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Hjelp for lcereren 

Studiekurs 

Forberedelse 
til a motta 
prested0mmet 

Leksjoner for jul 
og paske 

Frelseren IEBrte oss hvor viktig det er a etterleve budene og undervise i dem da 
han sa: "Den som holder dem og IEBrer andre dem, han skal kalles stor i himlenes 
rike" (Matteus 5: 19). Du har fatt det hellige ansvar a hjelpe barna a ICBre hvordan 
de kan ho Ide sine dapspakter og styrke sine vitnesbyrd. I den tiden hver enkelt 
pike forbereder seg til a bli en ung kvinne, og hver gutt forbereder seg til a bli en 
ung mann og motta prested0mmet, kan du 0ve viktig og god innflytelse pa deres 
liv. 

I 1831, kort tid etter at Kirken var blitt organisert, forkynte Frelseren at ICBrerne 
skulle "undervise i mitt evangeliums prinsipper som de er i Bibelen og Mormons 
bok" (L&p 42: 12), som var alt som var tilgjengelig av hellig skrift pa den tiden. I 
dag er IEBrerne ansvarlige for a undervise i de hellige sannheter ut fra alle 
standardverkene, ogsa LCBre og pakter og Den kostelige perle, for a hjelpe barna 
a utvikle tro pa Gud og pa hans S0nn, Jesus Kristus. 

Alie barn som er 8 til og med 11 ar pr. 1. januar, skal undervises ut fra en av 
b0kene PrimEBr 4, 5, 6 og 7. Kun ett studiekurs benyttes hvert ar for alle barna i 
denne aldersgruppen. I l0pet av en fire-ars periode vii barna studere alle 
standardverkene. PrimEBr 4 er basert pa Mormons bok, PrimCBr 5 pa Kirkens 
historie, LCBre og pakter og Joseph Smith - Historie i Den kostelige perle, PrimEBr 
6 pa Det gamle testamente og Mose bok og Abrahams bok i Den kostelige perle, 
og PrimCBr 7 pa Det nye testamente. 

Klassene organiseres etter lokale behov og antall barn i alderen 8 til og med 11 ar. 
Uansett hvordan klassene organiseres, ma du forsikre deg om at alle barna far 
fullgod undervisning. 

Nar barna fyller 12 ar, begynner de a ga til Unge kvinner eller Det aronske 
prested0mme under samlingsstunden. Men de fortsetter i sin PrimCBr-klasse i 
S0ndagsskole-tiden til 1. januar, da de begynner a ga i S0ndagsskolen. 

En spesiell leksjon, "Prested0mmet kan velsigne oss", ertatt med i denne boken. 
Leksjonen skal brukes av IEBrere for elleve ar gamle barn nar guttene forbereder 
seg til a bli diakoner og pikene til a ga over i Unge kvinner. Bruk leksjonen f0r det 
f0rste barnet i klassen fyller tolv. Be om Herrens veiledning nar du forbereder og 
fremlegger leksjonen, slik at barna vii forsta hva prested0mmet er, hvordan det 
kan velsigne dem, og hvordan de kan vise seg ansvarsbevisste nar det gjelder 
a hedre prested0mmet. 

Denne boken har ingen spesielle leksjoner for jul eller paske. Hvis du 0nsker en 
spesiell leksjon for disse h0ytidene, kan du tilrettelegge en pa grunnlag av 
Mormons bok, Det nye testamente og andre kilder som f.eks. bildesettet Kunst 
inspirert av evangeliet og passende stoff fra Lys over Norge. Planlegg leksjoner 
som vii hjelpe barna a f01e seg nCBrmere Jesus Kristus og a forsta hans misjon. 
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Dette studiekurset dreier seg om gjenopprettelsen av Jesu Kristi kirke i de siste 
dager gjennom profeten Joseph Smith. Etterhvert som du formidler og forteller om 
de historiske beretningene i leksjonen og utdragene fra L&re og pakter og Den 
kostelige perle, kan barna fa sterkere vitnesbyrd om gjenopprettelsen av Kristi 
kirke og om profeten Joseph Smiths guddommelige misjon. De kan ogsa bli glade 
i og sette pris pa de hellige som gjennomgikk vanskeligheter og forf01gelser og 
likevel forble trofaste mot Jesu Kristi evangelium. 

Oppmuntre barna til a Iese hjemme de utvalgte skriftstedene som er oppgitt under 
"Forslag til hjemmelesning" i slutten av hver leksjon, enten for seg selv eller 
sammen med familien. Etterhvert som barna l&rer viktige prinsipper fra disse 
leksjonene, vii de ta et st0rre 0nske om a holde de paktene de har sluttet med 
Gud, og yte tjeneste i hans kirke livet gjennom. Disse sannhetene vii ogsa gi dem 
styrke til a motsta fristelser i dagens Verden. 

For a oppfylle ditt hellige kall til a undervise barn b0r du V&re beredt bade mentalt 
og andelig. En del av denne forberedelsen er a forsta prinsippene du underviser i, 
og ha et vitnesbyrd om dem. Frelseren, den stmste av alle l&rere, l&rte oss 
hvordan vi skulle forberede oss for a undervise andre i hans evangelium: 

0 S0k ydmykt Anden ved b0nn. Herren har sagt: "V&r du ydmyk; og Herren, din 
Gud, skal lede dig ved handen, og gi dig svar pa dine b0nner" (L&p 112:1 O). 
Hvis vi er ydmyke, vii vi bli velsignet slik at vi vet hva Herren 0nsker at vi skal 
l&re hans barn. 

0 Studer Skriften og det profeter i de siste dager har sagt. Det er stor kraft i a 
l&re Herrens ord og grunne pa dem. Han befalte oss: "S0k f0rst a erholde mitt 
ord, og da skal din tunge bli l0st. Hvis du da 0nsker det, skal du fa min And og 
mitt ord, ja, Guds kraft til a overbevise menneskene" (L&p 11 :21 ). 

En profet i de siste dager, president Ezra Taft Benson, har pany bekreftet vart 
behov for a l&re Herrens ord: "Jeg b0nnfaller dere om a forplikte dere pa ny til 
a studere Skriften. Fordyp dere i den daglig, slik at dere vii ha Andens kraft 
med dere i deres kall." (Lys over Norge, nr. 6 1986, s. 83.) 

• Hold dine pakter. Din evne til a bli ledet av Anden avhenger av hvor trofast du 
holder paktene du har inngatt med din himmelske Fader. Du vii ogsa v&re et 
godt eksempel nar du "iaktta[r] og holde[r] paktene" (L&p 42: 13). Nar barn ser 
din kj&rlighet til Frelseren og ditt 0nske om a etterleve evangeliet, vii de bli mer 
motivert til a f01ge ham. 

• Let etter mater a hjelpe barna pa sa de kan f01e Frelserens kj&rlighet. Fortell 
dem ofte hvor glad du er idem, og vis anerkjennelse for deres verdi og 
potensial. Din kj&rlighet og godhet vii hjelpe barna til a forsta hvilken kj&rlighet 
deres himmelske Fader og Jesus Kristus har til dem. Den vii ogsa hjelpe dem til 
a l&re a elske andre. 

Denne boken vii hjelpe deg a forberede leksjoner om hendelser i Kirkens historie i 
de siste dager, og om utvalgte avsnitt fra L&re og pakter og Joseph Smith -
Historie i Den kostelige perle. Leksjonene bygger pa hverandre for a hjelpe barna 
a fa en bedre forstaelse av at L&re og pakter er den av Skriftens b0ker som 
forteller om gjenopprettelsen og organiseringen av Jesu Kristi kirke i de siste 
dager. Bruk leksjonene i den rekkef01ge de har i boken. Hver leksjon dreier seg om 



et prinsipp i evangeliet og hvordan barna kan anvende prinsippet i livet, men 
hovedformalet med alle leksjonene er a hjelpe barna a utvikle vitnesbyrd om Jesu 
Kristi gjenopprettede kirke. 

Undervis pa klassens niva, og husk at det er viktigere at klassemedlemmene 
forstar enn at du far gjennomgatt alt stoffet i en leksjon. Nar leksjonene er godt 
forberedte og interessante, vii barna bli mer motiverte til a lytte og lcere. Nar du 
forbereder deg og underviser ved Anden, vii du hjelpe barna a styrke sine 
vitnesbyrd om sannheten av det gjengitte evangelium og om Joseph Smith som 
gjenopprettelsens profet. 

F0lgende trinn vii hjelpe deg a bli bedre forberedt til a undervise barna i klassen 
effektivt: 

I. Be om Andens veiledning og studer leksjonens formal, de historiske 
beretningene i leksjonen og skriftstedene som er oppf0rt under "Forberedelse", 
en uke eller to fm leksjonen skal gjennomgas. Les om igjen leksjonens formal, 
de historiske beretningene og skriftstedene, og tenk over hvordan de angar 
barna i klassen din. Spm deg selv: "Hva er de viktigste begrepene eller 
sannhetene barna kan lcere fra denne leksjonen? Hvordan kan denne leksjonen 
hjelpe barna a utvikle tro pa Jesus Kristus, styrke deres vitnesbyrd og gj0re 
dem i stand til a motsta fristelser av det onde som de stilles overfor?" Skriv ned 
ideer som dukker opp. 

Boken Evangeliets prinsipper (31110 170) ble laget som en personlig 
studieveiledning i evangeliets grunnleggende prinsipper og lceresetninger. 
Bestemte kapitler i denne boken er oppf0rt under "Forberedelse" i noen 
leksjoner. Disse kapitlene kan hjelpe deg i forberedelsen til a undervise i 
hovedprinsippet eller -lceresetningen i leksjonen. Et eksemplar av Evange/iets 
prinsipper finnes kanskje i m0tehusets bibliotek, eller den kan kj0pes fra Nordisk 
Distributions Center. 

2. Leksjonene forteller deg ikke ngyaktig hvordan du skal undervise fra Skriften og 
om de historiske beretningene, sa du skulle s0ke Anden for a fa hjelp til a 
avgj0re hva du bm gjennomga og hvordan. Bruk forskjellige undervisnings
metoder fra uke til uke (se "Undervis fra Skriften og historiske beretninger" 
nedenfor). Planlegg a involvere elevene sa mye som mulig i lcereaktivitetene. 

3. Velg fra "Diskusjons- og anvendelsesspmsmal" de som best vii hjelpe barna a 
forsta de historiske beretningene og skriftstedene og anvende dem pa seg selv. 
Du kan bruke spmsmalene nar som heist i leksjonen. Du trenger ikke a bruke 
alle. 

4. Les "Berikende aktiviteter" og planlegg nar og hvordan du vii bruke de 
aktivitetene du fgler best vii hjelpe barna i klassen a forsta skriftstedene, de 
historiske beretningene og forms.let med leksjonen. Alie klasser vii vcere 
forskjellige, og enkelte aktiviteter som passer godt for en gruppe, passer 
kanskje ikke sa godt for en annen gruppe. 

5. Planlegg a fortelle om passende personlige erfaringer som underbygger 
formalet med leksjonen. La Anden lede deg nar du forteller klassen om 
personlige erfminger og nar elevene forteller deg og hverandre om egne 
opplevelser. Enkelte personlige opplevelser og familieopplevelser er meget 
hellige eller private og skulle ikke omtales offentlig. 
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Du skulle alltid s0ke Anden mens du forbereder deg og gjennomgar leksjonene 
(se Alma 17:2-4, L&p 42:12-14, 50:17-22). Anden vii hjelpe deg a forsta hvordan 
du kan gjme leksjonene interessante og meningsfylte for barna du underviser. 

Enkelte av barna i klassen din er kanskje ikke kjent med Skriften. Nar dere leser 
sammen, ma du v03re oppmerksom pa disse elevene, som kanskje trenger hjelp 
til a I03re hvordan de skal sla opp i Skriften. Du blir kanskje n0dt til a bruke litt tid i 
begynnelsen av aret, spesielt hvis du underviser sma barn, pa a vise hvordan man 
finner skriftsteder. 

Kildene som er benyttet tilde historiske beretningene, er oppf0rt i slutten av 
boken under "Henvisninger". Du kan se i disse kildene hvis du 0nsker mer 
informasjon om en spesiell hendelse som er nevnt i de historiske beretningene. 

Fors0k forskjellige mater a fremlegge stoffet pa for a holde pa barnas interesse. 
F0lgende forslag kan hjelpe deg a benytte en mengde forskjellige metoder nar du 
underviser: 

1. Fortell beretninger fra Skriften eller historiske beretninger med dine egne ord. 
Fors0k a hjelpe barna a se for seg hendelsene og menneskene idem. Hjelp 
barna a forsta at menneskene dere snakker om, virkelig har levd, og at 
hendelsene virkelig har funnet sted. 

2. La barna Iese beretningen eller utvalgte vers direkte fra Skriften. Husk at 
kanskje ikke alle barn leser godt, og at leseferdigheten ikke bestemmes av 
alderen. Hvis alle barna kan Iese, kan du gi dem noen minutter til a Iese inni 
seg. Etterpa kan dere drofte det de har lest. Bruk diskusjonstiden nar barna er 
ferdige med a Iese, til a hjelpe dem a forsta vanskelige ord og skriftsteder. 

3. Bruk de foreslatte bildene til a hjelpe barna a se for seg hva som skjedde. De 
fleste leksjonene har forslag til bilder oppf0rt under "N0dvendig materiel!". 
Disse bildene er nummererte og f01ger boken. Noen av bildene er ogsa med i 
bildesettet Kunst inspirert av evangeliet eller i m0tehusets bibliotek 
(katalognumrene er oppf0rt under "N0dvendig materiel!"). Noen av disse 
bildene har historien trykt pa baksiden. Du kan ogsa bruke andre aktuelle 
bi Ider. 

4. La barna dramatisere en historisk beretning. (Pass pa at dramatiseringene 
ikke trekker oppmerksomheten bort fra betydningen av hendelsene.) Du kan 
ta med enkle rekvisitter, som en hatt, jakke osv., og la barna rollespille hele 
eller deler av beretningen. Spm barna hva de ville f01t hvis de hadde vffirt de 
menneskene de forestiller. 

5. Tegn enkle figurer eller illustrasjoner pa tavlen, eller bruk bilder eller utklipp, 
mens du forteller beretninger "fra Skriften og historiske beretninger. 

6. Arranger et opplesningsteater der flere barn leser et manuskript som forteller 
en del av en historie fra Skriften eller en historisk beretning. Der deter aktuelt, 
lar du barna Iese direkte fra Skriften. 

7. lnnby en far eller mor, et medlem av wardet eller grenen eller et av barna i 
klassen til a fortelle en historie fra Skriften eller en historisk beretning. La 
vedkommende fa en uke eller to til a forberede seg, og pass pa a gi ham eller 
henne en tidsramme for presentasjonen. 

8. Gi barna en enkel forhandsprove, som en riktig-galt-prove eller en kort svar
konkurranse, for du gjennomgar et prinsipp eller en historisk beretning. Forklar 
klassen at du 0nsker a finne ut hvor mye de vet om prinsippet eller 
beretningen. Gi dem den samme proven etterpa sa de kan se hva de har I03rt. 



Gjennomf121ring 
av klassediskusjon 

9. Skriv pa tavlen eller lag ordstrimler av viktige ord eller navn pa mennesker i 
fortellinger ·fra Skriften eller historiske beretninger. Fa barna til a lytte etter 
disse ordene eller navnene mens du forteller. Hjelp barna a bygge opp sitt 
vokabular sa de bedre kan forsta Skriften og like a Iese i den hjemme. 

10. F121r du gjennomgar leksjonen, skriver du sp12wsmal om historiene ·fra Skriften 
og de historiske beretningene pa tavlen. Nar barna h121rer svarene under 
beretningene, stopper du opp og dmfter sp0rsmalene og svarene. 

11. Fortell historien -fra Skriften eller den historiske beretningen, og la deretter 
barna melde seg frivillig til a gjenfortelle de delene de liker best. Du kan be en i 
klassen begynne pa beretningen, og sa kalle pa andre barn til a fortsette. 

12. Spill et lydbandopptak av utvalgte vers fra Skriften. 

13. Spill et spill der man skal finne ting som h121rer sammen. Lag to og to kort eller 
ark - 7 ,5 x 12 ,5 cm - som h0rer sammen. I fglgende eksempel skriver du 
tallet til en trosartikkel pa ett kort, og n0kkelord eller begreper fra samme 
trosartikkel pa det andre kortet. Bland kortene eller arkene, og legg dem med 
forsiden ned pa et bord eller pa gulvet. La barna komme frem en for en og 
snu to kort. Les h121yt det som star pa hvert enkelt kort. Hvis kortene h121rer 
sammen, blir de liggende med forsiden opp. Hvis kortene ikke h121rer sammen, 
legges de med forsiden ned igjen, og et annet barn far prnve seg. Fortsett til 
alle kortene er blitt satt riktig sammen. 

Du kan bruke flZllgende sett til et spill om Trosartiklene: 

1 - Guddommen 

2-Adam 

3 - Forsoningen 

4 - F0rste prinsipper og ordinanser 

5 - Hender 

6 - Organisasjon 

7 - Gaver 

8- Guds ord 

9 - Apenbaring 

1 O - Ti stammer 

11 - Dyrke 

12 - Loven 

13 - Prisverdig 

14. Lek en lek med diskusjonssp121rsmal. Legg flere sp121rsmal i en beholder, og la 
elevene etter tur trekke et av disse sp121rsmalene og svare pa det. 

Deltagelse i diskusjoner og andre lcereaktiviteter vii hjelpe barna a lcere prinsipper i 
evangeliet. F121lgende retningslinjer kan hjelpe deg a stille meningsfylte sp121rsmal og 
stimulere til diskusjon i klassen: 

1. Still sp121rsmal og oppgi skriftstedhenvisninger sa elevene kan finne svarene i 
Skriften. 
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2. Still spmsmal som ikke kan besvares med "ja" eller "nei", men som krever 
tankevirksomhet og diskusjon. Spmsmal som begynner med hvorfor, hvordan, 
hvem, hva, nar og hvor, er vanligvis mest effektive. 

3. Vffir fintf01ende overfor barn som n01er med a delta. Involver elever som 
vanligvis ikke deltar, ved a nevne dem ved navn og stille dem et spmsmal du 
f01er at de kan svare pa. Gi dem tid til a svare. Hjelp dem, om n0dvendig, men 
fmst etter at de har fatt tid til a tenke seg om og svare. 

4. Oppmuntre barna til a fortelle hva de f01er for det de lffirer. Gi positive 
kommentarer til deres bidrag. 

5. Gi barna oppriktige komplimenter nar de besvarer sp0rsmal. Hjelp dem a bli 
klar over at det de tenker og f01er, er vikl:ig. 

Hjelp barna a anvende det de har lffirt, pa seg selv. Jakob oppfordret oss til a 
Vffire "Ordets gjmere, ikke bare dets h0rere" (Jakobs brev 1 :22). F0lgende ideer 
kan hjelpe deg i denne oppgaven: 

1 . Nar du tilskyndes av Anden, bffirer du vitnesbyrd om sannhetene du lffirer 
barna. Leksjonene dine vii fa sterkere gjennomslag nar du underviser med 
oppriktighet og overbevisning. 

2. Oppmuntre barna til a ta med seg sine egne eksemplarer av Skriften til klassen. 
Ha noen ekstra eksemplarer liggende i tilfelle barna ikke har sine egne eller 
glemmer a ta dem med. Hvis wardet eller grenen har et bibliotek, kan du 
kanskje fa tak i eksemplarer av Skriften der. Gjennom aret oppfordrer du 
klassens medlemmer til a merke bestemte vers i Skriften som har meningsfylt 
anvendelse for dem, i sine egne b0ker (ikke i bibliotekb0ker). De kan for 
eksempel merke Lffire og pakter 3:7, 4:2, 8:2-3 og 14:7. 

3. Be barna fortelle hva de har lffirt. Sp0r dem hvordan de kan anvende de 
prinsippene i evangeliet som gjennomgas i leksjonen, pa seg selv. 

4. Opptre som reporter og intervju barna som om de var mennesker vi leser om i 
Kirkens historie. Be dem fortelle deg om detaljer i den historiske beretningen, 
og hva de f0ler for det som fant sted. 

5. Del klassen i to eller flere sma grupper. Etter at du har fortalt en historie fra 
Skriften eller en historisk beretning, lar du hver gruppe skrive ned de viktige 
prinsippene i beretningen. La deretter gruppene etter tur dmfte hvordan disse 
prinsippene angar dem. 

6. Gjennomfm en skriftstedjakt: Gi klassens medlemmer en ledetrad, f.eks. en 
hendelse, en situasjon eller et problem. Utfordre dem deretter til a finne et 
aktuelt skriftsted. La de barna som fmst finner et passende skriftsted, hjelpe 
resten av klassen med a finne det. La dem deretter fortelle hvorfor skriftstedet 
passer til det de fikk oppgitt. 

7. Fortell om konkrete situasjoner hvor du har sett barna folge prinsippet dere 
snakker om. Hvis du f.eks. har en leksjon om a Vffire snill, kan du nevne noen 
situasjoner hvor du har sett barna Vffire snille mot andre. 

8. Oppfordre barna til a fortelle sine familier om det de har lffirt. S0k Andens 
inspirasjon mens du overveier hvilken del av leksjonen du kan foresla at barna 
forteller hjemme. De kan fortelle en historie, dmfte et sp0rsmal eller lede en 
aktivitet ·fra leksjonen for familien sin. Vffir fintf0lende overfor barn som har en 
spesiell familiesituasjon, og som kanskje ma dele det de har lffirt, med andre 
voksne som er viktige for dem. 
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9. F0lg opp oppdragene. Hver gang du gir et oppdrag eller en utfordring, ma du 
passe pa at du neste uke i begynnelsen av klasseperioden sp0r barna om 
deres erfaringer. 

Din holdning til Skriften vii 0ve en viktig innflytelse pa barna i klassen. Be om 
Andens veiledning og avgj0r hvordan du kan oppmuntre barna til a Iese i Skriften 
pa egen hand og sammen med familien. Hjelp barna a erfare hvordan deter a sa 
Guds ord i hjertet og sa nCBre det. Da vii det vokse og bli godt (se Alma 32:28). I 
slutten av hver leksjon er det et "Forslag til hjemmelesning". Du kan gi hvert barn 
en papirlapp med disse versene pa hver uke, eller du kan gi dem et bokmerke 
hvor de kan skrive leseforslaget for hver uke. VCBr positiv og kreativ nar det gjelder 
a oppmuntre barna. 

UtenatlEBring av skriftsteder kan VCBre en effektiv metode for a IEBre sannheter i 
evangeliet. De fleste barn liker a ICBre utenat nar du bruker interessante og kreative 
metoder. F0lgende forslag er morsomme mater a hjelpe barn med a ICBre utenat 
pa: 

1 . Skriv den f0rste bokstaven i hvert ord som skal ICBres utenat, pa tavlen eller pa 
en plakat. Du kan f.eks. lage f01gende plakat for teksten til den f0rste 
trosartikkel: 

Vt p G, d e F, o p h S, J K, o p D h a 
Pek pa bokstavene etterhvert som du sier ordene de star for. Gjenta skriftstedet 
noen ganger, og la barna si det nar de kan det. Snart vii de ikke trenge 
plakaten. 

2. Del skriftstedet opp i korte ordgrupper. Si hver ordgruppe h0yt. Begynn med 
slutten og arbeid deg bakover, sa barna far si den minst kjente delen f0rst. I 
LEBre og pakter 4:2 kan barna f.eks. si "Sa I kan sta ulastelige for Gud pa den 
ytterste dag" flere ganger. Sa kan de tilf0ye ordgruppen foran: "Se til ... at I 
tjener ham av hele eders hjerte, makt, sinn og styrke." Deretter kan de si hele 
verset. 

3. Hvis barna leser godt, kan du lage et skriftlig eksemplar av skriftstedet til hvert 
barn. Klipp hvert eksemplar opp i ord eller strimler med ordgrupper. Nar dere 
har fremsagt verset sammen noen ganger, gir du hvert barn et sett st1'imler og 
lar dem hver for seg legge strimlene i riktig rekkef01ge. 

4. Gjenta skriftstedet flere ganger, og stopp opp og la et barn si neste ord eller 
ordgruppe. La deretter et annet barn tilf0ye et annet ord eller en ordgruppe. 
Fortsett til alle barna har fatt pmve minst en gang. 

5. Bruk musikk til a hjelpe barna a ICBre utenat. 

6. Gi hvert barn (eller gruppe av barn) et ord eller uttrykk fra et skriftsted. Pass pa 
at du far med alle ordene fra skriftstedet. La barna si ordene eller uttrykkene 
sine i rekkef01ge. (Det f0rste barnet sier for eksempel det f0rste ordet eller 
uttrykket, barn nummer to sier neste ord og sa videre gjennom verset.) Gjenta 
flere ganger. 

7. Skriv et skriftsted pa tavlen ell er pa en plakat. Si skriftstedet flere ganger, mens 
du gradvis stryker ut eller dekker over flere og flere ord helt til barna har ICBrt 
hele skriftstedet utenat. 
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Bruk ekstra tid klokt Hvis du blir ferdig med den tilrettelagte leksjonen felr klassetiden er over, kan du 
improvisere en aktivitet for a utnytte resten av tiden. F0lgende forslag kan hjelpe 
deg a bruke denne tiden effektivt: 

Musikk i 
klasserommet 

1 . La noen av barna snakke om sine favoritthistorier fra Skriften eller fra Kirkens 
historie. 

2. Gjennomf0r en skriftstedjakt ved a gi barna ledetrader til et viktig skriftsted de 
allerede har merket. La dem arbeide sammen parvis eller i sma grupper for a 
finne det riktige skriftstedet. 

3. Hjelp barna a lffire utenat et skriftsted eller en trosartikkel fra leksjonen. 

4. La barna komme med ideer til hvordan de kan benytte prinsippene fra 
leksjonen hjemme, pa skolen og sammen med sine venner. 

5. Del klassen i grupper, og la dem etter tur stille hverandre sp0rsmal om 
leksjonen. 

6. La hvert barn skrive et sitat med trykte bokstaver eller tegne et bilde knyttet til 
leksjonen som de kan ta med seg hjem og sette opp som en paminnelse om 
formalet med leksjonen. 

7. Be barna merke (i sine egne standardverker) skriftsteder for fremtidig studium. 
Du kan be barna merke vers fra leksjonen som de liker spesielt godt, eller du 
kan foresla vers som du tror vii minne barna om formalet med leksjonen. 

8. Bruk aktuelle r1istorier, artikler eller aktiviteter fra Lys over Norge. 

9. Repeter prinsipper eller historier fra Skriften og historiske beretninger fra 
tidligere leksjoner. 

Lffiring av evangeliet kan berikes og styrkes gjennom musikk. Ofte blir barn bedre 
i stand til a huske og lffire ved hjelp av musikk. 

Du trenger ikke a kunne spille selv for a bruke passende musikk til a hjelpe barna 
til a f0le Anden og lffire om evangeliet. Du kan spille en kassett, eller la gjester 
fremfme et musikknummer fra Sa/mer eller Barnas sangbok under eller i 
begynnelsen av en leksjon for a underbygge et prinsipp. Du kan ogsa synge eller 
Iese teksten til sanger sammen med barna for a involvere demi leksjonen. Bruk 
Primffir-sanger sa ofte som mulig. 

Samlingsstunden Av og til vii klassen bli bedt om a gi enkle fremfelrelser med tilknytning til evangeliet 
i samlingsstunden i Primffir. Disse presentasjonene skulle hentes fra leksjoner, 
kreve lite 0velse og bidra til a underbygge prinsippene du har undervist i. Du kan 
bruke ffZllgende ideer til presentasjoner i samlingsstunden: 

1. Dramatisere en historie "fra Skriften. 

2. Fremsi utenatlffirte skriftsteder sammen som klasse. 

3. Fremsi en trosarl:ikkel og forklare hva den betyr. 

4. Rollespille en anvendelse for var egen tid av et prinsipp i evangeliet. 

5. Tilpasse en berikende aktivitet. 

XII 



Trosartiklene 

Forsta barn fra 8 
til og med 11 ar 

Spesielle retnings
linjer for a engasjere 

Du skulle flette inn trosartiklene i leksjonene dine og oppmuntre hvert enkelt barn 
til a lcere trosarl:iklene utenat f0r de flyttes opp fra Primcer. Benytt enhver anledning 
til a hjelpe barna a lcere, forsta og fremsi trosartiklene. 

For a kunne hjelpe barna a lcere og fa selvtillit, er det n0dvendig at du forstar 
deres behov og karakteristiske scertrekk og planlegger passende aktiviteter og 
undervisning. Ncermere informasjon om karakteristiske scertrekk hos barn i denne 
alderen "finner du i Undervisning- intet st0rre ka/I (33043 170), side 49-51. Denne 
boken finnes kanskje i m0tehusets bibliotek, eller den kan kj0pes ved Nordisk 
Distributions Center. 

funksjonshemmede Frelseren var et eksempel for oss nar det gjelder a fole og vise medf01else med 
funksjonshemmede. Dahan bes0kte nephittene etter oppstandelsen, sa han: 

"Er det noen syke blant eder? Bring dem hit. Har I noen som er lamme, blinde, 
halte, kmplinger, spedalske, som har sott eller er d0ve eller lider pa noen mate? 
Bring dem hit, og jeg vii helbrede dem, for jeg har medlidenhet med eder." (3. 
Nephi 17:7.) 

Som Primcer-lcerer har du en glimrende anledning til a vise barmhjertighet. Selv 
om du ikke er utdannet til a gi profesjonell hjelp, kan du forsta og stimulere barn 
med funksjonshemninger. Deter n0dvendig a ha omsorg, forstaelse og et 0nske 
om a innlemme alle elevene i lcereaktivitetene. 

Funksjonshemmede barn kan pavirkes av Anden uansett hvilket forstaelsesniva 
de befinner seg pa. Selv om enkelte barn kanskje ikke er i stand til a vcere i 
Primcer hele tiden, trenger de a fa anledning til a vcere der om sa bare en kort 
stund for a f01e Anden. Det kan vcere nyttig at en som er oppmerksom pa barnets 
behov, er sammen med barnet i Primcer i tilfelle han eller hun trenger noe tid borte 
'fra hele gruppen. 

Enkelte i klassen kan ha problemer i form av lcerevansker, et svekket intellekt, 
sprak- eller taleproblemer, darlig syn eller hmsel, adferdsproblemer og problemer 
med a forholde seg til andre, mental sykdom, bevegelseshemmelse eller kroniske 
helseproblemer. For enkelte kan spraket eller det kulturelle milj0et vcere ukjent og 
vanskelig. Uansett individuelle omstendigheter har alle barn de samme behov for a 
bli elsket og akseptert, for a lcere evangeliet, for a t01e Anden, for a delta pa en 
vellykket mate og for a tjene andre. 

F0lgende retningslinjer kan hjelpe deg a undervise et funksjonshemmet barn: 

• Se utover funksjonshemningen og bli kjent med barnet. Veer naturlig, vennlig og 
kjcerlig. 

• Gj0r deg kjent med barnets spesielle sterke sider og utfordringer. 

• Anstreng deg til det ytterste for a undervise og minne elevene om deres ansvar 
for a respektere alle i klassen. A hjelpe en ·runksjonshemmet elev kan for hele 
klassen vcere en lcereerfaring mht. a bli mer Kristus lik. 
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Hvordan takle 
problemer med 
mishandling 

XIV 

• Finn frem til den beste undervisningsmetoden for barnet ved a snakke med 
foreldrene, med andre familiemedlemmer og, nar deter aktuelt, med barnet. 

• F0r du beret funksjonshemmet barn om a Iese, holde b0nn eller delta pa annen 
mate, spm du hva vedkommende f01er for a delta aktivt i klassen. Legg vekt pa 
hvert enkelt barns evner og talenter, og vrer pa utkikk etter mater hvorpa alle 
kan f0le seg vel nar de deltar, og hvordan de kan lykkes. 

• Tilpass leksjonsmaterialet og de fysiske omgivelsene til a dekke 
funksjonshemmede barns individuelle behov. 

Ytterligere materiel I til undervisning av funksjonshemmede barn er tilgjengelig fra 
Nordisk Distributions Center (se under "Materiel! for funksjonshemmede" i 
katalogen). 

Som lrerer kan du komme til a bli oppmerksom pa barn i klassen som lider under 
f01elsesmessig eller fysisk mishandling. Blir du bekymret for et barn i klassen din, 
ma du vrere snill a radf0re deg med biskopen. Nar du tilrettelegger og fremf0rer 
leksjoner, ma du be om Herrens ledelse og veiledning. Hjelp hvert enkelt barn i 
klassen til a f01e at han eller hun er et dyrebart barn av var himmelske Fader, og at 
var himmelske Fader og Jesus Kristus elsker oss alle og vii at vi skal vrere 
lykkelige og ha det trygt. 



Tidslinje for Kirkens historie 

New York 
Manchester Det forste syn 1820 

Engelen Moronis forste bes0k hos 1823 
Joseph Smith 

South Bainbridge Joseph Smith gifter seg med Emma 1827 
Cumorah-h0yden Hale 

Joseph mottar gullplatene 
Pennsylvania 

1828 Joseph begynner a oversette gullplatene Harmony 
i i 6 manuskriptsider tapt 

1829 Det aronske prested0mme gjengis 
Joseph Smith og Oliver Cowdery d0pes 
Det melkisedekske prested0mme 

gjengis 
Joseph og Oliver flytter til Fayette 

Fayette Oversettelsen av Mormons bok er ferdig 
Tre vitner ser engelen Moroni og 
, gullplatene 
Atte vitner ser gullplatene 

Palmyra Mormons bok utgis 1830 
Fayette Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 

organise res 
De hellige blir befalt a reise til Ohio 

Ohio 
1831 Joseph Smith m0ter Newel K. Whitney Kirtland 

Edward Partridge kalles som Kirkens 
f0rste biskop 

Missouri 
Independence De hellige slar seg ned i Jackson County 

Jackson County innvies som Sion 

1832 Synet om de tre herlighetsgrader Hiram 
Joseph smmes med tjc:ere og fjc:er 

1833 Profetenes skole opprettes Kirtland 
Visdomsordet apenbares 
Kirtland tempel pabegynnes 

Trykkeripressen 0delegges 
De hellige drives ut av Jackson County 

1834 Sions leir organiseres 
Sions leir oppl0ses 

1835 De tolvs quorum organiseres 
Lc:ere og pakter utgis 
Den fmste salmeboken utgis 

1836 Kirtland tempel innvies 
Prested0msn0kler gjengitt i Kirtland 

tempel 

1837 De fmste misjonc:erer reiser til England 



Far West Joseph Smith llytter til Far West 1838 
De hellige slar seg ned i Far West 
Adam-ondi-Ahman lokaliseres ved 

apenbaring 
Hjmnestenen for et tempel i Far West 

legges 
David Patten blir drept 
Utryddelsesordren 
Massakren ved Hauns Mill 

Liberty Joseph i Liberty fengsel 

De hellige forlater Missouri og flytter til 1839 
Quincy i Illinois 

Joseph tillates a flykte fra Missouri 
Far West Apostler reiser pa rnisjon til De britiske 

0yer Illinois 
Joseph og de hellige flytter til Commerce Nauvoo 

(senere kalt Nauvoo) 

1841 Nauvoo tempel pabegynnes 
Templets d0pefont innvies 

1842 Wentworth-brevet (Trosartiklene) 
Joseph gar i dekning 

1844 Joseph og Hyrum Smith settes i Carthage 
Carthage fengsel 

Joseph og Hyrum Smith lider 
martyrd0den 

Brigham Young forvandles Nauvoo 

1845 De forste begavelser utfores i Nauvoo 
tempel 

1846 De hellige begynner utvandringen 
vestover 

Den endelige innvielse av l\Jauvoo 
tempel 

Iowa 
Mount Pisgah Mormonbataljonen organiseres 

Nebraska 
Winter Quarters Winter Quarters etableres 

Brigham Young og det forste 1847 
pionerkompaniet drar til Saltsj0dalen Utah 

Det f0rste pionerkompani kommer til Saltsj0dalen 
Saltsj0dalen 

Iowa 
Kanesville Brigham Young oppholdes som profet 

1853 Salt Lake tempel pabegynnes Salt Lake City 

Iowa City De fmste handkjerrepionerene drar 1856 
vestover 

1893 Salt Lake tempel innvies 

1899 Lorenzo Snow mottar apenbaring om St. George 
tiende 



Joseph Smith og Det f0rste syn Leksjon 

1 
Formal 

Forberedelse 

Forslag til 
gjennomgaelse 

Oppmerksomhets
vekker 

A styrke hvert barns vitnesbyrd om at profeten Joseph Smith sa var himmelske 
Fader og hans S0nn, Jesus Kristus. 

1. Be om Andens veiledning og studer Joseph Smith - Historie 1 :1-26 og den 
historiske beretningen i denne leksjonen. Studer sa leksjonen og avgj0r hvordan 
du vii ICBre barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se 
"Forberedelse til leksjonene", s. VI- VII og "Undervis fra Skriften og historiske 
beretninger", s. VII og IX.) 

2. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

3. Ta med to tomme beholdere, f.eks. esker eller papirposer, som ser ut til a 
inneholde noe. Merk begge beholderne med ordene Velg meg! 

4. N0dvendig materiell 
a. Den kostelige perle til hvert barn. 
b. Kart over omradet New York - Ohio, det star i slutten av leksjonen. 
c. Bilde 5-1 , Profeten Joseph Smith (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 

401; 62002); bilde 5-3, Joseph Smiths familie; bilde 5-4, Joseph Smith s0ker 
visdom i Bibelen (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 402); bilde 5-5, Den 
hellige lund; bilde 5-6, Det forste syn (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 
403; 62470). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Be et barn forlate rommet et 0yeblikk. Vis de to beholderne til resten av klassen 
uten a la dem se inni. Del klassen i to grupper og gi dem hver sin beholder. Si til 
barna i begge gruppene at nar det barnet som gikk ut fra rommet, kommer 
tilbake, ska! de pmve a overtale ham/henne til a velge deres beholder. Be barnet 
komme inn igjen og velge en av beholderne. Still barnet som valgte beholderen, 
slike sp0rsmal som: 

• Hvorfor valgte du den beholderen? 

• Hva f01te du da andre pmvde a si deg hva du skulle gj0re? 

Forklar at da Joseph Smith var fjorten ar gammel, var han forvirret med hensyn til 
et valg han matte gjme. Han pmvde a avgjme hvilken kirke han skulle slutte seg til. 
Andre pmvde a hjelpe ham a velge en kirke, men han ble bare mer forvirret. Han 
folte at han trengte flere opplysninger for a kunne ta en klok avgj0relse: han 
0nsket a vite hvilken kirke som var sann. Josephs situasjon lignet pa situasjonen til 
det barnet som matte velge mellom de to beholderne. Alie 0nsket at han skulle 
slutte seg til deres kirke, men han visste ikke hvilken kirke som var den riktige. 



Historie fra Skriften Fortell barna om Joseph Smiths liv og begivenhetene som forte til Det f0rste syn 
og historisk beretning og det som hendte da, silk det star i Joseph Smith - Historie I :1-26 og f01gende 

beretning. Vis kartet og blldene pa aktuelle tidspunkter. 

Joseph Smith ble f0dt i 1805 i delstaten Vermont i De forente stater. Han var 
nummer fire av ni barn. Da Joseph var ti ar gammel, flyttet han og familien til 
delstaten New York og bosatte seg i nrerheten av byen Palmyra (pek pa kartet). 
Familien Smith var fattig, og alle familiemedlemmene matte arbeide hardt for a 
skaffe mat og andre nCJdvendigheter til familien. Familien hadde flyttet mange 
ganger f0r de slo seg ned i nrerheten av Palmyra, hvor de fant jord som ga god 
avling. 

Joseph hadde ikke mye anledning til a ga pa skole, sa han lrerte bare 
grunnleggende lesning, skrivning og regning. Josephs mor sa at han var som 
andre gutter pa samme alder inntil han fikk et syn. Hun sa at han var stille, hadde 
gode manerer og likte a studere og tenke over viktige saker. Han var en h0y, 
atletisk og glad gutt som sjelden ble sint. 

Josephs familie elsket Gud og 0nsket a holde hans bud. De leste Bibelen og ba 
ofte sammen. I likhet med Joseph var de forvirret med hensyn til hvilken kirke som 
var Jesu Kristi sanne kirke. Etter at Joseph hadde mottatt sitt fmste syn, trodde 
familien ham og st0ttet ham i det store arbeidet han var kalt til a utf0re. 

Forklar at arets studiekurs vii vrere fra Lrere og pakter og Kirkens historie. Lrere og 
pakter er en samling av guddommelige apenbaringer. De fleste ble gitt til profeten 
Joseph Smith av Jesus Kristus. Mange av de historiske hendelsene som fant sted 
i Kirkens tidligste tid, skrev Joseph Smith selv ned i den delen av Den kostelige 
perle som heter "Joseph Smith - Historie". Hjelp barna a finne denne delen i sine 
egne eksemplarer av Den kostelige perle. 

Diskusjons- og Studer f01gende spmsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
anvendelsessp0rsmal leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du fCJler best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 

anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa personlig innsikt. 

2 

• Nar og hvor ble Joseph Smith f0dt? (JS - H I :3.) Hva het Josephs mor og far? 
(JS - H I :4.) Hvor mange barn var det i Josephs familie? (JS-H I :4.) Hvordan 
hjalp Josephs foreldre ham a forberede seg til det arbeidet han skulle utf0re? 

• Hvor flyttet Joseph Smiths familie da de forlot Vermont? (JS - H I :3.) Hjelp 
barna a forsta at selv om familien flyttet fra Vermont 1:11 New York for a finne et 
bedre sted for gardsdrift, var en viktigere arsak til flyttingen - en arsak de ikke 
visste om - at Joseph kunne bo i nrerheten av det stedet hvor gullplatene var 
begravet. Pa hvilke mater kan var himmelske Fader lede vart liv uten at vi vet 
om det? 

• Hvorfor var Joseph forvirret angaende hvilken kirke han skulle slutte seg til? 
(JS - H I :5-10.) Hvordan hjalp Skriften Joseph a bestemme seg for hva han 
skulle gj0re? (JS - H I: 11-13.) Hvordan har Skriften hjulpet deg a ta avgj0relser? 
(Du kan gjerne fortelle om en personlig erfaring.) 

• Hvor gikk Joseph Smith for a be? (JS - H I : 14.) Hvorfor tror dere han 0nsket a 
·finne et sted hvor han kunne vrere alene? Forklar at det stedet Joseph Smith 
gikk til for a be, na kalles "Den hellige lund". (Se berikende aktivitet 6.) 

• Hva hendte da Joseph begynte a be? (JS - H I :15.) Hvor kom dette m'xket 
fra? (JS - H I :16.) Hvordan ble Joseph befridd fra det m0rket som omga ham? 



Berikende 
aktiviteter 

Leksjon 1 

(JS - H I :17.) Hva IEBrte Joseph om Satan og hans makt pa grunn av denne 
erfaringen? Hva IEBrte han om var himmelske Faders makt? (Den er stmre enn 
Satans makt.) Hvorfor er det viktig for oss a huske at var himmelske Faders 
makt er stmre enn Satans makt? 

• Hvorfor tror dere Satan cmsket a hindre Joseph i a be? Hvordan pnziver Satan a 
hindre oss i a be eller gj0re det som er riktig? Hva kan vi gjme nar Satan "frister 
oss? 

• Hvem viste seg for Joseph i Den hellige lund? (JS - H I : 17 .) Hvordan sa disse 
personene ut? Hva sa var himmelske Fader til Joseph? Hva ICBrte Joseph om 
var himmelske Fader og Jesus Kristus ved dette synet? (Se berikende aktivitet 
I .) 

• Hva sa Jesus til Joseph om hvilken kirke han skulle slutte seg til? (JS - H I :18-
19.) Hvorfor? Vis beholderne fra "Oppmerksomhetsvekker" - at begge er 
tomme. Forklar at ingen av beholderne var "riktig" valg. Forklar at ingen av 
kirkene som var pa jorden pa Joseph Smiths tid, var riktig valg. Alie kirkene 
hadde noen gode ICBresetninger, men ingen av dem hadde evangeliets fulle 
sannhet. 

• Hvordan reagerte "religionsforkynnerne" pa Josephs syn? (JS - H I :21-22.) 
Hvorfor ble Joseph forbauset over deres reaksjon? (JS - H I :22-23.) Forklar at 
forf0/ge betyr a forarsake at noen ma lide for det de tror pa. Har dere noen 
gang blitt forfulgt pa grunn av det dere tror pa? Hva har dere gjort med det? 

• Hvordan ble Josephs vitnesbyrd om hans fmste syn pavirket av forf0lgelsen han 
opplevde? (JS - H I :25.) Hvorfor er det viktig at vi alle har et personlig 
vitnesbyrd om Joseph Smiths f0rste syn? (Se berikende aktivitet 2.) 

Du kan bruke en ell er flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I. Lag et eksemplar av kryssordet som star i slutten av leksjonen, til hvert barn. 
Hjelp barna a gjme kryssordet, og dmft sa svarene med dem. Hvis det ikke 
passer a lage en kopi til hvert barn, kan du tegne kryssordet pa tavlen. Les 
stikkordene for barna, og gjm et opphold ved manglende ord, sa barna kan 
velge riktig svar. La dem etter tur skrive de manglende ordene i kryssordet pa 
tavlen. (Svar: I - var himmelske Faders, 2 - stmre, 3 - Jesus Kristus, 4 -
adskilte, 5 - besvare, 6 - 0delegge, 7 - kirke.) 

2. Be to barn Iese hvert sitt av f01gende sitater: 

Joseph F. Smith, Kirkens sjette president, sa: "Den stmste begivenhet som 
noengang har inntruffet i verden siden Guds S0nns oppstandelse fra graven og 
hans himmelfart, var Faderens og S0nnens komme til gutten Joseph Smith ... 
ldet jeg har akseptert denne sannhet, faller det meg lett a akseptere enhver 
annen sannhet [Joseph Smith] proklamerte." (Lffiresetninger i evangeliet, 
s. 413.) 

Ezra Taft Benson, Kirkens trettende president, IEBrte oss: "Dere skulle alltid 
bCBre vitnesbyrd om sannheten av Det fmste syn. Joseph Smith sa virkelig 
Faderen og S0nnen. De talte med ham slik han sa de gjorde." (The Teachings 
of Ezra Taft Benson [Salt Lake City: Bookcraft, I 988], s. I 01.) 
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• Hvorfor er det viktig a ha et vitnesbyrd om Det f0rste syn? 

Hjelp barna a forsta at Det ferste syn er grunnlaget for et vitnesbyrd om Jesu 
Kristi sanne kirke. Nar vi ferst tror at var himmelske Fader og Jesus Kristus 
virkelig viste seg for og snakket til Joseph Smith, da kan vi vcere sikre pa at alt 
annet som profeten forkynte eller gjenga til oss, ogsa er sant. 

3. Hjelp barna a lcere utenat eller repetere den f0rste trosartikkelen. Dmft hvordan 
den vitner om en sannhet som ble oppdaget i Joseph Smiths f0rste syn: at 
Gud, den evige Fader, og hans S0nn, Jesus Kristus, er to adskilte personer. 

4. Hjelp barna a lcere utenat Joseph Smith - Historie I :25 (start med For jeg 
hadde hatt et syn) eller Jakobs brev I :5. Vis barna hvor de finner Jakobs brev i 
Det nye testamente. Dmft hva uttrykket "gir alle, villig og uten bebreidelse" 
betyr. 

5. Forklar at Joseph Smith ble valgt for han var f0dt til a gjengi Jesu Kristi 
evangelium. La barna sla opp pa og Iese 2. Nephi 3:14-15. Forklar at Josef i 
Egypt profeterte at en av hans etterkommere ville gjengi evangeliet til jorden. 
Hans navn ville ogsa vcere Joseph, og han ville vcere oppkalt etter sin far. 
Profeten Joseph Smith var oppkalt etter sin far. Han ble kalt Joseph Smith 
junior. Hans far ble kalt Joseph Smith senior. 

6. Fortell f01gende beretning for a hjelpe barna a forsta at Den hellige lund 
fremdeles er slik den var pa Joseph Smiths tid: 

"I 1860 ... kj0pte en barndomsvenn av Joseph Smith ... det som hadde vcert 
familien Smiths gard. Han fortalte senere sin s0nn ... at han aldri hadde satt en 
0ks i trcerne i lunden pa vestsiden av garden, for Joseph hadde utpekt dette 
omrade som stedet hvor han hadde hatt sitt syn ... Halvannet hundre ar etter 
Det forste syn har den 40 mal store lunden 'fremdeles mye av sin opprinnelige 
[naturlige] skj0nnhet i behold. Trcer som var fullt utvokste pa Josephs tid, pryder 
enna denne gamle skogen. Mange er mer enn 200 ar gamle." (Donald Enders, 
"The Sacred Grove", Ensign, apr. 1990, s. 16.) 

Du kan gjerne forklare at selv om vi vet at det omradet som na heter Den hellige 
lund, er stedet hvor Joseph Smith mottok sitt f0rste syn, sa vet vi ikke n0yaktig 
hvor i lunden Joseph hadde synet. 

7. Vis "Det fmste syn" (15 minutter) fra multivideo I (56106 170) for barna. 

8. Syng eller fremsi teksten til "Hvilken skj0nn og yndig morgen" (Sa/mer, nr. 13), 
eller tredje vers av "Pa en herlig vardag" (Barnas sangbok, s. 57). 

Beer ditt vitnesbyrd om Det f0rste syn og profeten Joseph Smith. Oppmuntre 
hvert barn til a be om at hans eller hennes vitnesbyrd om Det f0rste syn ma bli 
styrket. 

Foresla at barna leser Joseph Smith - Historie I :1-20 hjemme for a repetere 
denne leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 





Hva vi lcsrer f ra 
Det f 0rste syn 

I . Vi er skapt i ______ og Jesu Kristi bilde. 

2. Var himmelske Faders makt er enn Satans. -----

3. ______ er var himmelske Faders S0nn. 

4. Var himmelske Fader og Jesus er to personer. 

5. Var himmelske Fader vii vare oppriktige b0nner. 

6. Satan eksisterer virkelig og 0nsker a var himmelske Faders og Jesu verk. 

7. Jesus fortalte Joseph at ingen som var pa jorden da, var sann. 

2 

4 

3 

6 
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Frafallet og behovet for gjen
opprettelse av Jesu Kristi Kirke 

Leksjon 

2 

Formal 

Forberedelse 

A hjelpe barna a forsta at Jesu Kristi kirke ble borttatt fra jorden pa grunn av frafall 
og matte gjenopprettes pa Jorden. 

1 . Be om Andens veiledning og studer folgende henvisninger om kjennetegn pa 
Jesu Kristi kirke: Matteus 16:17 (fortsatt apenbaring, Lukas 9:1-2 og Johannes 
15:16 (prested0msmyndighet), Amos 3:7 og Efeserne 2:20 (levende profeter og 
apostler), Matteus 3:16 og Apostlenes gjerninger 2:38 (ordinanser utf0rt slik 
Jesus lffirte oss), og Apostlenes gjerninger 7:55-56 (var himmelske Fader, 
Jesus Kristus og Den hellige and er tre adskilte personer). Studer ogsa Lffire og 
pakter 1: 1-6, 15-23, 30 og den historiske beretningen i leksjonen. Studer sa 
leksjonen og avgjor hvordan du vii lffire barna historien fra Skriften og den 
historiske beretningen. (Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis 
fra Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: Amos 8:11-i 2, 2. Tessalonikerbrev 2:1-3 og 2. Timoteus 4:3-4 
(profetier om frafallet) og Evange/iets prinsipper (3111 O 170), kapittel 16 og 1 7. 

3. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna forma.let med leksjonen. 

4. Lag f01gende ordstrimler: 

Sett 2 

Fortsatt apenbaring 

Prested0msmyndighet fra Gud 

Levende profeter og apostler 

Ordinanser utfort slik Jesus lffirte oss 

Var himmelske Fader, Jesus Kristus og 
Den hellige and er tre adskilte personer 

Sett 2 

lkke mer apenbaring 

Prested0mmet tatt bort 

lngen levende profeter eller apostler 
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LCBresetninger og ordinanser forandret 

Var himmelske Fader, Jesus Kristus og 
Den hellige and betraktet som en stor and 

5. N0dvendig materiell: 
a. LEBre og pakter til hvert barn. 
b. En bibel. 
c. To glass med rent vann, litt jord og en skje eller pinne til a r0re med. 
d. Bilde 5-6, Det fmste syn (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 403; 

62470). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Vis bildet av Det fmste syn. Repeter forrige leksjon ved hjelp av f01gende eller 
lignende sp0rsmal: 

• Hvorfor gikk Joseph Smith ut i skogen for a be? 

• Hvilket svar ventet han a fa pa b0nnen? 

• Hvilket svar fikk han? 

• Hva hadde skjedd med den kirken Jesus Kristus organiserte mens han var pa 
jorden? 

Vis barna et glass med rent, klart vann. Sp0r om vannet kan drikkes. La et barn 
mre inn litt jord i vannet til det blir grumset. Spm om barna ville ha lyst til a drikke 
vannet na. Forklar at deter n0dvendig a skitte ut vannet med klart og rent vann. 
Forklar at da Jesus Kristus fmst organiserte sin kirke pa jorden, ble den organisert 
riktig, og dens ledere forkynte sannheten. Kirken var som glasset med rent vann 
(vis det andre glasset med rent vann). Sa forandret menneskene Kirken, og den 
ble som glasset med grumset vann. Den sanne kirke og dens IEBre matte 
gjenopprettes (bringes tilbake) til jorden. 

LEBr barna om frafallet og gjenopprettelsen av Jesu Kristi kirke slik det omtales i 
skrittstedene som er oppf0rt under "Forberedelse" og i f0lgende historiske 
beretninger. 

Forklar at mens Jesus Kristus var pa jorden, forkynte han sitt evangelium, kalte 
tolv apostler og organiserte sin kirke. Sett opp ordstrimlene fra sett 1 , og forklar at 
dette var viktige deler av Jesu sanne kirke. Dmtt kort hver ordstrimmel mens du 
plasserer den. (Du kan gjerne Iese noen av versene under "Forberedelse" mens 
dere drntter de tilsvarende ordstrimlene.) 

Plasser ordstrimlene fra sett 2 oppa ordstrimlene fra sett 1 mens du snakker om 
noen av de forandringer som ble gjort i Jesu Kristi kirke: 

Frafallet (frafall fra Jesu sanne kirke) fant sted etter at Jesus Kristus var blitt 
korsfestet og Peter og de andre apostlene var drept. Uten levende profeter eller 
apostler mottok Kirken ikke lenger apenbaring. LEBresetninger som ikke var 
sanne, ble tilf0yd i Kirken, og noen av de sannheter Jesus Kristus hadde forkynt, 
ble tatt bort. Prested0mmet (myndigheten til a handel i Guds navn) var borttatt fra 
jorden. Folk ble d0pt f.eks. ved bestenkning istedenfor ved nedsenkning slik 



Leksjon 2 

Jesus ble. Det var ikke lenger Jesu Kristi kirke. Den kirken Jesus hadde 
organisert, var ikke lenger pa jorden. Mange forskjellige kirker ble organisert. 
Enkelte mennesker pmvde a feire sine kirker tilbake til Jesu Kristi lcere. Nar de 
leste i Bibelen, sa de at noen av lceresetningene i deres kirker ikke var riktige, men 
de kunne ikke forandre kirkene tilbake til Jesu Kristi kirke, for de hadde ikke noen 
prested0msmyndighet 'fra Jesus til a gj0re dette. Mange av disse menneskene ble 
forfulgt og til og med drept pa grunn av sin tro. 

Forklar at etter frafallet fra Jesu Kristi sanne kirke gjorde var himmelske Fader og 
Jesus Kristus forberedelser til a gjenopprette den sanne kirke. Fortell beretningene 
om feilgende tre reformatorer. Forklar at reformatorer var hederlige mennesker som 
forsto hvordan de kirkene de tilh0rte, var blitt forandret i forhold til Jesu kirke. De 
0nsket a reformere sine kirker og gj0re dem mer lik Jesu opprinnelige kirke. De tre 
mennene som beskrives her, var noen av dem som bidro til a forberede verden til 
gjenopprettelsen av den sanne kirke (se berikende aktivitet 2). 

John Wycliffe 

John Wycliffe ble feJdt i England i 1320. Han ble professor og leder i sin kirke. 
Wycliffe innsa at noe av det hans kirke lcerte og gjorde, var annerledes enn det 
han leste om i Bibelen. Den kirken han tilh0rte, ville ikke la menneskene selv Iese i 
Skriften. Prestene leste og tolket Skriften for folk. Wycliffe hjalp til med a oversette 
Bibelen til engelsk, slik at flere mennesker kunne Iese den. Han sendte ogsa ut 
noen av sine tilhengere, som bodde blant folket og hjalp dem a forsta Bibelens 
lcere. Lederne i den kirken Wycliffe t1lh0rte, pmvde a stoppe arbeidet hans, men 
Wycliffe fortsatte a hjelpe menneskene a forsta hvordan Jesus 0nsket at kirken 
skulle vcere. 

Martin Luther 

Martin Luther ble feJdt i Tyskland i 1483. Han ble prest i den katolske kirken og 
religionslcerer. Mens han studerte Sk1~iften, feJlte Luther at kirken ikke forkynte det 
samme som Skriften. Han skrev 95 uttalelser om hvordan kirken var blitt forandret 
fra Jesu Kristi kirke. Kirkens ledere ble forarget pa Luther, men han fastholdt at 
hans uttalelser var riktige. Kirkens ledere kalte sammen til et rad og befalte Luther 
a trekke tilbake det han hadde sagt om kirkens falske lcere. Men Martin Luther sa: 
"Med mindre jeg blir overbevist av Skriften eller fornuften ... hverken kan eller vii 
jeg tilbakekalle noe som heist, for det er hverken riktig eller trygt a handle mot sin 
samvittighet. Gud hjelpe meg. Amen." (Sitert i Roland H. Bainton, Here I Stand: A 
Ute of Martin Luther, s. 185.) Luther ble fortalt at han ikke lenger kunne vcere 
medlem av den katolske kirken, og han ble stemplet som forbryter. Luther ble 
beskyttet av sine venner og fortsatte a oversette Bibelen til tysk. 
Boktrykkerkunsten, som nylig var oppfunnet, gjorde det mulig a fa Luthers 
oversettelse av Bibelen ut til mange mennesker. 

Roger Williams 

I 1620 var det en gruppe mennesker, kjent som pilgrimmer eller puritanere, som 
0nsket frihet til a dyrke Gud slik de selv 0nsket. De kom til Amerika og grunnla en 
by som het Plymouth, hvor de bygget hjem og kirker, og endelig oppnadde de 
frihet til a dyrke Gud slik de 0nsket. Roger Williams kom til Amerika i 1631 og lette 
etter et sted hvor han fritt kunne dyrke Gud. Fordi han forkynte at alle mennesker 
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skulle kunne dyrke Gud slik de 0nsket, utviste puritanerne ham fra byen sin. Roger 
Williams og noen fa tilhengere av ham grunnla et nytt nybyggersamfunn. Williams 
kom til at Jesu Kristi kirke ikke lenger fantes pa jorden, og at myndigheten til a 
handle i Jesu Kristi navn var borte. Han trodde at dette ikke kunne rettes pa fm 
Jesus Kristus kalte nye apostler med myndighet til a utf0re ordinanser som dap og 
velsignelse av nadverden. 

Hjelp barna a forsta at Wycliffe, Luther og Williams ikke hadde myndighet fra 
Jesus Kristus til a rette pa problemene de sa i kirkene sine. Men ved a rette 
Oppmerksomhet mot disse problemene, bidro de til a forberede Verden til den 
tiden da Jesu kirke skulle bli gjenopprettet. 

Forklar at fordi den sanne kirken ikke lenger fantes pa jorden, var det n0dvendig 
for Jesus Kristus a bringe sin sanne kirke tilbake til jorden. Dette er kjent som 
gjenopprettelsen. Da tiden var inne for at Jesu Kristi kirke sku\le gjenopprettes, 
valgte var himmelske Fader Joseph Smith til a motta myndighet til a opprette Jesu 
Kristi kirke pa jorden igjen. 

Studer f01gende sp0rsma.I og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de spmsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hva betyr trafal/? Hva hendte med Jesu Kristi kirke etter at Jesus ble korsfestet 
og hans opprinnelige apostler drept? 

• Hvorfor var det behov for en gjenopprettelse? (L&p 1 : 15-16.) Hvorfor talte 
Jesus Kristus til Joseph Smith? (L&p 1 :17.) Forklar at Joseph Smith var 
gjenopprettelsens profet. 

• Hva sa John Wycliffe, Martin Luther og Roger Williams som var gait med de 
kirkene de tilhmte? Hvordan pmvde de a rette pa disse problemene? Hvorfor 
kunne de ikke gjenopprette Jesu Kristi kirke pa jorden? 

• Hva apenbarte Jesus Kristus til Joseph Smith om sin sanne Kirke? Mens barna 
svarer, ·fjerner du ordstrimlene fra sett 2 og lar de f0rste ordstrimlene bli 
staende. 

• Hvem 0nsker Jesus Kristus at hans gjengitte evangelium skal na? (L&p 1 :2, 4.) 
Hvordan kan vi dele Jesu Kristi gjengitte evangelium med andre? 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1 . Skriv Herrens ord pa et stykke papir. F0r klasseperioden gjemmer du papiret et 
sted hvor barna ikke kan finne det, f.eks. i lommen eller skoen din. Fortell barna 
at det er skrevet noe pa et stykke papir i rommet, og at du gjerne vii at de skal 
prnve a finne det. Be dem gj0re dette stille. Nar de har lett energisk, tar du frem 
papiret. 

• Hva lette dere etter som dere ikke kunne finne? 

La barna Iese h0yt ordene pa papiret. 

• Hvor var Herrens ord under 'frafallet? (Noe var i Bibelen, men mange 
laaresetninger var borttatt fra jorden.) Hvor kan dere finne Herrens ord i dag? 
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(I Bibelen, Mormons bok, Lmre og pakter, Den kostelige perle og 
budskapene fra profeter og apostler i de siste dager.) Forklar at Herrens ord 
er apenbaring. 

La et barn Iese h0yt Amos 8: 11-12. 

• Hva sa Amos ville skje? 

• Hva er hunger? 

• Hva mente Amos med "hunger ... etter a h0re Herrens ord"? 

Forklar at f0r Jesus Kristus gjenopprettet Kirken ved hjelp av profeten Joseph 
Smith, var det mange mennesker som s0kte etter Herrens sanne ord, men de 
kunne ikke ·finne det. Det fantes ingen kirkeledere med myndighet til a motta 
apenbaring fra Herren. Da Kirken ble gjenopprettet, begynte Herren igjen a gi 
apenbaring til de lederne han hadde valgt. 

2. Be tre barn en uke i forveien om a fortelle om John Wycliffe, Martin Luther og 
Roger Williams. Gi hver av dem en kopi av de aktuelle opplysningene i 
leksjonen. 

3. Hjelp barna a lmre den niende trosartikkel utenat. 

4. Forklar barna at f0r profeten Joseph Smith ble fodt, hadde Asael Smith, 
Josephs bestefar, en sterk folelse av at en av hans etterkommere skulle bli til 
stor nytte for menneskeheten (sitert i Kirkens historie i tidenes fylde [Kirkens 
skoleverk - elevhefte (32502 170)], kap. 2. Se ogsa History of the Church, 
2:443). Dmft hvordan Joseph Smith, Asaels s0nnes0nn, virkelig var til stor nytte 
for verden ved a hjelpe Jesus Kristus med a gjenopprette hans kirke pa jorden. 

5. La barna synge eller ·fremsi teksten til forste vers av "Ha takk for profeten du 
sendte", (Sa/mer, nr. 17). 

Bmr ditt vitnesbyrd om at det virkelig skjedde et frafall fra Jesu Kristi opprinnelige 
kirke, og at Kristi kirke virkelig er gjenopprettet i de siste dager. Bmr vitnesbyrd om 
at Jesu Kristi sanne kirke er gjenopprettet pa jorden gjennom profeten Joseph 
Smith. Gi uttrykk for din takknemlighet for at Jesus Kristus har gjenopprettet sin 
kirke for a hjelpe oss. 

Foresla at barna leser Lmre og pakter I :17-23 hjemme for a repetere denne 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spmsmal el/er en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Engelen Moroni bes0ker 
Joseph Smith 

A hjelpe barna a forsta betydningen av Moronis budskap om at Jesu Kristi 
evangeliums fylde skulle bli gjengitt. 

1 . Be om Andens vei\edning og studer Joseph Smith - Historie 1 :27-53, 
Johannes' apenbaring 14:6-7, Mormon 8:1, 4 og den historiske beretningen i 
\eksjonen. Studer sa leksjonen og avgj0r hvordan du vii \cere barna historien fra 
Skriften og den historiske beretningen. (Se "Forberede\se ti\ \eksjonen", s. VI og 
VII og "Undervis fra Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med \eksjonen. 

3. Nodvendig materiel!: 
a. Et eksemplar av Den kostelige perle ti\ hvert barn. 
b. En bibel og en Mormons bok. 
c. En gjenstand som ska\ forestille en mikrofon (valgfritt). 
d. Bilde 5-7, Engelen Moroni pa toppen av Salt Lake tempel; bilde 5-8, Moroni 

viser seg for Joseph Smith i hans rom (bildesettet Kunst inspirert av 
evangeliet 404; 62492); bilde 5-9, Joseph Smith avdekker gullplatene. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

• Hvis noen ga deg en mikrofon og ba deg gi et viktig budskap ti\ hele verden, 
hvilket budskap ville du gi? 

Rekk "mikrofonen" til et av barna og la ham eller henne gi et budskap i den. La 
noen barn til fa gj0re det samme. Du kan gjerne gj0re det selv ogsa. 

Fortell barna at i denne leksjonen ska\ de lcere om et viktig budskap som en ga, 
og som var ment a skulle hjelpe hele verden. Dette budskapet ble ikke gitt 
gjennom en mikrofon. Det ble ikke gitt via radio, fjernsyn eller satellitt. 

Vis bildet av engelen Moroni pa toppen av templet. 

• Hvem er dette? Hvorfor tror dere at engelen Moroni blir vist mens han blaser i 
en trompet? 

Be barna lytte ti\ Johannes' beskrivelse av Moronis budskap og hvordan han ga 
det. Les hoyt Johannes' apenbaring 14:6-7. 

Historie fra Skriften Fortell barna om Moronis bes0k ti\ Joseph Smith, slik det star i Joseph Smith -
og historisk beretning Historie 1 :27-53, og folgende historiske beretning. Vis bildene av Joseph Smith pa 

passende tidspunkter. 
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Det gikk nesten tre og et halvt ar fra Det forste syn, da var himmelske Fader og 
Jesus Kristus viste seg for Joseph Smith, og til engelen Moronis forste bes0k hos 
Joseph. I denne tiden arbeidet Joseph sammen med sin far pa familiens gard. 



Diskusjons- og 
anvendelsessp0rsmal 

Han hjalp til med a sa og h0ste, hugge ned trmr og tappe l0nnesirup. Noen 
ganger hadde han tilfeldige jobber hos en nabo som het Martin Harris. Joseph 
bevarte sitt vitnesbyrd om var himmelske Fader og Jesus Kristus, selv om han 
stadig ble fmfulgt av mennesker som ikke trodde at han hadde hatt et syn. 

Studer folgende spmsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de spmsmalene du foler best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvorfor ba Joseph Smith om kvelden 21. september 1823? (JS - H 1 :29.) 
Hvordan ble Josephs b0nn besvart? (JS - H 1 :30-33.) Hvorfor viser ikke engler 
seg for oss nar vi ber? Hjelp barna a forsta at i 1823 var ikke sannheten pa 
jorden, og den matte bringes tilbake ved hjelp av himmelske sendebud. Fordi vi 
na har evangeliet, blir de fleste av vare personlige b0nner besvart pa andre 
mater. Svar pa vare b0nner kommer ofte til vart sinn mens vi lytter til leksjoner 
eller taler i kirken, snakker med vare foreldre eller ledere i Kirken, eller leser i 
Skriften. 

• Hvem var Moroni? Vis barna Moronis bok i Mormons bok. Forklar at Moroni var 
den siste av de nephittiske profetene. Han levde omtrent 400 e.Kr. og skrev noe 
av Mormons bok. Hva gjorde Moroni med gullplatene da han var ferdig med a 
skrive pa dem? (Mormon 8: 1 , 4.) Hvorfor ble Moroni valgt til a bes0ke Joseph 
Smith? 

• Hva sa Moroni ville skje med Joseph Smiths navn? (JS - H 1 :33.) Kan dere 
nevne noen eksempler pa hvordan Joseph Smiths navn har blitt nevnt for "godt 
og ondt blant alle nasjoner, slekter og tungemal"? Hva har ditt medlemskap i 
Kirken hatt a si for hva folk mener om deg? 

• Hvilken bok fortalte Moroni Joseph om? (JS-H 1 :34.) Hva inneholdt boken? Hva 
var oppbevart sammen med gullplatene? (JS-H 1 :35.) Hvorfor var disse 
gjenstandene n0dvendige? Hvorfor er det viktig at vi har Mormons bok i dag? 

• Hvilke advarsler ga Moroni Joseph i Joseph Smith - Historie 1 :42, 46? Hvordan 
kan vi fa hjelp til a motsta Satans "fristelser ved at vi kjenner til Satan og hans 
planer? 

• Hvorfor tror dere Moroni viste seg fire ganger for Joseph (tre ganger i l0pet av 
natten og en gang neste morgen) og ga ham det samme budskapet hver 
gang? (JS-H 1 :44-46, 49.) Hvordan hjelper det oss a hme eller Iese noe viktig 
mer enn en gang? Hvorfor er det nyttig a Iese Skriften daglig hele livet? (Se 
berikende aktivitet 2.) 

• Hva hendte om morgenen etter Moronis bes0k hos Joseph? (JS-H 1 :48-49.) 
Hvordan reagerte Josephs far da Joseph fortalte ham om Moroni? (JS-H 1 :50.) 
Hvorfor tror dere Josephs far trodde ham? Hvordan kan vi vinne vare foreldres 
till it? 

• Hvordan kunne Joseph finne det n0yaktige stedet hvor gullplatene var 
begravet? (JS-H 1 :50.) Hva heter den h0yden hvor platene var begravet? 
(Cumorah, se Mormon 6:6.) Hvorfor ble Joseph forbudt a ta med platene pa 
dette tidspunktet? (JS-H 1 :53.) Minn barna pa at Joseph bare var 17 ar 
gammel og enna hadde mye a lmre fm han var rede til a oversette platene. 

13 
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Du kan bruke en eller flere av feilgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1. Papek at Moronis budskap var meget viktig for Joseph Smith. Budskapet 
forklarte Joseph at han var kalt av Gud til a utfore et viktig arbeid, og noe om 
hva arbeidet ville ga ut pa. 

• Hvilket viktig arbeid var Joseph Smith kalt til a gj0re? 

Minn barna pa at Mormons bok er oversettelsen av gullplatene. 

Forklar at Moronis budskap ogsa er viktig for oss. Skriv Hva jeg kan /eare av 
Moroni: pa tavlen. La barna Iese og sette opp f01gende ordstrimler: 

Mormons bok er sann. 

Mormons bok forteller om det folket som bodde 
pa det amerikanske kontinent for lenge siden. 

Mormons bok inneholder fylden 
av Jesu Kristi evangelium. 

Drnft kort hver ordstrimmel etterhvert som de blir plassert. Drnft betydningen av 
Mormons bok for oss i dag. Papek at vi ved a Iese og studere Mormons bok 
kan la:ire hva vi ma gj0re for a etterleve Jesu Kristi evangelium. 

2. La et barn Iese f0lgende avsnitt: 

Moroni var et sendebud fra Gud til Joseph Smith. Moroni fortalte Joseph at 
Gud hadde et viktig arbeid han skulle gjeire. Moroni fortalte ogsa Joseph at 
en bok som var skrevet pa gullplater og begravet i assiden, inneholdt 
evangeliets fylde og en historie om oldtidens innbyggere pa det amerikanske 
kontinent. 

Speir om noen kan gjenta det budskapet som nettopp ble lest. La barnet Iese 
det samme to ganger til, og speir igjen om noen kan gjenta budskapet. Papek 
hvordan gjentakelse gjeir det lettere a huske budskapet. Forklar at det 
fullstendige budskapet Moroni ga, var mye lengre enn det barna nettopp heirte. 
Moroni gjentok budskapet for a hjelpe Joseph Smith a forsta og huske 
budskapet. 

• Hvorfor er det nyttig a studere de samme prinsippene i evangeliet om og om 
igjen? 

3. Fm klasseperioden gj0r du i stand flere papirlapper. Pa hver lapp skriver du et 
grunnleggende element i evangeliet, som f.eks. tro pa Jesus Kristus, 
omvendelse, dap ved nedsenkning, Den hellige ands gave, Mormons bok, 
levende profeter, fortsatt apenbaring, prested0mme og tempelordinanser. Merk 
en tom krukke eller annen beholder med ordene Jesu Kristi evangelium. 

Vis klassen den tomme beholderen. Minn barna pa at engelen Moroni fortalte 
Joseph Smith at evangeliet skulle gjengis til jorden. Forklar at dette na har 
skjedd. 

La hvert barn velge en papirlapp, Iese den h0yt og plassere den i beholderen. 
La barnet forklare hvo1ior denne delen av evangeliet er viktig for oss. Fortsett til 
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alle lappene er plassert i beholderen, og papek sa at som medlemmer av Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, er vi velsignet med Jesu Kristi evangelium. 

4. Hjelp barna a lmre utenat eller repetere den niende trosartikkelen. Understrek 
overfor barna betydningen av de apenbaringene Joseph Smith mottok, og av 
den apenbaring vi fortsatt mottar fra Herren gjennom var levende profet i dag. 

5. Syng ell er ·fremsi teksten til "S0k, overvei og be" (Barnas sangbok, s. 66) eller 
"Jeg prnver Herrens budskap" (Barnas sangbok, s. 72). 

Gi uttrykk for din takknemlighet for det budskap Moroni ga til Joseph Smith og 
oss. Bmr vitnesbyrd om at Joseph Smith var en sann Guds profet, og at 
Mormons bok er sann. Oppmuntre barna til a lmre mer om evangeliet ved a Iese 
fra Mormons bok hver dag. 

Foresla at elevene leser Joseph Smith - Historie 1 :30-35 hjemme for a repetere 
denne leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spmsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 

15 
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Joseph Smith forbereder seg 
til a motta gullplatene 

A oppmuntre barna til a forberede seg til a tjene Jesus Kristus og sine 
medmennesker. 

1. Be om Andens veiledning og studer Joseph Smith - Historie 1 :53-58 og den 
historiske beretningen i leksjonen. Studer sa leksjonen og avgj0r hvordan du vii 
182re barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se 
"Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og historiske 
beretninger", s. VII og IX.) 

2. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

3. N0dvendig materiel!: 
a. Et eksemplar av Den kostelige perle til hvert barn. 
b. Seks ubeskrevne ordstrimler og noen penner eller blyanter. 
c. Bilde 5-8, Moroni viser seg for Joseph Smith i hans rom (bildesettet Kunst 

inspirert av evangeliet 404; 62492); bllde 5-9, Joseph Smith avdekker 
gullplatene; bilde 5-10, Joseph Smith underviser sin familie. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Fortell barna at du gjerne vii at de skal hjelpe deg a lage noe til leksjonen. Gi noen 
av barna ubeskrevne ordstrimler og penner eller blyanter, og la dem skrive 
f0lgende ord pa ordstrimlene: Joseph Smith, b0nn, /ys, Moroni, budskap, fire 
ganger. La et annet barn vise frem bildet av Moroni som viser seg for Joseph 
Smith. 

Takk barna for at de hjalp deg med forberedelser. 

• Hvorfor er det viktig at vi forbereder oss til spesielle anledninger, f .eks. til en 
prove pa skolen eller til en tale i Primffir? Hva skjer nar vi ikke forbereder oss? 

Bruk ordstrimlene og de aktuelle bildene, og la barna hjelpe deg med a repetere 
det de IE12rte i leksjon 3 om Moronis bes0k hos Joseph Smith. Minn barna pa at 
Joseph ikke fikk lov til a ta opp platene fmste gang han sa dem. Forklar at Joseph 
hadde et stort arbeid a Utf0re, men han trengte a V82re bedre forberedt for a gj0re 
det. Denne leksjonen tar for seg noe av hans forberedelse til dette store arbeidet. 

Historie fra Skriften Undervis om Joseph Smiths ·fire ar med forberedelse for a motta gullplatene, slik 
og historisk beretning det beskrives i Joseph Smith - Historie 1 :53-58 og folgende historiske beretning. 
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Legg vekt pa at Joseph var Villig til a gjme alt var himmelske Fader og Jesus 
Kristus 0nsket at han skulle gj0re, og pa hvordan Joseph ble forberedt til a utfore 
dette arbeidet. Vis bildene pa passende tidspunkter. 

Joseph Smiths mor, Lucy Mack Smith, skrev at etter de forste bes0kene av 
Moroni "fortsatte Joseph a motta instruksjoner fra Herren, og vi fortsatte a samle 



barna hver aften for a lytte mens han berettet om dette ... Under vare samtaler om 
kvelden hendte det at Joseph ga oss noen av de morsomste detaljerte 
beskrivelser som tenkes kan. Han beskrev oldtidens innbyggere pa dette 
kontinentet, deres pakledning, reisemate og dyrene de red pa, deres byer, 
bygninger med alle detaljer, deres krigf0ring og ogsa deres religi0se seremonier. 
Dette gjorde han med slik letthet at det virket som om han hadde tilbrakt hele sitt 
liv blant dem." (Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, s. 82-83.) Fordi 
Joseph alltid hadde vcert cerlig, trodde hans foreldre og s0sken alt han fortalte 
dem. 

To maneder etter Moronis f0rste bes0k hos Joseph ble familien Smith rammet av 
en stor tragedie. Josephs eldste bror, Alvin, ble syk og d0de. Joseph elsket Alvin, 
og Alvin hadde pa sin side elsket og st0ttet sin yngre bror. Kort tid fm Alvin d0de, 
ga han Joseph et rad for a hjelpe ham a forberede seg til a tjene Herren. Alvin sa 
til Joseph: "Jeg 0nsker at du skal vcere snill gutt og gj0re alt som star i din makt 
for a kunne motta opptegnelsen [gullplatene]. Veer trofast nar du mottar 
instruksjoner, og rett deg etter enhver befaling som blir gitt deg." (Sitert i Smith, 
s. 87.) 

Diskusjons- og Studer f0lgende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
anvendelsessp0rsmal leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 

anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innslkt. 

• Hvor mange ar glkk det fra f0rste gang Joseph sa gullplatene, og til han virkelig 
mottok dem? (JS-H 1 :53-54.) Hva skjedde 22. september hvert ar? Hvordan 
forberedte engelen Moroni Joseph til den oppgaven han var kalt til a gj0re? 
Forklar at I l0pet av disse fire arene m0tte Joseph ogsa mange andre nephitt
profeter, som Nephi, Alma, Mormon og de tolv disiplene som Frelseren utvalgte 
i Amerika (se Kirkens historie i tidenes fylde, kap. 4). Hvorfor bes0kte disse 
oldtidens profeter Joseph? 

• Hvorfor trodde Joseph Smiths famllie pa ham og st0ttet ham? Forklar at 
Joseph alltid hadde vcert cerlig og palitelig, og familien hans visste at de kunne 
stole pa ham. Hvorfor tror du det var viktig for Joseph a ha familiens st0tte? Pa 
hvilke mater st0tter du dine familiemedlemmer? Hvordan st0tter de deg? 
Hvordan kan vi hjelpe medlemmer av familien var til a f01ge Frelserens 
lceresetninger? Hvordan hjelper dine familiemedlemmer deg a f0lge Frelseren? 

• Hvordan hjalp Joseph Smith sin famllie? (JS-H 1 :55.) Hvordan tror dere at det a 
lcere a arbeide hardt hjalp Joseph a forberede seg til a tjene Herren? Pa hvilke 
mater arbeider dere i familien? Hvorfor skulle vi vcere villige til a arbeide hjemme, 
bade inne og ute, for a hjelpe familien? Hvordan kan det at vi lcerer a arbeide og 
pata oss ansvar, hjelpe oss til a tjene Herren? 

• Hvordan forbereder du deg na til arbeid som var himmelske Fader og Jesus 
Kristus kanskje 0nsker at du skal utf0re i fremtiden? (Se berikende aktivitet 1 .) 

• Papek at Joseph Smith var trofast mot sitt vitnesbyrd og etterlevde evangeliet til 
tross for den forf01gelse han opplevde fra andre. Hvordan bidro dette tll a 
forberede Joseph til det store verket han skulle utf0re? Hvorfor skulle vi 
bestemme oss na for alltid a adlyde evangeliets lceresetninger? Hvordan vii det 
bidra til a forberede oss til a virke i Kirken? (Se berikende aktivitet 2.) 

17 
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1. Skriv f01gende overskrifter pa tavlen: Var himmelske Fader hjelper mega 
forberede meg ved: og Jeg kan forberede meg ved: (eller sett opp ordstrimler 
du har laget pa forhand). 

II Hva har var himmelske Fader og Jesus Kristus gitt oss for a r1jelpe oss a 
forberede oss til a tjene dem? (Svarene kan innbefatte Skriften, foreldre, 
profeter, lmrere, Den hellige ands gave og Primmr.) Skriv barnas svar pa dette 
sp0rsmalet under overskriften Var himmelske Fader hjelper meg a forberede 
meg ved:. 

11 Hvilket ansvar har vi selv for a forberede oss? Bruk punktene pa tavlen, og 
dmft med barna hva hver enkelt av oss ma gj0re med hensyn til det var 
himmelske Fader og Jesus K1'istus har gitt oss (f.eks.: Skriften - stud ere den 
daglig; foreldre - f01ge deres rad). Oppsummer svarene under overskriften 
Jeg kan forberede meg ved:. 

II Hva forbereder vi oss til? (A tjene var himmelske Fader og Jesus Kristus og 
andre som f.eks. var lmrer, vare misjonmrer eller vare foreldre.) Hvordan 
hjelper denne forberedelsen oss na? Hvordan vii den hjelpe oss i fremtiden? 
Hjelp barna a forsta hvilket ansvar de har for a forberede seg na til a tjene. 

2. Forklar barna at en mate de kan forberede seg ti! a tjene var himmelske Fader 
og Jesus Kristus pa, er a bestemme seg na for at de alltid vii adlyde budene, 
selv nar de star overfor fristelser og problemer. Skriv pa tavlen: Jeg kan 
bestemme meg na for a:. Fa barna til a tenke pa noe de kan bestemme seg for 
a gjme na for a f01ge Frelseren og forberede seg til a tjene ham. Skriv svarene 
deres pa tavlen. 

Gi hvert barn et ark og en blyant eller penn, og la dem skrive overskriften Jeg 
kan bestemme meg na for a: pa arkene sine. Sa foyer de til ett pun kt fra listen 
pa tavlen. Oppfordre barna til a dmfte det de har skrevet, med sine familier, og 
sa legge papirene et sted hvor de ser dem ofte. 

3. Skriv pa papirlapper noe av det Joseph Smith lmrte a gj0re mens han 
forberedte seg til a tjene Herren, f.eks. ha tro, VCBre lydig, be ofte, studere 
Skriften og stole pa var himmelske Fader og Jesus Kristus. La barna etter tur 
velge en lapp og Iese den for klassen. La barna dmfte hvordan de kan lmre a 
gjme de samme tingene. 

4. Syng eller fremsi teksten til "Hold alle budene" (Barnas sangbok, s. 68), "Lmr 
meg a vandre i lys av Guds S0nn" (Barnas sangbok, s. 70) eller "Jeg har en 
Fader god" (Barnas sangbok, s. 8). 

5. Tegn et rutediagram til tripp-trapp-tresko pa tavlen. Skriv tallene 1 til 9 i rutene: 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
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Del barna i to lag, og gi hvert lag et symbol (f.eks. X og 0). La barna pa lagene 
etter tur velge tall og svare pa sp0rsmalene som svarer til tallene. Hvis et barn 
svarer riktig pa et sp0rsmal, lar du vedkommende bytte ut tallet med lagets 
symbol. Naret lag far tre pa rad, kan du gjerne flytte pa tallene i diagrammet og 
spille en gang til. 

Mulige sp0rsmal: 

I . Hvor mange ar gikk det fra Moronis f0rste bes0k til Joseph mottok platene? 
(Fire.) 

2. Hva het h0yden som gullplatene var skjult i? (Cumorah.) 

3. Hvem giftet Joseph seg med? (Emma Hale.) 

4. Nevn en ting Joseph beskrev for sin familie om menneskene i Mormons bok. 
(Pakledning, reisemate, dyr, byer, krigf0ring, religi0se seremonier.) 

5. Hvem av Josephs bmdre d0de i 1823? (Alvin.) 

6. Nevn to nephittiske profeter som bes0kte Joseph Smith mens han forberedte 
seg til a motta gullplatene. (Nephi, Alma, Mormon, Moroni.) 

7. Hva slags arbeid gjorde Joseph pa familiens gard? (Sadde, h0stet, hugget trEBr, 
laget l0nnesirup.) 

8. Hvordan behandlet andre mennesker i samfunnet Joseph etter Det f0rste syn? 
(De trodde ham ikke og forfulgte ham.) 

9. Hvem m0tte Joseph Smith pa Cumorah-h0yden hvert ar i fire ar? (Engelen 
Moroni.) 

BEBr vitnesbyrd om at profeten Joseph Smith var en sann Guds profet. Gi uttrykk 
for takknemlighet fordi han var vel forberedt til a oversette gullplatene. Oppmuntre 
barna 1:11 a gj0re noe ekstra i kommende uke for a forberede seg til a tjene Herren. 

Foresla at barna leser Joseph Smith - Historie I :53-58 hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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A hjelpe barna a forsta at nar vi er lydige og gj0r var del, VII var himmelske Fader 
hjelpe oss. 

I. Be om Andens veiledning og studer Joseph Smith - Historie I :59-65, Jesaja 
29: 11-12 (profeti angaende Marl:in Harris' bes0k hos professor Anthon) og den 
historiske beretningen i leksjonen. Studer sa leksjonen og avgj0r hvordan du vii 
lcere barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se 
"Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis "fra Skriften og historiske 
beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: 2. Nephi 27:15-20. 

3. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. Kopier f01gende 1llustrasjoner pa et papirark eller pa tavlen: 

5. N0dvendig materiel!: 

• 
I 

a. Et eksemplar av Den kostelige perle til hvert barn. 
b. En bibel og en Mormons bok. 
c. Kart over omradet New York - Ohio, det star etter leksjon I. 
d. Bilde 5-11, Joseph Smith mottar gullplatene (bildesettet Kunst inspirert av 
evangeliet 406; 62012); bilde 5-12, Joseph Smith bringer gullplatene til kjerren; 
bilde 5-13, Gullplatene. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Vis frem illustrasjonene av det nedfalne treet, peisen, verkstedet og en t0nne med 
b0nner. 

• Hva har disse gjenstandene til felles? 



Histmie fra Skritten 
og historisk beretning 

Etter at barna har kommet med sine ideer, forteller du at Joseph Smith benyttet 
alle disse til a skjule gullplatene sa de kunne oppbevares trygt. Be barna lytte til 
leksjonen for a finne ut hvordan Joseph benyttet hvert av disse stedene. 

Undervis barna om hvordan Joseph Smith mottok gullplatene, om Moronis rad til 
Joseph angaende gullplatenes sikkerhet og Josephs anstrengelser for a beskytte 
platene, slik det beskrives i Joseph Smith - Historie I :59-61 og f01gende 
historiske beretning. Bruk bildene og kartet pa aktuelle tidspunkter. 

Da tiden var inne til at Joseph Smith skulle fa motta gullplatene, lante han hest og 
kjerre og dro sammen med sin hustru, Emma, til Cumorah-h0yden, hvor platene 
var begravet. Joseph lot Emma v<Bre igjen i vognen nedenfor h0yden, og gikk 
oppover alene for a m0te engelen Moroni. Moroni ga Joseph gullplatene. Han ga 
ogsa Joseph Urim og Tummim og en brystplate, hjelpemidler til bruk ved 
oversettelsen av gullplatene. 

Moroni advarte Joseph og sa at ondskapsfulle mennesker ville v<Bre pa utkikk 
etter en anledning tll a stjele platene, og sa at Joseph matte gjme alt som sto i 
hans makt for a oppbevare dem trygt (se JS-H I :59). Joseph oppdaget at sa 
snart folk ble klar over at han hadde platene, pmvde de a ta dem (se JS - H I :60). 
Han matte skjule platene mange steder for at de skulle vCBre i trygghet. 

Etter at Joseph og Emma forlot h0yden hvor platene hadde vCBrt begravet, 
stanset Joseph og tok platene med seg inn i skogen. Der fant han et stort tre som 
var falt ned. Det var bl0tt og rattent inni. Han skar bark av treet, gravde et hull og 
skjulte platene inne i treet. Sa dekket han til igjen med barken. 

Noen dager senere, mens Joseph arbeidet flere kilometer utenfor Palmyra, fikk 
fam1lien hans h0re at noen menn kom for a lete etter gullplatene. Emma fikk straks 
tak i en hest og red av garde for a advare Joseph. Joseph hadde ogsa blitt varslet 
gjennom Urim og Tummim om at platene var i fare. Han dro tilbake til Palmyra, 
hentet platene i treet, pakket dem inn i et linklede og begynte pa hjemveien. Han 
mente det ville vCBre tryggere a ga gjennom skogen enn langs veien, men der i 
skogen var det en som slo ham bakfra med et gev<Br. Joseph slo ned mannen 
som angrep ham, og l0p sa fort han kunne. Han ble angrepet to ganger til, men 
klarte a unnslippe hver gang og bringe platene trygt hjem. 

Ved en annen anledning fikk Joseph greie pa at en mobb kom for a lete etter 
platene. Han l0ttet opp noen stener foran peisen og skjulte platene under dem. 
Straks stenene var blitt lagt tilbake pa plass, kom noen menn opp tll huset. 
Joseph og hans far og bmdre l0p h0ymstet ut av d0ren. Mobben trodde det var 
mange menn der for a hjelpe Joseph, og l0p skremt bort. 

