvis de føler at du forventer at de skal
gjøre det. Bruk nok tid i klassen til å hjelpe elevene å fryde
seg over disse Kristi ord, granske dem og anvende dem
på seg selv.

Kjenn Skriftene skulle supplere vårt daglige fortløpende
skriftstudium, ikke erstatte det. Bruk ikke så mye tid
på Kjenn Skriftene at det overskygger det regulære pensum.
Lærere i hjemmestudiet skulle være spesielt forsiktig så
ikke den ukentlige klassen blir en ukentlig skriftstedjakt.
Du kan:

• Introdusere Kjenn Skriftene-versene etter hvert som de
kommer i de regulære leksjonene.

• Bruke en del av én dag hver uke, eller litt tid hver dag,
til å arbeide med Kjenn Skriftene.

• Lær et Kjenn Skriftene-vers utenat i klassen minst én
gang i semestret.

• Arbeid med Kjenn Skriftene når en leksjon er kortere enn
planlagt.

• La elever organisere andakter rundt Kjenn Skriftene-vers.

• Sett opp oppslagstavler basert på Kjenn Skriftene-vers.

President Howard W. Hunter, som da var president for
De tolv apostlers quorum, har sagt: «Vi håper ingen av
deres elever er engstelige, forlegne eller skamfulle når
de forlater klasserommet, for at de ikke kan finne hjelpen
de trenger fordi de ikke kjenner Skriftene godt nok til
å finne de aktuelle skriftstedene» (Eternal Investments
[tale til religionslærere, 10. feb. 1989, s. 2).

Idéer til å hjelpe elevene å finne Kjenn 
Skriftene-vers
• Vis elevene innholdsfortegnelsen i Bibelen, Mormons

bok og Den kostelige perle for å hjelpe dem å finne Kjenn
Skriftene-vers.

• La elevene lære utenat henvisninger og viktige ord eller -
uttrykk fra Kjenn Skriftene-vers.

• Gi elevene nøkkelord og la dem finne Kjenn Skriftene-
vers. Du kan gi dem ord eller uttrykk eller vise dem en
gjenstand eller et bilde.

• Repeter versene elevene har lært tidligere år, så de kan
kjenne alle 100 Kjenn Skriftene-versene når de er ferdige
med studiet.

Idéer til å hjelpe elevene å forstå Kjenn 
Skriftene-vers
• Les versene sammen med elevene og hjelp dem å forstå

vanskelige ord og uttrykk (se «Forstå Skriftene»-kapitlene
i elevheftet).

• Bruk undervisningsforslagene i denne boken og aktivite-
tene i elevheftet til å forklare skriftsteder.

• Lær elevene hvordan de kan finne andre skriftsteder som
bidrar til å forklare prinsippene i Kjenn Skriftene-versene
(se «Hjelpemidler i skriftstudiet», s. 11–12). De kan skrive
krysshenvisninger i margen i standardverkene sine.

• Vis elevene hvordan de kan merke standardverkene sine
(se «Merk» under «Metoder for undervisning i Skriftene»,
s. 287–88).

• Still spørsmål om versene. Spør f.eks. elevene hvem som
taler og til hvem, hva hovedtanken er og hva personen
det tales til, kan ha følt.

• Drøft den historiske ramme (menneskene, stedet og tiden)
i forbindelse med Kjenn Skriftene-vers.

• La elevene se på de nærmeste kapitlene og versene for
å se Kjenn Skriftene-versene i riktig sammenheng.

• La elevene fortelle hvordan de kan bruke versene til å
undervise andre i evangeliet.

• La elevene omskrive versene med egne ord, skrive
spørsmål om versene eller tegn bilder om noe i versene.

• Oppfordre elevene til å lære Kjenn Skriftene-vers utenat
og skrive eller fremsi dem etter hukommelsen.

Idéer til å hjelpe elevene å anvende Kjenn
Skriftene-vers
• La elevene skrive hva de tror Kjenn Skriftene-vers betyr.

Drøft hvordan versene kan hjelpe elevene å finne svar
på spørsmålene og problemene sine (se «Etter å ha lest»
på side 5–6 i elevheftet).

• Hjelp elevene å se etter eventuelle årsak og virkning-
forhold.

• La elevene holde korte taler i klassen og bruke Kjenn
Skriftene-vers. Oppfordre dem til å bruke versene når de
taler i Kirken.
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• Spør elevene hvordan de kan bruke et Kjenn Skriftene-
vers til å undervise noen i evangeliet.

• La elevene fortelle hvordan versene er blitt brukt i taler
de har hørt i kirken eller på generalkonferanser.

• Foreslå for elevene at de kan lære familien Kjenn Skrif-
tene-vers på familiens hjemmeaften.

• La elevene lage plakater om versene til å ha hjemme eller
i klasserommet.

• Del klassen i to grupper. La hver gruppe skrive ned
problemer eller spørsmål som kan besvares med Kjenn
Skriftene-vers. La gruppen bytte ark og finne Kjenn
Skriftene-versene som besvarer den andre gruppens
problemer eller spørsmål.

Konklusjon
Eldste A. Theodore Tuttle, som var medlem av De sytti,
har sagt:

«Det er få ting som bidrar mer til åndelig vekst enn det å
studere Skriftene. Frelseren sa: ‘. . . den som har Skriftene,
la ham undersøke dem og se. . .’ (3. Nephi 10:14). Herren
har lovet at hvis du vil undersøke, vil du forstå fantastiske
åndelige sannheter som vil forårsake at du vender deg
til Kristus og setter ham som ditt store eksempel. Du vil
bli styrket i ditt ønske om å inngå pakter med Herren,
om å motta ordinansene og om å tjene» (i Lys over Norge,
okt. 1984, s. 43).

Kjenn Skriftene
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290

Audiovisuelle hjelpemidler

Du kan bruke bilder, lydopptak og videoopptak som hjel-
pemidler ved undervisning i Kjenn Skriftene. Vis et bilde
eller spill av et opptak som har forbindelse med et vers,
la elevene finne verset, og drøft det så i klassen. Eller gi
elevene aviser og la dem få fem minutter til å finne så
mange overskrifter, artikler og bilder som mulig som har
forbindelse med versene. Du kan ha den samme aktiviteten
ved å bruke videoopptak av nyheter, musikk og andre ting.

Merk: Bruk ikke audiovisuelle hjelpemidler som gir asso-
siasjoner eller er vulgære eller upassende i et Seminar-
klasserom. Vær også forsiktig så du ikke bryter lover om
opphavsrett.

Oppslagstavler

Oppslagstavler eller plakater gjør det mulig for deg å
legge vekt på Kjenn Skriftene-vers på daglig basis. Lag en
oppslagstavle om Kjenn Skriftene i begynnelsen av året
og ajourfør den med Kjenn Skriftene-vers som blir lagt vekt
på hver uke. Eller lag en «mysterie»-oppslagstavle og føy
til et nøkkelord hver dag til skriftstedet det legges vekt på
den uken. La elevene skrive ned hva de gjetter på, og levere
det inn.

Kjeder

Hjelp elevene å lage en skriftstedkjede ved å velge fire-fem
skriftsteder som har forbindelse med et Kjenn Skriftene-
vers. Krysshenvis det første skriftstedet til nr. to, nr. to til
det tredje osv. , og krysshenvis så det siste skriftstedet til det
første. Bruk skriftsteder som er med i den daglige eller
ukentlige leksjonen, eller finn dem i fotnotene i Veiledning til
Skriftene. Sett en ring rundt Kjenn Skriftene-verset i Veiled-
ning til Skriftene som påminnelse om hvor kjeden begynner.

Problemløsing

En måte å hjelpe elevene å sette pris på Skriftene på, er å
hjelpe dem å anvende dem på seg selv. Når elever stiller
spørsmål i klassen eller kommer til deg med problemer,
hjelper du dem å finne svarene i Skriftene. Bruk Kjenn
Skriftene-vers, om mulig. Vær våken for problemer eller
situasjoner der konkrete skriftsteder gjelder, og bruk dem
som eksempler i klassen. Sett opp en spørsmålseske i
klassen. Fordel spørsmålene blant elevene, og la dem finne
svarene i Skriftene. Skriv noen Kjenn Skriftene-henvisninger
på tavlen. La elevene velge henvisninger som besvarer
spørsmål og si hvorfor.

Elevtaler

Gi elever i oppgave å holde taler basert på Kjenn Skriftene-
vers. La dem forberede seg i klassen eller hjemme. Ved
siden av Kjenn Skriftene-versene kan de bruke Veiledning
til Skriftene og personlige erfaringer som hjelpemidler i
forberedelsen. Hver tale skulle ha en innledning, et Kjenn
Skriftene-vers, en historie eller et eksempel og et vitnesbyrd
om prinsippet som blir gjennomgått.

Tanker i klasserommet

Skriv i det ene hjørnet av tavlen Skriftsteder har svaret.
Under dette skriver du hver dag et nytt spørsmål og
henvisning til et Kjenn Skriftene-vers som inneholder svaret.
Du kan f.eks. skrive Hva kan jeg gjøre for å forberede meg
til misjon? (se Alma 37:35). Etter hvert som året går, vil du
kanskje la elevene sette opp spørsmålene og svarene.

Ukens skriftsted

Velg et skriftsted og henvis til det på forskjellige måter
gjennom uken:

• Les det i klassen hver dag.

• La en elev lese det i andakten.

• Sett det opp på oppslagstavlen.

• La elevene skrive det hver dag.

• La elevene lære en del av det utenat hver dag.

Rollespill

Rollespill vil si å la elevene spille historier eller scener
som illustrerer et prinsipp. La elevene rollespille scener
som illustrerer Kjenn Skriftene-vers. Du kan dele klassen i
grupper, tildele dem Kjenn Skriftene-vers og gi dem fem
minutter til å planlegge et rollespill. La dem fremføre
hele rollespillet for klassen, og be klassen gjette hvilket
Kjenn Skriftene-skriftsted de spiller.

Arbeidsark

Arbeidsark som elevene kan fylle ut i klassen eller som en
del av sitt personlige studium, kan være en effektiv måte
å lære Kjenn Skriftene-versene på. Arkene kan inneholde
spørsmål, ordsøk, øvelser med å fylle ut ord som mangler,
eller selvledende læreaktiviteter. Legg merke til at mange
av undervisningsmetodene som beskrives i dette kapitlet,
kan tilpasses som arbeidsark.
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Bytt ut navn

Oppfordre elevene til å bytte ut navnene til personer i Kjenn
Skriftene-vers med sitt eget. Dette hjelper elevene å gjøre
skriftstedene personlige. (Merk: Vær forsiktig med vers som
er rettet til bestemte personer og kanskje ikke har noen
generell anvendelse. Bruk ikke vers som kan forbinde en
elev med en synd eller på annen måte føre til forlegenhet.)