Noen dager senere ble Joseph inspirert tll a ta platene, sammen med trekassen 
han oppbevarte dem i, bort fra stedet under stenene ved peisen. Han bar pakken 
over veien til et verksted pa familiens gard. Han tok gullplatene ut av kassen, 
pakket dem inn i et klede og skjulte dem pa lottet over verkstedet. Sa dro han opp 
noen gulvplanker, skjulte den tomme trekassen under plankene og spikret dem pa 
plass igjen. Om natten kom en mobb og lette etter platene. De dro opp 
gulvplankene og fant den tomme kassen, men gullplatene la trygt der Joseph 
hadde gjemt dem pa lottet. 

Pa grunn av all forf01gelsen og mennesker som pmvde a stjele gullplatene, skj0nte 
Joseph at han ikke ville kunne arbeide med oversettingen av dem i Palmyra. 
Joseph og Emma bestemte seg for a flytte til Harmony i Pennsylvania, hvor 
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Emmas foreldre bodde. Joseph var bekymret med hensyn til hvordan han skulle fa 
gullplatene trygt med seg til Harmony. Han la platene i en kasse og la kassen i 
bunnen av en t0nne. Sa fylte Joseph t0nnen med b0nner og spikret pa lokket. 
Med t0nnen og sine andre eiendeler i en vogn dro Joseph og Emma av garde til 
Harmony. De ble stanset pa veien, og vognen ble gjennoms0kt av folk som var pa 
jakt etter platene, men platene ble likevel ikke funnet. 

Fordi Joseph gjorde sitt beste for a beskytte platene, slik han hadde blitt befalt, 
hjalp var himmelske Fader ham med a bevare dem trygt, og han sendte ogsa 
hjelp pa andre mater. Noe av hjelpen fikk han av en fremgangsrik bonde som het 
Martin Harris, en gammel venn av familien Smith. Da Joseph og Emma gjorde 
forberedelser til a flytte 1:11 Harmony, kom Martin Harris til Joseph og sa: "Herr 
Smith, her er 50 dollar. Jeg gir deg dem for at du skal kunne utfore Herrens verk. 
Nei, jeg gir dem til Herren til hans eget verk." (Sitert i Lucy Mack Smith: History of 
Joseph Smith, s. 118.) Med disse pengene var Joseph og Emma i stand til a flytte 
til Harmony for a fortsette Herrens verk med a frembringe Mormons bok. 

Martin Harris fortsatte a hjelpe Joseph Smith pa utallige mater. Da Joseph og 
Emma hadde "flyttet til Harmony, bes0kte Martin Joseph der. Joseph hadde 
kopiert mange av skrifttegnene fra gullplatene og oversatt noen av dem. Martin 
tok med seg skrifttegnene og oversettelsen til Charles Anthon, en professor i 
sprak i New York City, og senere 1:11 en dr. Mitchell. 

Fortell barna hva Marl:in Harris opplevde hos professor Anthon og dr. Mitchell, slik 
det star i Joseph Smith - Histo1'ie I :62-65. Hjelp barna a forsta at disse 
hendelsene var oppfyllelsen av en profeti av profeten Jesaja (Jesaja 29:11-12, se 
ogsa 2. Nephi 27:15-20) mange tusen ar fm Joseph Smiths tid. 

Studer folgende spmsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de spmsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvor mange ar gikk det fra engelen Moronis forste bes0k og tll Joseph Smith 
mottok gullplatene? (JS-H I :53.) Hvo1ior matte Joseph vente sa lenge pa a fa 
platene? 

• Hvilket ansvar pala engelen Moroni Joseph Smith angaende gullplatene? (JS-H 
I :59.) Hvilken advarsel og hvilket l0fte ga Moroni Joseph? 

• Hva hendte sa snart det ble kjent at Joseph Smith hadde gullplatene? (JS-H 
I :60.) Hvorfor tror dere folk ville pmve a ta gullplatene fra Joseph? (Gullplatene 
var verdt mange penger. Satan 0nsket ikke at platene skulle bli oversatt.) Papek 
at selv om disse menneskene ikke trodde at Joseph var en profet, trodde de at 
han hadde gullplatene. Hvorfor tror dere folk trodde at Joseph hadde 
gullplatene, tll tross for at de ikke trodde han var en profet? 

• Hva gjorde Joseph Smith for a oppbevare platene trygt? Hvordan visste Joseph 
nar og hvor han skulle flytte gullplatene for at de skulle vcere trygge? Hjelp 
barna a forsta at var himmelske Fader hjalp Joseph a forsta nar platene var i 
fare. Papek at Joseph gjorde sin del og var lydig mot Moronis advarsel. 

• Nar vi har problemer eller vanskeligheter, hvordan kan vi fa hjelp fra var 
himmelske Fader til a l0se dem? Fortell om en personlig erfaring med a be om 
og motta hjelp fra var himmelske Fader. Be barna fortelle om en gang var 
himmelske Fader hjalp dem med deres problemer. 



Berikende 
aktiviteter 

Leksjon 5 

• Hva sa professor Anthon da Martin Harris viste ham en kopi av noen av 
skritttegnene fra Mormons bok? (JS-H I :64.) Hvorfor tror dere professor Anthon 
rev attesten i stykker da han h0rte at en engel hadde vist Joseph Smith hvor 
han kunne finne gullplatene? (JS-H I :65.) 

• Hvordan tror dere det Martin Harris opplevde hos Charles Anthon og dr. 
Mitchell, bidro til a styrke hans vitnesbyrd om at Joseph Smith var en profet? 
Hvordan kan vare vitnesbyrd styrkes nar vi leser om disse hendelsene? (Se 
Jesaja 29:11-12.) 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I. For klassen skriver du f01gende situasjoner, eller andre som er aktuelle for barna 
i klassen, pa separate papirlapper: 

• Du skal ha en prove pa skol en. 

• Du har blitt bedt om a holde en tale i Primcer. 

• Du skal delta i en idrettskonkurranse. 

• Du har nettopp flyttet til et nytt omrade og 0nsker a fa nye venner. 

• Du har kranglet med en venn. 

• Du slass av og til med en bror eller s0ster. 

• Du skal delta i et program eller en konsert. 

• Du 0nsker a leke med en venn, men foreldrene dine trenger din hjelp 
hjemme. 

Drott med barna hvordan var himmelske Fader vii hjelpe oss med vare 
problemer og vanskeligheter nar vi gj0r var del. Skriv f01gende pa tavlen: 

Be angaende problemet eller vanskeligheten. 

Lev verdig og f0lg Andens tilskyndelser. 

Gjor alt du kan for a l0se problemet. 

La hvert barn velge en Japp og Iese den for klassen. Drott hvordan barna kan 
l0se problemet eller vanskeligheten ved a bruke trinnene som star pa tavlen. 

2. Repeter kort hvordan Herren befalte Nephi a dra tilbake til Jerusalem for a fa 
tak i messingplatene ·fra Laban, og drott hvilke anstrengelser Nephi gjorde for a 
fa tak i messingplatene (se I. Nephi 3-5). Legg vekt pa at fordi Nephi var lydig 
og gjorde sin del, hjalp Herren ham a utf0re det han trengte a gj0re. La et barn 
Iese I. Nephi 3:7 h0yt, og hjelp barna a lcere utenat den f0rste delen av det 
Nephi sa til sin far: "Jeg vii ga og gj0re det som Herren har befalt." 
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3. Be barna nevne mennesker som hjelper dem hver dag. Skriv disse 
menneskene pa tavlen. Hjelp barna a forsta at var himmelske Fader kan gi oss 
hjelp i form av venner. Repeter hvordan Herren inspirerte Martin Harris til a 
hjelpe Joseph Smith da han trengte hjelp. Dmft hvor viktig deter a va;re en 
venn og hjelpe andre som trenger det, nar deter mulig. Be barna fortelle om en 
gang de trengte hjelp og hjelpen kom i form av en venn, eller om en gang de 
var i stand til a hjelpe en venn. 

4. Undervis barna om Urim og Tummim: 

Urim og Tummim er et hellig redskap som Gud har gitt som hjelp til profeter til a 
motta apenbaringer fra Herren og oversette sprak (se en bibelordbok eller et 
leksikon: "Urim og Tummim"). 

Joseph Smith beskrev Urim og Tumrnim som "to stener innfattet i seilvbuer ... 
festet til en brystplate" (JS-H 1 :35). Profeten uttalte at nar han var ydmyk og 
oppriktig, kunne han se i disse stenene og Iese det fremmede spraket pa 
gullplatene. Han kunne ogsa se i disse stenene og fa var himmelske Faders ord 
angaende bestemte ting han burde kjenne til og gjeire. 

Hjelp barna a finne og dreifte feilgende skriftsteder som henviser til Urim og 
Tummim: 

2. Mosebok 28:30 

Mosiah 28:11, 13 

Ether 3:23-24, 4:4-5 

La;re og pakter 1 7: 1 

5. Skriv feilgende uttalelser pa separate papirlapper: 

• Hver gullplate var ca. 15 cm bred og ca. 20 cm lang. 

• Joseph Smith beskrev hver plate som "ikke fullt sa tykk som vanlig blikk". 

• Tre ringer bandt boken, som besto av plater, sammen. 

• Hele boken var ca. 15 cm tykk. 

• Pa platene var det gravert sma skrifttegn. 

• En del av boken var forseglet og kunne ikke oversettes. 

• Joseph Smith ble fortalt at den forseglede delen ville bli oversatt en gang i 
fremtiden. 

Del ut lappene til barna, og la dem Iese uttalelsene heiyt for a hjelpe klassens 
medlemmer til a forsta hvordan gullplatene sa ut (se History of the Church, 
4:537). 



Konklusjon 

Vitnesbyrd 

Forslag til 
hjemmelesning 

Forslag til 
familiedeltakelse 

Leksjon 5 

Beer ditt vitnesbyrd om at var himmelske Fader elsker oss alle og vii hjelpe oss nar 
vi er lydige og gjor var del. Gi uttrykk for at du setter pris pa Joseph Smiths 
eksempel og flid da han hadde mange problemer og utfordringer i forbindelse 
med a beskytte gullplatene. 

Foresla at barna leser Joseph Smith - Historie 1 :59-60 hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et speirsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsbonn. 
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Joseph Smith begynner a 
oversette guflplatene 

A hjelpe barna a forsta at nar vi ber, skulle vi seike var himmelske Faders svar og 
folge hans veiledning. 

I. Be om Andens veiledning og studer den historiske beretningen i leksjonen, 
Mormon 9:32 og Lmre og pakter 3:1-3, 7-IO; I 0:1-19, 30-32, 38-46. Studer 
sa leksjonen og avgjeir hvordan du vii lmre barna historien fra Skriften og den 
historiske beretningen. (Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis 
fra Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: Mormons ord I :3-7 og Lmre og pakter 3:4-6, 11-20; I 0:20-29, 
33-37. 

3. Velg diskusjonsspeirsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. Neidvendig materiel!: 
a. Et eksemplar av Lmre og pakter til hvert barn. 
b. En Mormons bok. 
c. "Titler pa Mormons bok", finnes bak i leksjonen. 
d. Kart over omradet New York - Ohio, finnes etter leksjon I. 
e. Bilde 5-13, Gullplatene. 

Be et barn holde apningsbeinn. 

Vis siden "Titler pa Mormons bok". Speir barna om de kan Iese noen av ordene 
eller skrifttegnene. Hjelp barna a identifisere hvert enkelt sprak. 

Snakk om hvor mange sprak som brukes over hele verden, og forklar at ordet 
oversette betyr a forandre skrift eller tale fra ett sprak til et annet. 

Vis bildet av gullplatene, og dreift Joseph Smiths oppgave med a oversette de 
fremmede skrifttegnene pa platene. La et barn Iese Mormon 9:32 heiyt. 

• Hvilket sprak var skrifttegnene pa gullplatene i? (Forbedret egyptisk.) 

Forklar at vanligvis ma oversettere forsta begge sprakene de arbeider med. Men 
Joseph Smith hadde fatt svmrt lite skolegang og kunne ikke tale eller Iese annet 
sprak enn engelsk. Tegnene pa forbedret egyptisk pa platene var svmrt fremmede 
for ham. Han matte stole pa at Herrens and, ikke hans egen kunnskap, skulle 
hjelpe ham a oversette tegnene pa platene til engelsk. 

Historie fra Skriften Repeter kort de problemene Joseph Smith hadde etter at han hadde mottatt 
og historisk beretning gullplatene fra Moroni, og den hjelpen Joseph fikk fra Martin Harris (se leksjon 5). 
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Fortell barna om de 116 manuskriptsidene som var oversatt fra gullplatene som 
gikk tapt, slik det beskrives i folgende historiske beretning (henvis 1:11 kartet nar det 



er aktuelt). Dnaft apenbaringene om denne hendelsen som ble gitt Joseph Smith i 
Lffire og pakter 3 og I 0. 

Da Joseph og Emma Smith hadde slatt seg ned i Harmony i Pennsylvania, 
begynte Joseph a oversette gullplatene. Til a begynne med brukte Joseph mye tid 
pa a bli kjent med platene og spraket de var skrevet pa. Mens han studerte og ba, 
hjalp Urim og Tummim ham a forsta tegnene pa platene. Joseph lalrte at 
oversettelsesarbeidet krevde tro, hardt arbeid, verdighet, talmodighet og lydighet. 

Martin Harris reiste til Joseph Smiths hjem i Harmony for a hjelpe profeten i hans 
arbeid med a oversette gullplatene. Martin ble Josephs skriver. Mens Joseph leste 
h0yt fra platene, skrev Martin Harris ned ordene Joseph leste. Etter to maneder 
hadde Joseph oversatt den f0rste delen av platene. Oversettelsen var skrevet pa 
116 papirsider. 

Martin spurte Joseph om han kunne ta de 116 oversatte sidene med seg tilbake 
til Palmyra. Martins hustru og venner hadde kritisert ham fordi han forlot garden 
for a hjelpe Joseph, og Martin 0nsket a vise dem sidene sa de ville tro at han 
gjorde Herrens arbeid. 

Joseph ba Herren om tillatelse til a la Martin ta de oversatte sidene med seg, men 
Herren sa "nei". Martin ba Joseph spmre Herren en gang til. Joseph spurte Herren 
igjen, og igjen var svaret "nei". Martin tryglet Joseph om a sp0rre Herren enda en 
gang. Joseph 0nsket a glede Martin, sa han spurte Herren for tredje gang. Denne 
gangen sa Herren at Martin kunne ta med seg oversettelsen hvis han gikk med pa 
a bare vise den til sin hustru og visse andre medlemmer av familien. Martin lovte at 
han ikke ville vise sidene til noen andre. Han tok med seg de 116 oversatte sidene 
hjem til Palmyra. 

Noen dager etter at Martin var reist, f0dte Emma Smith en gutt som bare levde 
noen timer. Emma var meget syk og d0de nesten. I to uker oppholdt Joseph seg 
ved Emmas side og tok seg av henne. Da Emma ble sterkere, begynte Joseph a 
bli bekymret for Martin Harris, som hadde Vffirt borte med de oversatte sidene i 
tre uker. Emma oppmuntret Joseph til a reise til Palmyra for a finne Martin. 

Joseph reiste til sine foreldres hjem i Palmyra og sendte bud etter Martin. Da 
Martin kom, ropte han ut: "f\ jeg har tapt min sjel! Jeg har tapt min sjel!" Joseph 
skvatt opp og utbnat: "Martin, har du mistet manuskriptet? Har du brutt eden din, 
og brakt ford0mmelse over mitt hode sa vel som ditt eget?" (Sitert i Lucy Mack 
Smith, History of Joseph Smith, s. 128.) Martin innnammet at han hadde brutt sitt 
l0fte og hadde vist de oversatte sidene til andre. De 116 sidene var tapt eller 
stjalet. 

Joseph utbr0t: "Alt er tapt, alt er tapt! Hva skal jeg gj0re? Jeg har syndet - det er 
jeg som har nedkalt Guds vrede. Jeg skulle ha Vffirt forn0yd med det f0rste svaret 
jeg mottok fra Herren, for han sa meg at det ikke var trygt a la manuskriptet ga ut 
fra min varetekt" (sitert i Smith, s. 128). 

Joseph og Martin led fryktelig pa grunn av tapet av oversettelsen. Joseph vendte 
tilbake til Harmony, hvor han ba om tilgivelse. Engelen Moroni tok gullplatene og 
Urim og Tummim fra ham for en tid. Pa grunn av Josephs oppriktige omvendelse 
tilga Herren senere Joseph, og Moroni ga ham tilbake platene og Urim og 
Tummim. I l0pet av denne tiden mottok Joseph apenbaringene som finnes i Lalre 
og pakter 3 og I 0. 
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Forklar at Herren fortalte Joseph at Satan hadde 0vet innflytelse pa noen ond
skapsfulle mennesker sa de tok sidene. Disse menneskene hadde til hensikt 
a forandre teksten slik at folk ikke ville tro pa Mormons bok (se L&p 10:10-19). 
Joseph ble fortalt at han ikke skulle oversette den f0rste delen av platene om igjen 
(se L&p 10:30-31). Fordi Herren vet alt, visste han at denne hendelsen ville finne 
sted. Han hadde derfor befalt den fordums profeten Mormon a skrive en lignende 
beretning over det som var med pa de 116 sidene, i en annen del av gullplatene 
(se Mormons ord 1 :3-7). Joseph oversatte denne delen istedenfor a oversette 
den tapte delen pa ny (se L&p 10:38-42). Joseph lffirte at Satan og ondskapsfulle 
mennesker ikke kunne stanse var himmelske Faders verk (se L&p 3:1, 10:43). 

Diskusjons- og Studer folgende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
anvendelsessp0rsmal leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du f0ler best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 

anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

Berikende 
aktiviteter 
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• Hva matte Joseph gjme for a Vffire i stand til a oversette? (Han matte ha tro, 
Vffire ydmyk, lydig og talmodig.) 

• Hvor mange ganger spurte Joseph Smith Herren om lov til a la Martin Harris ta 
med seg de oversatte sidene? Hva sa Herren til Joseph de forste to gangene? 
Hva sa Herren den tredje gangen? 

• Hvorfor fortsatte Martin Harris a be Joseph Smith om a s0ke tillatelse nar han 
allerede hadde fatt "nei" som svar? Hvordan fryktet Joseph mennesker mer enn 
Gud? (L&p 3:7.) Hvorfor er vi noen ganger redde for hva andre mener om oss 
hvis vi adlyder var himmelske Faders bud? 

• Hva tror dere Joseph lffirte av denne erfaringen om a godta var himmelske 
Faders vilje? Hvorfor er det viktig at vi ber om det som er riktig for oss, 
istedenfor om bare det vi 0nsker? Hvorfor er det viktig a godta var himmelske 
Faders svar pa vare b0nner? 

• Hva f01te Joseph over a ha tapt de 116 sidene? Hva sa Herren Joseph skulle 
gj0re? (L&p 3:10.) Hvorfor er omvendelse et sa fantastisk prinsipp? 

• Hva ble Joseph bedt om a gjme for a tilintetgj0re planen til dem som hadde 
stjalet de 116 sidene? (L&p 10:30-31, 38-42.) Hva betyr "Guds ... hensikter kan 
ikke forstyrres"? (L&p 3:1.) 

• Hva apenbarer Herren for oss i Lffire og pakter 10:5 som vii hjelpe oss a 
overvinne Satans innflytelse? 

Du kan bruke en eller flere av folgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1 . Forklar at nar vi ber, skulle vi lytte til var himmelske Faders svar og f01ge hans 
veiledning. Svar pa b0nn kan komme pa mange mater, som f.eks. gjennom rad 
·fra foreldre eller en leder i Kirken, ved a Iese i Skriften eller ved a lytte til en 
leksjon eller tale i kirken. 

Vare oppriktige b0nner blir alltid besvart, selv om de ikke alltid besvares slik vi 
0nsker. Noen ganger er svaret "nei" fordi det vi har bedt om, ikke ville vffire det 
beste for oss. Noen ganger er svaret "ja", og vi far en varm, behagelig f01else for 
det vi skulle gj0re. Noen ganger er svaret "vent litt". Vare b0nner blir alltid 
besvart pa det tidspunktet og pa den maten som var himmelske Fader vet vii 
vffire best for oss. 
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Hvis det er aktuelt, kan du fortelle barna om en gang da din oppriktige bemn ble 
besvart med et "nei". Oppfordre barna til a fortelle om lignende erfaringer de har 
hatt. 

2. Vis bildet av Jesus som ber i Getsemane (bildesettet Kunst inspirert av 
evangeliet 227; 62175). Forklar at Jesus Kristus er det fullkomne eksempel pa a 
godta var himmelske Faders vilje. Ved slutten av sitt liv pa jorden visste Jesus at 
tiden var kommet da han matte lide store smerter for a sone for verdens synder. 
Jesus gikk til Getsemane hage. Han falt til jorden og ba. 

Be et barn Iese h0yt fra Matteus 26:39 det som Jesus sa i sin b0nn: "Far! Er det 
mulig, sa la denne kalk ga meg forbi! Men ikke som jeg vii, bare som du vii." 

Forklar at en engel viste seg for Jesus og ga ham andelig styrke (se Lukas 
22:43). Jesus godtok sin himmelske Faders vilje. Han sonet for oss ved a lide i 
Getsemane og ved a gi sitt liv pa korset. 

3. Skriv f01gende pa tavlen: "Nar Herren beta/er, gj0r det." 

Forklar at Joseph Smith lcerte av sine feil og utfordringer. Selv om han opplevde 
fortvilelse da de 116 sidene var tapt, lcerte han betydningen av a vcere lydig, 
omvende seg og godta var himmelske Faders vilje. Han lcerte a lytte til Andens 
tilskyndelser og fikk strorre evne til a bruke Urim og Tummim. Senere i livet var 
han i stand til a si: "Jeg gjorde dette 1:il min regel: Nar Herren beta/er, gj0r det'' 
(History of the Church, 2:170). 

La hvert barn skrive av setningen pa et stykke papir og ta det med seg hjem. 

4. Forklar at selv om Martin Harris mistet de 116 sidene med oversettelse, sa 
omvendte han seg og fortsatte med a yte viktige bidrag til Kirken. Han ble ikke 
tillatt a hjelpe Joseph mer med a oversette gullplatene, men senere solgte han 
en del av garden sin for a hjelpe til med a betale for trykkingen av Mormons 
bok. Han var en av de tre vitner til Mormons bok og vitnet om bokens sannhet 
gjennom hele livet. Vis barna "De tre vitners vitnesbyrd", som star foran i 
Mormons bok. 

5. La barna vise frem bildene 'fra de seks forste leksjonene i boken mens de 
gjenforteller hendelsene som er avbildet. 

Gi uttrykk for din takknemlighet for profeten Joseph Smith og hans innsats for a 
oversette Mormons bok. Beer ditt vitnesbyrd om at vi vii bli velsignet nar vi godtar 
var himmelske Faders vilje med oss og gjror det han 0nsker at vi skal gjrore. 

Foresla at barna leser Lcere og pakter 3: 1-3 og I 0: 1-5 hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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A hjelpe barna a forsta o~ gjenkjenne Den hellige ands innflytelse og 0nske a vcere 
verdige til a ledsages av Anden. 

1. Be om Andens veiledning og studer Joseph Smith - Historie 1 :66-67, den 
historiske beretningen i leksjonen og Lcere og pakter 5:30, 34; 6: 14-23; 8: 1-3; 
9:3-9; 10:4. Studer sa leksjonen og avgj0r hvordan du vii lcere barna historien 
fra Skriften og den historiske beretningen. (Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI 
og VII og "Undervis fra Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: Evangeliets prinsipper (31110), kapittel 7. 

3. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp tll a oppna formalet med leksjonen. 

4. N0dvendig materiel!: 
a. Et eksemplar av Lcere og pakter til hvert barn. 
b. Et eksemplar av Den kostelige perle. 
c. En liten radio (eller et bilde av en radio). 
d. Bilde 5-2, Joseph Smith (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 400; 

62449); bilde 5-14, Joseph Smith oversetter gullplatene. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Vis radioen for barna, men ikke skru den pa (tilpass samtalen etter behov hvis du 
har tatt med et bilde av en radio). Spm barna om de kan hme det som blir sendt, 
og dmft kort hvorfor ikke. Skru pa radioen, men ikke still den inn pa noen stasjon. 
Papek at radioen er pa, men barna kan likevel ikke hme hva som blir sendt. 

• Hva ma vi gj0re fm vi kan hme radioen tydelig? 

Hjelp barna a forsta at det a lytte til Den hellige and kan sammenlignes med a lytte 
til en radio. Fm vi kan h0re det var himmelske Fader 0nsker at vi skal vite, ma vi 
vcere innstilt pa riktig b0lgelengde med Den hellige and. Forklar at andre navn for 
Den hellige and er Anden og Sannhetens and (se L&p 6:15). Be barna lytte til 
leksjonen for a lcere hvordan Den hellige and hjalp Joseph Smith og Oliver 
Cowdery. 

Historie fra Skriften Leer barna om hvordan vi forstar og gjenkjenner Den hellige ands innflytelse, silk 
og historisk beretning det forklares i Lcere og pakter 6: 14-23, 8: 1-3, 9:3-9, Joseph Smith - Historie 

1 :66-67 og f01gende historiske beretning. Vis bildene der de passer inn. 

Pa grunn av de 116 manuskriptsidene som gikk tapt, tok engelen Moroni 
gullplatene og Urim og liJmmim fra Joseph Smith for en tid (se leksjon 6). Etter at 
Joseph hadde omvendt seg, ble disse gjenstandene gitt tilbake. Mens Joseph 
fortsatte med oversettelsen, oppdaget han at han ikke hadde tid til a ta seg av sin 
familie og garden og samtidig oversette sa hurtig han 0nsket. 
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Oversettelsesarbeidet ble ogsa sinket fordi Joseph ikke hadde noen til a skrive for 
ham mens han oversatte. Martin Harris hadde ikke lenger tillatelse til a vcere 
Josephs skriver. Noen ganger virket Emma som skriver, men hun hadde ogsa 
annet arbeid a gj0re. Joseph visste at oversettingen ikke gikk sa fort som den 
trengte. Derfor ba han sin himmelske Fader om hjelp. Les h0yt det Herren svarte i 
Lcere og pakter I 0:4. Noen maneder senere ·fikk Joseph beskjed om a stanse 
oversettingen inntil Herren ba ham begynne igjen. Herren lovte Joseph at hvis han 
gjorde dette, ville Herren s0rge for hjelp til oversettingen (se L&p 5:30, 34). 

Pa denne tiden var en ung mann som het Oliver Cowdery skolelcerer i Palmyra i 
New York, og han bodde hos Joseph Smiths fore\dre. Det var vanlig pa den tiden 
at lcererne bodde i hjemmene til sine e\ever som beta\ing for undervisningen. Mens 
Oliver bodde hos familien Smith, h0rte han om Joseph Smith og gullplatene. Han 
spurte om gullplatene, men Smiths 0nsket ikke a snakke med ham om platene, 
for de var tidligere blitt forfulgt av mennesker som de hadde fortalt om platene ti\. 

Da familien Smith ble kjent med Oliver og fikk tillit ti\ ham, fortalte Joseph Smith 
sen. (profetens far) Oliver det han visste om gullplatene. I mange dager tenkte 
Oliver over det han hadde h0rt. Til slutt ba han i enerom. Han fikk en fredelig 
forsikring om at Joseph Smith var en Guds profet (se L&p 6:22-23) og folte seg 
ogsa tilskyndet til a vcere skriver for Joseph Smith. 

Oliver 0nsket a treffe Joseph, sa han reiste sammen med Samuel Smith, en av 
Josephs yngre br0dre, til Harmony i Pennsylvania, hvor Joseph og Emma bodde. 
Da Oliver kom, skj0nte Joseph at Herren hadde sendt ham for a hjelpe til med a 
oversette Mormons bok. Joseph og Oliver snakket sammen til sent pa kvelden, 
og Oliver samtykket i a vcere Josephs skriver. Oliver skrev f01Qende om sin erfaring 
som skriver: "Dette var dager jeg aldri kommer til a glemme. A sitte og lytte ti\ en 
stem me som ble veiledet ved inspirasjon fra himmelen ... Dag efter dag vedble jeg 
uavbrutt a nedskrive ordene fra hans munn, efterhvert som han, ved hjelp av Urim 
og Tummim, ... oversatte den historiske beretning eller opptegnelse kalt 'Mormons 
bok' ." (Fotnote til Joseph Smith - Historie I :71.) 

Joseph lcerte at han ikke kunne oversette uten Den hellige ands hjelp. En morgen 
var han irritert pa Emma for noe hun hadde gjort. Da han pmvde a oversette, 
oppdaget han at han ikke kunne oversette noe som heist. Joseph gikk ut i 
frukthagen for a be og sp0rre Herren hvorfor han ikke kunne oversette. Han innsa 
snart at han matte slutte fred med Emma for han kunne fa Den hellige ands hjelp. 
Han gikk tilbake til huset og ba Emma tilgi ham. Sa kunne han fortsette a 
oversette. 

Med Olivers hjelp glkk oversettingen av Mormons bok raskere. Etter at Oliver 
hadde virket som skriver en tid, 0nsket han a oversette. Han ·fikk tillatelse ti\ det, 
men klarte ikke a oversette da han pmvde. Oliver trodde at evnen ti\ a oversette 
ville bli gitt ham bare han ba sin himmelske Fader om det, men han lcerte at det 
krevdes store mentale og andelige anstrengelser. Evnen ti\ a oversette matte 
komme ved Den hellige ands inspirasjon. 

Dmft med barna fremgangsmaten for a treffe avgjmelser slik det ble apenbart til 
Oliver Cowdery gjennom Joseph Smith i Lcere og pakter 9:8-9: 

I. Tenke over problemet eller sp0rsmalet i ditt eget sinn. Tenke over hvordan du 
kan l0se problemet el\er besvare spmsmalet. 

2. Bestemme deg for hva du tror du sku\le gjme. 
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3. Sp0rre din himmelske Fader om avgj0relsen er riktig. 

4. Lytte med hjerte og sinn. Hvis avgj0relsen er riktig, vii Den hellige and gi deg en 
god f01else for den. Hvis avgj0relsen er gal, vii du ikke f01e godt for den, og du 
ma treffe et annet valg. 

Forklar at det var denne fremgangsmaten Oliver Cowdery skulle ha brukt da han 
pmvde a oversette. Deter en fremgangsmate vi alle kan benytte. Hvis vi f01ger 
disse trinnene, vii Den hellige and hjelpe oss a ta riktige avgj0relser. 

Studer f01gende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tllrettelegger 
leksjonen. Bruk de Sp0rsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvorfor trengte Joseph hjelp til oversettelsen av gullplatene? Hva gjorde Joseph 
med dette problemet? Hvordan ble Josephs b0nner besvart? Hva kan vi gj0re 
nar vi har et problem? Be barna snakke om hvordan var himmelske Fader har 
besvart deres b0nner. 

• Hva gjorde Oliver Cowdery for a fa et vitnesbyrd om at Joseph Smith var en 
profet? (L&p 6: 14.) Hvordan kan vi fa et vitnesbyrd om at Joseph Smith er en 
profet? Hvordan kan vi fa et vitnesbyrd om Mormons boks sannhet? (Se 
berikende aktivitet 6.) 

• Hvordan ble Oliver Cowderys b0nner besvart da han ba om a fa vite om 
Joseph Smith var en Guds profet? (L&p 6: 15, 23.) Pa hvilke andre mater kan 
var himmelske Fader besvare vare b0nner? Minn barna pa at svar pa vare 
b0nner ofte kommer ved at vi f0ler fred. 

• Hva ble Oliver Cowdery fortalt at han matte gj0re for a kunne oversette? (L&p 
9:8-9.) Hvordan kan vi bruke dette radet i vart liv? 

• Hva ma vi gj0re for a forberede oss til a motta hjelp fra Den hellige and? (Se 
berikende aktivitet 2.) Hvordan kan vi vite at vi f01er at Den hellige and tilskynder 
oss? (L&p 6:23, 8:2-3 og 9:8-9, se berikende aktiviteter 3 og 4.) 

Du kan bruke en eller flere av f0lgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I . Forklar at da Joseph Smith oversatte Mormons bok, sa han ordene h0yt, og sa 
skrev skriveren hans dem ned. Noen ganger satt Joseph og skriveren pa hver 
sin side av et skille, slik at de ikke kunne se hverandre. 

Sett opp et skille midt pa bordet eller gulvet i klasserommet (to barn kan for 
eksempel holde opp et lite teppe eller laken eller et stort ark tykt papir). La et 
barn sitte pa den ene siden av skillet og Iese langsomt et vers fra Mormons 
bok, mens et barn sitter pa den andre siden av skillet og skriver ned det som 
blir lest. La sa skriveren Iese det han eller hun har skrevet, slik at barnet som 
leste skriftstedet, kan vcere sikker pa at det ble skrevet riktig. (Du kan gjerne ha 
mer enn en skriver, slik at alle barna som 0nsker det, kan fa pr0ve.) 

2. Lag to kolonner pa tavlen. Sett lnnbyr Anden over den ene og Krenker Anden 
over den andre. Hjelp barna a forsta at Anden (Den hellige and) er meget viktig 
for oss i livet. Forklar at det som er godt, innbyr Anden til vart liv, mens det som 
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er ondt, krenker Anden og far ham til a forlate oss (se Moroni 7:12-13). Be 
barna foresla handlinger som kan fores opp i begge kolonnene, som f.eks. a 
lytte til god musikk og vcere snill under lnnbyr Anden og krangle og vcere ucerlig 
under Krenker Anden. 

Forklar at Den hellige and vii undervise oss, tmste oss, beskytte oss, styrke oss 
og veilede oss (se Evangeliets prinsipper [3111 OJ, kapittel 7), men for a motta 
hans hjelp ma vi gj0re det som innbyr ham til fortsatt a vcere med oss. 

3. Be barna sla opp i Lcere og pakter 8:2, og la et barn Iese verset h0yt. Dmft 
hvordan hver enkelt kan motta personlig apenbaring ved a lytte til Den hellige 
ands tilskyndelser. Fortell om en gang da Den hellige and veiledet deg, og 
oppfordre barna til a fortelle om lignende erfaringer. 

4. Forklar at nar vi har Anden med oss, fol er vi noe annet enn nar vi ikke har 
Anden eller nar Satan pavirker oss. Les uttalelsene nedenfor, og be barna reise 
seg nar uttalelsen beskriver hva vi toler nar vi har Anden, og sette seg nar 
uttalelsen beskriver hva vi to I er nar vi ikke har Anden. 

• Du f01.er deg glad og rolig. 

• Du f0ler deg egoistisk. 

• Du f0ler deg gavmild. 

• Du blir lett mismodig. 

• Du 0nsker a gj0re andre glad. 

• Du msker a ta igjen. 

• Du er tilgivende og vennlig. 

• Du f01er deg glad nar andre klarer seg godt. 

5. Skriv pa flere papirlapper noen aktiviteter som innbyr Anden og som barna kan 
mime. Legg papirlappene i en beholder. La hvert barn velge en papirlapp og 
mime den aktiviteten som star pa lappen, mens de andre barna pmver a gjette 
hva barnet gj0r. 

Mulige aktiviteter: 

• Lese Skriften. 

• Be. 

• Gj0re en god gjerning eller tjeneste (f.eks. vaske opp eller leke med en baby). 

• Sitte cerb0dig i kirken. 

Du kan gjerne la barna velge a gj0re en av disse aktivitetene i l0pet av uken. Gi 
barna papir og blyanter sa de kan skrive ned det de har valgt, og be barna 
legge papirene et sted hvor de ofte vii se dem, sa de blir minnet pa a gj0re det 
de har valgt. 

6. Syng eller si teksten til "S0k, overvei og be" (Barnas sangbok, s. 66). Dmft hva 
sangen lcerer oss a gj0re for a fa et vitnesbyrd (du ma kanskje forklare at 
overveie betyr a studere og tenke grundig over noe). 

7. Dmft hvordan Den hellige and taler til oss. Hjelp barna a forsta at vi ikke ofte 
h0rer Den hellige and snakke h0yt. Vanligvis gir Den hellige and oss f0lelser eller 
fyller vart sinn med tanker om det som er riktig. 
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Beer ditt vitnesbyrd om den innflytelse Den hellige and har hatt pa deg slik at du 
har fatt et vitnesbyrd og trnst og veiledning. Hjelp barna a forsta hvilken stor 
velsignelse Den hellige and kan vcere for dem. 

Oppmuntre barna til a be sine foreldre om a fortelle dem om en erfaring de har 
hatt med Den hellige and. 

Foresla at barna leser Lcere og pakter 8:2-3 og 9:8-9 hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell de\ av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller ti\ a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Prested0mmet er gjengitt 

A hjelpe barna a torsta betydningen av prested0mmets myndighet og fa et 0nske 
om a vcere verdig prested0mmets ordinanser og velsignelser. 

I . Be om Andens veiledning og studer Joseph Smith - Historie I :68-7 4 (ogsa 
fotnoten til vers 71 ), Lcere og pakter 13; 27:7-8, 12 og 128:20 (siste setningen), 
5. trosartikkel og de historiske beretningene i leksjonen. Studer sa leksjonen og 
avgjeir hvordan du vii lcere barna historien fra Skriften og den historiske 
beretningen. (Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra 
Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: Matteus 4:18-22 og 3. Nephi 11 :18-28, 33-34. 

3. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp tll a oppna formalet med leksjonen. 

4. Neidvendig materiel!: 
a. Et eksemplar et Lcere og pakter og av Den kostelige perle til hvert barn. 
b. En bibel og en Mormons bok. 
c. En hyssingbit pa ca. 60 cm. 
d. Tre eller fire gjenstander som kan stables, f.eks. beiker, klosser eller mynter. 
e. Bilde 5-15, D0peren Johannes overdrar Det aronske prested0mme 

(bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 407; 62013), bilde 5-16, 
Gjengivelsen av Det melkisedekske prested0mme (bildesettet Kunst inspirert 
av evangeliet 408; 62371). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Be barna etter tur gj0re noe med hendene, f.eks.: 

• Knytte en knute pa en hyssingbit. 

• Stable og ta fra hverandre igjen flere gjenstander. 

• Knipse med fingrene. 

• Skrive navnet pa tavlen. 

• Handhilse pa lcereren. 

• Sette seg ned og folde hendene i fanget. 

Hvis du har en stor klasse, kan denne aktiviteten forega som stafett. Del klassen i 
to lag og skaff nok av de neJdvendige gjenstandene til begge lagene. La en pa 
hvert lag gj0re alle de seks tingene feir nestemann begynner. (Prnv a ikke bruke 
mer enn fem minutter pa denne aktiviteten.) 

Papek at vi gj0r mange ting med hendene hver dag. Forklar at menn og gutter 
som har prested0mmet, gj0r enda noen flere viktige ting med hendene sine. 



• Kan dere nevne noen av de viktige tingene prested0msbcerere gjm med 
hendene sine nar de bruker sin prested0msmyndighet? (Svarene kan omfatte a 
gi velsignelser, d0pe, helbrede syke, tilberede og dele ut nadverden og overdra 
[gi] Den hellige ands gave.) 

• Kan alle gj0re dette med hendene sine? (Nei. Forklar at en mann eller gutt ma 
ordineres ti! prested0mmet for a gj0re dette. Hvis han ikke er ordinert, vii ikke 
Herren anerkjenne noen ordinans som blir utfort av vedkommende.) 

Forklar at prested0mmet er myndighet fra Gud. Gud deler sin myndighet med oss 
gjennom prested0msbcerere, slik at vi kan motta de hellige ordinansene (f.eks. 
dap) som vii hjelpe oss med a vende tilbake til var himmelske Faders ncerhet. 
lngen mann kan gi seg selv denne myndigheten. Den ma gis ham av Gud. Dette 
gjmes ved handspaleggelse av menn som har riktig myndighet. Minn barna pa at 
de i leksjon 2 lcerte at prested0mmet ble tatt bort fra jorden under frafallet. Forklar 
at i denne leksjonen vii barna lcere hvordan prested0mmet ble gjengitt ti! jorden. 

Historie fra Skriften Undervis om gjengivelsen av prested0mmet slik det beskrives i Joseph Smith -
og historisk beretning Historie 1:68-7 4; Lcere og pakter 13; 27:7-8, 12 og folgende historiske 

beretninger. Vis bildene der de passer inn. 

Minn barna pa at tre ar etter at Joseph Smith hadde mottatt sitt forste syn av var 
himmelske Fader og Jesus Kristus, viste engelen Moroni seg for Joseph og 
fortalte ham om gullplatene. Etter fire ar ti! med forberedelse, mottok Joseph 
gullplatene. Med Guds hjelp begynte Joseph a oversette dem. 

Forklar at Mormons bok og de apenbaringene som ble gitt Joseph Smith, gjenga 
mange evangeliske sannheter som hadde gatt tapt under frafallet. Men Joseph 
kunne ikke organisere Jesu Kristi kirke uten prestedmnmet. Prestedmnmet matte 
gjengis til ham ved dem som hadde riktig myndighet. 

Forklar at prested0mmet bestar av to deler: Det melkisedekske prested0mme og 
Det aronske prested0mme. Det melkisedekske prested0mme omtales noen 
ganger som det h0yere prested0mme, mens Det aronske prestedmnme omtales 
som det mindre, eller forberedende, prested0mme. Det aronske prested0mme er 
en de! av Det melkisedekske prested0mme og virker under dets veiledning. Begge 
delene av prested0mmet ble gjengitt til Joseph Smith. 

Gjengive/sen av Det aronske prested0mme 

Varen 1829 oversatte profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery den delen av 
Mormons bok som beskriver hva den oppstandne Jesus Kristus lcerte nephittene 
om dap (se 3. Nephi 11 :18-28, 33-34). Dap var ett av de emnene prestene hadde 
vcert uenige om i Josephs ungdom, og mange kristne var forvirret med hensyn til 
dap. De lurte pa om dapen var n0dvendig, hvordan den skulle utfores, hvem som 
kunne d0pe og i hvilken alder en person skulle d0pes. Joseph og Oliver bestemte 
seg for a be Herren om svar pa disse spmsmalene, og 15. mai 1829 gikk de for a 
be i skogen ved Susquehanna-elven i Pennsylvania. Oliver beskrev det som 
skjedde: "I ett nu, likesom fra evigheten selv, talte var Forl0sers mst fred til oss. 
Slmet ble trukket til side, og Guds engel kom ned ikledt herlighet, og ga oss det 
budskap visa ivrig hadde sett frem til, og n0klene til omvendelsens evangelium. 
Hvilken fryd, hvilket under, hvilken forundring!" (I fotnoten til Joseph Smith -
Historie 1 :71 ). 
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Beskriv gjengivelsen av Det aronske prested0mme og Josephs og Olivers dap, 
slik det er beskrevet i Joseph Smith - Historie I :68-7 4 og LCBre og pakter 13. 

D0peren Johannes, den engelen som viste seg for Joseph og Oliver (se L&p 27:7-
8), var den tapre profeten som hadde d0pt Jesus Kristus. Da Johannes d0de, 
hadde han fremdeles Det aronske prested0mmes n0kler. Det betydde at han 
hadde rett og evne til a gjengi Det aronske prested0mmes myndighet til Joseph 
Smith. Johannes ordinerte Joseph og Oliver til Det aronske prested0mme ved 
handspaleggelse. Men Johannes hadde ikke Det melkisedekske prested0mmes 
n0kler, sa kan kunne ikke gjengi dem. 

Gjengivelsen av Oet melkisedekske prested0mme 

Like etter d0peren Johannes' bes0k tok Joseph og Oliver en tur til Colesville i New 
York. Pa tilbaketuren til Harmony viste Peter, Jakob og Johannes seg for Joseph 
og Oliver pa bredden av Susquehanna-elven (se siste setning av L&p 128:20). 
Peter, Jakob og Johannes var Jesu Kristi apostler da Jesus levde pa jorden. De 
hadde mottatt Det melkisedekske prested0mmes n0kler fra Kristus pa 
Forklarelsens berg (se en bibel-ordbok) og fortsatte a inneha disse n0klene etter at 
prested0mmet ble tatt bort fra jorden. Peter, Jakob og Johannes ga Joseph og 
Oliver Det melkisedekske prested0mme og alle de krefter som Jesu opprinnelige 
apostler hadde (se L&p 27:12). Guds myndighet (prested0mmet) var pa jorden 
igjen: Joseph og Oliver hadde na myndighet til a handle for Herren pa jorden. Jesu 
Kristi Kirke ville snart bli organisert ved prested0mmets myndighet. 

Studer f01gende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du f01er best VII hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvorfor gikk Joseph Smith og Oliver Cowdery ut i skogen for a be? (JS - H 
I :68-69.) Hvem viste seg for dem? Hvem var d0peren Johannes? 

• Hvordan ordinerte d0peren Johannes Joseph Smith og Oliver Cowdery til Det 
aronske prested0mme? Hvorfor matte denne prested0msmyndigheten komme 
fra et himmelsk sendebud? (Prested0mmet matte gis av en med riktig 
myndighet. Fordi prested0mmet var tatt bort fra jorden, hadde ingen pa jorden 
denne myndigheten.) Hvordan blir menn ordinert i dag? (5. trosartikkel.) 

• Hvem d0pte Joseph Smith og Oliver Cowdery? (JS - H I :71 .) Hvilke 
velsignelser mottok Joseph og Oliver etter at de var d0pt? (JS - H I :73-7 4.) 
Hvem d0pte deg? Hvilken myndighet hadde vedkommende slik at han kunne 
d0pe deg? 

• Hvilken prested0msmyndighet er n0dvendig for a d0pe? (Det aronske 
prested0mme, se JS - H I :69.) Hvilken prested0msmyndighet er n0dvendig for 
a gi Den hellige ands gave? (Det melkisedekske prested0mme, se JS - H I :70.) 

• Hvem var Peter, Jakob og Johannes? lfre av Jesu apostler, se Matteus 4: 18-
22.) 

• Forklar at selv om bare gutter og menn har prested0mmet, sa kan alle bli 
· velsignet av det. Hvilke velsignelser kan dere motta (na eller senere i livet) 

gjennom prested0mmets myndighet? (Svarene kan omfatte velsignelser for 
helbredelse eller tmst, patriarkalske velsignelser, prested0msordinasjon for 
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gutter og tempelordinanser.) Hvordan kan dere forberede dere til a motta 
prested0msvelsignelser? (Se be1-ikende aktivitet 3.) 

• Hvordan kan vi vise at vi setter pris pa at prested0mmet er gjengitt? 

Du kan bruke en eller flere av feilgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I . Forklar at fra de tidligste tider har handspaleggelse blitt brukt nar noen er blitt 
ordinert til prested0mmet, nar Den hellige and er blitt overdratt og 
prested0msvelsignelser gitt. La barna sla opp noen av folgende skriftsteder, 
som dreier seg om anledninger hvor handspaleggelse brukes: 

4. Mosebok 27:18, 22-23 

Markus 6:5 

Apostlenes gjerninger 8: 17 

Alma 6:1 

Lc:ere og pakter 20:70 

Lc:ere og pakter 35:6 

Lc:ere og pakter 42:44 

Lc:ere og pakter 68:27 

Lc:ere og pakter !07:65-67 

La barna fortelle om egne erfaringer med at prested0msbc:erere har benyttet 
handspaleggelse (som f.eks. da de ble velsignet som spebarn, da de ble 
bekreftet og gitt Den hellige ands gave, eller nar de har fatt velsignelser fordi de 
var syke). 

2. Skriv pa tavlen: Prested0mmets makt ____ ti! sa/gs. La det vc:ere to 
mellomrom mellom ordene makt og ti!. Fortell historien om Simon, se 
Apostlenes gjeminger 8:9-22. 

Forklar at Simon var en dyktig trollmann, sa folk trodde han hadde myndighet 
fra Gud. Men da Simon ble omvendt og deipt inn i Kirken, forsto han at han ikke 
hadde den sanne myndigheten fra Gud, prested0mmet. 

La et barn Iese heiyt Apostlenes gjerninger 8: 18-19 for a forklare hvordan Simon 
preivde a fa prested0mmet. La et annet barn Iese heiyt fra vers 20 det svaret 
Simon fikk fra Peter, en av Jesu apostler. 

La et av barna skrive ordene er ikke i tomrommene pa tavlen. Minn barna pa at 
prested0mmet ikke kan kj0pes for penger, det kan bare oppnas ved rettskaffen 
livsforsel. 

3. Be barna nevne noe en ung mann skulle gj0re for a forberede seg til a motta 
prested0mmet, og skriv svarene deres pa tavlen (svarene kan omfatte a ga i 
kirken regelmessig, studere Skriften, be, tjene og elske andre, vc:ere c:erlig, 
etterleve Visdomsordet, bruke pent sprak, adlyde foreldre og Kirkens ledere, 
betale en c:erlig tiende og ha et intervju med biskopen). Minn barna pa at selv 
om en ung mann gj0r alt dette, kan han ikke motta prested0mmet med mindre 
han mottar det fra en med riktig myndighet. 
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Be barna nevne noe av det en ung kvinne skulle gj0re for a forberede seg til a 
motta prested0mmets velsignelser. Skriv svarene deres pa tavlen (listen skulle 
ligne den forrige listen for unge menn). Forklar at selv om kvinner ikke har 
prested0mmet, kan de fa alle prested0mmets velsignelser. 

4. Leer barna om hvilke plikter som hmer under de forskjellige embetene i Oet 
aronske prested0mme, ved hjelp av fgJgende spill: 

Skriv pliktene som er fgrt opp nedenfor, pa forskjellige papirstrimler. Skriv det 
tilsvarende prested0msembete med store bokstaver tvers over baksiden av 
hver strimmel. Klipp strimlene i to og del dem ut til barna. La barna ·finne de 
andre halvdelene til sine papirstrimler ved a sammenligne dem med de andre 
barnas strimler. De ma forsikre seg om at bade forsiden og baksiden passer. 
Nar alle strimlene har blitt satt sammen, leser dere Oet aronske prested0mmes 
embete og plikt. 

Embete Plikt 

Oiakon dele ut nadverden 

Oiakon samle inn fasteoffer 

Diakon vcere sendebud for biskopen 

Diakon ta vare pa utearealene rundt m0tehuset 

Lcerer tilberede nadverden 

Lcerer ga ut som hjemmelcerer 

Lcerer utfme diakoners plikter etter behov 

Prest d0pe andre til syndenes forlatelse 

Prest velsigne nadverden 

Prest ordinere andre prester, lcerere og diakoner 

Prest utfme diakoners og lcererers plikter etter behov 

Papek at for a utf0re disse pliktene ma bcererne av Oet aronske prested0mme 
fa tillatelse av biskopen. 

5. La barna si den femte trosartikkelen. Papek at man bare kan fa prested0mmet 
ved handspaleggelse av dem som har myndighet. Forklar at nar en gutt eller 
mann mottar prested0mmet, kan han bare utf0re ordinanser etter tillatelse fra 
den prested0mslederen som er over ham. En prest kan for eksempel ikke d0pe 
noen uten biskopens tillatelse. Hjelp barna a lcere utenat hele den femte 
trosartikkelen eller en del av den. 

6. Syng eller si teksten til "Alt gjenopprettet er" (Barnas sangbok, s. 60). 
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Leksjon 8 

Gi uttrykk for din takknemlighet for at vi kan motta alle n0dvendige velsignelser til 
at vi kan vende tilbake til var himmelske Fader, fordi prested0mmet er gjengitt. 
Utfordre guttene til a forberede seg til a motta prested0mmets store kraft og til 
alltid a leve verdig til a ut0ve denne kraften. Utfordre pikene til a oore 
prested0mmet og forberede seg til a voore verdige til a motta prested0mmets 
velsignelser. 

Foresla at barna leser Loore og pakter 13, ogsa kapitteloverskriften, hjemme for a 
repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Vitner ser gullplatene 

A gi barna et mske om a vitne om Mormons boks sannhet. 

I. Be om Andens veiledning og studer de historiske beretningene i leksjonen, 
L02re og pakter 17, "De tre vitners vitnesbyrd" og "De atte vitners vitnesbyrd" i 
innledningen til Mormons bok, 2. Nephi 27:12-14 og Ether 5:2-4. Studer sa 
leksjonen og avgj0r hvordan du vii l02re barna historien fra Skriften og den 
historiske beretningen. (Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis 
fra Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Velg diskusjonssp0rsma.I og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

3. N0dvendig materiel!: 
a. Et eksemplar av L02re og pakter og Mormons bok til hvert barn. 
b. En pose eller eske som inneholder en gjenstand (se 

Oppmerksomhetsvekker). 
c. Bilde 5-17, Moroni viser gullplatene til Joseph Smith, Oliver Cowdery og 

David Whitmer; bilde 5-18, De atte vitner ser gullplatene. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Vis posen eller esken som inneholder gjenstanden. Beskriv gjenstanden uten a 
vise den for barna. 

• Tror dere at denne gjenstanden virkelig er i posen [esken]? 

Papek at noen av barna kanskje tror at gjenstanden er i posen eller esken fordi de 
kjenner deg og stoler pa deg, men andre tror kanskje ikke fordi ingen andre har 
sett gjenstanden. Be tre barn komme frem og se pa gjenstanden. Be dem 
beskrive den for klassen. Forklar at na er det lettere a tro at gjenstanden er i 
posen eller esken fordi tre personer til har sett, eller vitnet, om den. 

Repeter sammen med barna beretningen om Joseph Smith som oversetter 
gullplatene. Forklar at pa dette tidspunktet var Joseph Smith den eneste personen 
som virkelig hadde sett platene. Les h0yt 2. Nephi 27:12 sammen med barna. 

• Hva lovte var himmelske Fader at han ville gjme nar Mormons bok kom frem? 

Forklar at var himmelske Fader lovte a la vitner se gullplatene, slik at disse vitnene 
kunne fortelle andre at platene virkelig eksisterte. 

Historie fra Skriften Undervis om de tre og de atte vitner som sa gullplatene, slik det beskrives i "De 
og historisk beretning tre vitners vitnesbyrd" og "De atte vitners vitnesbyrd" i innledningen til Mormons 

bok, L02re og pakter 17 og f01gende historiske beretninger. Vis bildene der de 
passer inn. 
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David Whitmer kommer for a hjelpe Joseph Smith 

lnnen mai 1829 var oversettelsesarbeidet med Mormons bok nesten ferdig. Selv 
om Joseph Smith hadde hatt gullplatene i omtrent to ar, hadde han bare arbeidet 
med oversettelsen i omtrent tre maneder til sammen. Joseph hadde vcert 
omhyggelig med a beskytte platene og hadde ikke vist dem til noen, men han ble 
bekymret for deres sikkerhet i Harmony. Oliver Cowdery, som virket som Josephs 
skriver, skrev til sin venn David Whitmer, som ikke kjente Joseph Smith, og spurte 
om David ville ta ham og profeten til Fayette i New York, hvor de kunne vcere 
trygge og gj0re oversettelsen ferdig. 

Men f0r David kunne ta vognen sin og hente Joseph og Oliver, matte han gj0re 
markene sine klar til varplanting. Da han gikk ut for a begynne a pl0ye jorden om 
morgenen, oppdaget David at noen allerede hadde pl0yd opp en del av jordene. 
Vedkommende hadde gjort svcert godt arbeid og latt plogen sta igjen i en fure, 
klar til a fortsette. Etter en dag med pl0ying fant David ut at han pa en dag hadde 
gjort sa mye som det normalt ville ta to dager a gj0re. Davids far, Peter Whitmer 
sen., ble imponert over dette miraklet og sa: "Det ma vcere en styrende hand i 
dette, og jeg tror deter best du drar til Pennsylvania sa snart du har kalket." (Sitert 
i Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, s. 148). B0ndene i dette omradet 
tilf0rte jorden gips for a gj0re den mindre sur. Neste dag gikk David til det stedet 
han hadde plassert gipsen, i ncerheten av s0sterens hus, men gipsen var borte. 
S0steren fortalte ham at dagen f0r hadde hun og barna hennes sett tre fremmede 
som spredte ut gipsen med star hastighet og ferdighet. Hun hadde antatt at David 
hadde leid mennene, men David visste at det var Herren som hadde s0rget for 
hjelperne. 

David var takknemlig for denne guddommelige hjelpen, og han skyndte seg av 
garde til Harmony. Joseph og Oliver kom for a m0te ham da han ncermet seg 
byen, noe som overrasket David, for han hadde ikke fortalt dem nar han skulle 
komme. Oliver fortalte David at Joseph hadde sett Davids reise i et syn og visste 
derfor nar han ville komme. David hadde aldri m0tt Joseph Smith f0r, men han ble 
snart sikker pa at Joseph var en sann profet, og de ble gode venner. 

De tre vitner ser platene 

Mens Joseph fullf0rte oversettelsen av Mormons bok, fikk han vite at tre andre 
personer skulle fa tillatelse til a se gullplatene (se Ether 5:2-4). Da Martin Harris, 
Oliver Cowdery og David Whitmer, som alle hadde hjulpet til med oversettingen, 
fikk vite at tre vitner skulle fa se gullplatene, ba de om lov til a vcere disse vitnene. 
Joseph Smith ba om dette, og Herren apenbarte at hvis disse tre mennene var 
ydmyke, ville de fa tillatelse til a vcere de tre vitner (se L&p 17). 

En sommerdag i 1829 gikk Joseph Smith, Oliver Cowdery, David Whitmer og 
Martin Harris inn i skogen i ncerheten av Whitmers r1jem for a forberede seg til a se 
gullplatene. De knelte i b0nn og ba etter tur, men de fikk ikke noe svar. Alie ba 
igjen, men fremdeles kom ikke noe svar. Martin Harris f01te at de lkke mottok svar 
pa grunn av noe han hadde gjort, sa han forlot gruppen. lgjen knelte de andre i 
b0nn, og snart viste et lys seg over dem, og engelen Moroni sto foran dem. 
Moroni holdt gullplatene i hendene og vendte platene en for en, slik at mennene 
kunne se graveringene pa dem. Sa sa Herrens mst til dem: "Disse platene er 
apenbart ved Guds kraft, og de er oversatt ved Guds kraft. Oversettelsen pa dem 
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som dere har sett, er korrekt, og jeg befaler dere a bmre vitnesbyrd om det dere 
na ser og h0rer." (History of the Church, 1 :55). 

Joseph Smith gikk sa for a finne Martin Harris. Han fant Martin i oppriktig b0nn og 
sluttet seg ti! ham i b0nnen. Det synet som Joseph, Oliver og David hadde sett, 
ble gjentatt for Martin Harris. De tre vitner vitnet skriftlig om sin opplevelse (se "De 
tre vitners vitnesbyrd"). 

De atte vitner ser platene 

Noen dager senere inviterte Joseph Smith atte andre menn, deriblant sin far og to 
av sine bmdre, ti! a se gullplatene. Denne gangen kom ingen engel. Mennene 
samlet seg rundt Joseph, og han viste dem platene. De atte vitnene l0ftet platene, 
vendte sidene og mrte ved de underlige graveringene pa den uforseglede delen. 
De skrev ogsa sitt vitnesbyrd om at gullplatene virkelig eksisterte. De atte vitnene 
var Joseph Smith sen., Hyrum Smith, Samuel H. Smith, Christian Whitmer, Jacob 
Whitmer, Peter Whitmer jr., John Whitmer og Hiram Page (se "De atte vitners 
vitnesbyrd"). 

Alie de elleve vitnene hadde senere viktige stillinger i Kirken. Noen av dem forlot 
Kirken siden, men ingen av dem fornektet noensinne at de hadde sett gullplatene. 

Studer f01gende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hva fikk Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris beskjed om a gjme for 
a vmre vitner til gullplatene? Hva hendte da Joseph Smith, Oliver Cowdery, 
David Whitmer og Martin Harris gikk inn i skogen for a be angaende det a vmre 
vitner? Hvordan ble Joseph, Oliver og David vist gullplatene? Hva gjorde 
Joseph Smith for a hjelpe Martin Harris? Hvorfor tror dere at Martin ti! slutt fikk 
tillatelse ti! a se det samme synet som de andre to vitnene? Hva gj0r stmst 
inntrykk pa dere med hensyn til de tre vitners opplevelse? 

• Hva fikk de tre vitner beskjed om a gj0re med det de hadde opplevd? Hvem sa 
at de skulle vitne om at gullplatene virkelig fantes? ("De tre vitners vitnesbyrd".) 
Hvorfor tror dere Joseph Smith var glad for at andre mennesker fikk se 
gullplatene? (Se berikende aktivitet 1.) 

• Hvordan ble gullplatene vist til de atte vitner? Hvordan skilte de atte vitners 
opplevelse seg fra det de tre vitner hadde opplevd? 

• Hvorfor var det n0dvendig at vitner skulle se gullplatene? (Ether 5:4, 2. Nephi 
27:12-14.) Hvordan er vitnenes vitnesbyrd en velsignelse for oss i dag? 
Hvordan kan du vmre et vitne om Mormons bok? (Stud ere den, be for a fa vite 
at den er sann, etterleve dens lmresetninger og fortelle andre om den.) 

• Hvor mange av dere leser Mormons bok hjemme, for dere selv eller sammen 
med familien? Hvordan kan lesing av Mormons bok velsigne deg og din familie? 



Berikende 
aktiviteter 

Leksjon 9 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I . Forklar at Joseph Smiths mor skrev ned det som hendte da han kom hjem 
igjen etter at de tre vitnene hadde fatt se gullplatene. Les eller fortell f01gende 
beretning for barna: 

"Dade [Joseph og de tre vitner] kom tilbake, var det mellom klokken tre og "fire 
om ettermiddagen. Fru Whitmer, herr Smith og jeg satt inne pa et sovevrerelse 
pa det tidspunktet. Da Joseph kom inn, kastet han seg ned ved siden av meg 
og utbmt: 'Far, mor, dere aner ikke hvor glad jeg er! Herren har na latt platene 
bli vist til tre personer utenom meg ... De ma brere vitnesbyrd om sannheten av 
det jeg har sagt... Jeg f01er det som om jeg er blitt kvitt en byrde som nesten 
var for tung a brere for meg."' (Lucy Mack Smith: History of Joseph Smith, red. 
Preston ~libley [Salt Lake City: Bookcraft, 1958], s. 152.) 

• Hvorfor var Joseph sa lettet over at andre na hadde sett gullplatene? 

2. Fa barna til a tenke pa hvordan de kan vitne om Mormons bok og dens 
lreresetninger. Skriv svarene pa tavlen. La barna dramatisere hva de kan gjme 
for a vrere vitner i spesielle situasjoner, f.eks. nar noen sp0r dem om hva kirken 
deres tror eller hva Mormons bok handler om. 

3. Papek at vitnene ikke ble valgt tilfeldig, men at de alle var menn som hjalp til pa 
forskjellige mater med a frembringe Mormons bok. Fortell f01gende om de tre 
vitner (eller be tre barn pa forhand om a fortelle det): 

Martin Harris 

Da Joseph Smith ble forfulgt i New York, ga Martin Harris ham femti dollar som 
hjelp til a flytte til Harmony i Pennsylvania. Martin pantsatte ogsa garden sin for a 
skaffe penger til a utgi Mormons bok. En del av garden hans matte selges pa 
auksjon for a betale trykkeutgiftene for Mormons bok. (Se Kirkens historie i tidenes 
fy/de [kurshefte for Kirkens skoleverk (32502), kap. 4, undertittel 6, "Jesajas' 
profeti oppfylt", og kap. 5, undertittel 7, "Utgivelsen av Mormons bok" .) 

Oliver Cowdery 

Oliver Cowdery var en skolelrerer som h0rte om Joseph Smiths syn og gullplatene 
mens han bodde hos familien Smith. Han ba for a ·finne ut om det han hadde h0rt, 
var sant, og han fikk til svar at Joseph fortalte sannheten. Han reiste til Harmony i 
Pennsylvania for a treffe Joseph, og han ble Josephs skriver. Oliver hjalp ogsa til 
med utgivelsen av Mormons bok. Han satte noen av typene med sine egne 
hender. (Se Kirkens historie i tidenes fylde, kap. 5, undertittel I, "Oliver Cowderys 
ankomst", og undertittel 7, "Utgivelsen av Mormons bok" .) 

David Whitmer 

David Whitmer fikk brev fra sin venn, Oliver Cowdery, om Joseph Smith og 
oversettingen av gullplatene. Oliver sendte noen fa linjer av oversettelsen og bar 
sitt vitnesbyrd om opptegnelsene, og David fortalte familien sin om disse brevene. 
Da forf0lgelsen i Harmony 0kte, spurte Oliver om David ville la Joseph Smith bo i 
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hans hjem for a gj0re oversettelsen ferdig. David opplevde mirakler da han gjorde 
seg klar til a reise til Harmony for a hente Joseph. (Se Kirkens historie i tidenes 
fyfde, kap. 5, undertittel 4, "Oversettelsesarbeidet fullfores" .) 

4. Fortell folgende historie med dine egne ord: 

Joseph og Emma Smith og Oliver Cowdery bodde i hjemmet til Peter og Mary 
Whitmer, David Whitmers foreldre, en tid under oversettingen av Mormons bok. 
Mye av merarbeidet med a ha disse gjestene falt pa Mary Whitmer, men hun 
klaget aldri. En dag da hun gikk til fj0set for a melke kuene, m0tte hun en 
vennlig, gammel mann, som faktisk var engelen Moroni, som hadde platene pa 
den tiden. Moroni sa til henne: "Du har vcert meget trofast og ·fiittig i ditt arbeid, 
men du er trett pa grunn av ditt 0kte strev. Det er derfor pa sin plass at du far 
se et vitne sa din tro kan styrkes." Sa Viste han henne platene. Denne 
hendelsen styrket hele familien Whitmer. (Se Kirkens historie i tidenes tyfde 
[kurshefte for Kirkens skoleverk (32502)], kap. 5, undertittel 4, 
"Oversettelsesarbeidet fullfores" .) 

5. Se gjennom videoen "De tre vitner" (28 min.) fra Multivideo 2 (VVH 9800 NO) pa 
forhand, og velg en del du vii vise barna. (Du kan gjerne avtale med Primcers 
presidentskap og de andre lcererne at dere lar alle barn fra 8 til og med 11 ar se 
denne videoen sammen.) 

Beer ditt vitnesbyrd om at Mormons bok er sann. Gi uttrykk for din takknemlighet 
over a kunne vcere et vitne orn Mormons boks sannhet og orn Frelseren, Jesus 
Kristus. Oppmuntre barna til a bcere sine vitnesbyrd om Mormons bok til sine 
familier. 

Foresla at barna leser Lcere og pakter 17:1-4, "De tre vitners vitnesbyrd" og "De 
atte vitners vitnesbyrd" hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spmsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sarnmen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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A hjelpe barna a vcere takknemlige for at Mormons bok er tilgjengelig for dem, slik 
at de kan Iese og studere den. 

1. Be om Andens veiledning og studer den historiske beretningen i leksjonen, 
Lcere og pakter 19:26, 20: 1-16 og Moroni 10:4-5. Studer sa leksjonen og 
avgj0r hvordan du vii lcere barna historien fra Skriften og den historiske 
beretningen. (Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra 
Skriften og histmiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Velg diskusjonssp0rsmal og bei-ikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

3. Pa et stykke papir skriver du bokstavene i uttrykket Mormons bok: Et annet 
testamente om Jesus Kristus og noen l'lere bokstaver som ikke trenges i 
uttrykket. Skriv store nok bokstaver med start nok mellomrom til at du kan 
klippe dem fra hverandre. Klipp bokstavene fra hverandre og \egg dem i en liten 
pose eller annen beholder. 

4. N0dvendig materiel!: 
a. Et eksemplar av Lcere og pakter og Mormons bok til hvert barn. 
b. Bilde 5-19, Mormons bok trykkes. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Vis posen eller beholderen med bokstaver og fortell barna hva bokstavene ska\ 
uttrykke. Be dem ordne bokstavene riktig og ta bort un0dvendige bokstaver. (Du 
kan gjerne skrive uttrykket pa tavlen silk at barna kan se pa det mens de ordner 
bokstavene.) 

Mens barna ordner bokstavene, forklarer du at da Mormons bok ble utgitt f0rste 
gang, ble b0ker satt for hand med metalltyper. Trykkeren matte finne og plassere 
hver enkelt bokstav. Papek at dette var en svcert tidkrevende prosess, noe barna 
kan se nar de setter sammen bokstavene i det korte uttrykket du ga dem. 

Forklar at barna vii lcere mer om utgivelsen av Mormons bok i denne leksjonen. 

Undervis om utgivelsen av Mormons bok, slik det er beskrevet i Lcere og pakter 
20: 1-16, innledningen til Mormons bok og f01gende historiske beretning. 

Da oversettelsen av gullplatene var nesten ferdig, begynte Joseph Smith a se etter 
noen som kunne utgi oversettelsen som bok. Han snakket med en boktrykker i 
Palmyra, Egbert B. Grandin, og ba ham gi et overslag over hva det ville koste a 
trykke boken. Grandin 0nsket ikke a trykke "gullbibelen", som han kalte den, for 
han visste at folk var imot boken, og han var redd han ikke ville fa betaling. Joseph 
reiste til Rochester i New York for a se om han kunne finne en annen som ville 
gj0re det. En boktrykker avslo a trykke boken fordi han ikke trodde pa Josephs 
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beretning om hvor han hadde fatt den. En annen gikk med pa a trykke den, men 
prisen hans var meget heiy. Til slutt dro Joseph tilbake til Palmyra og overtalte 
Grandin til a trykke boken. Grandin gikk feirst med pa dette etter at Martin Harris 
hadde pantsatt garden sin som garanti for utgiftene. 

Som sikkerhet for det oversatte manuskriptet befalte Herren Joseph Smith a la 
Oliver Cowdery lage en fullstendig kopi av det. Joseph ga Oliver Cowdery og 
Hyrum Smith i oppdrag a overvake trykkingen. Bare noen fa sider av manuskriptet 
om gangen ble tatt med til boktrykkeren, og i flere maneder bes0kte Oliver og 
Hyrum trykkeriet ofte. Oliver Cowdery laarte seg trykkerikunsten i l0pet av disse 
bes0kene og satte noen av typene til boken selv. Det opprinnelige manuskriptet 
hadde ingen avsnitt eller tegn, sa Grandins setter, John H. Gilbert, tilf0yde tegn og 
avsnitt. Den utgitte boken ble kalt Mormons bok fordi profeten Mormon skrev eller 
redigerte det meste av den gamle opptegnelsen. 

Folk i Palmyra som var imot Mormons bok, holdt et meite hvor de besluttet a ikke 
kj0pe boken nar den ble utgitt. lgjen ble Grandin bekymret for at han ikke ville ta 
betaling. Martin Harris var redd han ville miste garden sin, og han lurte pa hva han 
skulle gjeire. Joseph Smith spurte Herren, og Herren sa til Martin at han ikke skulle 
"henge ved" eiendommen sin, men "fritt gi av den" for a dekke utgiftene til 
trykkingen av Mormons bok (se L&p 19:26). Til slutt solgte Martin Harris 604 mal 
av garden sin for a betale Grandin for utgivelsen av Mormons bok. 

Vis bildet av trykkingen av Mormons bok. Pek pa arkene som er trykt og lagt i 
stabler, klar til a bli innbundet til beiker. Forklar at flere sider ble satt, en bokstav 
om gangen, og sa trykt pa ett stort ark (se berikende aktivitet 3). Trykkeren laget 
et eksemplar av arket og sa etter feil. Nar arket var riktig, ble fem tusen 
eksemplarer trykt. Denne prosessen ble gjentatt til det var trykt fem tusen 
eksemplarer av hele Mormons bok. Sa ble de trykte sidene sendt til bokbinderiet, 
hvor de ble brettet, skaret opp og innbundet til beiker. De feirste fem tusen 
eksemplarene av Mormons bok forela ferdig varen 1830 og kostet 3 000 dollar a 
trykke. Satan hadde pr0vd hardt a stoppe oversettelsen og utgivelsen av 
Mormons bok, men han lyktes ikke. 

Studer feilgende speirsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de speirsmalene du feiler best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvem oversatte Mormons bok? (L&p 20:2, 8.) Hva inneholder Mormons bok? 
(L&p 20:9.) Hvordan kan vi bli velsignet ved a Iese og studere Mormons bok? 
(L&p 20:9-12.) Hva laarer vi i kapittel 20 om Herrens omtanke for oss "i denne 
tid og generasjon"? (L&p 20:11.) 

• Hva vitner Mormons bok om for oss? (Den er et annet testamente [eller vitne] 
om Jesus Kristus. Se Mormons boks tittelside.) Hvordan kan du vaare et vitne 
om Jesus Kristus? Hva kan du gjeire for a vise andre at du tror pa Jesus 
Kristus? 

• Hva loves dem som mottar Mormons bok i tro? (L&p 20:14.) Forklar at evig liv 
er liv sammen med var himmelske Fader og Jesus Kristus. Hva skjer med dem 
som forkaster Mormons bok? (L&p 20:15.) 

• Hvordan kan du fa et vitnesbyrd om at Mormons bok er sann? (Moroni 10:4-5.) 
Hvorfor er det vesentlig at alle far et personlig vitnesbyrd om Mormons bok? 
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• Hva f0ler du nar du tenker pa at var himmelske Fader gjorde det mulig for oss a 
ha Mormons bok? 

Du kan bruke en eller flere av folgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1. La et barn Iese f0lgende sitat fra profeten Joseph Smith: "Jeg fortalte br0drene 
at Mormons bok var den mest korrekte av alle jordens b0ker, sluttstenen i var 
religion, og at et menneske ville komme nrermere Gud ved a f0lge dens 
forskrifter enn ved a f0lge noen annen bok." (Profeten Joseph Smiths 
lceresetninger, s. 146.) 

• Hva er en sluttsten? 

Tegn en enkel bue pa tavlen (se illustrasjonen): 

Forklar at sluttstenen holder hele buen sammen. Uten den ville buen falle 
sammen. 

• Hvorfor tror dere Joseph Smith kalte Mormons bok "sluttstenen i var 
religion"? 

2. Forklar at Kirkens medlemmer var SVCBrt ivrige etter a Iese Mormons bok da 
den endelig ble utgitt. Fortell folgende historie med dine egne ord: 

I 1828 flyttet Mary Elizabeth Rollins til Kirtland i Ohio sammen med familien sin. 
To ar senere, da Mary Elizabeth var 12 ar, kom misjonrerer til Kirtland. Mary 
Elizabeth og hennes mor sluttet seg til Kirken. En dag h0rte Mary Elizabeth at 
naboen, bror Morley, som var presiderende eldste i Kirtland, hadde et 
eksemplar av Mormons bok. Det var det eneste i byen. Mary Elizabeth gikk til 
ham og spurte om hun kunne fa lane den for a Iese. Brar Morley sa til henne at 
han ikke hadde hatt anledning til a Iese den selv. Det var til og med bare noen f8. 
som hadde sett den. Mary Elizabeth spurte pent om hun kunne fa lane boken 
bare en liten stund. Brar Morley gikk med pa a la henne ha den over natten 
bare hun ville komme tilbake med den neste morgen. 

Den kvelden var Mary Elizabeths familie oppe svrert sent. Alie leste etter tur fra 
boken. Neste morgen skyndte Mary Elizabeth seg tilbake til bror Morley for a 
levere boken. Bror Morley trodde ikke at Mary Elizabeth kunne ha lest mye pa 
en kveld, men hun viste ham hvor mye hun og familien hadde lest. Hun fortalte 
ham hvordan boken begynte, og om beretningen om Lehi og hans familie og 
deres reise over havet. Brar Morley var forbl0ffet over at Mary Elizabeth hadde 
lest og forstatt sa mye. Han sa at hun kunne ta Mormons bok og Iese den ut. 
Han ville vente med a Iese den til hun var ferdig. Mary Elizabeth og hennes 
familie fortsatte a Iese, og da de var nesten ferdige, kom Joseph Smith hjem til 
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dem. Han sa Mormons bok og spurte hvordan den hadde havnet der, siden 
han hadde sendt den til bror Morley. Mary Elizabeths onkel fortalte Joseph 
Smith hele historien, og Joseph ba om a fa hilse pa Mary Elizabeth. Mary 
Elizabeth sa: "Da (Joseph) sa meg, stirret han sa alvorlig pa meg ... Etter et 
0yeblikk eller to kom han og la sine hender pa mitt hode og ga meg en storartet 
velsignelse, den forste jeg noen gang hadde fatt, og lot boken VEBre en gave til 
meg. Han sa han ville gi bror Morley en annen." (The Life and Testimony of Mary 
Lightner [Salt Lake City: Kraut's Pioneer Press, n.d.], s. 1-4. Se ogsa The Utah 
Genealogical and Historical Magazine 17 uuli I 926]: I 93-95.) 

3. Fa hvert barn til a brette et stykke papir i atte (se illustrasjonen). La dem sa 
brette ut papirene og skrive tall pa hver side, som vist: 
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I 
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I 
I 
I 

I I 

------!------+------
' I I I 
I I 
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I I 
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Bak 

Pass pa at barna skriver 15 bak 16 og IO bak 9. 

Fa barna til a brette papirene om igjen: forst slik at 14 og 15 bemrer hverandre, 
sa slik at 12 og 13 bermer hverandre og til slutt slik at 8 og 9 bermer hverandre. 
Med saks eller papirkniv spretter dere opp 0verst og h0yre kant slik at sidene 
apnes som en bok. La barna vende sidene sa de kan se at tallene er i riktig 
rekkefolge. (0v deg pa denne aktiviteten pa forhand, sa du kan vise barna hva 
de skal gjme.) 

Forklar barna at det var slik sidene til Mormons bok ble trykt: sidene ble lagt i en 
bestemt rekkefolge og sa trykt pa ett stort papirark. Det store arket ble sa 
brettet og klippet til slik at alle sidene var i riktig rekkefolge. Mange av disse sma 
"b0kene" ble sa satt sammen til Mormons bok. Enkelte b0ker blir fremdeles i 
dag trykt pa denne maten' 

4. La barna bruke folgende bilder for a fortelle om Mormons boks fremkomst. Du 
kan la alle barna fortelle om bildene sammen, eller du kan gi hvert barn i 
oppdrag a beskrive hendelsene som vises pa ett av bildene. 

• Bilde 5-8, Moroni viser seg for Joseph Smith pa rommet hans (bildesettet 
Kunst inspirert av evangeliet 404; 62492) 

• Bilde 5-11, Joseph Smith mottar gullplatene (bildesettet Kunst inspirert av 
evangeliet 406; 62012) 

• Bilde 5-14, Joseph Smith oversetter gullplatene 

• Bilde 5-17, Moroni viser gullplatene til Joseph Smith, Oliver Cowdery og 
David Whitmer 

• B1lde 5-18, De atte vitner ser gullplatene 

• Bilde 5-19, Mormons bok trykkes 
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5. Forklar at president Ezra Taft Benson, Kirkens fjortende president, ga oss tre 
grunner til a studere Mormons bok: 

• "[Den] er sluttstenen i var religion." (Se berikende aktivitet 1.) 

• "Den ble skrevet for var tid." 

• "Den hjelper oss til a komme n<:Brmere Gud." 

(I Lys over Norge, jan. 1987, s. 3-5. Se ogsa Mormon 8:34-35.) 

La et barn Iese f0lgende ord som president Benson uttalte til Kirkens barn: 

"Hvor glad jeg er over a hme om deres kjEBrlighet til Mormons bok. Jeg er ogsa 
glad i den, og var himmelske Fader 0nsker at dere skal fortsette a IEBre "fra 
Mormons bok hver dag. Deter var himmelske Faders spesielle gave til dere. 
Veda f01ge dens IEBresetninger vii dere ICBre a gjme var himmelske Faders vilje." 
(I Lys over Norge, juli 1989. s. 76.) 

6. Hjelp barna a IEBre utenat den attende trosartikkelen eller Moroni 10:4-5. 

7. Syng eller si teksten til "En engel kom til Joseph Smith" (Syng med meg, B-43). 

8. Vis del 3, "Mormons bok - En opptegnelse for oss", (5.20) fra Videosupplement 
ti! familiens hjemmeaften (56276). 

Gi uttrykk for din takknemlighet for at Mormons bok ble utgitt pa grunn av 
profeten Joseph Smiths tro og anstrengelser, slik at vi kan studere og IEBre "fra 
den. BEBr ditt vitnesbyrd om at vi kan komme nEBrmere var himmelske Fader og 
Jesus Kristus nar vi studerer Mormons bok. Utfordre barna til a Iese og studere 
Mormons bok og be om a fa et personlig vitnesbyrd om dens sannhet. 

Foresla at barna leser LEBre og pakter 20:8-12 hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 

51 



Leksjon 

11 

Formal 

Forberedelse 

Forslag til 
gjennomgaelse 

Oppmerksomhets
vekker 

52 

Jesu Kristi gjenopprettede 
kirke blir organisert 

A styrke hvert barns vitnesbyrd om at den sanne kirken ble gjenopprettet pa 
jorden gjennom apenbaring. 

1 . Be om Andens veiledning og studer den historiske beretningen i leksjonen og 
Lmre og pakter 20:1-4, 37, 71-79 og 21 :1-5. Studer sa leksjonen og avgjeir 
hvordan du vii lmre barna historien fra Skritten og den historiske beretningen. 
(Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skritten og 
historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: Lmre og pakter 68:27 og Evange/iets prinsipper (3111 O), 
kapittel 16 og 17. 

3. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. N0dvendig materiel!: 
a. Et eksemplar av Lmre og pakter til hvert barn. 
b. Bilde 5-6, Det f0rste syn (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 403; 

62470); bilde 5-8, Moroni viser seg for Joseph Smith pa rommet hans 
(bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 404; 62492); bilde 5-11, Joseph 
Smith mottar gullplatene (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 406; 
62012); bilde 5-14, Joseph Smith oversetter gullplatene; bilde 5-15, D0peren 
Johannes overdrar Det aronske prested0mme (bildesettet Kunst inspirert av 
evangeliet 407; 62013); bilde 5-16, Gjengivelsen av Det melkisedekske 
prested0mme (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 408; 62371 ); bilde 5-
20, Kirken organiseres. 

Be et barn holde apningsbmn. 

Gjennomga de hendelsene i Joseph Smiths liv som f0rte til gjenopprettelsen av 
den sanne kirke pa jorden, ved a vise bildene som er oppregnet under 
"Forberedelse" (alle unntatt bildet av organiseringen av Kirken), og la barna fortelle 
om hendelsene pa bildene. 

• Hvorfor skjedde alt dette i Joseph Smiths liv? 

Les eller la et barn Iese f0lgende sitat: 

"Dagen for gjenopprettelsen var egentlig en eksamensdag, Josephs eksamen 
etter ti ars bemerkelsesverdig opplmring ... [Alie disse hendelsene] skjedde forut 
for den historiske 6. april" (Gordon B. Hinckley, "150-Year Drama: A Personal View 
of Our History", Ensign, april 1980, s. 11-12, sitert i "Lmre og Pakter, Evangeliets 
lmre - lmrerens hette, s. 16.) 

Hjelp barna a forsta at disse hendelsene forberedte Joseph Smith til hans viktige 
arbeid, nemlig a hjelpe Herren med a gjenopprette Jesu Kristi kirke pa jorden. 



Historie fra Skriften Undervis barna om organiseringen av Kirken og de instruksjonene som ble gitt 
og historisk beretning profeten Joseph Smith, slik det beskrives i f0lgende historiske beretning og i 

skriftstedene under "Forberedelse". Vis bildet av organiseringen av Kirken pa 
aktuelt tidspunkt. 

Joseph Smith og Oliver Cowdery mottok Det aronske og Det melkisedekske 
prested0mme fra d0peren Johannes og Peter, Jakob og Johannes i 1829, og pa 
dette tidspunktet fikk Joseph myndighet til a organisere og presidere over Kirken. 
Joseph Smith mottok to viktige apenbaringer i aprll 1830 om hvordan Kirken 
skulle organiseres. Disse apenbaringene, som na finnes i Lffire og pakter 20 og 
21, befalte Joseph a organisere Kirken slik Jesus Kristus hadde organisert sin 
kirke da han levde pa jorden. 

Herren apenbarte for profeten den n0yaktige dagen da Kirken skulle organiseres 
(se L&p 20, kapitteloverskriften og vers 1 ). Et m0te ble avholdt tirsdag 6. aprll 
1830 i Peter Whitmer sen.s hjem i Fayette i New York. Omtrent 60 mennesker 
kom til dette m0tet, som Joseph Smith ledet. 

Delstaten New York krevde at en kirke matte ha seks offisielle medlemmer f0r 
den kunne bli lovlig organisert. Joseph Smith og Oliver Cowdery hadde blitt d0pt 
f0r de mottok Det aronske prested0mme, og senere hadde Hyrum Smith, Peter 
Whitmer jr., Samuel H. Smith og David Whitmer blitt d0pt. Disse mennene var 
Kirkens f0rste offisielle medlemmer. Alie disse hadde sett gullplatene og hadde 
vitnesbyrd om at Joseph Smith var en profet og den personen som Jesus Kristus 
ville gjenopprette sin kirke gjennom. 

Etter en b0nn spurte Joseph de som var til stede, om de godtok ham og Oliver 
som sine lffirere og andelige ledere. Alie sa ja ved a rekke opp handen (slik vi gj0r i 
Kirken i dag nar vi oppholder personer i kall). Joseph Smith og Oliver Cowdery 
ordinerte sa hverandre til en eldstes embete. Joseph og Oliver forrettet og delte ut 
nadverden til de tilstedevffirende, og derpa bekreftet de dem som var blitt d0pt, 
og ga dem Den hellige ands gave. Na var Jesu K1'isti sanne kirke gjenopprettet og 
organisert pa jorden igjen. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Jesu Kristi 
gjenopprettede kirke og forkynner det samme evangelium som Jesus forkynte da 
han levde pa jorden (se berikende aktivitet 3). 

Diskusjons- og Studer f0lgende spmsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
anvendelsessp0rsmal leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 

anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Nar ble Kirken organisert? (L&p 21 :3.) Hva ble Joseph Smith kalt til a Vffire i 
Kirken? (L&p 20:2; 21 :1.) Hva ble Oliver Cowdery kalt til? (L&p 20:3.) Hvem ga 
Joseph og Oliver disse kallene? (L&p 20:4.) Hvem kaller menn til apostler og 
profeter i dag? (Jesus Kristus.) 

• Hvem skulle d0pes? (L&p 20:37, 71.) Hva betyr det a Vffire ansvarlig? Hva er 
ansvarsalderen? (L&p 68:27.) Hvordan skulle vi d0pes? (L&p 20:72-7 4.) 

• Nar skulle vi ta nadverden? (L&p 20:75.) Hvorfor tar vi nadverden? 

• Hva lffirte Kirkens fmste medlemmer om profeten Joseph Smith? (L&p 21 :4-5.) 
Hvem sier oss hva Jesus Kristus 0nsker at vi skal gjme i dag? (Den levende 
profet.) Hvor kan vi h0re eller Iese om den levende profets lffiresetninger? 
Hvorfor skulle vi lffire det den levende profet forkynner for oss i dag? 
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• Hvorfor er det viktig at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er den samme 
som den kirken Jesus opprettet da han var pa jorden? Hvorfor trenger vi Jesu 
Kristi kirke pa jorden i dag? Hvilke velsignelser mottar dere ved a VC.Bre 
medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I. GI hvert barn et eksemplar av sp0rreskjemaet som du finner etter leksjonen 
(hvis du ikke har anledning til a kopiere det, kan du skrive spmsmalene pa 
tavlen). La barna fylle ut skjemaet i begynnelsen av leksjonen for a se hva de 
allerede vet om organiseringen av Kirken, eller la dem gjme det som repetisjon 
etter leksjonen. 

2. Forklar at Jesus Kristus fortalte Joseph Smith n0yaktig hvordan Kirken skulle 
organiseres. Han fortalte ham til og med hva navnet pa Kirken skulle vcere (selv 
om denne apenbaringen kom i 1838, atte ar etter at Kirken ble organisert). 

• Hva sa Jesus Kristus til Joseph Smith at Kirkens navn skulle vcere? 

Fa barna til a f0lge med i Lcere og pakter mens et barn leser h0yt Lcere og 
pakter 115:4. Forklar at Kirkens navn betyr at det er Jesu Kristi kirke som er 
gjenopprettet pa jorden i var tid, de siste dager. 

3. Del klassen i to grupper. Gi hver gruppe ett av f01gende skilt: 

I Jesu Kristi kirke da han var pa jorden I 

Jesu Kristi gjenopprettede kirke - Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 

Gi den gruppen som har "Jesu Kristi kirke da han var pa jorden", 
bibelhenvisningene nedenfor, og gi gruppen med "Jesu Kristi gjenopprettede 
kirke" henvisningene nedenfor fra Lcere og pakter. 

Matteus 3:13, 16 I L&p 20:72-7 4 

(dap ved nedsenkning av en som har myndighet) 

Efeserbrevet 2: I 9-20 I L&p 21 : I 

(levende apostler og profeter) 

Amos 3:7 I L&p 21 :5 

(fortl0pende apenbaring) 

Lukas 22:19-20 I L&p 20:75 

(nadverden) 

La hvert barn Iese h0yt ett av skriftstedene gruppen har fatt. Drnft med barna 
hva disse henvisningene sier om Jesu Kristi kirke. Hjelp barna a forsta at Jesu 
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er organisert pa samme mate som Jesu 
Kristi kirke ble organisert da han var pa Jorden. 

4. Hjelp barna a forsta at for a fa et vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans 
gjenopprettede kirke ma de tro at -
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• Jesus Kristus er var himmelske Faders S0nn og var Freiser. 

• Joseph Smith er den Guds profet som evangeliet ble gjengitt gjennom. 

• Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Jesu Kristi sanne kirke. 

• Vi led es av en levende Guds prof et i dag. 

Hjelp barna a forsta at de gjennom studium og b0nn kan fa et vitnesbyrd om at 
disse tingene er sanne. Hjelp dem a tenke over hvordan de kan fa eller styrke 
sitt vitnesbyrd om disse viktige prinsippene. 

5. Minn barna pa at levende apostler er en viktig del av Jesu Kristi kirke. Be barna 
sla opp Matteus 10:2-4 og Iese navnene pa Jesu opprinnelige tolv apostler. Vis 
deretter bildene av de naveerende apostlene (fra m0tehusets bibliotek eller Lys 
over Norge) og leer barna navnene deres. 

6. Hjelp barna a leere den sjette trosartikkelen utenat. Papek at Kirken i dag har 
alle de stillingene som nevnes i denne trosartikkelen, selv om vi bruker andre 
navn pa noen av dem (biskoper istedenfor hyrder og patriarker istedenfor 
evangelister). 

7. La barna synge eller si teksten til "Jesu Kristi Kirke" (Barnas sangbok, s. 77). Be 
barna lytte etter to ting de vet og fem ting de vii gjme fordi de er medlemmer av 
Kirken, mens de synger. Skriv disse tingene pa tavlen. La sa barna synge 
sangen om igjen. 

Beer ditt vitnesbyrd om at Joseph Smith var den profeten som Jesu Kristi kirke ble 
gjenopprettet til jorden gjennom. Gi uttrykk for din takknemlighet for de mange 
velsignelsene Kirken gir deg. La barna fa fortelle om hvordan Kirken er til 
velsignelse for dem. 

Foresla at barna leser Leere og pakter 20:1-4 og 21 :1-5 hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Organiseringen av 
Jesu Kristi Kirke 

av Siste Dagers Hellige 

Pa hvilken dag ble Kirken orga.nisert? 
I. 12. juni 1828 

2. 6. april 1830 

3. 13. september 1944 

I hvilken delstat i De forente stater ble Kirken 
organisert? 
I. Missouri 

2. Ohio 

3. New York 

Hvor mange medlemmer matte Kirken ha for a bli 
lovlig organisert? 
I. 6 

2. 60 

3. 600 

F0r opp tre mater som den gjenopprettede kirken er 
organisert pa i likhet med den kirken Jesus Kristus 
organiserte da han var pa jorden. 

I. 

2. 

3. 
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A hjelpe barna a VCBre takknemlige for det privilegium a kunne bli d0pt, bekreftet 
og ta del i nadverden. 

1. Be om Andens veiledning og studer LCBre og pakter 20:37, 41, 72-79; 22; 
27:1-4 (ogsa kapitteloverskriftene), 2. Nephi 31 :17-21 og den historiske 
beretningen i leksjonen. Studer sa leksjonen og avgj0r hvordan du vii ICBre 
barna historien "fra Skriften og den historiske beretningen. (Se "Forberedelse til 
leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og historiske beretninger'', s. VII 
og IX.) 

2. Tilleggslesning: LCBre og pakter 58:42 og Joseph Smith - Historie 1:68-74. 

3. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna forms.let med leksjonen. 

4. Lag et eksemplar av labyrinten i slutten av leksjonen til hvert barn. Hvis du ikke 
har mulighet for a ta kopier, kan du tegne en stor labyrint pa et papirark eller pa 
tavlen for klassen begynner. 

5. N0dvendig materiel!: 
a. Et eksemplar av LCBre og pakter til hvert barn. 
b. En Mormons bok og Oen kostelige perle. 
c. En blyant til hvert barn. 
d. Kart over New York - Ohio-omradet, finnes etter leksjon 1. 

Ti/ IEBreren: Nar dere dmfter dap og bekreftelse, ma du VCBre fintf0lende overfor 
eventuelle barn i klassen som ikke er d0pt og bekreftet. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Gi hvert barn en blyant og et eksemplar av labyrinten i slutten av leksjonen. Be 
barna finne og merke veien "fra "Port" til "Evig liv". (Hvis du har ett stort eksemplar 
av labyrinten, lar du barna arbeide sammen for a finne veien.) 

La barna sammenligne labyrintene sine for a se om alle har funnet den samme 
veien. Papek at det bare er en apen vei gjennom labyrinten. Deandre veiene blir 
stengt til slutt. 

Forklar barna at livet noen ganger kan vCBre som en labyrint. Vi kan ta mange 
forskjellige avgjmelser og f0lge mange forskjellige veier, men bare en vei vii f0re 
oss til evig liv sammen med var himmelske Fader og Jesus Kristus. Denne veien 
er Jesu Kristi evangelium. 

• Hvis veien gjennom labyrinten forestiller evangeliet, hva tror dere sa "porten" 
forestiller? 
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Les eller la et barn Iese 2. Nephi 31 :17 heiyt. Forklar at dap inn i Jesu Kristi kirke er 
den "porten" som forer oss pa stien til evig liv. 

• Hva mottar vi nar vi er deipt, som hjelper oss a ta riktige valg og holde oss pa 
stien til evig liv? (Den hellige ands gave.) 

• Hva gj0r vi hver uke som hjelper oss a minnes de viktige ordinansene dap og 
bekreftelse? (Tar de\ i nadverden.) 

Minn barna pa at etter frafallet var ikke lenger Jesu Kristi evange\ium pa jorden. 
Prested0mmet var heller ikke pa jorden, sa ingen kunne bli deipt, bekreftet eller ta 
del i nadverden pa riktig mate. Evangeliet og prested0mmet matte gjengis i de 
siste dager. 

Historie fra Skriften Repeter kort hvordan prested0mmet ble gjengitt og Jesu Kristi kirke gjenopprettet 
og historisk beretning i de siste dager (se leksjon 8 og 11 ). Forklar at da prested0mmet ble gjengitt, 

kunne menn som hadde dette, deipe, bekrefte og velsigne og dele ut nadverden. 
Dette var forste gang etter "frafallet at disse ordinansene var blitt utfeirt med riktig 
myndighet. 
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Undervis barna om Herrens instruksjoner angaende dap, bekreftelse og nadverd, 
s\ik de finnes i skriftstedene nevnt under "Forberedelse", og om de forste helliges 
0nsker om a bli deipt og bekreftet, slik det beskrives i folgende historiske 
beretning. Vis kartet nar det er aktuelt. 

Joseph Smith fikk en apenbaring som sa at alle mennesker som 0nsket a slutte 
seg til Jesu Kristi kirke, matte omvende seg ·fra sine synder, bli ydmyke og vrere 
villige til a tjene Jesus Kristus (se L&p 20:37). Sa kunne de bli deipt inn i Kirken og 
fa tilgivelse for sine synder. 

Pa det meitet da Kirken ble organisert, ble de som allerede var deipt, bekreftet 
som medlemmer av Kirken og gitt Den hellige ands gave. De som var til stede pa 
meitet, tok ogsa del i nadverden. Etter meitet ble f\ere deipt, deriblant profetens 
mor og far, Lucy Mack Smith og Joseph Smith sen. Profetens foreldre var svrert 
glade over a bli deipt, og Joseph var ogsa fylt av glede. Lucy Mack Smith skrev at 
da hennes mann kom opp fra vannet hvor han ble deipt, "sto Joseph pa bredden, 
og idet han tok sin far i handen, utbreit han med gledestarer: 'Priset vrere Gud 
fordi jeg har fatt se min egen far bli deipt inn i den sanne Jesu Kristi Kirke! "' (Lucy 
Mack Smith, History of Joseph Smith, s. 168.) 

Kirken begynte a vokse. Folk lyttet til det Joseph Smith, Oliver Cowdery og andre 
misjonrerer forkynte, og mange 0nsket a slutte seg til Kirken. Noen var allerede 
deipt i andre kirken, og de lurte pa hvorfor det var neidvendig a bli deipt om igjen. 
Joseph spurte Herren og fikk den apenbaringen som star i Lrere og pakter 22. I 
denne apenbaringen forklarte Herren at de som var deipt i andre kirker, ikke var 
blitt deipt av en med riktig prested0msmyndighet. Derfor matte de deipes om igjen 
av en som hadde myndighet. 

To maneder etter at Kirken var organisert, reiste Joseph og Emma Smith, Oliver 
Cowdery og andre til Colesville i New York, fordi flere mennesker i dette omradet 
0nsket a bli deipt. Dade kom til Colesville, bygde de en dam i en bekk for a bruke 
den som dapsbasseng. Men om natten kom en mobb bestaende av deres fiender 
og rev bort demningen. Neste dag var s0ndag, og de hellige holdt et meite hvor 
Oliver Cowdery forkynte og andre bar sine vitnesbyrd om omvendelse, dap og 
Oen hellige ands gave. Noen fra mobben var pa meitet, og etterpa hante og plaget 
de de hellige. 
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Mandag morgen reparerte Kirkens medlemmer demningen og holdt et dapsm0te 
for profetens hustru, Emma, og tolv andre. Fm meJtet var over, hadde mobben 
samlet seg igjen og truet med a skade de hellige. Da de hellige gikk til et hjem i 
nc:erheten, fulgte mobben etter dem, men var himmelske Fader beskyttet de 
hellige, og mobben skadet dem ikke. 

Det var planlagt a holde et meJte samme aften for a bekrefte dem som var blitt 
d0pt den dagen, men like for m0tet begynte, kom en konstabel (en funksjoncer 
som skulle handheve loven) og arresterte Joseph Smith, anklaget for a vcere en 
"opprmsk person, ... som skapte uro i landet ved a forkynne Mormons bok" 
(History of the Church, I :88). Konstabelen visste at mobben plan la a skade 
Joseph, sa han plasserte Joseph i en vogn og kj0rte bort ·fra mobben. Mens de 
kj0rte, falt et av vognhjulene av, og de ble nesten omringet av mobben igjen. De 
satte raskt hjulet pa plass og kj0rte videre. Konstabelen forte Joseph til en annen 
by. Om natten sov konstabelen med en ladd pistol ved siden av seg i tilfelle han 
trengte a beskytte Joseph mot mobben. 

Neste dag ble det holdt en rettssak, men Joseph ble frigitt fordi det ikke fantes 
noen bevis mot ham. Han ble arrestert umiddelbart igjen av en annen konstabel 
og stilt for retten i en annen by, men heller ikke na var det noe bevis, og Joseph 
ble endelig tillatt a reise hjem. 

I mellomtiden hadde de hellige i Colesville bedt om at Joseph matte vcere i 
sikkerhet og komme tilbake og bekrefte dem som medlemmer av Kirken. I slutten 
av august kom Joseph og Oliver Cowdery sammen med noen andre menn tilbake 
til Colesville. Pa veien traff de pa en stor gruppe menn som arbeidet pa veien. 
Noen av disse var ·fiender av profeten, men selv om de sa neJye pa profeten og 
hans venner, kjente de ikke noen igjen og lot dem dra videre. Pa grunn av dette 
mirakel kom Joseph trygt til Colesville, og medlemmene der kunne bli bekreftet og 
ta del i nadverden. 

Tidligere i august hadde Joseph planlagt a holde et lite m0te for a bekrefte sin 
hustru, Emma, og en annen kvinne. Da Joseph gikk for a hente vin til nadverden, 
ble han meJtt av en engel. Engelen sa til ham at han ikke skulle kj0pe vin ·fra sine 
·fiender (se L&p 27:3). Engelen fortalte ham ogsa at det ikke spilte noen rolle hva 
som ble spist eller drukket under nadverden, sa lenge de som deltok, mintes Kristi 
forsoning (se L&p 27:2). 

Studer folgende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du foler best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvorfor blir vi d0pt? (For a fa tilgivelse for vare synder og for a bli medlemmer av 
Jesu Kristi kirke, se L&p 20:37 .) Hva ma vi gj0re for a forberede oss til a bli 
d0pt? (L&p 20:37.) Hvis vi virkelig omvender oss og blir d0pt, hva blir visa lovet 
angaende vare synder? (De vii bli tilgitt, se L&p 58:42.) 

• Hvilken myndighet, eller hvilket prested0mme, er n0dvendig for a utfore dap? 
(JS - H I :69.) Hvordan fikk Joseph Smith og Oliver Cowdery dette 
prested0mmet? (JS - H I :68-71.) Hvorfor godtok ikke Herren dapshandlinger 
som var utfmt i andre kirker? (L&p 22.) 

• Hvordan blir vi bekreftet etter at vi er d0pt? (L&p 20:41 .) Hvilken 
prested0msmyndighet er n0dvendig for denne ordinansen? (JS - H I :70, 72.) 
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Hvilken gave far vi nar vi blir bekreftet som medlemmer av Kirken? Hvordan ma 
vi leve for a vcere verdige til Den hellige ands gave? 

• Hvorfor tror dere Joseph Smith var sa glad da foreldrene hans ble d0pt? 
Hvorfor er dere takknemlige for at dere er d0pt inn i Jesu Kristi sanne kirke? 

• Hvordan pmvde Kirkens fiender a hindre de hellige i Colesville i a bli d0pt? Hva 
hindret de nyd0pte hellige i a bli bekreftet samme dag? Hvordan ble Joseph 
Smith beskyttet mot mobben? 

• Hvorfor tror dere mange hellige var villige til a sta overfor farer for a bli d0pt og 
bekreftet? Hva tror dere de f0lte da de ble d0pt og bekreftet? Hva f01er dere nar 
dere gj0r det riktige? 

• Hva fortalte engelen Joseph Smith om hva vi skulle bruke til nadverden? (L&p 
27:2.) Hva bruker vi i dag? (Se kapitteloverskriften til L&p 27.) Hva skulle vi 
minnes nar vi tar nadverden? (L&p 27:2.) 

• Hva lover vi a gj0re nar vi tar nadverdsbr0det? (L&p 20:77.) Hva lover vi a gj0re 
nar vi tar nadverdsvannet? (L&p 20:79.) Hva betyr det a pata seg Jesu Kristi 
navn? Hva betyr det a alltid minnes ham? Hvordan minnes dere Jesus gjennom 
uken? 

• Hvordan minner nadverden oss om de paktene vi sluttet i dapen? 

Du kan bruke en eller flere av f0lgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1 . La ett eller flere barn Iese Mosiah 18:8-10 h0yt, og la et annet barn Iese Lcere 
og pakter 20:37 h0yt. 

Skriv pa tavlen: 

I dapen vitner (lover) vi at vi vii: 

Tjene andre. 

Holde budene. 

Sta som vitner for Gud til alle tider. 

Pata oss Jesu Kristi navn. 

Dmft kort hva hver av disse paktene (l0ftene) betyr. 

La to andre barn Iese nadverdsb0nnene fra Lcere og pakter 20:77, 79. Be barna 
lytte til b0nnene og rekke opp handen hver gang de h0rer det nevnes en pakt 
som er den samme som eller ligner en vi inngar i dapen. 

Dmft hvordan vi kan fa hjelp til a huske de l0ftene vi ga da vi ble d0pt, nar vi lytter 
tll nadverdssalmen og nadverdsb0nnene. 

2. Hjelp barna a forsta hvor viktig deter a fortsette a adlyde budene etter dapen 
(se 2. Nephi 31 :17-20). F0r klassen skriver du uttalelser pa flere papirlapper 
som viser hvordan vi kan holde oss pa den snevre og smale sti etter dapen 
(som f.eks. a be, Iese i Skriften, betale tiende og adlyde foreldre) og hvordan vi 
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kan avvike fra stien (som f.eks. ved a slass med s0sken, fortelle l0gner eller ikke 
overholde Visdomsordet). 

Forklar barna at Jesu Kristi evangelium noen ganger henvises til som den "rette, 
smale sti" (se 2. Nephi 31 :18). Plasser en lang hyssing, snor eller tape pa gulvet 
for a symbolisere den rette og smale sti. 

Be en frivillig om a staved den ene enden av hyssingen, snoren eller tapen du 
har lagt pa gulvet. Gi hvert barn i klassen en eller flere av de uttalelsene du har 
skrevet. Nar barna leser uttalelsene h0yt, en om gangen, ber du barnet pa stien 
bestemme om uttalelsen vii holde ham eller henne pa den rette og smale sti. 
Hvis den gjm det, lar du barnet ta et lite skritt fremover. Hvis den ikke gj0r det, 
lar du barnet ta et skritt til siden ut av stien. Nar en ny positiv uttalelse blir lest, 
lar du barnet ga tilbake til stien. Fortsett til barnet nar den andre enden av 
hyssingen eller tapen. 

Minn barna pa at a adlyde budene og gjme det Jesus Kristus 0nsker at vi skal 
gjme, vii hjelpe oss a forberede oss til a leve sammen med ham og var 
himmelske Fader for evig. Du kan gjerne gi barna blyanter og papir og be dem 
skrive ned en eller to ting de vii gj0re denne uken for a fa hjelp til a holde seg pa 
den snevre og trange sti. 

3. Mens et barn leser Loore og pakter 20:37, skriver du de egenskapene en 
person har som er klar til a bli d0pt, pa tavlen. Listen kan inneholde f01gende: 

• Er ydmyk 

• Har et s0nderknust hjerte 

• Har en angergiven and 

• Er villig til a pata seg Jesu Kristi navn 

• Er angrende 

• Er fast besluttet pa a tjene Herren inntil enden 

• Viser ved gjerninger at han eller hun er oppriktig 

Dmft disse kjennetegnene med barna og hvordan vi kan fortsette a utvikle dem 
etter at vi er d0pt. Oppmuntre barna til a Iese og tenke over Loore og pakter 
20:37 gjennom uken for a fa hjelp til a forberede seg pa a ta nadverden. 

4. Vis bildet D0peren Johannes d0per Jesus (bilde 208 i bildesettet Kunst inspirert 
av evangeliet eller 62133 i m0tehusets bibliotek). 

• Hvor ble Jesus Kristus d0pt? 

• Hvor ble dere d0pt? 

Forklar at i dag blir mange d0pt i d0pefonter fylt med varmt, klart vann. Men 
man kan bli d0pt hvor som heist det er nok vann til fullstendig neddykning. I 
dag sa vel som i forgangne tider har mennesker blitt d0pt i elver, innsj0er, hav, 
vanntanker og sv0mmebassenger. Joseph Smith ble d0pt i en elv, og mange 
andre av Kirkens presidenter har blitt d0pt i elver, dammer eller kanaler. Howard 
W. Hunter ble d0pt i et sv0mmebasseng. (Se William G. Hartley, "Our Prophets' 
Outdoor Baptisms", Friend, mars 1988, s. 30-31, og "President Howard W. 
Hunter: The Lord's 'Good and Faithful Servant'", Ensign, apr. 1995, s. 9.) 

• Spiller det noen rolle hvor man blir d0pt? 
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• Hva er viktig nar det gjelder hvordan man blir d0pt? 

Minn barna pa at det er viktig a bli d0pt ved neddykning av en med riktig 
prested0msmyndighet, uansett hvor man blir d0pt. 

5. Forklar at mange som msker a bli d0pt, star overfor utfordringer. Det hender for 
eksempel at folk ikke blir st0ttet av sin familie og sine venner. I enkelte land hvor 
Kirken nettopp begynner a vokse, kan det vrere vanskelig a finne et sted a 
d0pe folk. 

Fortell om en som overvant utfordringer for a bli deipt. Du kan gjerne bruke 
f01gende beretning: 

I republikken Kenya i Afrika matte Kirkens medlemmer gj0re mange 
forberedelser for a gjennomfme dapshandlinger. De hentet en vanntank ·fra et 
naboland. De brukte fem timer pa a pumpe vann fra en bmnn og brere det til 
kirkebygningen, som la seks og en halv kilometer fra bmnnen. Vannet i tanken 
sto ikke h0yt nok til a kunne dykke den som skulle deipes, helt under vann, sa ti 
mennesker sto i tanken for a heve vann-nivaet. (Se E. Dale LeBaron, "Pioneers 
in East Africa", Ensign, okt. 1994, s. 22.) 

6. Hjelp barna a repetere eller lrere utenat den fjerde trosartikkelen. 

7. Hjelp barna a synge eller si teksten til "Nar jeg d0pes" (Barnas sangbok, s. 53) 
eller "Dap" (Barnas sangbok, s. 54). 

Gi uttrykk for din takknemlighet for ordinansene dap, bekreftelse og nadverden og 
for de velsignelsene du mottar pa grunn av disse ordinansene. 

Foresla at barna leser Lrere og pakter 20:72-79 og 2. Nephi 31 :17-21 hjemme for 
a repetere \eksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell de\ av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spmsmal eller en aktivitet, eller ti\ a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 



f 
Ev1g 
liv 

t 
Port 



Leksjon 

13 

Formal 

Forberedelse 

Forslag til 
gjennomgaelse 

Oppmerksomhets
vekker 

64 

De f0rste misjonrerene 
forkynner evangeliet 

A oppmuntre hvert barn til a dele evangeliet med andre og utvikle n0dvendige 
egenskaper for a bli en fremgangsrik misjonrer. 

I. Be om Andens veiledning og studer Lrere og pakter 4, 14 og 133:37, de 
historiske beretningene i leksjonen, Lrere og pakter 11 :7, 9, 20-22 og Lrere og 
pakter 32. Studer sa leksjonen og avgj0r hvordan du vii lrere barna historien fra 
Skriften og den historiske beretningen. (Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og 
VII og "Undervis fra Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: Lrere og pakter 12. 

3. Velg diskusjonssporsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. Klipp ut 20 - 30 sma bilder av mennesker fra blader eller aviser, eller lag 20 - 30 
sma papirlapper og skriv et fornavn pa hver lapp. Bruk navnene til klassens 
medlemmer og andre vanlige navn. 

5. N0dvendig materiel!: 
a. Et eksemplar av Lrere og pakter til hvert barn. 
b. Bilde 5-1, Profeten Joseph Smith (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 

401; 62002) eller 5-2, Joseph Smith (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 
400; 62449); bilde 5-21, Misjonrerer underveis til Independence i Missouri. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Spre de sma bildene eller papirene med navn pa rundt i rommet. Be en frivillig 
melde seg. Nar du sier "ga", lar du vedkommende samle sa mange "mennesker" 
(bilder eller papirlapper) som mulig pa en oppgitt tid (ca. fem sekunder, eller sa 
lang tid som det tar for de andre barna a telle langsomt til fem). Tell hvor mange 
mennesker barnet klarte a samle. 

Spar barnet om flere mennesker kunne samles hvis han hadde hjelp. Spre bildene 
eller papirene rundt i rommet igjen, og be om en frivillig til. La de to barna samle 
sa mange mennesker som mulig pa samme tid som tidligere. Tell hvor mange 
mennesker de to barna klarte a samle. 

• Hvor mange mennesker samlet ett barn? Hvor mange mennesker samlet to 
barn? 

• Hvor mange mennesker tror dere kunne samles hvis hele klassen arbeidet 
sammen? 

Sett opp bildet av Joseph Smith. 



Forklar at etter at Mormons bok var trykt og Kirken organisert, sa 0nsket var 
himmelske Fader og Jesus Kristus at alle skulle hme evangeliet og fa anledning til 
a bli medlemmer av Kirken. 

Hjelp barna a finne Lcere og pakter 133:37, og be et barn Iese verset h0yt. Forklar 
at dette verset er en del av en apenbaring som ble gitt Joseph Smith i 1831, aret 
etter at Kirken ble organisert. 

• Hvem ma evangeliet forkynnes for? 

• Hvor lang tid tror dere det ville ta for en person a forkynne evangeliet for alle pa 
jorden? 

Forklar at Joseph Smith visste at det ville vcere umulig for ham a forkynne 
evangeliet til alle mennesker alene. Han trengte andre til hjelp. Pa samme mate 
som to barn klarte a samle flere bilder (eller papirlapper) enn ett barn, ville flere 
medlemmer av Kirken som arbeidet med a fortelle om evangeliet, vcere i stand til a 
undervise flere mennesker enn Joseph kunne gjme alene. 

Historie fra Skriften Forklar at Herren kaller misjoncerer til a hjelpe til med a forkynne evangeliet. Leer 
og historisk beretning barna om misjoncerers karakteregenskaper og ansvar, slik det beskrives i Lcere og 

pakter 4 og 14. Forklar at selv om apenbaringene i disse kapitlene opprinnelig ble 
gitt bestemte personer (henholdsvis Joseph Smith sen. og David Whitmer), kan de 
opplysningene de inneholder, anvendes pa alle som 0nsker a dele evangeliet med 
andre og hjelpe til med a bygge opp var himmelske Faders rike. 

Fortell sa barna om opplevelsene noen av de f0rste misjoncerene fra Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige hadde, slik det beskrives i f01gende historiske 
beretninger. 

Samuel Smith, den f0rste misjonEBr 

Samuel Smith var en av Joseph Smiths yngre bmdre. Han var den f0rste som ble 
d0pt etter Joseph Smith og Oliver Cowdery og var en av de seks opprinnelige 
medlemmer av Kirken. Han var ogsa ett av de atte vitner. Like etter at Kirken var 
organisert, ble Samuel Smith den f0rste reisende heltidsmisjoncer. Samuel, som 
var 22 ar gammel, tok noen eksemplarer av Mormons bok med seg og satte ut til 
tots for a forkynne evangeliet. 

Han gikk 40 kilometer den fmste dagen og stoppet ved mange hus for a 
undervise folk om Kirken. Men han ble uvennlig behandlet, og de ville ikke hme pa 
ham. Da kvelden kom, stoppet han ved et vertshus og pmvde a selge en bok til 
verten. Da mannen h0rte at Mormons bok var oversatt fra gullplater, skrek han: 
"Din l0gner! Korn deg ut av mitt hus." (Sitert i Lucy Mack Smith, History of Joseph 
Smith, s. 169.) Lei og motl0s tilbrakte Samuel natten pa bakken under et tre. 

Neste dag kom Samuel til John P. Greene, en prest i en annen kirke. Herr Green 
0nsket ikke a kj0pe boken, men sa han ville pmve a finne en som ville. Samuel 
kom tilbake til herr Greene noen uker senere og fant ut at ingen b0ker var solgt. 
Men Anden ba ham gi en bok til Rhoda Greene, Johns hustru, og oppfordre 
henne til a be for a finne ut om boken var sann. Herr og fru Greene leste Mormons 
bok og ble omvendt. Tidligere hadde Samuel solgt en bok til Rhoda Greenes bror, 
Phineas Young. Han leste den og trodde den var sann, og han ga sin bok til sin 
yngre bror, Brigham Young, som ogsa leste og trodde den. Saga Brigham Young 
boken videre til en annen, og til slutt havnet den hos Heber C. Kimball. lnnen to ar 
ble alle disse menneskene og deres familier medlemmer av Kirken, takket vcere 
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Mormons bok og Samuel Smiths misjonaerinnsats. (Se berikende aktivitet 4.) 
Senere ble disse mennene ledere i Kirken. 

Hyrum Smith mgter Parley P. Pratt 

Laere og pakter 11 inneholder en apenbaring som ble gitt gjennom Joseph Smith 
til hans bror Hyrum. I denne apenbaringen ble Hyrum befalt a s0ke visdom, laere 
folk a omvende seg og studere evangeliet (se L&p 11 :7, 9, 20-22). 

En kveld da Hyrum Smith drev kuene hjem, kom en fremmed bort tll ham og 
spurte hvor han kunne finne Joseph Smith, oversetteren av Mormons bok. Hyrum 
sa til mannen at Joseph bodde omtrent 160 kilometer unna, men han var broren. 
Han inviterte mannen med hjem. Mannen het Parley P. Pratt, og han var predikant 
for en annen kirke. Han fortalte Hyrum at han hadde fatt tak i et eksemplar av 
Mormons bok og hadde vaert oppe hele natten og lest i den. Parley hadde lest 
hele Mormons bok pa en uke og visste den var sann, og han 0nsket a laere mer 
om Kirken. Hyrum underviste Parley om evangeliet hele natten og bar sitt 
vitnesbyrd. Noen dager senere gikk Parley og Hyrum 40 kilometer for at Oliver 
Cowdery skulle d0pe Parley. Deretter gikk Parley for a bes0ke slektninger. Snart 
ble broren, Orson Pratt, d0pt. Bade Parley P. Pratt og Orson Pratt ble senere 
ledere i Kirken. 

Misjon ti/ de amerikanske indianere 

Ca. seks maneder etter at Kirken var organisert, ble ·fire menn - Oliver Cowdery, 
Parley P. Pratt, Peter Whitmer jr. og Ziba Peterson - kalt til a forkynne evangeliet 
for de amerikanske indianere som bodde naer grensen til Missouri (se L&p 32). 
Disse misjonaerene gikk mer enn 2400 kilometer i l0pet av misjonstiden sin. 

F0rst bes0kte de indianerne ved Cattaraugus-reservatet naer Buffalo i delstaten 
New York. Sa reiste de gjennom Ohio, hvor Parley P. Pratt hadde vaert predikant. 
Mennene stoppet for a bes0ke Sidney Rigdon, en annen predikant som Parley 
kjente i Kirtland i Ohio. Parley fortalte Sidney om evangeliet, og Sidney leste 
Mormons bok og ble omvendt til Kirken. Han og Parley Pratt forkynte evangeliet 
for sine tilhengere og d0pte nesten hele menigheten. Grenen i Kirtland ble snart en 
av de sterkeste grenene i Kirken og ble senere Kirkens hovedkvarter. 

Misjonaerene forlot Kirtland midt pa vinteren og reiste gjennom sne og is tll andre 
indianerstammer (vis blldet av misjonaerene). Frederick G. William, en ny konvertitt 
fra Kirtland, sluttet seg til dem. 

Misjonaerene kom til Independence i Missouri i februar. Tre av dem dro lenger 
vestover for a bes0ke Delaware-indianerne. Lederen for disse indianerne, h0Vding 
Anderson, sammenkalte til et m0te for alle h0vdingene over sitt folk. Oliver 
Cowdery fortalte h0vdingene om Mormons bok. H0vding Anderson var 
takknemlig for at misjonaerene hadde kommet sa langt for a fortelle dem om 
boken. Han 0nsket at hans folk skulle hme om denne boken som var en 
opptegnelse over deres forfedre, lamanittene. Men misjonaerer fra andre kirker ble 
misunnelige og ba De forente staters regjering om a holde siste-dagers-hellige 
misjonaerer unna indianernes territorium. Eldstene ble snart tvunget til a 
forlate h0vding Andersons folk. De reiste tilbake til Independence og forkynte for 
hvite nybyggere i omradet. 



Diskusjons- og 
anvendelsesspmsmal 

Berikende 
aktiviteter 

Leksjon 13 

Disse fem misjoncerene apnet veien vestover for Kirken. Omradet rundt 
Independence i Missouri ble snart et nytt samlingssted for Kirkens medlemmer. 

Studer f01gende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de spmsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvordan beskrev Herren gjengivelsen av evangeliet i LEBre og pakter 4: 1 og 
14: 1 ? Hvorfor er gjengivelsen av evangeliet et "stort og vidunderlig verk"? 

• Hvilken instruksjon ga Herren i LEBre og pakter 4:2 til dem som 0nsker a tjene 
Gud? Hva betyr det a tjene av hele sitt hjerte, av all sin makt, av hele sitt sinn og 
all sin styrke? Pa hvilke mater kan dere tjene Gud? Hva lover Herren oss hvis vi 
tjener tappert? (L&p 4:2; 14:3.) 

• Hvilke egenskaper skulle en Guds tjener ha? (L&p 4:5-6.) Hvordan viste de 
f0rste misjonEBrene disse egenskapene da de forkynte evangeliet? Hvordan 
viser misjonEBrer i dag disse egenskapene? Hvordan kan vi utvikle disse 
egenskapene? 

• Hvorfor tror dere kjEBrlighet er en sa viktig egenskap for en misjonEBr? Hva f01er 
dere nar dere vet at noen er glad i dere? Hvordan viser vi var himmelske Fader 
og Jesus Kristus kjEBrlighet ved a VEBre misjonEBr? 

• Hva sa Herren at Hyrum Smith og David Whitmer skulle gj0re for a VEBre gode 
tjenere? (L&p 11 :20; 14:5-6.) Gjelder disse instruksjonene ogsa oss? Hvorfor er 
det viktig for oss a adlyde budene? Hva betyr a holde "ut til enden"? (A VEBre 
trofast hele livet, se L&p 14:7 .) Hvilke store velsignelser vii vi fa hvis vi er trofaste 
og holder budene? (L&p 14:7-8.) 

• Papek at Hyrum Smith ikke var pa en offisiell misjon da han underviste Parley P. 
Pratt i evangeliet. Hvordan kan dere dele evangeliet med mennesker dere 
kjenner akkurat na? (Svarene kan bl.a. VEBre a fortelle folk om Kirken, invitere 
folk til Kirkens m0ter og vEBre et godt eksempel ved a oppf0re seg riktig.) 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1 . Lag en liste pa tavlen over alle egenskapene som nevnes i LEBre og pakter 4:5-
6 ved at du skriver den f0rste bokstaven i ordet, ettedulgt av riktig antall sma 
streker (for eksempel: H __ for hap). For at aktiviteten skal vEBre mer 
utfordrende, f0rer du opp egenskapene i en annen rekkef0lge enn de er nevnt i 
Skriften. 

Be et barn Iese LEBre og pakter 4:5-6 h0yt for klassen. La sa barna etter tur fylle 
ut tomrommene pa tavlen. Nar listen er ferdig, hjelper du barna med a definere 
eventuelle ord de ikke kjenner. 

Be barna foresla hvordan de kan utvikle disse egenskapene, og oppsummer 
ideene deres pa tavlen. Dmft hvordan disse egenskapene vii bidra til a gjme 
barna til gode misjonEBrer. 

2. Nar du har fortalt beretningen om Samuel Smith, lar du barna dramatisere den 
og bruke sine egne ord. Gi barna enkle navnelapper for a vise hvem de 
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forestiller i historien. Bruk en Mormons bok for a vise hvordan et eksemplar av 
boken gikk fra person til person og omvendte disse menneskene og deres 
familier. 

3. Sp0r om barna noen gang har h0rt uttrykket a "ga en ekstra mil". La et barn 
Iese Matteus 5:41 h0yt, og gi f01gende bakgrunnsopplysninger om verset: 

Menneskene i Det hellige land pa den tiden Kristus var pa jorden, ble styrt av 
romerne. En lov tillot at en romersk soldat som reiste gjennom et omrade, 
befalte at en sivilperson (en person som ikke var i det milit.sere) skulle b.sere hans 
bagasje en mil. I Bergprekenen sa Kristus til sine tilhmere at de skulle v.sere 
villige til a b.sere bagasjen en mil til selv om soldatene ikke kunne forlange det av 
dem. Den f0rste milen ble krevd av dem, men den andre milen var en gavmild 
og god tjeneste de kunne gi. (Se Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 bind [Salt Lake City: Bookcraft, 1965-73], 1 :228-29.) 

Forklar at nar vi tjener var himmelske Fader og Jesus Kristus av hele vart hjerte, 
av all var makt, av hele vart sinn og all var styrke, ma vi ofte "ga en ekstra mil". 
Forbered noen eksempler som hjelper barna a forsta forskjellen pa a gj0re det vi 
forventes a gjme, og gjme noe som vii betraktes soma ga en ekstra mil. Skriv 
disse eksemplene pa forskjellige papirlapper, og gi hvert barn en lapp hver til a 
Iese h0yt og dmfte med klassen. Bruk f01gende eksempler eller lag noen selv 
som passer bedre for dine barns alder og situasjon: 

• Nar du har ryddet gardsplassen din, legger du merke til at naboens 
gardsplass ikke er ryddet. 

• Du har blitt bedt om a passe pa din yngre s0ster en stund. 

• Din bror, som du deler rom med, matte dra tidlig for a rekke en aktivitet. Etter 
at du har vaknet og har redd opp sengen din, legger du merke til at din brors 
seng ikke er redd opp. 

• Mor ber deg sette skoene dine pa plass, og du legger merke til din s0sters 
jakke pa en stol. 

• Du kan gjerne gi barna blyanter og papir og la dem skriv ned en "ekstra mil"
aktivitet de vii gjme hjemme i l0pet av uken. Oppfordre dem til a dmfte 
papiret sitt med familien og sa plassere papiret et sted hvor det vii minne dem 
pa a gjme den oppf0rte aktiviteten. 

4. Sett opp en rekke dominobrikker (ell er lignende gjenstander som f .eks. tynne 
treklosser, smale esker eller sma b0ker). Sett dem pa h0ykant bare sa langt fra 
hverandre at hvis en blir dyttet ned, sa vii den dytte ned den neste. Nar du 
dytter ned den fgrste dominobrikken, ber du barna legge merke til 
kjedereaksjonen. Rett oppmerksomheten mot den virkningen en dominobrikke 
har pa alle de andre. Forklar at vi ogsa kan pavirke andres liv i en kjedereaksjon. 
Ved a dele evangeliet med bare en person kan vi noen ganger pavirke mange 
andre. (Du kan gjerne minne barna pa hvordan Samuel Smith solgte en 
Mormons bok til Phineas Young, som ga den til sin bror Brigham, som igjen ga 
den videre. Det lille Samuel Smith gjorde da han solgte en Mormons bok, 
pavirket mange mennesker.) 

Forklar at ved a utvikle de egenskapene og kjennetegnene som nevnes i L.sere 
og pakter 4, kan vi v.sere eksempel for mange andre og gj0re dem interessert i 
Kirken. Dmft hvordan barna kan v.sere gode eksempler, slik at andre vii 0nske a 
I.sere mer om Kirken. 



Konklusjon 

Vitnesbyrd 

Forslag til 
hjemmelesning 

Forslag til 
familiedeltakelse 

Leksjon 13 

5. Be barna fortelle om mennesker de kjenner (som f.eks. ledere i Kirken, 
familiemedlemmer eller misjonrerer) som tjener Gud av hele sitt hjerte, av all sin 
makt, av hele sitt sinn og all sin styrke. Hjelp barna a forsta at vi skulle tjene 
andre og adlyde budene med samme hengivenhet, hardt arbeid og innsats. 

6. Hjelp barna a lrere Lrere og pakter 14:7 eller Lrere og pakter 4:2 utenat. 

7. La barna synge eller si teksten til begge versene av "Jeg haper pa misjon jeg 
kalles" (Barnas sangbok, s. 91 ). 

Gi uttrykk for din takknemlighet for den innsats Kirkens misjonrerer gjm, og det 
eksempel de er. Oppmuntre barna til a pmve a utvikle de egenskapene som er 
rn2ldvendige for a tjene andre. 

Foresla at barna leser Lrere og pakter 4 hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spmsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsbcmn. 
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Emma Smith velger ut 
hellige salmer 

A. hjelpe barna a fa et 0nske om a synge hellige salmer nar de tilber sin himmelske 
Fader og Jesus Kristus. 

I . Be om Andens veiledning og les La;re og pakter 25 og de historiske 
beretningene i leksjonen. Studer sa leksjonen og avgj0r hvordan du vii la;re 
barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se "Forberedelse t1I 
leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og historiske beretninger", s. VII 
og IX.) 

2. Tilleggslesning: "Det fmste presidentskaps forord", Sa/mer, s. IX-X, og forordet 
til Barnas sangbok. 

3. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. Lag i stand et stort papirark med f01gende ord (eller skriv ordene pa tavlen fm 
kl assen begynner): 

NADVERDSM0TE 

Bekjentgj0relser 

Apningsb0nn 

Wards- [eller grens]saker 

Nadverd 

Talere 

Takksigelse (avslutningsb0nn) 

HVA MANGLER? 

5. N0dvendig materiel!: 
a. Et eksemplar av La;re og pakter t1I hvert barn. 
b. Bilde 5-22, Emma Smith (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 405; 
62509). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Vis det store papirarket (eller vis til listen pa tavlen). Forklar at punktene pa denne 
listen inngar i et nadverdsm0te. 



• Hva foregar pa nadverdsm0tet som mangler pa denne listen? (Apnings- og 
avslutningssalmer, nadverdssalme, preludium og postludium.) 

• Hvorfor tror dere vi bruker musikk pa Kirkens m0ter? Hvorfor synger vi salmer? 
Hva tror dere ville vcere annerledes hvis vi ikke sang salmer pa m0tene vare i 
Kirken? 

Hjelp barna a forsta at musikk, spesielt salmesang, alltid har vcert en viktig del av 
a tilbe var himmelske Fader og Jesus Kristus. Det tilfmer m0tene i Kirken en 
cerb0dig og kjcerlig and (se berikende aktivitet 6). 

Historie fra Skriften Dmft Herrens rad og instruksjoner til Emma Smith med barna, slik det omhandles 
og historisk beretning i f0lgende historiske beretninger og Lcere og pakter 25. 

Etter at Kirken var organisert, ble Joseph Smith og andre av Kirkens medlemmer 
ofte forfulgt. P0bler forstyrret m0ter og truet med a skade nye medlemmer, og 
profetens liv var ofte i fare. I l0pet av denne l:iden med forf0lgelse mottok Joseph 
Smith mange apenbaringer for a styrke, oppmuntre og belcere de hellige. Kapittel 
25 er en apenbaring han mottok for sin hustru, Emma, for a tmste henne og 
hjelpe henne a forsta hvordan hun kunne st0tte sin mann i hans store kall. Herren 
ba ogsa Emma samle salmer til en salmebok for de hellige. 

Emma var en utvalgt kvinne 

Emma Hale Smith var skolelcerer og kom fra en intelligent og svcert respektert 
familie. Hun var en h0y, tiltrekkende kvinne med mmkt har og mmke 0yne (vis 
bildet av Emma Smith). Familien hennes trodde ikke at Joseph Smith var en 
profet, og selv om de senere ble vennlig innstilt overfor ham, var de oppbrakt da 
Emma giftet seg med Joseph. 

Profetens hustru matte tale mange av de samme forf01gelsene, vanskelighetene 
og hjertesorgene som sin mann. Joseph og Emma var fattige. De var ofte 
avhengige av andre for a fa mat og et sted a bo mens Joseph utf0rte sine 
oppgaver i Kirken. Emma og Joseph matte ogsa flytte flere ganger for a unnga 
forf0lgelse. Emma lengtet etter a fa et eget hjem. 

Emma hjalp og st0ttet sin mann i hans arbeid. Hun hadde fulgt Joseph den 
kvelden han mottok platene pa Cumorah-h0yden, og en gang red hun av garde 
for a varsle sin mann om at en gruppe menn gjennoms0kte skogen for a finne 
platene han hadde skjult der (se leksjon 5). Joseph visste gjennom apenbaring at 
platene var i sikkerhet, men han bestemte seg for a dra tilbake sammen med sin 
hustru, slik at han kunne vcere ncermere hjemmet hvis det oppsto problemer. 

Da Joseph begynte a oversette Mormons bok, virket Emma som skriver for ham, 
selv om hun hadde mye husarbeid a ta seg av. Etter at Oliver Cowdery hadde 
kommet, vikarierte hun for Oliver hvis han ble trett i l0pet av de mange timene 
med skriving, slik at profeten kunne fortsette a oversette. Emma hadde platene i 
sitt hjem i nesten to ar, men hun fikk aldri tillatelse til a se dem. De ble ofte 
oppbevart i en liten koffert pa toalettkommoden hennes eller pa et bord dekket 
med en linduk. 

Josephs mor sa om Emma: "Jeg har aldri i mitt liv sett en kvinne som kunne 
utholde allslags utmattelse og alle slags pmvelser, maned etter maned, ar etter ar, 
med slikt usvikelig mot og en slik iver og talmodighet som hun alltid har gjort, for 
jeg vet at det hun har mattet gjennomga ... ville ha overmannet nesten alle andre 
kvinner." (Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, s. 190-91 ). 



Emma Smith valgte ut salmer ti/ en sa/mebok 

Herren befalte Emma Smith a lage en samling salmer som de hellige kunne synge 
pa Kirkens m0ter (se L&p 25:11 ). Salmeboken ble ferdig i 1835 og inneholdt tekst 
til 90 salmer. 34 av disse salmene ble skrevet av medlemmer av Kirken om 
evangeliets gjengivelse, og resten ble valgt fra salmer som allerede var i bruk av 
andre kirker. Salmeboken inneholdt ikke noter. Kirkens medlemmer sang teksten 
til tidens velkjente melodier og brukte noen ganger forskjellige melodier til de 
samme salmene. Flere av salmene Emma samlet, er med i den salmeboken vi 
bruker i dag, bl.a. "Snart Israels Forl0ser", "Sa sikker en grunnvoll" og "Led oss, o 
du store Jehova". 

Diskusjons- og Studer f0lgende spmsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
anvendelsessp0rsmal leksjonen. Bruk de spmsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 

anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a ta innsikt. 
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• Hvordan beskrev Herren Emma? (L&p 25:3.) Hvordan beskrev profetens mor 
henne? Hvilke av Emma Smiths egenskaper beundrer du? 

• Tror du det var hardt for Emma a ha gullplatene hjemme hos seg uten a fa lov a 
se dem? Hvorfor? Hva sa Herren til henne om det a fa se dem? (L&p 25:4.) Har 
du noen gang 0nsket a gjme noe som du ikke fikk lov til? Hva lcerte du av 
denne erfaringen? 

• Hva sa Herren til Emma at hun skulle gjme for a hjelpe sin mann? (L&p 25:5-8. 
Du kan gjerne forklare at ordet beskikkes i vers 7 betyr at Emma skulle innsettes 
til a gjme det arbeidet som hun var kalt til.) Hva kan du si om hva slags 
menneske Emma var ut fra det hun ble bedt om a gjme? Hvordan kan du 
forberede deg til a hjelpe til i Kirken slik Emma gjorde? 

• Be et barn Iese Lcere og pakter 25:9 h0yt. Hvorfor tror du Emma kunne ha vcert 
redd? Hvllket rad ga Herren henne? (L&p 25:9-10, 13-15.) Hva kan vi lcere fra 
disse versene om a overvinne frykt og problemer? 

• Hvorfor samlet Emma et utvalg salmer? (L&p 25:11.) Hva sa var himmelske 
Fader om salmer i Lcere og pakter 25: 12? Hjelp barna a forsta at pa samme 
mate som vi snakker til var himmelske Fader nar vi ber, snakker vi ogsa til ham 
nar vi synger salmer for a prise ham. 

• Hva har var himmelske Fader lovet oss hvis vi synger salmer for a tllbe ham? 
(L&p 25:12.) Hva slags velsignelser kan vi motta ved a synge salmer? Forklar at 
salmer kan hjelpe oss med a lcere evangeliet og styrke var tro og vart 
vitnesbyrd. De kan gi oss et 0nske om a omvende oss og holde budene. De 
kan fa oss til a f0le oss lykkelige nar vi er bedr0vet og kan fylle vart sinn med 
gode, rene tanker (se berlkende aktivitet 5). De minner oss pa at var himmelske 
Fader og Jesus Kristus elsker oss. 



Berikende 
aktiviteter 

Leksjon 14 

Du kan bruke en eller flere av feilgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I . Fortell klassen hva du f01er for en spesiell salme og hvordan den har styrket 
deg. Del ut noen eksemplarer av Sa/mer eller Barnas sangbok, og la hvert barn 
finne en yndlingssalme eller -sang. Syng et vers av en eller flere av disse 
yndlingssangene, eller la hvert barn Iese teksten i salmen eller sangen og 
forklare hvorfor han eller hun liker den. Du kan ogsa ha med deg opptak av 
noen salmer og la barna lytte til dem. 

2. Fortell feilgende historie om John Taylor, som ble Kirkens tredje president, og 
hvordan han brukte salmer for a l0se et problem: 

To av Kirkens medlemmer i Salt Lake City hadde en alvorlig uoverensstemmelse 
om noen forretningssaker. Til slutt bestemte de seg for a be president John 
Taylor, som var president for De tolv apostlers quorum pa den tiden, om a 
hjelpe dem med bilegge striden. Disse breidrene lovte hverandre at de ville ga 
med pa hva som heist president Taylor ba dem gj0re. 

De kom til president Taylor og spurte om han ville lytte til deres historie og treffe 
en avgjeirelse for dem. President Taylor gikk med pa a lytte. Men han sa: 
"Breidre, feir jeg heirer saken deres, vii jeg gjerne fa lov til a synge en av Sions 
sanger for dere." 

President Taylor var en god sanger. Han sang begeistret en salme for de to 
mennene. Dahan var ferdig, "bemerket han at han aldri heirte en av Sions 
sanger uten at han 0nsket a heire en til, og ba dem sa lytte mens han sang en 
til." President Taylor sang en salme til og sa en tredje. Sa sa han: "Na, breidre, 
jeg 0nsker ikke a trette dere ut, men dersom dere vii tilgi meg og lytte til enda 
en salme, skal jeg love a slutte a synge og h0re pa saken deres." 

Da president Taylor hadde avsluttet den fjerde sangen, var breidrene sa grepet 
av salmene at de hadde tarer i 0ynene. De tok hverandre i hendene, ba 
president Taylor om unnskyldning fordi de hadde kastet bort tiden hans, og gikk 
derfra uten a fortelle president Taylor hva som var problemet deres. (Se Heber 
J. Grant: "John Taylor's Hymns", i Stories for Mormons, red. Rick Walton og 
Fern Oviatt [Salt Lake City: Bookcraft, 1983], s. 92. Se ogsa Heber J. Grant, 
"Songs of the Heart'', Improvement Era, sept. 1940, s. 522.) 

3. Fortell f01gende historie med egne ord: 

En gruppe siste-dagers-hellige pionerer, som ble ledet av Brigham Young, 
befant seg i ncerheten av Rocky Mountains. En kveld slo de leir i en liten dal. 
Etter aftens laget de et stort bal. De sang og danset rundt balet for a fa hjelp til 
a glemme sin frykt og sine bekymringer. 

Feir de gikk og la seg i vognene sine og bare lot en mann holde vakt, sang de 
"Korn, hellige ",en sang de brukte for a oppmuntre hverandre og vise sin 
hengivenhet til Herren. 

Den natten gjemte ca. tusen fiendtlige indianere seg rundt leiren, klar til a 
angripe pionerene. Men da indianerne hadde heirt pionerene synge "Korn, 
hellige", klarte de ikke a angripe. De visste at Den store and (deres navn pa var 
himmelske Fader) vaket over pionerene, sa de steg opp pa hestene sine og red 
sin vei og lot pionerene vcere i fred. 

73 



74 

En tid senere fortalte den mannen som hadde vcert h0vding over 
indianergruppen, denne historien til noen siste-dagers-hellige misjoncerer. Da 
han var ferdig med beretningen, tok han frem en fiolin og begynte a spille "Korn, 
hellige". Han forklarte misjoncerene: "Dette er deres sang, men den er ogsa min. 
Jeg spiller den hver kveld f0r jeg legger meg. Den gjm at Den store and 
kommer hit til meg, og gj0r meg og mitt folk rolige og lykkelige." (Se Lucile C. 
Reading, "Songs of the Pioneers", Children's Friend, juli 1965, s. 37.) 

Be barna fortelle om stunder nar en av Kirkens salmer eller sanger har fatt dem 
til a fole seg rolige og glade. 

4. For a hjelpe barna a forsta hvordan den forste salmeboken ble brukt, forklarer 
du at teksten til forskjellige salmer kan synges til samme melodi. Fa barna til a 
synge "Sa sikker en grunnvoll" (Sa/mer, nr. 42). Syng sa teksten til "En krybbe 
var vuggen" (Sa/mer, nr. 121) til den samme melodien som "Sa sikker en 
grunnvoll" (de fmste ordene pa siste linje ma synges tre ganger). Dere kan ogsa 
gjme det motsatte, synge "Sa sikker en grunnvoll" til melodien t1I "En krybbe var 
vuggen". 

"H0yt oppa fjellets topp" (Sa/mer, nr. 4) og "Se, Herren konge er" (Sa/mer, nr. 
43) kan ogsa bytte melodier. 

5. Hjelp barna a forsta at a synge salmer og andre cerb0dige sanger kan hjelpe til 
med a stenge ute urettferdige tanker som kommer til vart sinn. Les eller la et barn 
Iese f0lgende sitat fra Boyd K. Packer, et medlem av De tolv apostlers quorum: 

"Velg dere en yndlingssalme fra Kirkens hellige musikk, en salme med 
oppl0ftende tekst og cerb0dig musikk, en salme som far dere til a kjenne noe 
som ligner pa inspirasjon ... Gjennomga den omhyggelig i deres sinn. Leer den 
utenat ... La sa denne salmen vcere et tilfluktssted for tankene ... Nar musikken 
begynner og ordene former seg i dine tanker, vii de uverdige tankene skamfullt 
luske bort." ("Inspiring Music-WorthyThoughts", Ensign, jan. 1974, s. 28. 
Sitert i Hjelpeforeningens studiekurser 1979-80, s. 137-138.) 

Syng eller si teksten til "Nynn din kjcereste sang" (Hjertets sang, s. 7 4) sammen 
med barna, og be dem legge n0ye merke til ordene. Forklar at nar vi har 
urettferdige eller sinte tanker, kan vi erstatte dem med gode tanker ved a synge 
eller tenke pa teksten i en salme. 

6. La to barn Iese hvert sitt av f01gende sitater fra ledere i Kirken: 

"Musikken er an enorm betydning under vare gudstjenester. Jeg tror at de som 
velger ut musikken, dirigerer, fremfmer og akkompagnerer, kan ha stmre 
innflytelse pa cerb0dighetens and pa vare m0ter enn en taler kan ha" (Boyd K. 
Packer i Lys over Norge, jan. 1992, s. 26). 

"Bmdre og s0stre, la oss bruke salmene til a innby Herrens and til vare 
forsamlinger, vare hjem og vart personlige liv. La oss lcere dem utenat og 
grunne pa dem, fremsi dem og synge dem og ta del i deres andelige ncering. 
Vit at de rettferdiges sang er en b0nn til var Fader i himmelen, 'og den skal bli 
besvart med velsignelser pa deres hoder'." ("Det fmste presidentskaps forord", 
Sa/mer, s. X). 

Dmft med barna hvorfor cerb0dig musikk er viktig for oss, og hvordan vi kan 
bruke salmene for a komme ncermere var himmelske Fader og Jesus Kristus. 

7. Hjelp barna a lcere Lcere og pakter 25: 12 utenat. 
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BCBr ditt vitnesbyrd om hvor viktig det er a synge salmer, og gi uttrykk for dine 
tanker om velsignelsene som kan f0lge nar man synger salmer i CBrb0dighet. 
Fortell barna at var himmelske Fader elsker a h0re oss synge. Oppmuntre barna til 
a delta med glede i a synge salmer, bade pa m0ter i kirken og for seg selv. 

Foresla at barna leser LCBre og pakter 25 hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spmsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Profeten mottar apenbaring 
for Kirken 

A hjelpe barna a forsta at apenbaring for hele Kirken bare kommer gjennom den 
levende profet, og at vi skulle f01ge ham. 

1. Be om Andens veiledning og studer Lcere og pakter 28, 43:1-7 og den 
historiske beretningen i leksjonen. Studer sa leksjonen og avgjeir hvordan du vii 
lcere barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se 
"Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og historiske 
beretninger", s. VII og IX.) 

2. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp 1:il a oppna formalet med leksjonen. 

3. Neidvendig materiel!: 
a. Et eksemplar av Lcere og pakter til hvert barn. 
b. Bilde 5-1, Profeten Joseph Smith (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 

401; 62002) eller 5-2, Joseph Smith (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 
400; 62449), et bilde av den levende profet (fra meitehusets bibliotek eller Lys 
over Norge). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Fortell barna at dere skal leke "Lcereren sier". Forklar at du vii gi dem noen ordrer, 
men de skal bare adlyde nar du sier "Lcereren sier" for du gir ordren. Gi barna 
noen fa ordrer. Pass pa at de ordrene som ikke begynner med "Lcereren sier", er 
motsetninger til dem som du begynner med "Lcereren sier". 

Eksempler: 

• Lcereren sier: Rekk opp heiyre hand! 

• Ta heiyre hand ned! 

• Rynk pannen! 

• Lcereren sier: Smil! 

Hvis et barn adlyder en ordre som ikke begynner med "Lcereren sier", lar du 
vedkommende sette seg til leken er over. Hvis alle barna ma sette seg etter en 
kort stund' kan du gjerne gjenta leken for a se om de forbedrer sin evne til a lytte 
til instruksjoner. 

Fortell barna at det alltid er mange mennesker som gjerne vii fortelle oss hva vi 
skal gjeire. Vi kan stole pa at vi far gode rad fra noen av dem. Andre kan vi ikke 
stole pa. 

• Hvem skulle vi lytte til for a fa gode rad? (Svarene kan omfatte vare foreldre, 
lcerere og profeten.) 



Forklar barna at vi alltid skulle lytte til det profeten sier, for han forteller oss hva var 
himmelske Fader og Jesus Kristus 12msker at vi skal gj0re. Profeten mottar 
instruksjoner fra var himmelske Fader og Jesus for hele Kirken. Vi skulle aldri lytte 
til noen som ber oss gj0re noe som er i strid med det profeten sier. 

lllustrer dette ved a gi motstridende beskjeder slik du gjorde i leken, men bytt ut 
"Laareren sier" med "Profeten sier". La barna rekke opp handen nar instruksjonen 
er noe de skulle gj0re. Eksempler: 

Eksempler: 

• Profeten sier: Betal full tiende. 

• Verden sier at en tiendedel er for mye. Bare beta.I det du har rad til. 

• Profeten sier at vi aldri skal banne eller bruke stygt sprak. 

• Verden sier at det er i orden a bruke et stygt ord en gang iblant. 

Forklar at i Kirkens tidligste tid var det noen mennesker utenom profeten Joseph 
Smith som hevdet at de mottok apenbaringer for hele Kirken. Kirkens medlemmer 
ble forvirret angaende hvem de skulle lytte til, og hva de skulle gj0re. Herren ga 
instruksjoner, som na er utgitt i Laare og pakter, til Kirkens medlemmer om hvem 
som skal motta apenbaringer for hele Kirken. 

Historie fra Skriften Loar barna om Oliver Cowdery og Whitmers som tvilte pa Joseph Smiths 
og historisk beretning apenbaringer, og om Hiram Page og "seerstenen", slik det omtales i Laare og 

pakter 28, 43:1-7 og f0lgende historiske beretning. Vis bildene der de passer inn. 

Mens Joseph og Emma Smith bodde i Harmoni i Pennsylvania, noen maneder 
etter at Kirken var organisert, var Oliver Cowdery uenig med ordvalget i en av 
apenbaringene Joseph hadde mottatt fra Herren. Oliver skrev til Joseph Smith og 
sa: "Jeg befaler deg i Guds navn a slette de ordene!" Joseph skrev straks tilbake 
til Oliver og spurte ham "ved hvilken myndighet han patok seg a befale meg a 
forandre eller slette, a tilf0ye eller trekke fra, en apenbaring eller befaling fra den 
allmektige Gud" (History of the Church, I :I 05). 

En kort tid senere reiste Joseph og Emma til Fayette i New York, hvor de fant ut at 
Oliver Cowdery og familien Whitmer var overbevist om at denne apenbaringen 
som Joseph hadde mottatt, inneholdt en feil og burde forandres. Joseph brukte 
mye tid til a pmve a snakke Oliver og Whitmers til fornuft. Til slutt ble Christian 
Whitmer overbevist om at apenbaringen var riktig slik Joseph hadde gitt den, og 
han hjalp til med a overbevise de andre. 

Oliver Cowdery og Whitmers studerte ogsa noen apenbaringer som Hiram Page, 
en av de atte vitner til gullplatene, hevdet han hadde mottatt fra en "seersten". 
Hiram Page sa han kunne se apenbaringer i denne stenen. Blant annet sa han at 
han gjennom apenbaring hadde mottatt instruksjoner om hvor Sion skulle bygges, 
det stedet hvor Kirken skulle dra for a opprette Guds rike pa jorden. Mange trodde 
pa det Hiram Page sa. 

Joseph Smith var bekymret over at andre hevdet a motta apenbaringer for Kirken. 
Han bestemte seg for a ta opp problemet pa en konferanse som snart skulle 
holdes. F0r konferansen ba Joseph, og Herren apenbarte Laare og pakter 28, 
som fastslo at Joseph Smith var den eneste med myndighet til a motta 
apenbaring for hele Kirken (severs 2). Mennene pa konferansen dmftet lenge 
Hiram Pages pastand om at han fikk apenbaringer, men til slutt var alle, ogsa 
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Hiram Page, enige i at Joseph Smith var den eneste som kunne motta apenbaring 
for Kirken. 

Andre hevdet ogsa at de hadde mottatt apenbaring for Kirken. En av disse var en 
kvinne som het Hubble. lf0lge John Whitmer virket hun svcert religi0s, og enkelte 
ble villedet av henne. Joseph Smith ba til sin himmelske Fader angaende 
problemet og mottok Lcere og pakter 43 som svar. Denne apenbaringen sier at 
Kirkens profet, enten Joseph Smith eller en som ville kalles til profet etter Joseph, 
er den eneste som mottar apenbaring for hele Kirken. 

Diskusjons- og Studer f0lgende spmsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
anvendelsessp0rsmal leksjonen. Bruk de spmsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 

anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 
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• Hvem ble opprinnelig utnevnt til a motta befalinger og apenbaringer for hele 
Kirken? (L&p 28:2, 43:2-5.) Hvorfor ble dette gjort? (L&p 43:6.) Hva kunne skje 
hvis flere mottok apenbaring samtidig for hele Kirken? (Hvis de var uenige, ville 
ikke Kirkens medlemmer vite hvem de skulle f0lge.) Hvem er den eneste 
personen som mottar apenbaring for hele Kirken i dag? (Den levende profet.) 
Hva skulle vi gjme hvis en annen enn profeten sier at han eller hun har mottatt 
en apenbaring som Kirkens medlemmer skulle rette seg etter? (L&p 43:5-6.) 

• Hvordan kan vi finne ut hva den levende profet sier? (Se berikende aktivitet 1 .) 

• Hva er forskjellen mellom den levende profets lceresetninger og lceresetningene 
·fra andre av Kirkens ledere? (L&p 28:1-2, 4-5.) Forklar at Joseph Smiths navn i 
Lcere og pakter 28:2 kan byttes ut med navnet til den levende profet. Betyr 
dette at vi ikke skulle lytte til noen andre enn profeten? Forklar at andre ledere i 
Kirken ogsa kan undervise oss og gi oss instruksjoner. Men bare profeten kan si 
oss hva Herren har befalt at vi som en kirke skal gj0re. 

• For hvem kan vi motta apenbaring? Forklar at vi alle kan motta personlig 
apenbaring for oss selv. Vi kan ogsa motta apenbaring angaende vare 
oppgaver. Fedre og m0dre kan for eksempel motta apenbaring for sine familier, 
wardets Primcer-president kan motta apenbaring for Primcer i sitt ward, og 
biskopen kan motta apenbaring for hele wardet. 

• Hva har den levende profet som ingen annen har? (Myndighet, eller n0kler, til a 
motta apenbaring for hele Kirken, se L&p 28:7.) 

• Hva gjorde Hiram Page gait? (Han hevdet at han hadde mottatt apenbaring for 
Kirken.) Hvordan viser Herrens instruksjon til Oliver Cowdery i Lcere og pakter 
28:11 Herrens kjcerlighet til Hiram Page, selv om han trengte a omvende seg? 
Hvordan vet vi at Herren elsker oss selv om vi er ulydige? Hvordan kan Herren 
la oss vite nar vi har gjort noe gait? 

• La et barn Iese Lcere og pakter 28: 13 h0yt. Forklar at "felles samtykke" betyr at 
alle Kirkens medlemmer godtar Kirkens lederes instruksjoner og avgjmelser. 
Hvordan viser vi felles samtykke i dag? (Ved a rekke opp handen for a st0tte 
Kirkens lederes handlinger.) Hva betyr det a st0tte vare ledere? (Se berikende 
aktivitet 3.) 
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Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I . Lag en kopi av en tale gitt av den levende profet ved en generalkonferanse. 
Skriv de instruksjonene som gis i profetens tale som gjelder barna i klassen, pa 
tavlen. Dr0ft med barna hvordan de kan f0lge profetens instruksjoner. 

Utfordre hvert barn til a velge en eller to instruksjoner de vii arbeide med til 
neste konferanse. Gi barna blyanter og papir, og la dem skrive ned det de har 
valgt. Oppmuntre barna til a vise papirene sine til familiene og sa legge dem et 
sted hjemme hvor de kan minne dem pa profetens instruksjoner. Oppmuntre 
barna til a lytte til eller Iese profetens budskap fra neste generalkonferanse for a 
finne ut hva Herren msker at de skal gj0re. 

2. Hjelp barna a forsta at det alltid er klokt a f0lge profeten, selv om vi ikke forstar 
fullt ut hvorior han ber oss gj0re noe. Hvis vi f0lger profeten, gj0r vi det Herren 
0nsker vi skal gj0re (se L&p I :38). 

Les eller la et barn Iese f01gende sitat "fra president Wilford Woodruff, Kirkens 
fjerde president: 

"Herren vii aldri tillate at jeg eller noen annen mann som er president for denne 
kirke, vii lede dere pa aweier." (Fra ikke oversatt utdrag fra tre taler av president 
Wilford Woodruff.) 

Understrek at profeten aldri vii be oss gj0re noe som Herren ikke 0nsker vi skal 
gj0re. 

3. Hjelp barna a forsta hva det betyr a delta i "felles samtykke" ved a oppholde 
vare ledere i Kirken nar deres navn blir fremlagt pa m0ter. Forklar at nar vi l0fter 
handen for a oppholde noen i deres kall, lover vi a st0tte og hjelpe dem. Fa 
barna til a tenke pa hvordan de kan hjelpe og st0tte Kirkens ledere, som f.eks. 
biskopen, Prima:::r-presidenten, Prima:::r-la:::reren sin og foreldrene sine i deres 
kall i Kirken. 

4. Hjelp barna a lrere niende trosartikkel utenat. 

5. Syng eller si teksten til "Ha takk for profeten du sendte" (Sa/mer, nr. 17) eller 
"F0lg profeten" (Barnas sangbok, s. 58). 

Gi uttrykk for din takknemlighet for profeten Joseph Smith og for den levende 
profet. Brer ditt vitnesbyrd om at Jesus Kristus taler gjennom sin levende profet, 
og at vi lever i rettferdighet nar vi f0lger profeten. Understrek at den levende profet 
alltid vii lrere oss det som er riktig a gjme. Var himmelske Fader og Jesus vii ikke la 
ham lrere oss noe gait. 

Foresla at barna leser Lrere og pakter 43:1-7 hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spmsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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A hjelpe barna a ta et 12mske om a styrke enheten og kjcerligheten i sine tamilier og 
i sin Primcer-klasse. 

I. Be om And ens veiledning og studer Lcere og pakter 37, 38:24-42, 39: 15 og de 
historiske beretningene i leksjonen. Studer sa leksjonen og avgj0r hvordan du 
vii lcere barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se 
"Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og historiske 
beretninger", s. VII og IX.) 

2. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

3. N0dvendig materiel!: 
a. Et eksemplar av Lcere og pakter til hvert barn. 
b. To hyssingbiter (eller annet materiale som rives eller brytes lett i stykker, f.eks. 

papir eller tynne trepinner) til hvert barn. 
c. Kart over omradet New York - Ohio, finnes etter leksjon I . 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Gi alle barna to hyssingbiter hver (tilpass aktiviteten etter hva slags materialer dere 
bruker). Be barna om a rive over en hyssing. 

• Var det vanskelig a rive over en hyssing? 

• Hvor sterk er hver hyssingbit i seg selv? 

• Hvordan kan vi styrke hyssingen? 

Samle alle barnas hele hyssingbiter i et knippe. Be et barn pmve a rive over hele 
knippet pa en gang. 

• Hvorfor er det vanskeligere a rive over hyssingbitene nar de er samlet? 

Forklar at pa samme mate som hyssingbitene er sterkere nar det er mange av 
dem sammen, er Kirkens medlemmer sterkere nar de er samlet. Av denne grunn 
ga Herren Kirkens tidligste medlemmer befaling om a samles pa ett sted. 

Historie fra Skriften Leer barna om Herrens befaling til de hellige om a samles i Ohio, slik det beskrives 
og historisk beretning i Lcere og pakter 37, 38:24-42, 39:15, og f01gende historiske beretninger. 
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Herren beta/er de hel/ige a sam/es i Ohio 

Forklar at innen utgangen av 1830, det aret Kirken ble organisert, hadde flere 
hundre mennesker blitt medlemmer av Kirken. Vis kartet og la barna peke pa 
f0lgende steder hvor Kirkens medlemmer bodde, mens du kort repeterer de 
begivenhetene som fant sted pa hvert sted eller i nrerheten. 

• Palmyra, New York - Joseph Smiths fmste syn, gullplatene ble mottatt, 
Mormons bok utgitt. 

• Harmony, Pennsylvania - oversettingen av gullplatene begynt, prested0mmet 
gjengitt. 

• Fayette, New York - oversettingen av gullplatene fullf0rt, vitner til Mormons bok, 
Kirken organisert. 

• Colesville, New York- den forste gren organisert, angrep fra p0bler, Joseph 
Smith forh0rt og l0slatt. 

• Kirtland, Ohio - misjonrerer omvendte mange til Kirken. 

Forklar at i slutten av 1830 apenbarte Herren for Joseph Smith i New York at 
Kirkens medlemmer skulle "samles i Ohio" (L&p 37:3). 

Ved a samles i Ohio kunne Kirkens medlemmer unnslippe forfolgelsen av fiender i 
New York, bli undervist av Joseph Smith og andre ledere i Kirken, motta ytterligere 
instruksjoner fra Herren, sammen gj0re forberedelser til a sende misjonrerer til alle 
nasjoner og st0tte og r1jelpe hverandre mens de arbeidet for a bli rettskafne 
mennesker. 

Joseph Smith ga Kirkens medlemmer beskjed om a selge eller leie ut sine garder 
og hjem og flytte til Ohio. Det var vanskelig for de hellige a selge gardene sine, 
sauene sine og kveget sitt i l0pet av vintermanedene. Enkelte medlemmer trodde 
ikke denne befalingen kom fra Herren og ville ikke f0lge profetens instruksjon. Men 
de fleste hellige var villige til a slutte seg til profeten i Ohio. 

Joseph og Emma Smith drar ti! Ohio 

Herren befalte Joseph a straks reise til Ohio for a unnslippe sine fiender og fordi 
det var behov for ham i Kirtland. Men Joseph var bekymret for at turen fra New 
York til Ohio pa vinterstid kunne vrere for hard for Emma. De hadde flyttet syv 
ganger de fire arene de hadde vrert gift, og Emma ventet barn igjen. Joseph 
brukte slede for a gj0re turen lettere for Emma. De begynte turen til Ohio i slutten 
av januar, og det tok flere dager a reise de 480 kilometerne til Kirtland. 

Da sleden kom til Gilbert og Whitneys forretning i Kirtland i Ohio, hoppet Joseph 
av og gikk inn i butikken. Han strakte ut handen sin til en mann han aldri hadde 
sett for, og sa: "Newel K. Whitney! Du er mannenl" Newel Whitney var svrert 
overrasket, for han kjente ikke profeten. "De har en fordel fremfor meg," sa han. 
"Jeg kan ikke kalle Dem ved navn, slik som De gjorde med meg." Profeten svarte: 
"Jeg er profeten Joseph. De har fatt meg hit ved b0nn, hva kan jeg gjme for 
Dem?" (History of the Church, I : 146). Newel Whitney og hans farnilie hadde hmt 
evangeliet forkynt av misjonrerene og hadde sluttet seg til Kirken. De ba for a 
motta Herrens ord. Mens profeten var i New York, hadde han i et syn sett 
Whitneys be om at han matte komme til Kirtland. Whitneys smget for et hjem hvor 
Joseph og Emma kunne bo i flere uker. 
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Noen maneder etter at de hadde kommet til Kirtland, f0dte Emma tvillinger, men 
barna levde bare noen timer. Emma og Josephs forste barn hadde d0dd i 
Pennsylvania, sa ingen av deres forste tre barn levde sC:Brlig lenge. Dagen etter at 
tvillingene var fodt, fodte ogsa Julia Murdock tvillinger, en gutt og en pike. Da 
s0ster Murdock d0de, lot hennes mann, John, Joseph og Emma adoptere 
tvillingbarna hans. 

De hel/ige I New York foretar re/sen ti/ Ohio 

De hellige "fra New York reiste til Ohio i flere forskjellige grupper. VC:Bret var kaldt og 
reisen vanskelig. En gruppe ble ledet av profetens mor, Lucy Mack Smith. Lucy 
minnet de hellige pa at de fulgte Herrens befaling, og hvis de var trofaste, ville de 
bli velsignet. Hun oppmuntret dem til a synge og be under reisen. Lucys gruppe 
reiste til Buffalo i New York og planla a reise pa Lake Erie, som ville gjore det mulig 
for dem a komme nEBr Kirtland i Ohio. Da gruppen kom til Buffalo, oppdaget de at 
det var umulig for batene a komme ut pa sj0en, for store isblokker hadde hopet 
seg opp i havnen. Lucy hadde tro pa at Herren ville hjelpe dem. Dade hellige gikk 
om bord et skip morgenen etter, overtalte hun gruppen til a forenes i tro og be 
Herren om a bryte opp isen. Hun forklarte: "Det h0rtes en lyd som av torden. 
Kapteinen skrek: 'Alie mann pa post!' lsen delte seg slik at baten sa vidt kunne 
komme gjennom, og apningen var sa trang at idet baten kj0rte gjennom, ble 
skovlene pa vannhjulet revet av med et brak ... Vi hadde ikke f0r kommet gjennom 
apningen, for isen lukket seg igjen." (Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, 
s. 204-205.) 

Alie gruppene kom til slutt frem til Kirtland. Etterhvert som andre sluttet seg til 
Kirken i Canada og andre deler av De forente stater, kom ogsa de til Kirl:land. 
Kirkens medlemmer var takknemlige for a bo i nC:Brheten av hverandre og ha 
profeten til a instruere og lede seg. 

Studer folgende sporsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du foler best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, VII det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvorfor befalte Herren de hellige a reise til Ohio? (L&p 38:31-33.) Hva ble de 
hellige lovet hvis de gjorde det? (L&p 38:32, 39:15.) Forklar at de hellige ble 
lovet at de ville motta flere lover og velsignelser nar de samlet seg i Kirtland, og 
de skulle bygge et tempel. 

• Hva ofret de hellige for a flytte til Ohio? Hva ofrer folk i dag for a hjelpe Kirken og 
dens medlemmer? 

• Hvorfor tror du de hellige var villige til a gjennomga vanskeligheter for a flytte til 
Ohio? Hvordan kunne disse tidlige hellige styrke hverandre bedre hvis de var 
samlet? 

• Hvorfor oppfordrer ikke Kirkens ledere i dag alle Kirkens medlemmer til a flytte til 
Kirkens hovedkvarter? Hjelp barna a forsta at de tidlige medlemmene ble befalt 
a samles til ett sted for a bygge opp Kirken og danne et sterkt senter for de 
hellige. Na skal vi bygge opp Kirken der vi er og arbeide for a styrke vare egne 
ward, grener og staver. 

• Nar sarrlles eller m0tes vi som en kirke? Hvilke velsignelser mottar vi nar vi 
samles? Hvordan styrker vi hverandre nar vi samles? 
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• La et barn Iese Lc:ere og pakter 38:24 h0yt. Hva tror du det betyr a "la enhver 
akte sin bror som sig selv"? Hvordan kan vi gj0re dette? Hvordan vii dette gj0re 
Kirken og dens medlemmer sterkere? 

• Hva betyr det a vc:ere ett? (Se L&p 38:27 .) Hvo1ior er det viktig a vc:ere forenet? 
Hva kan vi gj0re for a hjelpe til med a skape mer enhet og kjc:erlighet i vare 
familier? I vare Primc:er-klasser? Hvo1ior er det vanskelig a vc:ere forenet hvis vi 
ikke elsker og bryr oss om hverandre? 

Du kan bruke en eller flere av folgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1 . Hjelp barna a forsta at vi ma arbeide sammen for a hjelpe alle til a f0le seg vel i 
kirken. Be barna foresla hvordan dere kan utvikle enhet i deres ward (gren) eller 
klasse. Skriv forslagene deres pa tavlen. Oppmuntre hvert barn til a velge en 
eller to ideer de vii arbeide med gjennom kommende uker. 

Mulige forslag: 

• Ta vare pa kirkebygningen. 

• Behandle andre vennlig. 

• Lytte til talerne. 

• Be for hverandre. 

• Bruke vennlige ord. 

• Lytte og delta i Primc:er-klassen. 

• Vc:ere til stede pa aktiviteter i wardet (grenen). 

• Hjelpe alle til a f0le seg velkommen pa Kirkens m0ter og aktiviteter. 

• Vc:ere munter. 

• Gi uttrykk for takknemlighet for Kirkens ledere og lc:erere. 

• Vc:ere villige nar vi blir bedt om a holde en tale, be eller synge. 

2. Skriv pa flere papirlapper noen aktiviteter, tradisjoner og handlinger som kan 
hjelpe til med a utvikle enhet i en familie, f.eks. familiens hjemmeaften, 
familieb0nn, skriftstudium i familien, maltider, feiring av h0ytidsdager, 
f0dselsdager, vc:ere vennlig mot hverandre og vc:ere uselvisk. 

Dmft med barna hva enhet betyr og hvordan enhet kan utvikles i en familie. For 
a hjelpe barna ti! a finne ut hvordan deres familier kan utvikle kjc:erlighet og 
enhet, lar du hvert barn velge en papirlapp og gi ledetrader til de andre barna 
om den aktiviteten eller handlingen som er beskrevet pa papiret. La de andre 
barna gjette aktiviteten eller handlingen. Besa barna fortelle hvordan den 
aktiviteten eller handlingen har velsignet og styrket deres familier. 

3. Be barna fortelle om en erfaring da de f0lte kjc:erlighet og st0tte fra sin familie 
eller fra wardets eller grenens medlemmer. Spm dem om hva de f0ler nar de 
mottar denne slags st0tte. Du kan gjerne fortelle om en erfaring du selv har 
hatt. 
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4. Vis barna en gjenstand som brukes innen en ferdighet (f.eks. et sett 
strikkepinner eller et musikkinstrument). Gi gjenstanden til et barn og be 
vedkommende om a bruke den. Hvis du kan denne teknikken, demonstrerer du 
hvordan gjenstanden skal brukes etter at barnet har fors0kt. Dmft hvor 
vanskelig det er a gj0re noe f0rste gang uten at en lcerer har gitt oss veiledning 
og hjelp. 

Sammenlign dette med den nylig organiserte kirken i 1830. Medlemmene 
bodde pa forskjellige steder uten noen ledere i ncerheten til a lede Kirken og 
hjelpe medlemmene med a forsta Kirkens lcere. Det tok ofte lang tid a motta 
meddelelser fra profeten. Kirkens medlemmer var ivrige etter a reise til Ohio, 
hvor de kunne fa opplcering av profeten og andre ledere i Kirken. 

5. Les eller la et barn Iese f01gende sitat fra s0ster Patricia P. Pinegar, den niende 
generalpresident for Primcer, om hvordan Kirkens medlemmer trenger og 
hjelper hverandre: 

"De gigantiske grantrcerne i Nord-California ... [har] et meget grunt rotsystem. 
Men nar de er omgitt av andre kjempegraner, kan selv ikke den sterkeste vind 
blase dem overende. Kjempegranenes mtter sammenfiltrer seg og styrker 
hverandre. Nar det blir storm, holder de faktisk hverandre oppe" (i Lys over 
Norge, jan. 1995, s. 76). 

Tegn flere trcer med sammenfiltrede rotsystemer pa tavlen (se illustrasjonen). Be 
barna nevne sterke sider og egenskaper de ser hos andre. Merk noen av 
r0ttene med deres ideer, og dmft hvordan hver enkelts styrke kan bidra til a 
styrke hele gruppen. 

6. Be barna reise seg. Demonstrer hvor lett deter for deg a flytte pa ett barn. La 
sa barna legge armene sine rundt hverandres skuldre. Vis hvor mye 
vanskeligere deter for deg a flytte alle barna pa en gang. Hjelp barna a forsta at 
nar vi star sammen og st0tter hverandre, som medlemmer av familier eller av 
Kirken, er det lettere for oss a holde fast ved var tro og gj0re det som er riktig. 

7. Demonstrer betydningen av a arbeide sammen ved a gj0re f0lgende aktivitet: 

Klipp en sterk hyssing eller snor i lengder pa to meter, en lengde til hvert barn i 
klassen. Be hvert barn knytte hyssingen sin fast litt over midten pa en stokk pa 
ca. halvannen meter, f.eks. et kosteskaft eller en tommestokk. 

Legg stokken midt i klasserommet med barna sittende rundt i en sirkel. Be et 
barn se om han eller hun kan l0fte staven til vertikal stilling ved a dra bare i sin 
snor. Be et annet barn hjelpe det f0rste og se om to snorer kan holde staven 
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staende. Besa alle barna dra i snorene sine for a holde staven verl:ikalt. (Du ma 
kanskje foreta sma tilpasninger der snorene er festet.) 

• Hva skjedde da en person trakk i staven? Hva skjedde da andre hjalp? 

• Hva matte gj0res for at staven skulle sta oppreist? 

Forklar at pa samme mate som det var n0dvendig at alle arbeidet sammen for a 
fa staven til a sta, visste var himmelske Fader at Kirkens tidligste medlemmer 
trengte a samles for a styrke og hjelpe hverandre. Vi kan oppleve den samme 
styrke og st0tte i vart eget ward (eller var egen gren). 

Gi uttrykk for din takknemlighet for de tidligste helliges eksempel og tro, de som 
styrket Kirken og hverandre da de samlet seg i Kirtland i Ohio. Oppmuntre barna 
til a pmve a styrke kjrerligheten og enheten i sine familier og sin Primrer-klasse. 

Foresla at barna leser Lrere og pakter 38:24, 31-32 hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spmsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Edward Partridge kalles til den 
f 0rste biskop 

'A hjelpe barna a torsta en biskops plikter og 0nske a st0tte sin biskop og andre 
ledere i Kirken. 

I. Be om Andens veiledning og studer LEBre og pakter 41 :9-11; 42:30-31, 34-35; 
58: 14, 17-18; 119: 1-4 (ogsa kapitteloverskriften) og de historiske beretningene 
i leksjonen. Studer sa leksjonen og avgjm hvordan du vii IEBre barna historien fra 
Skriften og den historiske beretningen. (Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og 
VII og "Undervis fra Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: LEBre og pakter 46:27-29 og kapitteloverskriften til LEBre og 
pakter 36. 

3. Velg diskusjonsspmsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. Skriv navnet til biskopen eller grenspres'1denten deres pa et papirark med trykte 
bokstaver. Brett papiret slik at navnet ikke kan ses. 

5. N0dvendig materiel!: 
a. Et eksemplar av LEBre og pakter til hvert barn. 
b. B1lde 5-23, En mann som blir smurt med tjEBre og rullet i fjEBr. 

Ti/ lcereren: Hvis dere tilh0rer en gren, forklarer du barna at en grenspresident er 
omtrent som en biskop, og tilpasser sp0rsmalene og aktivitetene etter behov. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Vis barna papiret som inneholder navnet pa biskopen eller grenspresidenten 
deres, men ikke vis dem navnet. Fortell barna at det pa dette papiret er skrevet 
navnet til en person som hjelper dem. Oppfordre barna til a stille spmsmal som 
kan besvares med "ja" eller "nei", om personen (f.eks. "Er vedkommende medlem 
av Kirken?" eller "Er vedkommende en kvinne?") og fors0ke a ·finne ut hvem sitt 
navn som er skrevet pa papiret. 

Nar barna har gjettet (eller du har fortalt dem) navnet, spm du: 

• Pa hvilke mater hjelper biskopen [grenspresidenten] var oss med a etterleve 
evangeliet? 

Fortell barna at denne leksjonen vii hjelpe dem med a forsta hva en biskop gj0r for 
a hjelpe oss a etterleve evangeliet, og hvordan vi kan st0tte biskopen og andre 
ledere i Kirken i deres kall. 

Historie fra Skriften Fortell barna om Edward Partridges kall til biskop og om en biskops 
og historisk beretning ansvarsoppgaver, slik det omtales i skriftstedene oppf0rt under "Forberedelse" og 

folgende historiske beretninger. 
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En biskops oppgaver 

Tidlig i 1831, nesten et ar etter at Kirken var organisert, sluttet mange seg til 
Kirken og samlet seg i Ohio, slik Herren hadde befalt. Etterhvert som Kirken 
vokste, trengte Joseph Smith flere ledere til a hjelpe til med Kirkens arbeid. Kirken 
hadde mange 0konomiske (pengemessige) utfordringer. Mange av de hellige som 
kom til Kirtland, var fattige. De hadde ikke noen jordeiendom eller penger og 
hadde lite mat, klffir eller andre ting de trengte for a leve. Kirken trengte ogsa 
penger for a bygge et tempel og for a utgi skriftlig materiel!, slik som apenbaringer 
og misjonffirbrosjyrer. Profeten selv hadde ikke noe hjem eller noen mulighet til a 
fors0rge sin familie, og andre ledere i Kirken som arbeidet for Kirken pa heltid, 
trengte ogsa hjelp til a fors0rge sine familier. 

Profeten spurte Herren hva som skulle gj0res for a dekke alle disse behovene. I 
februar 1831 mottok profeten en apenbaring som kalte Edward Partridge, som 
hadde Vffirt medlem av Kirken i bare to maneder, til Kirkens f0rste biskop. 
Biskopens f0rste oppgave var a hjelpe profeten med a dekke de fysiske og 
0konomiske behovene Kirkens medlemmer hadde. De neste manedene fikk 
Joseph Smith andre apenbaringer som hjalp biskop Partridge med a vite hva mer 
han skulle gj0re som biskop. 

Biskop Partridge ble bedt om a hjelpe Kirkens trengende medlemmer og skaffe 
dem mat, klffir og husly (se L&p 42:30-31, 34). Medlemmer som hadde ekstra 
mat eller annet utstyr, ble bedt om a dele med dem som ikke hadde nok. Biskop 
Partridge mottok og delte ut disse gavene, som han oppbevarte i et lagerhus, og 
hit kunne de medlemmene som trengte hjelp, komme. 

En annen plikt biskop Partridge ble palagt, var a kj0pe og dele ut tomter til boliger 
og kirkebygninger (se L&p 42:35). Han skulle ogsa Vffire en dorrimer i Israel (se 
L&p 58:17-18). Dette betydde at hvis et medlem av Kirken ikke holdt alle budene, 
avgjorde biskopen om han eller hun "fremdeles kunne tilh0re Kirken. Dette var en 
viktig mate a hjelpe medlemmene pa, sa de kunne holde alle de l0ftene de hadde 
gitt sin himmelske Fader. 

I 1838 befalte Herren Kirkens medlemmer a betale tiende. Kirken bruker tiende til 
a hjelpe til med a betale for slike ting som misjonffirarbeidet, oppf0ring og 
vedlikehold av templer og m0tehus og utgivelse av leksjonsmateriell (se L&p 
119:1-4). Biskoper (og grenspresidenter) har fatt i oppdrag a motta tienden fra 
Kirkens medlemmer. 

Da Kirkens medlemmer begynte a samles i Missouri i slutten av 1831, ble biskop 
Partridge kalt av profeten til a flytte til Missouri og Vffire biskop der. Newel K. 
Whitney ble kalt til biskop for de hellige som ble Vffirende i Ohio. Etterhvert som 
Kirken fortsatte a vokse, ble andre biskoper kalt til a lede medlemmene. Da biskop 
Whitney ble kalt, ble biskop Partridge kjent som Kirkens f0rste, eller presiderende, 
biskop. Han hadde ansvar over alle de andre biskopene. I dag er det "fremdeles en 
presiderende biskop, men deter mange biskoper som ser etter Kirkens 
medlemmer over hele verden. 

Edward Partridges og hans families offer 

Edward Partridge og hans familie ofret mye for at han skulle kunne Vffire biskop. 
Da biskop Partridge flyttet til Missouri, matte han forlate familien sin i Ohio. Noen 
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av barna hans hadde meslinger, og en datter var sa alvorlig syk at biskop 
Partridge ikke visste om han noen gang ville fa se henne igjen i live. 

Da alle barna hadde blitt friske, reiste biskop Partridges hustru og fem barn fra 
Kirtland for a slutte seg til ham i Missouri. Mens de reiste med en bat pa Missouri
elven, var det sa mye is i vannet at de ble n0dt til a ga i land f0r de kom til 
Missouri. En familie pa stedet ga dem husly i et rom uten vinduer i en to- roms 
t0mmerhytte. Da biskop Partridges familie endelig kom til Independence i 
Missouri, bodde de alle i et leiet ett-roms t0mmerhus. De delte dette rommet med 
en enke og hennes fire barn til biskop Partridge ble ferdig med a bygge et to-roms 
hus i ncerheten av det stedet hvor templet skulle bygges. 

Mens biskop Partridge bodde i Missouri, smurte en mobb ham med tjcere og rullet 
ham i fjcer fordi de ikke 0nsket at han eller andre medlemmer av Kirken skulle bo 
der lenger. Hans gode egenskaper og det gode eksemplet han var for andre, 
kommer -frem i f0lgende beretning (vis bildet av en mann som blir smurt med tjcere 
og rullet i fjcer, mens du forteller denne beretningen): 

"Jeg ble slept ut av huset av banden, ... og de rev av meg hatten, frakken og 
vesten, og jeg ble smurt inn med tjcere -fra issen til fotsalene og fikk en haug med 
·fjcer utenpa. Alt dette skjedde bare fordi jeg ikke gikk med pa a forlate landet og 
huset mitt, hvor jeg hadde bodd i to ar. 

Fm jeg ble smurt inn med tjcere og fjcer, fikk jeg lov til a tale. Jeg fortalte dem at de 
hellige til alle tider hadde blitt utsatt for forf01gelse, at jeg ikke hadde gjort noe som 
skulle gi grunn til anst0t, og at dersom de mishandlet meg, betydde det at de 
mishandlet et uskyldig menneske, at jeg var villig til a lide for Kristi skyld, men a 
forlate land et ville jeg ikke ga med pa da ... 

Jeg bar denne mishandlingen med en ro og ydmykhet som forbl0ffet 
folkemengden, og de ga meg lov til a trekke meg tilbake i -fred ... og nar det gjelder 
meg selv, var jeg sa fylt av Anden og av Guds kjcerlighet at jeg ikke f01te hat 
hverken mot mine forf01gere eller noen andre." (History of the Church, 1 :390-391.) 

Biskop Edward Partridge var en hengiven Herrens tjener og et ydmykt eksempel 
for Kirkens medlemmer og de biskopene som etterfulgte ham. 