Vers- og ordforståelse

La elevene oppsummere Kjenn Skriftene-vers og være
forsiktige så de ikke forandrer meningen. Eller oppfordre
elevene til å se etter ord eller uttrykk som kan forandre
meningen hvis de utelates. Drøft hvilke ord som vil være
viktigst hvis verset skulle begrenses til åtte ord eller mindre.

Kapittelinnledninger

Still spørsmål om kapittelinnledninger for å hjelpe elevene
å forstå Kjenn Skriftene-vers i sammenhengen.

Kartlegg viktige ord

La elevene sette en ring rundt eller streke under ordene de
tror er viktigst i et Kjenn Skriftene-vers. Hvis det er aktuelt,
kan du på forhånd si hvor mange viktige ord de skulle finne.

Personlig anvendelse

Still elevene spørsmål om hvordan de kan anvende Kjenn
Skriftene-vers på seg selv. Velg spørsmål som hjelper
elevene å finne ut hva de føler for læresetningene. Spør
dem om konkrete prinsipper, så vel som hva ved versene
som gjør inntrykk på dem. Be dem skrive på et ark hva
de kan gjøre for bedre å etterleve prinsippene de lærer.

Skriv spørsmål

La elevene lese Kjenn Skriftene-vers og skrive spørsmål om
begreper de ikke forstår.

Kryssord

Lag et kryssord eller ordsøk av viktige ord eller begreper
fra Kjenn Skriftene-vers. Du kan bruke henvisninger eller
oppsummeringer som nøkkelord. Hvis du har annet-,
tredje eller fjerdeårs-elever, kan du kanskje ta med Kjenn
Skriftene-vers fra tidligere år.

Riktig eller galt-øvelser

Gi elevene et utsagn som enten er riktig eller galt. La
dem avgjøre om utsagnet er riktig eller galt ved hjelp av
det aktuelle Kjenn Skriftene-skriftstedet. Du kan f.eks. si:
«Den hellige ånd har et legeme av kjøtt og ben.» 
(Galt. Se L&p 130:22–23.)

Slå læreren

La elevene forsøke å slå deg som lærer. Gi hver elev et kort
med et Kjenn Skriftene-skriftsted. Du kan ta med teksten
til skriftstedet eller en historisk, doktrinær, misjonær- eller
personlig anvendelse. La elevene lese kortene, og så skal
du si henvisningen. Hvis du svarer riktig, får du ett poeng.
Hvis ikke, får klassen poenget. Du kan føre samlet sum for
hele året.

Skriftstedjakt

Nevn et Kjenn Skriftene-vers og se hvor raskt elevene kan
finne det i standardverkene sine. Gi elevene henvisningen,
viktige uttrykk eller en beskrivelse av verset. Du kan også
lære elevene bøkenes rekkefølge ved å nevne en bok og la
dem finne den i standardverkene sine. Merk: Ikke alle elever
lærer godt når det er konkurranse. La ikke konkurranser
forringe ånden i undervisningen i evangeliet.

Skriftstedlenker

Fordel elevene i grupper og gi gruppene forskjellige Kjenn
Skriftene-vers. La hver gruppe tenke på en situasjon som
har forbindelse med versene deres. Når de har fått passe
lang tid til forberedelse, lar du dem spille situasjonene uten
å si noe. La klassen forsøke å gjette skriftstedene som gjelder
den enkelte situasjon.

Talekor

Les et skriftsted om og om igjen sammen med klassen.
La elevene lukke standardverkene sine når de føler at de
kan fremsi det uten å ha noe å se på. Be enkeltpersoner
fremsi skriftstedet for klassen når de har lært det utenat.

Prøver

Benytt prøver for å motivere elever til å lære Kjenn Skrif-
tene-vers utenat. Overvei å bruke testresultatene som en del
av grunnlaget for karakterer eller som ekstrapoeng. Du kan:

• La elevene skrive skriftstedet etter hukommelsen.

• La dem fremsi skriftstedet for deg eller for en annen elev.

• Gi dem kopier av verset der det mangler ord, og la dem
fylle ut det som mangler.

• Bland ordene i verset, og la dem plassere ordene i riktig
rekkefølge.

• Oppgi første bokstav i hvert ord, og la dem fullføre
skriftstedet.

• Gi klassen en muntlig eksamen. La en elev oppgi første
ord (eller uttrykk) i et vers, og velg så en annen elev til å
oppgi neste ord osv.

Metoder for å undervise i Kjenn Skriftene
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Linje på linje

Del et skriftsted opp i uttrykk. La klassen lese første uttrykk
til de kan fremsi det. Legg til annet uttrykk, og la dem lese
uttrykkene til de kan fremsi begge. Legg til tredje uttrykk
osv. La dem øke tempoet når de fremsier uttrykkene de
allerede har lært, og sette ned tempoet når de fremsier nye
uttrykk.

Stryk ut ord

Skriv Kjenn Skriftene-skriftstedet på tavlen. La klassen
fremsi det flere ganger. Stryk ut to-tre ord, og la klassen
fremsi det igjen. Gjenta prosessen til du har strøket ut alle
ordene og klassen kan fremsi hele skriftstedet.

«Adam falt for at mennesket skulle bli til, 
og mennesket er til for å nyte glede» 

(2. Nephi 2:25).

«Adam falt for at mennesket skulle bli til,
og mennesket er til for å nyte nyte glede»

(2. Nephi 2:25).

Første bokstav

Skriv Kjenn Skriftene-skriftstedet på tavlen. La klassen
fremsi det flere ganger. Stryk ut alt annet enn første bokstav
i hvert ord, og la elevene fremsi skriftstedet med bokstavene
som påminnelser. Når de har lært det utenat, stryker du
ut alle bokstavene, og lar dem fremsi det en siste gang.

«Adam falt for at mennesket skulle bli til, 
og mennesket er til for å nyte glede» 

(2. Nephi 2:25).

«Adam falt for at mennesket skulle bli til,
og mennesket er til for å nyte glede»

(2. Nephi 2:25).

Metoder for å undervise i Kjenn Skriftene
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KJENN SKRIFTENE-LISTER

Mormons bok

1. Nephi 3:7

1. Nephi 19:23

2. Nephi 2:25

2. Nephi 2:27

2. Nephi 9:28–29

2. Nephi 28:7–9.

2. Nephi 32:3

2. Nephi 32:8–9

Jakobs bok 2:18–19

Mosiah 2:17

Mosiah 3:19

Mosiah 4:30

Alma 32:21

Alma 34:32–34

Alma 37:6–7

Alma 37:35

Alma 41:10

Helaman 5:12

3. Nephi 11:29

3. Nephi 27:27

Ether 12:6

Ether 12:27

Moroni 7:16–17

Moroni 7:45

Moroni 10:4–5

Det gamle testamente

Moses 1:39

Moses 7:18

Abraham 3:22–23

1. Mosebok 1:26–27

1. Mosebok 39:9

2. Mosebok 20:3–17

2. Mosebok 33:11

3. Mosebok 19:18

5. Mosebok 7:3–4

Josva 1:8

Josva 24:15

1. Samuel 16:7

Job 19:25–26

Salme 24:3–4

Ordspråkene 3:5–6

Jesaja 1:18

Jesaja 29:13–24

Jesaja 53:3–5

Jesaja 55:8–9

Jeremia 16:16

Esekiel 37:15–17

Daniel 2:44–45

Amos 3:7

Malaki 3:8–10

Malaki 4:5–6

Det nye testamente

Matteus 5:14–16

Matteus 6:24

Matteus 16:15–19

Matteus 25:40

Lukas 24:36–39

Johannes 3:5

Johannes 7:17

Johannes 10:16

Johannes 14:15

John 17:3

Apostlenes gjerninger 7:55–56

Romerbrevet 1:16

1. Korinterbrev 10:13

1. Korinterbrev 15:20–22

1. Korinterbrev 15:29

1. Korinterbrev 15:40–42

Efeserbrevet 4:11–14

2. Tessalonikerbrev 2:1–3

2. Timoteus 3:1–5

2. Timoteus 3:16–17

Hebreerbrevet 5:4

Jakobs brev 1:5–6

Jakobs brev 2:17–18

Johannes’ åpenbaring 14:6–7

Johannes’ åpenbaring 20:12–13

Lære og pakter

Joseph Smith – Historie 1:15–20

L&p 1:37–38

L&p 8:2–3

L&p 10:5

L&p 14:7

L&p 18:10, 15–16

L&p 19:16–19

L&p 25:12

L&p 58:26–27

L&p 58:42–43

L&p 59:9–10

L&p 64:9–11

L&p 64:23

L&p 76:22–24

L&p 82:3

L&p 82:10

L&p 84:33–39

L&p 88:123–24

L&p 89:18–21

L&p 121:34–36

L&p 130:18–19

L&p 130:20–21

L&p 130:22–23

L&p 131:1–4

L&p 137:7–10
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Innledning
I 1993 sa eldste Boyd K. Packer, som da var medlem av
De tolvs quorum, til lærerne i Kirkens skoleverk at de
sammen med emnet som skal studeres, skulle gi en oversikt
over frelsesplanen ved begynnelsen av hvert skoleår:

«Hvis en kort oversikt over ‘planen for lykke’ (som er mitt
valg, min favoritt-tittel, når vi snakker om planen) gis helt i
begynnelsen og man kommer tilbake til den fra tid til annen,
vil den være av uendelig verdi for elevene.

Jeg har et oppdrag til dere. . . Dere får i oppdrag å lage en
kort synopsis eller oversikt over planen for lykke – frelses-
planen. Lag den som et rammeverk som elevene kan bruke
til å organisere sannhetene dere skal gi dem del i.

Til å begynne med tror dere kanskje det er et enkelt opp-
drag. Jeg forsikrer dere om at det er det ikke. Det er bemer-
kelsesverdig vanskelig å gjøre det kort og enkelt. Til å
begynne med vil dere bli fristet til å ta med for mye. Planen
i sin fylde omfatter alle sannheter i evangeliet. . .

Dette kan bli det vanskeligste, og sannelig det mest givende,
oppdraget i deres undervisningskarriere.