Studer f01gende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvem valgte Edward Partridge til biskop? (L&p 41 :9.) Hvordan blir biskoper kalt 
i dag? (Herren apenbarer for stavspresidenter hvem som skal kalles til biskoper, 
se berikende aktivitet 1 .) 

• Hva slags mann var Edward Partridge? (L&p 41 : 11 .) Forklar at en som er "uten 
svik", er en som er cerlig, rettferdig og uselvisk. Hvordan beskrev Joseph Smith 
Edward Partridge? (Se kapitteloverskriften til L&p 35.) Forklar at et "m0nster pa 
·fromhet" betyr at biskop Partridge var et godt eksempel pa en som ceret Gud 
og holdt hans bud. Hvorfor tror dere Herren valgte en cerlig og lydig mann til 
biskop? 

• Hvilke karakteregenskaper beundrer dere hos biskopen var? Hvordan er 
biskopen et godt eksempel for dere? Hvordan kan dere vcere et godt eksempel 
for andre? 
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• Hva var noen av de oppgavene biskop Partridge "fikk? (L&p 42:30-31, 34-35; 
58: 14, 17-18.) Hvilke oppgaver har biskopen var? (Se berikende aktivitet 2.) 
Hvordan hjelper biskopen var de fattige? (Biskopen kan bruke penger Kirkens 
medlemmer gir som fasteoffer til a hjelpe de fattige med a skaffe seg mat, klffir, 
husv<Ere og medisinsk hjelp. Han kan ogsa sende dem til biskopens lagerhus 
for a fa mat, senget0y og annet.) 

• Hvilken viktig andelig gave har en biskop fatt? (L&p 46:27-29, forklar at 
sammen med gaven a kunne skjelne er biskopen gitt inspirasjon til a vite viktige 
ting om wardets medlemmer, f .eks. hvem som trenger andelig hjelp ell er hvem 
som skal kalles til en stilling.) 

• Hvordan kan dere st0tte biskopen i det han gj0r? Hvordan kan deres foreldre 
og andre medlemmer i wardet st0tte ham? 

• Hvordan hjelper biskopen deg og din familie? Hvilke andre ledere i Kirken 
hjelper deg? Hvordan hjelper de deg? (Se berikende aktivitet 3.) 

Du kan bruke en eller flere av f0lgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I. For a understreke at biskoper kalles av Gud, kan du fortelle f01gende historie 
om biskop Newel K. Whitney, Kirkens annen biskop: 

Da Newel K. Whitney ble kalt til biskop, f01te han ikke at han kunne bli noen god 
biskop. Han var venn av profeten Joseph Smith og sa til ham: "Jeg kan ikke se 
noen biskop i meg selv, bror Joseph. Men hvis du sier at deter Herrens vilje, vii 
jeg pmve." "Du trenger ikke stole pa mitt ord alene," svarte Joseph. "Ga og 
sp0r Faderen selv." 

Newel Whitney bestemte seg for a gj0re som profeten hadde radet ham til. F0r 
han la seg, ba han for a fa vite om han skulle akseptere kallet til biskop. Hans 
ydmyke b0nn ble besvart. Han h0rte en mst ·fra himmelen som sa: "Din styrke 
ligger i meg." Disse enkle ordene sa bror Whitney det han 0nsket a vite. Han 
gikk til profeten og fortalte ham at han var villig til a godta kallet som biskop. 
Denne erfaringen og andre hjalp Newel Whitney til a vite at Herren har ansvaret 
for Kirken. (Se B.H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, I :271.) 

2. Skriv pa flere papirlapper forskjellige ting en biskop (eller hans radgivere) gj0r, 
som f.eks.: 

• Har tilsyn med wardets ledere. 

• Hilser pa dere og handhilser i kirken. 

• Bes0ker Prim<Er og oppmuntrer dere til a adlyde var himmelske Fader. 

• Tar imot tienden deres og sender den til Kirkens hovedkvarter. 

• Kaller et wardsmedlem til Prim<Er-l<Erer . 

• lntervjuer en 12 ar gammel gutt sa han kan ordineres til diakon. 

• lntervjuer en 12 ar gammel pike nar hun begynner i Unge kvinner . 

• lntervjuer et 8 ar gammelt barn slik at han eller hun kan d0pes. 

• Hjelper en trengende familie til a fa mat og kl<Er gjennom biskopens lagerhus. 
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• Ber for menneskene i wardet sitt. 

La barna etter tur velge et papir og rollespille det som star pa lappen. La andre 
barn hjelpe til med rollespillet etter behov. La resten av barna pr0ve a gjette 
hvilken handling deter. 

3. Hjelp barna a skrive takkekort til biskopen, hans radgivere eller andre ledere 
eller lcerere i Kirken. Fm barna skriver kortene, kan dere gjerne snakke om 
hvilke oppgaver de menneskene har som barna skriver til. Skriv disse 
oppgavene pa tavlen, slik at barna kan se dem nar de skriver. 

4. Hjelp barna a lcere den femte trosartikkelen utenat eller repetere den. Dr0ft 
hvordan denne trosartikkelen gjelder biskoper (de er kalt av Gud og ordinert av 
noen med riktig myndighet). 

Gi uttrykk for din takknemlighet for Kirkens f0rste ledere og alt de ofret for a 
opprette Guds rike pa jorden. La barna fa de! i dine positive f01elser for biskopen 
deres og det han gjm for a hjelpe deg og andre medlemmer i wardet. Du kan 
gjerne fortelle om en gang da en biskop hjalp deg eller en du kjenner, t1l a etterleve 
evangeliet. 

Oppmuntre barna ti! a tenke pa hvordan de kan st0tte biskopen og andre ledere i 
Kirken i deres kall. 

Foresla at barna leser Lcere og pakter 41 :9-11 hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spmsma.I eller en aktivitet, eller ti! a Iese "Forslag ti! hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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A oppmuntre barna til med villighet a benytte sin tid, sine talenter og midler til a 
hjelpe til med a bygge opp Guds rike pa jorden. 

1. Be om Andens veiledning og studer Salme 24:1, Lmre og pakter 42:30-39, 42, 
53-55, 71-73 (innvielsesloven slik Herren har apenbart den) og den historiske 
beretningen i leksjonen. Studer sa leksjonen og avgjm hvordan du vii lmre 
barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se "Forberedelse til 
leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og historiske beretninger", s. VII 
og IX.) 

2. Tilleggslesning: Mosiah 2:17, Apostlenes gjerninger 2:44-45, 4:32 og 
Evangeliets prinsipper (3111 O 170), kapitlene 32 og 34. 

3. Velg diskusjonsspmsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. Skriv ordene mat, klmr, husly, penger og b0ker og spill pa papirlapper, og legg 
lappene i en bolle eller annen beholder. 

5. Neidvendig materiel!: 

a. Et eksemplar av Lmre og pakter til hvert barn. 

b. En bibel og en Mormons bok. 

c. Et papirark og en blyant til hvert barn. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Lek "Jeg trenger den ikke - har du lyst pa den?" for a hjelpe barna a forsta hva 
det vii si a dele sin overl'lod med andre. Gi hvert barn et papir og en blyant, og la 
dem skrive mat, klcer, husly, penger og b0ker og spill pa papiret sitt. Formalet med 
leken er at hvert barn skal fa tak i alle gjenstandene pa listen enten ved a plukke 
dem ut "fra beholderen eller fa dem fra et annet barn. 

Send beholderen med papirlappene til et barn og la vedkommende velge en lapp, 
Iese den og legge den tilbake i beholderen. La barnet sette ring rundt gjenstanden 
som ble nevnt, pa sitt eget papir. Send sa beholderen til neste barn. Nar alle barna 
har hatt en tur, begynner du om igjen med det feirste barnet og lar vedkommende 
trekke en lapp til. 

Hvis et barn i neste omgang trekker en gjenstand som vedkommende allerede har 
satt ring rundt pa listen sin, vender han eller hun seg til barnet pa venstre side og 
sier: "Jeg trenger den ikke - har du lyst pa den?" Sa kan barnet til venstre sette 
ring rundt den aktuelle gjenstanden pa sin liste. Hvis dette barnet har satt ring 
rundt gjenstanden fra feir, stiller vedkommende sp0rsmalet til barnet ved sin 
venstre side. Fortsett til en kan sette ring rundt gjenstanden. 



Fortsett med leken til alle barna har satt ring rundt alle gjenstandene pa listen. 

Be et barn Iese Salme 24:1 h0yt. 

• Hva betyr dette skriftstedet? 

Forklar at fordi jorden ble skapt av Jesus Kristus under ledelse av var himmelske 
Fader, tilh0rer alt pa jorden dem. De velsigner oss ved a la oss bruke det de har 
skapt. Var himmelske Fader og Jesus 0nsker at vi ska! dele det vi har, med andre, 
spesielt nar vi har mer enn vi trenger. A dele med andre er en mate vi kan vise var 
kjc:erlighet til var himmelske Fader og Jesus pa og takke dem for alt de har gitt 
oss. 

Historie fra Skriften Forklar at i Kirkens tidligste tid ble de hellige befalt a dele alt de var blitt velsignet 
og historisk beretning med, med hverandre. Denne befalingen ble kalt innvielsesloven. Skriv ordet 

innvielse pa tavlen. Forklar at a innvie betyr a vie eller gi til et hellig formal. Undervis 
barna om innvielsesloven, slik den er beskrevet i Lc:ere og pakter 42:30-39, 53-55 
og i f0lgende historiske beretning. 
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Dade hellige begynte a samles i Ohio tidlig i 1831, var profeten Joseph Smith 
bekymret fordi mange av dem var svc:ert fattige og ikke hadde det de trengte, slik 
som mat, klc:er og husly. Profeten begynte a se etter en mate han kunne hjelpe 
disse fattige medlemmene av Kirken pa. 

Da profeten fmst kom til Kirtland i Ohio, oppdaget han at noen av Kirkens 
medlemmer bodde sammen pa en gard som Isaac Morley eide. De hadde lest i 
Bibelen at Kirkens medlemmer pa Jesu tid hadde alt felles (se Apostlenes 
gjerninger 2:44-45, 4:32), og de pmvde a leve pa samme mate. Men denne 
planen virket ikke alltid helt bra. En mann tenkte for eksempel at hvis alle ting var 
felles, var det i orden at han solgte et ur som faktisk tilh0rte en annen mann. Dette 
gjorde urets eier svc:ert sint. Profeten sa at selv om det var 'fint at disse 
menneskene pmvde a dele alt med hverandre, sa var ikke deres plan godkjent av 
Herren. Joseph ba for a finne ut hva Herren 0nsket at Kirkens medlemmer skulle 
gjme. 

Noen dager etter at Edward Partridge var kalt til biskop i Kirken, apenbarte Herren 
innvielsesloven for Joseph Smith (se L&p 42:30-39, 42). Denne loven befalte de 
hellige a dele med hverandre pa en organisert mate. Herren ga f0lgende 
instruksjoner: 

1. De hellige skulle innvie, eller gi, hele sin eiendom og alle sine eiendeler til Kirken. 
Biskopen skulle ha ansvaret for det som ble gitt. 

2. Biskopen skulle sammen med hvert familieoverhode avgj0re hva familien 
trengte av eiendom og eiendeler for a arbeide og leve. Biskopen skulle sa gi 
disse n0dvendige forsyningene til familien. 

3. Familiene skulle arbeide hardt for a smge for seg selv ved a bruke det de hadde 
fatt. Nar de hadde dekket sine egne behov, skulle alt det overfl0dige de hadde 
tjent eller laget, gis biskopen for a hjelpe de fattige og styrke Kirken. 

Denne loven hjalp Kirken med a vokse og hjalp medlemmene med a ta vare pa 
hverandre mens de bodde i Ohio og Missouri. Folk ga av sin tid og sine talenter sa 
vel som sine penger og eiendeler for at misjonc:erarbeid kunne utf0res, et tempel 
kunne bygges og nyankomne hellige kunne ha et sted a bo og mat a spise. Selv 
om de fleste var fattige, hadde alle nok nar de delte det de hadde, med 
hverandre. 
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Folk ga til Kirken pa mange mater. Alie hjalp for eksempel til med a bygge Kirtland 
tempel. Mennene arbeidet pa selve bygningen, og kvinnene laget klcer til 
arbeiderne og gardiner og tepper til ternplet. En ga en hest og et oksespann. 
Kirken solgte dyrene og brukte pengene til a kj0pe byggematerialer til templet og 
mat til arbeiderne som bygde det. En kvinne arbeidet hele sommeren med a 
spinne 45 kilo ull. Hun fikk beskjed om at hun kunne beholde halvparten av ullen 
selv siden hun hadde arbeidet sa hardt, men hun beholdt ikke engang nok til a 
lage et par stmmper til seg selv. Hun f01te at de som arbeidet pa templet, trengte 
ullen mer enn henne. 

Mange mennesker hjalp ogsa til med misjoncerarbeid. Menn reist pa misjon, og 
andre medlemmer tok seg av familiene deres og s0rget for mat og klcer til dem 
mens mennene var borte. En gang ba profeten John E. Page om a reise pa 
misjon til Canada. Bror Page sa at han ikke kunne dra, for han hadde ikke noen 
"frakk a ha pa seg. Da tok profeten av seg sin egen frakk og ga den til ham. 

Fordi de hellige var villige til a arbeide hardt og dele det de hadde, ble Kirkens 
medlemmer tatt var pa, og Kirken hadde nok penger til andre viktige oppgaver, 
som a kj0pe land i Missouri til boliger og et tempel. Nar de hellige hjalp hverandre, 
vokste deres vitnesbyrd om evangeliets sannhet, og Guds rike pa jorden ble 
styrket. 

Kirkens tidligste medlemmer etterlevde innvielsesloven bare en kort periode. En 
dag vii Kirken igjen praktisere innvielsesloven, men i dag er vi som medlemmer 
blitt bedt om a etterleve bare en del av loven. Vi blir ikke bedt om a gi alt vi har, til 
Kirken, men vi blir bedt om a betale tiende og fasteoffer. (Du ma kanskje forklare 
at nar vi faster, blir vi bedt om a gi til Kirken minst det pengebel0pet vi ville ha 
brukt pa to maltider den dagen. Dette er et fasteoffer.) Tiende- og fasteoffer
midlene brukes til a ta vare pa de fattige, bygge templer og m0tehus, og til a 
skaffe andre ting til veie, som f.eks. leksjonsb0ker. Vi blir ogsa bedt om a gi av var 
tid og vare talenter ved a utfme ting som a holde taler eller undervise i Primcer
klasser. Nar vi gir, hjelper vi til med a bygge opp Guds rike pa jorden. 

Studer fglgende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de spmsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvorfor ga Herren Kirkens tidligste medlemmer innvielsesloven? (L&p 42:30, 
34-35.) Hva gjorde medlemmene for a fglge denne loven? (L&p 42:3'1-33.) Hva 
ble ekstra penger og varer brukt til? Hvordan blir Kirkens medlemmer i dag bedt 
om a hjelpe til med a bygge kirkebygninger og templer? (Veda betale tiende.) 
Hvordan blir vi bedt om a hjelpe de fattige og trengende? (Gjennom fasteoffer 
og andre donasjoner, se berikende aktivitet i og 2.) 

• Hvor oppbevarte Kirken overskytende varer som de hellige ga? (L&p 42:34.) 
Hvem hadde ansvaret for a samle inn og ta seg av disse varene? (Biskopen.) 
Forklar at Kirken fremdeles bruker biskopenes lagerhus i dag. Disse 
lagerhusene er fulle av mat og varer som er donert eller kj0pt av Kirken. 
Biskoper kan sende medlernmer av Kirken som ikke har det de trenger, til disse 
lagerhusene for a fa mat og andre n0dvendigheter der. 

• Hva sa Herren tilde hellige om betydningen av a arbeide? (L&p 42:42.) Hvorfor 
er det sunt for folk a arbeide hardt for det de trenger? Hva slags arbeid gjm 
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dere for a hjelpe familien deres? Hva slags arbeid gj0r dere for a hjelpe Kirken? 
Hva annet kan dere gjme? 

• Hvem har gitt dere deres talenter? Hvordan kan dere dele deres tid eller talenter 
med andre? (Se berikende aktivitet 1.) 

• Hvorfor tror dere de hellige var villige til a dele alt de hadde, med hverandre, 
selv om de fleste ikke hadde srerlig mye? Hvem tjener vi egentlig nar vi hjelper 
andre? (L&p 42:31, 38, Mosiah 2:17.) Hvordan viser vi var himmelske Fader og 
Jesus Kristus at vi elsker dem nar vi deler det vi har, med andre? Hva f01er dere 
nar dere deler med eller hjelper andre? (Se berikende aktivitet 3.) 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1 . Tegn tre kolonner pa tavlen og merk dem Tid, Ta/enter og Mid/er for a hjelpe 
barna a forsta hvordan de kan dele noe med andre. Fortell dem at "midler" er 
penger og deres materielle eiendeler. 

Hjelp barna til a f0re opp under hver overskrift hvordan de eller deres familier 
deler det de har, med andre for a hjelpe andre og bygge opp Kirken. Under 
"midler" kan de for eksempel skrive tiende, fasteoffer, misjonrerfond og mat og 
klrer de gir til de fattige. Under "tid" kan de skrive at de st0tter sine foreldre i 
deres kall i Kirken, sitter barnevakt nar foreldrene er i templet, er med pa 
velferdsprosjekt for Kirken og bes0ker ensomme. Under "talenter" kan de skrive 
at de holder tale i Primrer eller pa nadverdsm0tet, spiller et musikkinstrument 
eller synger for a glede andre og lager pynt ti! en aktivitet i Kirken. 

Hjelp barna a forsta at det er mange mater vi kan dele med andre pa, selv om vi 
ikke har mye penger eller mange eiendeler. Du kan gjerne gi barna blyanter og 
papir og be hvert barn skrive ned en mate han eller hun vii dele sin tid eller et 
talent pa med en annen i kommende uke. 

2. Hjelp barna a forsta hvordan fasteofferet brukes. Forklar at en biskop kan bruke 
fasteoffer ti! a s0rge for mat, husly, klrer og medisinsk hjelp ti! fattige og 
trengende. Du kan pa forhand sp0rre din biskop hvordan fasteofferet blir brukt i 
ditt ward, og meddele barna de opplysningene du har fatt fra ham. Eller du kan 
gi dem de! i f01gende beskrivelse av hvordan noen fasteoffer har blitt brukt: 

I tillegg til den regulrere fasten pa fastes0ndager har Kirkens medlemmer av og 
ti! en spesiell taste for a hjelpe trengende mennesker i verden. De bidrag til 
fasteofferet som blir gitt under slike faster, brukes ti! mange prosjekter. Noen av 
pengene har blitt brukt til vaksinasjon av barn i Afrika for a beskytte dem mot 
sykdom. Noen penger har blitt gitt til folk i en annen del av Afrika for a hjelpe 
dem med a skaffe rent drikkevann i landsbyer. Penger har ogsa blitt gitt for a 
hjelpe b0nder i Guatemala med a lrere hvordan de skal produsere mer mat av 
bedre kvalitet til sine familier og sin buskap. Penger fra fasteofferfondet har blitt 
brukt til a skaffe medisinsk hjelp og tannbehandling for mennesker som ellers 
ikke ville hatt anledning til a bli behandlet av en lege eller tannlege, og slike 
midler har ogsa blitt brukt for a hjelpe ofre for naturkatastrofer som jordskjelv og 
oversv0rnmelser. Mange mennesker har blitt velsignet ved a gi og motta 
fasteoffermidler. (Se Thomas S. Monson, i Lys over Norge, juli 1991, s. 51-53.) 



Leksjon 18 

3. Fortell en av f01gende historier som president Thomas S. Monson, medlem av 
Det f0rste presidentskap, har fortalt om barn som har delt noe med andre. Be 
klassemedlemmene hme godt etter, sa de etterpa kan fortelle deg hvordan 
barna i historien delte sin tid, sine talenter og midler med andre. 

a. Da Thomas S. Monson var gutt, sparte S0ndagsskole-klassen hans penger 
til en star fest. Barna var sva;rt ivrige ved tanken pa kakene, kjeksen, paiene 
og iskremen de skulle kj0pe for pengene. Men de fant en viktigere mate a 
bruke pengene pa: 

"lngen av oss vii noen gang glemme den gra morgenen i januar da var kja;re 
la;rer fortalte oss at moren til en av vare klassekamerater hadde gatt bort. Vi 
tenkte pa vare egne m0dre og hvor mye de betydde for oss. Vi syntes synd 
pa Billy Devenport som hadde lidd et sa start tap. 

Leksjonen den s0ndagen var hentet fra Apostlenes gjerninger, kapittel 20, 
vers 35: '[Korn] den Herre Jesu ord i hu, som han selv har sagt: Deter 
saligere a gi enn a ta.' Ved avslutningen av en godt forberedt leksjon sa [var 
la;rer] noen ord om Billys families 0konomiske situasjon. Det var 
depresjonstid, og det var smatt om penger. Med et glimt i 0yet spurte hun: 
'Kunne dere tenke dere a f01ge denne Herrens la;resetning? F0ler dere at 
dere, som en klasse, kan ta pengene til selskapet og gi dem til familien 
Devenport som et uttrykk for var kja;rlighet?' Avgj0relsen var enstemmig. Vi 
talte omhyggelig hver me og la alle pengene i en star konvolutt. 

Jeg kommer alltid til a minnes den If lie gruppen som gikk de tre kvartalene og 
inn i hjemmet til Billy og hilste pa ham, hans bror, hans s0stre og hans far. Det 
var sa tydelig at hans mor ikke var der. Jeg vii alltid bevare minnet om tarene 
som glimtet i 0ynene til hver enkelt som var tilstede da den hvite konvolutten 
med vare dyrebare selskapspenger gikk over fra var la;rers sarte hand til en 
sorgtynget fars trengende hand. Vi formelig sprang tilbake til m0tehuset. Vart 
hjerte var lettere enn noen gang fm, var glede mer fullstendig, var forstaelse 
dypere. Denne enkle gode gjerning sveiset oss sammen til ett. Av egen 
erfaring la;rte vi at det virkelig er st0rre velsignelser ved a gi enn fa." (I Lys 
over Norge, juli 1992, s. 56-57.) 

b. "Da jeg var diakon, likte jeg baseball ... Mine venner og jeg pleide a spille ball 
pa en liten plass bak husene hvor vi bodde. Plassen var liten, men brukbar, 
forutsatt at man traff slik at ballen f6r rett fremover. Hvis man imidlerl:id slo 
ballen til h0yre, var katastrofen nCBr. Der bodde en dame som pleide a holde 
0ye med oss mens vi spilte, og sa snart ballen trillet frem til hennes inngang, 
kom hennes [hund] og snappet ballen og ga den til ·fru Shinas idet hun apnet 
dmen. Og fru Shinas tok ballen med seg inn i huset og la den sammen med 
alle de andre hun hadde konfiskert tidligere ... lngen av oss hadde et godt ord 
a si om fru Shinas, men vi hadde mye darlig a si om henne ... 

En kveld mens jeg utf0rte min daglige jobb med a vanne plenen foran huset 
og holdt slangespissen i handen slik vi pleide gj0re pa den tiden, la jeg merke 
til at fru Shinas plen var t0rr og holdt pa a bli brun. Jeg vet a;rlig talt ikke hva 
som gikk av meg, men jeg brukte noen ekstra minutter og vannet hennes 
plen med var slange. Dette gjorde jeg hver kveld, og da h0sten kom, samlet 
jeg l0vet pa hennes plen slik jeg gjorde med var, og plasserte hauger med l0v 
ved veikanten, slik at det kunne brennes eller samles opp. Jeg hadde ikke 
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sett ·fru Shinas hele sommeren. Vi hadde for lengst gitt opp a spille ball pa 
plassen. Vi var gatt tom for baller og hadde ikke penger til a kj0pe flere. 

Sa tidlig en kveld ble hovedd0ren hennes apnet, og ·fru Shinas gjorde tegn til 
at jeg skulle ... komme bort til henne ... [Hun] ba meg inn i stuen, hvor jeg ble 
bedt om a sette meg i en god stol. Hun gikk ut pa kj0kkenet og kom tilbake 
med en stor eske full av baseballer. De representerte flere sesonger med 
konfiskering. Jeg fikk den fulle esken overrakt. Men det var ikke denne gaven 
som utgjorde skatten, men snarere hennes stemme. Jeg sa for f0rste gang et 
smil i ansiktet hennes, og hun sa: 'Tommy, jeg har lyst til a gi deg disse 
baseballene, og jeg vii takke deg for at du har vcert snill mot meg.' Jeg ga 
uttrykk for min egen takknemlighet og gikk ut av hennes hus som en bedre 
gutt enn da jeg gikk inn der. Vi var ikke lenger fiender. Na var vi venner." (I Lys 
over Norge, juli 1991, s. 53.) 

c. "En s0ndag morgen var jeg i et pleiehjem [hvor syke og eldre bor nar det ikke 
er noen bedre mate a ta seg av dern pa] ... vitne til en skjmn gave da en ung 
pike brukte sitt musikalske talent til glede for de ensomme og eldre menn og 
kvinner ... 

Stillheten falt over tilh0rerne i rullestoler da piken tok buen i handen o~ spilte 
en vakker melodi pa sin fiolin. Da hun var ferdig, sa en pasient h0yt: 'A, det 
var virkelig vakkert.' Sa begynte hun a klappe for a vise hvor godt hun likte 
det. En annen pasient begynte ogsa a klappe, sa en tredje og en ·fjerde, og 
snart applauderte alle sammen. 

Den unge piken og jeg gikk sammen ut fra pleiehjemmet. Hun sa til meg: 
'Jeg har aldri spilt bedre. Jeg har aldri f01t meg bedre."' (I Lys over Norge, juli 
1991 ' s. 59.) 

4. Hjelp barna a lcere Lcere og pakter 42:38 utenat. Dmft med dem hva dette 
skriftstedet betyr. 

5. Syng eller si teksten til "Elsk du din neste" (Barnas sangbok, s. 74). "Hvor Gud 
er" (Barnas sangbok, s. 76) eller "Jeg pmver a ligne Jesus" (Barnas sangbok, s. 
78). 

Fortell barna hva du f01er med hensyn til de mange velsignelser var himmelske 
Fader og Jesus Kristus har gitt deg. Gi uttrykk for at du 0nsker a dele disse 
velsignelsene med andre. Du kan gjerne fortelle om en gang da du delte noe med 
en annen, eller da andre delte noe med deg. 

Understrek hvor viktig det er at barna deler, eller vier, sin tid, sine talenter og 
midler for a hjelpe andre og gjme Kirken i stand til a fortsette a vokse pa jorden. 

Foresla at barna leser Lcere og pakter 42:34-39 hjemme for a repetere denne 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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De hellige blir lrert a skjelne 
mellom godt og ondt 

A lcere barna a gjenkjenne og s0ke Andens sanne gaver og ikke bli bedratt av det 
on de. 

I. Be om Andens veiledning og studer de historiske beretninger i denne leksjonen, 
Lcere og pakter 50:1-9, 17-24, 31 og Moroni 7:15-17 (hvordan skjelne mellom 
ekte og falske andelige tilkjennegivelser) og Lcere og pakter 46:7-26, 32-33 
(andelige gaver). Studer sa leksjonen og avgjm hvordan du vii lcere barna 
historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se "Forberedelse til 
leksjonen", s. VI og VII og "Undervis ·fra Skriften og historiske beretninger", s. VII 
og IX.) 

2. Tilleggslesning: Evangeliets prinsipper (31110), kapittel 22. 

3. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. N0dvendig materiel!: 
a. Lcere og pakter til hvert barn. 
b. En Mormons bok. 
c. En imitasjon, f.eks. en lekemynt, et uekte smykke eller en papirblomst. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Vis den imitasjonen. Forklar at gjenstanden er en etterligning, en irnitasjon av en 
virkelig gjenstand. 

• Hvilken ville dere foretrekke - denne irnitasjonen eller den ekte? Hvorfor? 

Forklar at irnitasjoner ofte er av darligere kvalitet eller av mindre verdi enn de ekte 
gjenstandene de er en etterligning av. Forklar at Satan er en forfalsker. Han pmver 
a bedra oss med darlige etterligninger av det gode som var himmelske Fader og 
Jesus Kristus har gitt oss. Han gj0r dette fordi han 0nsker at vi skal f01ge ham 
istedenfor var himmelske Fader og Jesus. Fortell om noen eksempler pa Satans 
etterligninger, f .eks.: 

AvGud 

Oppl0ftende musikk eller filmer 

Satans etterligninger 

Nedbrytende musikk eller filmer 

Skriften og gode b0ker Darlige b0ker 

Kjcerlighet mellom mann og hustru Umoral 

A gj0re vart beste A pr0ve a vcere bedre enn alle andre 

Forklar at Satan pmver a overbevise oss om at hans etterligninger er like sa gode 
som eller til og med bedre enn det som er av Gud. Det kan vcere lett a se forskjell 
pa den etterligningen du viste og den ekte gjenstanden, men noen av Satans 
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etterligninger er vanskeligere a oppdage. Forklar at i denne leksjonen vii barna 
lrere hvordan de skal gjenkjenne noen av Satans etterligninger, sa de kan unnga a 
bli lurt. 

Historie fra Skriften Lrer barna om forskjellen mellom sanne og falske andelige gaver, og om hvordan 
og historisk beretning og hvorfor de skal s0ke Andens gaver, slik det beskrives i f0lgende historiske 

beretning og i skriftstedene under "Forberedelse". 

Satan kan etterligne mirakler og andelige gaver 

Forklar at medlemmene i Kirkens f0rste tid opplevde mange mirakler. Disse 
miraklene skjedde pa grunn av andelige gaver som Herren ga Kirkens 
medlemmer. Repeter med barna noen av de mirakler og andelige gaver som dere 
har droftet i tidligere leksjoner, som f.eks. at profeten Joseph Smith og de tre 
vitnene sa engelen Moroni, at profeten var i stand til a oversette Mormons bok til 
engelsk fra forbedret egyptisk, et sprak han ikke kjente, og apenbaringene fra 
Herren om hvordan Kirken skulle opprettes og hvordan dens medlemmer skulle 
leve. Forklar at det var mange medlemmer som ikke selv opplevde noen mirakler, 
men de ble velsignet med den andelige gave a tro pa andres erfminger. Andelige 
gaver fra Herren styrket Kirkens medlemmer og forte til at mange mennesker 
sluttet seg til Kirken. 

En metodist-predikant som het Ezra Booth, kom til Kirtland varen 1831 sammen 
med en gruppe mennesker der ogsa John Johnson og hans hustru, Elsa, var 
med. Elsa Johnson kunne ikke l0fte opp armen sin fordi den var delvis lammet. 
Mens disse menneskene snakket med Joseph Smith, var det en som spurte om 
det fantes noen pa jorden som kunne helbrede Elsas arm. Senere tok profeten 
Elsas hand i sin og sa rolig: "Kvinne, i den Herre Jesu Kristi navn befaler jeg deg a 
bli frisk." Til alles forbl0ffelse l0ftet sa Elsa Johnson opp armen sin. Neste dag 
hengte hun klesvasken sin opp pa klessnorer uten smerte for f0rste gang pa mer 
enn seks ar. (History of the Church, I :215-16.) Dette mirakel f0rte til at Ezra Booth 
og noen medlemmer av familien Johnson sluttet seg til Kirken. 

Satan likte ikke a se Kirken vokse, og han arbeidet hardt for a hindre veksten. En 
av hans metoder var a etterligne de andelige gavene som Herren hadde gitt 
Kirkens medlemmer. Han gjorde dette for a bedra folk og lede dem bort fra 
Kirken. 

Det f0rste aret etter at Kirken var organisert, var det enkelte som hevdet a ha 
mottatt apenbaringer for Kirken, pa samme mate som profeten hadde (se leksjon 
15). Andre hevdet at de hadde sett syner eller at andre underlige ting hadde 
skjedd for dem. Parley P. Pratt sa at noen fikk et fryktelig uttrykk i ansiktet og holdt 
pa a besvime. Andre vred og vrikket pa kroppen eller fikk krampetrekninger. Atter 
andre hevdet at de hadde hatt syner og apenbaringer som ikke stemte overens 
med evangeliets lreresetninger og and. 

Selv om noen mennesker hadde mottatt apenbaringer og syner fra Herren, f01te 
Parley P. Pratt og andre ledere i Kirken at de underlige hendelsene de sa, ikke var 
fra Herren. De ba Joseph Smith sp0rre Herren angaende dette. Det svaret Joseph 
mottok fra Herren i mai 1831, -rinnes i Lrere og pakter 50. 
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Hvordan skjelne falske andelige gaver fra ekte 

I Lffire og pakter 50: 1-9 forklarer Herren at falske andelige gaver virkelig finnes, og 
at de kommer fra Satan. Dreift med barna hvorfor Satan bruker disse forfalskede 
gavene (se v. 3). 

Snakk med barna om hvordan medlemmer av Kirken kan skjelne mellom ekte og 
falske andelige gaver, slik deter forklart i Lffire og pakter 50:17-24, 31 og Moroni 
7:15-17. Hjelp barna a forsta at falske andelige gaver f0rer oss bort fra Kristus, 
mens ekte andelige gaver far oss til a tro pa Kristus og bidrar til at vi 0nsker a 
folge ham. 

Vi kan motta ekte andelige gaver 

Forklar at Herren ga Lffire og pakter 46, en apenbaring om ekte andelige gaver, 
noen maneder f0r han apenbarte Lffire og pakter 50. Han advarte de tidlige 
medlemmer av Kirken mot Satans forfalskninger (se L&p 46:7-8) og beskrev sa 
noen av de ekte andelige gaver Kirkens medlemmer kan motta (se L&p 46:9-26). 

Forklar at alle de andelige gaver som beskrives i Lffire og pakter 46, er 
tilgjengelige for Kirkens medlemmer i dag. Snakk med barna om de andelige 
gavene som nevnes i Lffire og pakter 46:9-26, og hvordan de kan oppnas og 
brukes. Hjelp barna a forsta at andelige gaver gis til rettskafne mennesker og skal 
brukes for a hjelpe andre (severs 9, 12, 26). 

Studer folgende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de spmsmalene du foler best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa. innsikt. 

• Hvor kommer falske andelige gaver fra? (L&p 50:2-3.) Hvordan kan Satans 
etterligninger av Guds gaver noen ganger forvirre mennesker? Hvorfor 0nsker 
Satan a bedra oss? 

• Hva har rettferdige medlemmer av Kirken som hjelper dem med a oppdage 
falske andeli~e gaver? (Den hellige and, ogsa kjent som Talsmannen eller 
sannhetens And, se L&p 50:17.) Hvordan hjelper Den hellige and oss til a vite 
hva som er riktig? 

• Hvordan kan vi vite om det vi ser eller h0rer, er fra Gud? (Moroni 7:15-17, L&p 
50:23-24.) La et barn Iese Lffire og pakter 50:23 h0yt. Hva betyr a oppbygge? 
Forklar at noe som oppbygger, far oss til a f0le oss oppl0ftet og til a 0nske a 
forbedre oss. Det som er av Gud, far oss til a 0nske a f0lge Kristus og bli bedre 
mennesker. Det som er av Satan, har en darlig inn·l'lytelse og preiver a fa oss til a 
vffire ulydige mot budene. 

• Hva kan vi gj0re hvis vi synes det er vanskelig a vite om noe er fra Gud? (L&p 
46:7, 50:31. Vi kan ogsa snakke med vare foreldre eller ledere i Kirken.) 

• Hvorfor gir Gud oss andelige gaver? (L&p 46:8-9, 26.) Hvorfor mottar ikke alle 
de samme andelige gavene? (L&p 46:11-12.) 

• Hva er noen av de ekte andelige gaver vi kan motta? (L&p 46:13-25, se 
berikende aktivitet 1 .) Hvordan kan gaven som bestar i tro pa andres vitnesbyrd 
(L&p 46:14), Vffire nyttig? (Se berikende aktivitet 2.) 
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• Hvordan skulle vi s0ke andelige gaver? (L&p 46:8-9.) Hva skulle vi gjme nar vi 
mottar en andelig gave? (L&p 46:32.) Hva ma vi gjme for a beholde disse 
gavene? (L&p 46:33.) 

• Hvilke andelige gaver har du vaart vitne til i ditt eget liv og hos menneskene 
rundt deg? 

Du kan bruke en eller ·flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I. Gi hvert barn et stykke papir med f0lgende skriftstedhenvisninger og andelige 
gaver. La barna sla opp skriftstedene og sette dem sammen med tilhmende 
gaver. 

I. L&p 46:14 a. Gaven a tro pa Jesus Kristus (vitnesbyrd) 

2. L&p 46:19-20 b. Gaven a tro pa andres vitnesbyrd 

3. L&p 46:13 c. Gavene visdom og kunnskap 

4. L&p 46:17-18 d. Gavene tro til a helbrede og til a bli helbredet 

5. L&p 46:24-25 e. Profetiens gave 

6. L&p 46:22 f. Gavene a tale og forsta sprak 

(Svar: 1-b, 2-d, 3-a, 4-c, 5-f, 6-e.) 

Nar barna er ferdige med aktiviteten, dr0fter dere hver gave og hvordan 
mennesker som harden gaven, kan bruke den for a hjelpe andre. 

2. For a hjelpe barna a forsta gaven som bestar i a tro pa andres vitnesbyrd, leser 
du eller lar et barn Iese f01gende sitat av Harold B. Lee, Kirkens ellevte 
president: 

"Hvis du har tvil, sa lytt til dem av oss som baarer et sterkt vitnesbyrd for deg ... 
Hvis du ikke har [et vitnesbyrd], sa hold fast i mitt til du selv har ervervet deg et." 
(Qualities of Leadership [tale til de siste-dagers-helliges studentforening, aug. 
1970] J s. 8). 

• Hvem sine vitnesbyrd kan dere stole pa mens deres eget blir sterkere? 

Forklar barna at hver av dem ma utvikle sitt eget vitnesbyrd om evangeliets 
sannhet, men mens de arbeider pa sine egne vitnesbyrd, kan de tro pa 
vitnesbyrdene til Kirkens ledere, sine foreldre, sine laarere og andre medlemmer 
av Kirken som de respekterer og stoler pa. 

Dmft hvordan vi kan styrke hverandre ved a dele vare vitnesbyrd med hverandre 
pa faste- og vitnesbyrdsm0ter. Du kan gjerne dele ditt vitnesbyrd om evangeliet 
med barna. 

3. Fortell f01gende historier om tungemalsgaven med dine egne ord: 

a. I 1921 reiste eldste David 0. McKay, et medlem av De tolv apostlers quorum 
som senere ble Kirkens president, til New Zealand til en konferanse i Kirken. 
Han skulle holde en tale til en gruppe maorier, men han kunne ikke tale deres 
sprak, og de kunne ikke engelsk. I begynnelsen av talen fortalte eldste 
McKay dem at han 0nsket han kunne tale til dem pa deres eget sprak, men 
siden han ikke kunne, ville han be Herren gi dem gaven som bestar i a tyde 
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tungemal, slik at de kunne forsta ham. Eldste McKay fortalte dem at selv om 
de ikke kunne forsta ordene hans helt, ville de vcere i stand til a f01e Anden og 
vite at hans ord var inspirert av Herren. 

Sa begynte eldste McKay a tale ved hjelp av tolk. Eldste McKay sa noe pa 
engelsk, som sable gjentatt pa maori av tolken, slik at tilh0rerne kunne 
forsta. Plutselig begynte folk i forsamlingen a rope til tolken at han skulle 
stoppe, og at han skulle sette seg. De kunne selv forsta eldste McKay og 
trengte ikke tolken lenger. Selv om menneskene i forsamlingen ikke forsto 
engelsk, velsignet Herren dem med gaven tydning av tungemal, og de var i 
stand til a forsta alt eldste McKay sa i talen sin. (Se R. Lanier Britsch, "Root of 
Faith", Ensign, sept. 1989, s. 48.) 

b. Profeten Joseph Smith ble en gang bedt om a forkynne evangeliet for en 
gruppe indianere. lndianerne kunne ikke forsta engelsk, og profeten kunne 
ikke snakke deres sprak. Derfor betalte han en spesiell tjenestemann for at 
han skulle oversette til indianernes sprak. Profeten talte noen minutter, og 
tjenestemannen oversatte det han sa, for indianerne. Da indianerne viste at 
de mottok budskapet med sinne, lot Herren profeten fa vite at mannen ikke 
oversatte riktig for indianerne. Han fortalte l0gner for a gj0re indianerne sinte. 
Profeten skj0v mannen til side og talte til indianerne uten tolk. Selv om de 
ikke talte samme sprak, forsto indianerne hvert ord profeten sa i talen. Herren 
velsignet indianerne med gaven tydning av tungemal, slik at de kunne forsta 
hva profeten fortalte dem. (Se E. Cecil McGavin, The Historical Background 
of the Doctrine and Covenants [Salt Lake City: Paragon Printing Co., 1949), 
s. 156.) 

4. Fortell med egne ord f01gende historie om gavene tro til a helbrede og tro til a 
bli helbredet: 

Da John Shumway fra Orem i Utah syklet til et speiderm0te, ble han pakj0rt av 
en bil og fikk alvorlige hodeskader. Han ble kj0rt til et sykehus, der legen fortalte 
Johns familie at det var sma sjanser for at John ville overleve, og at hvis han 
overlevde, ville han vcere alvorlig hjerneskadet. Flere prested0msbcerere, 
deriblant Johns far og biskop, la sine hender pa Johns hode for a gi ham en 
velsignelse. Biskopen f01te seg tilskyndet til a si til John i velsignelsen at han ville 
bli helbredet. Etter velsignelsen ble det foretatt en vanskelig operasjon i Johns 
hjerne. John overlevde operasjonen, men var bevisstl0s i mange dager. 

Randy, en venn som var sammen med John da ulykken skjedde, ba konstant 
for John. Da wardet hadde en spesiell faste, deltok Randy og ba inderlig om at 
John matte bli frisk. I kirken samme dag fortalte Johns far Randy at John var 
kommet til bevissthet. Randy mottok et sterkt vitnesbyrd om kraften i taste og 
b0nn da John senere fortalte ham at han f0lte at Randys tro hadde hjulpet ham 
a vakne. 

John gjennomgikk flere operasjoner, og det tok lang tid for ham a komme seg, 
men til slutt ble han frisk igjen. Til legenes forundring var han i stand til a spille 
basketball, lcere a kj0re bil, bli mnespeider, ta eksamen ved high school og 
forberede seg til misjon. Takket vcere mange menneskers tro ble John 
helbredet. 

Forklar barna at selv om John ble helbredet, hender det at noen ikke blir 
helbredet til tross for at de har stor tro (se L&p 42:48). Minn barna om at var 
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himmelske Fader vet hva som er best for enhver av oss, og besvarer vare 
b0nner if0lge det. 

5. Hjelp barna a \a:;re 7. trosartikkel utenat eller repetere den. 

Ba:;r vitnesbyrd for barna om hvor viktig det er a s0ke Andens gaver. Oppmuntre 
dem til a holde seg na:;r til Herren og be ofte, slik at de vii va:;re i stand til a skjelne 
mellom ekte og falske andelige gaver. 

Foresla at barna leser La:;re og pakter 46: 11-14, 17-26 hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spmsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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A hjelpe barna a forsta Joseph Smiths rolle i a fremskaffe Skriften og oppmuntre 
dem til a studere Skriften. 

I . Be om Andens veiledning og studer de historiske beretningene i leksjonen, 
Lmre og pakter 26:1, 45:60-61, 8. trosartikkel og overskriftene i Mose bok og 
Abrahams bok i Den kostelige perle. Studer sa leksjonen og avgjm hvordan du 
vii lmre barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se 
"Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og historiske 
beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: Joseph Smith - Historie I :9, 12-13, 17-19, 36-39, I. Nephi 
13:26 og innledningen til Den kostelige perle. 

3. Velg diskusjonsspeirsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. Lag et budskap pa to eller tre setninger til aktiviteten "oppmerksomhetsvekker", 
se eksempel nedenfor. (Hvis du har en liten klasse, lager du et lengre og mer 
detaljert budskap): 

En bror og soster hoppet og sprang nedover gaten. Broren jaktet pa en 
somme1iugl og falt. Sosteren hjalp ham opp, og de lop hjem. 

5. l\Jodvendig materiel!: 
Et sett standardverker (Bibelen, Mormons bok, Lmre og pakter og Den 
kostelige perle) til hvert barn. 

Be et barn holde apningsbonn. 

La barna stille seg i en rekke. Hvisk budskapet pa to eller tre setninger i oret pa 
det f0rste barnet i rekken. La hvert barn etter tur hviske budskapet til nestemann. 
Gi dem beskjed om bare a si budskapet en gang. Fortsett til budskapet nar det 
siste barnet i rekken. Be vedkommende si budskapet hoyt. Sammenlign det 
budskapet det siste barnet mottok, med det opprinnelige budskapet for a se 
hvordan det er forandret. 

• Hvordan var budskapet forandret innen det nadde slutten av rekken? Hva var 
utelatt? Hva var tilf0yd? 

• Hvorfor tror dere budskapet ble forandret nar det gikk fra person til person? 

Forklar for barna at akkurat pa samme mate som deres budskap ble forandret da 
det gikk fra person til person, har skriftene i Bibelen blitt forandret i arenes lop nar 
folk oversatte den og skrev den av for hand. Det ble gjort feil: enkelte uriktige 
lmresetninger ble tilf0yd til Bibelen, og enkelte viktige lmresetninger ble utelatt. 



Herren befalte Joseph Smith a lage en oversettelse av Bibelen som ville gjengi 
riktige ICBresetninger (se 8. trosartikkel). 

Historie fra Skriften Fortell barna om Joseph Smiths rolle i a frembringe den inspirerte oversettelsen av 
og historisk beretning Bibelen og andre skrifter, slik det dreiftes i feJlgende historiske beretninger og i 

skriftstedene oppfeJrt under "Forberedelse" (se berikende aktivitet 1 ): 

Joseph Smith befa/es a oversette Bibe!en 

Mens Joseph Smith oversatte Mormons bok, ICBrte han at i arenes l0p hadde 
mange tydelige og svCBrt viktige deler av Bibelen blitt borttatt eller gatt tapt (se 1 . 
Nephi 13:26). Bibelen er en hellig bok som inneholder Guds ord, men det ble gjort 
feil nar den ble skrevet av og oversatt til forskjellige sprak. Ord ble utelatt, 
forandret eller tilf0yd, noe som forandret meningen i enkelte skriftsteder. Under 
frafallet etter Jesu Kristi de;d fantes det ingen profeter eller apostler som kunne 
pase at Skriften ble kopiert og oversatt riktig. Joseph Smith fikk beskjed om a lage 
en ny oversettelse av Bibelen som ville gjengi og rette opp disse tydelige og viktige 
delene. 

Like etter at oversettelsen av Mormons bok var ferdig og Kirken var organisert, 
mottok Joseph Smith en apenbaring som befalte ham a studere Bibelen (se L&p 
26:1). Mens Joseph studerte 1. Mosebok, hadde han mange sp0rsmal, og han ba 
sin himmelske Fader hjelpe ham med a forsta Bibelen. Som svar pa hans be;nn 
apenbarte Herren viktige opplysninger om Jesu Kristi evangelium og jordens 
skapelse. Disse opplysningene er offentliggjort i Mose bok i Den kostelige perle. 
(La barna se pa tittelen til Mose bok i Den kostelige perle. La dem ogsa se pa 
tittelen til den fe;rste boken i Bibelen.) 

I 1830 begynte Joseph Smith a arbeide pa en riktig oversettelse av Bibelen. 
Sidney Rigdon var skriveren hans. Mens han arbeidet med denne oversettelsen, 
oversatte ikke Joseph fra et gammelt sprak, slik han gjorde med Mormons bok, 
men gjenga den opprinnelige betydningen i Bibelen. Mens Joseph studerte og 
grunnet over Bibelen, ble han inspirert ved Den hellige ands kraft til a rette feil i 
den. 

Mens Joseph Smith arbeidet pa sin inspirerte oversettelse av Bibelen, vokste hans 
kunnskap om evangeliet, og han ble velsignet av Den hellige and. Mange 
apenbaringer i LCBre og pakter er svar pa sp0rsmal om uttalelser i Bibelen som 
Joseph ikke forsto. 

Joseph Smith oversetter andre skrifter 

Noen av de opplysningene som ble apenbart til Joseph Smith mens han studerte 
Bibelen, er utgitt i Den kostelige perle som Mose bok. Den kostelige perle 
inneholder ogsa Abrahams bok, som er Joseph Smiths inspirerte oversettelse av 
noen gamle egyptiske skrifter. 

Sent pa 1820-tallet fikk en italiensk forsker som het Antonio Lebolo, tak i 11 
mumier fra en oldtidsgrav i Egypt. Da Lebolo de;de, ble mumiene sendt med skip 
til De forente stater. En mann som het Michael Chandler, kom i besittelse av 
mumiene i 1833. Han apnet kistene (kassene mumiene la i) og ble skuffet da han 
ikke fant juveler eller en verdifull skatt der. Til noen av mumiene var det festet 
linkleder som inneholdt papyrusruller, en slags papir laget av planter. Disse 
papyrusrullene inneholdt egyptiske skrifttegn. Herr Chandler tok rullene med seg 
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til Pennsylvania, hvor han pmvde a ·finne noen skolerte menn som kunne fortelle 
ham om det som sto skrevet, men selv de mest skolerte av disse mennene kunne 
bare forsta litt av skrittene. 

Herr Chandler bestemte seg for a reise omkring i landet og vise folk mumiene, og 
sommeren 1835 kom han til Kirtland i Ohio. Der traff han Joseph Smith, som 
fortalte ham at skrittene kunne tolkes. Senere kj0pte noen av profetens venner fire 
mumier og papyrusrullene "fra herr Chandler. Joseph Smith studerte egyptiske 
bokstaver og grammatikk, og ved hjelp av Den hellige and oversatte han sa 
opptegnelsene pa papyrusrullene. De skrittene Joseph Smith oversatte, forteller 
om oldtidsprofeten Abraham og er na utgitt som Abrahams bok i Den kostelige 
perle. 

Studer f0lgende spmsmal og skrittstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de spmsmalene du f0ler best vii hjelpe barna a forsta Skritten og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skrittstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvordan visste Joseph Smith at det fantes feil i Bibelen? Hvordan oppsto disse 
feilene? Hvordan rettet Joseph dem? 

• Hva ble Joseph Smith befalt a gj0re i Lmre og pakter 26:1? Hvordan hjalp det 
faktum at Joseph studerte Skritten, ham med a forberede seg til a oversette? 
Hvordan ble han velsignet mens han studerte Skritten? 

• Hvorfor skulle vi studere Skritten? Hva skjer med var forstaelse av evangeliet nar 
vi studerer Skritten? Hvem kan hjelpe oss a forsta Skritten? Hvordan kommer vi 
nmrmere var himmelske Fader og Jesus Kristus nar vi studerer Skritten? 

• Hva gjorde Joseph Smith fm han begynte a oversette det som sto pa 
papyrusrullene? Hvorfor studerte han egyptisk? Hvorfor kunne Joseph 
oversette det som var skrevet pa papyrusrullene, mens menn med mer 
utdannelse ikke kunne? 

• Hvilke skritter har vi i dag som profeten Joseph Smith hjalp til med a frembringe 
eller oversette? (Alie standardverkene: Bibelen, Mormons bok, Lmre og pakter 
og Den kostelige perle.) Repeter sammen med barna Joseph Smiths rolle nar 
det gjaldt a skaffe oss hver enkelt av disse b0kene. 

• Hvordan kan du og din familie studere Skritten? (Se berikende aktiviteter 4 og 
5.) Hvordan har Skritten vmrt en velsignelse for deg og din familie? 

Du kan bruke en eller flere av f0lgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I. Lag en enkel rull til bruk i leksjonen. Skriv f0lgende setninger pa et langt papir 
(eller flere papirark som er tapet sammen). La det vmre stort nok mellomrom 
mellom setningene til at de kan vises en om gangen: 

• Bibelen er en hellig bok som inneholder Guds ord. 

• Folk begikk feil nar de skrev av og oversatte Bibelen. 

• Joseph Smith fikk befaling om a rette feilene i Bibelen. 

• Mens Joseph studerte Skritten, vokste hans forstaelse av evangeliet. 
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• Det ble funnet papyrusruller sammen med noen mumier i en egyptisk grav. 

• Joseph Smith oversatte det som var skrevet pa rullene. 

• Nar vi studerer Skriften, lmrer vi om var himmelske Fader og Jesus Kristus og 
evangeliet. 

Tape eller fest hver ende av papiret til en trepinne, f.eks. en blyant, linjal e.I., eller 
til en papprull, f.eks. fra en rull t0rkepapir. Rull papiret opp pa en av pinnene 
eller rullene slik at bare den f0rste setningen synes. 

Vis barna rullen og forklar at oldtidsopptegnelser ofte ble oppbevart pa ruller. 
Rull papiret -fra en pinne eller rull over til den andre mens du gjennomgar 
leksjonen, slik at du viser hver setning nar dere snakker om det aktuelle temaet. 

2. Forklar at selv om vi ikke bruker Joseph Smiths oversettelse av Bibel en som 
egen bok, har vi deler av den i andre av vare standardverker. Hjelp barna a "finne 
hvor deler av Joseph Smiths oversettelse finnes i Skriften: Joseph Smith -
Matteus i Den kostelige perle, fotnoter med JSo i Kirkens bibel pa engelsk og 
delen etter bibel-ordboken i samme. 

Sammenlign noen vers av Joseph Smiths oversettelse med de opprinnelige 
versene i Bibelen. Be et barn Iese verset i Bibelen og et annet Iese verset fra 
Joseph Smiths oversettelse. Dmft hvordan Joseph Smiths oversettelse gjm 
versene klarere og lettere a forsta. 

Eksempler: 

Henvisninger 

2. Mosebok 32:14 

1. Samuel 16:14 

Johannes 1 : 18 
(JSo, Johannes 1 : 19) 

Bi be/en 

"Sa angret Herren det 
onde han hadde talt om 
a gjme mot sitt folk." 

Joseph Smiths oversettelse 

"Og Herren sa til Moses: Hvis 
de vii omvende seg fra det 
onde de har gjort, vii jeg 
spare dem og vende bort min 
heftige vrede." 

"Men Herrens And vek fra "Men Herrens And vek fra 
Saul, og en ond and -fra Saul, og en ond and som ikke 
Herren forferdet ham." var fra Herren, forferdet ham." 

"lngen har noensinne sett 
Gud. Den enbarne S0nn, 
som er i Faderens favn, 
han har forklaret ham." 

"Og ingen har noensinne sett 
Gud uten at han har baret 
vitnesbyrd om S0nnen, for 
uten at det er gjennom ham 
kan ingen bli frelst." 

3. Gjennomga Joseph Smith - Historie 1 :11-14 med barna, og papek at Joseph 
Smith mottok sitt fmste syn etter at han hadde lest i Bibelen og blitt tilskyndet til 
a s0ke visdom fra Gud. Dmft hvor viktig deter a studere Skriften og be om 
velsignelser og inspirasjon -fra var himmelske Fader. 
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4. Skriv f0lgende emner pa tavlen, og skriv alle skriftstedhenvisningene pa 
forskjellige papirlapper: 

Mot 5. Mosebok 31 :6 

Misjoncerarbeid 

Tilgivelse 

Kjcerlighet 

Var himmelske Faders kjcerlighet 

Sabbatsdagen 

Lydighet 

B0nn 

Dap 

Lcere og pakter 112:28 

Matteus 6:14-15 

Johannes 13:34 

Johannes 3:16 

Moses 3:3 

Lcere og pakter 130:21 

3. Nephi 18:21 

Lcere og pakter 20:72-74 

Forklar barna at vi kan finne rad om konkrete emner nar vi studerer Skriften. La 
hvert barn velge en papirlapp, finne skriftstedhenvisningen og Iese skriftstedet 
for klassen. Fa klassen til a sette skriftstedet sammen med det aktuelle emnet 
pa listen pa tavlen. 

Hjelp barna a finne innholdsfortegnelser, registre, ordforklaringer og noter i 
standardverkene sine, og forklar hvordan de kan bruke disse delene for a 
studere hva Skriften sier om bestemte emner. 

5. Be barna foresla forskjellige mater de kan studere Skriften pa. Skriv forslagene 
dere pa tavlen. 

Mulige forslag: 

• Sette seg som mal a Iese ett eller flere vers i Skriften hver dag. 

• Lese Skriften heiyt sammen med familien. 

• Lese historier fra Skriften i Lys over Norge. 

• Lese i Forte/linger fra Det gamle testamente (31118 170), Forte/linger fra Det 
nye testamente (31119 170), Historier fra Mormons bok (31117 170), 
Historier fra Uere og pakter (31122 170) og Forte/linger fra Skriften (31120 
170). 

• Etter a ha heirt en historie fra Skriften i en tale i kirken, finne historien i Skriften 
hjemme og Iese den. 

• Etter hver Primcer-leksjon Iese "Forslag til hjemmelesning" for a repetere 
leksjonen. 

• Pa familiens hjemmeaften fortelle familien om noe du har lest i Skriften. 

Du kan gjerne la barna velge og skrive ned en mate de vii studere Skriften pa i 
kommende uke. 

6. Hjelp barna a lcere 8. trosartikkel utenat. Dreift hvorfor vi tror pa Bibelen "sa 
langt som den er riktig oversatt". 

7. Syng eller si teksten til "S0k, overvei og be" (Barnas sangbok, s. 66). 
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Leksjon 20 

Gi uttrykk for ditt vitnesbyrd om og takknemlighet for Skriften. Fortell om en 
personlig erfaring med at Skriften har vcert spesielt betydningsfull for deg. 

Foresla at barna leser annen halvdel av innledningen til Den kostelige perle, som 
forklarer innholdet i Den kostelige perle, hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Historisk beretning 

I '10 

Joseph Smith blir smurt inn 
med tjcere og fjcer 

A hjelpe hvert barn til a 0nske a utvikle en tilgivende holdning. 

I . Be om Andens veiledning og studer Lcere og pakter 64:8-11 , 15-16 og den 
histmiske beretningen i leksjonen. Studer sa leksjonen og avgj0r hvordan du vii 
lcere barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se 
"Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og historiske 
beretninger", s. VII og IX.) 

2. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

3. N0dvendig materiel!: 
a. Lee re og pakter til hvert barn. 
b. En blyant og to papirark til hvert barn. 
c. Bilde 5-1 , Profeten Joseph Smith (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 

401; 62002) eller 5-2, Joseph Smith (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 
400; 62449); bilde 5-23, En mann blir smurt inn med tjcere og fjcer. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Gi hvert barn to papirark og en blyant. Pa det f0rste papiret lar du hvert barn 
skrive noen velsignelser han eller hun har mottatt. Pa det andre papiret skriver de 
noe uvennlig som en eller annen har gjort mot dem. 

La barna legge de papirene hvor de har skrevet sine velsignelser, pa fanget og 
holde papirene som beskriver de uvennlige handlingene, foran 0ynene sine slik at 
de ber0rer nesen. 

• Kan dere se papiret som dere skrev velsignelsene deres pa? 

Forklar at noen ganger nar noen forncermer oss, tenker vi sa mye pa vare sarede 
f01elser at vi ikke lenger kan se eller glede oss over vare velsignelser. Be barna 
kmlle papirene som inneholder listen over uvennlige handlinger. Samle inn disse 
papirene eller la barna kaste dem i papirkurven. Forklar at vi kan f01e oss 
lykkeligere nar vi tilgir og glemmer det uvennlige andre gj0r, og konsentrerer oss 
om vare velsignelser. 

Forklar at Joseph Smith ble forfulgt av mange mennesker. Prester i andre 
trossamfunn, fremmede og til og med noen av vennene hans var uvennlige mot 
ham. Han matte bestemme seg for om han skulle la denne urettferdige 
behandlingen gj0re ham sint og ulykkelig, eller om han skulle tilgi disse 
menneskene. 

Leer barna om Joseph Smiths reaksjon overfor dem som forfulgte ham, slik det 
fremgar av f0lgende historiske beretning. Vis bildene der de passer inn. 



Like etter at Kirken var organisert, begynte noen av medlemmene a falle fra eller 
forlate Kirken. De sluttet a VCBre til stede pa Kirkens m0ter, motarbeidet profeten 
og forfulgte de hellige. Folk falt fra av forskjellige grunner. En mann forlot for 
eksempel Kirken fordi hesten hans d0de mens han var underveis til Missouri for a 
slutte seg til de hellige der. En annen mann falt fra etter at han hadde sett Joseph 
Smith leke med barn. Han mente at en profet skulle vmre for alvorlig til a leke med 
barn. En mann sa at navnet hans var feil stavet i et kirkepapir, og mente at det 
betydde at Joseph Smith ikke var inspirert av Gud. Andre forlot Kirken fordi de 
ikke fikk den hjelpen de ventet med sine 0konomiske problemer. Enkelte 
medlemmer forlot Kirken fordi de ikke kunne tilgi andre medlemmer for handlinger 
som hadde krenket dem. Nar disse fornmrmede menneskene hadde forlatt 
Kirken, ble de ofte Kirkens verste fiender. 

Ezra Booth sluttet seg til Kirken i 1831 etter a ha sett profeten helbrede Elsa 
Johnsons arm (se leksjon 19). Noen maneder senere ble han kalt pa misjon til 
Missouri. Han var sint fordi han matte ga hele veien, og fordi misjonmrlivet ikke var 
slik han hadde ventet. Han var skuffet fordi han ikke sa noen flere mirakler som da 
Elsa Johnson ble helbredet. Han begynte a tenke og si onde ting om Kirkens 
ledere. Pa grunn av sin uverdige oppf0rsel under misjonen ble Ezra Booth 
utelukket da han kom tilbake til Ohio. Det betydde at han ikke lenger var medlem 
av Kirken. lstedenfor a omvende seg begynte Booth a skrive brev til en lokal avis, 
hvor han fortalte l0gner om Joseph Smith og Kirken. Disse brevene gjorde at 
mange mennesker i Ohio ble mistenksomme ove1ior Kirkens medlemmer og 
begynte a forf0lge dem. 

En vinternatt var det en gruppe menn som trodde pa Ezra Booths brev, som 
drakk seg fulle og angrep hjemmene til Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram i 
Ohio. Joseph hadde vmrt lenge oppe og tatt seg av sin adoptivs0nn, som hadde 
meslinger, og han hadde nettopp sovnet da den sinte mobben bmt seg inn i 
huset. Mennene dro Joseph ut, bannet og truet med a drepe ham. De tok 
kvelertak pa ham, dro av ham klmrne og pmvde a dytte en pinne med varm tjmre 
og en flaske syre inn i munnen hans. Flasken gikk i stykker og brakk en av 
Josephs tenner, noe som gjorde at han snakket med en plystrelyd resten av livet. 
Mennene i mobben halte ogsa Sidney Rigdon ut fra hjemmet hans. Da Joseph sa 
Sidney ligge pa bakken, trodde han Sidney var d0d. Mobben bestemte seg for 
ikke a drepe Joseph, men de skrapte ham stygt opp, smurte varm tjmre over hele 
kroppen hans og dekket ham med fjmr. 

Da Joseph endelig kom hjem, sa Emma ham og besvimte, for hun trodde at 
tjmren som dekket Joseph, var blod. Josephs venner hjalp til med a ·fjerne l:jmren, 
en lang og smertefull prosess. Sidney Rigdon var bevisstl0s pa grunn av stygge 
kutt og sari hodet, og han var uklar i flere dager. Etter denne fryktelige 
opplevelsen ble barn et som Joseph hadde tatt seg av den natten, alvorlig forkj0let 
og d0de. 

Neste dag var en s0ndag, og Joseph gikk til vanlig tid til gudstjeneste sammen 
med de hellige. I den gruppen han talte for, var ogsa noen medlemmer av 
mobben som hadde dekket ham med tjmre og fjmr om natten. Selv om huden var 
oppskrapt og sar, forkynte Joseph som vanlig og nevnte aldri volden som hadde 
funnet sted om natten. 
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Studer f0lgende spmsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du f0ler best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvorfor falt noen av Kirkens forste medlemmer fra Kirken? Hvordan kunne en 
tilgivende holdning ha hjulpet dem? Hva sier Herren vi skulle gj0re nar andre har 
fornrermet oss? (L&p 64:8-11.) 

• Hva sa Herren at Ezra Booth hadde gjort gait? (L&p 64: 15-16.) Hva mister vi 
hvis vi 0nsker a gj0re det som er gait? (L&p 64: 16.) 

• Hvilke onde gjerninger gjorde mobben mot Joseph Smith og Sidney Rigdon? 
Hvorfor tror dere de gjorde dette? 

• Hva gjorde Joseph Smith morgenen etter at han var blitt smurt med tjrere og 
fjrer? Hvem var i forsamlingen? Hvordan viste Joseph Smiths gjerninger at han 
var en person som tilga? (Joseph Smith s0kte ikke hevn over dem som hadde 
vrert grusomme mot ham. Han visste at Satan fikk dem til a gjme motstand mot 
det viktige arbeidet med a undervise om det gjengitte evangelium og med a 
opprette Jesu kirke pa jorden.) 

• Hva gjorde Joseph Smith da han sto overfor pmvelser og forf0lgelse? (Han 
fortsatte Herrens verk. Han forsto at Satan ville gj0re alt han kunne for a 
0delegge Herrens verk. Nar det hendte noe leit, gjorde Joseph Smith det beste 
ut av situasjonen og fortsatte a tjene Herren.) 

• Hva f01er dere nar noen er uvennlige mot dere? Hvordan pavirker sinne oss? 
Hjelp barna a forsta at a VCBre sint eller uvennlig ikke hjelper OSS a f0le OSS 

bedre. Hvis vi blir vrerende sinte eller tar igjen, gj0r vi at vi blir enda mer 
ulykkelige. Hva kan dere gjme nar noen er slemme med dere? (Se berikende 
aktiviteter 1 og 3.) Hva kan skje hvis du er slem mot den som var slem mot 
deg? Hva kan skje hvis du er snill mot vedkommende? 

• Hvordan kan vi folge Joseph Smiths eksempel og utvikle en tilgivende holdning 
mot dem som har saret eller fornrermet oss? 

• Hvordan pavirker det oss hvis vi er bitre og ikke vii tilgi? Hvordan pavirker det 
oss hvis vi har en tilgivende holdning? 

• Hvem skal vi tilgi? (L&p 64: 10-11 .) Hvorfor er det viktig for oss a tilgi andre? 
(L&p 64:9.) Hva f0ler vi nar vi tilgir noen som har krenket oss? 

Du kan bruke en eller flere av f0lgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1. Les forskjellige uttalelser for barna, se eksemplene nedenfor. Be dem peke 
oppover med tommelen hvis uttalelsen viser en tilgivende holdning, og peke 
nedover med tommelen hvis den viser at man ikke vii tilgi. Dmft hvordan hver 
handling som beskrives, viser tilgivelse eller mangel pa tilgivelse. 

• Hun har ikke vrert snill mot meg, sa jeg vii ikke vrere snill mot henne. 

• Hver gang jeg ser ham, dytter han til meg. Han ma ha et problem, for ellers 
ville han ikke behandle andre sa darlig. 

• Jeg slo til ham fordi han gjorde narr av lilles0steren min. 
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• Lillebroren min skriblet pa skolearbeidet mitt, sa jeg matte gjeire det om igjen. 
Jeg ble ikke sint pa ham, for han er for liten til a forsta hvor viktig det papiret 
var. 

• Jeg vii tilgi henne, men jeg vii aldri snakke til henne mer. 

• Bestevenninnen min var uforskammet mot meg i dag. Kanskje hun er 
bekymret for noe. 

2. Les eller la et barn Iese h0yt Ordsprakene 15:1, og dmft hva det betyr med 
barna. Fortell folgende historie med dine egne ord: 

Sommeren 1838, da Joseph Smith og hans familie bodde i Far West i Missouri, 
spredtes en falsk historie om at Joseph hadde drept syv menn og skulle 
organisere en gruppe for a drepe alle som ikke var medlemmer av Kirken. En 
star gruppe bevcepnede menn, anf0rt av atte offiserer, kom for a se etter 
Joseph i hans foreldres hus, der han var pa bes0k. Offiserene fortalte Lucy 
Smith, Josephs mor, at de hadde kommet for a drepe Joseph Smith og alle de 
andre medlemmene av Kirken. Lucy svarte rolig og presenterte Joseph for 
mennene. Joseph handhilste vennlig pa mennene mens de stirret i vantro. Etter 
alle de historiene de hadde heirt, var det vanskelig for dem a tro at denne 
vennlige og oppriktige mannen var Joseph Smith. 

Profeten samtalte lenge med mennene, forklarte Kirkens syn og fortalte om den 
forf0lgelsen medlemmene var blitt gjenstand for. Han sa til dem at hvis noen av 
Kirkens medlemmer hadde forbrutt seg mot loven, burde de bli stilt for retten, 
feir flere ble skadet. Sa gjorde Joseph seg klar til a ga idet han forklarte sin mor 
at han matte ga hjem, for Emma ventet ham. To av offiserene spratt opp og 
insisterte pa a f01ge ham hjem, for det var ikke trygt for ham a dra alene. De 
bevcepnede mennene hadde ikke lenger noe 0nske om a skade Joseph, og de 
reiste hjem med star respekt for ham. (Se Lucy Mack Smith, History of Joseph 
Smith, red. Preston Nibley [Salt Lake City: Bookcraft, 1958], s. 254-56.) 

• Hvordan fulgte Lucy og Joseph Smith Ordsprakene 15: I overfor disse 
mennene? 

• Hva var resultatet av Josephs "milde svar"? 

3. La barna rollespille situasjoner hvor de kan velge a ha en tilgivende holdning 
eller vcere uvillige til a tilgi. Hjelp dem a forsta at selv nar de har blitt krenket, er 
det opp til dem a velge hvilken holdning de vii ha. Hjelp dem ogsa a forsta at 
sarede f01elser ofte kommer av en misforstaelse istedenfor et 0nske om a sare. 
Bruk f01gende situasjoner eller de som star under berikende aktivitet I : 

• Du ryddet pa rommet ditt feir du gikk pa skolen, men etterpa har din yngre 
s0ster rotet til. Nar du kommer hjem fra skolen, vii ikke din mor la deg leke 
med vennene dine fordi rommet ditt ikke er ryddet. 

• Du blir alltid valgt sist til sportslag pa skolen, og du fgler deg saret. Pa vei 
hjem fra skolen en dag ser du en av lagkapteinene falle av sykkelen sin. 
Skoleb0kene og papirene hans ligger stmdd utover. 

• Vennen din skal ha selskap, men har ikke invitert deg. 

4. Fortell om og la barna fortelle om passende personlige erfaringer med a tilgi 
andre eller bli tilgitt. 
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5. Syng eller si teksten til "Hjelp meg, o Fader" (Barnas sangbok, s. 52) sammen 
med barna. 

Beer ditt vitnesbyrd om den fred vi kan f01e nar vi er villige ti\ a tilgi. Oppfordre 
barna ti\ a prove a vcere forstaelsesfulle og vennlige selv nar andre er uvennlige 
mot dem. 

Foresla at barna leser Lcere og pakter 64:9-11 hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell de\ av leksjonen, f.eks. en 
rtistorie, et speirsmal eller en aktivitet, eller ti\ a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avs\utningsb0nn. 
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Apenbaringer mottatt i de Leksjon 

22 siste dager blir utgitt 
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A hjelpe barna a fa et vitnesbyrd om betydningen av Lmre og pakter og fortsatt 
apenbaring gjennom den levende profet. 

1 . Be om Andens veiledning og studer de historiske beretningene i leksjonen, 
"lnnledende forklaringer" til Lmre og pakter og Lmre og pakter 43:8, 67:4-9, 
69:1-2 og 70:1-4. Studer sa leksjonen og avgj0r hvordan du vii lmre barna 
historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se "Forberedelse til 
leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og historiske beretninger", s. VII 
og IX.) 

2. Tilleggslesning: Lmre og pakter 28:2. 

3. Velg diskusjonsspmsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. N0dvendig materiel!: Lmre og pakter 28:2. 
a. Lmre og pakter til hvert barn. 
b. Bilde 5-24, Budenes bok reddes (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 

409; 62605). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Samle inn alle eksemplarer av Lmre og pakter i rommet, og legg dem i en stabel i 
nmrheten av deg pa bordet eller gulvet. Skriv Lc;ere og pakter 43:8 pa tavlen. Be 
barna dmfte dette verset sammen og forberede seg til a fortelle deg hva det 
handler om. La dem ikke bruke Skriften mens de gj0r dette. Etter en liten stund 
spm du dem om de er klar til a fortelle deg om verset. 

• Hvorfor kan dere ikke fortelle meg hva verset handler om? 

Gi barna tilbake eksemplarene deres av Lmre og pakter, og gi b0ker tilde barna 
som ikke harmed seg selv. Bealle barna finne verset som star pa tavlen, og f01ge 
med mens du leser det. 

Forklar at Kirkens tidligste medlemmer -fikk beskjed om a belmre hverandre om de 
apenbaringene som Herren hadde gitt dem gjennom profeten Joseph Smith, men 
Kirkens medlemmer hadde ikke noen bok hvor de kunne Iese apenbaringene. 
Herren befalte Kirkens medlemmer a utgi apenbaringene i en bok, slik at de kunne 
Iese og studere dem. Na kaller vi denne boken Lmre og pakter. 

Historie fra Sk1-iften Fortell barn om hendelsene omkring den f0rste utgivelsen av Budenes bok, slik 
og historisk beretning det beskrives i f0lgende historiske beretninger og skriftstedene under 

"Forberedelse". 



William E. McLellin prnver a skrive en apenbaring 

Apenbaringene i Lrere og pakter 67-70 ble gitt i l0pet av en rekke konferanser 
som ble holdt i Ohio i november 1831. En av de viktige saker som ble dmftet pa 
disse konferansene, var utgivelsen av de apenbaringene som profeten Joseph 
Smith allerede hadde mottatt. De skulle utgis som Budenes bok. (Noen ar senere 
ble flere apenbaringer tilfoyd tll boken, og navnet ble forandret til Lrere og pakter.) 

Under en av disse konferansene klaget noen av Kirkens ledere ved konferansen 
pa spraket i noen av apenbaringene som Joseph Smith hadde mottatt. De mente 
de kunne skrive bedre apenbaringer. Som svar ga Herren apenbaringen i Lrere og 
pakter 67, som bevitnet at de apenbaringene Joseph Smith hadde mottatt, var 
sanne (se L&p 67:4), og utfordret alle som gjerne ville pmve a skrive en 
apenbaring, tll a gjme dette (se L&p 67:5-8). William E. Mclellin tok imot 
utfordl-ingen og pmvde a skrive en apenbaring. Joseph Smith skrev at bror 
Mclellin trodde han var dyktig nok til a skrive en apenbaring, men han klarte det 
ikke. Profeten sa at deter "et fryktinngytende [stort og viktig] ansvar a skrive i 
Herrens navn" (History of the Church, 1 :226). Alie som var til stede og sa at bror 
Mclellins fors0k mislyktes, ble styrket i sitt vitnesbyrd om at de apenbaringene 
Joseph Smith hadde mottatt, var sanne og hadde kommet fra Herren. 

William E. Mclellin forlot senere Kirken. Joseph Smith sa at folk som kritiserer 
Kirken og dens ledere, til slutt vii falle fra hvis de ikke omvender seg (se Profeten 
Joseph Smiths /reresetninger, s. 116). 

Budenes bok blir utgitt 

Etter at Wiiiiam E. Mclellin hadde pmvd a skrive en apenbaring, vitnet Den hellige 
and for dem som var pa konferansen, om at de apenbaringene som Joseph 
Smith hadde mottatt, var sanne, og Kirkens ledere besluttet a samle og trykke 
apenbaringene. Oliver Cowdery ble utpekt til a ta med ca. 70 apenbaringer til 
Independence i Missouri, hvor William W. Phelps hadde en trykkeripresse. Oliver 
tok ogsa med seg penger for a hjelpe de hellige i Missouri. Siden Oliver skulle 
reise gjennom ubebodde stmk, ba Herren John Whitmer reise sammen med ham 
av sikkerhetshensyn (se L&p 69: 1-2). Det var en lang og kald reise, men i januar 
1832 kom Oliver Cowdery og John Whitmer trygt 1:11 Independence. De leverte 
apenbaringene til bror Phelps, som begynte a sette typene for a utgi dem som 
Budenes bok. lnnen juli 1833 var de fmste 160 sidene av Budenes bok trykt. 

Fordi mange hellige kom til Missouri, ble noen av de opprinnelige innbyggerne i 
omradet urolige. De begynte a frykte at de hellige skulle ta over omradet, velge 
egne embetsmenn og jage de opprinnelige innbyggerne ut. Lmdag 20. juli 1833 
samlet ·fire eller fem hundre mennesker som var imot de hellige, seg i radhuset i 
Independence. Menneskene dannet en mobb og forlangte at de hellige skulle 
forlate sine nye hjem, ellers ville de bli drept. Kirkens ledere i Missouri ba om tre 
maneder til a radfore seg med Joseph Smith, som var i Ohio, men mobben avslo 
denne anmodningen. De hellige ble fortalt at de bare hadde femten minutter til a 
bestemme seg for hva de ville gjme. 

F0r de femten minuttene var gatt, bmt mobben seg inn i William W. Phelps hjem, 
som inneholdt trykkeriet hvor Budenes bok ble trykt. Bror Phelps var ikke hjemme. 
S0ster Phelps tok sin syke baby og sine andre barn og skyndte seg inn i skogen i 
nrerheten. 14 ar gamle Mary Elizabeth Rollins og hennes 12 ar gamle s0ster, 
Caroline, sa at mobben kastet familien Phelps' m0bler og andre eiendeler ut i 
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gaten. Deretter kastet mobben pressen og typene ut av vinduet, sammen med 
det meste av de uinnbundne sidene av Budenes bok. Modig bestemte Mary 
Elizabeth og Caroline seg for a redde noen av eksemplarene, selv om Caroline var 
redd mobben skulle drepe dem (vis bildet av Mary Elizabeth og Caroline som 
redder Budenes bok). 

Pikene l0p fra skjulestedet sitt, plukket opp sa mange sider de kunne brere og l0p 
bort. Da mobberne sa dem, ropte de til pikene at de skulle stanse. Mary Elizabeth 
og Caroline snek seg gjennom et hull i et gjerde og l0p ut pa en kornaker. De la 
stille pa bakken mellom maisstenglene og lyttet til mennene som lette etter dem. 
Da lyden av fottrinn ble svakere og pikene mente det var trygt a komme seg 
videre, samlet de papirene i armene sine igjen og begynte a bane seg vei ut av 
akeren. Dade nrermet seg en gammel tCJmmerstall, h0rte de lyder. De gikk 
forsiktig inn i stallen og oppdaget at s0ster Phelps og barna laget senger av 
kvister for a skjule seg i stallen gjennom natten. Pikene visste at bror Phelps ville 
vite hva han skulle gjme med sidene, derfor ga de dem til s0ster Phelps. Senere 
ble noen av disse originalsidene til Budenes bok innbundet til b0ker, og Mary 
Elizabeth og Caroline fikk hver sin bok. De satte stor pris pa disse b0kene resten 
av livet. 

Lrere og pakter blir utgitt 

Problemene i Missouri forpurret utgivelsen av Budenes bok. I 1834 arbeidet Det 
fmste presidentskap med a utgi en ny utgave av apenbaringene. Profeten 
reviderte noen av apenbaringene for a rette opp trykkfeil, og ytterligere 44 
apenbaringer ble tilf0yd Budenes bok. Den reviderte boken ble utgitt i Ohio i 1835 
som Lrere og pakter. 

Diskusjons- og Studer folgende spmsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
anvendelsesspmsmal leksjonen. Bruk de spmsmalene du f0ler best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 

anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvorfor kunne ikke William E. Mclellin skrive en apenbaring? Hvem var den 
eneste som hadde myndighet til a motta apenbaring for Kirken pa den tiden? 
(L&p 28:2.) Hvem mottar apenbaring for Kirken i dag? (Den levende profet.) 

• Hvorfor var det viktig for Joseph Smith a motta apenbaring for Kirken pa sin 
tid? Hvorfor trenger den levende profet a motta apenbaring for var tid? (Se 
berikende aktivitet 4.) 

• Hvorfor er det uklokt a kritisere vare ledere, slik William E. Mclellin og andre 
kritiserte Joseph Smith? Hva skulle vi gj0re hvis vi er kritiske overfor vare 
ledere? 

• Hvorfor var det viktig a utgi apenbaringene som Joseph Smith hadde mottatt? 
(Se f0rste avsnitt av "lnnledende forklaringer" til Lrere og pakter.) Hvordan tror 
dere det hjalp de hellige til a fa vite hva Jesus Kristus 0nsket at de skulle gjme, 
nar apenbaringene var utgitt som bok? Hvordan kan dere ved a studere Lrere 
og pakter fa hjelp til a ·finne ut hva Jesus 0nsker at dere skal gjme? 

• Hva er Kirkens standardverker? Hvordan skiller Lrere og pakter seg fra de 
andre standardverkene? (Se tredje avsnitt av "lnnledende forklaringer" til Lrere 
og pakter.) Hvorfor trenger vi alle fire standardverkene? (Se berikende aktivitet 
1 .) 
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• Hvordan kan dere fa hjelp til a lcere om Jesus Kristus ved a studere alle 
standardverkene? (Se berikende aktivitet 1 .) 

Du kan bruke en eller "flere av falgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1 . Dmft med barna hvorfor vi trenger alle fire standardverkene. Skriv falgende 
uttalelser pa fire kort, og la et barn Iese hver uttalelse heiyt for klassen: 

• Bibelen forteller oss om profetier om Jesus Kristus og om Frelserens liv og 
lcere mens han var pa jorden. 

• Mormons bok er et annet testamente om Jesus Kristus og forteller oss om 
Frelserens handlemate med innbyggerne pa det amerikanske kontinent. 

• Lcere og pakter er en samling apenbaringer fra Jesus Kristus for de siste 
dager, eller var tid. 

• Den kostelige perle gir oss lceresetninger og vitnesbyrd om Jesus Kristus ·fra 
fordums profeter, sa vel som Joseph Smiths historie og vitnesbyrd om var 
himmelske Fader og Jesus Kristus. 

Gi hvert barn fire sma papirark, og vis dem hvordan de kan brette hvert papirark 
sammen slik at det ligner en bok. Hjelp barna a skrive Bibelen, Mormons bok, 
Lcere og pakter og Den kostelige perle utenpa "beikene". 

Still falgende speirsmal og la barna holde opp riktig papir-"bok" for a besvare hvert 
speirsmal: 

• Hvilken bok forteller mest om Herrens handlemater med sitt folk i Det hellige 
land, idet den starter med jordens skapelse? (Bibelen.) 

• Hvilken bok forteller om Jesu Kristi beseik pa det amerikanske kontinent? 
(Mormons bok.) 

• Hvilken bok forteller mest om Jesu Kristi fadsel og liv pa jorden? (Bibelen.) 

• Hvilken bok inneholder en opptegnelse om da var himmelske Fader og Jesus 
Kristus viste seg for Joseph Smith i Den hellige lund? (Den kostelige perle.) 

• Hvilken bok inneholder apenbaringer, som Jesus Kristus ga til Joseph Smith, 
om hvordan Kirken skulle opprettes i de siste dager? (Lcere og pakter.) 

Minn barna om at hvert enkelt av standardverkene er et testamente om Jesus 
Kristus, og at vi skulle studere hele Skriften. 

2. For a hjelpe barna a lcere hva noen av kapitlene i Lcere og pakter inneholder, 
skriver du feilgende i en kolonne pa tavlen: 

Visdomsordet 

Nadverdsbeinnene 

Gjengivelsen av Det aronske prestedeimme ved deiperen Johannes 

En misjoncers egenskaper 

Profeten mottar apenbaring for hele Kirken 



Skriv f0lgende kapitler i LCBre og pakter pa tav\en i en annen kolonne: 

L&p 4 (vers 2, 5-6) 

L&p 13 

L&p 20 (vers 75-79) 

L&p 28 (vers 2) 

L&p 89 
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La barna finne hvert kapitte\ og Iese det korte sammendraget i begynnelsen av 
kapitlet for a finne ut hvilket kapittel som passer ti\ hvert emne i den fmste 
kolonnen. (Du kan gjerne la yngre barn Iese versene i parentes i tillegg til 
sammendragene hvis det er for vanskelig for dem a finne emnene i kapitlene 
bare ut fra sammendragene.) 

Skriv henvisningene ved siden av emnene etterhvert som barna "finner ut hvilke 
som h0rer sammen. Stryk deretter ut henvisningene og se hvor mange barna 
husker. Gjenta tilde fleste barna kan fortelle deg hvilket kapittel i LEBre og 
pakter som IEBrer oss om hvert av emnene som star pa tavlen. 

3. Pa kort eller sma papirlapper lager du to like kort av enkle bilder eller ord som 
forestiller prinsipper el\er hendelser omhandlet i LEBre og pakter, som f.eks. dap, 
salmesang, oversettelse av Mormons bok, Det aronske prested0mme, 
organiseringen av Kirken og nadverden. Legg kortene eller papirene med 
forsiden ned i rekker pa gulvet eller bordet. La barna etter tur vende to kort for a 
pmve a finne et par. Hvis et barn far et par, lar du ham eller henne oppgi en 
grunn til hvorfor det er viktig at det aktuelle prinsippet er en del av den 
gjenopprettede kirken. Hvis et barn ikke far par, lar du ham eller henne legge 
kortene pa plass igjen sa et annet barn kan fortsette. 

4. Be barna nevne ting de har som folk pa Joseph Smiths tid ikke hadde, som 
f.eks. radio, telefon, fjernsyn, datamaskiner og biler. Forklar at selv om vi har 
Skriften, trenger vi likevel fortsatt apenbaring som hjelp til a vite hva vi skal gjme 
i en verden i forandring. Hjelp barna a tenke pa noe som Herren kanskje kan 
apenbare for den levende profet i dag, f.eks. hvor det ska\ bygges templer, 
hvem som ska\ kalles nar det trenges nye apostler, hvor misjonEBrer ska\ 
sendes, og hva menneskene skal undervises om pa generalkonferanser. 

Du kan ogsa gjerne snakke med barna om hvordan noen av de moderne 
hjelpemidlene de nevnte, hjelper Kirkens medlemmer a IEBre evangeliet og dele 
det med andre. Mange medlemmer av Kirken IEBrer for eksempel hva Herren 
0nsker de skal gj0re, ved a lytte til generalkonferansen pa radio eller se den pa 
fjernsyn eller via satellitt. 
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Brer ditt vitnesbyrd om hvor viktig Lrere og pakter er for oss fordi den har blitt 
apenbart i de siste dager. Gi uttrykk for din takknemlighet for fortsatt apenbaring 
for Kirken gjennom den levende profet. Oppfordre barna tll a sp0rre sine foreldre 
om hvllke favorittkapitler de har i Lrere og pakter, og hvorfor de liker disse 
kapitlene sa godt. 

Foresla at barna leser "lnnledende forklaringer" til Lrere og pakter og Lrere og 
pakter 67:4 hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Formal 

Forberedelse 

Forslag til 
gjennomgaelse 

Oppmerksomhets
vekker 

A gi barna en bedre forstaelse av de tre herlighetsgrader og styrke deres 0nske 
om a vende tilbake til sin himmelske Fader sammen med sine familier. 

1. Be om Andens veiledning og studer den historiske beretningen i leksjonen, 
L83re og pakter 131: 1-4, 137 og f01gende vers fra Lffire og pakter 76: vers 11-
24 (Joseph Smiths og Sidney Rigdons syn om de tre herlighetsgrader), vers 50-
60, 62, 70, 92-93 (betingelser og bel0nninger knyttet til det celestiale rike), vers 
71-80, 91 (betingelser og bel0nninger knyttet til det terrestriale rike) og vers 81-
90, 100-103 (betingelser og bel0nninger knyttet til det telestiale rike). Studer sa 
leksjonen og avgj0r hvordan du vii l83re barna historien fra Skriften og den 
historiske beretningen. (Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis 
fra Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: Johannes 5:28-29 og Evangeliets prinsipper (31110), kapitlene 
46 og 47. 

3. Velg diskusjonsspmsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. Lag f01gende ordstrimler: 

Det celestiale rike 

Det terrestriale rike 

Det telestiale rike 

5. N0dvendig materiel!: 
a. Lffire og pakter til hvert barn. 
b. En bibel. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Be barna lukke 0ynene og tenke seg at de er ute en overskyet natt og alt er helt 
mmkt. 

• Hva ser dere? 

• Hva kunne dere se hvis det var stjerneklart? 

• Hva kunne dere se hvis det var maneskinn? 

• Hva kunne dere se hvis det var solskinn? 
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La barna apne 0ynene. Tegn bilder av en stjerne, manen og solen pa tavlen, med 
stjernen nederst, manen over stjernen og solen over manen. 

• Hvis dere kunne velge bare en av disse lyskildene for a se, hvilken ville dere 
velge? Hvorfor? 

Forklar at var himmelske Fader har smget for tre forskjellige steder hvor 
menneskene kan leve etter oppstandelsen. Disse stedene omtales som 
himmelens herlighetsriker. 

Mens du forklarer det fglgende om disse rikene, setter du tilsvarende ordstrimmel 
ved siden av tegningen av stjernen, manen eller solen: 

• Det telestiale rike er det laveste rike. Det har en herlighet som kan 
sammenlignes med stjernenes glans. (Se L&p 76:81.) 

• Det terrestriale rike er det midterste rike. Det har en herlighet som kan 
sammenlignes med manens glans. (Se L&p 76:71.) 

• Det celestiale rike er det h0yeste rike. Det har en herlighet som kan 
sammenlignes med solens glans. (Se L&p 76:70.) 

Du kan gjerne la barna gjenta teksten pa ordstrimlene. 

Forklar at vi lrerer om disse rikene og om hvem som skal leve i hvert av dem, fra et 
syn som Joseph Smith og Sidney Rigdon mottok. 

Fortell barna om Joseph Smiths og Sidney Rigdons syn om himmelen, silk det 
beskrives i fglgende historiske beretning. Dr0ft sa Josephs og Sidneys vitnesbyrd 
om Jesus Kristus og deres forklaring angaende de tre riker og hvem som kommer 
til a leve i hvert av dem, slik det forklares i skriftstedene under "Forberedelse". 