Deres oversikt over planen for lykke skulle være bare et
sveipende blikk over den uåpnede sannhetens skriftrull.
Elevene kan så plassere seg selv i forhold til planen. . .

Jeg vil gi dere en knapp skisse av planen som en start,
men dere må samle rammeverket selv.

De viktige komponentene i den store plan for lykke, for
forløsning, for frelse er disse:

Førjordisk eksistens
Åndelig skapelse
Handlefrihet
Striden i himmelen

Fysisk skapelse
Fallet og dødeligheten

Prinsippene og ordinansene i Jesu Kristi evangelium
(de første prinsipper: tro på den Herre Jesus Kristus,
omvendelse, dåp, . . .)

Forsoningen
Livet på den andre siden av graven

Åndeverdenen
Dommen
Oppstandelsen

(The Great Plan of Happiness [tale holdt for religionslærere
ved et symposium om Lære og pakter/Kirkens historie,
Brigham Young University, 10. aug. 1993], s. 2–3, eller Charge
to Religious Educators, 3. utg. [1994], s. 113–14).

Nedenstående opplysninger er ment å skulle bidra til å gi
deg større forståelse av den store plan for lykke og utvikle
din oversikt. Du kan bli fristet til å fremlegge mer om frel-

sesplanen enn den korte oversikten eldste Packer anbefalte.
Vær så snill å motstå fristelsen, og tenk på at mange av
detaljene i planen vil bli drøftet mens dere studerer Lære
og pakter. Når du fremlegger disse prinsippene gjennom
skoleåret, kan du overveie å vise tilbake til oversikten over
frelsesplanen.

Frelsesplanen er som et skuespill i tre akter
I en tale til unge voksne på en temakveld i 1995 sa president
Boyd K. Packer, fungerende president for De tolvs quorum:

«Vår kurs i jordelivet, fra fødsel til død, faller sammen med
evig lov og følger en plan som i åpenbaringene er kjent som
den store plan for lykke. Den ene idéen, den ene sannheten
jeg vil sprøyte inn i deres sinn, er denne: Planen består av
tre deler. Dere befinner dere i den annen eller midtre delen,
den der dere vil bli prøvd ved fristelse, ved prøvelser,
kanskje ved tragedie. Forstå det, og dere vil bli bedre i stand
til å forstå livet og motstå den sykdom som tvil, fortvilelse
og depresjon er.

Forløsningsplanen med sine tre deler kan sammenlignes
med et storslagent skuespill i tre akter. Første akt heter
‘Det førjordiske liv’. Skriftene beskriver det som vår første
prøvestand (se Judas 1:6, Abraham 3:26, 28). Annen akt,
fra fødselen til oppstandelsen, er den ‘annen prøvestand’.
Og tredje akt kalles ‘Livet etter døden’ eller ‘Evig liv’.

I jordelivet er vi som skuespillere som kommer inn på en
teaterscene idet teppet går opp for annen akt. Vi har gått
glipp av første akt. Oppsetningen har mange intriger og
underintriger som flettes i hverandre og gjør det vanskelig
å finne ut hvem som hører sammen med hvem, og hva
som hører sammen med hva, hvem som er heltene og hvem
som er skurkene. Det er enda mer komplisert fordi vi ikke
bare er tilskuere. Vi hører til rollebesetningen, på scenen,
midt i det hele!» (The Play and the Plan [Kirkens skoleverks
temakveld for unge voksne], 7. mai 1995, s. 1–2).

Det førjordiske liv
Før vi ble født på jorden, levde vi sammen med vår
himmelske Fader (se Job 38:4–7, Jeremia 1:5, Abraham
3:21–23). Vår himmelske Fader er et herliggjort, fullkom-
mengjort, celestialt vesen med et legeme av kjøtt og ben
(se L&p 130:22). Profeten Joseph Smith har sagt: «Gud
selv var en gang som vi er nå, og er et opphøyet menneske
som sitter på sin trone i hine himler!» (Profeten Joseph Smiths
læresetninger, s. 262).

Vår himmelske Fader er far til våre åndelegemer (se 4.
Mosebok 16:22, Ap.gj. 17:29, Hebreerbrevet 12:9, Moses 3:5).
Han er i besittelse av en fylde av alle guddommelige egen-
skaper og glede, og han ønsker at hans barn skal bli som
ham (se Matteus 5:48, 2. Nephi 9:18, Moses 1:39).
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Åndelig skapelse

Abraham så at alle vår himmelske Faders barn var «intelli-
genser» eller ånder som var organisert før verden ble til
(se Abraham 3:18–23). President Packer har sagt: «Menns
og kvinners ånder er evige (se L&p 93:29–31. Se også Joseph
Smith: Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 117, 157). Alle
er sønner og døtre av Gud og levde i et førjordisk liv som
hans åndebarn (se 4. Mosebok 16:22, Hebreerbrevet 12:9,
L&p 76:24). Den enkeltes ånd er i vedkommendes bilde i jor-
delivet, mann og kvinne (se L&p 77:2, 132:63, Moses 6:9–10,
Abraham 4:27). De er alle i himmelske foreldres bilde»
(The Play and the Plan, s. 3).

I «Familien – En erklæring til verden» sier Det første presi-
dentskap: «Alle mennesker – menn og kvinner – er skapt
i Guds bilde. Hver især er en elsket ånd, sønn eller datter av
himmelske foreldre, og har som sådan en guddommelig
natur og et guddommelig potensial. Kjønn er en grunnleg-
gende del av enkeltmenneskets førjordiske, jordiske og
evige identitet og hensikt» (Lys over Norge, juni 1996, s. 10.
Se også L&p 29:31–32, Moses 3:5, Det gamle testamente – 1.
Mosebok til 2. Samuels bok [Religion 301, elevhefte], s. 29–30).

Handlefrihet

«1. Alle vesener er underlagt Guds lov, og etterlevelse av
den gir velsignelser. Ulydighet fører til lidelse og
fordømmelse.

2. Hver enkelt har handlefrihetens guddommelige gave til
å velge godt eller ondt. En person kan tilbe hvordan,
hvor eller hva han eller hun måtte ønske, men kun ved
å lære og etterleve celestiale lover kan vedkommende
bli opphøyet.

3. Hver enkelt kan selv velge og handle kun når han
eller hun får kunnskap om godt og ondt og er under
innflytelse av det ene eller det andre» («Basic Doctrine,»
Charge to Religious Educators, 3. utg. [1994], s. 85).

Riktig utøvelse av vår moralske handlefrihet er avgjørende
for å kunne bli som Gud (se 2. Nephi 2:14–16). Men det er
noen konsekvenser som følger med at vi får anledning til
å velge. Like viktig som handlefriheten er for vår vekst,
var det uunngåelig at vi ikke alltid ville velge riktig. Som
apostelen Paulus skrev: «Alle har syndet og står uten ære
for Gud» (Romerbrevet 3:23). Denne konsekvensen ble
forutsett og tatt hensyn til i planen som Faderen fremla for
sine barn i et førjordisk råd.

Det store råd og striden i himmelen

Etter at vår himmelske Fader skaffet oss åndelegemer i den
førjordiske verden, ble vi mer som ham, men vi manglet
likevel mange viktige egenskaper. Han er et oppstandent
og fullkommengjort vesen med et herliggjort fysisk legeme.
Det var ikke vi. Faderen sammenkalte sine barn til et stort
råd i himmelen og fremla sin plan for å hjelpe oss å bli som
ham (se Moses 4:1–4, Abraham 3:22–27).

President Packer har sagt:

«I gudenes råd fikk den evige Faders plan støtte (se Alma
34:9, se også Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 264–65).
Planen sørget for at det ble skapt en jord der hans barn
kunne få et fysisk legeme og bli prøvet ifølge hans bud
(se Moses 6:3–10, 22, 59, Abraham 3:24–25, 4:26–27). Alle
ånder i det førjordiske liv fikk anledninger til å lære og være
lydige. Alle fikk handlefrihet (se Alma 13:3–5).

Det ble samlet et stort råd i himmelen (se Profeten Joseph
Smiths læresetninger, s. 264–65, 269). Guds plan krevde at én
måtte sendes som frelser og forløser for å oppfylle Faderens
plan. Den evige Faders førstefødte, Jehova, meldte seg
frivillig og ble valgt (se Moses 4:1–2, Abraham 3:19, 22–27).

De fleste støttet dette valget. Andre gjorde opprør, og det
ble strid i himmelen. Satan og de som fulgte ham i opprøret
mot Faderens plan, ble kastet ut og nektet jordelivet
(se Åp. 12:7–13, L&p 29:36, 76:28, Moses 4:3).

De som holdt sin første prøvestand, (dere er blant dem)
skulle forøkes med et fysisk legeme og fikk anledning til
å leve på jorden i denne planlagte annen prøvestand
(se Abraham 3:26). Hver enkelt fikk tildelt tid og grenser
for sitt liv på jorden (se 5. Mosebok 32:8, Ap.gj. 17:26).
Noen ble forutordinert til å bli profeter (se Alma 13:7–9,
Abraham 3:23. Se også Profeten Joseph Smiths læresetninger,
s. 275)» (The Play and the Plan, s. 3. Se også Veiledning til
Skriftene, «Strid i himmelen»).

Fysisk skapelse
Den fysiske skapelse av himlene, jorden og alt som er i
dem, var et annet viktig trinn med hensyn til å hjelpe oss
å bli som vår Fader i himmelen (se Moses 1:33–39, Abra-
ham 3:24–26). Da Gud skapte jorden, var det «såre godt»
(Moses 2:31) og den var et vakkert sted med overflod
(se 1. Mosebok 1–2, Moses 2, 3:7–25, Abraham 4–5. Se også
L&p 59:16–20, Det gamle testamente – 1. Mosebok–2. Samuels
bok, s. 29–41).

President Packer har sagt: «En jord ble organisert
(se Abraham 5:4). I en paradisisk tilstand var Adam og
Eva den første mann og den første kvinne (se Moses 1:34,
3:7, 4:26, 6:3–10, 22, 59). De ble viet for evigheten og fikk
bud (se Moses 3:23–25). De var i en uskyldig tilstand og
kjente ikke synd (se 2. Nephi 2:23)» (The Play and the Plan,
s. 3).