Mens dere dmfter de tre rikene, legger du vekt pa at var himmelske Fader og 
Jesus Kristus 0nsker at vi alle skal leve pa det h0yeste plan, eller i den h0yeste 
grad, i det celestiale rike sammen med dem og vare familier. For a vrere verdige til 
det celestiale rike ma vi holde var himmelske Faders bud og motta viktige 
ordinanser i evangeliet. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er gjenopprettet 
pa jorden for a hjelpe oss a na det celestiale rike. 
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Mens Joseph Smith og Sidney Rigdon arbeidet med oversettelsen av Det nye 
testamente i 1832, leste de Johannes 5:29, som dreier seg om oppstandelsen til 
mennesker som har gjort det gode, og til mennesker som har gjort det onde. 
Dette verset fikk Joseph og Sidney til a undres angaende himmelen. De forsto at 
hvis Gud belmner mennesker etter d0den pa grunnlag av hva de har gjort mens 
de var pa jorden, sa ma det vrere mer enn ett sted, eller rike, i himmelen (se 
kapitteloverskriften t1I L&p 76). Mens de grunnet over dette, fikk Joseph og Sidney 
i et syn se var himmelske Fader, Jesus Kristus og de tre herlighetsgrader: det 
celestiale, terrestriale og telestiale rike. Dette synet beskrives i Lrere og pakter 76. 

Synet ble gitt i John Johnsons hjem i Hiram i Ohio, hvor Joseph og Emma Smith 
bodde pa den tiden. Omtrent tolv andre menn var i rommet og var vitne til at 
Joseph og Sidney mottok dette synet, men de sa det ikke selv. Philo Dibble, en av 
mennene som var til stede, skrev f0lgende om det han la merke til: 

"Med visse mellomrom sa Joseph: 'Hva ser jeg?', som man gjerne sier nar man 
kikker ut av vinduet og ser noe som ikke alle i rommet kan se. Deretter fortalte han 
hva han hadde sett eller hva han sa. Sa svarte Sidney: 'Jeg ser det samme.' 

Sa om litt sa Sidney: 'Hva ser jeg?' og gjentok hva han hadde sett eller sa, og 
Joseph svarte: 'Jeg ser det samme.' 

Denne form for samtale ble gjentatt med korte mellomrom til synet var slutt. lngen 
andre sa et ord hele tiden ... lkke en lyd [ble] laget eller en bevegelse gjort av noen 
andre enn Joseph og Sidney, og det virket for meg som de ikke beveget et ledd 
eller lem hele den tiden jeg var der, noe jeg tror var mer enn en time, og til synet 
var slutt. 

Joseph satt rolig og fattet hele tiden, omgitt av en overveldende herlighet, men 
Sidney satt blek og slapp, som en klut. Da dette ble nevnt etter synet, bemerket 
Joseph smilende: 'Sidney er ikke savant til det som jeg er."' (Sitert i Carter E. 
Grant, The Kingdom of God Restored, s. 156-57). 

Joseph Smith fortsatte a lrere og undervise om de tre herlighetsgradene. I 1836 
mottok Joseph og andre et syn til om Faderen og S0nnen og det celestiale rike 
mens de var i Kirtland tempel. Dette syn et er nedtegnet i Lrere og pakter 137. I 
1843 fortalte Joseph noen venner at det celestiale rike er delt inn i tre avdelinger, 
eller grader. Den h0yeste grad er det eneste sted i himmelen hvor mennesker kan 
bo sammen med sine familier. Profeten forkynte at en person ma vrere gift for 
evighet i templet for a komme til denne h0yeste grad av det celestiale rike. Disse 
lreresetningene star i Lrere og pakter 131: 1-4. 

Studer f01gende spmsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de spmsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hva sa Joseph Smith og Sidney Rigdon mens de grunnet over skriftstedet i 
Johannes 5:29? (L&p 76:19-21.) Hvilket vitnesbyrd ga de om Jesus Kristus? 
(L&p 76:22-24.) Hvordan styrker deres vitnesbyrd ditt vitnesbyrd om Jesus 
Kristus? 

• Hvem skal bo i det telestiale rike? (L&p 76:81-82, I 03.) Hvilket medlem av 
Guddommen vii bes0ke menneskene i det telestiale rike? (L&p 76:86, 88.) 
Forklar at Den hellige and og engler vii betjene menneskene i det telestiale rike. 
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Menneskene der skal kjenne til var himmelske Fader og Jesus Kristus, men vii 
aldri fa leve sammen med dem eller se dem. (Se berikende aktivitet 3.) 

• Hvem skal bo i det terrestriale rike? (L&p 76:71-76.) Hvilket medlem av 
Guddommen vii bes0ke menneskene i det terrestriale rike? (L&p 76:77.) Forklar 
at Jesus Kristus vii bes0ke menneskene i det terrestriale rike. Menneskene der 
skal kjenne til var himmelske Fader, men vii aldri fa bo sammen med ham. (Se 
berikende aktivitet 3.) 

• Hvem skal bo i det celestiale rike? (L&p 76:50-52.) Forklar at det celestiale rike 
skal omfatte trofaste medlemmer av Kirken som er d0pt og bekreftet og har 
holdt budene (se berikende aktivitet 1 ). Hvilke medlemmer av Guddommen 
kommer menneskene i det celestiale rike til a bo sammen med? (L&p 76:62, se 
berikende aktivitet 3.) 

• Hvordan beskrev Joseph det celestiale rike i La:we og pakter 137? (L&p 137: 1-
4.) Hvem sa Joseph, utenom var himmelske Fader og Jesus Kristus, i dette 
synet om det celestiale rike? (L&p 137:5.) Minn barna pa at Alvin var Josephs 
eldre bror som d0de f0r Joseph mottok gullplatene. Hvorfor ble Joseph 
forbauset over a se Alvin i det celestiale rike? (Alvin var ikke d0pt, L&p 137 :6.) 
Hva fortalte Herren Joseph om Alvin og andre mennesker som ham, som ikke 
hadde fatt anledning til a h0re evangeliet og bli d0pt? (L&p 137:7.) Hva skjer 
med barn som d0r f0r de er atte ar gamle? (L&p 137:10.) 

• Hvor mange de I er er det i det celestiale rike? (L&p 131 : 1 .) Hvem skal bo i den 
h0yeste grad i det celestiale rike? (L&p 131 :2-3.) Forklar at de som har inngatt 
og holdt hellige pakter (10fter) i templet, innbefattet det a gifte seg for evigheten i 
templet, skal bo i den h0yeste grad i det celestiale rike. Minn barna om at den 
h0yeste grad i det celestiale rike er det eneste stedet hvor familier kan leve 
sammen. 

• Hvorfor ville dere like a bo i det celestiale rike? 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1. Lag en stor illustrasjon av solen av papir fm klassen, og klipp den i fire 
puslespillbiter. Skriv ett av f0lgende uttrykk pa hver bit: 

a. Bli d0pt og bekreftet som medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige. 

b. Motta Den hellige and ved handspa.leggelse. 
c. Motta tempelbegavelsen. 
d. Bli gift eller beseglet i templet. 

Forklar barna at vi ma motta visse ordinanser for a kunne leve sammen med var 
himmelske Fader og Jesus Kristus i den h0yeste grad i det celestiale rike. Legg 
de fire puslespillbitene pa bordet eller gulvet, med illustrasjonen opp. La et barn 
vende en bit og Iese det som star der. Gj0r det samme med de andre tre 
bitene. La sa barna sette puslespillet sammen. 

• Hvilke av disse ordinansene har dere mottatt? Hvilke trenger dere a motta? 

Forsikre barna om at hvis de lever rettferdig, vii de i riktig tid fa anledning til a 
motta alle disse ordinansene. 
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2. Lag f0lgende ordstrimler: 

Leve sammen med var himmelske Fader og Jesus Kristus (L&p 76:62). 

Bli var himmelske Fader lik (L&p 76:58, 132:20). 

Leve sammen med mine rettferdige familiemedlemmer (L&p 131 :2-4.) 

Motta en fylde av glede (L&p 138:17). 

Skriv f01gende pa tavlen: Hvis jeg er verdig ti! a bo i den hgyeste grad i det 
celestiale rike, kan jeg --. 

Be et barn velge en av ordstrimlene, Iese den og feste den pa tavlen under 
uttalelsen du har skrevet. Dr0ft den lovede velsignelsen med barna. Gjm det 
samme med de andre ordstrimlene. Hjelp barna a forsta hvor herlig det vii vrere 
i det celestiale rike, og oppfordre dem til a holde budene, slik at de vii vrere 
verdige til a bo i den h0yeste grad i det celestiale rike. 

3. Lag en kopi av arbeidsarket som finnes etter leksjonen, til hvert barn. Be barna 
trekke linjer mellom kolonnene for a vise hvilket rike hver av beskrivelsene 
passer til. Hvis du ikke har mulighet til a lage en kopi til hvert barn, kan du Iese 
beskrivelsene h0yt og la barna samarbeide for a velge riktig rike. (Svar: a-3, b-
1, c-2.) 

4. Hjelp barna a lrere Lrere og pakter 76:22-23 til og med ved Guds h@yre hand 
utenat. 

5. Syng eller si teksten til "Jeg har en Fader god" (Barnas sangbok, s. 8). 

Fortell barna om hva du f01er for din himmelske Fader og Jesus Kristus, og hvorfor 
du 0nsker a leve sammen med dem i det celestiale rike. Oppmuntre barna til a 
velge a adlyde budene og motta de aktuelle ordinansene, slik at de vii vrere 
verdige til a leve sammen med var himmelske Fader og Jesus Kristus og med sine 
familier i den h0yeste grad i det celestiale rike. 

Foresla at barna leser Lrere og pakter 76:11-24 hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spmsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Detre 
herlighetsgrader 

Trekk en linje fra riket i den fmste kolonnen til riktig beskrivelse av det i den andre 
kolonnen. 

a. Det celestiale rike 

b. Det terrestriale rike 

c. Det telestiale rike 

I . Dette riket omfatter gode 
mennesker som ikke trodde 
evangeliet da de h0rte det pa 
jorden, men trodde det etter 
d0den. De adl0d noen, men ikke 
alle Guds bud. Dette riket vii ogsa 
omfatte dem som godtok 
evangeliet, men ikke fullt ut rettet 
seg etter budene. 

2. Dette riket omfatter mennesker 
som aldri godtok evangeliet pa 
jorden eller etter d0den. De var 
ulydige mot Guds bud. 

3. Dette riket omfatter medlemmer 
av Kirken som hadde tro pa Jesus 
Kristus, omvendte seg, rettet seg 
etter alle Guds bud og mottok de 
n0dvendige ordinanser. 



Profetenes skole og 
Visdomsordet 

Leksjon 

24 
Formal 

Forberedelse 

Forslag til 
gjennomgaelse 

Oppmerksomhets
vekker 

A hjelpe barna a forsta og 0nske a etterleve Visdomsordet. 

I. Be om Andens velledning og studer Lffire og pakter 88:77-80, 118, 122-127, 
de historiske beretningene i leksjonen og Lffire og pakter 89. Studer sa 
leksjonen og avgj0r hvordan du vii lffire barna historien fra Skriften og den 
historiske beretningen. (Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis 
fra Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: Lffire og pakter 49:18-19, 55:4 og Evangeliets prinsipper 
(311 IO), kapittel 29. 

3. Ve\g diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp 1:11 a oppna formalet med leksjonen. 

4. Fa tak I noe tau, tykk hyssing eller tykt garn, og lag en snare som illustrert: 

Fig. 3 

Ende A Ende A 

5. Neidvendig materiel!: 
Lffire og pakter til hvert barn. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Vis snaren du har \aget, og forklar at jegere noen ganger bruker snarer for a fange 
dyr og fugler. Jegere setter opp snarer pa en sti eller et sted hvor smadyr eller 
fugler kommer for a drikke vann. Noen ganger festes en snare til en gren slik at 
den henger like over stien der et dyr l0per rett i den. Andre ganger plasseres 
snaren pa bakken og dekkes med \0v slik at den ikke er lett a se. Lokkemat kan 
\egges i e\ler nffir snaren for a friste et intetanende dyr e\ler en fugl ti\ a trakke i 
den. Snaren holder fast pa dyret slik at det ikke lett kommer seg fri. 

Knytt ende A pa snaren (se illustrasjonene under "Forberedelse") til en fast 
gjenstand, f.eks. et deirhandtak eller et bordben, e\ler hold den fast i handen. La et 



barn stikke en finger inn i l0kken pa snaren og trekke forsiktig til. Forklar hvordan 
snaren blir strammere nar noe trekker i l0kken. 

Forklar at pa samme mate som jegere setter opp snarer for a fange dyr, har Satan 
satt mange snarer for oss. Han benytter tiltrekkende ting som lokkemat og haper 
a fange oss i en av sine snarer og 0delegge oss (se berikende aktivitet 3). Men 
ved a lsere og f01ge Herrens bud kan vi unnga Satans snarer. 

Historie fra Skriften Lser barna om organiseringen av profetenes skole og om apenbmingen om 
og historisk beretning Visdomsordet, silk det beskrives i skriftstedene oppf0rt under "Forberedelse" og 

f01gende historiske beretninger. Dmft deretter med barna de retningslinjer for helse 
som er gitt i Visdomsordet (L&p 89). 

Diskusjons- og 
anvendelsessp0rsmal 

Profetenes sko/e organiseres 

I Lsere og pakter 88 ga Herren Joseph Smith beskjed om a opprette en skole for a 
undervise Kirkens ledere om evangeliet og forberede dem til a hjelpe Kirkens 
medlemmer. I denne skolen, som ble kalt profetenes skole, skulle Kirkens ledere 
undervise hverandre i evangeliet og andre viktige emner (se L&p 88:77-80). 
Kirkens ledere i Kirtland-omradet begynte a delta i profetenes skole i slutten av 
januar I 833. Skoien ble holdt om kveldene i et rom over Newel K. Whitneys 
butikk. Profeten fortalte mennene at det var viktig a lsere og forkynne evangeliet 
og lsere om verden rundt seg. I tillegg til a studere Skriften og evangeliets 
prinsipper studerte mennene ogsa hebraisk og gresk. 

I 1831 hadde Herren befalt Oliver Cowdery og W.W. Phelps a skrive og velge ut 
skoleb0ker for barn (se L&p 55:4). Etter at Joseph Smith hadde organisert 
profetenes skole for prested0mslederne i Kirken, organiserte han en skole for 
barn. Undervisningen foregikk i 0verste etasje av Kirtland tempel. 140 barn gikk 
pa skolen. 

Herren apenbarer Visdomsordet 

Profetenes skole kom ofte sammen for a dr0fte evangeliet og Kirkens anliggender. 
Mange av mennene mkte eller tygget tobakk under m0tene. (Du kan gjerne 
forklare at pa denne tiden visste ikke folk at tobakk var skadelig for kroppen.) Det 
f0rste bmdrene gjorde nar de kom til m0tene, var a tenne pipene sine. De mkte 
mens de snakket, og nar de ikke mkte, tygget de tobakk. Mens de tygget tobakk, 
spyttet de den ut over hele gulvet. Joseph Smith likte ikke a undervise i skolen "i 
en sky av tobakkmk", og Emma Smith likte ikke a rydde opp i det klinet mennene 
laget med pipene sine og tobakktyggingen (Brigham Young, i Journal of 
Discourses, 12:158). 

Den 27. februar 1833 kom Joseph Smith inn i rommet hvor profetenes skole ble 
holdt. Rommet var fylt av tobakkmk. Joseph var nettopp kommet fra den friske 
luften ute, og lukten av mk virket frast0tende pa ham. Han forlot rommet og 
spurte Herren hva han skulle gj0re med situasjonen. Herren besvarte Josephs 
b0nn med den apenbaringen vi na kaller Visdomsordet (L&p 89). 

Studer f0lgende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 
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• Hva var formalet med profetenes skole? (L&p 88:77-78, 80.) Hva fikk Kirkens 
ledere beskjed om a studere i denne skolen? (L&p 88:78-79.) Hvorfor var det 
viktig for disse lederne a studere og lffire? Fortell barna at Joseph Smith ogsa 
opprettet en skole for barn. Hvorfor er det viktig a lffire for oss alle? Legg vekt 
pa betydningen av a lffire, og oppmuntre barna til a gjeire sitt beste pa Skoien 
og andre steder hvor det undervises. 

• Forklar at mennene som deltok i profetenes skole, ble pabudt a s0ke 
"kunnskap om land og riker" (L&p 88:79). Hvordan kan det a lffire om andre 
land og kulturer hjelpe Kirkens medlemmer til a Vffire gode misjonffirer? 

• Hvordan kan Kirkens medlemmer i dag lffire om evangeliet? (Svarene kan bl.a. 
vffire a ga i Primffir og pa andre av Kirkens m0ter, lytte til eller Iese talene pa 
generalkonferanser, holde familiens hjemmeaften og Iese Skriften sammen i 
familien, og ved personlig studium av Skriften og andre av Kirkens skrifter.) 
Hvorfor er det viktig a studere evangeliet sa vel som skolefag som sprak og 
matematikk? 

• Hvorfor apenbarte Herren Visdomsordet? Hvorfor er det viktig for oss a ta godt 
vare pa vart fysiske legeme? Hvem tror dere de "renkefulle mennesker" som 
nevnes i Lffire og pakter 89:4, kan Vffire? Hvorfor 0nsker Satan at vi skal bruke 
ting (f.eks. tobakkprodukter eller alkoholholdige drikker) som Herren forbyr i 
Visdomsordet? 

• Hva slags mat er sunn for legemet vart if0lge kapittel 89? (Korn, frukt, 
gmnnsaker, sma mengder kj0tt. Se L&p 89:10-16 og berikende aktivitet 4.) 
Hvilket rad har Herren gitt oss angaende s0vn? (L&p 88:124.) Hva loves vi hvis 
vi adlyder Visdomsordet og tar vare pa vare legemer? (L&p 89:18-21. Du kan 
gjerne forklare at enkelte mennesker har funksjonshemninger eller sykdommer 
som hindrer dem i a vffire helt friske selv om de etterlever Visdomsordet. Men 
hvis de adlyder Guds lover, vii tiden komme, enten i dette liv eller det neste, da 
de kan glede seg over enhver velsignelse som nevnes i disse versene.) 

• Hva befaler Herren oss a ikke bruke i kapittel 89? (L&p 89:5, 7-9. Forklar at 
profetene har fortalt oss at "hete drikker" betyr te og kaffe.) Forklar at enkelte 
skadelige ting (f.eks. narkotika) ikke er spesielt nevnt i Visdomsordet, men 
Kirkens ledere lffirer oss at vi ikke skal bruke noe som er skadelig for legeme 
eller sinn. (Hvis barna kommer inn pa legemidler, forklarer du at enkelte stoffer 
kan hjelpe oss nar vi er syke, men de skulle bare brukes under oppsyn av 
foreldre eller lege.) Hva er noen av resultatene av a bruke skadelige stoffer? 

• Hvilken skade kan det ha a ikke rette seg etter Visdomsordet? (Svarene kan 
bl.a. vffire sykdom, fattigdom, Uffirlighet, avhengighet, bilulykker, inaktivitet i 
Kirken og synder som resultat av tap av sunn d0mmekraft.) Forklar at folk pa 
Joseph Smiths tid ikke visste alt vi na vet om de skadelige virkningene av mking 
og bruk av alkohol. Men Herren kjente disse darlige virkningene, og han advarte 
menneskene (se L&p 89:4). Herren visste ogsa at folk som ikke retter seg etter 
Visdomsordet, ogsa mister 0nsket om a adlyde de andre budene og om a bli lik 
Jesus Kristus. Fysiske 0nsker blir viktigere for dem enn andelige 0nsker. 

• Hva kan dere gjeire nar noen tilbyr dere noe som er imot Visdomsordet? (Se 
berikende aktivitet 2.) 
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Berikende 
aktiviteter 
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Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordl'ing. 

1. Forklar at Spencer W. Kimball, Kirkens tolvte president, radet oss til a 
bestemme oss na for a holde Visdomsordet. Les eller la et barn Iese f121lgende 
sitat: 

"Da jeg var ung, tok jeg en uforanderlig bestemmelse om at jeg aldri skulle 
smake te, kaffe, tobakk eller alkohol. Jeg oppdaget at denne faste avgj121relsen 
reddet meg mange ganger gjennom forskjellige erfaringer. Det b121d seg mange 
anledninger da jeg kunne ha tatt en liten tar eller r121kt litt ell er prnvesmakt, men 
den uforanderlige avgj121relsen som sto helt fast, ga meg god grunn og stor 
styrke til a sta imot." (The Teachings of Spencer W. Kimball, red. Edward L. 
Kimball [Salt Lake City: Bookcraft, 1982], s. 164.) 

Forklar at hvis vi bestemmer oss na for hvordan vi vii handle nar vi blir fristet, 
istedenfor a vente til fristelsen er der, vii det vmre lettere for oss a treffe kloke 
valg. Oppmuntre barna til a bestemme seg na for a adlyde Visdomsordet. 

2. La barna rollespille situasjoner hvor de star overfor og motstar fristelser, slik 
som te eller kaffe, tobakk, alkohol eller andre stoffer. Hjelp dem a tenke ut svar 
pa slike argumenter som f01gende: 

• "Bare pr121v det. En gang skader ikke." 

• "Alie gj121r det. Har du ikke lyst til a vmre en av gjengen?" 

• "Alie de ber121mte menneskene pa filmer og pa fjernsyn gj0r det." 

• "Det vii ta deg til a f121le deg vel." 

3. Vis annonser (utklipp fra ukeblader eller aviser) for produkter som er skadelige 
for kroppen. 

• Hvorfor advarer Herren oss mot mennesker som pr121ver a fa oss til a bruke 
ting som Visdomsordet forbyr (se L&p 89:4)? 

Minn barna om snaren du viste som oppmerksomhetsvekker. Sammenlign 
snaren med usunne skikker som a r121ke eller drikke alkohol. La barna studere 
annonsene for a oppdage noe av den lokkematen folk bruker for a pr121ve a 
fange oss i Satans snarer. Annons121rer bruker for eksempel bilder av pene 
mennesker som har det moro, for a fors0ke a fa oss til a tro at r121king og bruk 
av alkohol vii gj121re oss vakre og lykkelige. Disse tingene vii ikke gj0re oss 
lykkeligere eller vakrere, men hvis vi begynner a bruke disse produktene, vii vi bli 
fanget i snaren og kan bli avhengige. 

Forklar at enkelte ting, f.eks. narkotika, ikke blir avertert, men folk som 121nsker at 
vi skal kj121pe og bruke dem, kan benytte lignende argumenter som dem vi ser i 
annonser. 

Forklar at mennesker som er henfalne til usunne produkter som tobakk, alkohol 
eller andre stoffer, har vanskelig for a gi avkall pa dem, selv nar de vet at de er 
skadelige for kroppen og anden deres. Hvis vi har venner eller 
familiemedlemmer som trenger a slutte a bruke slike Stoffer, kan Vi be for dem, 
oppmuntre dem og vmre gode eksempler for dem. 
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4. Skriv noen skriftstedhenvisninger pa tavlen som gir spesifikke rad om hvordan 
vi skal ta vare pa vart legeme, f.eks.: 

L&p 88:124 (fa nok s0vn) 

L&p 89:7 (ikke drikk alkoholholdige drikker) 

L&p 89:8 (ikke bruk tobakk) 

L&p 89:9 (ikke drikk hete drikker som kaffe og te) 

L&p 89:16 (spis korn og frukt) 

Gi barna blyanter og papir, og la dem sla opp disse skriftstedene. La hvert barn 
lage en liste over flere ting han eller hun kan gj0re for a ta vare pa kroppen sin. 
Oppmuntre barna til a ta listene med hjem som en paminnelse om a ta godt 
vare pa kroppen sin. 

5. Forklar at vi ma bruke god d0mmekraft for a ta vare pa kroppen (se L&p 59:20). 
Selv enkelte sunne ting kan voore skadelige hvis vi bruker for mye av dem. 

• Hvordan kan det voore skadelig for kroppen hvis vi mosjonerer for mye? sover 
for mye? spiser for mye av en type mat? 

Fortell barna at pa Joseph Smiths tid var det mange mennesker i Kirtland
omradet i Ohio som var opptatt av hva som var sunt for legemet og hva som 
ikke var det. En gruppe i noorheten som tilh0rte et annet religionssamfunn, 
hadde svoort strenge matvaner og spiste ikke kj0tt (se kapitteloverskrift til L&p 
49). 

La et barn Iese h0yt fra Loo re og pakter 49: 18-19 hva Herren fortalte Joseph 
Smith i mars 1831 om bruk av kj0tt. 

• Hva er noen av grunnene til at Herren satte dyr pa jorden? (For a skaffe oss 
mat og kloor, L&p 49:19.) Hva sier Visdomsordet om a spise kj0tt? (L&p 
89:12.) 

Hjelp barna a forsta at selv om kj0tt er god og akseptabel mat, skulle det 
brukes klokt og med sparsomhet. 

6. Fortell en av f01gende historier med dine egne ord: 

a. Anna Widtsoe, en tidlig konveri:itt til Kirken, ble ikke undervist om 
Visdomsordet for hun hadde voort medlem en tid. Hun drakk ikke alkohol, 
men hun drakk kaffe og te, som var vanlig i Norge, hvor hun bodde. Da Anna 
h0rte om Visdomsordet, var hun "innstilt pa a gi avkall pa te og kaffe, men 
det var vanskelig. Mens hun holdt pa a sy hver kveld til langt over midnatt, 
syntes hun at en kopp kaffe virket oppkvikkende. Etter a ha kjempet i to 
maneder kom hun hjem en dag etter a ha overveiet alvorlig problemet med 
Visdomsordet. Hun hadde bestemt seg. Hun sto midt i rommet og sa h0yt: 
'Aldri mer. Vik fra meg, Satan' og gikk bestemt til kj0kkenskapet, tok ut 
pakkene med kaffe og te og kastet dem inn i ilden. Fra den dagen av brukte 
hun aldri te eller kaffe." ('"Get Behind Me, Satan,"' i Leon R. Hartshorn, red., 
Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, 2 bind [Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1973-75], I :255). 

b. Som ung mann ble LeGrand Richards, som ble Kirkens presiderende biskop 
og senere medlem av De tolv apostlers quorum, invitert av en ung kvinne til a 
spise middag sammen med henne og noen venner pa et dansested. Han 
beskriver hva som hendte under middagen: 



Konklusjon 

Vitnesbyrd 

Forslag til 
hjemmelesning 

Forslag til 
familiedeltakelse 
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"Davi ncermet oss bordet, la jeg merke til at det sto en 0lflaske ved hver 
tallerken. Jeg brastoppet. Jeg sa pa bordet og deretter pa [den unge 
kvinnen]. Hun sa: 'Hva er det, er du for god til a drikke litt 01?' Jeg matte 
bestemme meg fort, sa jeg svarte, idet jeg kalte henne ved navn: 'Ja, jeg gar 
ut fra det, og det trod de jeg du ogsa var. Farvel ... ' Jeg l0p fortere opp 
trappen enn jeg hadde kommet ned. Jeg kan ikke huske a ha sett den piken 
siden den dagen. 

Jeg har ofte tenkt pa den lille episoden og lurt pa om jeg ville ha blitt Kirkens 
presiderende biskop ... hvis jeg hadde tatt den forste 0lflasken. Hvis man 
aldri tar det forste glasset med 01 eller brennevin, vii man aldri beh0ve a 
bekymre seg for det neste. Det samme gjelder ... sigarettmking" (Just to 
Illustrate [Salt Lake City: Bookcraft, 1961], s. 298). 

7. Skriv navn pa noen sunne matslag pa papirlapper (forsikre deg om at du tar 
med mat som er nevnt i L&p 89). La hvert barn velge et papir og pmve a 
beskrive maten som star skrevet der, uten a si navnet. La de andre barna pmve 
a gjette hva slags mat barnet beskriver. 

8. Hvis du underviser sma barn, kan du gjerne bruke Historier fra LEere og pakter, 
kapittel 31, om Visdomsordet. 

Vitne for barna om hvor viktig deter a studere og lcere, spesielt om det som var 
himmelske Fader og Jesus Kristus 0nsker at vi skal gj0re. Fortell barna hvordan 
du blir velsignet ved a adlyde Visdomsordet. Oppmuntre barna til a bestemme seg 
na for a adlyde Visdomsordet og si "nei" til alle skadelige Stoffer de kan bli fristet til 
a bruke. 

Foresla at barna leser Lcere og pakter 89:4-14, 18-21 hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spmsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 



Kirtland tempel bygges Leksjon 

25 
Formal 

Forberedelse 

Forslag til 
gjennomgaelse 

Oppmerksomhets
vekker 

A hjelpe barna a fa et 0nske om a ofre noe for a hjelpe til med a bygge opp Guds 
1-ike. 

1. Be om Andens veiledning og studer Lcere og pakter 88:119-120, 95:1-3, 8, 11-
17, og den historiske beretningen i leksjonen. Studer sa leksjonen og avgj0r 
hvordan du vii lcere barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. 
(Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og 
historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

3. N0dvendig materiel!: 
a. Lcere og pakter til hvert barn. 
b. Papir og en fargeblyant eller blyant til hvert barn. 
c. Bilde 5-25, Kirtland tempel (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 500; 

62431 ). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Gi hvert barn et ark og en fargeblyant eller blyant. Be barna tegne hvert sitt bilde 
av et tempel, og la dem fa noen minutter til dette. La hvert barn vise bildet sitt til 
resten av klassen. 

Forklar at det sannsynligvis ikke var sa vanskelig for barna a tegne et tempel, fordi 
de vet hvordan templer ser ut. De har sett templer eller bilder av templer. Men da 
Joseph Smith ble befalt a bygge et tempel, hadde han aldri sett et tempel, ikke 
engang et bilde av et. Herren apenbarte planene for Kirtland tempel til profeten 
Joseph i et syn. 

Historie fra Skriften Fortell barna om byggingen av Kirtland tempel, slik det beskrives i skriftstedene 
og historisk beretning under "Forberedelse" og i f0lgende historiske beretning (se berikende aktivitet 1). 

Vis bildet av Kirtland tempel pa et passende tidspunkt. 

I desember 1832 befalte Herren Kirkens medlemmer a bygge et tempel i Kirtland i 
Ohio. De skulle bygge "et hus, ja, et b0nnens hus, et fastens hus, et troens hus, et 
lcerdommens hus, et herlighetens hus, et ordens hus, et Guds hus" (L&p 88:119). 

De hellige var svcert fattige, og de visste at templet ville koste en mengde penger, 
derfor begynte de ikke a bygge det med en gang. Seks maneder senere hadde 
de fremdeles ikke begynt pa det. I juni 1833 apenbarte Herren til Joseph Smith at 
han ikke var forn0yd med de hellige fordi de ikke hadde begynt a bygge hans hus. 
Herren sa at de hellige hadde "syndet alvorlig" ved ikke a adlyde denne befalingen 
(L&p 95:3). Kirkens medlemmer omvendte seg fra sin sendrektighet, og fire dager 
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senere begynte menn a hente sten og grave gr0fter som forberedelse til a bygge 
temp let. 

Joseph Smith spurte noen av de andre lederne i Kirken om hvordan de mente 
templet skulle bygges. Noen sa det skulle lages av t0mmer, mens andre sa det 
skulle bygges av plankebord. Joseph sa: "Skal vi, br0dre, bygge et hus til var Gud 
av t0mmer? Nei, jeg har en bedre plan enn det. Jeg har en plan over Herrens hus 
som han selv har gitt, og av denne vii dere snart se forskjellen mellom vare 
antakelser og hans tanker." (Sitert i Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, 
s. 230.) Planene for Kirtland tempel ble vist Kirkens f0rste presidentskap - Joseph 
Smith, Sidney Rigdon og Frederick G. Williams - i et syn. Frederick G. Williams 
rapporterte at Herren ba Joseph komme sammen med sine radgivere, og sa ville 
Herren vise dem hvordan templet skulle bygges (se L&p 95: 14). 

De tre mennene knelte i bmn, og de sa templet i et syn. F0rst sa de det utvendig, 
og deretter syntes bygningen a passere over dem, og de sa det innvendige. 
Frederick G. Williams sa at da Kirtland tempel var ferdig, sa det ut n0yaktig som i 
synet. Under byggingen av templet fors0kte noen a fa Joseph Smith til a forandre 
noe, men Joseph insisterte pa at det skulle bygges n0yaktig slik det var vist i 
syn et. 

Kirtland tempel var ikke helt likt dagens templer, hvor familier blir beseglet for tid 
og all evighet og arbeid utf0res for de d0de. Det var mer som et spesielt m0tehus 
hvor de hellige hadde sine m0ter. Herren fortalte de hellige n0yaktig hvor stort 
tempi et skulle bygges (L&p 95: 15). Det var 33 meter fra bakken til kuppelen. 
Templet ble bygget av sten, og ytterveggene ble dekket med murpuss. lnnvendig 
hadde hovedetasjen tre oppadstigende racier med tre talerstoler hver bade i den 
0stre og den vestre enden. Radene i den ene enden i etasjen var Det 
melkisedekske prested0mmes talerstoler, og radene i den andre enden var Det 
aronske prested0mmes talerstoler. Stolene i rommet var vendbare, slik at 
forsamlingen kunne se i begge retninger. 

Fordi Kirkens medlemmer var sa fattige, matte de ofre mye for a bygge Kirtland 
tempel. Nesten alle menn som kunne arbeide, og som ikke var reist pa misjon, 
hjalp til med a bygge templet. Joseph Smith var formann i stenbruddet, hvor sten 
til veggene ble hugget ut. Pa l0rdager kj0rte de mennene som hadde hester og 
vogner, sten fra stenbruddet til tempeltomten, slik at murerne hadde nok sten a 
arbeide med gjennom uken. 

Emma Smith hadde oppsyn med kvinnene i Kirtland som sydde klEBr til mennene 
som arbeidet pa templet. Kvinnene laget ogsa tepper og forheng av hvitt lerret. 
Forhengene ble hengt opp fra taket i templet og kunne brukes til a dele av de 
store rommene i f0rste og annen etasje i mindre rom. Det ble ogsa hengt opp 
forheng over talerstolene som kunne avsondre disse ved behov. 

Mange mennesker arbeidet pa templet hver dag. Fordi de ga alt de hadde av 
penger til a bygge templet, hadde arbeiderne til tider ikke mye mat eller pene klCBr. 
Daniel Tyler mintes: 

"Hvor ofte har jeg ikke sett disse ydmyke, trofaste Herrens tjenere pa hjemvei etter 
en hel dags slit i stenbruddet eller pa bygningen mens veggene var i ferd med a 
reises, trette og utmattet, men med muntre ansikter, med noen fa pund grovmalt 
korn som var donert. Og nar det gjaldt folk som ikke hadde noen ku som kunne gi 
dem litt melk, var kornet noen ganger alt de og deres familier hadde a leve av i 
dagevis. Nar de fikk litt mel, sm0r eller kj0tt, var det luksus for dem. Enkelte 
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ganger ble det donert ... litt ... melasse, men oftest matte mennene s0ke jobb et 
annet sted for a skaffe seg noen liter, og sa vende tilbake til arbeidet pa templet." 
(Sitert i Karl Ricks Anderson, Joseph Smith's Kirtland: Eyewitness Accounts, 
s. 161.) 

Kirkens ledere og medlemmer ba om Herrens hjelp til a fullfore templet. En mate 
Herren besvarte deres b0nner pa, var a sende noen velstaende medlemmer til 
Kirtland. Disse medlemmene hadde penger til a betale tilbake de pengene 
medlemmer av Kirken skyldte i banken, slik at banken ikke ble eier av templet. 

Kirkens medlemmer matte beskytte templet mot mobber som fors0kte a 
0delegge det. Noen menn fikk svc::ert lite s0vn fordi de bygde pa templet om 
dagen og satt vakt ved templet med sine gevffirer om natten. Mobben truet ogsa 
profeten og andre av Kirkens ledere pa livet. Oliver Huntington, Joseph Smiths 
liwakt, fortalte om en episode: 

"Pa en tid da Joseph Smith ble voktet dag og natt av sin bmdre mot void ·fra 
mobben, ... oppholdt han seg i et t0mmerhus om natten. Flere bmdre var 
sammen med ham og avtalte hvem som skulle holde vakt om natten. 

Joseph lyttet til en liten gutt som holdt b0nn i rommet ved siden av. Gutten ba for 
profeten, at han matte Vffire trygg for sine fiender, mobben, om natten. 

Da gutten var ferdig med sin b0nn, vendte Joseph seg til sine bmdre og ba dem 
alle ga til sengs og sove og hvile den natten, for Gud hadde h0rt og ville besvare 
guttens b0nn. Alie gikk til sengs og sov trygt og uforstyrret til morgenen." (Sitert i 
Anderson, s. 165.) 

Kirkens medlemmer samlet inn knuste fat og glass til a blande i murpussen for at 
templet skulle bli vakrere. Da templet var ferdig, glitret det i pussen utenpa templet 
nar solen skinte pa det. 

Herren befalte de hellige a bygge Kirtland tempel fordi han trengte et sted der han 
og andre himmelske sendebud kunne komme for a gjengi viktige 
prested0msn0kler. De hellige trengte ogsa et sted hvor de kunne komme sammen 
og lffire av sine ledere. Det var en stor oppgave a bygge Kirtland tempel, men 
medlemmene arbeidet hardt og hadde tro pa at Herren ville hjelpe dem med a 
utfore det han hadde bedt dem om. I mars 1836 var templet klart til innvielse. 

Studer f01gende spmsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du foler best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hva slags bygning befalte Herren de hellige a bygge? Be barna folge med i sine 
egne b0ker mens et barn leser Lffire og pakter 88:119. Hvorfor er det viktig at 
Herrens hus er alt dette? Hva er kan vi gj0re for at vare hjem skal bli slik? (Se 
berikende aktivitet 2.) 

• Hvorfor var Herren misforn0yd med de hellige i juni 1833? (L&p 95:3.) Hvorfor 
ventet de hellige med a begynne a bygge templet? Har dere noen gang utsatt a 
gjme noe dere visste dere skulle gjme, fordi dere var redde eller ikke visste 
hvordan dere skulle utfme det? La barna fortelle om eventuelle slike erfaringer 
de har lyst til a dele med de andre. Hva lovet Herren de hellige hvis de holdt 
hans bud? (L&p 95:11.) Hva sa han ville skje hvis de ikke holdt hans bud? (L&p 
95: 12.) Hva lover Herren oss hvis vi holder hans bud? Hva skjer hvis vi ikke 
holder hans bud? 
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• Hvem ga dem planene ti\ templet? (L&p 95: 13-14.) Hvordan fant Kirkens 
med\emmer ut hva disse planene gikk ut pa? Hvem sa planene i et syn? 

• Hva var noen av formalene med Kirtland tempel? (L&p 95: 16-17 .) Hva er noen 
av formalene med dagens templer? 

• Pa hvilke mater matte de hellige ofre for a bygge Kirtland tempel? Hvilke offer 
har dere gjort for Kirken? Hvilke offer kan dere bli bedt om a gi i fremtiden for a 
hjelpe ti\ med a bygge opp Guds rike? (Se berikende aktiviteter 3 og 4.) 

• Hva tror dere de hellige f0lte da de sa Kirtland ternpel ferdig? Hva f0ler dere nar 
dere ofrer noe for a gjme noe dere blir bedt om? 

Du kan bruke en eller flere av f0lgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1. Ta med deg gjenstander som er representative for ting som nevnes i den 
historiske beretningen, f.eks. en sten, hvitt stoff som skal forestille forheng, et 
fat eller en glassgjenstand, en nal, grovmalt korn, lekepenger (eller smamynter) 
og et ur (til a representere tiden som ble brukt til a bygge templet). 

I begynnelsen av klasseperioden lar du hvert barn velge en gjenstand. Nar du 
nevner hver av gjenstandene mens du forteller den historiske beretningen, ber 
du barnet legge frem gjenstanden pa bordet eller gulvet. Nar du er ferdig med 
den historiske beretningen, dmfter dere hvordan hver av gjenstandene 
representerer noe de hellige ofret for a hjelpe til med a bygge templet. 

2. Skriv hver beskrivelse fra Lcere og pakter 88:118 ("et b0nnens hus", "et fastens 
hus" osv.) pa forskjellige papirlapper, og legg lappene i en beholder. 

La hvert barn (eller to og to, hvis k\assen er stor) velge minst en papirlapp fra 
beholderen. Les, eller la et barn Iese, Lcere og pakter 88:119 h0yt, og la barna 
legge uttrykkene i riktig rekkef01ge nar skriftstedet blir lest. La barnet (eller 
barna) som valgte lappen, foresla en mate som barn kan bidra pa for at deres 
hjem skal fa den egenskapen som blir beskrevet. (For eksempel: "Jeg kan gjme 
mitt hjem til et b0nnens hus ved a vcere cerb0dig under personlige b0nner og 
familieb0nner", eller "Jeg kan gjme mitt hjem til et ordens hus ved a legge 
klcerne og lekene mine pa plass.") La sa de andre barna komme med flere 
forslag. 

Oppmuntre barna til a velge en eller to ting a arbeide pa gjennom uken for a 
gj0re sine hjem mer som et Herrens hus. 

3. Skriv hver bokstav i ordet offer pa forskjellige papirlapper. Bland bokstavene og 
la barna sortere dem for a stave ordet. 

• Hvilke offer gjorde de hellige i Kirtland for a bygge templet? 

• Hvilke offer har dere sett med\emmer av Kirken i dag gjme for a komme til 
templet? 

Fortell om noen du kjenner som har ofret for a komme til templet, eller fortell 
med egne ord f01gende historie som eldste Claudio R.M. Costa i De syttis annet 
quorum har fortalt: 
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"En mann jeg traff, levde et enkelt liv i en liten by midt i Amazonas. Dahan var 
blitt d0pt sammen med sin familie, klarte han nesten ikke vente til han hadde 
VEBrt medlem av Kirken i ett ar Sa han kunne reise til templet med sin hustru og 
sine barn. Sao Paulo tempel i Brasil Jigger meget langt fra Amazonas. Det tar 
vanligvis ·fire dager med bat og fire dager med buss a komme til templet - ca. 
en ukes reise. Denne mannen var m0belsnekker. Hvordan skulle han fa spart 
nok penger til a betale [reiseutgifter] for seg selv, sin hustru og sine barn? Selv 
om han arbeidet hardt i mange maneder, tjente han lite. 

Da tiden kom til a reise til templet, solgte han alle sin m0bler og maskiner - selv 
den elektriske sagen og sitt eneste transportmiddel, en motorsykkel - alt han 
hadde, og dro til templet sammen med sin hustru og sine barn. Det tok atte 
dager a komme til Sao Paulo. Etter a ha tilbragt fire vidunderlige dager i 
templet, der de utf0rte Herrens arbeid, matte denne familien reise i syv dager til 
for a komme hjem igjen. Men de dro lykkelige tilbake og f0lte at deres strev og 
vanskeligheter ikke var noe a snakke om sammenlignet med den store lykke og 
velsignelse de hadde opplevd i Herren hus." (Lys over Norge, jan. 1995, s. 25.) 

4. Pa kort eller sma papirlapper skriver du noe som barna kanskje ma ofre for a 
gj0re, f.eks. komme til et m0te i kirken, faste, betale tiende, utf0re et 
tjenesteprosjekt eller vrere misjonrer. Lag minst ett kort til hvert barn i klassen. 

La hvert barn velge et kort, Iese det for klassen og nevne en eller to mater som 
handlingen pa kortet kan medf0re offer pa. Hjelp deretter alle barna a tenke 
over hvordan de kan bli velsignet ved a yte offer for a gj0re det Herren ber om. 

5. Ta med to like sett byggeklosser (eller papir klippet som byggeklosser) som kan 
brukes til a forme en liten bygning. Del barna i to grupper, og la dem sitte slik at 
de ikke kan se hva den andre gruppen gj0r. La den ene gruppen "bygge" et 
tempel med sine klosser, og la dem gi veiledning til den andre gruppen om 
hvordan de skal bygge et identisk tempel. La den andre gruppen pmve a bygge 
et identisk tempel ved a f01ge veiledningen, uten a se pa den f0rste gruppens 
tempel. (Du ma kanskje sette en tidsfrist for denne aktiviteten.) 

Nar den andre gruppen er ferdig med a bygge, lar du dem se pa de andres 
tempel og foreta eventuelle n0dvendige korrigeringer for at de skal bli like. Minn 
barna pa at Joseph Smith ikke bare mottok muntlig veiledning om hvordan 
Kirtland tempel skulle bygges, men han sa ogsa templet i et syn, sa han visste 
n0yaktig hvordan det skulle bygges. 

6. Syng eller fremsi teksten til "Jeg ser var Herres tempel" (Barnas sangbok, 
s. 99). 
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Beer ditt vitnesbyrd om at nar vi gjm det Herren ber oss om, selv om det krever et 
stort offer, vii han hjelpe og velsigne oss. 

Foresla at barna leser Lcere og pakter 88: 119 og 95: 11-12 hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f .eks. en 
historie, et spmsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsbcmn. 
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A hjelpe barna a torsta at prested0msn0kler som gir myndighet til a utf0re 
misjonc.:er- og tempelarbeid, ble gjengitt i Kirtland tempel. 

I. Be om Andens veiledning og studer Lcere og pakter I 09: 1-16 (en del av 
innvielsesb0nnen som ble holdt i Kirtland tempel), Lcere og pakter 11 O og den 
historiske beretningen i leksjonen. Studer sa leksjonen og avgjm hvordan du vii 
lcere barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se 
"Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og historiske 
beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: Resten av Lcere og pakter I 09 og Evangeliets prinsipper 
(3111 O 170), kapittel 14. 

3. Velg diskusjonsspmsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. N0dvendig materiel!: 
a. Lcere og pakter til hvert barn. 
b. Noen n0kler i forskjellige stmrelser og fasonger (hvis du ikke kan skaffe 

virkelige n0kler, kan du tegne noen n0kler pa tavlen f0r klasseperioden). 
c. Bilde 5-15, D0peren Johannes overdrar Det aronske prested0mme 

(bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 407; 62013); bilde 5-16, 
Gjengivelsen av Det melkisedekske prested0mme (bildesettet Kunst inspirert 
av evangeliet 408; 62371 ); bilde 5-25, Kirtland tempel (bildesettet Kunst 
inspirert av evangeliet 500; 62431 ). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Vis noen n0kler i forskjellige stmrelser og fasonger (eller vis til dem du har tegnet 
pa tavlen). 

• Hvorfor bruker vi n0kler? Hvordan bruker vi dem? 

• Hva tror dere disse n0klene vii apne? 

• Hva ville skje hvis vi mistet en n0kkel til noe som var last? 

Forklar at prested0msn0kler er svcert viktige i Kirken, men deter ikke slike n0kler 
som de vi na har sett. De er ikke laget av metall og kan ikke holdes i handen eller 
legges i lommen. Nar vi snakker om prested0msn0kler, mener vi makt og 
myndighet, som gis profeten og andre prested0msledere ved handspaleggelse, 
for a lede Guds verk pa jorden. Kirkens president har alle prested0mmets n0kler, 
og andre prested0msledere har noen av dem. Prested0msbcerere kan bare utfme 
prested0msordinanser etter a ha fatt myndighet av dem som har de aktuelle 
prested0msn0klene. Fm en far kan d0pe sitt barn, for eksempel, ma han fa 
tillatelse "fra biskopen. 
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Minn barna pa at prested0mmet ikke fantes pa jorden under frafallet. 
Prested0mmet og n0klene til a lede prested0mmets myndighet matte gjengis, slik 
at Kirken kunne bli gjenopprettet og Kirkens medlemmer kunne motta alle 
evangeliets velsignelser. 

• Hvem gjenga Det aronske prested0mme til Joseph Smith? (Vis bildet av 
d0peren Johannes som gjengir Det aronske prested0mme.) 

• Hvem gjenga Det melkisedekske prested0mme til Joseph Smith? (Peter, Jakob 
og Johannes. Vis bildet av gjengivelsen av Det melkisedekske prested0mme.) 

Forklar at en av grunnene til at Kirtland tempel ble bygd, var a fa et sted hvor 
Herren og hans tjenere kunne gjengi flere n0kler til prested0msmyndighet. 

Undervis barna om innvielsen av Kirtland tempel og de syn som ble mottatt i 
templet en uke senere, slik det beskrives i f01gende historiske beretning og i 
skriftstedene under "Forberedelse". Vis bildet av Kirtland tempel pa et passende 
tidspunkt. 

Du kan gjerne repetere fra forrige leksjon noen mater som de hellige ofret pa for a 
bygge templet. Minn barna pa at Kirtland tempel ikke var beregnet for de 
ordinanser vi na utf0rer i templer. Det hadde ingen d0pefont til a utf0re dap for de 
d0de og ingen altere for tempelvielser. Det var snarere et hellig sted hvor 
himmelske personer kunne komme for a gjengi prested0msn0kler, og et m0tehus 
hvor de hellige kunne sa1Tiles for a tilbe og lcere om evangeliet. 

S0ndag 27. mars 1836 ble Kirtland tempel innviet til Herren. lnnviet betyr at 
Kirkens ledere holdt en spesiell b0nn og ba Herren akseptere og velsigne templet 
og alle de menneskene som ville komme dit. Hundrevis av hellige kom til Kirtland 
til innvielsen. Enkelte reiste lange strekninger for a delta. Det var nesten tusen 
sitteplasser i templet, men mange flere 0nsket a overvcere innvielsen. Profeten ba 
dem som ikke fikk plass i templet, om a holde et eget m0te i skolehuset i 
ncerheten, og torsdagen etter ble innvielsesseremonien gjentatt for at disse skulle 
fa h0re den. 

I tillegg til innvielsesb0nnen ble det under det syv timer lange innvielsesm0te 
sunget salmer, baret vitnesbyrd, nadverden ble utdelt, Sidney Rigdon holdt en to 
og en halv times tale, og det ble avholdt en h0ytidelig forsamling, hvor Joseph 
Smith og andre ledere i Kirken ble oppholdt. 

Profeten Joseph Smith leste innvielsesb0nnen, som han hadde mottatt gjennom 
apenbaring. Denne b0nnen er nedtegnet i Lcere og pakter 109. I b0nnen takket 
profeten var himmelske Fader for de velsignelsene han hadde gitt Kirkens 
medlemmer. Joseph ba om at templet matte vcere et sted for b0nn, faste, tro, 
lcerdom, herlighet og orden (se L&p 109:8, 17), og om at de som kom til templet, 
matte vokse i tro og visdom (se L&p 109:14-15). Han ba Herren godta templet og 
gj0re det til et hellig sted (se L&p 109:4, 12-13). Etter b0nnen sang koret "Guds 
and som en ild" (Sa/mer, nr. 2), som var blitt skrevet av William W. Phelps til 
innvielsen av templet. Deretter tok forsamlingen del i nadverden og avsluttet 
gudstjenesten med det hellige hosianna-ropet: de l0ftet hendene over hodet og 
ropte tre ganger: "Hosianna, hosianna, hosianna for Gud og Lammet, amen, 
amen og amen." 

I dag blir templer innviet etter m0nster av innvielsen av Kirtland tempel. Profeten 
(eller en han utvelger) holder innvielsesb0nnen, "Guds and som en ild" blir sunget, 
og hele forsamlingen deltar i hosianna-ropet. 
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Den dagen Kirtland tempel ble innviet, velsignet Herren sine hellige for deres offer 
forbundet med a bygge templet. Alie som var til stede, fellte andakt og glede. 
Mange sa engler eller h0rte engler synge, og andre sa syner, profeterte eller talte i 
tunger. Flere sa et himmelsk sendebud, som Joseph Smith sa var apostelen Peter, 
i templet. Han var kledd i en lang kappe og sandaler, og satt i nmrheten av 
profetens far. 

Helt sma barn fikk ikke lov a komme til tempelinnvielsen. En s0ster som hadde 
reist langt for a komme til innvielsen, gikk til Joseph Smith senior, patriarken, med 
sitt seks uker gamle barn. Hun var meget oppbrakt fordi hun ikke kjente noen 
som kunne passe babyen hennes, men hun kunne ikke holde ut a ga glipp av 
innvielsen. Patriark Smith ba moren om a ta med seg barnet, og lovet henne at 
babyen ikke skulle forstyrre m0tet. Hans l0fte Viste seg a bli oppfylt: spebarnet 
forholdt seg stille, selv om innvielsesm0tet varte svmrt lenge. 

Om kvelden ble det avholdt et prested0msm0te. Mer enn fire hundre menn var til 
stede. I innvielsesb0nnen tidligere pa dagen hadde Joseph Smith bedt om at 
templet matte "bli fylt ... som med en mektig susende vind" (L&p "109:37) for a vise 
at var himmelske Fader og Jesus Kristus fant behag i templet. Dette skjedde pa 
prested0msm0tet. Profeten skrev: 

"En lyd h0rtes som lyden av brusende, mektige vinder som fylte templet, og hele 
forsamlingen reiste seg samtidig, pavirket av en usynlig makt. Mange begynte a 
tale i tunger og profetere. Andre sa herlige syner, og jeg sa at templet var fylt med 
engler og erklmrte denne kjensgjerning for forsamlingen. Folk fra nabolaget kom 
l0pende til, (de h0rte den usedvanlige lyden inne i bygningen og sa et klart lys som 
en ilds0yle hvile pa templet), og var forbauset over det som fant sted. Dette 
fortsatte inntil m0tet ble avsluttet kl. 2300." (History of the Church, 2:428, sitert i 
"Herrens hus" av James E. Talmage, s. 97.) 

En uke senere, etter s0ndagens ettermiddagsgudstjeneste, gikk Joseph Smith og 
Oliver Cowdery inn i templet og senket forhengene rundt Det melkisedekske 
prested0mmes talerstoler sa de kunne vmre for seg selv og be. Mens de ba, 
mottok de et vidunderlig syn (se L&p 110). De sa Frelseren, som kom for a godta 
templet. De sa ogsa de fordums profetene Moses, Elias og Elijah, som kom for a 
gi Joseph og Oliver prested0msn0kler som ga dem myndighet til a Utf0re 
misjonmr- og tempelarbeid. Ethvert medlem av Kirken i dag er velsignet pa grunn 
av de prested0msn0klene som ble gjengitt i Kirtland tempel. 

Etter disse hellige begivenhetene fortsatte Kirtland tempel a vmre et m0tested for 
de hellige til de ble tvunget til a forlate Ohio. 

Studer f0lgende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du f0ler best vii hjelpe barna a. forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvorfor bygde de hellige Kirtland tempel? (L&p I 09:2-3, 5, 14-15.) Pa hvilke 
mater var Kirtland tempel forskjellig fra de templene vi har i dag? 

• Hva slags hus skulle Kirtland tempel vmre? (L&p I 09:16.) Forklar at templet 
skulle vmre et hellig sted hvor de hellige kunne komme nmrmere sin himmelske 
Fader og Jesus Kristus gjennom tilbedelse. 

• Hvordan fikk de hellige se at var himmelske Fader og Jesus Kristus fant behag i 
Kirtland tempel? Hvordan vitner Den hellige and om viktige ting for oss? Forklar 
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at de begivenhetene som fant sted denne innvielsesdagen, i sannhet var 
mirakul0se. Vanligvis forteller Den hellige and oss viktige ting ved a gi oss 
varme, gode f0lelser. 

• Hvem viste seg f0rst for Joseph Smith og Oliver Cowdery i Kirtland tempel? 
(L&p 110:2.) Hvordan sa Frelseren ut? (L&p 110:3.) Hva fortalte han Joseph og 
Oliver om Kirtland tempel? (L&p 110:7.) Hvem andre viste seg for Joseph og 
Oliveri templet samme dag? (L&p 110:11-13.) 

• Hvilke prested0msn0kler ga Moses til Joseph Smith og Oliver Cowdery? (L&p 
110:11.) Forklar at disse n0klene gir profeten myndighet ti\ a sende misjoncerer 
ut for a forkynne evangeliet over hele verden. Hvorfor er det viktig for Kirken a 
sende misjoncerer ut til hele verden? 

• Hvilke velsignelser nyter vi, som medlemmer av Kirken, godt av som andre 
trenger a fa? (Se berikende aktivitet I .) Hvordan kan vi hjelpe andre a \cere om 
evangeliet og velsignelsene som f0lger det? 

• Hvilke prested0msn0kler gjenga Elijah? (L&p 110: 13-16.) Forklar at disse n0kler 
kalles n0klene til den beseglende myndighet. De gir profeten (og andre han 
utnevner) myndighet til a utfme alle ordinanser i templet som gjm det mulig for 
bade de levende og de d0de a bli beseglet til hverandre som ektemenn og 
hustruer og som familier. Hvordan kan du og din familie bli velsignet pa grunn av 
tempelordinanser? (Se berikende aktivitet I .) Hjelp barna a forsta at alle barn 
som blir f0dt etter at deres foreldre er gift eller beseglet i templet, automatisk er 
beseglet til sine foreldre. Vi sier at de er f0dt i pakten. Barn som ikke er f0dt i 
pakten, kan bli beseglet til sine foreldre i templet. 

• Hvordan ble de hellige velsignet for det de ofret for a bygge Kirtland tempel? 
Hvordan blir vi velsignet i dag pa grunn av de begivenhetene som fant sted i 
Kirtland tempel? 

Du kan bruke en eller 1'1ere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I. For a hjelpe barna a forsta hvilket ansvar de har som medlemmer av Kirken for 
a forkynne evangeliet og delta i tempelordinanser, lager du en kopi til hvert barn 
av arbeidsarket i slutten av leksjonen. Gi barna b\yanter og la dem fylle ut arket. 
(Hvis du ikke kan fa laget en kopi ti\ hvert barn, skriver du av arbeidsarket pa 
tavlen og lar barna fylle det ut sammen.) Dmft svarene sammen som klasse. 
(Svar: 1-evangeliet, 2-tempel, 3-beseglet, 4-for evig, 5-tempelarbeid, 6-
evigheten.) 

2. La barna fremfme f0lgende oppleserteater for a hjelpe dem til a forsta n0klene 
som ble gjengitt i Kirtland tempel. Manuskriptet er skrevet for atte deltakere 
(Moses, Elias, Elijah, Joseph Smith og fire talere uten oppgitt navn). Del opp 
eller sla sammen roller etter antall barn i klassen. Du kan gjerne \age navneskilt 
til deltakerne. La barna Iese setningene sine i rekkef01ge (du kan gjerne lage 
kopier av manuskriptet). 



1. taler: 

2. taler: 

Moses: 

3. taler: 

4. taler: 

Moses: 
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Fordums profeter gjenga prested0msn0kler til Joseph Smith og 
Oliver Cowdery i Kirtland tempel. 

Disse n0kler gir Kirkens ledere makt og myndighet til a lede 
misjoncerarbeid og tempelarbeid. · 

Jeg heter Moses. Jeg er en Guds profet. 

Moses ble f0dt i Egypt og ble oppdratt av Faraos datter. 

En dag mens Moses gjette sauer, talte Gud til ham fra en 
brennende tornebusk. 

Gud befalte meg a samle Israels barn i Egypt og f0re dem til 
l0ftets land. 

Joseph Smith: Jeg er Joseph Smith. Moses viste seg for Oliver Cowdery og 
meg i Kirtland tempel. Han ga oss de prested0msn0klene han 
hadde til a samle Israel. 

1. taler: 

2. taler: 

3. taler: 

Fordi n0klene til innsamlingen ble gjengitt, blir millioner av 
mennesker i verden i dag samlet til Kirken av misjoncerer. 

Abraham var ogsa en profet. Gud lovet Abraham at alle 
nasjoner pa jorden ville bli velsignet med evangeliet og 
prested0mmet gjennom hans barn. Gud ga Abraham og hans 
barn ansvar for a bringe evangeliets velsignelser til hele verden. 

Abraham hadde en s0nn som het Isak. Isak hadde en s0nn som 
het Jakob. Jakob hadde tolv s0nner, og deres familier ble Israels 
tolv stammer. Ethvert medlem i Kirken tilhmer en av Israels stammer. 

4. taler: Som medlemmer av Abrahams familie 0nsker vi a hjelpe alle pa 
jorden til a bli d0pt og beseglet i templet. Hvis vi er trofaste, kan 
vi derfor leve for evig sammen med vare rettferdige familie
medlemmer og med var himmelske Fader og Jesus Kristus. 

Joseph Smith: Elias viste seg i Kirtland tempel og ga Oliver og meg n0klene til 
Abrahams velsignelser. 

1. taler: 

Elijah: 

2. taler: 

Elijah: 

Nar mennesker na slutter seg til Kirken, kan de motta de 
samme evangeliets velsignelser som ble gitt til Abraham. 

Jeg heter Elijah. Jeg er en profet. Jeg levde i Israel pa 
gammeltestamentlig tid. 

Gud fortalte Elijah at alt han beseglet pa jorden, ogsa ville vcere 
beseglet i himmelen. 

Jeg var den siste profeten pa jorden som hadde n0klene til Det 
melkisedekske prested0mmes beseglende myndighet f0r Jesu 
Kristi tid. 

3. taler: Med den beseglende myndighet kan en mann og en kvinne 
forenes som ektemann og hustru, og familier kan besegles for 
dette livet og for evigheten i hellige templer. 

Joseph Smith: Elijah gjenga prested0msn0klene til den beseglende myndighet 
til Oliver og meg i Kirtland tempel. 

4. taler: Fordi disse n0klene ble gjengitt, kan rettferdige familier leve 
sammen for evig. 

143 



Konklusjon 

Vitnesbyrd 

Forslag til 
hjemmelesning 

Forslag til 
familiedeltakelse 

144 

3. Med godkjennelse fra din Primcer-president kan du be medlernmer av en familie 
som nylig er blitt beseglet, om a komme til klassen og bruke tre til fem minutter 
pa a fortelle barna om hvordan de forberedte seg til a reise til templet, og hva 
de f01te da de ble beseglet som familie. 

4. Fortell om en erfaring du har hatt med a overvcere en tempelinnvielse eller 
bes0ke et tempel. (Med godkjennelse fra din Primcer-president kan du gjerne 
be en person i wardet/grenen som har vcert til stede ved en tempelinnvielse, 
om a snakke med barna om sin erfaring.) lnnby barna til a fortelle om erfaringer 
de har hatt med templer. 

Du kan gjerne fortelle f01gende om Sylvia Cutler Webbs erfaring. Som ung pike 
var hun til stede ved innvielsen av Kirtland tempel: 

"Ett av mine tidligste barndomsminner er innvielsen av [Kirtland] tempel. Min far 
tok oss pa fanget og fortalte oss hvorfor vi skulle dit og hva det vii si a innvie et 
hus til Gud. Og selv om jeg var meget liten pa den tiden, minnes jeg tydelig 
anledningen. Jeg kan se tilbake i tiden og se, som dengang, profeten Joseph 
staende med sine hender l0ftet mot himmelen, med askeblekt ansikt og tarer 
rennende nedover kinnene, mens han talte denne rninneverdige dag. Det virket 
som om nesten alle grat. Huset var sa fullt at barna for det meste satt pa de 
voksnes fang. Min s0ster satt pa fars fang, jeg pa mors. Jeg kan tll og med 
huske kjolene vi hadde pa oss. Mitt sinn var for ungt den gangen til a fatte den 
fulle betydning av det hele, men etterhvert som tiden gikk, gikk det mer og mer 
opp for meg, og jeg er meget takknemlig for at jeg var sa privilegert og kunne 
vcere der." (Sitert i Karl Ricks Anderson, Joseph Smith's Kirtland: Eyewitness 
Accounts [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1989], s. 182-83). 

5. Syng eller "fremsi teksten til "Guds and som en ild" (Sa/mer, nr. 2) eller "I all 
evighet" (Barnas sangbok, s. 98). 

Gi uttrykk for din takknemlighet for at var himmelske Fader har gjengitt 
prested0msn0klene til misjoncerarbeid og beseglende ordinanser til jorden. Hjelp 
barna a forsta at pa grunn av de begivenhetene som fant sted i Kirtland tempel, 
kan de og deres familier vcere medlemmer av Kirken og fa anledning til a bli 
beseglet som familier. Du kan gjerne fortelle hva du f01er for a vcere medlem av 
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og vite at din familie er, eller kan bli, 
beseglet til deg for evighet. 

Foresla at barna leser Lcere og pakter 110 hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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N0kler ble gjengitt 
i Kirtland 
tempel 

Fyll ut tomrommene nedenfor med ett av f01gende ord eller uttrykk: tempe/, evigheten, 
evange/iet, beseglet, for evig, tempelarbeid. 

Nar jeg deler (I) ____ med andre, kan mennesker lcere om Kirken, bli d0pt og 

motta (2) ____ ordinanser. 

Nar jeg blir (3) ___ til min mann eller hustru i templet, kan min familie vcere 

sammen (4) ___ hvis vi er trofaste. 

Nar jeg utfmer (5) ______ for de d0de, kan de bli beseglet til sine familier for 

(6) ___ _ 
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A hjelpe barna a forsta at selv om vi opplever problemer og pr0velser, vii vi bli 
velsignet hvis vi er lydige og holder ut til enden. 

I. Be om Andens veiledning og studer Lmre og pakter 82:!0 og 57:1-6, de 
historiske beretningene i leksjonen og Lmre og pakter 97:1-2, 98:1-6, 11-14, 
22-27, IOI :1-9. Studer sa leksjonen og avgjm hvordan du vii lmre barna 
historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se "Forberedelse til 
leksjonen", s. VI og VI I og "Undervis fra Skriften og historiske beretninger", s. VI I 
og IX.) 

2. Tilleggslesning: Ether 13:1-8, Lmre og pakter 45:64-67, 90:34 og Evangeliets 
prinsipper (3111 O 170), kapittel 41 . 

3. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. 0v deg pa den kjemiske reaksjonen som brukes som oppmerksomhetsvekker. 
Ta med deg natron, eddik, maleskjeer og to apne beholdere som er store nok til 
a romme reaksjonen. Hvis du velger den alternative oppmerksomhetsvekkeren, 
tar du i stedet med en blyant og en kopi av f0lgende budskap til hvert barn: 

Gu de rkon stant. Hanvi lall tidvel signeos sna rvi adly derh am. 

5. N0dvendig materiel!: 
a. Lmre og pakter til hvert barn. 
b. Blide 5-26, De hellige drives ut ·fra Missouri. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Sett to apne, tomme beholdere pa et bord. I en av beholderne lager du en kjemisk 
reaksjon ved a blande en teskje natron med to spiseskjeer eddik (hvis du ikke har 
disse stoffene, kan du bruke den alternative oppmerksomhetsvekkeren nedenfor). 
La et barn pr0ve det samme eksperimentet i den andre beholderen. Legg merke 
tll at det resulterer i den samme kjemiske reaksjonen begge gangene. Nar eddik 
og natron blir blandet, fremkaller de en lik reaksjon hver gang. Denne reaksjonen 
er konstant. Be barna definere ordet konstant (mulige synonymer kan vmre 
uforanderlig, palitelig, ti! a stole pa, alltid den samme). 

Forklar at var Fader i himmelen er konstant og uforanderlig. Nar han gir et l0fte, 
kan vi stole pa at han holder det. La et barn Iese Lmre og pakter 82: I 0 h0yt. 
Forklar at uansett hvilke pr0velser og problemer vi har, vii vi til slutt motta de 
lovede velsignelser hvis vi er trofaste og lydige. 
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Gi hvert barn en blyant og en kopi av budskapet. Forklar at bokstavene i 
budskapet er i riktig rekkef0lge, men mellomrommene mellom ordene er ikke pa 
riktig sted. Be barna unders0ke budskapet og sette en strek der hvert mellomrom 
skulle vcere. Si til barna at de ikke skal mpe budskapet for alle har fatt sjanse til a 
bli ferdige. 

La et barn Iese det riktige budskapet h0yt ("Gud er konstant. Han vii alltid velsigne 
oss nar vi adlyder ham"). Be barna definere ordet konstant (mulige synonymer kan 
vcere uforanderlig, palitelig, ti! a stole pa, al!tid den samme). 

Forklar at var Fader i himmelen er konstant og uforanderlig. Nar han gir et l0tte, 
kan vi stole pa at han holder det. La et barn Iese Lcere og pakter 82:10 h0yt. 
Forklar at uansett hvilke pmvelser og problemer vi har, vii vi til slutt motta de 
lovede velsignelser hvis vi er trofaste og lydige. 

Historie fra Skriften 
og historisk beretning 

Legg vekt pa betydningen av alltid a adlyde Guds bud og befalinger nar du lcerer 
barna om det nye Jerusalem (Sion), om forf0lgelsen de hellige i Jackson County i 
Missouri led, og om at de til slutt ble utdrevet ·fra omradet, slik det beskrives i de 
historiske beretningene nedenfor og i skriftstedene under "Forberedelse". Vis 
bildet pa et passende tidspunkt. 

Stedet for Sion blir apenbart og landet innviet 

Profeter i Mormons bok profeterte at en hellig by kalt Sion, eller det nye 
Jerusalem, hvor alle ville vcere rettferdige, skulle opprettes pa det amerikanske 
fastland (se Ether 13:1-8). Lcere og pakter beskriver denne byen som et sted med 
fred og trygghet for de hellige, et sted hvor Jesus Kristus skal bo og hvor de 
ugudelige ikke vii komme (se L&p 45:66-67). 

I juli 1831 mottok Joseph Smith en apenbaring (L&p 57) om at denne Sions stad 
skulle ligge i Jackson County i Missouri, og at et tempel skulle bygges i 
Independence, en by i Jackson County (se L&p 57:1-3). Den 2. august 1831 
innviet Sidney Rigdon landomradet Jackson County til Herren for de helliges 
innsamling, og Joseph Smith innviet tempeltomten i Independence neste dag. 
Som en del av innvielsen av landet lovet de medlemmer av Kirken som var til 
stede ved innvielsesm0tet, a holde Guds lover og hjelpe sin neste a gjme det 
samme. 

De hellige i Jackson County 

Mange medlemmer av Kirken var ivrige etter a flytte til Jackson County for a hjelpe 
til med a etablere Sion. lf01ge Herrens instruksjoner kj0pte de sa mye land som 
mulig til garder og hjem (se L&p 57:4-6). De hellige som kom for a bygge opp 
Sion, kunne glede seg over en tid med fred og ro. Det fantes ingen tyver eller 
lediggjengere blant dem, og de tilba Gud sammen. Parley P. Pratt sa om de 
hellige i Jackson County pa denne tiden: "Det har sjelden, om noensinne, vcert et 
lykkeligere folk pa jorden enn de helliges kirke var na." I.Autobiography of Parley P 
Pratt, s. 93.) 

Men etter som tiden gikk, ble noen av de hellige ulydige. Enkelte var skuffet over 
at profeten Joseph Smith ikke hadde flyttet til Missouri, og de begynte a kritisere 
ham. Noen kranglet med eller ignorerte sine prested0msledere fordi de mente de 
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selv kunne gjme en bedre jobb enn de mennene som var kalt av Gud til a lede 
Kirken. De hellige lot en sjalusiens og ulydighetens and komme inn blant seg. 

De hellige ble befalt a omvende seg. De ble minnet pa a Iese Mormons bok og 
adlyde budene de hadde fatt. De fleste hellige omvendte seg, og de lovet 
h0ytidelig a holde Guds bud og befalinger i fremtiden. Dade hellige begynte a 
omvende seg, sa Herren til Joseph Smith at "englene fryder seg over dem" (L&p 
90:34). 

De he/!ige opp/ever forf0/gelse i Jackson County 

Selv om Kirkens medlemmer i Jackson County hadde fred seg imellom, var det 
noen ikke-medlemmer i Missouri som var redd dem eller sinte pa dem. Da de 
hellige begynte a flytte til Jackson County, var byen Independence en rnff 
nybyggerlandsby med ca. 20 hus og bare noen fa butikker. Bare fa av dem som 
bodde der, kunne Iese eller skrive. De fleste av de hellige som kom til Jackson 
County, kunne Iese og skrive. Noen mennesker hadde h0rt de hellige si at Gud 
hadde gitt dem landet i Jackson County. Disse menneskene var redde for at 
Kirkens medlemmer skulle overta landet og drive alle andre ut. Predikante.ne i 
omradet var ogsa engstelige, for de fryktet at medlemmene i deres kirker ville 
slutte seg til de hellige. Predikantene prnvde a skape frykt og splid blant folket. 

I april 1833 forte hat og misunnelse til at en mobb pa 300 menn m0ttes i 
Independence for a planlegge hvordan de skulle bli kvitt de hellige. Kirkens ledere 
h0rte om dette m0tet og ba inderlig om at Herren matte stanse mobbens 
ondsinnede planer. Deres b0nner ble besvart: medlemmer av mobben, som ikke 
klarte a bli enige om en plan, drakk seg fulle, og det endte med at de sloss med 
hverandre. Men medlemmene av mobben oppga ikke sine anstrengelser for a fa 
Kirkens medlemmer til a forlate Jackson County. 

I juli 1833 m0ttes igjen en stor gruppe av Kirkens fiender i Independence. Pa 
m0tet lovet de a bli kvitt de hellige "pa fredelig vis om vi kan, med tvang om vi 
ma". Menneskene pa m0tet dannet en mobb og 0dela William W. Phelps' 
trykkeripresse, hvor Budenes bok var i ferd med a bli trykt (se leksjon 22). Noen 
dager senere brente en bevrepnet mobb de helliges avlinger og 0dela noen av 
bygningene deres, og sa truet de med a tilintetgj0re ogsa de hellige. Seks ledere i 
Kirken - Edward Partridge, William W. Phelps, Isaac Morley, Sidney Gilbert, John 
Whitmer og John Corrill - tilb0d modig a overgi seg hvis mobben ville la de andre 
hellige i fred, men mobben avslo. Til slutt undertegnet Kirkens ledere en avtale om 
a forlate Jackson County innen utgangen av aret hvis mobben ville la de hellige i 
fred. 

De hellige i Jackson County var sinte og redde pa grunn av forf01gelsen, og det 
var naturlig at de overveiet hevn. Men selv fm profeten helt visste hva de hellige 
gjennomgikk i Jackson County, mottok han en apenbaring (L&p 98) hvor Herren 
sa at de hellige ikke skulle s0ke hevn, men holde ut i talmodighet og arbeide i 
henhold til landets lover. De hellige var lydige mot landets lover og ba 
myndighetene stanse mobbens forf01gelser, men mobben ignorerte loven og 
forfulgte de hellige enda hefl:igere. De hellige klarte ikke a fa hjelp fra 
myndighetene. Enkelte lokale embetsmenn var til og med medlemmer av 
mobben. De fleste som bodde i Jackson County, var vennlige mot de hellige, men 
var redde for a forsvare dem mot mobben. 
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De he//ige forlater Jackson County 

Den 4. november 1833 begynte medlemmer av mobben a kjempe mot en liten 
gruppe siste-dagers-hellige menn og gutter i noorheten av Big Blue River. Ett av 
Kirkens medlemmer var buktaler, og en stund skremte han mobben ved a fa 
stemmen sin til a lyde som mange hellige som var klar til a slass. Men i 
virkeligheten var det dobbelt sa mange av mobben som av de hellige, og de 
hadde nesten tre ganger sa mange vapen. Selv om mobben fyrte av forst og de 
hellige bare forsvarte seg, spredte Kirkens fiender en historie om at Kirkens 
medlemmer angrep innbyggere i Jackson County. Kirkens ledere oppfordret 
innstendig medlemmene til a s0ke sikkerhet og reise derfra. 

De neste to dagene ·flyktet mer enn I 000 hellige fra sine fiender i sterk kulde. En 
gruppe pa 190, for det meste kvinner og barn, ble drevet 50 kilometer over 
stikkende prooriestubbmark, som skar dem i fottene under flukten. De fleste av de 
hellige slo leir ved bredden av Missouri-elven, noen i telt og andre under apen 
himmel rundt leirbal, mens regnet stmmmet ned. Selv om de hellige led, visste de 
at deres himmelske Fader fremdeles elsket dem. En natt sa de et forunderlig 
meteorregn pa himmelen. De lange lysstripene snodde seg i forunderlige former 
hele natten gjennom. De hellige betraktet dette som et tegn pa at deres 
himmelske Fader ville ta vare pa dem. Medlemmer av mobben, som red mot elven 
for a forf0lge de hellige pa ny, sa ogsa meteorregnet og ble sa forbl0ffet at de 
snudde og dro hjem igjen. De plaget ikke de hellige pa ti dager. 

De hellige klarte aldri a vende tilbake til sine hjem i Jackson County. De led mye 
forf0lgelse, men de visste at hvis de var trofaste og lydige, ville de til slutt motta 
alle de velsignelsene de var lovet, om ikke i dette liv, sa i det neste. De tidlige 
hellige var ikke i stand til a opprette byen Sion, det nye Jerusalem, men den vii til 
slutt bli bygd som forberedelse til Frelserens annet komme. 

Studer folgende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du feiler best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvor skal byen Sion ligge, ifolge den apenbaringen Joseph Smith mottok? (L&p 
57:1-2.) Hvor skal templet bygges? (L&p 57:3.) Nar vii byen Sion bli opprettet? 
(Like for Det annet komme.) Hvordan vii den vmre? (L&p 45:66-67.) 

• Pa hvilken mate var noen av de hellige i Jackson County ulydige? (L&p I 01 :6-
7 .) Hva betyr a vmre sen til a lytte? Hvorfor skulle vi vmre snare til a adlyde? 
Hvordan blir svar pa vare beinner pavirket hvis vi er lydige? 

• Hva slags fristelser og press opplever barn pa deres alder som kan fore til 
ulydighet? Hvordan kan dere sta imot slike fristelser og slikt press? 

• Hva sa Herren til de hellige i Jackson County da han radet dem 1:il ikke a s0ke 
hevn? (L&p 98:1-3.) Hvordan sa han at de skulle takle forf0lgelsen av deres 
familier? (L&p 98:23-24, se berikende aktivitet 2.) Hvordan kan vi utvikle steirre 
talmodighet og tilgivelse i var omgang med mennesker som er uvennlige mot 
oss? 

• Forklar at Herren sa at de hellige ikke skulle vmre redde for a dei for evangeliet 
(L&p 98:13-14). Den pmven vi star overfor i dag, gar vanligvis ikke ut pa om vi 
vii dei for evangeliet, men om vi vii leve for det. Hvordan kan vi leve for 
evangeliet? Hvordan sier Herren at vi skal leve? (L&p 98:11.) 
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• Hva f01te Herren for de hellige i Jackson County, selv om de hadde vcert 
ulydige? (L&p i Oi :i-3, 9.) Forklar at enkelte av de hellige ikke var skyldige i 
alvorlige synder, men ble likevel drevet ut fra hjemmene sine. De mottok, eller vii 
komme til a motta, enhver velsignelse som er lovet dem for lydighet. Hvilke 
velsignelser har dere allerede mottatt pa grunn av lydighet? Hvilke velsignelser 
haper vi a motta i det neste liv for lydighet mot budene i dette liv? 

Du kan bruke en eller flere av f0lgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

i . Nevn et bud vi har fatt, og en mate vi kan holde det pa. Kast deretter en 
b0nnepose eller lignende gjenstand til et barn. Fa barnet til a nevne et annet 
bud og en mate a holde det pa, og sa kaste b0nneposen til et annet barn. 
Fortsett til hvert barn har hatt minst en tur. 

2. I en stor sokk eller t0ypose legger du 5-i 0 kjente gjenstander, f.eks. en liten 
leke, en n0kkel, en knapp, en spiker og et sukkert0y. Knytt apningen av sokken 
eller posen med en knute, eller knytt en hyssing rundt for a holde den lukket. 

Gi barna blyanter og papir, og la hvert barn fa kjenne pa sokken eller posen og 
lage en liste over hva de tror den inneholder. Nar alle har hatt en tur, apner du 
sokken eller posen og viser barna innholdet. Papek at det var vanskelig a vite 
hva som var i sokken eller posen ved bare a se eller kjenne pa den. Pa lignende 
mate kan vi se hva et menneske gjm, men vi kan ikke se tankene eller f01elsene 
som ligger bak disse handlingene. 

Forklar at Herren befalte de hellige i Lcere og pakter 98:23-24 a bcere 
forf01gelsen med talmodighet og ikke s0ke hevn over sine fiender. De hellige 
kunne se sine fienders handlinger, men bare Herren visste hvorfor 
mobbmedlemmene gjorde det de gjorde. Bare han kjente deres innerste 
hensikt. De hellige skulle tilgi fremfor a s0ke hevn. 

• Hva hender med mennesker som nekter a tilgi? (Hat, sinne og hevnlyst driver 
bort Guds and. lngen som nekter a tilgi, kan vcere virkelig lykkelig.) 

3. Fortell f01gende historie med dine egne ord: 

Under en kamp med mobben i Jackson County ble Philo Dibble, et medlem av 
Kirken, skutt i magen. Man trodde ikke han ville overleve - pa den tiden pleide 
mennesker som ble skadet slik, vanligvis a d0 pa grunn av blodtap eller 
infeksjon. 

De hellige var i ferd med a 1'1ykte fra Jackson County, og Philo Dibbles venner 
0nsket ikke a forlate ham, men han var for sterkt skadet til at de kunne ta ham 
med, og det var for farlig for dem a bli vcerende. En venn, Newel Knight, snek 
seg forbi medlemmer av mobben og hjem til Philo Dibble. Derga han raskt 
Philo en prested0msvelsignelse og red sa bort. 

Dagen etter traff Newel Knight Philo Dibble, som var nesten frisk, i 6 kilometer 
fra hans hjem. Philo fortalte Newel at da han mottok velsignelsen, forlot smerten 
ham og kroppen "utsondret store mengder infisert vceske, sammen med kulen 
og til og med litt stoff fra skjorten hans". Takket vcere prested0msvelsignelsen 
ble Philo helt frisk. Han krysset slettene til Utah og var et trofast medlem av 
Kirken resten av livet. (Se Dean Hughes og Tom Hughes, Great Stories frem 
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Mormon History [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1994], s. 35-37, se ogsa 
Parley P. Pratt, Autobiography of Parley P Pratt [Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1975], s. 99-100, og History of the Church, 1 :431.) 

4. Hjelp barna a lcere Lcere og pakter 82:10 utenat, og understrek for dem at nar 
vi holder budene, vii Herren velsigne oss. 

5. Hjelp barna a lcere utenat eller repetere 13. trosartikkel. Minn barna om at 
lydighet mot Guds bud er n0dvendig for frelse. 

6. Syng eller fremsi teksten til "Hold alle budene" (Barnas sangbok, s. 68) eller 
"Jeg pmver Herrens budskap" (Barnas sangbok, s. 72). 

Oppfordre barna til a adlyde Guds bud. Beer vitnesbyrd om at selv om vi alle har 
problemer og pmvelser, vii vi til slutt motta alle lovede velsignelser hvis vi er lydige 
og holder ut til enden. 

Foresla at barna leser og muligens lcerer utenat Lcere og pakter 82: 10 for a 
repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
r1istorie, et spmsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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A hjelpe barna a forsta at pmvelser og pmver pa var tro kan styrke oss hvis vi er 
trofaste og lydige. 

I. Be om Andens veiledning og studer Lcere og pakter I 03: 1-6, 27-36, den 
historiske beretningen i leksjonen og Lcere og pakter !05:1-13, 18-23. Studer 
sa leksjonen og avgj0r hvordan du vii lcere barna historien fra Skriften og den 
historiske beretningen. (Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis 
fra Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: Abraham 3:24-26 og resten av Lcere og pakter I 03 og I 05. 

3. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. N0dvendig materiel!: 
a. Lcere og pakter til hvert barn. 
b. Et eksemplar av Den kostelige perle. 
c. Et papirark og en blyant til hvert barn. 
d. Bilde 5-27, Herren beskytter Sions leir (62033). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Fortell barna at du vii gi dem en pmve. Gi hvert barn et ark og en blyant, og la 
barna skrive tallene I til og med 7 nedover pa den ene siden av arket. Be dem 
avgj0re om uttalelsene du leser, er riktige eller gale og skrive R for riktig og G for 
gal ved tilsvarende tall. Les f01gende uttalelser: 

I . Joseph Smith sa var himmelske Fader og Jesus Kristus. (R) 

2. Engelen Moroni snakket til Joseph. (R) 

3. Joseph oversatte Mormons bok fra s0lvplater. (G, det var gullplater.) 

4. Joseph Smith og Oliver Cowdery d0pte hverandre etter a ha mottatt Det 
aronske prested0mme. (R) 

5. Oet melkisedekske prested0mme ble gitt Joseph og Oliver av Abraham, Isak og 
Jakob. (G, Det melkisedekske prested0mme ble gitt av Peter, Jakob og 
Johannes.) 

6. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble organisert 6. april 1830. (R) 

7. Joseph Smith ble kalt til profet av Gud. (R) 

Omft kort svarene. Hvis barna gir noen uriktige svar, ber du dem rette svarene. 

Snakk med barna om de pmvene de har pa skolen. 
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• Hvorfor gir lcererne dere pmver? (For a se om vi har tilegnet oss bestemte 
kunnskaper eller lcert hvordan vi skal gjme bestemte ting, og for a hjelpe oss a 
vite om vi lcerer.) 

• Hvilke andre pmver har vi i livet? 

Forklar at en av grunnene ti\ at vi er sendt til jorden, er at var tro pa Jesus Kristus 
skal settes pa pr0ve. Vi er her for a vise at vi vii leve slik var himmelske Fader og 
Jesus Kristus 0nsker at vi ska\ \eve (se Abraham 3:24-25), til tross for de pmvelser 
og vanskeligheter vi far. Av og til lever vi ikke slik var himmelske Fader og Jesus 
0nsker at vi skal, men vi kan omvende oss og forandre oss sa vi gjm det som er 
riktig. Fortell barna at de i denne leksjonen skal lcere om Sions leir, en erfaring som 
satte troen pa pmve for noen av Kirkens f0rste medlemmer. 

Leer barna om erfaringene til de hel\ige i Sions leir, slik det beskrives i folgende 
historiske beretning og Lcere og pakter 103 og 105. Vis bildet pa et passende 
tidspunkt. 

Vinteren 1833-34 ble de hellige i Jackson County i Missouri forfulgt og jaget "fra 
sine hjem av fiendemobber. De he\lige hadde svcert lite mat og ingen beskyttelse 
mot vintervceret. Guvern0r Daniel Dunklin i Missouri lovet a hjelpe de hellige med a 
fa tilbake deres landeiendommer og hjem hvis de organiserte en gruppe menn til a 
beskytte seg mot mobben. Derfor sendte Kirkens ledere i Missouri Parley P. Pratt 
og Lyman Wight til Kirtland for a s0ke hjelp og veiledning fra profeten Joseph 
Smith. Profeten mottok en apenbaring (L&p 103) som b0d ham organisere en 
gruppe menn som skulle marsjere til Missouri og hjelpe de hellige der. Denne 
gruppen, som skulle kalles Sions leir, skul\e ta med mat, klcer og penger til de 
hellige i Missouri og hjelpe dem a fa tilbake sine hjem og jordeiendommer. 

Herren 0nsket at Sions leir skulle ha 500 mann, men hvis Kirkens ledere ikke 
kunne samle 500, skulle de i det minste finne ett hundre (se L&p 103:30-34). Det 
gikk langsomt a samle mennene, men innen leiren nadde Missouri, inneholdt den i 
overkant av 200 mann, den yngste 16 ar gammel og den eldste 79. Noen kvinner 
og barn reiste ogsa sammen med leiren. Leirens medlemmer brakte med seg 24 
vogner, men vognene var ·fulle av forsyninger til de hellige i Missouri, sa mennene 
matte ga det meste av veien til Missouri. 

F0r Sions leir startet, organiserte profeten mennene i kompanier, med en kaptein 
over hvert kompani, og fastsatte de reglene de skulle folge. Den 5. mai 1834 
begynte mennene i Sions leir pa den 1600 kilometer lange marsjen fra Kirtland i 
Ohio til Missouri. Mennene ba hver morgen og kveld og kom sammen pa 
s0ndager for a ta del i nadverden og lytte til taler. De gjennomf0rte kamp0velser 
for a forberede seg pa a sta imot angrep fra mobben. Profeten Joseph sa 
folgende om reisen: "Gud var med oss, og hans engler gikk foran oss, og var lille 
flokks tro vaklet ikke. Vi vet at engler var vare ledsagere, for visa dem." (History of 
the Church, 2:73, se ogsa L&p 103:20.) 

Den lange marsjen var vanskelig, og mennene opplevde mange pmvelser. Vceret 
var varmt og fuktig og veiene darlige. Mennenes fotter ble sare, fikk blemmer og 
bl0dde ofte. Det var vanskelig a fa tak i tilstrekkelig god mat og godt drikkevann. 
De matte ofte spise bedervet mat og matte noen ganger sile vannet for a fjerne 
insekter fm de drakk det. Pa grunn av disse vanskelighetene oppsto det krangel 
og stridigheter blant noen av mennene. Noen la skylden for vanskelighetene pa 
Joseph Smith. 
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En aften oppsto det krangel mellom Sylvester Smith (som ikke var i slekt med 
profeten) og noen av de andre mennene. De ba profeten avgj0re krangelen. Fordi 
Sylvester Smith og noen av de andre var sa opprnrske, fortalte profeten dem at 
de ville fa ·flere problemer f0r de forlot stedet der de for tiden la i leir. Neste morgen 
var nesten hver eneste hest i leiren syk. Profeten sa til mennene at hvis de 
omvendte seg og ydmyket seg for Herren, ville hestene deres bli friske igjen. 
Mennene omvendte seg virkelig, og ved middagstider var alle hestene friske, med 
unntak av Sylvester Smiths hest, som d0de. 

Da Sions leir nadde Missouri, sendte Joseph Smith Parley P. Pratt og Orson Hyde 
til delstatens hovedstad for a treffe guvern0r Dunklin. Da disse to brndrene kom 
tilbake, rapportere de at guvern0ren hadde ornbestemt seg og na avslo a hjelpe 
de hellige med a fa tilbake deres hjem og eiendommer. Guvern0ren foreslo at de 
hellige skulle gi avkall pa sine eiendommer i Missouri og finne et annet sted a bo. 
Til tross for disse nedslaende nyhetene fortsatte Sions leir til Jackson County. 

Mens de marsjerte, ble medlemmer av Sions leir utspionert og plaget av 
medlemmer av Missouri-mobbene. En mobbleder som het James Campbell, 
sverget at "mnene og kalkungribbene skal spise mitt kj0tt hvis jeg ikke fikser Joe 
Smith og hans hcer ... for to dager er omme." Campbell og hans kamerater 
prnvde a krysse Missouri-elven, men baten deres sank midt ute i elven, og James 
Campbell og seks andre menn druknet. Campbells lik fl0t nedover med elven, og 
0rner, gribber og andre fugler og dyr spiste hans kj0tt f0r levningene etter ham ble 
funnet. (Se History of the Church, 2:99-100.) 

En aften stanset Sions leir ved Fishing River. Mens mennene satte opp leiren, red 
fern p0bler bevcepnet med gevcerer inn i leiren, truet dem og varslet om at 
mobben kom til a angripe dem. Noen i Sions leir 0nsket a kjempe mot mobben, 
men Joseph Smith sa at de skulle stole pa Herrens beskyttelse. Ganske snart ble 
det et fryktelig uvcer. Det regnet og haglet, og jorden skalv. Lynet glimtet til i ett 
sett, og tordenen rullet. Uvceret gjorde mobbens ammunisjon gjennomvat, 
skrernte hestene deres sa de rnmte, rev hull i hattene deres og knekket til og med 
noen av riflene deres. Regnet f0rte til at elven steg sa mye at mobben ikke kunne 
krysse den og angripe mennene i Sions leir. 

Joseph Smith ga tidlig Sions leir en profetisk advarsel. Han sa til folk i leiren at hvis 
de kranglet og klaget og ikke holdt Herrens bud, ville en sv0pe (en stor plage eller 
sykdom) komme over leiren. Profeten forutsa ogsa at noen ville komme til a d0 pa 
grunn av den. Men han sa ogsa at hvis de ville ydmyke seg og omvende seg, ville 
det meste av plagen bli tatt bort. 

Omtrent tre uker senere gikk denne profetien i oppfyllelse da en fryktelig sykdom 
kalt kolera rarnmet leiren. Sykdommen rammet bade de som hadde vcert lydige, 
og de sorn hadde kranglet og klaget. Til og med profeten Joseph og hans bror 
Hyrum ble syke. Joseph og Hyrum var sa syke at de trodde de skulle d0, og de 
pr0vde flere ganger a be Gud om hjelp. Plutselig spratt Hyrum opp og utbr0t: 
"Joseph, vi skal vende tilbake til vare familier. Jeg har hatt et syn hvor jeg sa mor 
knele under et epletre, og i tarer ber hun nettopp i denne stund Gud om a spare 
vare liv ... Anden vitner om at hennes b0nner, forent med vare, vii bli besvart." 
(Sitert i Lucy Mack Smith: History of Joseph Smith, s. 229, ogsa i Lys over Norge, 
jan. 1992, s. 6.) 

Etter atte dager med sykdorn i leiren m0ttes Joseph med mange i gruppen og sa 
at hvis de ville ydrnyke seg for Herren og h0ytidelig love a holde hans bud, ville 
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koleraen forlate dem 0yeblikkelig. Mennene l0ftet sine hender og sluttet en pakt 
med Herren, og sykdommen opph0rte. Ca. 68 mennesker i Sions leir hadde hatt 
sykdommen, og 14 mennesker var d0de. 

I slutten av juni 1834 mottok Joseph Smith en apenbaring (L&p 105) fra Herren 
om at mennene i Sions leir ikke skulle kjempe mot Missouri-mobben. Noen av 
mennene i Sions leir dro tilbake ti\ misjonsmarken hvor de hadde virket, og noen 
ble vmrende i Missouri, men de fleste av dem vendte tilbake ti\ sine hjem og 
familier. Selv om Sions leir ikke bidro tll at de hellige i Missouri fikk tilbake sine 
hjem og landeiendommer fra mobben, tjente den en viktig hensikt som en pmve 
pa troen tilde mennene som var med. De matte lmre a f01ge profeten Joseph 
Smith uten a klage og overvinne hindringene de st0tte pa. De mennene som 
besto denne pmven og forble trofaste, ble sterke ledere i Kirken. De fleste av de 
f0rste medlemmene av De tolv apostlers quorum og De syttis f0rste quorum ble 
valgt "fra denne gruppen. 

Studer f0lgende spmsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de spmsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvorfor organiserte Joseph Smith Sions leir? (L&p 103: 1 .) Hvorfor ble denne 
gruppen opprinnelig organisert? Hvor mange menn 0nsket Herren i Sions leir? 
(L&p 103:30.) Hvorfor var han vlllig til a godta bare ett hundre? (Han visste at 
ikke alle de mennene som ble spurt, ville vmre villige til a hjelpe, L&p 103:31-
34.) 

• Hva var noen av de pmver medlemmene av Sions leir opplevde? (Se berikende 
aktivitet 1 .) Hva gjorde de som forarsaket at de selv brakte over seg noen av 
disse problemene? Hvordan forarsaker vi av og til problemer for oss selv? 
Hvorfor fikk bade de som var lydige, og de som kranglet og klaget, pmvelser? 
Hvorfor erfarer vi noen ganger pmvelser og problemer til tross for at vi har vmrt 
lydige? (Mulige svar er bl.a. for a hjelpe oss a lmre og vokse, for a pmve oss, 
det kan skyldes ulykker, fordi andre har handlefrihet og kan gj0re gale valg som 
far virkning for oss.) 

• Hvordan visste medlemmene i Sions leir at Herren vaket over dem? Hvordan 
kan vi vite at Herren vaker over oss? Hva kan vi gjme for a s0ke Herrens hjelp i 
livet? 

• Hvorfor oppnadde ikke Sions leir det den ble sendt for a gj0re, nemlig fa tilbake 
hjemmene og jordeiendommene tilde hellige i Missouri? (L&p 105:1-6.) Hva ma 
de hellige gj0re f0r Sion kan etableres i Missouri? (L&p 105:9-11.) Forklar at 
opprettelsen av Sion i Missouri ·fremdeles h0rer "freml:iden til. Det vii skje like for 
Frelserens annet komme. 

• Hvorfor lot Herren disse mennene gjennomga erfaringen med Sions leir, nar han 
siden befalte dem lkke a kjempe mot mobben, slik de hadde planlagt? (L&p 
105:19.) Hva betyr "a pmve deres tro"? Forklar at mange av mennene i Sions 
leir viste at de kunne forbli trofaste. De klaget ikke og kranglet ikke og mistet 
ikke besinnelsen. Deres tro ble sterkere, og de lmrte mye om lederskap mens 
de lyttet til og iakttok profeten. 
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• Hvordan blir var tro pa var himmelske Fader og Jesus Kristus preivd? Hvilken 
preive pa deres tro har dere opplevd? Hvordan har disse preivelsene gjort dere 
sterkere? 

• La et barn Iese Lrere og pakter 105:23 h0yt. Hvilke egenskaper ba Herren de 
hellige ha? Hvordan blir vi styrket og hjulpet gjennom preiver pa var tro nar vi er 
trofaste, ber ofte og er ydmyke? (Se berikende aktivitet 4.) 

Du kan bruke en eller flere av f0lgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1. Ta med en liten grov og flisete trebit og et stykke sandpapir (eller en skarp eller 
ujevn sten og en glatt sten, og tilpass aktiviteten). 

• Hvilke problemer hadde medlemmene av Sions leir? (Svarene kan omfatte 
sykdom, forf0lgelse fra fiender, krangling, darlig humm, bedervet mat, darlig 
vann og sare fotter.) 

Mens barna nevner problemene, sender du rundt det grove trestykket og lar 
dem f0le pa det. Sammenlign den grove og flisete trebiten med Guds barn f0r 
de gjennomgar preivelser og problemer. 

• Ville dere like a bruke noe (f .eks. en skje ell er blyant) som var lag et av dette 
trestykket? Hvorfor ikke? 

• Kan dere nevne noen av de pr0vene vi far i livet? 

Skriv barnas svar pa tavlen. 

• Hvordan kan vi besta disse preivene? 

Mens dere dreifter de preivene vi far og hvordan vi kan takle dem, gnir du treet 
med sandpapir til i det minste en del av det er glatt. Sammenlign dette med den 
lutrende virkning av a takle problemer og overvinne dem. Nar vi overvinner 
problemer, blir vare ufullkommenheter "jevnet ut", og vi blir bedre mennesker og 
mer nyttige for var himmelske Fader og Jesus Kristus. 

Send trebiten rundt igjen sa barna kan f0le forskjellen mellom den grove delen 
og den glatte. 

2. Tegn to store sirkler pa tavlen. Skriv Det f0rjordiske !iv i den ene og Livet pa 
Jorden i den andre. Les Abraham 3:24-26 sammen med barna. Forklar at var 
forste preivestand var vart forjordiske liv, livet fm vi ble f0dt pa jorden. 

• Hvordan vet vi at vi besto preiven der? (Vi holdt var fmste preivestand - vi ble 
fodt pa jorden.) 

Forklar at var annen preivestand er vart liv pa jorden. 

• Hva ma vi gjme for a besta var preive her og vise at vi "vii gj0re alt hva Herren, 
[var] Gud, befaler [oss]"? 

Hjelp barna a I age en liste pa tavlen over det Gud har bedt dem gjme (f .eks. 
betale tiende, ga i kirken og elske hverandre). Fa hvert barn til a velge en eller to 
ting de vii arbeide med gjennom uken, og skrive dem bak pa papiret de brukte 
under oppmerksomhetsvekkeren. 
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Hjelp barna a forsta at vi vii bli pr0vd gjennom hele livet - vi kan ikke holde 
budene en dag eller en uke og tro at vi har bestatt pmven. Hvis vi pa den annen 
side bryter et bud, har vi ikke sviktet for bestandig. Hvis vi omvender oss og 
holder budet i fremtiden, vii vi fremdeles vcere verdige til a vende tilbake t1I var 
himmelske Fader. 

3. Velg en del av den historiske beretningen og la barna dramatisere den. Du kan 
skrive en dialog barna kan bruke, eller fortelle historien og la barna rollespille det 
personene kunne si under de gitte forhold. 

4. Skriv opp og dmft de p1'insippene i Lcere og pakter 105:23-24 som angar 
barna, f.eks. vcere trofast, be ofte og vcere ydmyk og ikke skryte eller rose seg 
av det vi tror og gj0r. Hjelp barna a forsta hvordan de kan fa hjelp i pmvelser 
ved a f01ge disse prinsippene. La barna bestemme hva de kan gjme denne 
uken for a etterleve disse prinsippene bedre. 

5. Organiser klassen i en "Sions leir", og dmft hva dere som klasse kan gj0re for a 
hjelpe medlemmer i wardet eller grenen, som f.eks. bes0ke en enke, delta i et 
opprydningsprosjekt i wardet eller grenen eller invitere et mindre aktivt medlem 
av klassen til a komme 1:11 Primcer. Med godkjennelse fra deres prested0msleder 
velger dere et tjenesteprosjekt og gjennomf0rer det. 

6. Syng eller "fremsi teksten til "Jeg vii f01ge Guds plan" (Barnas sangbok, s. 86). 

Fortell hva du f01er for anledningen til a komme til jorden, og gi uttrykk for ditt 
0nske om a vcere verdig til en dag a vende tilbake for a leve med din himmelske 
Fader og Jesus Kristus. Minn barna pa at hvis de er trofaste og lydige, selv 
gjennom pmvelser og pmver, vii de vise seg verdige til denne store velsignelsen. 

Foresla at barna leser Lcere og pakter 105: 1-6, 9-1 O hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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A styrke hvert barns 0nske om a vrnre misjonrnr og dele evangeliet med andre. 

I. Be om Andens veiledning og studer Lrnre og pakter I 07:23, 33, 35; 
I I 2:kapitteloverskriften, 19-22, 28, 30-34 (De tolv apostlers ansvarsoppgaver) 
og de historiske beretningene i leksjonen. Studer sa leksjonen og avgjm 
hvordan du vii lrnre barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. 
(Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og 
historiske beretninger", s. VI I og IX.) 

2. Tilleggslesning: Lrnre og pakter 11 :21, 18:26-28 og 112:4-10. 

3. Velg diskusjonsspmsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna forms.let med leksjonen. 

4. Skriv noen viktige ord eller uttrykk fra leksjonen pa forskjellige papirlapper. Lag 
like mange lapper som deter barn i klassen. (Hvis klassen er liten, kan du 
gjerne lage to lapper til hvert barn.) Bruk ord eller uttrykk som disse: 

Tolv apostler 

"Sannheten vii seire" 

87 dollar 

I 800 mennesker 

Kappl0p for a bli d0pt 

Spesielle vitner for Jesus Kristus 

Konstabel 

"Hurra, hurra for Israel." 

5. N0dvendig materiel!: 
a. Lrnre og pakter til hvert barn. 
b. Et verdenskart, det finner du etter leksjonen. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

• Har dere noen gang reist pa tur eller pa ferie? Hvor langt hjemmefra reiste dere? 

lnnby barna til a fortelle om noen i familien som har reist til en annen kant av 
verden. 

Vis frem verdenskartet. Hjelp barna a peke pa steder hvor de eller deres 
familiemedlemmer har reist eller bodd. 

• Hvor har noen av de misjonrnrene dere kjenner, blitt kalt til a arbeide? (Hvis 
barna ikke kan svare, kan du gjerne peke pa steder hvor du, dine venner eller 



familiemedlemmer har vcert pa misjon, eller hvor misjoncerer fra ditt ward eller 
din gren for tiden arbeider.) 

Forklar at misjoncerarbeid alltid har vcert en viktig del av Jesu Kristi kirke. 
Etterhvert som Kirken vokste seg sterkere i Ohio og Missouri, kalte Herren 
misjoncerer til a forkynne evangeliet i andre deler av verden. 

Historie fra Skriften Gi hvert barn en av de papirlappene du har laget. Be barna lytte etter ordet eller 
og historisk beretning uttrykket pa lappen mens du gjennomgar leksjonen. Naret ord eller uttrykk 

nevnes, lar du barnet komme frem med papiret og plassere det pa tavlen eller 
bordet. 
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Leer barna om De tolv apostlers ansvar for a vcere spesielle vitner om Kristus og 
lede misjoncerarbeidet, slik det beskrives i skriftstedene under "Forberedelse" og 
den historiske beretningen "De tolv apostlers quorum organiseres" nedenfor. 
Undervis sa barna om de f0rste misjoncerers innsats for a forkynne evangeliet til 
andre nasjoner, slik det beskrives i de andre historiske beretningene. Pek pa 
stedene pa kartet nar dere snakker om dem. 

De tolv apost/ers quorum organiseres 

En viktig del av gjenopprettelsen av Jesu Kristi kirke var organiseringen av De tolv 
apostlers quorum. I februar 1835 ble tolv menn kalt og ordinert til apostler. Herren 
apenbarte De tolv apostlers plikter for profeten Joseph Smith, og profeten 
underviste apostlene om hva de skulle gjme. Apostlene skulle vcere "spesielle 
vitner om Kristi navn" og reise ut til hele verden for a forkynne evangeliet og 
undervise folk om Jesus Kristus (se L&p 107:23, 33, 35, se ogsa L&p 18:28). De 
navcerende tolv apostler har det samme ansvaret, selv om de utf0rer det pa en 
annen mate enn de f0rste siste-dagers apostler gjorde. 

Disse f0rste tolv apostlene reiste hundrevis av mil mens de utf0rte misjoncerarbeid 
og styrket og instruerte Kirkens medlemmer. Selv om de var ansvarlige for Kirkens 
misjoncerarbeid, var de ikke de eneste som var misjoncerer. Joseph Smith reiste 
selv pa mange korte misjoner til delstater i ncerheten av Ohio og til Canada, og 
andre menn ble kalt pa misjon til omrader rundt Kirtland i Ohio for a forkynne om 
gjenopprettelsen av Jesu Kristi sanne kirke. De fleste misjoncerene reiste for a 
forkynne noen uker eller maneder, sa kom de hjem en kort stund og reiste sa pa 
en ny misjon. Hustruene og barna til disse misjoncerene ble vcerende igjen 
hjemme og tok seg av hjemmene og gardene mens mennene var pa misjon. Snart 
begynte misjoncerer a reise lenger bort og virke for lengre perioder for a forkynne 
evangeliet for folk over hele verden. 

Heber C. Kimball reiser ti! England 

I juni 1837 kom Joseph Smith til Heber C. Kimball, en av De tolv apostler, i 
Kirtland tempel og sa til ham: "Bror Heber, Herrens and har hvisket til meg: 'La 
min tjener Heber reise til England og forkynne evangeliet og apne frelsens dm for 
den nasjonen. "' (Sitert i Lys over Norge, juli 1987, s. 50, se ogsa History of the 
Church, 2:490). Eldste Kimball var fattig, og han var bekymret med hensyn til sin 
evne til a vcere misjoncer, men han tok imot kallet og ba om at han matte bli en 
god misjoncer. 

Eldste Kimball og seks ledsagere reiste med bat til Liverpool i England. Dade 
hadde vcert noen dager i Liverpool, befalte Herrens and dem a reise til Preston, en 
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by ca. 50 kilometer unna. Da de kom til Preston, var det ·fullt av mennesker i 
gatene fordi det var valgdag. Misjoncerene sa et stort banner med mottoet 
"Sannheten vii seire". De hapet dette var et tegn pa at de ville ha fremgang som 
misjoncerer i dette landet, og sa: "Amen. La sa skje." (Sitert i Stanley B. Kimball, 
Heber C. Kimball: Mormon Patriarch and Pioneer, s. 45.) 

Neste dag ble misjoncerene invitert av en av stedets prester til a forkynne for hans 
menighet. Noen i menigheten hadde sett misjoncerene i dr0mme f0r de kom til 
England. Misjoncerene forkynte ogsa i folks hjem og pa gatehj0rner. lnnen en uke 
var noen rede til a bli d0pt. 

Om morgenen den dagen de f0rste dapshandlingene i England skulle "finne sted, 
f01te misjoncerene at det var onde ander i rommet deres. De skj0nte at Satan 
pr0vde a hindre at evangeliet skulle bli utbredt i England. Misjoncerene ba inderlig, 
og Herren kastet ut de onde andene. Dapshandlingene fant sted som planlagt. 
Enkelte mennesker var sa ivrige etter a bli d0pt at de kappl0p ned til elven hvor 
eldste Kimball ventet. George D. Watt vant kappl0pet og ble Englands f0rste 
d0pte konvertitt. lnnen atte maneder hadde eldstene undervist og d0pt mer enn 
2 000 mennesker i England. Heber C. Kimball kom hjem til Kirtland i mai 1838 
etter a ha vcert borte i nesten et ar. 

De tolv apostler reiser ti! England 

Medlemmene i De tolv apostlers quorum ble befalt a reise til England i 1839 for a 
fortsette a forkynne evangeliet. Da tiden var inne for avreise, var mange av 
apostlene og deres familier syke av malaria. Apostlene bestemte seg for a reise til 
tross for at de var syke, og stole pa at Herren ville hjelpe dem. 

Apostlenes hustruer - deriblant mange syke - visste at livet ville bli vanskelig uten 
mennene hjemme, men de st0ttet sine menn i kallet til a reise pa misjon. Heber C. 
Kimball og Brigham Young var svake pa grunn av sykdom, men de ropte hurra for 
sine hustruer da de kj0rte av garde i en vogn. De svingte hattene sine over hodet 
tre ganger og ropte: "Hurra, hurra for Israel!" Hustruene deres kom til d0ren og 
ropte tilbake: "Farvel, Gud velsigne dere!" (Sitert i Orson F. Whitney, Life of Heber 
C. Kimball, s. 266.) 

Eldste Young og eldste Kimball hadde svcert lite penger til reisen t1I England. Til 
sammen hadde de 13,50 dollar, som venner hadde gitt dem. De reiste fra 
Missouri til Kirtland i diligence og ventet at de bare kunne kj0re en kort strekning 
f0r pengene var oppbrukt, men da eldste Young skulle hente penger i kofferten sin 
og betale for den f0rste delen av reisen, oppdaget han at de hadde nok penger 
igjen til a fortsette et stykke til. Det samme hendte neste gang, og slik fortsatte det 
tilde nadde Kirtland. De hadde reist 640 kilometer med vognen og brukt 87 dollar, 
enda de bare hadde 13,50 dollar da de startet. Eldste Young og eldste Kimball 
f0lte at de ekstra pengene matte ha blitt lagt i kofferten av et himmelsk sendebud 
som visste at de trengte hjelp. 

Etterhvert som medlemmene av De tolvs quorum kom til England, skilte de lag og 
dro til forskjellige omrader av landet. Wilford Woodruff reiste sydover til 
Herefordshire, hvor han fant mange mennesker som var ivrige etter a ta imot 
evangeliet. Eldste Woodruff hadde noen ganger mer enn tusen mennesker til 
stede pa m0ter hvor han talte. En gang kom en konstabel {lovens handhever) til et 
m0te hvor eldste Woodruff talte. Konstabelen sa han var sendt av presten i 
stedets kirke for a arrestere eldste Woodruff fordi han forkynte. Eldste Woodruff 
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forklarte at han hadde tillatelse til a forkynne, og han ba konstabelen sitte ned. 
Han lovet a komme til ham etter meitet. Konstabelen lyttet mens eldste Woodruff 
underviste om evangeliets prinsipper i mer enn en time. Da meitet var slutt, 0nsket 
syv mennesker a bli deipt, deriblant fire predikanter fra andre kirker og konstabelen 
som var kommet for a arrestere eldste Woodruff. Konstabelen gikk tilbake til 
presten som hadde sendt ham, og fortalte ham at han ikke ville arrestere eldste 
Woodruff, for han hadde heirt eldste Woodruff forkynne "den eneste sanne preken 
om evangeliet han noensinne hadde heirt i sitt liv". Presten sendte to medhjelpere 
til et annet meite for a spionere og finne ut hva eldste Woodruff forkynte. De to 
mennene ble ogsa omvendt og deipt. (Se Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff: 
History of His Life and Labors, s. 118.) Takket vcere Wilford Woodruffs og hans 
ledsageres innsats ble mer enn 1800 mennesker i syd-England medlemmer av 
Kirk en. 

De andre apostlene hadde ogsa stor suksess med a forkynne evangeliet i 
England. Dade kom tilbake til De forente stater varen 1841, hadde tusenvis sluttet 
seg til Kirken. Mange av disse konvertittene kom til De forente stater og bosatte 
seg der. De engelske helliges tro og st0tte var en stor velsignelse for Kirken. 

Misjoncerer reiser ti/ andre de/er av verden 

Da De tolv apostler kom tilbake til Nauvoo i Illinois, hvor Kirkens hovedkvarter var 
pa den tiden, ledet de misjoncerarbeid rundt om i verden. Eldste Orson Hyde 
hadde allerede forkynt evangeliet en kort tid i Tyskland og Nederland, og var reist 
til Jerusalem for a innvie Det hellige land, hvor Jesus levde mens han var pa 
jorden. Snart ble misjoncerer kalt til 0yene i Stillehavet. Gjennom De tolv apostler 
hadde Herrens ord begynt a spre seg til alle nasjoner pa jorden. 

Studer feJlgende spmsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du fgler best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hva er hovedansvaret til De tolv apostler? (L&p I 07:23.) Hva vii det si a vcere et 
vitne om Kristi navn? (A undervise mennesker om Kristus og vitne om at han er 
var Freiser.) Hvem skal De tolv apostler vcere spesielle vitner om Jesus Kristus 
for? 

• Hva er De tolv apostler kalt til a gjeire i tillegg til a vcere vitner om Jesus Kristus? 
Forklar at De tolv apostlene overvaker misjoncerarbeidet (L&p 18:26-28, 
112:21-22) og andre anliggender for Kirken (L&p I 07:33). Sammen innehar de 
ogsa alle prested0mmets n0kler (L&p I 07:35, 112:30-32). 

• Hvordan lovet Herren a velsigne De tolv apostlene og de 0vrige misjoncerene 
som ble sendt ut for a forkynne evangeliet i andre nasjoner? (L&p 112:19, 21.) 
Hva matte misjoncerene gjme for a oppna denne velsignelsen? (L&p 112:10, 
22, 28. Se ogsa L&p 11 :21.) Hvordan kan denne velsignelsen anvendes pa 
oss? Hva kan vi gj0re for a motta denne velsignelsen? 

• Hvordan reagerte menneskene i England pa misjoncerenes budskap? Hvorfor 
kom onde ander til eldste Kimball og hans ledsagere, tror dere? Hvorfor 0nsker 
Satan a stanse misjoncerarbeidet? 

• Hvordan bidro De tolv apostlers og andre misjoncerers hustruer og barn til 
misjoncerarbeidet? Hvordan ble misjoncerene og deres familier velsignet mens 
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misjoncerene forkynte evangeliet? Hvordan blir misjoncerer og deres familier 
velsignet i dag? (Du kan gjerne fortelle om en personlig erfaring med en tid da 
du eller dine familiemedlemmer ble velsignet fordi dere var pa misjon eller st0ttet 
en misjoncer.) 

• Hvorfor 0nsker var himmelske Fader og Jesus Kristus at vi skal dele evangeliet 
med andre? Hvilke velsignelser nyter vi godt av som vi 0nsker at andre ogsa 
skal fa? (Svarene kan bl.a. vcere kunnskap om var himmelske Faders plan og 
hans kjcerlighet til oss, den lykke vi feJler nar vi adlyder budene, og ordinansene 
som gj0r det mulig for oss a bo sammen med var himmelske Fader og Jesus 
igjen en dag hvis vi er verdige.) 

• Hvordan kan du vcere misjoncer na? (Se berikende aktivitet I.) Hvordan kan du 
forberede deg til a bli heltidsmisjoncer en dag? (Se berikende aktivitet 2.) 
Hvordan kan vi komme ncermere var himmelske Fader og Jesus Kristus ved a 
vcere misjoncer? 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I . Fm klasseperioden skriver du noen instruksjoner (se eksempler nedenfor) pa 
forskjellige papirlapper (minst en lapp til hvert barn i klassen), og legg hver 
papirlapp for seg i et pappkrus eller en annen liten beholder: 

• Fremsi eller forklar yndlingsskriftstedet ditt. 

• Fremsi og forklar en trosartikkel. 

• Nevn en aktivitet i Kirken som du kan invitere en venn til. 

• Nevn en video Kirken har produsert, som du kan vise til en venn. 

• Nevn et tidsskrift eller en bok Kirken har utgitt, som du kan dele med en 
venn. 

• Foresla hvordan du kan vcere en venn for en pa skolen som virker ensom. 

• Nevn to mater du kan vcere h0flig mot andre pa. 

• Nevn to mater du kan vcere et godt eksempel for andre pa. 

• Syng eller fortell om din yndlingssalme eller -sang i kirken. 

• Fortell hvorfor du setter pris pa Jesus Kristus. 

• Fortell hva du kan skrive i en Mormons bok som du vii gi til en venn. 

• Fortell om noe du kan gjme for at ditt vitnesbyrd skal vokse. 

• Gi en eller annen en oppriktig kompliment. 

• Nevn favorittpersonen din i Skriften og grunnen til at han eller hun er 
favoritten din. 

Skriv Jeg kan VEBre misjonEBr na pa tavlen, og forklar at du kommer til a be 
barna 0ve seg pa hvordan de kan vcere misjoncerer na. Sett pappkrusene eller 
beholderne inntil hverandre pa gulvet, og gi et barn en liten sten eller knapp. Be 
barnet kaste stenen eller knappen opp i et krus, ta kruset vekk fra de andre, ta 
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ut papiret og f01ge instruksjonene pa det. Gjenta med et annet barn, og fortsett 
til alle barna har hatt minst en tur og alle instruksjonene er demonstrert. 

Etter aktiviteten kan du gjerne gi barna blyanter og papir og la dem skrive ned 
en bestemt mate de vii pmve a vcere misjoncerer pa gjennom uken. La barna ta 
arkene med hjem som en paminnelse om a vcere misjoncerer na. 

2. Pa forskjellige papirlapper skriver du ferdigheter barna kan lcere seg, eller noe 
de kan gj0re, for a forberede seg til a bli heltidsmisjoncerer i 'fremtiden. Legg 
disse papirlappene i en beholder. La hvert barn trekke en lapp fra beholderen 
og mime (eller tegne pa tavlen) noe som kan hjelpe de andre barna a gjette 
hvilken ferdighet eller aktivitet det er. 

Bruk f0lgende ideer eller 'finn pa noen selv (du kan ogsa la barna tenke ut egne 
ferdigheter eller aktiviteter som de vii mime): 

• Lese i Skriften. 

• Skrive i dagboken din. 

• Spare penger. 

• Presentere deg for andre. 

• Stryke en skjorte eller bluse. 

• Sy i en knapp. 

• Knytte et slips. 

• Lage et maltid. 

• Lappe et dekk pa sykkelen din. 

3. Spm barna hvor mange av dem som er medlemmer av Kirken pa grunn av 
misjoncerarbeid. Hjelp barna a innse at de alle er medlemmer fordi misjoncerer 
har undervist dem, deres foreldre eller andre familiemedlemmer i evangeliet. 
Fortell om en personlig erfaring med hvordan du eller dine familiemedlemmer 
ble undervist i evangeliet. La barna fortelle om lignende erfaringer. Oppfordre 
barna til a spmre foreldrene sine om hvordan de f0rste medlemmer av Kirken i 
familien lcerte om evangeliet. 

4. Skriv Har jeg vcert misjoncer i dag? pa tavlen. 

La et barn Iese f01gende sitat 'fra Spencer W. Kimball, Kirkens tolvte president: 

"Enhver mann, kvinne og ethvert barn - hver ungdom og hver liten gutt og pike 
- skulle vcere misjoncer. Dette betyr ikke at de ma reise utenlands og heller ikke 
at de skal bli formelt kalt og beskikket til heltidsmisjoncerer. Men det betyr at 
enhver av oss er ansvarlig for a bcere vitnesbyrd om evangeliets sannheter som 
vi har mottatt. Vi har alle slektninger, naboer, venner og arbeidskamerater, og 
deter vart ansvar a spre evangeliets sannheter ut til dem, ved eksempel og ved 
formaning [lceresetninger]." ("Det tilkommer enhver", Lys over Norge, nov. 1977, 
s. 2.) 

• Hva mente president Kimball da han sa vi skulle undervise om evangeliet ved 
eksempel? Hvordan kan vi gj0re som president Kimball sa og vcere 
misjoncerer na? Hva har dere gjort som kan hjelpe en annen til a 0nske a fa 
vite mer om Kirken? 
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5. Hjelp barna a lmre utenat eller repetere 10. trosartikkel. Forklar at Israels 
innsamling betyr a bringe mennesker inn i Jesu Kristi kirke. Dette gj0res ved 
hjelp av misjonmrarbeid nar mennesker blir undervist i evangeliet over hele 
verden. 

6. Syng eller fremsi teksten til "Mitt 0nske er a vmre misjonmr" (Barnas sangbok, 
s. 90) eller "Jeg haper pa misjon jeg kalles" (Barnas sangbok, s. 91 ). 

Gi uttrykk for din takknemlighet for gjengivelsen av evangeliet og for misjonmrene 
som forkynner evangeliet til verden. Oppfordre barna til a fl2Jlge eksemplene til 
Kirkens tidlige misjonmrer og fa et mske om a dele evangeliet med andre. 

Foresla at barna leser Lmre og pakter 107:23 og 112:10, 19 hjemme for a 
repetere leksjonen. 

Oppfordre barn a til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f .eks. en 
historie, et spmsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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A hjelpe barna a se frem til og forberede seg til Jesu Kristi annet komme og 
tusenarsriket. 

I . Be om Andens veiledning og studer de historiske beretningene i leksjonen og 
LEBre og pakter 29:9-11, 43:20-23, 29-31; 45:32, 39-40, 44-45, 55-59; 
IOI :22-34; 107:53-56; 115:7-10 og 116. Studer sa leksjonen og avgj0r 
hvordan du vii IEBre barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. 
(Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og 
historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: Matteus 24:36, Ap.gj. I :9-11, LEBre og pakter 49:7 og 
Evange!iets prinsipper (31110 170), kapittel 41, 43 og 44. 

3. Velg diskusjonsspmsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. Lag sma ordstrimler med folgende ord: f0rste, hustru, hage, frukt, kastet ut, 
d0de/ig, barn. 

5. N0dvendig materiel!: 
a. LEBre og pakter til hvert barn. 
b. En bibel. 
c. Kart over Missouri og omegn, det finner du etter leksjonen. 
d. Bilde 5-28, Kristi annet komme (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 238; 

62562). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Skriv navnet Adam pa tavlen. 

• Hvem var Adam? 

Be barna etter tur velge en av de sma ordstrimlene du har laget, og forte/le det de 
vet om Adam og bruker ordene som en paminnelse. Hjelp barna etter behov. 

S0rg for at folgende punkter nevnes: 

Adam var det fmste menneske Gud satte pa jorden. Adam og hans hustru, Eva, 
bodde i Edens hage. Da de hadde spist av frukten pa treet t1I kunnskap om godt 
og ondt, b/e de kastet ut fra hagen. De ble d0delige og kunne fa barn. 

Forklar barna at de i denne leksjonen skal IEBre noe om Adam som ble apenbart til 
Joseph Smith. 

Historie fra Skriften LEBr barna om Kirkens vekst i det nordlige Missouri og de begivenhetene som fant 
og historisk beretning sted i Adam-ondi-Ahman, slik det beskrives i folgende historiske beretninger og 

LEBre og pakter I 07:53-56, 115:7-10 og 116. Vis bildet og kartet pa passende 
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tidspunkter. Deretter forteller du barna hvordan det vii vmre a leve i tusenarsriket, 
slik det beskrives i Lmre og pakter 45:55-59 og 101 :22-34. 

Kirken vokser i Far West 

Kirkens medlemmer var drevet ut fra Jackson County i Missouri, men i 1836 ga 
myndighetene dem tillatelse til a flytte til det nordlige Missouri og opprette et nytt 
omrade. Dette omradet, eller fylket, skulle vmre omgitt av et ca. 1 o kilometer bredt 
belte med ubebodd land, slik at Kirkens medlemmer og ikke-medlemmer kunne 
vmre adskilt. De hellige flyttet inn i dette omradet og bygget en by, som de kalte 
Far West, og andre smabyer rundt den. 

I Kirtland i Ohio var det mange problemer, spesielt med tidligere medlemmer av 
Kirken som var blitt bitre fiender av profeten. I januar 1838 ble Joseph Smith 
varslet om at noen menn som 0nsket a ta over Kirken, planla a drepe ham. 
Joseph matte forlate Kirtland, og Kirken i Far West trengte hjelp til a organiseres, 
dertor flyttet Joseph og Emma Smith til Far West. 

Joseph Smiths fiender ville ikke at han skulle forlate Kirtland. Dertor hjalp noen 
venner Joseph til a lure seg ut av byen. De skjulte ham i en stor kasse og satte 
kassen i en oksekjerre. Sa kj0rte de kjerren ut av byen uten at profetens fiender 
visste at han var i kassen. Dahan var trygt ute av byen, gikk Joseph ut av kassen, 
steg opp pa hesten sin og red mot Far West sammen med Sidney Rigdon. De red 
ca. 100 kilometer, ventet pa at familiene deres skulle slutte seg til dem, og 
fortsatte sa. Fiendene deres, som var bevmpnet med gevmrer, fortulgte dem mer 
enn 300 kilometer, men klarte ikke a innhente dem. De hellige i Far West sendte 
vogner og forsyninger im0te med profeten og hans gruppe, og hilste dem 
takknemlig velkommen til Far West. 

Noen maneder etter at Joseph Smith var kommet til Far West, mottok han en 
apenbaring som befalte de hellige a bygge et tempel der. Herren befalte de hellige 
a begynne a bygge templet 4. juli 1838 (se L&p 115:8-10). Om morgenen 4. juli 
laget mormonmilitsen (en liten lokal hmr), Kirkens ledere og Kirkens medlemmer et 
stort opptog. De marsjerte etter musikk til tempeltomten og dannet en sirkel. 
Sidney Rigdon talte, deretter ropte menneskemengden "Hosianna", og Solomon 
Hancock sang en sang som Levi W. Hancock hadde komponert for anledningen. 
Profeten Joseph overvaket sa nedleggelsen av templets fire hj0rnestener. 

Joseph Smith mottar apenbaringer om Adam-ondi-Ahman 

En dag i mai 1838 var profeten og noen andre menn pa leting etter steder a 
anlegge andre byer hvor de hellige kunne bo. De kom til et sted som het Spring 
Hill, hvor Joseph mottok en ny apenbaring (L&p 116). Herren fortalte Joseph at 
hans navn pa Spring Hill var Adam-ondi-Ahman. Senere sa Orson Pratt at dette 
navnet betyr "Guds dal, hvor Adam bodde" pa "det opprinnelige spraket som 
Adam talte." (Journal of Discourses, 18:343.) 

Skriv Adam-ondi-Ahman pa tavlen. 

lfolge Joseph Smith er Adam-ondi-Ahman det stedet hvor Gud talte med Adam, 
og hvor Adam ofret til Herren. Adam sammenkalte sin familie i Adam-ondi-Ahman 
for han d0de, for a velsigne dem (se L&p 107:53-56). 

Adam-ondi-Ahman vii ogsa vmre et viktig sted i "fremtiden. Like for Kristi annet 
komme vii Adam igjen komme til Adam-ondi-Ahman og holde et stort rad. Alie de 
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profeter som har innehatt n0kler til prested0msmyndighet pa jorden, vii komme til 
dette radsm0tet for a avlegge rapport til Adam om sitt arbeid. Deretter vii Jesus 
Kristus komme til Adam-ondi-Ahman, og Adam vii gi ham tilbake prested0mmets 
n0kler. Kristus vii sa vende tilbake til jorden for a innlede tusenarsriket, de tusen 8.r 
da Kristus vii bo og regjere pa jorden. 

Disse opplysningene om Adam-ondi-Ahman var svcert spennende for Kirkens 
medlemmer. Joseph Smith sa at omradet skulle vcere et samlingssted for de 
hellige som flyttet til Missouri fra Kirtland. Mange hellige flyttet til Adam-ondi
Ahman sommeren 1838. De betraktet det som en stor velsignelse a bo der Adam 
hadde bodd. 

T usenarsriket 

Nar du snakker med barna om hvordan livet pa jorden vii vcere under 
tusenarsriket, forklarer du f0lgende punkter fra Lcere og pakter I 01 :22-34 (du kan 
gjerne la barna sla opp versene i sine egne b0ker): 

• Alie vii kunne se Frelseren (v. 23). 

• Alie de ugudelige vii bli 0delagt (v. 24). 

• Mennesker og dyr vii leve sammen i fred (v. 26). 

• Satan vii ikke ha makt til a friste noen (v. 28). 

• Det vii ikke vcere hverken sorg eller d0d (v. 29). 

• Vi skal bli gamle og sa plutselig forandres fra d0delig til ud0delig liv (v. 30-31). 

• Herren vii apenbare alle ting angaende jorden og himmelen, bl.a. hvordan 
jorden ble skapt og hva som vii skje med den (v. 32-34). 

Studer f01gende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de spmsmalene du foler best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvorfor var omradet kjent som het Spring Hill sa viktig? (L&p I 07:53-56; 116). 
Hva tror du Kirkens medlemmer f01te da de fikk vite at Adam hadde levd der? 

• Hvilke begivenheter fant sted for lenge siden i Adam-ondi-Ahman? (L&p 
I 07:53-56. Papek at Adam var 927 ar gammel da han velsignet sin familie og 
forutsa hva som ville skje med hans etterkommere.) Hva vii finne sted i 
fremtiden i Adam-ondi-Ahman? (Adam vii komme igjen, L&p 116.) Forklar at 
Kristus ogsa vii komme til Adam-ondi-Ahman for a fa tilbake n0klene til 
prested0mmets myndighet fra Adam og de andre profetene, som en 
forberedelse til sitt annet komme og begynnelsen av tusenarsriket. 

• Hva mener vi med Jesu Kristi annet komme? Forklar at da Jesus kom for a leve 
pa jorden f0rste gang, kom hansom et lite barn, men nar han kommer igjen, vii 
han vcere voksen. Minn barna pa at etter Kristi d0d og oppstandelse viste han 
seg for sine apostler og steg sa opp til himmelen. To engler viste seg og fortalte 
apostlene at en dag ville Jesus vende tilbake til jorden pa samme mate som 
han forlot den (se Ap.gj. I :9-11, se ogsa L&p 29:11, 45:44). Siden da har folk 
sett frem mot Jesu annet komme til jorden. 
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• Nar vii det annet komme finne sted? (L&p 29:9-11.) Forklar at "timen er ncer" 
betyr at det snart skal skje, men ingen unntatt var himmelske Fader vet n0yaktig 
nar det vii bli (se Matteus 24:36, L&p 49:7). Hvorfor er det godt at vi ikke vet nar 
Jesus vii komme? 

• Hvor lenge vii Frelseren regjere pa jorden nar han kommer igjen? (L&p 29: 11.) 
Hva vii denne tusenars-perioden kalles? (L&p 43:30.) 

• Hva vii skje med rettferdige mennesker nar Jesus kommer igjen? (L&p 45:45, 
57-59.) Hvorfor skulle vi se frem til Jesu Kristi annet komme og millenniet? (L&p 
45:39, 44. Forklar at i vers 39 betyr frykte a f01e cerb0dighet.) Hjelp barna a 
forsta at de som elsker og adlyder Frelseren og venter pa at han skal komme, 
vii bli velsignet. Hvordan kan vi forberede oss til Frelserens annet komme? (L&p 
43:20-23, 45:32, 57. Se berikende aktivitet 1.) 

Du kan bruke en ell er flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1. Lag f0lgende ordstrimler som beskriver mater vi skulle forberede oss pa til Kristi 
annet komme og tusenarsriket (se L&p 43:20-23, 45:32, 57): 

Omvende oss og bli d0pt. 

Sta pa hellige steder. 

Motta sannheten. 

I La Den hellige and vcere var veileder. 

lkke la Satan bedra oss. 

La et barn velge en ordstrimmel, Iese den for klassen og vise den frem pa 
tavlen, bordet eller gulvet. Drnft med barna hva uttrykket pa ordstrimmelen 
betyr, og hvordan de kan forberede seg pa den maten (for a "sta pa hellige 
steder" kan barna for eksempel leve verdig til a komme inn i templet, ga i 
kirken, holde seg unna steder med darlig innflytelse og hjelpe til med a bevare 
en god f0lelse i sine hjem). 

2. Skriv f01gende ord eller uttrykk pa kort: Adam-ondi-Ahman, Kristi annet 
kommet, Millenniet, Vrere forberedt. Legg kortene med forsiden ned pa bordet 
eller gulvet. La barna etter tur velge et kort og fortelle en ting de har lcert om det 
aktuelle emnet fra leksjonen. La hvert barn legge kortet tilbake og blande 
kortene fm neste barn tar et kort. Fortsett til hvert barn har hatt minst en tur og 
alle emnene er drnftet. 

3. Lag en kopi av tegningene i slutten av leksjonen til hvert barn, eller tegn 
lignende illustrasjoner pa tavlen. Forklar at hver av disse tegningene forestiller et 
av tegnene som vii vise seg f0r Jesu Kristi annet komme. 
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La hvert barn sla opp ett eller flere av f01gende skriftsteder og finne ut hvilken 
tegning som forestiller det tegnet som nevnes i skriftstedet: 

L&p 29:14 

L&p 29:16 

L&p 29:18 

L&p 45:26-27 

45:32 

L&p 45:33 

Forsikre barna om at hvis vi pmver a etterleve evangeliet, trenger vi ikke frykte 
det annet komme. Vi vii vcere beskyttet sa vi kan gj0re det var himmelske Fader 
0nsker at vi skal gjme for ham, og vi kan se frem til a vcere sammen med Jesus 
Kristus igjen. 

4. Hjelp barna a lcere I 0. trosartikkel utenat eller repetere den. 

5. Syng eller fremsi teksten til "Nar han kommer igjen" (Barnas sangbok, s. 46). 

Gi uttrykk for din kjcerlighet til og takknemlighet for Frelseren, og forklar hvor 
fantastisk det vii bli nar han kommer for a bo pa jorden igjen. Oppmuntre barna til 
a forberede seg til det annet komme og millenniet ved a f01ge Jesus Kristus og 
adlyde hans bud. 

Foresla at barna leser Lcere og pakter 29:!0-11 og 107:53-56 hjemme for a 
repetere denne leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spmsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Utryddelsesord ren 

A hjelpe barna a sette pris pa noen av de vanskelighetene Kirkens forste 
medlemmer gjennomgikk, og styrke barnas 0nske om a lytte ti! og adlyde 
profeten. 

I . Be om Andens veiledning og studer Loore og pakter I 05:6-10 og de historiske 
beretningene i leksjonen. Studer sa leksjonen og avgj0r hvordan du vii loore 
barna historien fra Skritten og den historiske beretningen. (Se "Forberedelse ti! 
leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skritten og historiske beretninger", s. VII 
og IX.) 

2. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp ti! a oppna formalet med leksjonen. 

3. N0dvendig materiel!: 
a. Loore og pakter ti! hvert barn. 
b. Kart over Missouri og omegn, det finner du i slutten av leksjon 30. 
c. Bilde 5.29, Haun's Mill; bilde av den levende profet (fra m0tehusets bibliotek 

eller Lys over Norge). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

• Hva ville du gj0re hvis du h0rte noen skrike: "Brann!" og du sa at det kom r0k 
inn i rommet? 

• Hva kunne skje om du ikke foretok deg noe? 

• Hva ville du gjme om du fikk varsel om at en orkan (eller tornado, 
oversv0mmelse, vulkanutbrudd eller en annen katastrofe) snart ville ramme 
hjemstedet ditt? 

• Hva kunne skje om du ikke foretok deg noe? 

Papek overfor barna at vi ma lytte ti! og gi akt pa advarsler. Forklar at noen av 
Kirkens tidligste medlemmer opplevde mange problemer. Noen av dem kunne ha 
voort unngatt hvis medlemmene hadde lyttet til og gitt akt pa profeten Joseph 
Smiths advarsler. 

Fortell barna om noen av de pr0velsene og forf0lgelsene Kirkens tidligste 
medlemmer i Missouri gjennomgikk, slik det beskrives i f01gende historiske 
beretninger. Vis bildet av Haun's Mill pa et passende tidspunkt, og vis pa kartet 
hvor de forskjellige hendelsene fant sted. Du kan gjerne la et barn sette et lite 
merke pa kartet etterhvert som du nevner stedene. 

Minn barna om at de hellige var drevet ut fra Jackson County i Missouri. Herren 
fortalte dem at de matte vente med a opprette Sion fordi de ikke hadde VCBrt sa 



lydige som de skulle ha vmrt (se L&p 105:6-10). De hellige slo seg saned i det 
nordlige Missouri, men det oppsto problemer der ogsa. 

Opptakten ti/ void i det nordlige Missouri 

Pa valgdagen i august 1838 reiste en gruppe siste-dagers-hellige menn fra Adam
ondi-Ahman til den lille byen Gallatin for a stemme. De ble m0tt av en mobb som 
ville stoppe dem. Mennene i mobben fryktet at deres kandidat ikke ville vinne 
valget hvis de hellige stemte. En mann i mobben slo til en av de hellige sa han gikk 
i bakken, og det bmt ut slasskamp. Flere mennesker, bade hellige og 
mobbmedlemmer, ble saret. Neste dag, da Kirkens ledere i Far West i Missouri 
h0rte om kampen, var rapportene overdrevne og gikk ut pa at noen av Kirkens 
medlemmer var blitt drept. Joseph Smith og noen andre menn bevmpnet seg og 
red til bosetningen Adam-ondi-Ahman, hvor de heldigvis fant ut at ingen var blitt 
drept. Fiender av Kirken anklaget pa falsk grunnlag Kirkens medlemmer for a ha 
startet slagsmalet, og flere usanne rapporter ble sendt til Lilburn W. Boggs, 
guvernmen i Missouri. 

Neste maned planla mobben a angripe de hellige i Adam-ondi-Ahman. To ledere i 
Missouri-militsen (lokal hmr), generalmajor David Atchison og brigadegeneral 
Alexander Doniphan, beskyttet de hellige og forhindret virkelig kamp. 

Andre p0belgjenger forarsaket problemer for Kirkens medlemmer i nabobyen 
DeWitt. Medlemmer av Kirken sendte en anmodning om hjelp til guvernmen, men 
han svarte ikke. Joseph Smith, som var bekymret for de hellige, red langs lite 
beferdede veier og snek seg forbi mobbmedlemmer som voktet veiene, for a 
komme til DeWitt. Han fant at folk der nesten sultet i hjel mens de pmvde a gj0re 
motstand mot den store mobben. lgjen bade hellige guvern0ren om hjelp og 
beskyttelse, men guvern0ren avslo a hjelpe, idet han sa at "striden sto mellom 
mormonene og mobben", og at de skulle "utkjempe den" selv (History of the 
Church, 3:157). Siden de hellige ikke klarte a skaffe hjelp, bestemte de seg for a 
forlate DeWitt. De lastet 70 vogner og dro derfra 11 . oktober. En kvinne som 
nettopp hadde f0dt, d0de den forste dagen underveis, og flere i gruppen d0de for 
de kom i sikkerhet. 

P0belgjengene var forn0yd med at de hadde klart a drive de hellige ut fra DeWitt 
og med at guvernmen avslo a blande seg opp i striden. De bestemte seg for a 
angripe Adam-ondi-Ahman i neste omgang. Oberst George M. Hinkle, et medlem 
av Kirken som ogsa var medlem av Missouri-militsen, hjalp til med a organisere de 
hellige slik at de kunne beskytte seg. Joseph Smith f0rte noen frivillige "fra Far 
West for a r1jelpe menneskene i Adam-ondi-Ahman. Dade kom dit i midten av 
oktober, oppdaget de at flere hellige var blitt bundet og pisket, hus var brent ned 
og buskapen jaget bort. 

De hellige ble sa varslet om at Missouri-militsen planla a angripe Far West, sa de 
gjorde forberedelser for a forsvare seg. En del av militsen, anfort av kaptein 
Samuel Bogart, begynte a angripe de helliges r1jem i nmrheten av Far West. 
Militsen tok tre fanger og ga ordre om at resten av Kirkens medlemmer skulle 
forlate Missouri. Oberst Hinkle samlet en gruppe hellige for a redde fangene for de 
ble drept. Tidlig en morgen forberedte denne gruppen a krysse Crooked River, ca. 
30 kilometer fra Far West. De visste ikke at kaptein Bogart og hans soldater 
skjulte seg ved elven. En av Bogarts vakter fyrte av et skudd, og kampen begynte. 
Kampen endte raskt, men menn pa begge sider ble saret, deriblant eldste David 
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W. Patten, en av De tolv apostler, som d0de noen timer senere. To andre 
medlemmer av Kirken ble ogsa drept. 

Guvern0r Boggs undertegner utrydde/sesordren 

Rapporter om kampen som nadde guvernm Boggs, var sterkt overdrevet. 
Guvernmen fikk hme at medlemmer av Kirken hadde drept eller fengslet alle 
kaptein Bogarts militssoldater. Over hele det nordlige Missouri angrep mobber 
siste-dagers-hellige bosetninger. De tente pa hus og avlinger, stjal kveg og tok 
fanger, men guvern0ren trodde at det var de hellige som skapte problemene. 
General Atchison oppfordret guvernm Boggs innstendig til a komme og se selv 
hva som skjedde, men i stedet trodde guvern0ren pa de falske rapportene han 
hadde fatt, og ga sine tropper ordre om a kjempe mot de hellige. Han skrev: 
"Mormonene ma behandles som fiender og ma utryddes eller drives ut av 
delstaten" (History of the Church, 3:175, uthevelse som i originalen). Forklar at a 
utrydde betyr a drepe eller bli kvitt. I slutten av oktober 1838 var mer enn to tusen 
menn samlet utenfor Far West, klar til a iverksette guvernmens "utryddelsesordre". 

Haun 's Mi/1-massakren 

Ca. 20 kilometer 0st for Far West la Haun's Mill, en liten landsby grunnlagt av et 
medlem av Kirken som het Jacob Haun. Byen hadde en m0lle hvor de malte korn, 
en smie og noen fa hus. Etter slaget ved Crooked River ba Joseph Smith alle de 
hellige flytte til Far West eller Adam-ondi-Ahman for a vrere bedre beskyttet, men 
Jacob Haun 0nsket ikke a reise fra eiendommen sin. Han ga ikke akt pa det 
profeten sa, og ga de andre familiene beskjed om a bli vrerende i byen. De satte 
vakter til a beskytte m0llen og byen. 

Den 30. oktober kom ni vogner fra Kirl:land til Haun's Mill. Disse menneskene var 
blitt stoppet av mobben to dager tidligere og var blitt tvunget til a gi fra seg alle 
vapen og all ammunisjon. De bestemte seg for a hvile i Haun's Mill noen dager for 
de reiste videre til Far West. Den ettermiddagen angrep en gruppe pa 240 menn 
Haun's Mill. Mange av beboerne l0p inn i skogen, mens noen av mennene l0p til 
smien og mente a bruke den som forskansning. Medlemmer av mobben rettet 
gevrerene sine mot de store sprekkene i veggene og den apne dmen i smien og 
fyrte av mange skudd. Deretter gikk de inn i bygningen og drepte med overlegg 
en ti ar gammel gutt som gjemte seg der, og dro guttens d0ende far rundt pa 
gulvet mens de pmvde a stjele st0vlene hans. 17 mennesker ble drept under 
raidet, og 13 andre ble saret. 

Flere ar senere sa profeten Joseph Smith: "I Haun's Mill gikk bmdrene imot mitt 
rad. Hvis de ikke hadde gjort det, ville deres liv blitt spart." (History of the Church, 
5:137.) 

Dagen etter angrepet pa Haun's Mill omringet noen medlemmer av Missouri
militsen Far West. Oberst Hinkle, et medlem av Kirken som tidligere hadde hjulpet 
sine med-hellige, vendte seg mot Kirken. Han forradte Joseph Smith og andre av 
Kirkens ledere, idet han lot som om han arrangerte et fredsm0te med general 
Samuel D. Lucas fra militsen. I stedet tok general Lucas kirkelederne til fange. 
General Lucas ga ordre til at kirkelederne skulle henrettes, men general Doniphan, 
en venn av de hellige, nektet a delta og beordret general Lucas til ikke a 
gjennomf0re henrettelsen. 
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De hellige ble beordret a forlate Missouri, men flkk til slutt tillatelse til a bli vcerende 
i Far West over vinteren pa betingelse av at de ikke sadde eller plantet noe og lkke 
la noen planer om a bli der lenger. 

Diskusjons- og Studer f01gende spersmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
anvendelsesspersmal leksjonen. Bruk de spersmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 

anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

Berikende 
aktiviteter 

• Hvorfor ble de hellige drevet ut fra Missouri selv om stedet var innviet som 
Sion? (L&p I 05:6-10.) Minn barna om at Si on vii bli opprettet i fremtiden. 

• Hva kan forhindre at vi mottar velsignelser fra var himmelske Fader? (Ulydighet, 
L&p I 05:6.) Hva kan vi gj0re for a vcere verdige hans velsignelser? 

• Hvorfor gjorde ikke Jacob Haun og nybyggerne i Haun's Mill det Joseph Smith 
sa de skulle gj0re? Papek at Jacob Haun visste hva profeten sa, men han 
syntes han hadde en god grunn til ikke a gj0re som han sa. Han hadde arbeidet 
hardt for a bygge opp m0llen sin og samfunnet rundt den, og han 0nsket ikke a 
oppgi dette. Han trodde han ville klare a beskytte dem. Hvordan kunne 
tragedien i Haun's Mill ha vcert unngatt? 

• Vis bildet av den levende profet. Hvem er denne mannen? Hvordan kan vi fa 
vite hva var profet sier til oss? Hvorfor skulle vi gjere det han ber oss om? (Se 
berikende aktivitet 2.) Forklar at vi lkke vii bli beskyttet mot all lidelse selv om vi 
f01ger profeten. Medlemmer av Kirken som gjorde det profeten Joseph Smith sa 
de skulle gjere, opplevde likevel forf0lgelse i Missouri, og profeten selv led svcert 
mye. Var himmelske Fader lar enhver ha sin handlefrlhet og treffe valg, og noen 
ganger lider vi pa grunn av andre menneskers gale valg. Men ved a f0lge 
profeten far vi hjelp til a unnga lidelse som kan finne sted pa grunn av vare egne 
gale valg. 

• Har du (eller noen du kjenner) noen gang blitt darlig behandlet fordi du var 
medlem av Kirken? 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I . Skriv f0lgende uttalelser pa papirstrimler: 

I. Jesus Kristus apenbarer sin vilje til profeten. 

2. Profeten forteller oss hva Jesus Krlstus 0nsker at vi skal gj0re. 

3. Vi lytter til profeten. 

4. Vi gjer det profeten sier. 

5. En dag vii vi vende tilbake for a bo sammen med var himmelske Fader og 
Jesus Kristus. 

Lag en lenke ved a feste papirstrimlene sammen som ledd. Pass pa at teksten 
er pa utsiden av leddene. Fest strimlene i numerlsk rekkef0lge, nummer 5 bade 
til nummer 4 og I , slik at lenken danner en sirkel. La barna Iese strimlene i riktig 
rekkef0lge og dmfte den prosessen som vi blir ledet gjennom av en profet, slik 
at vi kan vende tilbake for a bo hos var himmelske Fader og Jesus Kristus. 
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Hjelp barna a forsta at hvis vi hopper over trinn nummer 4, vii vi ikke na trinn 
nummer 5. Vi ma ikke bare lytte til var profet, men ogsa gj0re det han sier. 

2. Pa tavlen eller et stort papirark skriver du opp ·flere ting som profeten var har 
bedt oss gj0re, som f.eks. Iese i Skriften, skrive dagbok, elske var familie og 
vmre verdig til a komme til templet. Snakk med barna om hvordan de kan f0lge 
profeten i hver av disse tingene, og snakk ogsa med dem om hva som kan 
hende hvis de ikke f01ger profeten og gj0r disse tingene. 

3. Forklar at selv under stor forf0lgelse og lidelse visste de hellige at Herren vaket 
over dem. Enkelte opplevde til og med mirakler. Les eller fortell med dine egne 
ord f0lgende historie om Amanda Barnes Smith og det hun opplevde i Haun's 
Mill: 

Da mobben kom til Haun's Mill flyktet Amanda Barnes Smith sammen med sine 
to d0tre, og de ble ikke skadet. Da skyl:ingen var over, kom s0ster Smith tilbake 
for a se hvordan det var gatt med hennes mann og s0nner. Hun skrev senere: 

"Ut fra smien kom min eldste s0nn. Han bar sin lillebror Alma pa skuldrene. 'A. 
min Alma er d0d!' utbmt jeg halvkvalt. 'Nei, mor, jeg tror ikke Alma er d0d. Men 
far og bror Sardi us er drept.' ... 

.. . Hele hofteleddet til min sarede gutt var skutt vekk. Muskelvev, hofteben, ledd 
og alt var revet l0s av gevmret som banditten hadde plassert pa barnets hofte 
gjennom t0mmerstokkene i smien, og med overlegg fyrt av. Vi la lille Alma pa en 
seng i teltet vart, og jeg unders0kte saret. Det var et grufullt syn. Jeg visste ikke 
hva jeg skulle gj0re. Det var natt na ... 

... 'A. himmelske Fader,' grat jeg, 'hva skal jeg gj0re? Du ser min stakkars 
sarede smn og vet hvor hjelpel0s jeg er. A, himmelske Fader, si meg hva jeg 
skal gj0rel' Deretter ble jeg ledet som av en stemme som talte til meg. 

Asken fra balet vart ulmet fremdeles. Vi hadde brent bark av hickory-trmr. Jeg 
ble ledet til a ta denne asken og lage en lut [et sterkt desinfeksjonsmiddel] og 
legge en klut gjennombl0tet med den rett pa saret. Det gjorde vondt, men lille 
Alma var for nmr d0den til a legge smrlig merke til det. lgjen og igjen 
gjennombl0tte jeg kluten og la den i hullet som hofteleddet var revet ut fra, og 
hver gang fulgte 0delagt kj0tt og bensplinter med kluten, og saret ble sa lyst 
som kyllingkj0tt. Da jeg hadde gjort det jeg fikk beskjed om, ba jeg igjen til 
Herren og fikk igjen sa klare instruksjoner som om en lege sto ved siden av og 
snakket til meg. I nmrheten var det et almetre. Jeg skulle lage en gmt av dette, 
ble jeg fortalt, og fylle saret med den ... 

Neste dag flyttet jeg den sarede gutten til et hus et stykke unna, og jeg forbandt 
hoften hans, mens Herren som for veiledet meg. Jeg ble minnet pa at det var 
en flaske med lindrende vmske i min manns koffert. Jeg helte denne i saret, og 
Almas smerte ble dempet betydelig. 'Alma, barnet mitt,' sa jeg, 'tror du at 
Herren skapte hoften din?' 'Ja, mor.' 'Dakan vel Herren lage noe der istedenfor 
hoften din, tror du ikke, Alma?' 'Tror du at Herren kan det, mor?' spurte barnet 
troskyldig. 'Ja, gutten min,' svarte jeg, 'han har vist meg alt i et syn.' Sa la jeg 
ham komfortabelt til rette med ansiktet ned og sa: 'Na ma du ligge slik og ikke 
bevege deg, sa vii Herren lage en ny hofte til deg.' 

Sa la Alma pa maven i fem uker til han var helt frisk - en elastisk brusk vokste ut 
der leddet og hofteskalen hadde vmrt ... Den dagen han gikk igjen, var jeg ute 
og hentet en b0tte vann da jeg h0rte sk1'ik fra barna. Forferdet l0p jeg tilbake til 
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huset, og der var Alma ute pa gulvet, han danset omkring, og barna skrek av 
forundring og glede." ("A Living Miracle of the Power of God", i Leon R. 
Harsthorn, red., Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, 
2 bind [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1973-75], 1 :164-67.) 

Hjelp barna a forsta at ikke alle som ber om hjelp i lidelse og pmvelser, opplever 
mirakler. Men Herren vaker alltid over oss, og han vet hva som er best for oss. 
Hvis han ikke gj0r lidelsen var lettere, vii han hjelpe oss a tale den. 

4. Minn barna om at Herren taler til oss gjennom sin levende profet. Vi ma lytte til 
profeten og gj0re det han sier. 

Skriv f0lgende ord pa tavlen: profeter, bud, hgr, lytt, lmr, gj0r, ad/ydes//ydighet. 
Fortell barna at disse ordene om a lytte til vare profeter og gj0re det de sier, 
finnes i mange skriftsteder. 

Be hvert barn sla opp et av f0lgende skriftsteder: 

L&p 1 :1 

L&p 1 :14 

L&p 1 :32 

L&p 19:23 

L&p 63:1 

L&p 63:5 

L&p 82:1 O 

L&p 89:18 

La barna Iese skriftstedene h0yt og finne ordene pa tavlen. Du kan gjerne la et 
barn sette et merke ved hvert ord hver gang det blir lest. 

• Hvordan kan vi lytte til Herrens og hans profets mst? 

• Hvorfor er det viktig a gj0re det profeten sier oss? 

5. Syng eller fremsi teksten til "F0lg profeten" (Barnas sangbok, s. 58) eller "Hold 
alle budene" (Barnas sangbok, s. 68). 

BEBr vitnesbyrd for barna om at den levende profet er en Guds profet. 

Gi uttrykk for din kjEBrlighet til og takknemlighet for ham og de rad han gir. 
Oppmuntre barna ti! a lytte til profeten pa neste generalkonferanse og gj0re det 
han ber oss om. 

Foresla at barna leser LEBre og pakter 105:6-10 hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell de! av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag ti! hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Joseph Smith blir fengslet 
pa falskt grunnlag 

A hjelpe barna a forsta at hvis vi har tro pa Herren, vii han hjelpe oss a takle all 
motgang. 

1. Be om Andens veiledning og studer Lrere og pakter 121 :1-8, 16-22, 26, 33, 
36-37, 41-46; 122:5-9 og de historiske beretningene i leksjonen. Studer sa 
leksjonen og avgj0r hvordan du vii lrere barna historien fra Skriften og den 
historiske beretningen. (Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis 
fra Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: 2. Mosebok 20:7. 

3. Velg diskusjonsspeirsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. Skriv Motgang utenpa en papirpose, og legg flere gjenstander som kan 
forestille en slags motgang i den, f.eks. en mynt for 0konomiske vanskeligheter, 
et tomt medisinglass for sykdom, en gaffel eller skje for suit, en skolebok for 
vanskeligheter pa skolen, eller et bilde eller en tegning av et sint ansikt for en 
venn som er sint eller uvennlig. 

5. Neidvendig materiel!: 
a. Lrere og pakter til hvert barn. 
b. En bibel. 
c. Et kart over Missouri og omegn, finnes i slutten av leksjon 30. 
d. Bilde 5-30, General Doniphan nekter a henrette Kirkens ledere; bilde 5-31, 

Joseph Smith irettesetter vaktene i Richmond fengsel; bilde 5-32, Joseph 
Smith i Liberty fengsel. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Vis posen som er merket Motgang. 

• Hva er motgang? 

La hvert barn ta en gjenstand ut fra posen og forklare hvordan gjenstanden kan 
representere motgang, hvordan vi kan takle slik motgang, og hvor man kan 
henvende seg for a fa hjelp i slik motgang. S0rg for at barna nevner at de kan 
vende seg til sin himmelske Fader for a fa hjelp i motgang. Fortell barna at de i 
denne leksjonen vii lrere om en fryktelig motgang som Joseph Smith og andre av 
Kirkens ledere opplevde, og hvordan de ble styrket gjennom denne erfaringen. 

Be barna fortelle hva de husker fra forrige leksjon om forf0lgelse av de hellige i 
Missouri. Minn dem pa at Joseph Smith og andre av Kirkens ledere ble tatt til 
fange av general Lucas etter at de ble forradt av oberst Hinkle. Fortell barna om 
hvordan profeten Joseph Smith og andre av Kirkens ledere ble fengslet pa falskt 
grunnlag, slik det beskrives i den historiske beretningen "Joseph Smith og andre 



av Kirkens ledere blir arrestert". Snakk sa om Joseph Smiths erfaringer i fengsel, 
slik det beskrives i de andre historiske beretningene og i skriftstedene under 
"Forberedelse". Vis bildene og kartet pa passende tidspunkter. 

Joseph Smith og andre av Kirkens ledere blir arrestert 

I slutten av oktober 1838 var fiender av Kirken og militsmedlemmer rede til a 
angripe Far West i Missouri. De hellige i Far West prnvde a beskytte byen ved a 
bygge barrikader, men det var ikke mye gagn i det siden det var fem ganger sa 
mange av fienden som det var hellige. General Samuel D. Lucas, anfmeren for 
anti-mormon-delen av Missouri-militsen, inngikk en hemmelig avtale med oberst 
George M. Hinkle, et medlem av Kirken som ogsa var medlem av militsen. Oberst 
Hinkle ble en forrceder av Kirken og gikk med pa a utlevere Joseph Smith og 
andre kirkeledere til rettssak og straff, enda han visste at anklagene mot dem ikke 
var sanne. Oberst Hinkle gikk ogsa med pa at de helliges fiender kunne ta de 
helliges eiendommer, og sa at de hellige selv ville gi fra seg sine vapen og forlate 
Missouri. 

Oberst Hinkle dro tilbake til Far West og fortalte Joseph Smith, Sidney Rigdon, 
Lyman Wight, Parley P. Pratt og George W. Robinson at general Lucas rzmsket a 
m0te dem for a drnfte en fredsavtale. Men da Kirkens ledere kom til m0tet, tok 
general Lucas dem til fange. Parley P. Pratt beskrev denne hendelsen slik: 

"Den hovne general [Lucas] kom ridende bort til oss, og uten a henvende seg til 
oss ga han 0yeblikkelig sine vakter beskjed om a orminge oss. Det gjorde de 
meget raskt, og vi ble f0rt inn i leiren omgitt av tusenvis av skapninger som sa 
fryktinngytende ut, og mange av dem var kledd og malt som indianerkrigere. De 
begynte alle a hyle uavbrutt, som om like mange blodhunder var blitt sluppet l0s 
pa sitt bytte, og som om de hadde vunnet en av de mest mirakul0se seirer som 
verdenshistorien noensinne har sett." f.Autobiography of Parley P. Pratt, s. 186-87 .) 

Medlemmer av Kirken h0rte denne hylingen, og de fryktet at profeten var myrdet. 
De fleste ba hele natten for sine lederes sikkerhet. 

Kirkens ledere matte ligge pa bakken i regnet mens vaktene hante dem og ba 
dem utf0re mirakler. Midt pa natten ledet general Lucas en hemmelig og ulovlig 
krigsrett og d0mte Kirkens ledere til a henrettes neste morgen. Han ga general 
Alexander W. Doniphan, som ikke var medlem av Kirken, men som var de helliges 
venn, ordre om a iverksette henrettelsen. General Doniphan nektet og sa: "Deter 
kaldblodig mord. Jeg vii ikke adlyde Deres ordre." General Doniphan og hans 
menn forlot Far West, men han sa at hvis general Lucas henrettet Kirkens ledere, 
"vii jeg med Guds hjelp stille Dem til ansvar for en jordisk domstol" (History of the 
Church, 3:190-91). General Lucas ble skremt av general Doniphans svar og 
iverksatte ikke henrettelsen. De helliges b0nner for sine lederes sikkerhet ble 
besvart. 

Kirkens fiender planla a arrestere siste-dagers-hellige menn som hadde vcert med 
i slaget ved Crooked River (se leksjon 31 ), sa disse forlot Far West for a dra til 
Iowa. Hyrum Smith og Amasa Lyman klarte ikke a unnslippe. De ble arrestert og 
holdt fengslet sammen med de andre fangene. 

Neste morgen forte oberst Hinkle de siste-dagers-helliges tropp ut av Far West, 
og Missouri-militsen overtok byen. De stjal verdifulle eiendeler, arresterte noen 
menn og ga resten av de hellige ordre om a forlate Missouri. 
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Kirkens fiender planla a fore sine fanger til byen Independence for a stille dem for 
retten. Fangene tryglet om a fa se sine familier fm de dro, og vaktene f0rte dem 
tilbake til Far West. Joseph Smiths hustru, Emma, og deres barn ble svcert glade 
over a se Joseph, for de trodde han var myrdet. Men vaktene lot ikke fangene 
vcere lenge hos sine familier. Fangene ble voktet i en vogn da Lucy Mack Smith, 
Josephs og Hyrums mor, kom, og hun kunne bare r0re ved hendene deres idet 
de ble kjmt bort. Men senere mottok Lucy en beroligende apenbaring. Hun ble 
fortalt: "La ditt hjerte tmstes angaende dine barn, de skal ikke skades av sine 
fiender." (Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, s. 291.) 

Joseph Smith irettesetter vaktene 

I likhet med sin mor, mottok ogsa Joseph Smith en beroligende apenbaring. Han 
fortalte sine medfanger at ingen av dem kom til a d0 som folge av denne 
hendelsen: "Veer ved godt mot, bmdre. Herrens ord kom til meg i natt om at vare 
liv skulle skjenkes oss, og at uansett hva vi kommer til a gjennomga under dette 
fangenskapet, vii ikke ett liv bli tatt." (Sitert i Pratt, s. 192.) Fangene ble holdt 
innesperret i et tomt hus i byen Richmond i to uker til rettssaken begynte. Dette 
var ingen rettferdig rettssak: vitnene mot Kirkens ledere fortalte l0gner, og de 
vitnene som st0ttet Kirkens ledere, ble kastet i fengsel eller jaget ut av fylket for de 
kunne vitne. General Doniphan pr0vde a forsvare Kirkens ledere, men kom til at 
"om sa en engleskare skulle komme ned og erklcere at [Kirkens ledere] var 
uskyldige, ville det vcere helt forgjeves" (History of the Church, 3:213). Dommeren 
hadde bestemt allerede fgr rettssaken at Kirkens ledere skulle fengsles, sa 
ingenting av det som ble sagt i rettssaken, betydde noe for ham. 

Under den 13 dager lange rettssaken ble fangene holdt sammenlenket og matte 
ligge pa gulvet om natten. De matte hme pa at vaktene deres sa fryktelige ting om 
dem og de andre hellige. En natt fortalte vaktene om grufulle ting de hevdet a ha 
gjort med de hellige, og de brukte et forferdelig sprak og misbrukte ofte Herrens 
navn. Dette var svcert plagsomt for fangene a h0re pa. Plutselig reiste Joseph 
Smith seg og befalte: "STILLE, dere djevler i den evige avgrunn. I Jesu Kristi navn 
irettesetter jeg dere og befaler dere a tie stille. Jeg vii ikke leve et minutt til med et 
slikt sprak. Hold opp med a snakke slik, ellers vii dere eller jeg d0 
0YEBLIKKELIG!" (Sitert i Pratt, s. 179-80.) 

Selv om Joseph Smith var i lenker og uten vapen, sto han rolig og verdig. Hans 
ord skremte vaktene, og de ba om unnskyldning og satt stille i et hj0rne resten av 
vaktskiftet. 

Joseph Smith og andre av Kirkens ledere fgres ti/ Liberty fengse/ 

Da denne rettssaken var over, ble noen av fangene sluppet fri, og noen ble 
sittende i fengslet i Richmond, mens Joseph Smith og fem andre ble fort til et 
annet fengsel i Liberty i Missouri for a vente pa en ny rettssak. Dette lille fengslet 
var som et fangehull, med lite varme og lys til tross for at det var vinter. Taket var 
sa lavt at fangene ikke kunne sta helt oppreist, og de ·fikk svcert darlig mat. 
Joseph Smith og de andre fangene ble holdt i dette fengslet i fire maneder, mens 
Brigham Young, Heber C. Kimball og John Taylor hjalp de hellige a forlate Missouri 
og dra til Illinois. 

Mens Joseph Smith var i Liberty fengsel, spurte han Herren hvor lenge de hellige 
matte lide (se L&p 121: 1-6). Han mottok et herlig og tmstende svar fra Herren, 
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hvor han ble forsikret om at Herren ikke hadde glemt ham eller de andre 
medlemmene av Kirken (se L&p 121 :7-8). Joseph Smith mottok andre 
apenbaringer i fengslet, og han skrev et langt brev tilde hellige, hvor han fortalte 
dem om disse apenbmingene (se L&p 121 :23). 

I april 1839 ble fangene sendt til Daviess County og deretter til Boone County for a 
stilles for retten. Under transporten til Boone County lot vaktene dem flykte, for 
noen embetsmenn mente at fangene ikke kunne deimmes for de forbrytelsene de 
var tiltalt for, og rettssaken ville va:ire bortkastet tid. Joseph Smith og de andre 
fangene gikk til Illinois for a slutte seg til sine familier og resten av de hellige. 

Studer folgende speirsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de speirsmalene du fol er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a ta innsikt. 

• Hva gjorde oberst Hinkle, et medlem av Kirken, for a forrade profeten? Hva 
gjorde general Doniphan, som ikke var medlem, for a hjelpe profeten? Hvorfor 
tror du disse mennene gjorde det de gjorde? Hvorfor kunne det va:ire vanskelig 
for general Doniphan a sta frem for det som var riktig? Nar kan det va:ire 
vanskelig for dere a sta frem for det dere vet er riktig? Hva kan dere gj0re for a 
fa hjelp i slike situasjoner? 

• Hvordan tmstet Herren Joseph Smith og hans mor da Joseph ble fort i fengsel? 
Hvordan tror dere disse apenbaringene hjalp Lucy og Joseph til a holde ut sine 
pmvelser? Hvordan kan Herren tmste dere nar dere er bedmvet eller har 
problemer? 

• Hvordan skulle vi bruke Herrens navn? (2. Mosebok 20:7.) Hvorfor tror dere 
Joseph Smith ble krenket da vaktene misbrukte Herrens navn? (Se berikende 
aktivitet 3.) Hva kan vi gjeire nar mennesker rundt oss misbruker Herrens navn? 
(Se berikende aktivitet 2.) 

• Hvorfor tillater Herren motgang (problemer eller vanskeligheter)? (L&p 121 :7-8, 
122:5-9.) Hvordan kan motgang "gi [oss] erfaring" og "va:ire til [vart] gode"? 
(L&p 122:7.) Hvordan kan vi la:ire av vare problemer? Hvem matte gjennomga 
den st0rste motgang mens han var pa jorden? (L&p 122:8.) Hvordan kan det at 
vi kjenner til Frelserens motgang hjelpe oss a takle vanskeligheter? Du kan 
gjerne fortelle om en aktuell erfaring med hvordan motgang har styrket deg, 
eller be barna fortelle om erfaringer de har hatt. 

• Hva vii skje med dem som kjemper mot sannheten og forteller l0gner om 
Kirken? (L&p 121: 16-22.) Hvilke velsignelser har Herren lovet dem som forblir 
trofaste tross den motgangen de far? (L&p 121 :7-8, 26, 33.) 

Du kan bruke en eller flere av folgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I . La et barn Iese La:ire og pakter 121 : 7 -8 heiyt og et annet Iese La:ire og pakter 
122:7. Vis igjen de gjenstandene som representerte motgang i 
oppmerksomhetsvekkeren, og fa barna til a komme frem til hvordan slik 
motgang kan "gi [dem] erfaring" og "va:ire til [deres] gode". 
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2. Forklar at ord er mektige. De kan frernkalle f0lelser og bilder i vart sinn. Be 
barna lukke 0ynene og lytte mens du sier noen beskrivende ord. Si ordene 
langsomt, og stopp opp etter hvert ord for a la et barn beskrive hva ordet far 
harn eller henne til a f01e. La et annet barn kornrnentere hvert ord. 

Eksernpler: 

Regnbue Sykdorn S0t 

Torden Klebrig Latter 

Gj0rmet Mmke Sur 

Jul Lys Grat 

Forklar at fordi ord er sa mektige, skulle vi velge de ordene vi bruker, med 
omhu. Vi skulle unnga ord som fremkaller upassende bilder i sinnet eller viser 
manglende respekt for var himmelske Fader, Jesus Kristus eller andre 
mennesker. 

Les og dmft f0lgende sitat fra "Mine evangelienormer" med barna (i heftet Mine 
maldager [35317 170]): 

"Jeg vii bruke min himmelske Faders og Jesu navn eerb0dig. Jeg vii ikke banne 
eller bruke stygge ord." 

3. Forte!! med egne ord f0lgende historie av eldste Spencer W. Kimball, som ble 
Kirkens 12. president: 

"Pa sykehuset ble jeg en dag trillet ut fra operasjonssalen av en port0r som 
snublet, og fra hans sinte lepper stmmmet det forkastelige banneord sammen 
med Frelserens navn. Selv om jeg var halweis bevisstl0s, skvatt jeg og tryglet: 

'Veer sa snill! Veer sa snill! Deter min Herres navn du spotter.' Det ble d0dsens 
Stille, sa hvisket en dempet stemme: 'Jeg beklager' ." ("Profane Not the Name of 
Thy God!" Improvement Era, mai 1953, s. 320.) 

Forklar at siden president Kimball elsket og eeret sin hirnmelske Fader og Jesus 
Kristus, gjorde det ham vondt a hme andre bruke deres navn pa en respektl0s 
mate, uten kjeerlighet og heder. 

4. Fa barna ti! a forestille seg hvordan det ville veere a tilbringe fire maneder pa et 
sted som Liberty fengsel. 

• Hva ville dere savne mest? 

• Hva ville dere bruke tiden til? 

• Hvordan kunne dere bli styrket av en slik erfaring? 

Du kan gjerne pa forhand arrangere det slik at noen av barna i klassen later 
som de er Joseph Smith, Hyrum Smith og andre fanger i Liberty fengsel, mens 
de andre klassemedlemmene intervjuer dem om deres erfaringer i fengslet. 

5. Fortell f01gende beretning av Mercy Thompson, Hyrum Smiths svigerinne, med 
egne ord: 

"Omkring I. februar 1839 ble min s0ster [Mary Fielding Smith, som pa det 
tidspunktet var syk] etter anmodning fra sin mann [Hyrum Smith] lagt pa en 
seng i en vogn og tatt med pa en reise pa ca. 65 kilometer for a bes0ke ham i 
fengslet. Hennes lille s0nn Joseph F. var da ca. 11 uker gammel. Det var sveert 
kaldt, vi led mye pa reisen. Vi kom frem til fengslet om aftenen. Vi ble sluppet 
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inn, og d0rene ble lukket bak oss. En natt som aldri kan glemmes. En s0vnl0s 
natt. Jeg stelte de kja:;re babyene [Joseph F. og Mercys egen atte maneder 
gamle datter], og om morgenen gjorde jeg meg klar til a reise hjem igjen med 
min syke s0ster, og sa lenge jeg har min hukommelse, vii jeg minnes de 
skrikende hengslene pa dmen som ble lukket for de edleste menn pa jord. 
Hvem kan forestille seg vare f01elser da vi reiste hjemover? Men ville jeg selge 
for gull den a:;ren som ble meg vist da jeg ble stengt inne i fengslet sammen 
med slike personer? Nei! Nei!" (Sitert i Don Cecil Corbett, Mary Fielding Smith: 
Daughter of Britain [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1966], s. 86.) 

6. Forklar at en del av den apenbaringen Joseph Smith mottok mens han var i 
Liberty fengsel, angikk bruken av prested0mmet. La barna etter tur Iese La:;re 
og pakter 121 :41-46 h0yt for a finne svar pa f0lgende spmsmal: 

• Hvordan skulle menn bruke prested0mmets myndighet? (L&p 121 :41-46.) 

• Hvilke velsignelser er knyttet ti\ rettferdig bruk av prested0mmet? (L&p 
121 :45-46.) 

• Hvordan kan unge menn forberede seg tll a bruke prested0mmet rettferdig? 

• Hvordan kan dere a:;re prested0mmet? 

7. Syng eller fremsi teksten til "Vag gj0re rett" (Barnas sangbok, nr. 80). 

Gi uttrykk for hvor takknemlig du er for Joseph Smith og hans villighet til a stole pa 
Herren under de vanskeligste omstendigheter. Ba:;r vitnesbyrd om at vi kan bli 
styrket gjennom motgang, og oppmuntre barna til a stole pa Herren nar de har 
problemer. 

Foresla at barna leser La:;re og pakter 121 : 1-8, 41-46 hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Formffl 

Forberedelse 

Forslag til 
gjennomgff else 

Oppmerksomhets
vekker 

De hellige arbeider for a bygge 
opp det vakre Nauvoo 

A oppmuntre barna til a bli flinke arbeidere slik som de hellige som slo seg ned i 
Nauvoo. 

I. Be om Andens veiledning og studer de historiske beretningene i leksjonen og 
Lc:ere og pakter 42:40-42, 56:17, 58:27-29, 75:3, 88:124. Studer sa leksjonen 
og avgj0r hvordan du vii lcere barna historien fra Skriften og den historiske 
beretningen. (Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra 
Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: Lcere og pakter 124:22-24. 

3. Velg diskusjonsspmsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. Pa forskjellige papirlapper skriver du noen olympiske sportsgrener som barna 
kan mime, f.eks. vektl0fting, l0p, kunstl0p pa sk0yter, sv0mming, diskoskasting, 
fotball og basketball. (Du kan gjerne ogsa skrive forslag til hvordan de kan 
mimes.) Lag minst en papirlapp til hvert barn. Legg lappene i en beholder. 

5. N0dvendig materiel!: 
a. Lcere og pakter til hvert barn. 
b. Kart over Missouri og omegn, du finner det i slutten av leksjon 30. 
c. Bilde 5-33, Byen Nauvoo; bilde 5-34, Joseph Smith hjelper smabarn; bilde 5-

35, Emma Smith, en utvalgt kvinne. 

Ti/ lcereren: Berikende aktivitet I kan benyttes som en alternativ 
op pm erksom hetsvekker. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Gi hvert barn anledning til a velge en papirlapp "fra beholderen og mime den 
sportsgrenen som star pa. La de andre klassemedlemmene gjette hvilken sport 
barnet mimer. Nar alle barna har hatt tur, spm du: 

• Hvordan ma man forberede seg til a konkurrere i en av disse sportsgrenene i de 
olympiske leker [eller andre konkurranser]? 

Legg vekt pa at det ikke er nok bare a 0nske a vinne. Han eller hun ma ogsa 
arbeide hardt med a lcere og trene. Forklar at det kreves mer enn et 0nske for a 
oppna noe verdifullt. Det kreves ogsa mye hardt arbeid og besluttsomhet. 

• Hva har dere oppnadd ved a arbeide hardt? (Gi alle anledning til a svare.) 

Forklar at var himmelske Fader og Jesus Kristus har befalt oss a arbeide. Les, 
eller la et barn Iese, Lcere og pakter 75:3 og 88: 124. Forklar at lediggang betyr a 
vcere lat og uvillig til a arbeide, eller a kaste bort tiden ved a gjme lite eller 
ingenting. 



Historie fra Skriften Undervis barna om verdien av a arbeide mens du forteller om oppbyggingen av 
og historisk beretning Nauvoo, slik det beskrives i feJlgende historiske beretninger. Undervis ogsa om 

Herrens befalinger angaende arbeid, slik det star i skriftstedene oppfeJrt under 
"Forberedelse". Vis bildene og kartet pa passende tidspunkter. 

De hellige arbeider for a bygge opp Nauvoo 

Etter at de hellige var drevet ut fra Missouri, samlet de seg i Illinois og slo seg ned 
ved bredden av Mississippi-elven i en liten by som het Commerce. Profeten 
Joseph Smith ga byen navnet Nauvoo, som betyr "skj0nn" pa hebraisk. Nauvoo 
ble bygd pa sumpland som matte dreneres og ryddes for trcer fm det kunne 
bygges hus og andre bygninger. Mens dette ble gjort, bodde de fleste hellige i 
vogner eller telt. Joseph Smith og hans familie bodde i et av de fa t0mmerhusene 
som allerede fantes, og flere familier bodde i tomme militcerbrakker (sovesaler) pa 
den andre siden av elven. 

De hellige arbeidet hardt for a gj0re Nauvoo til en blomstrende by. Mennene drev 
gardsarbeid og bygde boliger og forretninger, og kvinnene tok seg av barna, pleiet 
de syke og stelte i hjemmet. De kokte over apen ild, sydde klcer til familien sin, 
stelte dyrene, opparbeidet hager, laget sape, talglys og Stoff, tmket kj0tt og frukt, 
laget smm, ost, syltet0y, gele og l0nnesirup. Noen ganger ble menn kalt pa 
misjon, og familien matte overta deres arbeid. Louisa Barnes Pratts mann ble kalt 
pa misjon. Mens han var borte, hadde Louisa oppsyn med byggingen av et hus til 
familien og gjorde til og med noe av byggearbeidet selv. Hun arbeidet som 
syerske for a skaffe mat og andre n0dvendige ting til familien sin. Hun var en 
dyktig syerske og sydde dresser til Joseph og Hyrum Smith. Aret etter tjente hun 
penger ved a undervise i hjemmet Sitt. 

Barna hjalp ogsa til med a bygge Nauvoo. Hvis de var gamle nok, hjalp de til med 
a Stelle dyrene og gardene, samlet ved og plukket beer og hjalp til med a lage 
eplesider, sape og lys. De gikk ogsa pa skole. En gruppe unge gutter hjalp til pa 
en helt spesiell mate. Det kom mange kriminelle til Nauvoo, og de hellige 0nsket 
ikke a ha slike folk i byen sin, men ville ikke bruke void for a bli kvitt dem. En 
gruppe gutter ble organisert i en "plystre- og spikkebrigade". Nar guttene sa en 
mistenkelig fremmed i gaten, omringet de vedkommende og gikk sammen med 
ham. De sa ikke noe, men bare plystret og spikket mens de ·fulgte den fremmede 
hvor han gikk og sto. Det var plagsomt og frustrerende for den fremmede, men 
han kunne ikke slass mot alle guttene pa en gang, sa snart forsvant han fra byen 
(se berikende aktivitet 2). 

Pa grunn av de helliges flid vokste Nauvoo raskt til en stor og vakker by. Det var 
mange t0mmerhus, og enkelte bygde to-etasjes hus av mursten. Boligene og 
hagene var pene og velstelte. Det ble bygget et hus som ble kalt "embetsboligen" 
(Mansion House) til profeten. Der kunne han ta imot og ha plass til bes0kende. 
Senere ba Herren de hellige om a bygge Nauvoo House, et hotell med flere rom til 
de mange bes0kende som kom til Nauvoo (se L&p 124:22-24). 

De hellige arbeidet hardt, men de tok seg ogsa tid til a leke og ha underholdning. 
De gikk i teater og arrangerte danser, fremfmelser, kor- og korpskonserter og 
opptog. De spilte ball, hadde brytekamper og konkurranser i stokketrekking (en 
styrkekonkurranse hvor to personer satt mot hverandre, tok tak i en stokk og 
pmvde a trekke den andre opp). De kombinerte ofte arbeid med forn0yelse mens 

187 



188 

de laget vattepper sammen, bygde laver og hus og hadde t0mmersagings
konkurranser. 

Bes0kende i Nauvoo var imponert over byen. En mann skrev til en venn: 

"Du ville bli overrasket om du var her, over den veldige forbedringen som er gjort i 
l0pet av sa kort tid ... Manser ikke tegn til lediggang, men hmer summing av 
virksomhet [og] muntre mster ... Hvis det skulle forekomme litt ugudelighet blant 
[de hellige], er kontrasten mellom Kristi and og m0rkets and sa stor at den skaper 
stor mre og sterk opphisselse, ... mens samme grad av forbrytelse neppe ville blitt 
lagt merke til i andre samfunn." (Sitert i E. Cecil McGavin, Nauvoo, the Beautiful, 
s. 73.) 

De hel/ige hjelper hverandre 

Ved siden av a bygge opp egne hjem og egen forretningsvirksomhet hjalp de 
hellige i Nauvoo hverandre. Drusilla Hendricks' mann, James, var blitt skutt i 
nakken i slaget ved Crooked River (se leksjon 31) og kunne ikke arbeide, sa 
Drusilla fors0rget familien. Utallige ganger ble familien Hendricks reddet fra a suite 
fordi naboer fulgte Den hellige ands tilskyndelser og kom med mat til dem. En 
mann fortalte Drusilla at han hadde hatt det veldig travelt, men avsluttet arbeidet 
sitt for a bringe litt mat til familien fordi Den hellige and hadde sagt til ham: "Bror 
Hendricks' familie lider." (Sitert i Kirkens historie i tidenes fylde, kap. 17.) 