Fallet og jordelivet
Adam og Evas fall var neste trinn i den store plan for lykke.
Fallet tilveiebragte jordelivets tilstander, deriblant åndelig
og fysisk død (se 2. Nephi 2:19–25, Alma 42:1–10). Livet som
dødelige på jorden er helt nødvendig for å kunne bli som
Gud. Det gir oss anledning til å få et fysisk legeme og kunne
fortsette å vokse og lære ved at vi har frihet til å velge å
følge Guds råd eller Satans fristelser (se Alma 42:1–12,

Den store plan for lykke
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L&p 29:36–43, Moses 5:9–12), Det er ved valgene vi tar, at vi
blir «prøvet» (se Abraham 3:25. Se også Det gamle testamente
– 1. Mosebok – 2. Samuels bok, s. 35–39).

Med referanse til sin metafor om eksistensen som et skue-
spill i tre akter (se s. 298), ga president Packer følgende råd
om vår tilstand i jordelivet:

«Som en del av den evige plan er minnet om vårt førjordiske
liv, 1. akt, dekket med et slør. Siden vi kommer inn i jorde-
livet ved begynnelsen av 2. akt uten noe minne om 1. akt, er
det ikke rart at det er vanskelig å forstå hva som foregår.

Dette tapet av minne gir oss en ren start. Den er ideell for
prøven. Den sikrer vår individuelle handlefrihet og gjør oss
fri til å velge. Mange valg må gjøres i tro alene. Likevel
bærer vi med oss noe hvisket kunnskap om vårt førjordiske
liv og vår status som avkom av udødelige foreldre.

Dere ble født uskyldige, for ‘hvert menneskes ånd var
uskyldig i begynnelsen’ (L&p 93:38), og dere har en medfødt
følelse av rett og galt, for Skriftene forteller oss i Mormons
bok at vi ‘er tilstrekkelig undervist til å kjenne godt fra ondt’
(2. Nephi 2:5). . .

Hvis dere venter å finne bare komfort, fred og lykksalighet
i 2. akt, vil dere virkelig bli skuffet. Dere vil forstå lite av hva
som foregår og hvorfor ting får være som de er.

Husk dette! Replikken ‘og de levde lykkelig alle sine dager’
er aldri skrevet inn i annen akt. Den replikken hører hjemme
i tredje akt, der mysteriene løses og alt blir satt på plass. . .

Før dere har et bredt perspektiv på dette store dramas evige
natur, vil dere ikke få mye fornuftig ut av ulikhetene i livet.
Noen er født med så lite og andre med så mye. Noen er født
i fattigdom, med funksjonshemninger, med smerte, med
lidelse. Noen opplever altfor tidlig død, selv uskyldige barn.
Vi har de brutale, uforsonlige naturkrefter og brutaliteten
mennesker imellom. Vi har sett mye til den i det siste.

Tro ikke at Gud bevisst forårsaker det som han, i sin egen
hensikt, tillater. Når dere kjenner planen og hensikten
med det hele, vil selv dette tilkjennegi en kjærlig Fader i
himmelen.

Det finnes noe av et manus til dette store skuespillet, tidenes
drama. . .

Som dere allerede vet, er dette manuset Skriftene – åpenba-
ringene. Les dem. Studer dem. . .

Skriftene taler sannheten. Av den kan dere lære nok om
alle tre akter til å orientere dere og få retning i livet.
Den åpenbarer at ‘I var også i begynnelsen hos Faderen;
det som er Ånd, ja, sannhetens Ånd;

og sannhet er kunnskap om ting som de er, og som de var,
og som de skal bli’ (L&p 93:23–24).

1. akt, 2. akt og 3. akt» (The Play and the Plan, s. 2).

Kirkens misjon og evangeliets prinsipper og
ordinanser
Adam og Evas fall var ingen feiltagelse og ikke noen over-
raskelse. Hadde de ikke valgt å bli dødelige, kunne hverken
de eller resten av vår himmelske Faders barn gå fremover og
bli som Gud (se 2. Nephi 2:22–25). Fallet var en nødvendig
del av planen, men det er noen negative konsekvenser
som vi må frelses fra (se kommentaren til 1. Mosebok 3:19 i
Det gamle testamente – 1. Mosebok–2. Samuels bok, s. 38).

Jesu Kristi evangelium gir en utvei så alle mennesker kan
bli frelst i Guds nærhet og bli som ham hvis de ønsker
det (se 2. Nephi 31:10–21, Mosiah 3:19, Alma 7:14–16,
3. Nephi 27:13–22, Moses 5:9, 4. trosartikkel. Se også
kommentaren til 1. Mosebok 4:1 i Det gamle testamente –
1. Mosebok–2. Samuels bok, s. 47–48). Hvis vi nekter å
følge planen og ikke godtar Jesu Kristi forsoning, kan vi
ikke forløses fra våre synder og fullkommengjøres
(se Mosiah 2:36–39, 4:1–12, Alma 11:40–41, L&p 29:43–44).

I alle evangelieutdelinger har profeter blitt sendt for å
forkynne evangeliet for Guds barn på jorden. Jesu Kristi
Kirke har blitt opprettet i disse siste dager for å innby alle til
å komme til Kristus ved å forkynne evangeliet for verden,
fullkommengjøre de hellige og forløse de døde (se Amos 3:7,
Efeserbrevet 4:11–15, L&p 1:4–23, 110:11–16, 138, 5.–6. trosar-
tikkel).

Forsoningen
På grunn av Adams fall vil vi alle dø (fysisk død). Vi er alle
avskåret fra Guds nærhet og kan ikke komme tilbake til
ham på egen hånd (åndelig død), og vi lever alle i en verden
med slit, synd og sorg. Jesu Kristi forsoning sørger for
oppstandelse for alle mennesker, med et udødelig fysisk
legeme, og overvinner således den fysiske død. Forsoningen
sikrer også at alle mennesker vil bli forløst fra fallet og
bragt tilbake til Guds nærhet i sin oppstandne tilstand til
dommen, og således overvinne den første åndelige død
(se 2. Nephi 9:15, 21–22, Helaman 14:16–18, Veiledning til
Skriftene, «Død», «Forsoning»). Hvis vi omvender oss, kan
vi på grunn av Forsoningen også bli renset for synd og
forandres fra vår falne tilstand og bli som Gud vår Fader
(se 2. Nephi 2:5–10, 9:4–14, 19–27, Alma 7:11–13, 12:32–34,
34:8–16, 42:11–28, L&p 19:16–19, 3. trosartikkel. Se også
«Det store råd og striden i himmelen», s. 295).

Ikke noe vanlig menneske kunne ha tilveiebragt oppstan-
delsen og sonet for alle menneskers synder. Kun en som
hadde makt over døden og et syndfritt livs kraft kunne gjøre
dette. Det krevde at en gud ble ofret (se Johannes 10:17–18,
Alma 34:9–14, L&p 45:4).

Den store plan for lykke
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Livet på den andre siden av graven

Åndeverdenen

Den fysiske død er adskillelsen av legemet og ånden. Ved
døden går alle vår himmelske Faders barns ånder til en
åndeverden for å vente på oppstandelsen. I åndeverdenen
er det et skille mellom dem som har tatt imot evangeliet
og holdt budene, og dem som ikke har gjort det. Som
president Packer forklarte: «Det er lykke, et paradis,
for de rettferdige. Det er elendighet for de ugudelige
(se 2. Nephi 9:10–16, Alma 40:7–14). I hvilken som helst
av tilstandene fortsetter vi å lære og er ansvarlige for våre
handlinger (se L&p 138:10–22)» (The Play and the Plan, s. 3).
Flere opplysninger om åndeverdenen finnes i Lære og
pakter 138.

Dom

Da Faderen fremla sin plan og foreslo at det skulle skapes
en jord, var hans hensikt å «prøve» sine barn for å se om de
ville holde hans bud (se Abraham 3:25). Gjennom profeten
Joseph ble det åpenbart at vi ikke bare vil bli dømt på
grunnlag av hva vi gjør, men også hva vi ønsker i vårt hjerte
(se Alma 41:3–6, L&p 137:9).

Dommen og oppstandelsen griper nært inn i hverandre,
og en del av vår endelige dom vil finne sted når vi oppstår.
Alle, med unntak av fortapelsens sønner, vil komme frem
i oppstandelsen med et fullkomment legeme, men de vil
være forskjellige i herlighet. Alle vil oppstå med et legeme
som passer til riket de skal arve, enten det celestiale, det
terrestriale eller det telestiale. Fortapelsens sønner skal
oppstå, men vil ikke motta noen herlighetsgrad. De vil bli
kastet ut i det ytterste mørke (se 1. Korinterbrev 15:35, 39–42,
L&p 88:28–32).

President Packer har sagt:

«Etter at alle har blitt behandlet likt, vil det bli avsagt en
dom (se Mosiah 3:18. Se også Profeten Joseph Smiths læreset-
ninger, s. 165–66). Alle skal oppstå i riktig rekkefølge
(se 1. Korinterbrev 15:21–23). Men hvilken herlighet man
skal motta, vil være avhengig av om man har etterlevd
lovene og ordinansene i vår Faders plan (se 1. Korinterbrev
15:40–42).

De som har blitt rene ved omvendelse, vil oppnå evig liv
og vende tilbake til Guds nærhet. De vil bli opphøyet som
‘Guds arvinger og Kristi medarvinger’ (Romerbrevet 8:17.
Se også L&p 76:94–95, 84:35, 132:19–20. Se også Profeten
Joseph Smiths læresetninger, s. 282).

I planen tas det forholdsregler for dem som lever på jorden
uten å kjenne planen: ‘Hvor der ingen lov er, er der ingen
straff, og hvor der ingen straff er, er der ingen fordøm-
melse. . . på grunn av forsoningen, for de er forløst ved hans
kraft’ (2. Nephi 9:25).

Uten dette hellige forløsningsverket for de døde, ville
planen vært ufullstendig og ville virkelig vært urettferdig.
Tempelordinansene – begavelsen, beseglingen i evig
ekteskap – er verd all forberedelse som kreves. Gjør ikke
noe som kan gjøre deg uverdig til å motta dem, ellers vil
3. akt av dette evige drama bli mindre enn du nå har frihet
til å gjøre den til» (The Play and the Plan, s. 3–4).

Oppstandelsen

Alle som noen gang har levd på denne jord, rettskafne
eller ikke rettskafne, skal oppstå med et udødelig fysisk
legeme. Dette er en gave på grunn av Jesu Kristi forsoning
(se 1. Korinterbrev 15:19–22, 2. Nephi 9:6–15, 19–22).
Alle oppstår ikke samtidig, «men hver i sin egen avdeling»
(1. Korinterbrev 15:23. Se også Mosiah 15:20–26, Alma
40:1–2, L&p 76:15–17).

Den store plan for lykke
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1. Hva fikk profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery til å
gå ut i skogen og be i mai 1829?

_____a. De ønsket å vite hvor de skulle bo mens de
oversatte Mormons bok.

_____b. De hadde lært om dåpen mens de oversatte
Mormons bok og ønsket å vite mer om den.

_____c. De hadde lest Moroni 4–5 og ønsket å vite mer
om nadverden.

2. Nummerér nedenstående hendelser i den rekkefølge de
fant sted.

_____a. Oliver Cowdery ordinerte profeten Joseph Smith
til Det aronske prestedømme.

_____b. Joseph Smith døpte Oliver Cowdery.

_____c. Døperen Johannes kom og overdro Det aronske
prestedømme.

_____d. Joseph Smith og Oliver Cowdery ba.

_____e. Oliver Cowdery døpte Joseph Smith.

_____f. Joseph Smith ordinerte Oliver Cowdery til
Det aronske prestedømme.

_____g. Joseph Smith og Oliver Cowdery ble befalt å
døpe hverandre.

3. Hvor i Lære og pakter kan vi finne en opptegnelse om
gjengivelsen av Det aronske prestedømme?

_____a. Lære og pakter 84:26–27

_____b. Lære og pakter 107:13–14

_____c. Lære og pakter 13

4. Hvilken dato ble Det aronske prestedømme gjengitt?

_____a. 6. april 1830

_____b. 15. mai 1829

_____c. Juni 1829

5. Hvilken velsignelse lovet døperen Johannes profeten
Joseph Smith og Oliver Cowdery etter å ha gitt dem
Det aronske prestedømme?

_____a. De skulle senere få Det melkisedekske
prestedømme.

_____b. De skulle bli i stand til å utføre dåp for de døde.

_____c. De skulle senere få kraft til å døpe.

6. Hva gjorde Joseph Smith og Oliver Cowdery umiddelbart
etter at de var blitt døpt?

_____a. De overdro Den hellige ånd til hverandre.

_____b. De gikk tilbake og fortsatte å oversette
Mormons bok.

_____c. De profeterte om mange ting som snart
skulle skje.

7. Kan du nevne en annen velsignelse Joseph Smith og
Oliver Cowdery fikk etter at de var blitt døpt og hadde
mottatt Det aronske prestedømme?

_____a. De fikk lengre liv.

_____b. De forsto Skriftene bedre.

_____c. De kunne begge oversette Mormons bok.

8. Hvorfor fortalte ikke Joseph Smith og Oliver Cowdery
folket at de nå hadde myndighet til å døpe?

_____a. Herren ba dem la være å si noe.

_____b. Kirken var ikke blitt organisert ennå.

_____c. Forfølgelsen var for hard.

9. Hvem i tillegg til døperen Johannes talte til profeten
Joseph og Oliver Cowdery ved denne hellige anledning?
(se avsnitt 5 og 7 i fotnoten etter Joseph Smith –
Historie 1:75).

_____a. Jesus Kristus

_____b. Peter, Jakob og Johannes

_____c. Moroni
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Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum. Utdrag fra
Liahona, jan. 1999, s. 44–46.

Nøkkelen til omvendelsens evangelium
«Å ha Den hellige ånd som vår stadige ledsager er det mest
dyrebare eie vi kan ha på jorden. Den hellige ånds gave
ble overdratt oss ved Det melkisedekske prestedømmes
myndighet etter dåpen. Men for at velsignelsene ved denne
gaven skal virkeliggjøres, må vi holde oss fri fra synd.
Når vi begår synd, blir vi urene, og Herrens ånd trekker
seg bort fra oss. . .

Ikke én av dere unge [mennesker] og ikke én av deres
ledere har levd uten synd etter at dere ble døpt. Uten et
middel til ytterligere rensing etter dåpen er vi alle fortapt
med hensyn til det åndelige. Vi kan ikke ha Den hellige
ånd som vår ledsager, og ved den endelige dom ville vi
måtte ‘vises bort for evig’ (1. Nephi 10:21). Hvor takknem-
lige vi er for at Herren har sørget for en måte hvorved hvert
døpt medlem av hans kirke med jevne mellomrom kan
bli renset fra syndens urenhet. Nadverden er en vesentlig
del av denne prosessen.

Nøkkelen til dåp ved nedsenkning til syndenes
forlatelse
Vi er befalt å omvende oss fra våre synder og komme til
Herren med et knust hjerte og en angrende ånd og ta del i
nadverden i overensstemmelse med dens pakter. Når vi
fornyer våre dåpspakter på denne måten, fornyer Herren
den rensende virkning av vår dåp. På denne måten blir vi
gjort rene og kan alltid ha hans Ånd hos oss. . .

Vi kan ikke overdrive betydningen av Det aronske
prestedømme i forbindelse med dette. Alle disse vesentlige
trinnene med hensyn til syndenes forlatelse utføres gjennom
dåpens frelsende ordinans og nadverdens fornyende
ordinans. Begge disse ordinanser forrettes av bærere av
Det aronske prestedømme under ledelse av biskopsrådet,
som har nøklene til omvendelsens evangelium og dåp og
syndenes forlatelse.

Nøkkelen til englers betjening
På lignende måte er disse ordinanser i Det aronske preste-
dømme også vesentlige for englers betjening.

‘Ordet «engel» brukes i Skriftene om enhver himmelsk
person som formidler Guds budskap’ (George Q. Cannon:
Gospel Truth, red. Jerreld L. Newquist [1987], s. 54).
Skriftene beretter om tallrike tilfeller hvor en engel viste
seg personlig. . .

Men englers betjening kan også foregå usynlig. Englebud-
skap kan formidles ved en røst eller bare ved tanker eller
følelser som meddeles sinnet. . .

. . . De fleste meddelelser fra engler føles eller høres iste-
denfor å sees.

Hvordan har Det aronske prestedømme nøkkelen til englers
betjening? Svaret er det samme som for Herrens ånd.

I alminnelighet er velsignelsene i form av en åndelig
ledsager og åndelig kommunikasjon bare tilgjengelig for
dem som er rene. Som tidligere forklart, blir vi gjennom
Det aronske prestedømmes ordinanser, dåp og nadverd,
renset for våre synder og lovet at hvis vi holder våre pakter,
vil vi alltid ha hans Ånd med oss. Jeg tror dette løftet ikke
bare viser til Den hellige ånd, men også til englers betjening,
for ‘engler taler ved Den hellige ånds kraft, derfor taler
de Kristi ord’ (2. Nephi 32:3). Slik er det at de som bærer
Det aronske prestedømme, åpner døren for alle medlemmer
av Kirken som verdig tar del i nadverden, til å nyte godt
av å bli ledsaget av Herrens ånd og englers betjening. . .

Det aronske prestedømme har nøklene til ‘omvendelsens
evangelium og dåp til syndenes forlatelse’ (L&p 84:27).
Den rensende kraft i vår Frelsers forsoning fornyes for oss
når vi tar del i nadverden. Løftet om at ‘hans Ånd alltid
må være hos [oss]’ (L&p 20:77) er helt avgjørende for vår
åndelighet. Det aronske prestedømmes ordinanser er
vesentlige for alt dette.»
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President Ezra Taft Benson, daværende president for De tolvs
quorum. Utdrag fra «Prepare Yourself for the Great Day of the
Lord», New Era, mai 1982, s. 47–49.

«Herren kalte tiden vi nå lever i, ‘hedningenes tider’. . .
‘Hedningenes tider’ viser til perioden som strekker seg fra
da evangeliet ble gjengitt til jorden (1830) til når evangeliet
igjen skal forkynnes for jødene – etter at hedningene har
forkastet det. Herren forklarte det slik:

‘Og når hedningenes tider er inne, skal et lys bryte frem
blant dem som sitter i mørke, og det skal være mitt evan-
geliums fylde;

men de mottar det ikke, for de ser ikke lyset, og de vender
sine hjerter bort fra meg på grunn av menneskebud.

Og i den generasjon skal hedningenes tider fullbyrdes.’
(L&p 45:28–30, uthevelse tilføyd.)

Vi vil vite når hedningenes tider går mot fullbyrdelse ved
disse tegn:

‘Og på den dag skal det høres om krig og rykter om krig,
og hele jorden skal være i opprør og forvirring og mennes-
kenes hjerter skal svikte dem, og de skal si at Kristus drøyer
med sitt komme inntil jorden skal forgå.

Og menneskenes kjærlighet skal bli kald, og urettferdighet
skal trives.’ (L&p 45:26–27.)

‘Og igjen, dette rikets evangelium skal forkynnes i all
verden, som et vitne for alle nasjoner, og så skal enden
komme, eller tilintetgjørelsen av de ugudelige’ (JSO,
Matt. 24:32).

Er vi ikke vitne til at disse tegn oppfylles i dag? Evangeliet
blir ført ut til alle nasjoner som tillater våre misjonærer å
trenge inn i deres land. Kirken vokser og går fremover. Og
likevel forsøker Satan, alle menneskers store motstander,
med uforminsket raseri og med uro fordi hans tid er kort –
og det er den – å ødelegge alt vi har kjært. . . Vi hører og
leser stadig om krig og rykter om krig. Ateisme, agnosti-
sisme, umoral og uærlighet paraderer i vårt samfunn. Svik,
grusomhet, skilsmisse og utroskap er blitt vanlig og har ført
til oppløsning av familien. Vi lever sannelig i tiden Frelseren
talte om, da ‘menneskenes kjærlighet skal bli kald, og urett-
ferdighet skal trives’.

Når verdens nasjoner forkaster Guds tjeneres vitnesbyrd,
vil det medføre konsekvenser som større ulykker, for Herren
selv har sagt:

‘For etter deres vitnesbyrd følger jordskjelvs vitnesbyrd,
så at jorden skal jamre i sitt indre, og mennesker skal falle
om på jorden og ikke være i stand til å stå.

Og ennvidere skal tordenens røst, og lynets røst, stormens
røst, og havets bølgers røst som hever seg over sine grenser,
la sine vitnesbyrd høres.

Og alt skal være i forvirring, og menneskenes hjerter skal i
sannhet svikte dem; for frykt skal komme over alle folk.’
(L&p 88:89–91.)