I Nauvoo fors0rget Drusilla sin mann og deres fem barn ved a ta imot 
overnattingsgjester, drive hagebruk, melke kuer og fore opp husdyr. Hun laget 
honningkaker og drikker som hun solgte under festligheter i byen, og hun laget og 
solgte ogsa votter og vanter. Men en vinter hadde ikke Drusilla rad til a kj0pe 
annet enn litt maismel til mat. Mannen hennes ba henne be til Gud om hjelp. Da 
hun hadde holdt b0nn, visste Drusilla at de ville fa noe a spise. Snart solgte en 
mann litt ferskt svinekj0tt til familien og sa at de ikke trengte a betale det f0r om 
tolv maneder. 

Profeten Joseph Smith var et godt eksempel pa a arbeide hardt og hjelpe andre. I 
tillegg til sitt ansvar som profet og leder for Kirken var Joseph ogsa 
generall0ytnant for Nauvoo-legionen (en tropp pa omtrent tre tusen mann) og 
bystyremedlem i Nauvoo. Selv om han hadde det svmrt travelt, fant han alltid tid til 
a hjelpe andre (se berikende aktivitet 3). 

Profeten var glad i smabarn og likte a leke med dem og hjelpe dem. En dag var 
Margarette og Wallace, to barn som var naboer til profeten, pa vei til skolen. Det 
hadde regnet dagen f0r, sa bakken var svmrt gj0rmete, og de to barna satte seg 
fast i gj0rmen. De begynte a grate. Profeten kom forbi og hjalp dem opp av 
gj0rmen, tmket av skoene deres, teirket tarene deres og oppmuntret dem f0r han 
sendte dem av garde til skol en. 

Joseph Smith hjalp ogsa til hjemme. Hans hustru, Emma, hadde det ogsa svmrt 
travelt, for hun matte ofte lage mat og gj0re rent for de mange middags- og 
overnattingsgjestene de hadde. Noen gjester ble vmrende i ukevis. Joseph hjalp 
Emma nar han kunne. Han tente opp i ovnene, t0mte dem for aske, hentet inn 
ved og vann og tok seg av barna. 

En mann mente at disse oppgavene var "kvinnearbeid", og at det lkke passet seg 
at profeten gjorde slike ting. Mannen pmvde a fortelle Joseph hvordan han skulle 
styre sitt hjem, og sa: "Bror Joseph, min hustru utf0rer langt hardere arbeid enn 
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din hustru." Profeten sa mildt til mannen at han skulle elske og verne om sin 
hustru "og gj0re sin plikt mot henne ved a ta seg av henne pa riktig mate" og 
hjelpe henne. Profeten tilf0yde at hvis mannen ikke behandlet sin hustru pent, ville 
han ikke fa vmre sammen med henne i det neste liv. Etter at mannen hadde 
snakket med profeten, pmvde han a hjelpe sin hustru mer. (Se Richard Nietzel 
Holzapfel og Jeni Broberg Hozapfel, Women of Nauvoo, s. 28.) 

De hellige utf0rer Herrens verk 

De hellige utf0rte Herrens verk ved a hjelpe andre, og til gjengjeld hjalp Herren 
folket i Nauvoo. Da de hellige feirst kom til Nauvoo, var landet svmrt myrlendt. De 
visste ikke at myggen som trivdes i sumpomradet, spredte en farlig sykdom som 
ble kalt malaria. Mange av de hellige fikk denne sykdommen, som forarsaket 
kuldegysninger og feber. Emma Smith pleiet mange, og hennes seks ar gamle 
s0nn hjalp henne med a bmre vann til de syke helt til ogsa han ble syk. Selv 
profeten var syk. Men Herren velsignet folket ved a gi profeten evne til a helbrede 
dem. Wilford Woodruff skrev ned hva som hendte da en gruppe 
prested0msbmrere ledet av Joseph Smith bes0kte hjemmet til en syk mann: 

"Det neste stedet de bes0kte, var hjemmet til Elijah Fordham, som man trodde 
trakk sine siste andedrag. Da folget kom inn i rommet, gikk Guds profet bort til 
den d0ende mannen og tok hans h0yre hand og talte til ham. Men bror Fordham 
var ikke i stand til a snakke, 0ynene hans var glassaktige, og det virket som han 
var fullstendig ubevisst alt omkring seg. Joseph holdt handen hans og sa ham inn 
i 0ynene en stund i stillhet. Snart merket alle som var til stede, en forandring i bror 
Fordhams ansikt. Blikket hans festet seg, og da Joseph spurte om han kjente 
ham, svarte han med en lav hvisken: 'Ja.' Joseph spurte ham om han hadde tro 
til a bli helbredet. Han svarte: 'Jeg er redd deter for sent. Hvis du hadde kommet 
for, tror jeg jeg ville blitt helbredet.' Profeten sa: 'Tror du pa Jesus Kristus?' Han 
svarte med svak stemme: 'Det gj0r jeg.' Da reiste Joseph seg opp mens han 
fremdeles holdt handen hans i taushet en lang stund. Sa talte han med svmrt h0y 
mst og sa: 'Bror Fordham, jeg befaler deg i Jesu Kristi navn a reise deg fra denne 
sengen og bli frisk.' Hans mst var som Guds r0st, ikke som et menneskes. Det 
virket som om huset rystet pa sine grunnvoller. Bror Fordham reiste seg fra 
sengen og ble straks ·frisk. F0ttene hans var sv0pt i [bandasje], som han sparket 
av, sa kledde han seg, spiste en bolle med bmd og melk og fulgte profeten ut pa 
gaten." (Sitert i Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History, s. 223-24.) 

Diskusjons- og Studer f0lgende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
anvendelsesspeirsmal leksjonen. Bruk de speirsmalene du foler best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 

anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Pa hvilke mater adl0d de hellige i Nauvoo befalingen i Lmre og pakter 58:27? 
Kan du nevne noen gode saker du arbeider for a gjennomfore? Hva f0ler du nar 
du lmrer a gj0re noe nytt eller fullforer en oppgave eller et arbeid? 

• Hvordan fulgte Louisa Pratt radet i Lmre og pakter 42:40-42? Hvorfor skulle vi 
lmre a arbeide hardt og klare oss selv? 

• Hvordan arbeidet barna i Nauvoo? Hva slags arbeid gjeir du for a hjelpe 
familien? Hvordan hjalp "plystre- og spikkebrigaden" til med a befri byen for 
mistenkelige fremmede? Hva sier Herren i Lmre og pakter 56: 17 om dem som 
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0nsker a skaffe seg penger og eiendeler ved a stjele istedenfor a arbeide? 
(Forklar at ve betyr lidelse og elendighet.) 

• Hva gjorde Drusilla Hendi'icks etter at mannen var blitt arbeidsuf0r? Hvordan 
hjalp Gud Drusilla etter at hun selv hadde gjort alt hun kunne for a fors0rge sin 
familie? Forklar at Gud ofte dekker vare behov ved a sende andre mennesker 
for a hjelpe oss. Hva tror dere de menneskene som hjalp familien Hendricks, 
f01te for det de hadde gjort? Hva skulle vi gj0re nar vi f01er oss tilskyndet til a 
hjelpe noen? 

• Hva slags eksempel var profeten Joseph Smith med hensyn til arbeid? Hvordan 
kan dere hjelpe deres familier med arbeidet? Hvorfor skulle dere hjelpe deres 
fam1liemedlemmer med deres arbeid? Hvordan kan arbeid gjme oss 
lykkeligere? 

• Papek at vi ikke bare skal utf0re vart eget arbeid, men vi skal ogsa hjelpe til 
med Herrens. Hva er Herrens verk? Hvordan utf0rte de hellige i l\Jauvoo Herrens 
verk? Hvordan utf0rte Emma Smith og hennes s0nn Herrens verk? Hvordan 
velsignet Herren de hellige i Nauvoo fordi de utf0rte hans verk og hjalp 
hverandre? Hva kan vi gjme for a hjelpe til i Herrens verk? 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I. Vis flere redskaper som brukes til forskjellig arbeid, f.eks. en penn, en bok, et 
skrujern, en saks, maleskjeer, et termometer, en hammer og et maleband. 

• Hva har disse gjenstandene felles? (Alie brukes til arbeid.) 

Hold opp hver gjenstand og la barna nevne et slags arbeid som kan gj0res med 
den. 

• Hva liker dere ved arbeid? Hva misliker dere? 

• Hva kan vi gj0re for at det skal VCBre hyggelig a arbeide? (Du kan gjerne 
minne barna pa at menneskene i Nauvoo ofte kombinerte arbeid og 
forn0yelse ved a arbeide sammen med f.eks. a sy vattepper og konkurrere i a 
sage t0mmer.) 

2. Minn barna pa historien om "plystre- og spikkebrigaden". Forklar at selv om en 
"plystre- og spikkebrigade" kanskje ikke ville ha noen effekt i dagens samfunn, 
er det mye hver enkelt av oss kan gjme for a hjelpe vare familier og samfunnet. 

• Hva slags arbeid kan dere gj0re for a hjelpe deres familier eller samfunnet? 

Skriv barnas svar pa tavlen, og be hvert barn velge en ting han eller hun vii gj0re 
i kommende uke for a hjelpe familien eller samfunnet. 

3. Ta med deg to klare glass i samme st0rrelse til klassen, en liten ball eller sten 
(omtrent pa st0rrelse med en golfball) som gar ned i et av glassene, og nok 
tmre b0nner eller grus til a fylle glasset. 

Vis de tomme glassene. La barna fortelle deg hva de gj0r gjennom dagen, og 
mens de snakker, fyller du langsomt et av glassene med t0rre b0nner eller grus 
(ikke rist dette glasset). Forklar at noen ganger har folk sa mye de 0nsker a fa 
gjort i l0pet av en dag at de ikke synes de har tid nok til a gjme viktige ting som 
a Iese i Skriften, holde b0nn eller hjelpe andre. 
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Vis ballen eller stenen. Forklar at ballen forestiller viktige ting var hirnmelske 
Fader har befalt oss a gj0re, og b0nnene (eller grusen) forestiller alle de andre 
tingene vi 0nsker a gjme i l0pet av en dag. 

Plasser ballen pa toppen av bonnene og prov a dytte ballen ned i glasset. l\Joen 
bonner vii presse seg ut. Forklar at hvis vi venter til vi har gjort alt vi 0nsker a 
gjore gjennom dagen, klarer vi kanskje ikke a fa tid tilde viktige budene. Legg 
na ballen i bunnen av det tomme glasset og 0S langsomt bonnene fra det f0rste 
glasset over ballen til glasset er omtrent halvfullt. Rist glasset forsiktig sa 
bonnene legger seg pa plass, og tilsett resten av bonnene. Papek at na far 
ballen og alle bonnene (eller de fleste) plass i glasset. Forklar at hvis vi forst gjor 
det Herren ber oss om, vii vi klare a ·finne tid til a gjore de andre tingene vi ma 
eller emsker a gj0re. 

Oppfordre barna til a foreta denne demonstrasjonen for familiene sine under 
familiens hjemmeaften. 

4. Fortell folgende historie med egne ord: 

Joseph Smith hadde en gard ca. tre kilometer utenfor byen Nauvoo. Garden ble 
drevet av Cornelius Lott, som bodde pa garden sammen med sin hustru, 
Permelia, og deres barn. Profeten kom ut til garden for a arbeide sammen med 
Cornelius sa ofte som mulig. En gang Joseph ble fotiulgt av en mobb, kom han 
til garden og ba Permelia Lott skjule ham. Permelia hadde nettopp redd opp 
sengene, sa hun dyttet halmen i madrassen sin til side og ba profeten legge seg 
opp i madrassen. Sa redde hun opp sengen som normalt. 

Da mobben kom, gjennoms0kte de huset. Permelia spurte om de 0nsket a lete 
i sengen, men mobbmedlernmene sa ·1=1aue ut og sa nei. Mobben lette i de 
andre rommene, men fant ikke profeten, og til slutt dro de bort. (Se 
Descendants of Cornelius Peter Lott, 1798-1972, red. Rhea Lott Vance, s. 7-
10.) 

• Hvordan hjalp s0ster Lott profeten? 

• Hvordan kan vi hjelpe var profet i dag? 

5. Hjelp barna med a lage en liste pa tavlen over noen som arbeider for a hjelpe 
dem, som foreldre og lcerere. La hvert barn velge en person "fra listen og skrive 
et takkekort til vedkommende for det arbeidet han eller hun gj0r. 

6. Skriv Lcere og pakter 88:124 pa et ark, og klipp opp verset ved hvert semikolon 
og komma. Gi barna bitene og be dem legge uttrykkene i riktig rekkef01ge. La 
dem prove uten boker f0rst. Hvis de trenger det, lar du dem deretter bruke 
bokene sine for a fa lagt uttrykkene riktig. Drott med barna hva de tror 
skriftstedet betyr. 

7. Syng eller fremsi teksten til "I verden trenges tapre menn" (Sa/mer, nr. 17 4). 
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Brer vitnesbyrd for barna om at nar vi utf0rer vart arbeid sa godt vi overhodet kan, 
far vi en f01else av a ha utrettet noe, og det medf0rer velsignelser for oss og andre 
nar vi hjelper dem. Oppfordre barna til a utf0re sitt arbeid villig, straks og grundig 
gjennom uken. 

Foresla at barna leser Lrere og pakter 58:27-28 og 88:124 hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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A hjelpe barna a forsta betydningen av dap for de d0de. 

I. Be om Andens veiledning og studer Johannes 3:5, Lffire og pakter 127:1, 5-
IO; 128:1, 12-13, 15-18; 138:6-19, 28-35, 58-60 og den historiske 
beretningen i leksjonen. Studer sa leksjonen og avgj0r hvordan du vii lffire 
barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se "Forberedelse til 
leksjonen", s. VI og VII og "Undervis "fra Skriften og historiske beretninger", s. VII 
og IX.) 

2. Tilleggslesning: I. Korinterbrev 15:29, Lffire og pakter 137:1, 5-IO, 4. 
trosartikkel og Evange!iets prinsipper (31110 170), kapittel 20. 

3. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. N0dvendig materiel!: 
a. Lffire og pakter til hvert barn. 
b. En bibel. 
c. En kam. 
d. Bilde 5-36, Templets dapsbasseng (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 

504; 62031 ). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Gi et barn en kam. Be barnet gre haret sitt uten a b0ye albuen. Sp0r barnet: 

• Hvorfor kan du ikke gre haret? 

Sp0r alle barna: 

• Hvordan skulle vi fa gredd haret vart hvis vi ikke kunne b0ye albuen? (En annen 
matte gre det for oss.) 

• Nar har en annen hjulpet dere med noe dere ikke kunne gj0re selv? Hva f0lte 
dere nar noen hjalp dere slik? (Gi hvert barn anledning til a svare.) 

La et barn Iese Johannes 3:5 h0yt. Dmft hva skriftstedet betyr, og minn barna om 
at a bli d0pt er et av de f0rste trinn mot a vende tilbake og bo hos var himmelske 
Fader og Jesus Kristus igjen. Vi kan ikke kornme inn i Guds rike uten at vi er d0pt. 

Forklar at mange mennesker har levd pa jorden i tider da dap ikke var tilgjengelig, 
eller har d0dd f0r de fikk anledning til a lffire om det sanne evangelium og dap ved 
riktig prested0msmyndighet. 

• Siden dap er n0dvendig for alle mennesker, hvordan vii da disse menneskene 
kunne vende tilbake for a bo sarnmen med var himmelske Fader og Jesus 
Kristus? (Noen ma bli d0pt for dem.) 



Papek at var himmelske Fader elsker alle sine barn like h0yt og 0nsker at alle skal 
ha anledning til a leve sammen med ham igjen. Han har gjort det mulig for Kirkens 
medlemmer a hjelpe mennesker som ikke ble d0pt da de levde pa jorden. Vi kan 
gjme det for disse menneskene som de ikke kan gj0re selv. 

Historie fra Skriften Undervis barna om de apenbaringene Joseph Smith og Joseph F. Smith mottok 
og historisk beretning om dap for de d0de, slik det beskrives i f01gende historiske beretninger og 

skriftstedene under "Forberedelse". Vis bildet av d0pefonten pa et passende 
tidspunkt. 
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I mai 1842 fikk de hellige i Nauvoo hme at Lilburn W. Boggs var blitt skutt og saret 
i Independence i Missouri. Boggs hadde vcert guvern0r i Missouri da de hellige 
bodde der, og han hadde utstedt "utryddelsesordren" som tvang de hellige ut av 
Missouri. Boggs hadde mange politiske fiender som det ville vcere sannsynlig a 
mistenke for skytingen, men myndighetene i Missouri anklaget Joseph Smith for a 
ha pmvd a drepe Boggs. Joseph visste han var uskyldig i denne anklagen, derfor 
ga han en uttalelse til en avisredakt0r og glemte episoden. 

To maneder senere ble profeten og Orrin Porter Rockwell, en av hans livvakter, 
arrestert. Boggs hadde formelt anklaget Porter Rockwell for a ha avfyrt gevceret 
og Joseph Smith for a ha gitt ordre til det. Men i henhold til De forente staters 
lover var profeten og Porter Rockwell arrestert pa urettmessig og ulovlig grunnlag, 
og de ble derfor l0slatt. Profeten forsto at han var i fare og gikk i dekning de neste 
manedene. 

I l0pet av denne tiden mens han holdt seg skjult, skrev Joseph Smith to inspirerte 
brev til de hellige i l\Jauvoo. Disse brevene inneholdt instruksjoner fra Herren om 
hvordan dap for de d0de skulle utf0res. Brevene er na offentliggjort som Lcere og 
pakter 127 og 128. 

Flere ar tidligere, i Kirtland tempel, hadde Joseph Smith mottatt et syn om det 
celestiale rike, hvor han sa sin bror Alvin, som d0de fm Joseph hadde mottatt 
gullplatene (se L&p 137). Joseph var overrasket over a se Alvin i det celestiale rike, 
for Alvin var ikke blitt d0pt for han d0de. Herren forklarte Joseph at alle som ville 
ha mottatt evangeliet, blitt d0pt og levd rettferdig hvis de hadde fatt anledning, vii 
vcere i stand til a bo i det celestiale rike (se L&p 137:7). Joseph lcerte siden at dap 
for de d0de kan utf0res stedfortredende, ved a bruke mennesker pa jorden som 
stedfortredere. 

Skriv ordene stedfortredende og stedfortreder pa tavlen. Forklar at a gjme noe 
stedfortredende betyr at en person gj0r noe istedenfor en annen. Den personen 
som utf0rer arbeidet eller handlingen, kalles stedfortreder. I templet kan vi bli d0pt 
for mennesker som d0de uten a bli d0pt. Vi er stedfortredere for disse. Det er vi 
som gar ned i vannet og blir d0pt, men dapen gjelder for dem. Vi deltar i 
stedfortredende dap. 

Forklar at alle ma d0pes for a komme inn i det celestiale rike. Siden dap er en 
jordisk ordinans, kan dapshandlinger bare utf0res av mennesker som lever pa 
jorden. Mens vi er pa jorden, kan vi hjelpe mennesker som ikke er d0pt, ved a 
utf0re stedfortredende dap for dem. 

Forklar at det ble utf0rt stedfortredende dap for de d0de etter Jesu Kristi 
oppstandelse (se I . Korinterbrev 15:29) inntil frafallet fra Kristi kirke fant sted og 
prestedmnmet ble tatt bort fra jorden. Fm profeten Joseph lcerte om dap for de 
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d0de, var det ingen pa hans tid som forsto at stedfortredende dap var en del av 
Jesu Kristi evangelium. 

I I 918 mottok Joseph F. Smith, Kirkens sjette president, en apenbaring som 
forklarte mer om hva som skjer med dem som d0r uten dap. Denne apenbaringen 
er offentliggjort i Lffire og pakter 138. President Smith sa Jesus Kristus og noen 
av hans f01gesvenner i andeverdenen. Jesus organiserte dem slik at de skulle 
forkynne evangeliet for dem som ikke hadde hatt anledning til a h0re om det og bli 
d0pt f0r de d0de. Denne undervisningen forberedte menneskene til a akseptere 
den stedfortredende dapen som skulle utfmes for dem. 

Studer f01gende spmsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du f0ler best vii r1jelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvorfor trenger vi a bli d0pt? (Johannes 3:5, 4. trosartikkel.) Hva er dap for de 
d0de? Hvorfor utf0rer Kirkens medlemmer dap for de d0de? 

• Hvordan blir vi d0pt? Hvorfor blir vi d0pt ved nedsenkning? (Det a komme opp 
fra vannet er et symbol pa at vi kommer ut av graven i oppstandelsen, se L&p 
128:12.) Vis bildet av templets d0pefont. Forklar at d0pefonten vanligvis 
plasseres i underetasjen eller den laveste delen av templet. Hvorfor er 
d0pefonten i den laveste delen av templet? (L&p 128:13.) 

• Hvorfor ga Herren de hellige beskjed om a f0re n0yaktige opptegnelser over de 
dapshandlingene de utf0rte for de d0de? (L&p 127:6-7, 9. Se berikende 
aktivitet 2.) 

• Hvem kan bli d0pt for de d0de? (Medlemmer av Kirken som er minst 12 ar 
gamle og har fatt tempelanbefaling til a utfme dap for de d0de, av sin biskop.) 

• Hva sa Joseph F. Smith i sitt syn om andeverdenen? (L&p 138: 11-19, 28-35.) 
Hva skjer med mennesker som dm uten a ha blitt undervist om evangeliet? 
(L&p 138:31-33.) 

• Hvorfor er det viktig at vi alle forsikrer oss om at dapsordinansen er blitt utf0rt 
for vare forfedre? (L&p 128:15.) Forklar at ogsa andre ordinanser, f.eks. 
tempelvielse, kan utf0res for de d0de ved stedfortreder. Pa denne maten kan 
alle medlemmer av var familie bli beseglet til hverandre for evighet. Alie vare 
rettferdige forfedre kan bli en del av var evige familie. (Se berikende aktivitet 4.) 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I . Fortell med egne ord f01gende historie: 

Brigitte og Carla m0ttes i tredje klasse i Europa. Carla var nettopp d0pt og 
0nsket at alle skulle vite at hun var medlem av den "eneste sanne kirke". Noen 
av Carias klassekamerater gjorde narr av henne, men Brigitte ble hennes venn. 

Brigittes familie var aktiv i sin egen kirke, men de viste respekt for andre 
religioner. Brigitte var til og med sammen med Carla pa aktiviteter i kirken noen 
ganger. Brigitte og Carla var venner gjennom alle skolearene. Sa, da Brigitte var 
17 ar gammel, d0de hun. 
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To maneder senere vaknet Carla en natt og sa at Brigitte stoved enden av 
sengen hennes. Hun sa ikke noe, og Carla undret hvortor hun viste seg for 
henne. Neste ar bes0kte Brigitte Carla igjen, og hun kom for tredje gang aret 
deretter. 

Carla flyttet senere til De forente stater og giftet seg i Salt Lake tempel. Etter at 
Carla hadde vCBrt i templet, ble Brigittes bes0k hyppigere. Sa, en uke f0r Carla 
og hennes mann planla a reise til templet igjen, viste Brigitte seg for Carla tre 
netter pa rad. 

Den tredje natten vekket Carla sin mann og fortalte ham om Brigittes bes0k. De 
f0lte begge at Brigitte var blitt undervist om evangelists plan i andeverdenen og 
hadde godtatt den. Na 0nsket hun a bli d0pt. Carla og mannen hennes ba og 
spurte spurte Herren hvordan de kunne fa tak i de n0dvendige opptegnelsene. 
De ble inspirert til a kontakte en slektsforsker og klarte a fa Brigittes d0dsattest. 
Carla kunne na sende inn Brigittes navn til templet, slik at det kunne utf0res 
tempelarbeid for henne, innbefattet dap. 

Noen uker senere vaknet Carla igjen av at hun sa Brigitte. Denne gangen var 
Brigitte kledt i hvit kappe og sto pa et sted som lignet et dapsrom. Neste 
morgen fikk Carla et brev fra templet som fortalte at det var blitt utf0rt dap for 
B1-igitte. (Se Carla Sansom, "From Beyond the Veil", Ensign, febr. 1978, s. 49-
50.) 

Ti/ /cereren: F0r det kan utf0res tempelordinanser for en avd0d person som ble 
f0dt for mindre enn 95 ar siden, ma tillatelse innhentes fra vedkommendes 
n<Brmeste gjenlevende slektninger. 

2. Les og dr0ft LCBre og pakter 127:6-7 og 128:6-8 sammen med barna. Hjelp 
barna a forsta hvortor det er viktig a f0re n0yaktige opptegnelser over 
ordinanser som er utf0rt. Forklar at Kirken har en opptegnelse over hvert 
medlem med datoer for f0dsel, dap og vielse og navn pa noen 
familiemedlemmer. Det er viktig at hver enkelt av oss ogsa f0rer vare egne 
opptegnelser. 

Om mulig viser du barna noen av dine viktige opptegnelser, f.eks. f0dsels- og 
dapsattest. Oppmuntre barna til a fa foreldrene til a hjelpe dem a fa en spesiell 
samling av viktige opptegnelser. 

3. Om mulig viser du et bilde av noen slektninger eller av en av dine fortedre som 
du kan fortelle klassen om. 

• Har dere noen gang vCBrt pa et slektstreff? 

• Hvem var pa slektstreffet? Var noen av besteforeldrene deres der? 
Oldeforeldrene deres? 

Fortell barna om et slektstreff du har v<Brt pa, eller om den av forfedrene dine 
som du har vist bilde av. Minn barna om at de som lever rettferdig og mottar 
alle de n0dvendige ordinanser, vii fa anledning til a leve sammen med sine 
familier for evig. Nar vi s0rger for at ordinanser som dap blir utf0rt for alle vare 
avd0de familiemedlemmer, hjelper vi dem til a kunne leve sammen med oss for 
evig. 

lnnby barna til a fortelle historier de kjenner om sine besteforeldre eller andre 
fortedre. 
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4. Vis en anetavle over din familie. Forklar at hver person er et barn i en familie, og 
hvis hvert barn blir beseglet til sine foreldre, kan familier lenkes sammen i 
mange generasjoner. 

Forklar at hvis vare forfedre ikke har mottatt ordinanser som dap eller blitt 
beseglet til sine foreldre, kan vi ta med oss eller sende deres navn til templet for 
a fa dette viktige arbeidet utf0rt. Fortell barna at nar de blir tolv ar gamle, kan de 
fa en tempelanbefaling hvis de lever rettferdig, og reise til templet for a delta i 
dap for de d0de. 

5. Fortell f01gende historie med egne ord: 

Bror J. Hatten Carpenter, som var opptegnelsesf0rer i Manti tempel, fortalte om 
en patriark som sa pa mens dap for de d0de ble utf0rt i templet en dag. 

Patriarken sa "deres ander som arbeidet ble utf0rt for i d0pefonten ved 
stedfortreder. Der sto andene og ventet pa sin tur, og nar opptegnelsesf0reren 
ropte opp navnet pa en person som dap skulle utf0res for, la patriarken merke 
til et forn0yd smil i ansiktet til anden med dette navnet, og han forlot gruppen av 
medander og stilte seg ved opptegnelsesf0rerens side. Der iakttok han sin egen 
dap som ble utf0rt ved en stedfortreder, og deretter overlot han med et 
gledesstralende ansikt plassen til den neste heldige personen som skulle fa nyte 
godt av det samme privilegium." 

Etterhvert som tiden gikk, la patriarken merke til at noen av andene sa svrert 
bedmvet ut. Han forsto at menneskene i templet var ferdige med 
dapshandlingene for dagen. De ulykkelige andene var de som det ikke ble utf0rt 
dap for den dagen. 

"'Jeg tenker ofte pa denne hendelsen,' sier bror Carpenter, 'for jeg sitter sa ofte 
ved d0pefonten og roper opp navnene som det skal utf0res ordinanser for som 
betyr sa mye for de avd0de'." (Sitert i Joseph Heinerman, Temple 
Manifestations [Manti, Utah: Mountain Valley Publishers, 197 4], s. 101-2, se 
ogsa The Utah Genealogical and Historical Magazine 11 uuli 1920]: 119.) 

6. Syng eller fremsi teksten til "I all evighet" (Barnas sangbok, s. 98) eller 
"Slektshistorie - deter det jeg gj0r" (Barnas sangbok, s. 100). 

Gi uttrykk for at du er takknemlig for a vrere d0pt og for anledningen til a hjelpe til 
med a gjrore dap tilgjengelig for alle som har levd pa jorden. Hvis deter aktuelt, 
oppmuntrer du barna til a snakke med sine familier om a fa utf0rt dap for sine 
forfedre. 

Foresla at barna leser Johannes 3:5 og Lrere og pakter 128: 15, 138:29-34 
hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Nauvoo tempel brukes 
til hellige ordinanser 

A hjelp barna a forsta betydningen av templer og av a VEBre verdige til a motta 
tempelordinanser. 

1. Be om Andens veiledning og studer Lmre og pakter 124:26-47, 55 (befalingen 
om a bygge Nauvoo tempel), Lmre og pakter 97:15-17, 105:12, 18, 109:20 
(betydningen av a vmre verdig til a komme inn i templet), Lmre og pakter 
109:22-23 (kraften i begavelsen) og de historiske beretningene i leksjonen. 
Studer sa leksjonen og avgj0r hvordan du vii lmre barna historien fra Skriften og 
den historiske beretningen. (Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og 
"Undervis fra Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Velg diskusjonsspmsma.I og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

3. N0dvendig materiel!: 
a. Lmre og pakter til hvert barn. 
b. To hvite eller lyse handklmr eller kluter, ett rent og ett med s0le eller smuss 

pa. 
c. En tempelanbefaling, om mulig. 
d. Bilde 5-36, Templets dapsbasseng (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 

504; 62031 ), bi Ide 5-37, Nauvoo tempel (bildesettet Kunst inspirert av 
evangeliet 501; 62432). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Vis barna det rene handkleet. 

• Hvordan ville dette handkleet se ut hvis jeg brukte det nar jeg hadde vasket 
hendene mine med sape og vann? 

• Hvordan ville dette handkleet se ut hvis jeg brukte det mens hendene mine var 
skitne? 

Hold opp det rene og det skitne handkleet. 

• Hvilket handkle ville dere heist bruke? Hvorfor? 

Forklar at livet vart kan sammenlignes med disse handklmrne. Nar vi adlyder 
budene og lever slik vi skal, er vart liv som det rene handkleet. Vi er andelig rene. 
Nar vi gj0r noe gait, er livet vart som det skitne handkleet. Vi blir andelig urene. 

• Hva kan vi gj0re for a fa dette skitne handkleet rent igjen? 

Forklar at hvis vi sammenligner vart liv med handklmrne, er omvendelse som a 
vaske det skitne handkleet for a gj0re det rent igjen. Minn barna om at det f0rst og 
fremst er bedre a ikke synde, men hvis vi begar synd, har Herren s0rget for en 
mate vi kan bli andelig rene pa igjen ved a omvende oss. 



Leksjon 1 

Forklar at Herren har understreket hvor viktig det er a vcere andelig ren ved a gi 
befaling om at ingen uren ting eller person skal komme inn i hans tempel (se L&p 
109:20). Han 0nsker at templet skal forbli rent og hellig. For a komme inn i templet 
ma vi ha en tempelanbefaling, som vi far hvis vi blir funnet verdige i intervjuer med 
biskopen var og et medlem av stavspresidentskapet. Vis frem en tempelanbefaling 
om mulig. 

Fortell barna at de skulle pmve a leve rettferdig og vcere verdige, slik at de vii vcere 
i stand til a fa en tempelanbefaling nar de blir eldre. Denne leksjonen vii hjelpe dem 
a forsta bedre hvordan de ma leve for a vcere verdige til a komme inn i templet og 
delta i hellige tempelordinanser. 

Historie fra Skriften Fortell barna om byggingen av Nauvoo tempel og betydningen av a vcere verdig til 
og historisk beretning a motta tempelordinanser, slik det fremgar av f0lgende historiske beretninger og 

skriftstedene under "Forberedelse". Vis bildene pa passende tidspunkter. 

De hel/ige beta/es a bygge Nauvoo tempel 

I januar 1841 mottok Joseph Smith en apenbaring som befalte de hellige a bygge 
et tempel i Nauvoo i Illinois (se L&p 124:26-44). Profeten valgte, og Herren 
godkjente, en tomt pa en h0yde med utsikt over byen (se L&p 124:43). 

Planene for Nauvoo tempel ble, i likhet med planene for Kirtland tempel, apenbart 
til Joseph Smith i et syn. Joseph Smith fortalte arkitekten (mannen som tegnet 
planene for templet) hvordan templet skulle se ut. Da arkitekten fortalte profeten at 
det ikke var plass tilde ovale vinduene han 0nsket, sa Joseph: "Jeg vii at du skal 
utf0re mine planer. Jeg har sett i et syn hvor storslatt denne bygningen skal vcere 
... og vii ha den bygget if01ge det m0nsteret som er vist meg." (Sitert i E. Cecil 
McGavin, The Nauvoo Tempel, s. 6.) 

Som de hadde gjort da de bygde Kirtland tempel, ofret Kirkens medlemmer mye 
for a hjelpe til med a bygge Nauvoo tempel. Tiendepenger ble brukt til 
byggematerialer, og medlemmene betalte ogsa alt hva de ellers evnet for a kj0pe 
utstyr. Kvinnene i Hjelpeforeningen bidro hver med en penny i uken for a kj0pe 
glass og spiker, og hadde til slutt samlet femti tusen pennyer (ca. 3 500 kroner). 
Disse pennyene veide 155 kilo! En mann ga Brigham Young 2500 dollar i gull, en 
enorm pengesum pa den tiden. Menn bidro med arbeid enten pa tempeltomten 
eller i stenbruddet hvor stener til ytterveggene ble forarbeidet. De arbeidet ofte pa 
templet hver tiende dag som tiendearbeid. Kvinnene sydde klcer og laget mat til 
mennene som bygde templet. 

De hellige arbeidet for at templet skulle bli sa fint som mulig. De utskarne oksene 
under d0pefonten var for eksempel laget etter m0nster av de vakreste levende 
okser de hellige kunne finne. De vakreste m0blene som kunne skaffes, ble 
plassert inne i templet for a gj0re det til et passende hus for Herren. 

Templet ble bygd av lys gra kalksten og malte 50 meter fra bakken til toppen av 
spiret, 17 meter h0yere enn Kirtland tempel. Pa ytterveggene var det skaret ut 
figurer av solen, manen og stjernene, som forestilte de tre herlighetsgradene. Over 
d0rene sto det skrevet med gullbokstaver: Herrens hus, reist av Jesu Kristi Kirke 
av Siste Oagers Hel!ige, pabegynt 6. april 1841. He!/iget Herren. Det ferdige 
templet var en av de vakreste bygninger i omradet. 
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Dap for de d0de utf0res i Nauvoo tempe/ 

Fm Nauvoo tempel ble bygd, ble noen tempelordinanser utf0rt pa andre steder 
enn i et tempel, siden det ikke var noe tempel tilgjengelig. Det ble utf0rt dap for de 
d0de i elven. Men da Herren befalte de hellige a bygge Nauvoo tempel, sa han at 
etter en bestemt tid ville ikke dapshandlinger for de d0de utenfor templet lenger bli 
akseptert av ham (se L&p 124:29-32). Derfor ble noen rom i templet innviet og 
brukt sa snart de var ferdige. Siden d0pefonten var i underetasjen i templet, var 
den klar til bruk f0r resten av templet ble ferdig. De begynte a utfme dap for de 
d0de i templet i november 1841 , da templets yttervegger enna ikke nadde opp til 
vinduskarmene i forste etasje. 

Mens de hellige bygde templet, fortsatte byen Nauvoo a ha fremgang. Noen ikke
medlemmer som bodde i Nauvoos omegn, sa byens vekst og begynte a engste 
seg for at Kirken skulle bli for mektig, sa de begynte a forf0lge Kirkens 
medlemmer. Joseph Smith ble drept for templet var ferdig. De hellige matte snart 
flytte vestover til Rocky Mountains for a finne ·fred og trygghet, men de 0nsket a 
motta sa mange tempelordinanser som mulig fm de forlot Nauvoo. De hellige 
skyndte seg a fullfore templet. 

Begavelser og beseglinger utf0res i Nauvoo tempel 

En av de hellige tempelordinansene kalles begavelse. Denne ordinansen hjelper 
oss a bli mer lik var himmelske Fader og forbereder oss til a !eve i den h0yeste 
grad av det celestiale rike. Som en del av begavelsen slutter vi pakter, eller l0fter, 
med var himmelske Fader. De fleste medlemmer av Kirken mottar begavelsen like 
for de reiser pa misjon eller gifter seg. Etter at Kirkens medlemmer har mottatt 
begavelsen, kan de gifte seg i templet for tid og evighet. Nar en mann og hustru 
er gift i templet, besegles deres barn som blir fodt etterpa, automatisk til dem. 
Dette kalles a bli f0dt i pakten. Barn som er fodt for deres foreldre ble beseglet til 
hverandre, kan bli beseglet til sine foreldre i templet. I templet kan vi ogsa bli 
begavet og beseglet stedfortredende for mennesker som ikke var i stand til a 
motta disse ordinansene mens de levde pa jorden (se leksjon 34). 

Flere rom ovenpa i Nauvoo tempel ble fullf0rt og innviet til begavelsesarbeidet i 
slutten av november 1845, og de forste begavelser ble gitt halvannen uke senere. 
Pa denne tiden var forf0lgelsen blitt voldsom, og de hellige visste at de snart 
matte forlate Nauvoo. De var ivrige etter a motta sine begavelser og bli beseglet til 
sine familier for de reiste. Brigham Young var en av mennene som utforte 
tempelordinansene, og i januar 1846 sa han at det var sa mange hellige som var 
ivrige etter a motta ordinansene, at han hadde "viet [seg] helt til Herrens arbeid i 
templet, natt og dag, og hadde ikke mer enn gjennomsnittlig fire timers s0vn pr. 
d0gn, og han gikk hjem bare en gang i uken." (History of the Church, 7:567.) 
Bevoopnete menn holdt vakt ved templet, for de hellige fryktet at deres fiender ville 
pmve a brenne det ned. 

I denne tiden fors0kte Kirkens fiender stadig a arrestere Brigham Young og andre 
av De tolv apostler pa falske anklager. I slutten av desember 1845 fikk Brigham 
Young greie pa at en politimester var i byen for a arrestere ham. President Young, 
som var i templet pa den tiden, knelte og ba om veiledning og beskyttelse. 
Deretter sendte han kusken sin for a kjme frem vognen til templets hoveddm. 

President Young ba bror William Miller, som var omtrent pa hans stmrelse, om a 
hjelpe ham. Bror Miller tok pa seg president Youngs hatt og en kappe som lignet 
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pa president Youngs kappe, og han gikk ut til vognen. ldet bror Miller skulle til a 
sette seg opp i vognen, arresterte politimannen ham uten a sp0rre hvem han var. 
Bror Miller sa til politimannen at han tok feil, men mannen insisterte pa at bror 
Miller skulle feires til Carthage og stilles for retten. 

Bror Miller reiste til Carthage mens Brigham Young ble vEerende i Nauvoo og hjalp 
til med tempelordinansene og la planer for a flytte vestover. Da bror Miller og 
politimannen kom til Carthage, fortalte folk der politimannen at den personen han 
hadde arrestert, ikke var Brigham Young. Endelig spurte mannen etter bror Millers 
navn. Han ble sint og flau da han skj0nte at han ikke hadde arrestert Brigham 
Young, og han l0slot bror Miller. 

Brigham Young planla a slutte med ordinansarbeidet i templet tidlig i februar, slik 
at han trygt kunne dra vestover feir fiendene hans tok ham til fange. Men siden det 
var sa mange hellige som ventet pa a motta sine begavelser, ble han vEerende to 
uker til. Nesten seks tusen medlemmer av Kirken mottok sine begavelser i Nauvoo 
tempel. 

Nauvoo tempel 0de/egges 

Etter at Brigham Young var reist fra Nauvoo, ble det ikke utf0rt flere tempel
ordinanser i Nauvoo tempel, men de hellige fortsatte a arbeide for a fullfeire 
bygningen. De 0nsket a etterlate seg den som et minnesmerke over deres tro og 
harde arbeid. Templet ble fullf0rt i april 1846 og innviet 1. mai 1846 av eldste 
Orson Hyde, medlem av De tolv apostlers quorum. En uke senere holdt Wilford 
Woodruff den siste talen i templet til ca. tre tusen hellige som fortsatt var igjen i 
Nauvoo. Deretter ble templet last, og en vaktmester ble ansatt for a passe pa det. 

I september 1846 inntok en mobb pa 1500 fiender av Kirken templet og 0dela 
det. De spilte, drakk brennevin og mkte inne i templet. De 0dela inventaret og 
veggene og spottet av de hellige tempelordinansene. Like etter at mobben hadde 
tatt templet, slo lynet ned i spiret og splintret sokkelen som holdt figuren av en 
engel pa toppen av templet. Senere betalte Kirkens fiender en mann for a tenne 
pa templet. Alt unntatt ytterveggene, som var bygd av sten, brant opp. To ar 
senere blaste en tornado ned tre av disse veggene, og den fjerde veggen ble 
senere revet. 

Diskusjons- og Studer feilgende speirsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
anvendelsesspeirsmal leksjonen. Bruk de speirsmalene du feiler best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 

anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvorfor befalte Herren de hellige a bygge Nauvoo tempel? (L&p 124:27-29, 40.) 
Hvilke ordinanser ble utfeirt i Nauvoo tempel? (Dap for de deide, begavelser og 
beseglinger for bade levende og deide.) Hvor blir disse ordinansene utfeirt i dag? 
Hvorfor er disse ordinansene viktige? (L&p 124:55.) 

• Hvorfor er templer viktige i var himmelske Faders arbeid? Hvorfor er templer 
viktige for oss? 

• Hvem ga Joseph Smith planene for templet? (L&p 124:42.) Hva slags materialer 
0nsket Herren skulle brukes til a bygge templet? (L&p 124:26-27 .) Hvorfor tror 
dere Kirken bygger templer av de beste materialer som kan skaffes? Hvorfor 
kalles templet Herrens hus? 
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• Hvorfor var det en gang tillatt a utf0re tempelordinanser andre steder enn i 
templet? (L&p 124:29-30.) Hvorfor ble tempelordinanser utf0rt i Nauvoo tempel 
for hele bygningen var ferdig? (L&p 124:33, 36. Forklar at "steder ... som tilflukt" 
betyr templer. Minn ogsa barna om at de hellige matte skynde seg a motta sine 
begavelser for de ble tvunget til a forlate Nauvoo.) 

• Hvorfor tror dere de hellige var ivrige etter a motta tempelbegavelsen? Forklar at 
begavelsen ga dem andelig kunnskap og styrke (se L&p I 09:22-23) som hjalp 
dem a utholde de utfordringene de opplevde pa veien vestover og da de 
bosatte seg i det omradet som na er Utah. 

• Hva hendte til sist med Nauvoo tempel? Hvordan vet vi at Herrens and forlot 
templet da mobben overtok det? (L&p 97:17.) 

• Hvorfor er det viktig a leve slik at vi er verdige til a komme inn i tempi et? (L&p 
97:15-17, I 05:12, 18, 124:46.) Hvordan blir vi hjulpet til a vcere lykkeligere hvis 
vi er verdige til a komme inn i templet? (Se berikende aktivitet I.) Hva trenger vi 
a gj0re for a vcere verdige til a komme inn i templet? Hvordan kan vi unnga 
synder som ville gj0re oss uverdige til a komme inn i templet? (Se berikende 
aktivitet 3.) Hva kan vi gj0re hvis vi gjm feil eller begar synder som ville gjme oss 
uverdige til a vcere i templet? 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I . Les, eller la et barn Iese, folgende sitat av Howard W. Hunter, Kirkens ·fjortende 
president: 

"Det ville behage Herren om hvert voksent medlem var verdig til - og hadde -
en gyldig tempelanbefaling. De ting som vi ma gjme eller ikke gjme for a bli 
verdige til a fa en tempelanbefaling, er de samme ting som vii sikre at vi blir 
lykkelige som enkeltpersoner og familier." (Lys over Norge, jan. 1995, s. 7.) 

Dmft med barna hvordan hver av tingene pa f0lgende liste vii hjelpe oss til a bli 
lykkelige og mottakelige for Herrens and, sa vel som verdige til a ha en 
tempelanbefaling (ved f.eks. a vcere snill mot vare familiemedlemmer vii vi fa 
stmre kjcerlighet i vare familier, ved a adlyde Visdomsordet far vi hjelp til a vcere 
friske og sterke): 

• Tro pa var himmelske Fader, Jesus Kristus og Den hellige and. 

• Fa et vitnesbyrd om at Kirken er sann. 

• F01ge profeten. 

• Tenke rene tanker. 

• Lese i Skriften. 

• Vcere til stede i Primcer og pa nadverdsm0tet. 

• St0tte Kirkens ledere. 

• Kie deg anstendig. 

• Vcere cerlig. 

• Etterleve Visdomsordet. 
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• Betale full tiende. 

• Omvende deg fra dine synder. 

• Be. 

• Velge venner som velger a gj0re det som er riktig. 

• Hedre dine foreldre og vCBr snill mot familiens medlemmer. 

• Tjene andre. 

2. Fyll en eske med gjenstander, bilder og ordstrimler som gir en pekepinn om ting 
Vi trenger a gjme for a VCBre verdige ti\ a komme inn i temp\et (se listen i 
berikende aktivitet I). Et bilde av den levende profet kan f.eks. vCBre en 
pekepinn om a f0lge profeten, eller en mynt kan vEBre en pekepinn om tiende. 
La hvert barn velge en gjenstand, et bilde eller en ordstrimmel fra esken og 
fork\are de andre barna hvi\ken forbinde\se dette har med a VCBre verdig ti\ a 
komme til templet. 

3. Hjelp barna a repetere eller IEBre 13. trosartikkel utenat, og drnft med dem 
hvilken tilknytning den har tll det a VEBre verdig til a komme til templet. Forklar at 
"kysk" og "dydig" betyr anstendig, moralsk (seksuelt} ren og ren i tanker og 
gjerninger. Drnft med barna hva de kan gj0re for a VEBre dydige og kyske nar de 
velger klEBr, underholdning, sprakbruk og venner. 

4. Med PrimEBr-presidentens godkjennelse innbyr du et medlem av biskopsradet 
til a bruke fem minutter pa a dmfte med barna betydningen av a \eve s\ik at de 
er verdige til a komme inn i temp let. 

5. Syng eller 'fremsi teksten ti\ "Jeg ser var Herres tempel" (Barnas sangbok, s. 
99). 

Hjelp barna a forsta at templer er vakre, hellige steder hvor viktige ordinanser blir 
utf0rt for a forberede oss til a \eve med var himmelske Fader og Jesus Kristus 
igjen. Templer bevarer sin hellighet ved at bare de som er verdige, far lov til a 
komme inn. Oppmuntre barna til a \eve verdig i dag slik at de vii VCBre rede til a 
komme inn i templet nar de er gamle nok til a delta i hellige tempelordinanser. 

Foresla at barna leser LCBre og pakter 124:26-29, 40-45 hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spmsmal eller en aktivitet, e\ler til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Joseph Smith skriver 
trosarti klene 

A styrke barnas 0nske om a forsta og laare trosartiklene utenat. 

I . Be om Andens velledning og studer Trosartiklene, som star etter Den kostelige 
perle, og den historiske beretningen i leksjonen. Studer sa leksjonen og avgjm 
hvordan du vii laare barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. 
(Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og 
historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Velg diskusjonsspmsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

3. N0dvendig materiell: 
a. Den kostelige perle til hvert barn. 
b. Plansjer med trosartiklene fra m0tehusets bibliotek (65001 170 - 65013 170 

eller 65014 170, som inneholder alle de tretten trosartiklene). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

• Hva slags matematikk har dere pa skolen? 

Nar barna har svart, skriver du f0lgende ligning pa tavlen: 

a2 + b2 = 25 

• Hvorfor er det vanskelig for dere a l0se denne oppgaven? 

• Hva ma dere laare f0r dere kan l0se ligninger? 

Forklar at fm de laarer a l0se ligninger, ma de laare grunnprinsippene for 
matematikk. For a laare og forsta evangeliet ma vi pa lignende mate f0rst laare 
evangeliets grunnprinsipper. 

Forklar at profeten Joseph Smith skrev tretten uttalelser som kort oppsummerer 
noen av de grunnleggende prinsipper og laaresetninger i Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige. Kirkens medlemmer og andre som laarer om Kirken, kan studere 
disse uttalelsene for a fa hjelp til a forsta og huske Kirkens grunnleggende 
laaresetninger. 

• Hva kalles disse tretten uttalelsene? (Trosartiklene.) 

Skriv f01gende bokstaver pa tavlen: 

ETTFFSSANTET 

• Hvllken bokstav er den neste i denne rekkef0lgen? 

Nar barna har kommet med noen ideer, forklarer du at bokstavene er de f0rste 
bokstavene i ordene "en", "to", "tre" osv. til og med "tolv". Den neste bokstaven vii 
vaare T for "tretten". 



Forklar at profeten Joseph Smith skrev tretten uttalelser som kort oppsummerer 
noen av de grunnleggende prinsipper og lffiresetninger i Jesu Kristi Kirke av Siste 
Dagers Hellige. Kirkens medlemmer og andre som lffirer om Kirken, kan studere 
disse uttalelsene for a fa hjelp til a forsta og huske Kirkens grunnleggende 
lffiresetninger. 

• Hva kalles disse tretten uttalelsene? (Trosartiklene.) 

Historie "fra Skriften Fortell barna at Joseph Smith skrev Wentworth-brevet, som inneholdt 
og historisk beretning Trosartiklene, slik det beskrives i f01gende historiske beretning. Vis sa plansjene 

med trosartiklene, og dnoft noen av de siste-dagers-helliges lffiresetninger som er 
forklart i trosartiklene, med barna. 

I 1842 skrev en mann som het George Barstow, en historie om delstaten New 
Hampshire, og han 0nsket a ha med et kapittel om de medlemmene av Kirken 
som bodde i New Hampshire. Herr Barstow visste ikke mye om Kirken og 0nsket 
a finne ut hva de siste-dagers-hellige trodde. Siden Kirkens hovedkvarter var i 
Nauvoo i Illinois, kontaktet herr Barstow sin venn John Wentworth, som var 
redakt0r i en avis i Chicago i Illinois. 

Herr Wentworth spurte Joseph Smith angaende Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Helliges lffiresetninger og historie. Profeten svarte med et brev som er blitt kjent 
som Wentworth-brevet. Der fortalte han herr Wentworth om Det f0rste syn og 
hvordan han mottok og oversatte gullplatene, og han beskrev ogsa 
organiseringen av Kirken og forf01gelsen av de hellige og deres historie. I den siste 
delen av dette viktige brevet regnet profeten opp noen av de grunnleggende 
lffiresetningene i Kirken. Denne listen er kjent som Trosartiklene. 

Joseph Smith skrev trosartiklene for a hjelpe folk som ikke er medlemmer av 
Kirken, a forsta pa hvilken mate Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige skiller seg 
·fra andre kirker. Trosartiklene inneholder ikke alle Kirkens lffiresetninger, men 
forklarer noe av det viktigste ved var tro. De kan bidra til a bygge opp tro, 
forstaelse og et vitnesbyrd om evangeliet, og de gir oss ogsa et godt grunnlag for 
a dele evangeliet med andre. 

Trosartiklene ble aldri utgitt i Barstows historie om New Hampshire eller i 
Wentworths avis, men de ble utgitt i 1842 av en avis Kirken hadde. Pa 
generalkonferansen i oktober i 1880 rakte Kirkens medlemmer opp handen i felles 
samtykke for a godta Trosartiklene som hellig skrift. De er na tatt med som hellig 
skrift i Den kostelige perle. 

Diskusjons- og Studer f0lgende spmsmal mens du tilrettelegger leksjonen. Bruk de spmsmalene 
anvendelsesspmsmal du f01er best vii hjelpe barna a forsta og anvende prinsippene pa seg selv. 

• Hva er trosartiklene? Hvorfor skrev Joseph Smith dem? 

• Hvorfor er det viktig for Kirkens medlemmer a kjenne trosartiklene? Hvordan 
hjelper trosarl:iklene oss a forsta og etterleve evangeliet? (Se berikende aktivitet 
1 .) 

• Hvorfor er det nyttig a lffire trosartiklene utenat? (Du kan gjerne repetere en eller 
flere av dem med barna.) 

• Hvordan kan det a kjenne trosartiklene hjelpe oss a dele evangeliet med andre? 
(Se berikende aktivitet 4.) Har dere noen gang delt trosartiklene med noen som 
ikke var medlemmer av Kirken? La barna fa fortelle om erfaringer de har hatt. 
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Du kan bruke en eller flere av f0lgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I. Skriv hver av f01gende uttalelser pa forskjellige papirlapper fm klasseperioden: 

I. Jeg vet hvem medlemmene av Guddommen er. 

2. Jeg er ansvarlig for det jeg gjm. 

3. Jeg kan forsta var himmelske Faders plan for sine barn. 

4. Jeg kan vende tilbake til min himmelske Fader ved a adlyde evangeliets 
f0rste prinsipper og ordinanser. 

5. Jeg vet at Kirkens ledere blir kalt av Gud ved prested0mmets myndighet. 

6. Jeg vet at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er den samme kirken 
som Jesus organiserte da han levde pa jorden. 

7. Jeg kan motta mange gaver og velsignelser gjennom Den hellige and. 

8. Jeg vet at Skriften er Guds ord. 

9. Jeg vet at det kommer apenbaringer fra Gud. 

I 0. Jeg vet at Jesus Kristus kommer ti I bake. 

11. Jeg har frihet til a dyrke Gud. 

12. Jeg ma adlyde mitt lands lover. 

13. Jeg kan utvikle gode egenskaper som vii hjelpe mega etterleve evangeliet 
og bidra til at jeg blir lykkelig. 

Skriv Veien ti! et vitnesbyrd pa et stort ark eller pa tavlen. Under denne 
overskriften tegner du en vei med 13 stener som f0rer til et mal som er merket 
Vitnesbyrd. Forklar barna at trosartiklene kan hjelpe oss a forsta evangeliet og 
styrke vart vitnesbyrd. 

Be et barn reise seg og Iese I . trosartikkel fra Skriften eller si den frem etter 
hukommelsen, og sa Iese uttalelse I fra lappene du har forberedt. Dmft kort 
betydningen av trosar1:ikkelen, og la barnet plassere lappen ved den fmste 
stenen pa veien. Gjenta med de andre trosartiklene og tilsvarende uttalelser i 
riktig rekkef0lge til hvert barn har hatt minst en tur og alle trosartiklene og 
uttalelsene er lest. Dmft med barna hvordan trosartiklene kan bidra til a styrke 
vare vitnesbyrd. 

2. Lag en kopi av utdelingsarket "N0kkelord til trosartiklene" som star i slutten av 
leksjonen, til hvert barn, eller skriv tallene I tll og med 13 og de tilsvarende 
n0kkelordene pa tavlen. Dmft med barna hvordan hvert n0kkelord eller hvert 
uttrykk kan hjelpe oss a huske den tilsvarende trosartikkelen. Be barna foresla 
andre metoder de kan benytte for a la3re trosartiklene utenat. (Se "Hjelp barna a 
la3re skriftsteder utenat", s. XI.) 

3. Lag et spill for a hjelpe barna a huske emnet I hver trosartikkel. Sk1'iv tallene I til 
og med 13 pa forskjellige kort eller paplrlapper. Skriv sa hvert n0kkelord eller 
uttrykk som star pa utdelingsarket i slutten av leksjonen, pa forskjellige kort eller 
papirlapper. Bland kortene og legg dem med forsiden ned i et rutem0nster pa 
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bordet eller gulvet. La barna etter tur vende to kort for a pmve a finne det 
n0kkelordet og det trosartikkelnurnmeret som h0rer sammen. 

4. Bruk dine egne ord og gjengi f0lgende historie som president Thomas S. 
Monson i Det fmste presidentskap har fortalt: 

En rnann reiste med buss tvers over USA til California. Da bussen stoppet i Salt 
Lake City, kom en ung pike pa og satte seg ved siden av mannen. De begynte 
a snakke sammen, og han spurte henne om hun var en siste-dagers-hellig. Da 
hun svarte ja, spurte han henne hva de siste-dagers-hellige tror. Piken sa "frem 
den f0rste trosartikkelen og forklarte den for mannen. Deretter sa hun frem og 
forklarte resten av trosartiklene. Mannen ble svmrt imponert over den unge 
pikens kunnskap, og da hun gikk av bussen, fortsatte han a tenke pa det hun 
hadde fortalt ham. Dahan kom til California, ringte han til rnisjonspresidenten 
der. Misjonspresidenten sendte misjonmrer for a undervise mannen, og ti\ slutt 
ble hele mannens familie d0pt, takket vmre en ung Primmr-pike som forsto og 
delte trosartiklene med en annen. (Se "Primary Days", Ensign, apr. 1994, s. 67-
68.) 

5. Skaff tilveie av de sma trosartikkel-kortene (33240 170, fas fra distribusjons
senteret) som misjonmrene bruker. (Om mulig, kan du gjerne skaffe et kort til 
hvert barn i k\assen.) Vis dette kortet ti\ barna og fork\ar hvordan misjonmrene 
bruker kortene. Med godkjennelse fra Primmr-presidenten kan du gjerne 
invitere en misjonmr eller hjemvendt misjonmr til a fortelle om en erfaring han 
eller hun har hatt med a bruke et av disse kortene eller med a fortelle om 
trosartiklene pa en annen mate. 

6. La barna sette seg i en ring pa gulvet. Plasser en flaske (e\ler en lignende 
gjenstand som kan snurre rundt og peke pa noen) i midten av ringen. Si 
nummeret pa en trosartikkel h0yt og snurr sa flasken. Nar flasken s\utter a 
snurre, lar du det barnet den peker pa, si hva denne trosartikkelen handler om, 
eller et n0kke\ord fra den. Hvis barnet ikke kan huske emnet, lar du barnet til 
h0yre for vedkommende si det. La deretter det barnet som oppga emnet e\ler 
n0kkelordet, si nummeret pa en annen trosartikkel og snurre flasken. Fortsett 
leken ti\ alle trosartiklene er brukt minst en gang. (Hvis barna i klassen har lmrt 
trosartiklene utenat, kan du gjerne la dem si frem hele trosartikkelen istedenfor 
bare a oppgi emnet.) 

Alternativ: Del et stort papirark i tretten deler, og skriv et tall fra 1 ti\ 13 i hver de\. 
Legg papiret pa gulvet, og la et barn kaste en liten gjenstand, f.eks. en knapp 
eller sten, pa papiret. La sa barnet oppgi emnet for (eller hele) den trosar1:ikkelen 
som svarer ti\ tallet der gjenstanden landet. Gjenta til alle barna har hatt minst 
en tur hver. 

7. Hje\p barna a lmre en el\er flere av trosartiklene utenat (du kan gjerne bruke 
trosartikke\-plansjene [65001 170 - 65014 170] for a hjelpe dem a lmre utenat). 
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Gi uttrykk for at du er takknemlig for at vi har trosartiklene som hjelper oss a forsta 
og huske noen av Kirkens grunnleggende lc:eresetninger. Fortell om en gang da 
trosartiklene hjalp deg eller var viktige for deg. Oppmuntre barna til a studere og 
lc:ere trosartiklene utenat. 

Foresla at barna leser Trosartiklene i Den kostelige perle hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 



N0kkelord til trosartiklene 

1 2 3 4 5 
GUDDOMMEN ADAM FORSONING 1. PRINSIPPER HENDER 

6 7 8 9 10 
ORGANISASJON GAVER GUDS ORD APENBARING Tl STAMMER 

11 12 13 
TILBE LOV PRISVERDIG 
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Joseph og Hyrum Smith 
lider martyrd0den 

A styrke hvert barns vitnesbyrd om profeten Joseph Smith. 

1 . Be om Andens veiledning og studer de historiske beretningene i leksjonen og 
Lmre og pakter 135. Studer sa leksjonen og avgj0r hvordan du vii lmre barna 
historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se "Forberedelse til 
leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og historiske beretninger", s. VII 
og IX.) 

2. Tilleggslesning: Lmre og pakter 124:91, 94-96. 

3. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. Lag f01gende sma ordstrimler: 

B0nn 
11 

Skriften 
11 

Sannhet 

Den hellige and 
1 1 

Stud ere 
11 

Lydighet 

Lmrere 
1 1 

Profeter 
11 

Bmre vitnesbyrd 

5. N0dvendig materiel!: 
a. Lmre og pakter til hvert barn. 
b. Tre boiler i samme st0rrelse. 
c. En knapp eller liten sten. 
d. Kart over Missouri og omegn, du finner det i slutten av leksjon 30. 
e. Bilde 5-1 , Profeten Joseph Smith (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 

401; 62002), eller 5-2, Joseph Smith (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 
400; 62449); bilde 5-38, Hyrum Smith; bilde 5-39, Carthage fengsel; bilde 5-
40, Josephs og Hyrums martyrd0d. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Sett tre boiler pa gulvet ved siden av hverandre eller som en gruppe. Legg tre sma 
ordstrimler i hver bolle. La hvert barn etter tur kaste en knapp eller sten i en av 
bollene, ta en ordstrimmel fra den bollen og fortelle hvordan ordet eller ordene kan 
hjelpe barna a styrke sine vitnesbyrd. Ordstrimlene kan brukes mer enn en gang, 
om nfZldvendig. 

Minn barna pa at det a vite at Joseph Smith var en sann Guds profet, er en del av 
et vitnesbyrd om evangeliet. I denne leksjonen vii barna lmre om det som skjedde 
da Joseph Smith og hans bror Hyrum d0de. 



Historie fra Skriften Leer barna om forf0lgelsen av Joseph og Hyrum Smith og deres martyrd0d, slik 
og historisk beretning det beskrives i f0lgende historiske beretninger og Lcere og pakter 135. Vis bildene 

og kartet pa panndende tidspunkter. 

De he/lige i Nauvoo forf0/ges 

lnnen 1844 hadde de hellige gjort Nauvoo til en stor og fremgangsrik by i Illinois, 
og hver dag flyttet flere medlemmer av Kirken til Nauvoo. Mange av dem som ikke 
var siste-dagers-hellige i Illinois, var redde for at sa mange medlemmer av Kirken 
kunne fa for stor 0konomisk og politisk makt. De begynte a forf0lge de hellige. 

Noen av Kirkens ·fiender mente at hvis de kunne bli kvitt Joseph Smith, ville Kirken 
falle sammen. Disse mennene startet en avis hvor de fortalte mange ondskapsfulle 
l0gner om Joseph Smith. Kirkens medlemmer var harme over disse l0gnene. 
Joseph Smith, som var borgermester i Nauvoo pa denne tiden, sammenkalte til et 
m0te i byradet, som besto bade av medlemmer og ikke-medlemmer av Kirken. 
Byradet erklcerte at avisen var en "offentlig plage" og ga byens politimester ordre 
om a 0delegge pressen som ble brukt til a trykke den. 

Kirkens fiender benyttet denne hendelsen til a rettferdiggjme enda mer forf0lgelse 
av de hellige og profeten. Guvernmen i Illinois, Thomas Ford, oppfordret Joseph 
Smith og de 0vrige medlemmene av byradet inntrengende om a komme til 
Carthage i Illinois for a prnve 0deleggelsen av trykkeripressen rettslig. Guvernmen 
lovet at mennene skulle fa beskyttelse. Joseph skrev til guvernmen at han f01te at 
de ville vcere i livsfare hvis de reiste til Carthage. Joseph trodde ikke at det var 
mulig a fa noen rettferdig rettssak, og han tvilte pa at guvernmen kunne beskytte 
dem slik han lovet. 

Joseph og Hyrum trodde at det bare var dem Kirkens ·fiender 0nsket, og gikk i 
dekning og la planer om a flytte vestover sammen med sine familier. Men det kom 
en flokk fra Carthage til Nauvoo og truet med a innta byen hvis ikke Joseph og 
Hyrum ble ·funnet. Noen av de hellige var redde for denne harden og kalte Joseph 
og Hyrum for feiginger som forlot Nauvoo. Da Joseph h0rte dette, ble han 
bedrnvet og sa: "Hvis mitt liv ikke har noen verdi for mine venner, har det ikke 
noen verdi for meg heller." Joseph spurte Hyrum hva de skulle gj0re, og Hyrum 
svarte: "La oss dra tllbake og overgi oss, og la tingene ga sin gang." (History of 
the Church, 6:549.) 

Joseph visste at hvis de dro tilbake, ville de bli drept, men han sa til andre av 
Kirkens ledere: "Jeg gar som et lam til slakterbenken; men jeg er rolig som en 
sommermorgen; min samvittighet er ren for Gud og alle mennesker. Jeg skal d0 
uskyldig; og det skal sies om meg - han ble myrdet med koldt blod." (History of 
the Church, 6:555. Se ogsa L&p 135:4.) 

Joseph og Hyrum Smith blir myrdet 

Joseph og Hyrum reiste til Carthage, og 25. juni 1844 ble de urettmessig anklaget 
for oppt0yer og forrcederi (at de motarbeidet regjeringen). De og flere av deres 
venner ble satt i Carthage fengsel, hvor mobben truet dem og skjelte dem ut. I 
fengslet ba brndrene og leste i Mormons bok. Profeten bar sitt vitnesbyrd om 
evangeliets sannhet til mennene som holdt vakt over dem. 

Dan Jones var en av brndrene som var sammen med profeten i fengslet. Om 
morgenen 27. juni 1844 sa en av fengselsvokterne til ham: 
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"Vi har hatt altfor mye bry med a fa Old Joe hit til a la ham slippe unna i live, og 
hvis du ikke har lyst til a d0 sammen med ham, er det best at du forsvinner for 
solnedgang, ... og du skal fa se at jeg kan profetere bedre enn Old Joe, for 
hverken han eller hans bror, eller noen som blir vcerende her sammen med dem, 
vii se solen ga ned i dag." (History of the Church, 6:602.) 

Dan Jones rapporterte denne trusselen til guvernm Ford, men guvern0ren svarte: 
"Du er un0dig urolig for dine venners sikkerhet, sir, folk er ikke sa grusomme." 
(History of the Church, 6:603.) Deretter forlot guvern0ren Carthage og lot noen av 
profetens verste fiender ha ansvaret for fengslet. Den dagen fikk de fleste av 
profetens venner ordre om a forlate fengslet. 

Bare fire menn ble vcerende igjen i Carthage fengsel: profeten Joseph Smith, hans 
bror Hyrum, John Taylor og Willard Richards, to av apostlene. Disse fire mennene 
hadde to gevcerer som de hadde fatt av venner som hadde bes0kt dem. Eldste 
Taylor og eldste Richards hadde ogsa spaserstokker. 

Siden guvern0ren hadde reist fra Carthage og latt noen menn fra mobben ha 
oppsyn i fengslet, visste de fire mennene at deres liv var i fare. Den morgenen 
hadde Joseph skrevet et brev til sin familie og fortalt dem at han elsket dem, og at 
han var uskyldig. I brevet skrev han ogsa en velsignelse til sin familie og sine 
venner. Om ettermiddagen sang John Taylor "En stakkars sorgbetynget mann" 
(Sa/mer, nr. 11 ). Denne vakre sangen om Frelseren var til stor tmst for mennene, 
og profeten ba eldste Taylor synge den om igjen. 

Ca. klokken fem om ettermiddagen angrep en mobb pa ca. hundre menn 
fengslet. Mange av mennene hadde svertet ansiktene sine med leire og krutt for at 
de ikke skulle bli gjenkjent. Fengselsvokterne var venner av mennene i mobben og 
gjorde ingen alvorlige fors0k pa a stanse angrepet. Noen i mobben skj0t mot 
vinduene i fengslet, og andre l0p opp trappen for a skyte inn i rommet hvor 
Kirkens ledere var. 

Bmdrene pmvde a stenge dmen og bruke de fa vapnene de hadde, til a jage 
mobben bort. Joseph Smith skj0t med en pistol, og John Taylor bruket den tunge 
stokken sin til a pmve a sla vekk gevcerene til mobben etterhvert som de ble 
skj0vet inn i rommet gjennom d0ren, men det var for mange av mobben til at 
bmdrene kunne forsvare seg. 

Hyrum Smith ble truffet i ansiktet av en kule som ble skutt gjennom dmen. Han 
sank ned pa gulvet og skrek: "Jeg er en d0d mann!" Dahan falt, ble han truffet av 
ytterligere tre kuler. Joseph utbmt: ·'A, kjcere bror Hyrum!" (History of the Church, 
6:618). 

John Taylor gikk mot det apne vinduet og hapet a kunne hoppe ut i sikkerhet. En 
kule som ble fyrt av inne i fengslet, traff ham i benet, og han begynte a falle ut fra 
vinduet, men en annen kule utenfra traff lommeuret hans med slik kraft at han ble 
puffet tilbake inn i rommet, og reddet livet hans. Eldste Taylor ble truffet av 
ytterligere tre kuler mens han kmp under sengen. 

Etter at Hyrum og John Taylor var skutt, flyttet profeten seg til vinduet. Han ble 
truffet av to kuler som ble fyrt av fra dmen i rommet, og en tredje kule utenfra. Han 
ropte: "A. Herre, min Gud!" og falt ut av vinduet (History of the Church, 6:618). 

Mobben inne i fengslet l0p ut for a se profetens lik, og Willard Richards skyndte 
seg til vinduet. Da han hadde sett profetens livl0se kropp, l0p eldste Richards mot 
d0ren. Han stoppet da han h0rte John Taylor rope fra der han la under sengen. 
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Han visste at han ikke kunne klare a bcere eldste Taylor ut med det samme, sa 
han gjemte ham under en gammel madrass og sa: "Hvis ikke sarene dine er 
deidelige, 0nsker jeg at du skal leve for a fortelle historien." (History of the Church, 
6:621.) Eldste Richards ventet a bli skutt da han forlot fengslet, men for mobben 
kunne forsikre seg om at de hadde drept alle de fire mennene, var det en som 
feilaktig opplyste: "Mormonene kommer!" og mennene i mobben flyktet inn i 
skogen. 

Eldste Richards var ikke blitt saret under angrepet. Dette miraklet var oppfyllelsen 
av en profeti Joseph Smith hadde gitt et ar tidligere. Han hadde fortalt eldste 
Richards at det ville komme en tid da "kulene ville fly rundt ham som hagl, og han 
skulle se sine venner falle til heiyre og til venstre", men han ville ikke bli skadet 
(History of the Church, 6:619). 

Profetens bror Samuel var pa vei til Carthage for a hjelpe sine breidre. Han ble 
forfulgt av medlemmer av mobben underveis, og da han utmattet kom frem, fikk 
han vite at breidrene hans var myrdet. Han hjalp til med a flytte breidrenes legemer 
til et vertshus i Carthage. Samuel var trett og svak etter turen til Carthage og ble 
alvorlig syk med feber. Han deide maneden etter. 

Josephs og Hyrums legemer ble kj0rt tilbake til Nauvoo i vogner og plassert i 
Mansion House. Neste dag sto ti tusen hellige i kei for a ga forbi kistene og vise 
sin aktelse. De hellige s0rget over tapet av profeten og hans bror. 

Lucy Mack Smith skrev f01gende om synet av sine martyrs0nner: 

"Jeg hadde i lang tid stalsatt mine nerver, hentet frem hele min sjels styrke og bedt 
Gud styrke meg, men da jeg kom inn i rommet og sa begge mine myrdede 
s0nner ligge der foran mine 0yne og heirte min families hulking og st0nn, ble det 
for mye. Jeg sank sammen og ropte til Herren i sjelekval: 'Min Gud, min Gud, 
hvorfor har du forlatt denne familie!' En reist svarte: 'Jeg har tatt dem til meg, slik 
at de kan finne hvile' ."(Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, s. 324.) 

Lcere og pakter 135 inneholder en beretning om martyrd0den som er skrevet av 
eldste John Taylor, som ble saret i det angrepet som drepte Joseph og Hyrum. 
Eldste Taylor sa om Joseph Smith: "Idette liv var han stor, og han deide stor i 
Guds og i sitt folks 0yne; og som de fleste av Herrens salvede i fordums tider, 
beseglet han sitt verk med sitt blod; og likeledes gjorde hans bror Hyrum. I livet 
var de uadskillelige; ei heller deiden skilte demi" (L&p 135:3.) 

Feir profetens far deide, hadde han gitt Joseph en velsignelse og fortalt ham: "Du 
skal leve til ditt arbeid er fullf0rt ... Du skal leve for a forklare planen for hele det 
verk Gud har gitt deg a utf0re" (sitert i Smith, s. 309-10). Joseph Smith fullf0rte 
djervt sin misjon og gjorde alt Gud ba ham gj0re. 

Diskusjons- og Studer f01gende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
anvendelsesspeirsmal leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 

anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Minn barna pa det Joseph Smith sa da han reiste til Carthage (se L&p 135:4). 
Hva betyr det a ha en "samvittighet [sorn] er ren for Gud og alle mennesker"? 
Bade Joseph og Hyrum hadde ren samvittighet da de deide. Hva ma enhver av 
oss gj0re for a ha ren samvittighet? 

• Hva er en martyr? (En som velger a dei fremfor a fornekte eller gi avkall pa det 
han eller hun tror pa.) Hvorfor betrakter vi Joseph og Hyrum Smith som 
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martyrer? (De valgte a d0 "fremfor a fornekte sine vitnesbyrd om Jesus Kristus og 
hans evangelium.) 

• Hva kan Joseph og Hyrum ha folt da de m0tte Jesus etter d0den, nar dere 
tenker pa hvordan de levde? Hva kan mennene i mobben ha f0lt ved a m0te 
Jesus? Hva ville dere f0le hvis dere skulle m0te Jesus i dag? 

• Hvorfor tror dere bmdrene i Carthage fengsel ble tmstet da John Taylor sang 
"En stakkars sorgbetynget mann"? Hva mer gjorde bmdrene som tmstet dem? 
Hva ville tmste dere hvis dere var redde? 

• Hva kan vi la;re om hva slags menneske Joseph Smith var, ved at han bar sitt 
vitnesbyrd for fengselsvokterne? Har dere noen gang VCBrt redde for a ba;re 
vitnesbyrd for noen? Hvordan kan vi overvinne denne frykten? 

• Hvorfor tror dere mennene i mobben svertet ansiktene sine? Forklar at nar 
folk gj0r noe stygt, 0nsker de ofte at andre ikke skal se dem eller kjenne dem 
igjen. Hvilke valg ma vi treffe for at vi aldri skal skamme oss over a la andre 
se hva vi gj0r? 

• Minn barna om at noen i mobben mente at de kunne 0delegge hele Kirken ved 
a drepe Joseph Smith. Hvorfor falt ikke Kirken sammen etter at profeten var drept? 

• Hvorfor er det n0dvendig a ha et vitnesbyrd om at Joseph Smith var en Guds 
profet? Forklar at hvis vi ikke tror at Joseph Smith var en profet, kan vi ikke tro at 
Mormons bok er sann, eller at Jesu Kristi evangelium er brakt tilbake til jorden. 
Hvordan kan vi fa et vitnesbyrd om Joseph Smith? (Se berikende aktivitet 3.) 

Du kan bruke en eller flere av folgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1. Skriv hvert av folgende ord pa forskjellige papirlapper: profet, fengse/, uskyldig, 
vitnesbyrd, sang, mobb, stokk, lommeur, martyr, samvittighet. La hvert barn 
velge en papirlapp og gi noen hint for a hjelpe de andre barna med a gjette 
ordet. Barnet som velger ordet uskyldig, ka:n f.eks. si: "En som ikke er skyldig, er 
____ " eller "Hvis du blir anklaget for noe du ikke har gjort, er du " 
Nar alle ordene er gjettet, ber du barna fortelle hva de har la;rt om hvilken 
tilknytning ordene har til profeten Joseph Smith og hans bror Hyrum og deres liv 
og martyrd0d. 

2. Med godkjennelse fra Prima;r-presidenten kan du invitere en mann til a forestille 
eldste John Taylor og fortelle barna beretningen om martyrd0den, med La;re og 
pakter 135 og de historiske beretningene i leksjonen som tekst. Be ham om 
dette minst en uke for leksjonen. 

3. Lag en kopi av folgende uttalelser til hvert barn, eller skriv uttalelsene pa tavlen. 
La barna fylle ut tomrommene med ord fra listen nedenfor. 

1 . Det forste skritt for a fa et vitnesbyrd er a et. 
2. Vi ma var himmelske Fader hjelpe oss med a fa et vitnesbyrd. 
3. Vi ma 0nske et vitnesbyrd sterkt nok til a for a fa et. 
4. Vi ma Skriften for a fa st0rre kunnskap om sannheten. 
5. For a beholde vart vitnesbyrd ma vi budene. 
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a. be 
b.0nske 
c. adlyde 
d. arbeide 
e. studere 

(Svar: i-b, 2-a, 3-d, 4-e, 5-c.) 

4. La et barn Iese den f0rste setningen i Lrere og pakter i 35:3. 

• Hva mente John Taylor med denne uttalelsen? Hva var noe av det store 
Joseph Smith utfmte? 

Be barna f0lge med i b0kene sine mens du leser resten av Lrere og pakter 
i 35:3. Mens du leser, skriver du pa tavlen de tingene Joseph Smith utf0rte som 
er nevnt i dette verset. Dr0ft med barna hvor annerledes deres liv ville ha vrert 
hvis ikke Joseph Smith hadde gjort alt dette. 

5. Fortell barna hva John Taylor opplevde da han forlot Carthage fengsel: 

John Taylor var for hardt saret til a vende tilbake til Nauvoo straks. Etter noen 
dager ble han l0ftet fra sengen sin over pa en bare, men den ujevne bevegelsen 
av skrittene til dem som bar ham, forarsaket sa store smerter at det ble laget en 
seng til ham pa en slede. Denne ble festet bak en vogn og trukket over 
prreriegresset. Eldste Taylors hustru reiste sammen med ham og la isvann pa 
sarene hans. Sleden beveget seg lett over det heiye gresset og paf0rte ikke 
eldste Taylor ytterligere sme11er. Dahan kom nrermere Nauvoo, kom mange 
venner for a meite ham. Nar de kom til lavtliggende, fuktige steder pa prrerien, 
l0ftet vennene hans sleden og bar den over vannet, og nar de gikk gjennom 
deler av byen hvor veiene var gj0rmete, rev de ned gjerder og bar eldste Taylor 
over jordene for at han ikke skulle lide mer enn neidvendig. Selv om han hadde 
reist 29 kilometer i sleden og hadde svrert vondt, var eldste Taylor meget glad 
for a komme hjem til Nauvoo. (Se B.H. Roberts, A Comprehensive History of 
the Church, 7: ii 7-19. Se ogsa "Applying Ice Water to My Wounds", i Leon 
Hartshorn, red., Classic Stories from the Lives of Our Prophets [Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1975], s. 96-97 .) 

6. Fortell barna at William W. Phelps, som talte i Josephs og Hyrums begravelse, 
skrev et vakkert dikt om profeten. Dette diktet ble senere en av Kirkens kjrere 
salmer: "Priser profeten som skuet Jehova". Syng eller fremsi teksten til "Priser 
profeten som skuet Jehova" (Sa/mer, nr. i 2). 

Brer vitnesbyrd om at Joseph Smith virkelig var en Guds profet, at han sa var 
himmelske Fader og Jesus Kristus, og at Jesu Kristi sanne evangelium ble gjengitt 
til jorden gjennom ham. Oppfordre barna til a s0ke i Skriften, be og holde budene 
slik at de kan styrke sine vitnesbyrd om Jesus Kristus og Joseph Smith. 

Foresla at barna leser Lrere og pakter 135:1-4 hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Brigham Young leder Kirken 

A hjelpe barna a forsta at den levende profet kalles av Gud. 

1 . Be om Andens veiledning og studer de historiske beretningene i leksjonen og 
Lcere og pakter 107:23, 33, 35; 112:21, 30-32; 124:127-28. Studer sa 
leksjonen og avgjm hvordan du vii lcere barna historien fra Skriften og den 
historiske beretningen. (Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis 
fra Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: Lcere og pakter 124:108-10. 

3. Velg diskusjonsspmsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. Skriv noen yrker pa forskjellige papirlapper, f.eks.: 

Lege 

Lcerer 

Politikonstabel 

Brannmann 

Billett0r 

Lag minst en papirlapp til hvert barn i klassen, og legg disse lappene i en pose 
eller en annen beholder. Lag sa andre lapper hvor du beskriver den viktigste 
myndigheten folk har i de yrkene du skrev pa de fmste lappene. Legg disse 
papirlappene i en annen pose eller beholder. 

Myndighet til a foreskrive medisiner 

Myndighet til a gi deg karakterer 

Myndighet til a stoppe kriminelle 

Myndighet til a bruke brannslukningsutstyr 

Myndighet til a la deg komme inn pa en kino, konsert eller et idrettsarrangement 

5. N0dvendig materiel!: 
a. Lcere og pakter til hvert barn. 
b. Bilde 5-41, Utvandringen fra Nauvoo (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 

41 O; 62493), et bi Ide av den levende profet (fra m0tehusets bibliotek eller fra 
Lys over Norge). 
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Be et barn holde apningsbemn. 

La et barn velge en lapp fra "yrkes" -beholderen, og la et annet barn velge en lapp 
fra "myndighets"-beholderen (uten a pmve a fa myndigheten til a passe ti/ yrket). 
La hvert barn Iese lappen sin, og dmfte situasjonen som beskrives, med de andre 
barna, f.eks. at en lffirer foreskriver medisin, el/er at en som tar imot billetter, gir 
karakterer. La barna etter tur velge lapper til alle lappene er lest. La dem sa sette 
sammen yrke med riktig myndighet. 

• Hvorfor er det viktig at en person har riktig myndighet for vedkommende utfmer 
bestemte oppgaver? 

Fortell barna at de i denne leksjonen vii fa iffire hvordan de hellige visste hvem 
som hadde myndighet til a lede Kirken etter profeten Joseph Smiths d0d. 

Lffir barna om at Brigham Young ble Kirkens leder og ledet de hellige ut fra 
Nauvoo, slik det beskrives i folgende historiske beretninger og i skriftstedene 
under "Forberedelse". Vis bildet av utvandringen fra Nauvoo pa et passende 
tidspunkt. 

Brigham Young blir Kirkens leder 

Etter at Joseph Smith var myrdet, var de hellige i Nauvoo svffirt bedmvet og 
bekymret. Profeten og patriarken (Hyrum Smith) var d0de, og de fleste 
medlemmene av De tolv apostlers quorum var borte pa misjon. Joseph Smith 
hadde skrevet ti/ apostlene i juni 1844 og bedt dem komme tilbake til Nauvoo, 
men apostlene mottok ikke disse brevene for etter at profeten var drept. Alie 
apostlene kom tilbake til Nauvoo sa snart de h0rte om profetens d0d. Nauvoos 
byrad instruerte de hellige om a "forholde seg som fredelige, rolige borgere og 
leve i rettferdighet" til apostlene kom tilbake og ga dem ytterligere instruksjoner 
(History of the Church, 7:152). William W. Phelps, et byradsmedlem som ogsa var 
Kirkens bokfor/egger og profetens skriver, hjalp til med a bevare roen i byen. 

Sidney Rigdon, som hadde Vffirt fmsteradgiver for Joseph Smith i Kirkens forste 
presidentskap, var blitt misforn0yd med Kirken og hadde f/yttet ti/ Pennsylvania, i 
strid med Herrens 0nsker (se L&p 124: 108-10). Men da han h0rte at profeten var 
d0d, kom Sidney tilbake til Nauvoo. Han mente at siden han hadde vffirt i Det 
f0rste presidentskap, var det hans rett a bli Kirkens neste leder. F0r alle apostlene 
kom tilbake til Nauvoo, klarte Sidney a overbevise mange om at han skulle /ede 
Kirken. Da alle medlemmene av De tolv apostlers quorum var tilbake i Nauvoo, 
hadde de et m0te med Sidney, som fortalte dem hvorfor han skul/e Vffire Kirkens 
leder. Brigham Young, som da var president for De tolvs quorum, erklffirte at han 
0nsket a finne ut hva Herren 0nsket de skulle gjme. Han sa: 

"Jeg bryr meg ikke om hvem som leder Kirken, ... men en ting ma jeg vite, og det 
er hva Gud sier om det. Jeg har n0klene og midlene til a fa vite Guds sinn 
angaende dette ... 

Joseph overdro pa vare hoder alle n0kler og all myndighet tilh0rende 
apostelembetet som han selv innehadde f0r han ble tatt bort, og ingen mann eller 
gruppe av menn kan komme mellom Joseph og De tolv i denne verden e/ler i den 
kommende verden." (History of the Church, 7:230.) 
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Pa et m0te i Kirken 8. august 1844 holdt Sidney Rigdon en halvannen times tale 
om hvorfor han skulle vcere Kirkens leder. Deretter holdt Brigham Young en kort 
tale, og mens han talte, fant det sted et rrlirakel. For folk i forsamlingen sa 
Brigham Young plutselig ut som og h0rtes som Joseph Smith. Zina Huntington sa 
om denne hendelsen: "President Young talte. Det var Joseph Smiths stemme -
ikke Brigham Youngs. Selve hans person var forandret. .. Jeg lukket 0ynene. Jeg 
kunne ha utbrutt: Jeg vet at det er Joseph Smiths stemme! Likevel visste jeg at 
han var borte." George 0. Cannon sa: "Det var stemmen til Joseph selv ... for 
folkets 0yne sa det ut som Joseph selv sto foran dem ... " Wilford Woodruff 
erklcerte: "Hvis jeg ikke hadde sett ham med mine egne 0yne, kunne ingen ha 
overbevist meg om at det ikke var Joseph Smith som talte." (sitert i Kirkens 
historie i tidenes fylde, kap. 23.) 

Cornelius og Permelia Lott, som drev Joseph Smiths gard like utenfor Nauvoo og 
som hadde sett profeten ofte, var pa m0tet sammen med sine barn. Da Brigham 
Young reiste seg for a tale, trodde elleve ar gamle Alzina Lott at han var Joseph 
Smith, og hun vendte seg til sin mor, Permelia, og sa: "Mamma, jeg trodde 
profeten var d0d." Moren svarte: "Deter han, Alzina, og dette er maten var 
himmelske Fader har fortalt oss hvem som skal vcere var neste leder og profet." 
(Sitert i Descendants of Cornelius Peter Lott, s. 10-11.) 

Om ettermiddagen holdt Kirkens medlemmer et nytt m0te. Pa dette m0tet sa 
Brigham Young: "Dersom folket vii at president Rigdon skal lede dem, kan de fa 
ham, men jeg sier til dere at De tolvs quorum har n0klene til Guds rike over hele 
verden." (History of the Church, 7:233, sitert i Lys over Norge, jan. 1995, s. 70.) 
Disse n0klene, eller denne rett til a ut0ve prested0mmets myndighet, ga Joseph 
Smith til hvert medlem av De tolvs quorum f0r han d0de. Kirkens medlemmer gikk 
enstemmig inn for a oppholde De tolv apostler som sine ledere. 

Sidney Rigdon var ikke villig til a innmmme at De tolv apostler hadde stmre 
myndighet enn ham, og han fortsatte a pmve a overta ledelsen av Kirken inntil han 
ble utelukket i september 1844. Han organiserte sin egen kirke, men den varte 
bare noen fa ar. 

Gjennom miraklet som fant sted da Brigham Young ble forklaret, lcerte de hellige 
at da profeten d0de, hadde De tolv apostlers quorum makt og myndighet til a lede 
Kirken. Tre og et halvt ar senere ble Brigham Young, som var seniorapostel og 
president for De tolv apostlers quorum, beskikket til ny president for Kirken. Nar 
profeten dm i dag, leder De tolv apostlers quorum Kirken. 

Seniorapostelen (den mannen som har vcert apostel lengst) blir deretter beskikket 
til ny president for Kirken. 

De hellige forbereder seg ti/ a flytte vestover 

I 1842 hadde Joseph Smith fortalt de hellige: "Noen av dere vii oppleve a flytte ut 
og hjelpe til med a opprette kolonier og bygge byer og se de hellige bli et mektig 
folk i Rocky Mountains." (History of the Church, 5:85.) De hellige begynte a legge 
planer om a trekke vestover varen 1844, og De tolv apostler fortsatte denne 
planleggingen sa snart de var oppholdt som Kirkens presiderende myndighet. De 
planla at de hellige skulle dra av garde i april 1846. Dette ville gi dem tid til a 
fullfore Nauvoo tempel, og medlemmene kunne motta sine begavelser og fa utfort 
beseglinger for de dro. Men Brigham Young og atte andre apostler ble falskelig 
anklaget for bedrageri, og noen hellige h0rte et falskt rykte om at f0derale trapper 
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ikke ville la dem flytte vestover, men planla a drepe dem i stedet. Disse 
hendelsene gjorde at de hellige var ivrige etter a forlate Illinois sa snart som mulig. 

De fgrste gruppene forlot Nauvoo tidlig i februar 1846, og apostlene selv dro i 
midten av februar. Kirkens ledere hadde planlagt at andre grupper skulle dra pa 
senvinteren og om varen, men mange av de hellige cmsket ikke a bli igjen i 
Nauvoo etter at apostlene var reist, sa de la ut pa reisen for de skulle og for de var 
ordentlig forberedt. 

Medlemmer av Kirken som ikke reiste med de forste gruppene, pmvde a selge 
eiendommene sine i Nauvoo for a kunne kj0pe det de trengte til reisen vestover. 
Folk fra omkringliggende omrader kom til Nauvoo for a kj0pe eiendommer til svcert 
lave priser. En kvinne ble tilbudt ti dollar for huset sitt og atti mal land. Hun syntes 
prisen var for lav, men kj0peren visste at hun var oppsatt pa a reise, sa han ville 
ikke betale mer. Mange av de hellige byttet landeiendom og m0bler mot hester, 
vogner og kveg og reiste opptil 160 kilometer fra Nauvoo for a finne kveg de 
kunne kj0pe. 