‘Og det skal være mennesker i den generasjon som ikke
skal gå bort før de skal se en overveldende plage; for en
herjende sykdom skal gå over landet.

Men mine disipler skal stå på hellige steder, og skal ikke
rokkes; men blant de ugudelige skal menneskene oppløfte
sin røst og forbanne Gud og dø.

Og det skal også være jordskjelv på forskjellige steder,
og mange store ødeleggelser. Allikevel vil menneskene
forherde sine hjerter mot meg, og de vil ta opp sverdet,
den ene mot den annen, og de vil drepe hverandre.’
(L&p 45:31–33.)

Verden vil vise en konfliktscene som ingen har opplevd
tidligere. Likevel vil menneskenes hjerter være forherdet
mot åpenbaringene fra himmelen. Selv større tegn skal da
gis for å tilkjennegi Herrens store dag som skal komme.

‘Og de skal se tegn og under, for de skal sees på himmelen
og på jorden.

Og de skal se blod og ild og røykskyer.

Og før Herrens dag kommer, skal solen formørkes, og
månen skal forvandles til blod, og stjernene skal falle fra
himmelen.’ (L&p 45:40–42.)

Jeg er klar over at dette er et ubehagelig emne å dvele ved.
Jeg fryder meg ikke over å forklare det, og jeg ser heller
ikke frem til dagen da disse ulykkene skal komme over
menneskene. Men dette er ikke mine egne ord, Herren har
talt dem. Når vi vet det vi vet som hans tjenere, kan vi da
nøle med å la advarselsrøsten lyde for alle som vil lytte,
så de kan forberede seg til tiden som skal komme? Taushet
stilt overfor en slik ulykke er synd!

Men et ellers mørkt bilde har også en lys side – vår Herres
komme i all sin herlighet. Hans komme vil bli både herlig
og fryktelig, avhengig av den åndelige tilstand til dem som
er igjen.»
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President Thomas S. Monson i Det første presidentskap. Utdrag
fra Lys over Norge, nr. 6 1986, s. 66–67.

«En kald vinterkveld i 1951 banket det på døren min. En
tysk bror fra Ogden i Utah meldte seg og sa: ‘Er du biskop
Monson?’ Jeg svarte bekreftende. Han begynte å gråte og sa:
‘Min bror og hans hustru og familie kommer hit fra Tysk-
land. De kommer til å bo i ditt ward. Vil du bli med oss og
se på leiligheten vi har leid til dem?’

På vei til leiligheten fortalte han meg at han ikke hadde sett
broren på mange år. Under den annen verdenskrigs ragna-
rokk hadde hans bror vært et trofast medlem av Kirken og
hadde en gang vært grenspresident før krigen førte ham til
den russiske front.

Jeg så på leiligheten. Den var kald og trist. Malingen flasset
av, tapetet var skittent, skapene tomme. En førti-watts
lyspære som var hengt opp i taket i dagligstuen, avslørte et
linoleumsbelegg på gulvet med et svært hull midt på. Jeg
ble syk om hjertet. Jeg tenkte: ‘For en bedrøvelig velkomst
for en familie som har gjennomgått så mye.’

Tankene mine ble avbrutt av broren som sa: ‘Det er ikke
mye, men det er bedre enn det de har i Tyskland.’ Dermed
fikk jeg overlevert nøkkelen sammen med opplysningen
om at familien ville komme til Salt Lake City om tre uker –
bare to dager før jul.

Det var vanskelig å få sove den kvelden. Neste morgen
var det søndag. På møtet i wardets velferdskomité sa en
av mine rådgivere: ‘Biskop, du ser bekymret ut. Er det noe
i veien?’

Jeg fortalte dem som var til stede hva jeg hadde opplevd
kvelden før, og røpet detaljene om den lite innbydende
leiligheten. Det ble et øyeblikks stillhet. Så sa bror Eardley,
høyprestenes gruppeleder: ‘Biskop, sa du at det ikke var
tilstrekkelig lys i leiligheten, og at kjøkkenutstyret trenger
å skiftes ut?’ Jeg svarte bekreftende. Han fortsatte: ‘Jeg er
elektroentreprenør. Vil du tillate at høyprestene i wardet
trekker opp nye ledninger i leiligheten? Jeg vil også gjerne
be mine leverandører bidra med en ny komfyr og et nytt
kjøleskap. Får jeg din tillatelse?’

Jeg svarte glad: ‘Selvfølgelig.’

Så sa bror Balmforth, syttienes president: ‘Biskop, som du
vet, arbeider jeg i teppebransjen. Jeg vil gjerne be mine
leverandører bidra med et teppe, og syttiene kan lett legge
det og fjerne den slitte linoleumen.’

Så var det bror Bowden, presidenten for eldstenes quorum,
som grep ordet. Han hadde et malerfirma. Han sa: ‘Jeg skal
skaffe maling. Kan eldstene få lov til å male og tapetsere
leiligheten?’

Søster Miller, president for Hjelpeforeningen, var den neste
som uttalte seg. ‘Vi i Hjelpeforeningen liker ikke tanken på
tomme skap. Kan vi fylle dem?’

De tre ukene som fulgte, er uforglemmelige. Det virket som
hele wardet gikk sammen om prosjektet. Dagene gikk, og til
avtalt tid kom familien fra Tyskland. Broren fra Ogden sto
igjen i døren min. Med en stemme full av følelser presenterte
han sin bror, sin brors hustru og deres barn. Så spurte han:
‘Kan vi dra og se på leiligheten?’ Da vi gikk opp trappen
som førte til leiligheten, gjentok han: ‘Det er ikke mye, men
det er mer enn dere har hatt i Tyskland.’ Lite visste han om
forvandlingen som hadde funnet sted, og om at mange av
dem som hadde deltatt, var der inne og ventet på oss.

Døren ble åpnet og avslørte et bokstavelig talt nytt liv. Vi ble
møtt av duften av nymalt treverk og nytapetserte vegger.
Førti-wattspæren var borte, likeledes den utslitte linoleumen
den hadde lyst på. Vi gikk på et tykt og vakkert teppe. En
vandring til kjøkkenet avslørte for oss en ny komfyr og et
nytt kjøleskap. Skapdørene var fremdeles åpne. De avslørte
imidlertid at alle hyller var fylt med mat. Som vanlig hadde
Hjelpeforeningen gjort sitt arbeid.

I dagligstuen begynte vi å synge julesanger. Vi sang ‘Stille
natt, hellige natt! Fred og ro, himmelsk lys’. (Salmer, nr. 128).
Vi sang på engelsk, de sang på tysk. Da vi var ferdige og
faren skjønte at alt dette var hans, tok han meg i hånden for
å uttrykke sin takknemlighet. Han var for rørt. Han begravet
sitt hode i skulderen min og sa om og om igjen: ‘Mein
Bruder, mein Bruder, mein Bruder.’

Det var på tide å gå. Da vi gikk ned trappen og ut i kvelds-
luften, snødde det. Ikke ett ord ble sagt. Til slutt spurte en
ung pike: ‘Biskop, jeg har en bedre følelse enn jeg noen gang
har hatt før. Kan du si meg hvorfor?’

Jeg svarte med Mesterens ord: ‘Alt dere gjorde mot én av
disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg’
(Matteus 25:40). Plutselig sto ordene fra ‘O skjønne, lille
Betlehem’ for meg:

Så stille, ja, så stille
kom Guds gave til oss ned.
En himmelsk glede gis til dem
som fylles med hans fred.

En verden full av ondskap
den hører ei hans trinn,
men til hver sjel som ydmyk er,
vil Jesus komme inn.
(Salmer, nr. 126.)

Stille og forunderlig var hans gave blitt gitt. Liv ble velsignet,
behov ble dekket, hjerter ble rørt, og sjeler ble frelst. En
fremtidsrettet plan var blitt fulgt. Et verdifullt løfte var blitt
oppfylt.»
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1. Profeten Joseph Smith har sagt: «Alt prestedømme er
Det melkisedekske prestedømme, men det finnes
forskjellige deler eller grader av det» (Profeten Joseph
Smiths læresetninger, s. 135). Hva tror du han mente
med den uttalelsen? (Se L&p 107:1, 5–7, 14.)

2. Hva var prestedømmets opprinnelige navn? Hvorfor
ble det senere kalt Det melkisedekske prestedømme?
(se v. 2–4).

3. Hvilke rettigheter og krefter har Det melkisedekske
prestedømme? (se v. 8–12, 18–19, 39–40).

4. Det melkisedekske prestedømme har myndighet til å
forrette i det som er åndelig (se v. 8, 10, 12, 18). Hva
tror du dette betyr? Hva har du sett prestedømsbærere
gjøre som oppfyller denne plikten?

5. Hvilken makt og myndighet har bærere av Det aronske
prestedømme? (se v. 20).

6. Det aronske prestedømme har «myndighet til å forrette
de ytre ordinanser» (v. 14. Se også v. 10, 13). Nevn en
eller flere «ytre ordinanser» som bærere av Det aronske
prestedømme kan være med på.
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Brigham Young

«Jeg kan i sannhet si at jeg uten unntak fant ut at han var alt
som noe folk kunne kreve av en sann profet, og at det ikke
kunne finnes noe bedre menneske, selv om han hadde sine
svakheter, og hvilket menneske har levd på denne jord uten
å ha noen svakhet?» (Læresetninger fra Kirkens presidenter –
Brigham Young, s. 343).

«Jeg våger å si at med unntak av Jesus Kristus, hverken har
det levd eller lever det noe bedre menneske på denne jord»
(sitert i Lys over Norge, juli 1996), s. 74).

«Jeg får lyst til å rope halleluja hele tiden når jeg tenker på
at jeg en gang kjente profeten som Herren oppreiste og
ordinerte, og som han ga nøkler og kraft til å bygge opp
Guds rike på jorden og oppholde det» (Læresetninger fra
Kirkens presidenter – Brigham Young, s. 98).

John Taylor

«Joseph Smith, Herrens profet og seer, har utført mer, med
unntagelse av Jesus selv, for menneskenes frelse i denne
verden enn noe annet menneske som noensinne har levd.
I det korte tidsrom av tyve år frembragte han Mormons
bok som han oversatte ved Guds gave og kraft, og var et
redskap til å utgi den på to kontinenter; sendte det evige
evangeliums fylde, som den inneholdt, til jordens fire
hjørner; frembragte de åpenbaringer og bud som utgjør
denne bok, Lære og pakter, og mange andre vise doku-
menter og lærdommer til menneskenes nytte og gavn;
samlet tusener av de siste-dagers-hellige, grunnla en stor
by, og etterlot seg en berømmelse og et navn som ikke kan
utslettes. I dette liv var han stor, og han døde stor i Guds
og i sitt folks øyne; og som de fleste av Herrens salvede
i fordums tider beseglet han sitt verk med sitt blod»
(L&p 135:3).

Wilford Woodruff

«Nå ønsker jeg å si at jeg har reist en god del sammen med
Joseph Smith i min tid. Jeg samarbeidet med ham mer eller
mindre fra våren 1834 til den dagen han døde. Jeg vet,
som mine brødre gjorde som samarbeidet med ham, at han
var en Guds profet – en av de største profeter Gud noen
gang har oppreist på jorden. Som jeg sa i går, mottok han
åpenbaringer om alle emner som var nødvendige for å
organisere Kirken. . . Han la grunnlaget for et stort verk i
denne største evangelieutdeling Gud noen gang har gitt
mennesket. [Alt dette bærer] vitnesbyrd om bror Joseph
Smith» (Millennial Star, 29. juni 1891, s. 403).

Lorenzo Snow

«Joseph Smith, profeten, som jeg kjente godt i årevis, like
godt som min egen bror, vet jeg. . . var en mann med inte-
gritet, en mann som viet seg til menneskehetens interesser
og til Guds krav alle dager han fikk lov til å leve. Det har
aldri vært noe menneske som har hatt større integritet og
vært mer viet til menneskehetens interesse enn profeten
Joseph Smith. Jeg kan si dette fordi jeg kjente ham personlig»
(i Conference Report, apr. 1898, s. 64).

«Det er kanskje meget få nålevende menn som kjente
profeten Joseph Smith så godt som jeg gjorde. Jeg var ofte
sammen med ham. Jeg besøkte ham i familien, satt ved
hans bord, samarbeidet med ham under forskjellige omsten-
digheter og hadde personlige samtaler med ham for å få
råd. Jeg vet at Joseph Smith var en Guds profet. Jeg vet at
han var en hederlig mann, en moralsk mann, og at de som
kjente ham, hadde respekt for ham. Herren har vist meg
meget klart og fullstendig at han var en Guds profet, og at
han hadde det hellige prestedømme.» (Conference Report,
okt. 1900, s. 61.)

Joseph F. Smith

«Jeg bærer mitt vitnesbyrd for dere og for verden om at
Joseph Smith ble oppreist ved Guds kraft for å legge
grunnen til dette store siste-dagers-verk, for å åpenbare
evangeliets fylde for verden i denne utdeling, for å gjengi
Guds prestedømme til verden, ved hvilket menn kan utføre
handlinger i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn,
handlinger som vil være godkjent av Gud og være grunn-
festet i hans myndighet. Jeg bærer mitt vitnesbyrd om dette;
jeg vet at det er sant» (Læresetninger fra Kirkens presidenter –
Joseph F. Smith, s. 11–12).

Heber J. Grant

«Jeg fryder meg over Den hellige ånds vitnesbyrd til meg
om at jeg kan stå i all edruelighet og vitne for dere om at
Guds engel . . . virkelig viste seg for gutten Joseph Smith,
og at løftene gutten fikk, har blitt oppfylt, at han ble en
Guds profet, at han døde som martyr for sannheten, at hans
blod vitnet, som alle martyrers blod har gjort i tidligere
tider, om det guddommelige i verket han har opprettet,
og jeg bærer vitnesbyrd for dere om at Gud har gitt meg
kunnskap om at han lever, at Jesus er verdens Frelser, og
at Joseph Smith var en Guds profet.» (James R. Clark, red.:
Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints, 6 bind [1965–75], 5:156–157.)
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George Albert Smith

«Jeg vet at Joseph Smith var en Herrens profet. Selv om han
ga sitt jordiske liv for at hans vitnesbyrd skulle bli bindende
for menneskenes barn, er det like sikkert for meg som at
jeg står her i dag, at han er opphøyet i Forløserens nærhet
og fryder seg over utviklingen av Herrens verk siden
Jesu Kristi evangelium ble gjengitt til jorden med ham som
sitt ydmyke redskap. Jeg er takknemlig for vitnesbyrdet
som brenner i mitt bryst om at dette er vår Faders verk»
(i Conference Report, juni 1919, s. 42).

David O. McKay

«Jeg bærer mitt vitnesbyrd om at Joseph Smith var en Guds
profet, og når jeg sier dette, betyr det at jeg vet at Jesus lever,
at han er vår Forløser, og at dette er hans kirke. Vi er bare
hans representanter. Når vi godtar det, er det lett å godta at
Gud Faderen, våre ånders Fader, lever» (i Conference
Report, sep.–okt 1966, s. 87–88).

Joseph Fielding Smith

«Den ydmyke bondegutten Joseph Smith ble instruert og
opplært som kanskje ingen annen profet noensinne er blitt
undervist og opplært, av guddommelige sendebud sendt fra
vår evige Faders trone og nærhet» (Frelsende læresetninger,
red. Bruce R. McConkie, 3 bind, 1:179–80).

«Jeg har fullkommen kunnskap om profeten Joseph Smiths
guddommelige misjon. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at
Herren oppreiste ham og ga ham åpenbaringer, bud, åpnet
himlene for ham og ba ham stå i spissen for denne fantas-
tiske evangelieutdeling. Jeg er helt overbevist om at han
som ung mann, da han gikk ut for å be, så og befant seg
i Gud Faderens og hans Sønn Jesu Kristi nærhet; dette er
jeg overhodet ikke i tvil om, og jeg vet at det er sant.
Jeg vet at han senere ble besøkt av Moroni, at han mottok
Det aronske prestedømme av døperen Johannes, Det
melkisedekske prestedømme av Peter, Jakob og Johannes,
og at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige – på gud-
dommelig befaling – ble organisert den 6. april 1830»
(Frelsende læresetninger, 1:180).

Harold B. Lee

«Jeg bærer høytidelig vitnesbyrd om Frelserens guddom-
melige misjon og vissheten om hans ledende hånd i denne
kirkes saker i dag, som i alle evangelieutdelinger.

Jeg vet, med et vitnesbyrd som er sterkere enn synsevnen,
at det er som Herren sa: ‘Guds rikes nøkler er overgitt
menneske på jorden [fra profeten Joseph Smith gjennom
hans etterfølgere ned til i dag], og fra dette sted skal evan-
geliet rulle frem til jordens ender. . .’ [L&p 65:2].

Jeg bærer dette vitnesbyrd med hele min sjels overbevisning»
(i Conference Report, okt. 1972, s. 20).

Spencer W. Kimball

«Alle disse verdeners Gud og Guds Sønn, Forløseren, vår
Frelser, overvåket [profeten Joseph Smith]. Han så den levende
Gud. Han så den levende Kristus. Få av alle mennesker som
er skapt, har noen gang fått et glimt av et slikt syn. . . Joseph
tilhørte nå en elitegruppe – de prøvde og pålitelige, og sanne.
Han befant seg i et utvalgt selskap med personer som Abra-
ham beskriver som ‘edle og store’ som var ‘gode’ og som
skulle bli Herrens herskere. (Abraham 3:22–23.)» (The Teachings
of Spencer W.Kimball, red. Edward L.Kimball [1982], s. 430).

Ezra Taft Benson

«Jeg vitner om at Gud gjennom Mormons bok har sørget for
at det i våre dager finnes håndgripelig bevis på at Jesus er
Kristus, og at Joseph Smith er hans profet. (Se L&p 20:8–33.)
Dette annet testamente om Jesus Kristus er en åndelig
beretning om Amerikas tidligere innbyggere. Den ble
oversatt ved Joseph Smith gjennom Guds gave og kraft.
(se L&p 135:3.) De som vil lese og grunne over Mormons
bok og spørre vår evige Fader i Kristi navn om den er sann,
kan selv få vite om den er sann gjennom Den hellige ånds
kraft, på betingelse av at de ber av et oppriktig hjerte, med
ærlig hensikt og med tro på Kristus. (Se Moroni 10:3–5.)»
(i Lys over Norge, jan. 1989, s. 74).

Howard W. Hunter

«Joseph Smith var ikke bare en stor mann, men han var en
inspirert Herrens tjener, en Guds profet. Hans storhet består
i én ting – sannheten i hans erklæring om at han så Faderen
og Sønnen, og at han reagerte på realiteten i denne guddom-
melige åpenbaring. En del av den guddommelige åpen-
baring var instruksjoner om å gjenopprette den sanne og
levende kirke, som ble gjenopprettet i nyere tid slik som
den var på den tid da Frelseren selv virket på jorden. . .

Jeg vitner om at den unge profeten, som på så mange måter
stadig står som det sentrale mirakel i [de]. . . årene som
denne kirke har eksistert, er et levende bevis på at under
Guds hender og under ledelse av verdens Frelser skulle
svake og enkle ting komme frem og bryte ned det som var
mektig og sterkt» (i Lys over Norge, juli 1991, s. 61–62).

Gordon B. Hinckley

«Jeg føler en enorm beundring for og kjærlighet til profeten
Joseph Smith. Mitt hjerte banker for ham, det han led for denne
saken. Han ga sitt liv som vitnesbyrd om at den var sann.
Fra sin barndom og helt til han døde ble han drevet, han ble
jaget, han ble forfulgt, han ble trakassert. Men han gikk frem
med mot, fikk en konvertitt her og en konvertitt der, organi-
serte Kirken, etablerte dens lære og bygget den opp så den
skulle stå gjennom årene som fulgte. Jeg føler ikke noe annet
enn kjærlighet til ham. Jeg høyakter ham, jeg respekterer
ham, jeg beundrer ham, jeg hedrer ham» ( i Heidi S.Swinton:
American Prophet: The Story of Joseph Smith [1999], s. 147).

Vitnesbyrd om Joseph Smith fra profeter i de siste dager
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FORSYNINGSSKJEMA FOR REISEN

Samlet
vekt

Artikler Omkostninger
pr. enhet

Vekt pr. 
enhet

Enheter
tatt med

Samlede
omkostninger

Kompanidagbok

Trekk fra matforsyninger brukt underveis.

Matvarer

Bøker 10 dollar 6,8 kg

Vannbeholdere   5 dollar 2,3 kg

Reparasjonsutstyr for hjul 10 dollar 4,5 kg

Tau   5 dollar 2,3 kg

Ekstra sko   5 dollar 1,4 kg

Sengeutstyr og ulltepper   5 dollar 4,5 kg

Medisin   1 dollar 1,4 kg

Telt 10 dollar 6,8 kg

Matlagningsutstyr 20 dollar 6,8 kg

Fiskesnøre og -kroker  1 dollar —

Møbler 25 dollar 27,2 kg

Jordbruksredskaper 20 dollar 22,6 kg

Salt  50 cent 2,3 kg

Tørket frukt   3 dollar 2,3 kg

Bønner   2 dollar 13,6 kg

Andre artikler

Ris   2 dollar 9 kg

Sukker   3 dollar 4,5 kg

Mel   5 dollar 22,6 kg

Mat og forsyninger til sammen
(Bruk ikke mer enn 200 dollar og ta ikke med mer enn 815 kg.)

Kom dere frem til Saltsjødalen? � Ja � Nei

Matvarer igjen etter:

1.–2. måned 3.–4. måned 5.–6. måned 7.–8. måned 9.–11. måned 12.–14. måned 15.–17. måned 18. måned
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Denne erklæringen ble lest av president Gordon B. Hinckley som en del av hans budskap på 
Hjelpeforeningens hovedmøte 23. september 1995 i Salt Lake City, Utah.

en hellig plikt til å oppdra sine barn i kjærlighet
og rettferdighet, til å dekke deres fysiske og åndelige behov,
til å lære dem å elske og tjene hverandre, til å overholde
Guds bud og å være lovlydige borgere hvor de enn bor.
Ektemenn og hustruer – mødre og fedre – vil bli holdt
ansvarlige for Gud når det gjelder å oppfylle disse for-
pliktelsene.

FAMILIEN er forordnet av Gud. Ekteskap mellom mann
og kvinne er helt avgjørende for hans evige plan. Barn har
rett til å bli født innenfor ekteskapets bånd og til å bli
oppdratt av en far og en mor som hedrer ekteskapsløftene
med fullstendig troskap. Lykke i familien oppnås med
størst sannsynlighet når den er grunnlagt på vår Herre Jesu
Kristi læresetninger. Gode ekteskap og familier opprettes
og opprettholdes når de bygger på prinsippene tro, bønn,
omvendelse, tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfølelse,
arbeid og sunne aktiviteter. Etter guddommelig forordning
skal fedre presidere over sin familie i kjærlighet og rett-
ferdighet, og de er ansvarlige for å sørge for livets
nødvendigheter og beskyttelse for sin familie. En mor er
først og fremst ansvarlig for å ha omsorg for sine barn. I
disse hellige ansvarsoppgaver er fedre og mødre forpliktet
til å hjelpe hverandre som likeverdige partnere. Uførhet,
død eller andre forhold kan nødvendiggjøre individuell
tilpasning. Andre slektninger skulle gi sin støtte når det
er behov for det.

VI ADVARER og sier at den som bryter sin kyskhetspakt,
mishandler sin ektefelle eller sine barn, eller unnlater å
oppfylle sine familieforpliktelser, en dag vil stå til ansvar
overfor Gud. Videre advarer vi og sier at oppløsningen
av familien vil påføre enkeltmennesker, lokalsamfunn og
nasjoner de ulykker som er forutsagt av profeter i oldtiden
og i nyere tid.

VI BER INNTRENGENDE ansvarsbevisste borgere og
myndigheter overalt om å fremme tiltak for å bevare og
styrke familien som samfunnets grunnleggende enhet.

VI, DET FØRSTE PRESIDENTSKAP og De tolv
apostlers råd i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige,
erklærer høytidelig at ekteskap mellom mann og kvinne er
innstiftet av Gud, og at familien står sentralt i Skaperens
plan for hans barns evige fremtid.

ALLE MENNESKER – menn og kvinner – er skapt
i Guds bilde. Hver især er en elsket ånd, sønn eller datter
av himmelske foreldre, og har som sådan en guddommelig
natur og et guddommelig potensial. Kjønn er en
grunnleggende del av enkeltmenneskets førjordiske,
jordiske og evige identitet og hensikt.

I DEN FØRJORDISKE TILVÆRELSE kjente og tilba
Guds åndelige sønner og døtre ham som sin evige Fader og
aksepterte hans plan hvorved hans barn kunne få et fysisk
legeme og høste jordisk erfaring for å utvikle seg mot
fullkommenhet og til sist virkeliggjøre sitt guddommelige
potensial som arvinger til evig liv. Den guddommelige plan
for lykke muliggjør en fortsettelse av familieforholdet
på den andre siden av graven. Hellige ordinanser og pakter
som er tilgjengelige i hellige templer, gjør det mulig for
enkeltmennesker å vende tilbake til Guds nærhet og for
familier å bli evig forenet.

DEN FØRSTE BEFALING Gud ga til Adam og Eva,
gjaldt deres mulighet, som mann og hustru, til å bli
foreldre. Vi erklærer at Guds befaling til sine barn om å bli
mange og fylle jorden fortsatt står ved makt. Vi erklærer
videre at Gud har befalt at formeringsevnens hellige kraft
utelukkende skal brukes mellom en mann og en kvinne
som er lovlig viet som ektemann og hustru.

VI ERKLÆRER at den måte hvorved jordisk liv blir
skapt, er guddommelig forordnet. Vi stadfester livets
hellighet og dets betydning i Guds evige plan.

MANN OG HUSTRU har et høytidelig ansvar for
å elske og ha omsorg for hverandre og for sine barn.
«Barn er en gave fra Herren» (Salme 127:3). Foreldre har

FAMILIEN
EN ERKLÆR ING TI L VERDEN

DET FØRSTE PRESIDENTSKAP OG DE TOLV APOSTLERS RÅD

I JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE
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Idet vi minnes Jesu Kristi fødsel for to tusen år siden,
bærer vi vårt vitnesbyrd om realiteten av hans uforlig-
nelige liv og den uendelige kraft i hans store sonoffer.

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

Han var Det gamle testamentes store Jehova og Det
nye testamentes Messias. Under ledelse av sin Fader var
han jordens Skaper. “Alt er blitt til ved ham, og uten ham
er ikke noe blitt til av alt som er blitt til” (Johannes 1:3).
Selv om han var syndfri, ble han døpt for å fullbyrde all
rettferdighet. Han “gikk omkring og gjorde vel” (Ap.gj.
10:38), men likevel ble han foraktet for det. Hans evan-
gelium var et budskap om fred og velvilje. Han oppfor-
dret alle til å følge hans eksempel. Han vandret på
Palestinas veier, helbredet de syke, fikk de blinde til å se
og oppvekket de døde. Han forkynte evighetens sannhe-
ter, realiteten av vår førjordiske tilværelse, hensikten
med vårt liv på jorden og Guds sønners og døtres mulig-
heter i det kommende liv.

Han innstiftet nadverden som en påminnelse om sitt
store sonoffer. Han ble arrestert og fordømt på falske
anklager, erklært skyldig for å tilfredsstille en mobb og
dømt til døden på Golgatas kors. Han ga sitt liv for å sone
for hele menneskehetens synder. Hans offer var en stor
stedfortredende gave til beste for alle som noen gang vil ha
levet på jorden.

Vi vitner høytidelig om at hans liv, som er sentralt i hele
menneskehetens historie, hverken begynte i Betlehem
eller ble avsluttet på Golgata. Han var Faderens førstefød-
te, den enbårne Sønn i kjødet, verdens Forløser.

Han oppsto fra graven for å bli “førstegrøden av dem
som er sovnet inn” (1. Korinterbrev 15:20). Som den opp-
standne Herre besøkte han dem som han hadde kjær i
livet. Han betjente også de “andre får” (Johannes 10:16) i
oldtidens Amerika. I nyere tid viste han og hans Fader seg

for gutten Joseph Smith og innledet den lenge lovede
“husholdning i tidenes fylde” (Efeserbrevet 1:10).

Om den levende Kristus skrev profeten Joseph: “Hans
øyne var som ildslue, hans hår var hvitt som nyfallen sne,
hans ansikt skinte klarere enn solen, og hans stemme var
som lyden av mektige fossefall, ja, endog Jehovas røst,
sigende:

Jeg er den første og den siste, jeg er den som lever, jeg
er den som ble ihjelslått; jeg er eders talsmann hos
Faderen” (L&p 110:3–4).

Profeten erklærte også om ham: “Og nu, efter de mange
vitnesbyrd som er gitt om ham, er dette vitnesbyrd som vi
gir om ham, det siste av dem alle: At han lever!

For vi så ham, ja ved Guds høyre hånd, og vi hørte røs-
ten idet den vitnet om at han er Faderens Enbårne—

At ved ham, og gjennom ham, og av ham, er verdener
og var verdener skapt og deres innbyggere er født sønner
og døtre av Gud” (L&p 76:22–24).

Vi erklærer høytidelig at hans prestedømme er gjengitt
og hans kirke gjenopprettet på jorden—”bygd opp på
apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnestenen er
Kristus Jesus selv” (Efeserbrevet 2:20).

Vi vitner om at han en dag vil komme tilbake til jorden.
“Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det”
(Jesaja 40:5). Han vil regjere som kongers Konge og her-
rers Herre, og ethvert kne skal bøye seg, og hver tunge skal
prise ham. Enhver av oss skal stå for å bli dømt av ham
etter våre gjerninger og vårt hjertes ønsker.

Som hans rettmessig ordinerte apostler bærer vi vitnes-
byrd om at Jesus er den levende Kristus, Guds udødelige
Sønn. Han er den store kong Immanuel, som i dag står ved
sin Faders høyre hånd. Han er verdens lys, liv og håp. Hans
vei er den sti som fører til lykke i dette liv og evig liv i den
kommende verden. Gud være lovet for hans guddommeli-
ge Sønns uforlignelige gave.

DEN LEVENDE KRISTUS
APOSTLENES VITNESBYRD

JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE

DET FØRSTE PRESIDENTSKAP DE TOLVS QUORUM

1. januar 2000
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Mount Everest, 8850 meter over havet, er verdens høyeste fjell. Mount Everest er en del av fjellkjeden Himalaya, 
og ligger på grensen mellom Nepal og Tibet. Klatrere risikerer å bli skadet eller omkomme på grunn av oksygenmangel,
utmattelse, snøskred og fall. Mellom 1953 og 1998 nådde 1057 toppen. I samme periode mistet 147 personer livet i forsøket.
(Se mnteverest.net www.mnteverest.net [åpnet 3. mai 2000].)
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