Alie husene i Nauvoo ble brukt som verksteder hvor vogner ble laget. Det n0dven
dige utstyr for en familie pa fem i den f0rste gruppen som dro av garde, omfattet 
en sterk vogn, to eller tre oksespann, 450 kilo mel, en muskett eller rifle til hver 
mann, 12 kilo salt, 10 kilo sape og fire eller fem fiskekroker og sn0rer. Mange 
familier besto av mer enn fem personer og trengte derfor enda stmre forsyninger. 

Den f0rste etappen av reisen til Saltsj0dalen var svcert vanskelig for de forste 
pionergruppene. Det tok dem 131 dager a tilbakelegge 480 kilometer gjennom 
Iowa. Et ar senere brukte en annen gruppe med pionerer bare 111 dager pa a 
tilbakelegge ca. 1700 kilometer fra Iowa til Store saltsj0dalen. 

Kampen om Nauvoo og miraklet med vakt/ene 

Noen av Kirkens medlemmer ble vcerende i Nauvoo gjennom sommeren. Enkelte 
av disse 0nsket a h0ste avlingen og pmve a selge eiendommene sine. Andre var 
immigranter som nylig var kommet fra 0st, og som var kommet for sent til a slutte 
seg til de tidligere pionerkompaniene. De fleste av disse hadde brukt opp alle 
pengene sine bare for a komme til Nauvoo. 

I september 1846 begynte ca. 800 antimormon-menn a angripe .dem som var 
igjen i Nauvoo, med seks kanoner. Etter noen dagers kamp tvang antimormonene 
de hellige til a forlate Nauvoo. Fem menn og deres familier fikk tillatelse til a bli 
vcerende for a pmve a selge medlemmenes eiendommer. Resten reiste av garde 
straks uten ekstra klcer eller forsyninger. De fleste av disse krysset Mississippi
elven og dannet leirer pa lowa-siden. Noen var for syke til a reise, og mange var 
for fattige til a kj0pe n0dvendig utstyr til a reise videre. De fleste hadde bare tepper 
eller grener som husly og bare mais a spise. 

En dag skjedde et mirakel. Tusenvis av sma fugler, som ble kalt vaktler, 1'10y inn i 
leirene. Vaktlene var overalt. Selv om folk i leirene var svake av suit og sykdom, 
fanget de med letthet mange vaktler. De var herlige a spise og var h0yst tiltrengt 
mat for de sultende hellige. 

Da Brigham Young h0rte om de hellige i disse leirene, sendte han folk med vogner 
og forsyninger for a f0re menneskene der til andre leirer rundt om i Iowa hvor de 
fleste av de andre hellige oppholdt seg den vinteren. 
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Studer f01gende spmsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a f8. innsikt. 

• Hvem innehadde prested0mmets n0kler og myndighet til a lede Kirken etter 
Joseph Smiths d0d? (L&p 112:30-32, 124: 128.) Hvem innehar n0klene nar 
Kirkens president dm i dag? Hvem blir Kirkens nye president nar den levende 
profet d0r? (Seniormedlemmet av De tolv apostlers quorum.) Hvorfor kan ikke 
en mann utpeke seg selv til leder for Kirken, slik Sidney Rigdon 0nsket a gjme? 

• Hvordan lot Herren menneskene i Nauvoo vite hvem som skulle lede Kirken 
etter Joseph Smiths martyrd0d? Vis bildet av den levende profet. Hvordan kan 
dere vite i dag at den levende profet er valgt av Herren? Hva f01er dere over a 
vite at Herren vet hvem som vii bli den neste profet? 

• Hvilke plikter har apostlene? (L&p 107:23, 33, 35; 112:21; 124:128.) Hvordan 
utf0rer dagens apostler disse pliktene? 

• Hvorfor matte de hellige forlate Nauvoo? Hva tok de med seg da de reiste 
vestover? Hva ville dere 0nske a ta med dere hvis dere skulle foreta en lignende 
reise i dag? Minn barna om at mange av de hellige matte selge sine 
landeiendommer og andre eiendeler svrert billig, eller rett og slett bare la dem 
vrere igjen. De kunne ikke ta mye med seg da de forlot Nauvoo. Hva tror dere 
de hellige f0lte over a ofre sa mye for a reise vestover? Hva ville dere vrere villige 
til a ofre for evangeliet og Kirken? 

• Hvordan hjalp vaktlene de hellige i leiren ved elven? Hvorfor var det sa lett a 
fange vaktlene? Hvordan har var himmelske Fader hjulpet dere nar dere har 
trengt hjelp? 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1. Ta med deg bilder av det navrerende fmste presidentskap og De tolv apostler 
(fra Lys over Norge eller m0tehusets bibliotek). Si navnet pa hver mann for 
barna, og fortell en eller to detaljer om ham, f.eks. hvor han er fra, hvor mange 
barn han har eller hvilket yrke han hadde f0r han ble apostel. 

Pek pa seniorapostelen (den mannen som har vrert apostel lengst, etter Kirkens 
president). Forklar at denne mannen er den navrerende president for De tolv 
apostlers quorum. Presidenten for De tolv apostlers quorum blir Kirkens neste 
president nar navrerende profet d0r. Fortell barna noe denne apostelen sa i sin 
siste konferansetale, og hjelp dem a tenke over hvordan de kan anvende hans 
rad pa seg selv. (Legg merke til at seniorapostelen kan vrere radgiver i Det 
fmste presidentskap. I sa fall er han likevel president for De tolv apostlers 
quorum, selv om en annen apostel virker som fungerende president.) 

2. Gi hvert barn et stykke papir og en blyant. La barna skrive ned hva de ville ta 
med seg hvis de matte forlate sine hjem og reise langt av sted i en vogn eller 
handkjerre. La dem vise listene til de andre og dmfte hva de har valgt. 

Vis barna st0rrelsen pa en vogn eller handkjerre (omtrent halvannen meter lang 
og 115 cm bred). Du kan gjerne merke stmrelsen pa gulvet med tape eller 
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hyssing. Be barna se pa listene sine igjen og avgj0re hvor mange av 
gjenstandene pa listen som ville fa plass, og hvor mange de matte legge igjen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om listene og dr0fte dem med dem. 

3. La barna sette seg i en ring og leke f01gende: 

La et barn si: "Jeg skal reise til Klippefjellene og vii ta med meg " og fylle 
ut tomrommet med en gjenstand han eller hun selv velger. Neste barn sier den 
samme setningen, men ma gjenta det hvert barn tidligere har sagt, f0r han eller 
hun tilf0yer sin egen gjenstand. 

4. Hjelp barna a repetere eller lcere den femte trosartikkelen utenat. 

5. Syng eller fremsi teksten til "Priser profeten som skuet Jehova" (Sa/mer, nr. 12) 
eller "Ha takk for profeten du sendte" (Sa/mer, nr. 17). 

Beer ditt vitnesbyrd om at Brigham Young ble valgt av Herren til a lede Kirken etter 
Joseph Smiths d0d, og at den levende profet er valgt av Herren til a lede Kirken i 
dag. Gi uttrykk for takknemlighet for at Frelseren har organisert sin kirke slik at den 
riktige mannen alltid blir valgt til neste profet. Fortell hvor takknemlig du er for De 
tolv apostler og deres rolle som spesielle vitner om Jesus Kristus. Du kan gjerne 
fortelle om en erfaring du har hatt i forbindelse med a lytte til en apostel, enten 
personlig eller ved en konferanseoverf0ring. 

Foresla at barna leser Lcere og pakter 112:30-32 hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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De hellige bygger opp 
Winter Quarters 

A hjelpe barna a forsta at store ting kan utrettes nar folk samarbeider og tjener 
hverandre. 

I. Be om Andens veiledning og studer Mosiah 2:17, de historiske beretningene i 
leksjonen og Lcere og pakter 136: 1-11 . Studer sa leksjonen og avgj0r hvordan 
du vii lcere barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se 
"Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og historiske 
beretninger", s. VI I og IX.) 

2. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

3. Skriv noen av f0lgende skriftstedhenvisninger pa forskjellige kort eller 
papirlapper (lag halvparten sa mange kort som det er barn i klassen): 

Mosiah 2:18 

Mosiah 2:21 

Alma 30:8 

Moroni 6:3 

L&p 4:2 

L&p 4:3 

L&p 42:29 

L&p 76:5 

L&p !00:16 

Klipp sa kortene i to, slik at bok og kapittel og vers star pa forskjellige biter (se 
illustrasjon). Klipp hvert kort pa forskjellig mate, slik at de to bitene kan passe 
sammen som puslespillbiter. 

4. N0dvendig materiel!: 

I __ .J 

a. Lcere og pakter og Mormons bok til hvert barn. 
b. Kart over de helliges vestlige rute, du finner det i slutten av leksjonen. 
c. Bilde 5-42, Winter Quarters. 
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Be et barn holde apningsb0nn. 

Del ut kortbitene slik at hvert barn far minst en bit. Be hvert barn sla opp 
skriftstedhenvisningen pa kortbiten. 

• Hvorfor kan du ikke finne skriftstedet som er oppf0rt pa kortet ditt? 

Forklar barna at de ma samarbeide og hjelpe hverandre for a finne skriftstedene. 
La barna sette sammen kortbitene, og la deretter to og to sla opp skriftstedet pa 
kortet. La et barn fra hvert par Iese h0yt det skriftstedet de har slatt opp. Be barna 
finne ut hvilket ord som forekommer i alle skriftstedene. 

• Hvilket ord fantes i hvert skriftsted? 

Skriv TJENE pa tavlen. 

• Hvem skulle vi tjene? 

• Hvordan tjener vi Gud? 

La et barn Iese Mosiah 2:17 h0yt. Dmft med barna hva dette verset betyr. 

Fortell barna at de i denne leksjonen skal h0re hvordan de hellige som ble drevet 
ut fra Nauvoo, tjente Gud ved a hjelpe og tjene hverandre. 

Historie fra Skriften Fortell barna om de helliges reise til Winter Quarters og hvordan de hadde 
og historisk beretning det der, slik det beskrives i f01gende historiske beretninger og Lcere og pakter 

136:1-11. Vis kartet og bildet av Winter Quarters pa et passende tidspunkt. 

Minn barna pa at etter at de hellige hadde arbeidet hardt for a gjme Nauvoo 
tempel ferdig og hadde gjort Nauvoo til en fremgangsrik by, ble de drevet ut fra 
den. Enda en gang matte de forlate sine hjem for a unnslippe sine fiender. 

Israels leir krysser Iowa 

I april 1846 var hovedgruppen av de hellige, som kalte seg Israels leir, bare 
omtrent halweis gjennom Iowa. Noen medlemmer i denne gruppen hadde 
planlagt a tilbakelegge hele veien til Rocky Mountains den sommeren, men de var 
ikke sikre pa om det var mulig. Vceret hadde vcert darlig, noen i gruppen hadde 
knapt med mat og andre forsyninger, og mange hellige var fremdeles igjen i 
ncerheten av Nauvoo. Kirkens ledere besluttet a opprette midlertidige leirer og 
plante og sa underveis vestover. Disse leirene var steder hvor de hellige i Israels 
leir kunne oppholde seg, og de ga ogsa mat og ly for hellige som kom etter dem. 
To av de fmste leirene som ble opprettet, var bosetningene Garden Grove og 
Mount Pisgah i Iowa. 

Omtrent samtidig med at Kirkens medlemmer organiserte Garden Grove og 
Mount Pisgah, erklcerte De forente stater krig mot Mexico. USAs myndigheter ba 
Kirkens ledere stille med en hceravdeling som kunne hjelpe til i krigen. Dette var 
svcert vanskelig for de hellige, men de gikk med pa det. De 0nsket a ha et godt 
forhold til myndighetene, og pengene mennene tjente i hceren, ville vcere en hjelp 
til det de trengte til turen vestover. 500 mann forlot sine familier for a dra i krig til 
California. Brigham Young lovet disse mennene, kjent som Mormonbataljonen, at 
deres familier skulle bli tatt vare pa mens de var borte. Han lovet dem ogsa at hvis 
de var rettferdige og lydige, ville de ikke bli n0dt til a kjempe i krigen. 
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Da Mormonbataljonen dro, tok andre medlemmer av Kirken seg av deres familier. 
En dag kom en kvinne til Charles C. Rich, en av Kirkens ledere i Mount Pisgah, og 
forklarte gratende at hennes mann var med i Mormonbataljonen, og hun og barna 
hadde ikke noe a spise. Bror Rich basin hustru gi kvinnen litt mel. S0ster Rich 
forklarte at de bare hadde litt mel i huset, og de kunne ikke fa kj0pt noe, men bror 
Rich sa til sin hustru: "La henne fa alt som finnes i huset, og stol pa at Herren vii 
s0rge for oss." S0ster Rich gjorde som mannen sa, selv om hun lurte pa hva 
hennes egen familie skulle spise. Senere pa dagen stoppet noen vogner foran 
hjemmet til familien Rich, og en mann ga bror Rich 50 dollar. Han sa at Anden 
hadde fortalt ham at familien ikke hadde penger. Bror Rich rakte pengene til sin 
hustru og sa: "Naser du at Herren har apnet en utvei for oss til a skaffe oss mel." 
Mannen fortalte ogsa bror og s0ster Rich at en vogn full av mel var pa vei til 
Mount Pisgah, sa de kunne kj0pe det de trengte. Bade bror og s0ster Rich brast i 
grat da de forsto hvordan Herren velsignet dem fordi de hadde delt sin lille 
melbeholdning med kvinnen. Da den fullastede vognen med mel kom til Mount 
Pisgah, kj0pte bror Rich mel til sin familie og til a gi til de syke og fattige i 
bosetningen. (Se Sarah Pea Rich, "'The Spirit Tells Me You Are Out of Money"', 
s. 145-146.) 

Tidlig i juni 1846 forlot en liten gruppe hellige, deriblant noen medlemmer av De 
tolv apostlers quorum, Mount Pisgah for a finne et sted hvor de hellige kunne 
oppholde seg gjennom vinteren. Etter a ha forhandlet med indianerne som bodde 
i de traktene de reiste gjennom, besluttet gruppen seg for a finne et sted pa 
vestsiden av Missouri-elven. I september krysset de elven og kom til det som na 
er Nebraska, og valgte et h0ytliggende sted med utsikt over elven. Det var et stort 
omrade med rikelig beite for dyrene. De kalte stedet Winter Quarters og begynte 
straks a planlegge bosetningen. 

De he//ige etab/erer Winter Quarters 

Mange av de hellige flyttet til Winter Quarters, og innen slutten av aret var det 700 
boliger og nesten 4 000 hellige i bosetningen. Noen av boligene var bygd av 
t0mmer, mens andre ble gravd ut av assidene. Hele kolonien var omgitt av en 
palisade (et h0yt gjerde) som beskyttelse mot angrep fra fiendtligsinnede 
indianere. 

Alie arbeidet hardt for a bygge opp bosetningen ved Winter Quarters. Mens noen 
av mennene bygde boliger, pl0yde andre jorden og sadde. Noen tok seg av de 
store kvegflokkene, og atter andre samlet h0y for vinteren. Kvinnene spant garn, 
strikket og sydde kloor og laget h0ye gamasjer av dyreskinn. Brigham Young ga 
noen i oppdrag a bygge en m0lle ved elven for a male hvete til mel, og han fikk 
andre til a lage kurver og vaskebrett for salg. Selv om de arbeidet iherdig, var det 
vanskelig for de hellige a bygge opp Winter Quarters. De matte stole pa Herren og 
hverandre. 

De hellige visste at den eneste maten de kunne ta vare pa seg selv pa, var a 
samarbeide og hjelpe hverandre. Orson Spencer og hans familie var blitt drevet ut 
fra Nauvoo sammen med de siste hellige. Familien Spencer var pa vei til Winter 
Quarters, men fm de kom frem, ble bror Spencer kalt pa misjon til England. Han 
hadde ikke lyst til a reise "fra sine seks barn. Ellen, den eldste, var 14, Aurelia var 
12, Catharine 10, Howard 8, George 6 og Lucy 4. Deres mor d0de av sykdom like 
utenfor Nauvoo, og det var ingen som kunne ta seg av dem. Men bror Spencer 
aksepterte misjonskallet. Han tok med seg barna til Winter Quarters og bygde en 
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bolig til dem, og sa ba han naboene om a se etter dem, noe de villig patok seg. 
De eldste Spencer-barna tok seg av de yngste, og alle loorte de a hjelpe 
hverandre. Den vinteren var Spencer-barna travelt opptatt med a ga pa skole, 
holde huset rent, sy kjoler og voore sammen med nabobarna for a 0ve seg i a 
stave, fortelle gater og historier, og leke. 

For a hjelpe de hellige med a ta bedre vare pa hverandre ble Winter Quarters delt i 
22 enheter. Lederne i hver enhet fikk instruksjoner om a ivareta de andelige og 
fysiske behovene ti! alle i sin enhet. De holdt gudstjenester om s0ndagen for a 
styrke medlemmenes tro, og de opprettet skoler for barna. Klassene ble holdt i 
hjemmene eller ute hvis vooret var bra. 

Sykdom var et stort problem i Winter Quarters. Mye sykdom ble forarsaket av 
malariamygg som kom fra de myrlendte omradene ved elven, og av mangel pa 
frisk frukt og gr0nnsaker. Mer enn 600 deide og ble gravlagt i Winter Quarters den 
heisten og vinteren. De fleste i Winter Quarters ble syke, og de fa som ikke ble 
syke, brukte all sin tid pa a ta seg av andre. Vilate Kimball, apostel Heber C. 
Kimballs hustru, gikk gjennom bosetningen med mat, og hun tok seg av de syke. 
Hun var sa opptatt av a hjelpe andre at hun sjelden tok seg tid ti! a spise eller ta 
vare pa seg selv. Mange ble helbredet ved faste og beinn og fordi andre var villige 
ti! a hjelpe og pleie dem. 

De hellige i Winter Quarters hjalp ogsa mennesker som ikke var medlemmer av 
Kirken. I desember 1846 hadde en indianerh0vding som het Big Head, slatt leir i 
noorheten av Winter Quarters sammen med noen familiemedlemmer og venner. 
En natt ble de angrepet av en annen indianerstamme, og Big Head og noen i 
gruppen hans ble alvorlig saret. Folk i Winter Quarters tok dem hjem til seg og 
pleiet dem til andre fra stammen deres kom og hentet dem. 

Tross alle sine vanskeligheter ikke bare arbeidet de hellige sammen, men de lekte 
ogsa sammen, de danset og hadde familiesammenkomster og fellesarrange
menter. Det var mye latter og musikk i Winter Quarters. 

De he!lige forbereder seg ti! a for/ate Winter Quarters 

I januar 184 7 mottok Brigham Young en apenbaring (L&p 136) angaende Israels 
leir og deres forberedelser til a fortsette vestover. Mens de var i Winter Quarters, 
skulle folket organisere seg i kompanier og forberede alt de kom til a trenge pa 
reisen over slettene og fjellene. De skulle ogsa fortsette a bygge hus og sa og 
plante med tanke pa de hellige som ville bli voorende i Winter Quarters til neste var. 
Det f0rste kompaniet, som kaltes pionerkompaniet, forlot Winter Quarters med 
kurs for Saltsj0dalen i april 184 7, anf0rt av Brigham Young. Andre kompanier dro 
senere samme ar og neste ar. lnnen utgangen av 1848 var Winter Quarters teimt 
for folk. 

Studer feilgende speirsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de speirsmalene du feller best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvorfor tror dere det var vanskelig for de hellige a sende Mormonbataljonen ti! 
California for a hjelpe ti! under krigen? Hvorfor tror dere disse mennene gikk 
med pa a dra? Pa hvilken mate var de helliges situasjon vanskeligere etter at 
disse 500 mennene var reist? 
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• Hvordan hjalp familien Rich andre? Minn barna pa at Charles Rich sa til sin 
hustru at hun skulle stole pa Herren. Hvordan hjalp Herren familien Rich? 
Forklar at Herren vanligvis hjelper oss ved a sende andre mennesker til a hjelpe 
oss med det vi trenger. Hvorfor er det viktig at vi er vaken for andres behov og 
villige til a hjelpe? Hvordan har dere hjulpet noen som har trengt det? Hva f01er 
dere nar dere hjelper andre? 

• Hvordan hjalp de hellige hverandre mens de bygde Winter Quarters? Hva ville 
ha skjedd om hver familie matte gj0re alt selv (bygge sin egen bolig, pl0ye og sa 
for seg selv, veve og sy sine egne kla:r)? (Se berikende aktivitet 1 .) 

• Hvordan hjalp naboene familien Spencer, slik at bror Spencer kunne reise pa 
misjon? Hvordan hjalp Spencer-barna hverandre? Hvordan kan dere hjelpe 
deres naboer? Hvordan kan dere hjelpe deres familiemedlemmer? (Se 
berikende aktivitet 2.) 

• Hvorfor tror dere de hellige i Winter Quarters tok seg tid til a leke sammen nar 
forholdene var sa vanskelige? Hvordan tror dere det hjalp dem a leke sammen? 
Hvorfor er det viktig for oss a arbeide sammen, dyrke Gud sammen og ha det 
morsomt sammen i vare familier og ward (eller grener)? 

• Hva ba Herren de hellige om a gjme mens de var i Winter Quarters? (Forberede 
seg til a flytte vestover, L&p 136:1-2, 5.) Hva ba han dem gj0re for a hjelpe 
andre? (L&p 136:8-9.) Hva lovet Herren de hellige hvis de ville forberede seg og 
hjelpe hverandre? (L&p 136: 11 .) 

• Hvilke viktige la:rdommer tror dere de hellige la:rte i Winter Quarters? Hva kan 
vi la:re av deres erfaringer? 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1 . Be barna late som om de er pionerer som nettopp er kommet til Winter 
Quarters. 

• Hva ma dere gj0re for a hjelpe til med a bygge opp Winter Quarters? 

Skriv alle svar pa tavlen (svarene kan va:re a bygge boliger, pl0ye jorden, sa, 
passe dyr, samle h0y, bygge en m0lle for a male mel, spinne garn, lage kla:r og 
bygge en palisade). 

Gi hvert barn et ark og en blyant. Si til barna at de far ett minutt til a tegne alle 
tingene som er oppf0rt pa tavlen. La dem begynne a tegne nar du sier "ga". 
Etter et minutt sier du "stopp" og lar barna vise hvor mye de har tegnet. 

Be barna om a snu arkene sine, og gi hvert barn i oppdrag a tegne en ting "fra 
listen pa tavlen. La dem igjen fa et minutt, og sa vise resultatet av sin felles 
innsats. 

• Hvilken likhet er det mellom den andre tegneaktiviteten og den maten Winter 
Quarters ble bygd pa? 

Pek pa hvor mye mer som ble utf0rt da barna samarbeidet og hjalp hverandre. 

• Hva ville skje om dere matte gjme alt for a ta dere av hjem og familie? Hva 
ville skje om deres mor eller far matte gjme alt? Hvorfor er det viktig at vi 
arbeider sammen og hjelper hverandre? 



Konklusjon 

Vitnesbyrd 

Forslag ti\ 
hjemmelesning 

Forslag til 
familiedeltakelse 

Leksjon 39 

2. Spior barna: 

• Hva f01er dere nar noen gj0r noe for a hjelpe dere? Hva f01er dere nar dere 
gj0r noe for a hjelpe noen andre? 

Oppfordre barna tll a fortelle om erfaringer de har hatt med a hjelpe andre. 

Skriv Naboer og Familie pa tavlen. La barna foresla noe de kan gj0re for a 
hjelpe sine naboer og famllier, og skriv hvert svar under riktig overskrift. Gi hvert 
barn et ark og en blyant, og la dem velge og sk1'ive ned ett e\ler flere punkter fra 
listen som de vii gj0re i kommende uke. 

3. Radf0r deg med din Primcer-president og prested0msleder angaende et lite 
tjenesteprosjekt barna kan utf0re sammen som klasse for noen i wardet, 
grenen eller samfunnet. Hjelp barna a planlegge og utf0re tjenesteprosjektet. 

4. Hjelp barna a lcere Mosiah 2:17 utenat. Minn barna pa at var himmelske Fader 
blir glad nar vi tjener ham ved a tjene andre. 

5. Repeter 13. trosartikkel med barna. Forklar at a "vcere ... kjcerlige" og "gj0re 
godt mot alle mennesker" er prinsipper for tjeneste. 

6. Syng eller fremsi teksten tll "Jeg pmver a ligne Jesus" (Barnas sangbok, s. 40) 
ell er "Fordi jeg er blitt meget gitt" (Sa/mer, m. 141 ). 

Beer vitnesbyrd for barna om at ved a tjene andre kan vi bli mer Kristus-llk og 
oppleve sann lykke. Gi uttrykk for at du er takknemlig for det andre gj0r for deg, 
og for anledninger du har tll a tjene andre. Oppmuntre barna til a se etter mater de 
kan hjelpe sine familier og venner pa. 

Foresla at barna leser Mosiah 2:17 hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spiorsmal eller en aktivitet, eller tll a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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A oppmuntre barna til a Vffire takknemlige for den innsatsen de forste pionerene 
gjorde for a komme til Saltsj0dalen. 

1. Be om Andens veiledning og studer Lffire og pakter 136:1-18, 28-33 og de 
historiske beretningene i leksjonen. Studer sa leksjonen og avgjm hvordan du 
vii lffire barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. (Se 
"Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis "fra Skriften og historiske 
beretninger", s. VII og IX.) 

2. Velg diskusjonsspmsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

3. Tegn eller kopier en prffirievogn pa seksten papirark (se m0nsteret i slutten av 
leksjonen). Nummerer vognene fra 1 til 16. Pa baksiden av hver vogn skriver du 
tilsvarende spmsmal eller uttalelse fra de nummererte overskriftene i de 
historiske beretningene (f.eks., skriv Hvem var med i det f0rste pioner
kompaniet? pa baksiden av vogn nummer 1 ). Sett vognene opp rundt omkring i 
rommet i riktig rekkef0lge. 

4. N0dvendig materiel!: 
a. Lffire og pakter til hvert barn. 
b. Et skjerf e.I. til a ha for 0ynene. 
c. Kart over de helliges reiserute vestover, det star i slutten av leksjon 39. 
d. Bilde 5-43, Pionervogn trukket av okser; bilde 5-44, Odometeret; bilde 5-45, 

Platte-elven krysses; bilde 5-46, Bulletin pa slettene. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Be en melde seg frivillig til a Vffire blindebukk. Knytt et bind for 0ynene pa barnet, 
og snurr ham eller henne rundt noen ganger. Deretter ber du barnet finne dmen i 
rommet. La de andre barna sta som hindringer pa veien til dmen. Etter at barnet 
har st0tt pa noen hindringer, fmer du ham eller henne tilbake til startstedet. Forklar 
at det er en bedre mate a komme til dmen pa. 

La de andre barna stille seg i to rekker og danne en passasje til dmen. Hjelp 
blindebukken inn pa veien mellom barna. Nar barnet nar dmen, tar du bort bindet 
og lar alle barna sette seg pa plass. 

• Hva slags problemer st0tte (barnets navn) pa da han (eller hun) pmvde a finne 
d0ren forste gang? 

• Hvordan kunne vi lede ham (eller henne) til dmen? 

Forklar at Herren visste at de hellige ville m0te mange farer og hindringer pa veien 
vestover til Rocky Mountains. lngen av de hellige hadde noen gang Vffirt i den 
delen av landet. Herren befalte Brigham Young a velge ut en gruppe mennesker til 
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a dra ut som pionerer for a berede veien for de tusener av hellige som skulle folge 
etter. Denne forste pionergruppen skulle merke ruten vestover og sa komme 
tilbake for a fore de andre til deres nye hjem. 

Forklar at en pioner er en som bereder veien for andre som kommer etter. For 
jernbanen var ferdig i 1869, ble alle de hellige som dro vestover, omtalt som 
pionerer. 

Fortell barna om de instruksjonene Herren ga Brigham Young angaende hvordan 
de hellige skulle organiseres for a forflytte seg vestover, slik det beskrives i Lmre 
og pakter 136:1-18, 28-30. 

Fortell deretter barna om det forste pionerkompaniets ferd mot Saltsj0dalen, slik 
det beskrives i f0lgende historiske beretninger. Vis bildene og kartet pa passende 
tidspunkter. 

Be barna tenke seg at de drar vestover over slettene sammen med Brigham 
Young og det f0rste pionerkompaniet. Forklar at ferden til Saltsj0dalen tok nesten 
16 uker. De 16 prmrievognene forestiller de 16 ukene. La et barn Iese sp0rsmalet 
pa baksiden av vogn nummer I , og besvar sa sp0rsmalet med opplysningene i 
den tilsvarende historiske beretningen. Du kan gjerne la barna prnve a besvare 
sp0rsmalet for du forteller historien. Fortsett med resten av vognene i riktig 
rekkef0lge. 

1. Hvem var i det f0rste pionerkompaniet? 

Det forste pionerkampaniet, som forlot Winter Quarters i april 184 7, ble ledet av 
Brigham Young. Gruppen besto av 143 menn, 3 kvinner og 2 barn. Disse 
pionerene hadde 73 vogner og 93 hester, 66 okser, 52 muldyr, I 9 kuer, 17 hunder 
og noen h0ns. Oksene trakk prmrievognene over slettene. Okser er store og 
sterke, men de er svmrt langsomme. Pionerene tok ogsa med seg en bat og en 
kanon. 

2. Hvi/ke !eirreg/er hadde de? 

Brigham Young ga pionerene folgende regler i begynnelsen av reisen: 

a. Et horn blaser signal klokken 5 hver morgen. Alie skal sta opp, holde beJnn, 
spise frokost, gi dyrene for og vann, og vmre klar til a dra videre kl. 7. 

b. Vognene skal holde sammen underveis. 

c. Hver mann ma holde seg ved vognen sin og ha gevmret ved sin side. 

d. Om kvelden skal vognene plasseres i en ring. Hornsignalet gar kl. 20.30. Alie 
skal holde beJnn og vmre i seng innen kl. 21. 

3. Hva gjorde pionerene hver dag? 

De forste pionerene skulle berede veien for de mange hellige som skulle komme 
etter. Underveis laget de veier og broer og s0rget for andre mater a krysse elver 
og bekker pa. De laget ogsa kart over veien og skrev ned opplysninger som ville 
vmre nyttige for de neste pionerkompaniene, f.eks. opplysninger om gode 
leirplasser eller foringssteder. Pionerene hadde det ogsa travelt med a ga pa jakt 
for a skaffe mat, med a reparere vogner og utstyr og stelle dyrene. 
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4. Hva gjorde pionerene om kve/den? 

Om kvelden satte pionerene vognene i en ring, med apningene vendt ut. Hestene 
og oksene ble bundet inne i ringen. Noen hadde tatt musikkinstrumenter med 
seg, og pionerene elsket a synge og danse. William Clayton hadde skrevet "Korn, 
hellige", (Sa/mer, nr. 26) under den strabasi0se reisen til Winter Quarters, og 
pionerene sang denne salmen otte for a fa mot til a m0te problemene. Pionerene 
lfkte ogsa spill, Som f.eks. a Spille sjakk, og a fortelle morsomme historier. 

Fortell barna noen gater som ligner dem pionerene kan ha moret seg over: 

Hva sa Brigham Young pa sin h0yre hand da han dro fra Winter Quarters? (Fem 
fingrer!) 

Hvilke dyr kan hoppe h0yere enn et hus? (Alie dyr - hus kan ikke hoppe!) 

Hva brukes eggeskall til? (Til a holde egg sammen!) 

5. Hvi/ken rute fulgte pionerene? 

Det eksisterte allerede en god vei over Rocky Mountains da pionerene dro 
vestover. Denne veien ble kalt Oregon-ruten, og den ble brukt av hundrevis av 
mennesker, f.eks. handelsmenn, pelsjegere og oppdagelsesreisende. Oregon
ruten gikk pa sydsiden av Platte-elven. Fordi de 0nsket a unnga problemer med 
andre som reiste vestover, laget Brigham Young og pionerene en ny vei pa 
nordsiden av Platte-elven. Den nye ruten var lettere enn Oregon-ruten, for den var 
ikke sa bratt. Denne veien ble kalt Mormonruten. 

6. I begynnelsen da pionerene forlot Winter Quarters, g1kk William Clayton ved siden 
av vognen sin og telte he/e dagen. En dag telte han ti! 4 070. Hva telte han? 

Pionerene 0nsket a fme en opptegnelse over hvor lang strekning de tilbakela hver 
dag. Derfor bandt William Clayton et rrodt flagg pa ett av vognhjulene og telte 
antall ganger flagget gikk rundt. Han kunne beregne distansen vognen hadde 
tilbakelagt ved hjelp av hjulets omkrets og antall omdreininger av 1=1agget. Dette var 
en SVCBrt trettende oppgave, sa bror Clayton oppfant et instrument som kunne 
foreta tellingen for ham. Noen andre menn hjalp ham a bygge instrumentet, som 
ble kalt odometer (telleverk). Det ble festet til et vognhjul. Nar vognhjulet gikk 
rundt, beveget mindre hjul i instrumentet seg og malte distansen pionerene reiste 
hver dag (se berikende aktivitet I). 

7. Hvi!ke dyr sa pionerene pa slettene? 

Mens pionerene dro over gresslettene, sa de mange ville dyr, f.eks. antiloper, hjort 
og ulver. De sa ogsa tusenvis av b0fler. B0ffelflokkene spiste gresset pa prEBrien, 
og otte ble det ingenting igjen t1I pionerenes dyr. Nar det var knapt med mat for 
oksene og hestene, kunne ikke pionerene komme sa langt den dagen. Pionerene 
drepte og spiste noen b0fler, men de ble instruert om bare a drepe de dyrene de 
trengte. 

8. Hvordan kom pionerene ut av det med de indianeme de traff pa? 

Pionerene var alltid pa vakt for a beskytte seg mot angrep fra indianere. Noen 
ganger prrovde indianere a snike seg inn i leiren om kvelden og stjele dyr. Andre 
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indianere forlangte gaver for a gi pionerene lov til a krysse deres landomrader. Men 
de fleste indianerne var vennlige og hjelpsomme, og de hellige behandlet dem 
som venner. 

9. Hvordan overholdt pionerene sabbatsdagen? 

Brigham Young ga de hellige som krysset slettene, beskjed om at de selv og 
dyrene skulle hvile pa s0ndager. Det ble ikke tillatt a fiske, jakte eller utf0re noe 
arbeid pa s0ndager. Pionerene holdt nadverdsm0te, ba og studerte Skriften. Noen 
ganger skrev de brev til familiemedlemmer som de hadde reist fra. 

10. Hva markerte det stedet hvor pionerene var kommet halvveis? 

Chimney Rock, i nrerheten av dagens grense mellom Nebraska og Wyoming, 
markerte stedet som la midtveis mellom Winter Quarters og Saltsj0dalen. Denne 
store klippeformasjonen som minner om en skorstein, kunne ses i mange mil for 
de hellige nadde frem dit 26. mai 184 7. De hellige stop pet i nrerheten, i 
bosetningen Fort Laramie, for a reparere vogner og utstyr. 

11. Hvordan krysset pionerene Platte-elven? 

Etter at pionerene hadde forlatt Fort Laramie, matte de krysse Platte-elven. De 
brukte den lrerbaten de hadde med seg, til a frakte over eiendeler og utstyr, og de 
bygde lette flater til a frakte vognene med over elven. Andre mennesker 0nsket 
ogsa a komme over Platte-elven, og de betalte de hellige for a frakte deres utstyr 
over elven. De fikk betaling i form av mel, andre matvarer og bacon. De hellige 
hadde svrert lite proviant, sa denne maten var svrert velkommen. Wilford 
Woodruff sa: "Det virket som litt av et mirakel for meg a se at vare mel- og 
matsekker ble fylt opp ... Herren har i sannhet vrert med oss pa var reise og har 
velsignet og bevart oss pa en stralende mate." (Sitert i Joseph Fielding Smith, 
Essentials in Church History, s. 365.) 

12. Hvordan etterlot pionerene seg budskap fangs ruten? 

Pionerene skrev ned strekningen de tilbakela hver dag, og etterlot ofte opplysnin
ger sa senere pionerer kunne se dem nar de samme veien. Noen ganger risset de 
opplysningene inn i en trestamme eller pa en trepale de satte i bakken. Andre 
ganger risset pionerene opplysningene inn i b0ffelskaller som la langs ruten. Disse 
graveringene ble kjent som "bulletinene pa slettene". Brigham Young skrev en 
gang pa en skalle: 

Pionerer 

slo leir her 

3. juni 1847 

tilbakela 24 km i dag 

Alt vel 

Brigham Young 

(Ti/ /rereren: B.H. Roberts mente denne datoen var uriktig og at den skulle vrere 
23. juni. Se A Comprehensive History of the Church, 3:177-178.) 
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13. Hvem var Jim Bridger, og hva fortalte han de hellige om Saltsj0dalen? 

Mens pionerene var underveis langs Sweetwater-elven til Saltsj0dalen, m0tte de 
flere pelsjegere. En dag m0tte de den mest kjente pelsjegeren i Vesten, Jim 
Bridger. Bridger fortalte Brigham Young at han ikke trodde de kunne dyrke noe i 
Saltsj0dalen, og han tilb0d tusen dollar for den f0rste skjeppe korn pionerene 
kunne h0ste der. 

Brigham Young hadde h0rt at California og Oregon var nydelige steder hvor jorden 
var fruktbar og ga store avlinger. Men han visste at tusener av andre, ogsa noen 
av Kirkens fiender, allerede var underveis til disse stedene. De hellige matte sla 
seg ned et sted hvor de ikke ville bli forfulgt igjen. Brigham Young visste at var 
himmelske Fader ville hjelpe de hellige a gjme Saltsj0dalen til et vakkert sted. 

14. Hvi/ken def av re/sen var vanskeligst? 

Det ble vanskelig for hestene og oksene da pionerene kom til Rocky Mountains. 
Fjellsidene var svffirt bratte, og det var mange bekker og elver a krysse. Det var 
svffirt kaldt om natten og varmt om dagen. Denne delen av reisen var hard ogsa 
for folket. Mange av mennene ble syke av fjellfeber. Kompaniet delte seg i tre 
grupper: en liten gruppe gikk i forveien for a lage vei for vognene, hovedgruppen 
fulgte etter, og en gruppe med syke kom etter senere. 

15. Hvem var de f0rste pionerene som kom inn I Sa/tsj0dalen? 

Den 20. juli 1847 kom den lille fortroppen til East Canyon, like ovenfor 
Saltsj0dalen. Neste dag red Orson Pratt og Erastus Snow i forveien, for vognene, 
og var de forste pionerene som kom inn i dalen. De forste vognene nadde dalen 
to dager senere. Pionerene samlet seg og innviet landet til Herren. Sa satte de i 
gang a arbeide for a kunne sa og plante. De laget en demning i en bekk i 
nffirheten og lot vann stmmme over jorden for a forberede den til planting og 
saing. 

16. DETTE ER DET RETTE STEOET! 

Brigham Young og resten av pionerene kom inn i Saltsj0dalen 24. juli 1847. 
Brigham Young var svffirt syk og kj0rte i Wilford Woodruffs vogn. Bror Woodruff 
vendte vognen slik at president Young kunne se dalen. Herren hadde vist 
president Young et syn av stedet hvor de hellige skulle sla seg ned, og da 
B1'igham Young hadde stirret pa dalen en lang stund, sa han: "Deter nok. Dette er 
det rette stedet. Kj0r videre!" (Sitert i B.H. Roberts, A Comprehensive History of 
the Church, 3:224.) 

Pionerene var takknemlige for at Herren hadde velsignet dem pa reisen til dette 
nye landet. lkke en eneste person var d0d under den strabasi0se reisen. 
Pionerenes harde arbeid og mot hadde bidratt til a berede veien for tusener av 
andre hellige som skulle komme til Saltsj0dalen. Pionerene visste at de ville 
oppfylle Joseph Smiths profeti og "bli et mektig folk i Rocky Mountains" (se Et 
under/lg og forunderlig verk, s. 164). 
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Studer f01gende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvordan skulle pionerene vcere organisert nar de dro vestover? (L&p 136:2-3.) 
Hvorfor tror dere de var organisert pa den maten? Hva skulle hvert kompani ta 
med seg? (L&p 136:5, 7 .) Hva var formalet med det f0rste kompaniet? 

• Hva lovet pionerene a gj0re mens de var underveis? (L&p 136:2, 4.) Hvorfor var 
det viktig at de holdt alle budene? Hvorfor er det viktig for oss a holde alle 
budene? 

• Hva ble pionerene befalt a gjeire nar de var lykkelige? (L&p 136:28.) Hvorfor er 
det viktig a prise Herren og vcere takknemlig? Hva skulle pionerene gjeire nar de 
var sorgfulle? (L&p 136:29.) Hva kan vi gjeire nar vi er bedmvet? 

• Hva var pionerenes endelige bestemmelsessted, eller mal? Hvilke hindringer 
eller problemer opplevde de pa reisen vestover? Hvordan overvant de disse 
problemene? Hvordan hjalp Herren dem? Hva lcerte pionerene av disse 
problemene? (L&p 136:31-32.) 

• Hva er vart viktigste mal? (A leve sammen med var himmelske Fader og Jesus 
Kristus igjen i det celestiale rike.) Hvllke hindringer opplever vi nar vi pmver a na 
dette malet? Skriv barnas ideer pa tavlen. Hvordan kan vi overvinne disse 
hindringene? Hvordan vii Herren hjelpe oss? 

• Hvilke andre mal har dere? Hva ma dere gj0re for a na deres mal? 

• Hva gjorde de feirste pionerene for a forberede veien for andre som skulle f01ge 
etter dem? Hvordan kan du hjelpe andre til a na sine mal? Hvordan kan du 
vcere som en pioner for yngre barn? 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I. Lag et stort hjul av tykt papir eller papp, og stikk en blyant eller pinne gjennom 
midten av hjulet. Be barna late som om de er Wiiiiam Clayton, og at dette er 
vognhjulet de skal ga ved siden av. 

La barna sette et merke pa hjulet, slik at de kan telle omdreiningene. La dem sa 
male omkretsen (lengden av ytterkanten) av hjulet med et malband. Skriv dette 
malet pa tavlen. La et eller to barn holde blyanten og trille hjulet langs veggene i 
rommet. La de andre barna ga ved siden av hjulet og telle omdreiningene. (Hvis 
klassen er stor, kan du gjerne gjeire aktiviteten to ganger og la halvparten av 
barna delta hver gang.) 

Multipliser malet pa tavlen med antall omdreininger for a finne lengden pa 
veggene i rommet. Be barna tenke seg at de teller omdreiningene av hjulet hele 
dagen, silk Wiiiiam Clayton gjorde. 

2. Lag en stor sirkel av tykt papir eller papp (det kan vcere den samme sirkelen 
som ble brukt til berikende aktivitet I). Trekk linjer over sirkelen og del den i 
paiformede deler. Pa hver del skriver du et mal som barna kan ha, f.eks.: 

• Holde rommet mitt ryddig. 
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• Etterleve Visdomsordet. 

• VEBre flittig pa skolen. 

• LCBre a Spille et instrument. 

• VCBre snill mot familien rnin. 

• VCBre CBrlig. 

• LCBre en idrettsgren. 

• Lese i Skriften hver dag. 

• LCBre trosartiklene utenat. 

Stikk en blyant gjennom midten av sirkelen slik at den snurrer rundt. La et barn 
snurre hjulet og Iese malet som er skrevet pa den delen som er 0verst nar 
sirkelen stopper. La barna nevne hindringer sorn kan komme i veien mens de 
pmver a na dette malet, og hva de kan gj0re for a overvinne dem. La hvert barn 
fa minst en tur til a snurre hjulet. 

Nar alle barna har snurret en gang, skriver du f01gende pa tavlen: Leve sammen 
med var himmelske Fader og Jesus Kristus I det celestiale rike. Dmft med barna 
hvilke hindringer de kan st0te pa mens de arbeider for a na dette malet. Be 
barna foresla hvordan de kan overvinne disse hindringene. 

3. Be noen barn late som om de er noen av de fmste pionerene, bl.a. Brigham 
Young, William Clayton, Orson Pratt og Erastus Snow. La et annet barn 
intervjue dem og be dem fortelle om noen av de vanskelighetene de opplevde 
under reisen, soma krysse elver, finne mat, male avstander og etterlate seg 
budskap til andre pionerer. La "pionerene" forklare hvordan de overvant disse 
hindringene for a na sitt bestemmelsessted. 

Du kan gjerne gi barna dette oppdraget uken for slik at de kan ta med seg 
enkle kostymer eller rekvisitter. 

4. For a hjelpe barna a forsta noen av de vanskelighetene pionerene opplevde, 
forteller du Wilford Woodruffs beretning om hva som skjedde da pionerene 
pmvde a krysse Loup Fork i Platte-elven 23. april 1847: 

"Tolv av oss la ut pa hesteryggen for a lete etter et vadested over den farlige og 
vanskelige Loup Fork i Platte-elven ... 

Mennene ... fant ut at hele elvebunnen besto av kvikksand, og hvis en hest eller 
vogn stoppet, ville de begynne a synke ned i den. Det var to elveleier og en 
sandbanke i midten som vi matte over. Pa det dypeste var vannet noe over en 
meter dypt, stmrnmen var sterk, og det var ca. tre hundre meter over. Pa noen 
steder sank bade mann og dyr straks ned i kvikksanden, og jo mer de strevde 
for a komme opp, jo dypere sank de. Naturligvis unngikk vi slike steder sa langt 
det var mulig ... 

... Jeg hadde to oksespann og hestene mine foran vognen med ca. fem hundre 
[kilo proviant] pa. Straks jeg la ut, sa jeg at dyrene fikk problemer. De var 
langsomme og i veien, og vi ville begynne a synke. Jeg hoppet ut av vognen, 
og vannet sto rundt livet pa meg. Rundt ti menn kom meg til unnsetning med et 
rep som de festet til oksene, og hjalp meg a komme over det forste elveleiet, 
om enn med st0rste vanskelighet. Vi stoppet pa en sandbanke ute i vannet, 
men hestene mine og vognen begynte a synke." 
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lnnholdet i eldste Woodruffs vogn ble sa lastet over i en bat, og vognen ble 
trukket over av menn og hester. De fleste andre vognene matte krysse et annet 
sted. Om kvelden fikk eldste Woodruff i oppdrag a vokte leiren den f0rste 
halvdelen av natten. Han sa: "Til tross for at jeg hadde vcert i vannet hele 
ettermiddagen, sto jeg pa vakt i de vate klcerne halve natten og sov idem 
resten av natten." (Sitert i Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff: History of His 
Life and Labors [Salt Lake City: Deseret News, 1909], s. 268-270.) 

5. Syng eller fremsi teksten til "Korn, hellige" (Sa/mer, nr. 26). Dnoft hvordan 
teksten oppmuntret de hellige pa deres vandring over slettene. Papek at selv 
om pionerenes reise var vanskelig, var de glade mens de reiste, for de elsket 
evangeliet og emsket a kunne leve i "fred. 

Fortell om din takknemlighet for pionerene og deres innsats for a opprette Kirken i 
Saltsj0dalen. Oppmuntre barna til a arbeide hardt, slik pionerene gjorde, for a na 
sine mal og hjelpe andre. 

Foresla at barna leser Lcere og pakter 136:1-5, 7, 28-29 hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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De hellige slar seg ned 
i Saltsj0dalen 

A hjelpe barna a forsta at a holde sabbatsdagen hellig er en mate a vise 
takknemlighet pa for de velsignelser vi mottar fra var himmelske Fader og Jesus 
Kristus. 

1. Be om Andens veiledning og studer Mosiah 18:23, Lcere og pakter 59:7-21, 
46:32, 78: 19 og de historiske beretningene i leksjonen. Studer sa leksjonen og 
avgjm hvordan du vii lcere barna historien fra Skriften og den historiske 
beretningen. (Se "Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra 
Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Velg diskusjonssporsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

3. N0dvendig materiel!: 
a. Lcere og pakter og Mormons bok til hvert barn. 
b. B1lde 5-4 7, Miraklet med makene (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 

413; 62603). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Lek "Jeg tenker pa noe". Be hvert barn tenke pa noe som han eller hun er 
takknemlig for. Velg sa et barn som skal sta foran klassen og svare pa spmsmal 
angaende denne tingen. La barnet hviske til deg hva deter, slik at du kan hjelpe til 
med a besvare spmsmalene om n0dvendig. 

La de andre barna Stille spmsmal som kan besvares med "ja" eller "nei" for a finne 
ut hva barnet tenker pa (for eksempel: "Er det levende?", "Er det storre enn et 
bord?", "Er det inne i et hus?", "Er det av metal I?"). 

Nar barna har gjettet hva det er, gjentar dere leken to eller tre ganger og lar andre 
barn sta foran klassen og bli utspurt. 

Forklar at vi er befalt a gi uttrykk for takknemlighet for vare velsignelser. La et barn 
Iese Lcere og pakter 59: 7 h0yt. 

• Hvordan kan vi vise var takknemlighet til var himmelske Fader og Jesus Kristus 
for velsignelsene vi mottar fra dem? 

Nar barna har svart, lar du et barn Iese Mosiah 18:23 h0yt. Forklar at en mate vi 
kan vise var takknemlighet til var himmelske Fader og Jesus Kristus pa, er a 
helligholde sabbatsdagen. Pa sabbatsdagen uttrykker vi var takknemlighet nar vi 
tilber var himmelske Fader og Jesus, og vi viser at vi setter pris pa dem. 

Repeter kort beretningen om det fmste pionerkompaniets reise over slettene og 
om ankomsten til Saltsjodalen (se leksjon 40). Undervis deretter barna om 
opprettelsen av en bosetning i Saltsj0dalen, slik det beskrives i folgende historiske 



beretninger. Forklar at pionerene var svcert takknemlige for at de var blitt f0rt til et 
sted hvor det var fred og trygghet, selv om de visste at de matte overvinne mange 
flere utfordringer. Understrek at en mate som pionerene viste sin takknemlighet til 
sin himmelske Fader og Jesus Kristus pa, var a helligholde sabbatsdagen. 

De f0rste ukene i da!en 

Dade f0rste pionerene kom til Saltsj0dalen, var det f0rste de gjorde a sa og 
plante. Det var sent pa sommeren, og mye av vekstsesongen var allerede omme. 
Pionerene visste at de matte skynde seg hvis de skulle fa sakorn til neste var og 
mat for vinteren til seg selv og de menneskene de ventet ville komme til dalen f0r 
vinteren. 1500 pionerer fordelt pa ti kompanier var allerede underveis til 
Saltsj0dalen og var ventet tidlig pa h0sten. 

Pionerene satte straks poteter. Noen av dem begynte til og med a sette dem f0r 
de hadde hatt sitt f0rste maltid i dalen. Bakken var sa hard at noen av plogene 
deres gikk i stykker. Derfor laget de en demning i en bekk for a la vannet 
oversv0mme jorden og gjme den bl0t. Sa gravde de gmfter for a f0re vann fra 
fjellbekkene til akrene. Dette var en av de f0rste gangene man tok i bruk moderne 
irrigasjonsmetoder. Pelsjegere og fjellfolk som Jim Bridger hadde sagt at de aldri 
ville fa noe til a vokse i Saltsj0dalen, men ved a overrisle jorden klarte pionerene 
med hell a ·frembringe avling. 

Hovedkompaniet av pionerer hadde ankommet og begynt a plante pa en lmdag. 
Neste dag var s0ndag, og selv om det var sa mye arbeid a gjme, hvilte pionerene 
fra arbeidet og holdt gudstjenester for a takke sin himmelske Fader fordi han 
hadde brakt dem trygt til dalen. De var takknemlige for at de endelig hadde et 
sted hvor de kunne leve i fred. Den s0ndagen talte Brigham Young tilde hellige og 
minnet dem om betydningen av a holde sabbatsdagen hellig. Wilford Woodruff 
skrev: "Han sa til bmdrene at de ikke matte arbeide pa s0ndagen, [og hvis de 
gjorde det,] ville de tape fem ganger sa mye som de ville vinne pa det." (Sitert i 
Carter E. Grant, The Kingdom of God Restored, s. 430.) 

De neste dagene var travle. Brigham Young og flere andre bmdre utforsket 
omradet for a finne ut hvor det var best a sla seg ned. President Young hadde 
sagt til sine ledsagere: "Jeg kan si dere f0r dere starter, at dere vii finne mange 
gode steder ... rundt oss pa alle kanter, og dere vii alle komme tilbake overbevist 
om at dette er det mest egnede stedet. .. Her er stedet hvor vi skal bygge var by." 
(Sitert i Erastus Snow, "This Is the Place", s. 41-42.) Etter a ha utforsket orrnadet 
var mennene enige med president Young. lnnen onsdag hadde apostlene 
besluttet at byen skulle anlegges i store kvadratiske kvartaler med brede gater. 
Dette var det samme m0nsteret som ble apenbart til profeten Joseph Smith da 
han planla byen Sion i Missouri. Onsdag kveld forte president Young de andre 
mennene til et sted mellom to forgreninger av en stor bekk. Han satte stokken sin 
i bakken og sa: "Her skal var Guds tempel sta." (Sitert i Grant, s. 432, se Lys over 
Norge, april 1984, s. 90.) 

lnnen lmdag 31. juli hadde pionerene oppf0rt sin f0rste bygning. Det var en 
l0vhytte, en enkel bygning uten vegger, men med tak laget av busker og grener, 
holdt oppe av peeler. Denne l0vhytten la i ncerheten av tempeltomten og ble brukt 
til gudstjenester og sammenkomster. 

Pionerene fortsatte a overrisle mer jord og plante og sa. I l0pet av den andre uken 
spirte kornet og potetene. 
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Tre uker etter at Brigham Young var kommet til dalen, vendte han tilbake til Winter 
Quarters for a lede en annen gruppe pionerer til Salt Lake. Han tok med seg 
mange av mennene fra det f0rste pionerkompaniet for at de skulle forenes med 
sine familier. I nasrheten av Winter Quarters holdt De tolv apostlers quorum et 
spesielt m0te for a dmfte et nytt fmste presidentskap for Kirken. Under en 
konferanse 27. desember 184 7, tre og et haM ar etter at Joseph Smith d0de, ble 
Brigham Young oppholdt som Kirkens president, med Heber C. Kimball som 
f0rsteradgiver og Willard Richards som annenradgiver. 

Livet i Sa/tsj0da!en 

I l0pet av august og september bygde pionerene i dalen en palisade (et gjerde) 
rundt et kvartal pa 40 mal. lnnenfor kunne de bygge midlertidige hus, beskyttet 
mot fiendtligsinnede indianere og sterke vintervinder. Etter at den andre store 
gruppen pionerer ankom om h0sten, ble denne palisaden utvidet. T0mmerhus 
innenfor palisaden hadde flate tak laget av stokker dekket med kratt og jord. Disse 
takene fungerte bra om h0sten og vinteren, men om varen regnet det, og gjmme 
og vann dryppet gjennom takene. Orson Whitney skrev: "Det var stort behov for 
paraplyer, selv i sengen, og det var ikke uvanlig a seen god husmor b0yd over 
komfyren, som drapene ovenfra uopphmlig dryppet ned pa og 'freste, med 
paraplyen i venstre hand mens hun vendte et kj0ttstykke eller mrte i gmtgryten 
med den h0yre." (Sitert i Grant, s. 435.) Mus likte ogsa a !age bol i torven og 
grenene pa takene. Eliza R. Snow la en gang i sengen med paraplyen sin oppslatt 
hele natten, mens hun lo nar mus og jord falt gjennom taket. Pionerene var 
takknemlige da varregnet stanset og alt kunne bli t0rt. 

Den fmste skolen i dalen ble startet i oktober 184 7 av 17 ar gamle Mary Jane 
Dilworth. Skoien ble holdt i et telt midt inne i forskansningen. Det var ingen stoler, 
pulter eller tavler. Barna satt pa t0mmerstokker. En pike beskrev den f0rste 
skoledagen slik: "Vi gikk inn i teltet, satte oss iring pa t0mmerstokkene, og en av 
'bmdrene' holdt b0nn ... Vi lasrte en av salmene i Bibelen og sang noen sanger." 
(Sitert i Grant, s. 439.) Barna hadde b0ker, og de brukte dem til a lasre a Iese, 
skrive, synge, stave og regne. Da det ble kaldt i vasret, ble skolen flyttet til en 
t01T1merhytte i et hjmne av forskansningen. Det ble laget bord til skolen av 
vogndeler. Det fantes ikke glass til vinduer, sa elevene hengte oljelerret over 
vindusrammene. Det kom lite lys gjennom lerretene, sa dmen sto vanligvis apen 
for a slippe inn lys, selv nar det var kaldt. Barna var takknemlige for at de kunne 
ga pa skolen og lasre. 

Ved slutten av den fmste vinteren i dalen hadde de hellige lite mat igjen. Mange 
mennesker hadde ikke sko eller hele klasr, sa de brukte dyrehuder for a lage nye. 
Det meste av maten var oppbrukt med unntak av den hveten og maisen 
pionerene trengte til sakorn om varen. En gutt sa: "I flere maneder hadde vi ikke 
noe bmd. Kj0tt, melk, perumelde, sego (mtter fra ville blomster) og tistler utgjorde 
kosten var. Jeg var gjetergutt, og mens jeg var ute og gjette (dyrene), pleide jeg 
spise tistelstengler til magen min var sa full som en kumage." Guttens familie tok til 
slutt en gammel, uttmket oksehud og kokte suppe pa den. (Sitert i Grant, s. 443-
444.) Da varen kom og det de hadde sadd og plantet, begynte a vokse igjen, var 
pionerene takknemlige for at de hadde overlevd sin fmste vinter i dalen. 
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Gresshoppene og makene 

Pionerene var ivrige etter a h0ste varavlingen, men frost sent pa varen 0dela noe 
av avlingen, og t0rke 0dela mer. Sa kom gresshopper og begynte a spise alt som 
var igjen. Pionerene gjorde alt som tenkes kunne for a bekjempe disse insektene. 
Noen pmvde a skremme gresshoppene bort med h0ye lyder. Andre pmvde a riste 
dem av plantene. Noen jaget gresshoppene inn i h0ysater og satte fyr pa dem, og 
noen jaget gresshoppene ned i gmfter fulle av vann for a drukne dem. Men 
uansett hva pionerene gjorde, fortsatte gresshoppene a komme. De var overalt -
pa trcerne og gjerdene og i husene, sengene og klcerne. 

Pionerene var svcert fortvilet. Hvis gresshoppene spiste hele avlingen, ville ikke folk 
ha noe a spise, og de ville d0 av suit. I to uker kjempet de mot gresshoppene og 
basin himmelske Fader om hjelp. Stavspresidenten ba til slutt de hellige om a ha 
en spesiell fastedag med b0nn. Susan Noble Grant, som var 16 ar gammel den 
gangen, beskrev hva som sa hendte (vis bildet av miraklet med makene mens du 
forteller denne beretningen): 

"Svaret pa var faste og vare b0nner kom en klar sommerettermiddag. 

Vi ble engstelige og urolige, for plutselig kom store flokker med skrikende maker 
og sirklet over ... akrene vare. 'Enny plage kommer over oss,' var var flZJrste 
tanke. Hundrevis, sa tusenvis, av de gra og hvite fuglene slo seg ned med 
skingrende ... skrik og f6r l0s pa [gresshoppene] ... Sa hendte det noe underlig. Sa 
snart de hadde slukt dem, fl0y de til en bekk i ncerheten, nippet i seg litt vann, 
gulpet opp og vendte tilbake for a slutte seg til sine skrikende kamerater. Hele vart 
folk sto i forundring! Vare bmner var besvart." (Sitert i Grant, s. 446.) 

Makene kom tilbake dag etter dag i ca. tre uker. De spiste gresshopper til alle 
gresshoppene var borte. De hellige visste at deres b0nner var besvart pa 
mirakul0st vis. De var takknemlige for at deres avling og deres liv hadde blitt spart. 

I august 1848 holdt de hellige en fest for a feire innh0stingen. De Viste "frem 
avlingen og hadde taler, musikk og dans. De var takknemlige for at deres 
himmelske Fader hadde hjulpet dem a fa en god avling. 

I slutten av 1848 bodde nesten 3 000 mennesker i Saltsj0dalen. Dette var ca. en 
fjerdedel av alle dem som hadde bodd i Nauvoo. Brigham Young skrev til de 
hellige som fremdeles var i Iowa, og fortalte dem at Kirken endelig hadde funnet et 
sted hvor de kunne bo i fred og trygghet. 

Selv om det flZJrste aret i dalen hadde vcert fylt av mange vanskeligheter, flZJlte de 
hellige seg svcert velsignet. De hadde utholdt sine utfordringer og omgjort en 
0rken til et komfortabelt basted, hvor de kunne leve i fred og tilbe sin himmelske 
Fader. De fortsatte a helligholde sabbatsdagen for a vise sin himmelske Fader og 
Jesus takknemlighet for sine mange velsignelser. 

Studer flZJlgende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du fl2ller best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvilket bud har Herren gitt oss om takknemlighet? (L&p 59:7, 46:32.) Hvordan 
vii vi bli velsignet nar vi viser var himmelske Fader og Jesus Kristus 
takknemlighet? (L&p 59:15-19, 78:19.) 
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• Hvorfor tror dere de hellige var takknemlige for a VEBre i Saltsj0dalen? Hvordan 
viste de sin takknemlighet? Kan dere nevne noen velsignelser dere er 
takknemlige for? (Se berikende aktiviteter 2, 3 og 4.) Hvordan kan vi vise var 
himmelske Fader og Jesus takknemlighet? 

• Hvordan ble de hellige velsignet for a helligholde sabbatsdagen? (L&p 59:15-
19.) Hvordan viser det at vi helligholder sabbatsdagen, takknemlighet? (Se 
berikende aktivitet 2.) Hvordan har dere blitt velsignet ved a holde 
sabbatsdagen hellig? 

• Hva var noen av de utfordringer og vanskeligheter de hellige hadde det f0rste 
aret i Saltsj0dalen? Hvordan tror dere at det hjalp dem a vise takknemlighet, 
selv nar de hadde vanskeligheter? Hvorfor skulle vi si takk selv nar ikke alt gar 
bra for oss? Hjelp barna a forsta at nar vi anstrenger oss for a takke var 
himmelske Fader og Jesus Kristus for vare velsignelser, vii vi huske de mange 
velsignelsene de har gitt oss. Dette vii hjelpe oss til ikke a fole oss sa 
mismodige. (Se berikende aktivitet 4.) 

• Hva gjorde pionerene for a pmve a fa bukt med gresshoppene? Hvorfor ble 
pionerene motl0se pa grunn av gresshoppene? Hva ville ha skjedd om 
gresshoppene ikke var blitt utryddet? Hvordan visste pionerene at makenes 
ankomst var et mirakel? 

• Hvorfor bade fastet og ba pionerene for a fa hjelp mot gresshoppene? Hva er 
faste? Hvordan besvarte var himmelske Fader pionerenes faste og b0nner? 
Hvordan kan faste og b0nn hjelpe oss med vare problemer? (Nar vi faster og 
ber, kan vi fa andelig styrke, og derved st0rre tro til a be var himmelske Fader 
hjelpe oss med vare problemer.) 

Du kan bruke en eller flere av folgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1. Bruk f0lgende sitater av president Ezra Taft Benson, Kirkens 13. president, og 
skriv pa forskjellige papirlapper noen aktiviteter som er bra a gjme pa sabbaten, 
og noen som ikke er bra. Legg papirlappene i en beholder. 

a. "Mange - altfor mange - har nesten sluttet a helligholde sabbaten. lkke bare 
er det en arbeidsdag na, men det er ... en dag for forn0yelse og adspredelse: 
golf, skisport, sk0yter, jakt, fiske, tur, veddel0p, kino, teater, ballspill, dans og 
andre former for moro - alt blir etterhvert i stor grad regelen ... Men Guds lov 
sier at vi skal holde sabbatsdagen hellig." (The Teachings of Ezra Taft Benson 
[Salt Lake City: Bookcraft, 1988], s. 438.) 

b. "Hva passer med sabbatens formal? Her er noen forslag: Aktiviteter som 
bidrar til st0rre andelighet; ... Kirkens m0ter i b0nnens hus; [a tilegne seg] 
andelig kunnskap - ved a Iese Skriften, Kirkens historie og biografier og 
Bmdrenes inspirerte ord; hvile fysisk og bli kjent med familien; [fortelle] 
historier "fra Skriften ... , bEBre vitnesbyrd, bygge opp enhet i familien; bes0ke 
syke og gamle ... ; synge Sions sanger og lytte til inspirert musikk; ... personlig 
b0nn og familieb0nn; faste, hjelpe trengende, en fars velsignelser; tilberede 
mat i hjertets enkelhet- enkle maltider hovedsakelig tilberedt pa lmdag." (The 
Teachings of Ezra Taft Benson, s. 439.) 
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For a hjelpe barna a forsta hvordan de kan holde sabbatsdagen hellig, skriver 
du to overskrifter pa tavlen: Gode aktiviteter for sabbaten og Aktiviteter a unnga 
pa sabbaten. Be ett barn om gangen velge en papirlapp fra beholderen og Iese 
den for klassen. La dem avgj0re hvilken kategori pa tavlen aktiviteten tilh0rer, og 
skriv aktiviteten under passende overskrift. Nar alle lappene er lest, lar du to 
barn Iese sitatene av president Benson. 

Ti'/ lrereren: Nar du dmfter med barna hva slags aktiviteter som er passende om 
s0ndagen, ma du va:;re fintf01ende med hensyn til familiesituasjonen til barna i 
klassen. Noen barn kan ha mindre aktive foreldre eller foreldre (eller andre 
familiemedlemmer) som ikke er medlemmer, og som inviterer barna med pa 
aktiviteter som er upassende for sabbaten. Oppmuntre barna til a be om 
veiledning og gj0re sitt beste for a holde sabbatsdagen hellig uten a vise 
foreldrene manglende respekt eller va:;re ulydige mot dem. 

2. La et barn Iese folgende sitat av Spencer W. Kimball, Kirkens 12. president: 

"Deter utenkelig at en som elsker Herren av hele sitt hjerte og hele sin sjel, ... 
ville unnlate a vie en dag av syv til takknernlighet ... Helligholdelse av sabbaten 
er en indikasjon pa hvor stor kja:;rlighet vi har til var himmelske Fader." (The 
Teachings of Spencer W Kimball, red. Edward L. Kimball [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1982], s. 218.) 

Dmft med barna hvordan helligholdelse av sabbatsdagen er et uttrykk for 
kja:;rlighet til var himmelske Fader og Jesus Kristus. La sa barna sette seg i en 
ring. Gi dem en gjenstand, f.eks. en liten ball eller b0nnepose, som sendes 
rundt i ringen. Naret barn mottar den, nevner han eller hun noe han eller hun er 
takknemlig for, og sender gjenstanden til neste barn. Nar barn nummer syv 
mottar gjenstanden, sier han/hun: "Jeg vii holde sabbatsdagen hellig" istedenfor 
a nevne en gjenstand. Pa dette tidspunkt reiser alle barna seg og bytter plass. 
Nar alle barna har satt seg pa nye plasser, gjentar dere aktiviteten. 

3. For a hjelpe barna til a innse hvor mange velsignelser var himmelske Fader har 
gitt dem, lar du dem leke folgende lek: 

La alle barna sette seg i en ring. La alle barna etter tur nevne en velsignelse 
som begynner med bokstaven A (f.eks.: "Jeg er takknemlig for armene mine" 
eller "Jeg er takknemlig for appelsiner"). Fortsett rundt ringen helt til nestemann 
ikke kommer pa flere velsignelser sorn begynner med A, og la vedkommende 
begynne med bokstaven B ("Jeg er takknemlig for b0ker"). Fortsett med flere 
bokstaver sa lenge barna er interessert, eller sa lenge dere har tid (dere vii 
sannsynligvis ikke klare a bruke hele alfabetet). 

4. Les, eller la et barn Iese, folgende sitat av president N. Eldon Tanner, et tidligere 
medlem av Det fmste presidentskap: 

"Nar vi gir uttrykk for at vi setter pris pa de mange velsignelser vi har fatt, blir vi 
mer oppmerksomme pa hva Herren har gjort for oss, og derved setter vi st0rre 
pris pa det." (I CR, okt. 1967, s. 54. Sitert i Personlig studiehandbok for Det 
melkisedekske prested0mme 1987, "Korn og folg meg", s. 83.) 

La barna synge eller fremsi teksten til "Kastes du pa b0lgen om i livet her" 
(Sa/mer, nr. 136). Gi deretter hvert barn blyant og papir, og la dem skrive sa 
mange av sine velsignelser de kan i l0pet av tre minutter (tilpass tiden etter 
barnas oppmerksomhet). La hvert barn vise sin liste til de andre 
klassemedlemmene. Du kan gjerne la barna sammenligne listene og stryke ut 
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ting som andre harmed. Papek hvor mange punkter pa hver liste som ikke var 
med pa noen annen liste, og understrek at vi alle har flere velsignelser enn vi 
kan telle. 

5. Hjelp barna a lrere Lrere og pakter 59:7 utenat. 

6. Syng eller fremsi teksten til en eller flere av f01gende sanger: "Sma pionerbarn" 
(Barnas sangbok, s. 137), "L0rdag" (Barnas sangbok, s. 105), "Kan vel jeg som 
liten er" (Barnas sangbok, s. 14), "Jeg takker deg, Fader" (Barnas sangbok, 
s. 9). 

Gi uttrykk for din takknemlighet for dem som o"fret for a etablere Kirken i 
Saltsj0dalen. Hjelp barna a forsta at a holde sabbatsdagen hellig er en mate vi kan 
vise var himmelske Fader og Jesus Kristus var takknemlighet pa. Fortell hvordan 
du har blitt velsignet ved a holde sabbatsdagen hellig. 

Foresla at barna driofter med sine farnilier hvordan de kan holde sabbatsdagen 
hellig. 

Foresla at barna leser LCBre og pakter 59:7-19 og 78: 19 hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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A styrke barnas tro pa Jesus Kristus ved a la:ire dem om pionerenes tro. 

1. Be om Andens veiledning og studer de historiske beretningene i leksjonen, 
Moroni 7:33, La:ire og pakter 8:10, 20:29 og 4. trosartikkel. Studer sa leksjonen 
og avgj0r hvordan du vii la:ire barna de historiske beretningene. (Se 
"Forberedelse til leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og historiske 
beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: Evange/iets prinsipper (31110 170), kapittel 18. 

3. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp ti! a oppna formalet med leksjonen. 

4. Forbered a fortelle en historie om en av dine pionerforfedre eller om en pioner i 
var tid (en som var blant de forste medlemmer av Kirken i et omrade eller i en 
familie). 

5. N0dvendig materiel!: 
a. La:ire og pakter ti! hvert barn. 
b. Mormons bok. 
c. Bilde 5-48, Jesus Kristus (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 240; 

62572); bilde 5-49, Mary Fielding og Joseph F. Smith krysser slettene 
(bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 412; 62608); bilde 5-50, Rast ved 
Sweetwater. 

Ti/ /rereren: Leksjonen inneholder kanskje flere historiske beretninger enn du kan 
bruke i en klasseperiode. Velg de beretningene som er mest meningsfylte for 
barna i klassen. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Lek folgende pionerlek med barna: 

Be et barn ga ut av rommet (eller lukke 0ynene) mens du gjemmer et fingerb0l, en 
sten eller annen liten gjenstand et sted i rommet. La sa barnet komme inn igjen 
(eller apne 0ynene) og lete etter gjenstanden. Fa de andre barna ti! a hjelpe til ved 
a si "varmt" nar barnet er i na:irheten av gjenstanden eller gar i retning av den, og 
"kaldt" nar barnet er langt unna gjenstanden eller gar bort fra den. 

Nar barnet har "funnet gjenstanden, forteller du barna at leksjonen handler om 
pionerenes tro. Skriv TRO pa tavlen. 

• Hva betyr det a ha tro? 

Forklar at a ha tro vii si a tro og stole pa at noe er virkelig og sant selv om vi ikke 
har sett det med egne 0yne. Papek at det barnet som Jette etter den skjulte 
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gjenstanden, hadde tro pa at den var i rommet, selv om han eller hun ikke kunne 
se den. 

• Hvem ma vi ha tro pa? 

Vis bildet av Jesus Kristus. Hjelp barna a repetere den fjerde trosartikkelen. Papek 
at denne trosarl:ikkelen sier at tro pa Jesus Kristus er evangeliets frorste prinsipp. 

• Hvorfor er det viktig a ha tro pa Jesus Kristus? 

Forklar at vi ma tro at Jesus Kristus er var Forl0ser for a tro at vi kan omvende oss 
fra vare synder og leve sammen med var himmelske Fader og Jesus Kristus igjen. 

Papek at nar vi er villige til a holde budene, selv om deter vanskelig, viser vitro pa 
Jesus K1'istus. Nar vi adlyder budene, far vi ogsa hjelp til a styrke var tro. Hjelp 
barna a forsta at nar de er til stede pa Kirkens m0ter og tar andre riktige valg, 
viser de at de utvikler tro pa Jesus Kristus. 

Leer barna om pionerenes tro, slik den illustreres av f01gende historiske 
beretninger. Fortell sa mange beretninger du har tid til, og still korresponderende 
sp0rsmale fra avsnittet med "Diskusjons- og anvendelsessp0rsmal". Hjelp barna a 
forsta hvordan tro pa Jesus Kristus pavirket valgene til personene i hver beretning. 
Vis bildene pa passende tidspunkter. 

Etter at det f0rste pionerkompaniet var kommet til Saltsj0dalen, begynte Brigham 
Young a gj0re forberedelser til a hjelpe resten av de hellige over slettene. Noen fa 
maneder senere begynte flere kompanier med hellige a komme. I mange ar ("184 7 
til 1869) dro kompanier av hellige over slettene til Saltsj0dalen i vogner eller med 
handkjerrer. Noen kom over havet fra andre land f0r de krysset slettene. Det var 
en vanskelig reise for alle pionerene. Mange d0de underveis, andre led mye. 
Pionerene forlot sine hjem og reiste vestover pa grunn av sin tro pa Jesus Kristus 
og hans sanne, gjengitte evangelium. Denne troen r1jalp dem gjennom de 
vanskelige tidene. 

Mary Fielding Smiths okser blir stjalet 

Etter at Joseph Smith og hans bror Hyrum hadde lidd martyrd0den, forlot Hyrums 
hustru, Mary Fielding Smith, Nauvoo og reiste til Winter Quarters med sine barn 
og flere andre som hun og Hyrum hadde tatt inn i sitt hjem. 

Mens de var i Winter Quarters, reiste Mary og noen av familien hennes sydover til 
Missouri for a skaffe proviant til reisen vestover. Darlig veer gjorde det vanskelig a 
ta seg frem, og oksene hadde vanskeligheter med a trekke de ·fullastede, tunge 
vognene. Reisen til Missouri token uke, men reisen tilbake til Winter Quarter tok 
mye lengre tid. 

Pa tilbakeveien slo Mary og hennes familie leir i neerheten av Missouri-elven. Noen 
menn som drev en flokk kveg til markedet, la i leir i neerheten. Marys s0nn, Joseph 
F., og hans onkel spente vanligvis oksene fra om kvelden, slik at de kunne beite 
og hvile lettere, men siden de var sa neer den andre kvegflokken, lot de oksene 
sta i akene. Pa den maten ville det veere lettere a finne oksene hvis de blandet seg 
med de andre dyrene. 

Neste morgen var noen av oksene borte. Joseph F. og hans onkel brukte hele 
formiddagen pa a lete etter dem, men de kunne ikke finne dem. Da Joseph F. 
kom tilbake til leiren, trett og mismodig, sa han at moren knelte i b0nn. Han h0rte 
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at hun ba Herren hjelpe dem a finne de savnede oksene, slik at de kunne fortsette 
reisen i trygghet. 

Da Mary avsluttet sin b0nn, smilte hun. Selv om hennes bror sa at dyrene helt 
sikkert var tapt, sa Mary at hun ville ga ut og lete en stund. Broren pmvde a 
overbevise henne om at han og Joseph F. hadde lett overalt, og at det var 
nyttel0st for henne a lete ogsa, men hun gikk likevel. 

ldet Mary gikk bort fra leirstedet, ropte en av mennene som var pa vei til markedet 
med kveg: "Frue, jeg sa oksene dine der borte i den retningen ved daggry." Selv 
om mannen pekte i motsatt retning, fortsatte Mary a ga mot elven. Joseph F. 
iakttok henne, og han kom l0pende da hun gjorde tegn til ham. Dahan kom bort 
til henne, sa han oksene deres bundet til en klynge piletraer. Noen hadde skjult 
dem, trolig for a stjele dem. Oa oksene var funnet, kunne Mary Fielding Smith og 
hennes familie fortsette sin reise. (Se Don Cecil Corbett, Mary Fielding Smith: 
Daughter of Britain, s. 209-213.) 

Mary Fielding Smith og hennes familie krysser slettene 

Oa tiden kom til at Mary Fielding Smith og hennes gruppe skulle dra vestover, 
hadde mange av hennes dyr d0dd pa grunn av den strenge vinteren. Mary 
forberedte seg sa godt hun kunne til reisen. Men hun matte feste to vogner 
sammen fordi hun ikke hadde nok okser og kj0rekarer, og istedenfor palitelige 
oksespann til hver vogn hadde hun ville stuter, kuer og ungokser til a trekke 
vognene sine. Disse dyrene var ikke trenet til a arbeide sammen og var vanskelige 
a ha kontroll over. 

Kompaniets kaptein sa til Mary at det ville vaere tapelig av henne a dra vestover, 
for hun var ikke forberedt. Han sa at hun aldri ville klare a komme frem til 
Saltsj0dalen og ville bli en byrde for resten av kompaniet. Han ba henne vende 
tilbake til Winter Quarters og vente med a dra til Saltsj0dalen til hun kunne fa mer 
hjelp. Marysa rolig til kapteinen at hun ikke trengte hans hjelp. Oessuten, sa hun, 
ville hun komme inn i dalen fm ham! 

Venner skaffet flere okser, noe som var en stor velsignelse for Mary og hennes 
familie, og mens de rykket frem over slettene, laerte de utrente oksene a 
samarbeide bra. Alie barna hjalp til under reisen. Martha, den yngste, samlet ved 
og kvist til leirbalene og hjalp til med a passe de l0se dyrene (de som ikke trakk 
vogner). Joseph F., som var ni ar gammel, kj0rte et oksespann, og det samme 
gjorde hans eldre bror, John. Jerusha og Sarah hjalp til med de daglige 
gj0remalene og passet de l0se dyrene. Alie barna gikk barbent det meste av 
veien. 

Oa kompaniet dro gjennom Wyoming en dag, la plutselig en av Marys okser seg 
ned som om den var forgiftet. Oet sa ut som oksen skulle d0, og Mary hadde 
ingen annen okse som kunne erstatte den. Oa oksen begynte a bli stiv, utbmt 
kompanikapteinen: "Oen er d0d, deter ingen vits i a arbeide med den. Vi ma ·finne 
ut hvordan vi kan fa med oss enken [Mary] videre. Jeg sa til henne at hun kom til a 
bli en byrde for kompaniet." 

Marysa ingenting, men hun token flaske innviet olje fra vognen sin og basin bror, 
Joseph Fielding, og en annen mann om a salve oksen hennes. "Oet var et 
h0ytidelig 0yeblikk der under apen himmel. Stillheten senket seg. Mennene tok av 
seg hattene sine. Alie b0yde hodet idet Joseph Fielding ... la sine hender pa den 
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[d0ende] oksens hode og ba for den. Det store dyret la utstrakt og helt stille. De 
glassaktige 0ynene sa ingenting. Et 0yeblikk etter salvingen rnrte dyret pa seg. 
Dets digre bakben begynte a samle seg under det. Bakpartiet begynte a heve 
seg. Forbenene fikk styrke. Oksen reiste seg, og uoppfordret begynte den a ga 
videre som om ingenting var skjedd." Snart ble en annen okse syk og ble salvet, 
og ogsa den ble frisk igjen. 

Dagen f0r kompaniet skulle kj0re inn i Saltsj0dalen, var flere av Marys okser borte 
igjen. Hun knelte i b0nn og basin himmelske Fader hjelpe henne a finne dem. 
Hun var sikker pa at var himmelske Fader ville hjelpe henne. 

Kapteinen og resten av kompaniet gjorde seg klar til a dra videre mens Mary og 
hennes familie fremdeles lette etter oksene. Plutselig samlet uvcersskyene seg, 
tordenen braket, lynene glimtet og regnet strnmmet ned. Alie ble n0dt til a vente. 
Den 16 ar gamle John klarte a finne de bortkomne dyrene under uvceret, og 
hadde dem forspent og klare til a dra videre da uvceret ga seg. Marys familie dro 
av garde mens de andre fremdeles samlet oksespannene sine. De kom inn i dalen 
flere timer f0r kapteinen og resten av kompaniet. (Se Corbett, s. 223-249.) 

Margaret McNeil hjelper sin familie over slettene 

Margaret McNeil og hennes familie sluttet seg til Kirken i Skottland. De utvandret 
til Utah da Margaret var ti ar gammel. Margaret gikk hele veien over slettene, ofte 
med sin fire ar gamle bror James pa ryggen. Margarets mor var syk under reisen, 
sa Margaret hjalp henne sa mye hun kunne. 

Margaret laget frokost og middag til familien hver dag, og hun stelte ogsa 
familiens ku. Kua matte fores godt for at den skulle gi familien nok melk. Hver 
morgen brakte Margaret kua ut foran resten av kompaniet og lot den beite til alle 
vognene hadde kj0rt forbi. Sa skyndte Margaret og kua seg for a ta igjen resten av 
kompaniet. Nar de kom til en elv, surret Margaret kuas lange hale rundt handen 
sin, og hun og kua sv0mte over. 

Farnilien McNeils slapp opp for mat under reisen, sa de levde av melk og nyper. 
De kom til slutt til Utah og var svcert takknemlige til sin himmelske Fader for at han 
hadde hjulpet dem a komme trygt frem. (Se Margaret McNeil Ballard, "I Walked 
Every Step of the Way", s. 10-11. Se ogsa Susan Arrington Madsen, I Walked to 
Zion, s. 125-126.) 

Jedediah M. Grant blir trgstet 

Jedediah M. Grant var medlem av De syttis f0rste rad og kaptein over et av 
pionerkompaniene. Han var ogsa far til Heber J. Grant, som ble Kirkens 7. 
president. Mens familien Grant krysset slettene, fikk Jedediahs hustru og lille 
datter kolera, en sykdom mange fikk pa veien til Saltsj0dalen. Pa d0dsleiet ba 
Jedediahs hustru om at hun og spebarnet matte bli begravd i Saltsj0dalen. Men 
babyen d0de f0rst og matte begraves i en grunn grav i Wyoming. Jedediahs 
hustru d0de da reisen nesten var over, og ble begravd i Saltsj0dalen. Pa en tur 
senere tilbake til Wyoming bes0kte Jedediah barnets grav, men oppdaget at 
ulvene hadde gravd den opp. 

Det ma ha vcert vanskelig for bror Grant a miste hustru og barn, men han fortsatte 
a f01ge Kirkens ledere. Noen ar senere fikk han et syn om andeverdenen. Han sa 
sin hustru med deres lille datter i armene. Hun viste bror Grant barnet og sa: "Her 
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er lille Margaret." Bror Grant sa at selv om barnet d0de pa slettene og graven ble 
0delagt av ulver, sa var hans datter trygt i andeverdenen sammen med sin mor. (Se 
Kirkens historie i tidenes fylde, kapittel 27.) 

Lydia Knight hjelper andre over slettene 

Etter Joseph og Hyrum Smiths martyrd0d tok familien Newel og Lydia Knight fatt 
pa reisen vestover sammen med resten av de hellige. Men en vinternatt ble Newel 
svmrt syk og d0de. Lydia var blitt alene igjen med 7 barn og ett som snart skulle 
f0des. Hun hadde ingen som kunne hjelpe eller beskytte henne. Hun reiste tilbake 
til Winter Quarters, hvor president Brigham Young radet henne til ikke a ta fatt pa 
den vanskelige reisen til Saltsj0dalen med en nyf0dt. Men han spurte om hun 
kunne lane bort oksene og vognene sine for a hjelpe noen andre til a komme 
avsted. Uten a n01e gjorde Lydia det. To ar senere klarte Lydia a skaffe mer utstyr 
og foreta reisen til Saltsj0dalen med sine barn. (Se Susa Young Gates, Lydia 
Knight's History, s. 64-76, 84-89.) 

Louisa Wells kj0rer et oksespann over slettene 

Da 22 ar gamle Louisa Wells krysset slettene med sin familie, fikk hun i oppgave a 
kjme et av farens oksespann i tillegg til a ta seg av sin yngre bror og s0ster. 

Dade hadde pakket eiendelene sine i vognen, tok Louisa modig fatt pa reisen. 
Hun hadde en stor kyse pa hodet og en parasol! i den ene handen. I den andre 
handen holdt hun en pisk som hun skulle styre dyrene med. Alt gikk bra en stund, 
tatt i betraktning at Louisa aldri hadde kj0rt et oksespann fm. Men snart begynte 
det a regne. Parasollen og kysen ble fort gjennomvate og ubrukelige, og f0r 
kvelden kom var hun tils0lt og gjennomvat over alt. 

Tross denne nedslaende starten fortsatte Louisa trofast. Da kompaniet kom til 
Sweetwater-elven, d0de Louisas beste oksespann fordi de hadde drukket darlig 
vann, sa hun matte bruke to kuer istedenfor. Kuene var ikke vant til a trekke 
vogner, sa Louisa matte dra og godsnakke med dem resten av reisen. En kvinne i 
kompaniet ble syk, og Louisa fikk i oppgave a hjelpe til med a pleie henne. I tre 
uker gikk hun ved siden av vognen sin hele dagen og pleide den syke kvinnen om 
natten. Heldigvis klarte Louisa a holde seg frisk og f0re oksespannet sitt og 
vognen sin trygt inn i dalen if0lge med resten av kompaniet. 

Da Louisa hadde slitt ut tre par sko pa turen, sydde hun filler rundt f0ttene sine for 
a beskytte dem, men fillene ble utslitt i l0pet av f8. timer. Ofte etterlot Louisas 
oppskrubbede f0tter blodspor pa veien. (Se Edward W. Tullidge, The Women of 
Mormondom, s. 336-337.) 

Jane Allgood far oppmuntring 

15 ar gamle Jane Allgood og hennes foreldre kom fra England i 1864 og krysset 
slettene til Saltsj0dalen. Jane fortalte senere sitt barnebarn hvor slitsom reisen var. 
De unge i kompaniet matte ga hele veien. Den eneste maten de hadde, var mel, 
b0nner og tmkede ferskener. En dag var Jane og hennes venninne Emma sa trette 
av a ga at de satte seg ned for a hvile. De sa at vognene dro videre uten dem, men 
f0ttene deres var sa sare at de ikke brydde seg om at de andre reiste fra dem. De 
f01te at de bare ikke kunne ga videre. Jane sa: "Mens vi satt der sa trette, kom en 
ung mann ridende bort til oss pa en hest. Vi sa ikke hvor han kom fra, og heller 
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ikke hvor han dro da han hadde snakket med oss. Men han snakket svCBrt pent til 
oss og oppmuntret oss til a ga videre. Han lovet oss at hvis vi ville fors0ke, ville vi 
klare oss bra og ikke bli skadet." Jane sa at pa det tidspunktet var de sa trette at 
"det spilte ingen rolle for oss om vi levde eller d0de", men mannen var vennlig og 
oppmuntret dem til a fortsette reisen. De to pikene begynte a f01e seg bedre og 
sterkere, og de reiste seg og gikk videre. Det var blitt m0rkt da de tok igjen 
vogntoget. (Se Julie A. Dockstader, "Children Entered Valley with 'Hearts All 
Aglow"', s. 8-9.) 

Pionerer i var tid bygger opp Kirken 

Minn barna pa at en pioner er en som forbereder veien for andre som kommer 
etter. Forklar at mange medlemmer av Kirken er pionerer i var tid. Fortell barna en 
historie fra din slektshistorie eller en historie om en pioner i vare dager som var 
den f0rste i sin familie eller sitt omrade til a slutte seg til Kirken. Legg vekt pa at 
det er n0dvendig at nye medlemmer viser tro pa Jesus Kristus nar de slutter seg 
til Kirken. 

Studer f01gende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvordan bidro Mary Fielding Smiths tro pa Jesus Kristus til at hun fant oksene 
som var blitt borte? Forklar at var himmelske Fader og Jesus Kristus vet alt, og 
vi kan motta veiledning fra dem nar vi ber i tro (se L&p 8:10). Papek at Mary ba 
om hjelp, og sa gjorde hun og hennes familie sin del ved a lete etter dyrene. 

• Pa hvilken mate var Mary Fielding Smiths tro pa prested0mmets kraft en 
velsignelse for henne og familien? Minn barna pa at prested0mmet er kraft og 
myndighet til a handle i Guds navn. Nar vi ut0ver tro pa prested0rnmets kraft, 
viser vi tro pa Jesus Kristus. 

• Hvordan tror dere en IO ar gammel pike fikk styrke til a gj0re det Margaret 
McNeil gjorde? (Moroni 7:33.) Hva ville ha vCBrt vanskelig for dere om dere 
hadde vCBrt i hennes situasjon? 

• Hvordan ble Jedediah M. Grants tro bel0nnet? Hvordan viser lydighet mot 
profeten og andre ledere i Kirken tro pa Jesus Kristus? 

• Hvorfor kan det ha vCBrt vanskelig for Lydia Knight a gi avkall pa oksene og 
vognene sine? Hvordan viste det at Lydia gjorde dette, hennes tro? 

• Hvorfor tror dere Louisa Wells fortsatte reisen selv da den ble vanskelig? Fortell 
om en personlig erfaring med at du matte tale problemer og vanskeligheter for 
evangeliets skyld. 

• Hvordan hjalp var himmelske Fader Jane Allgood og hennes venninne Emma a 
fa den styrke de trengte til a fortsette reisen? Hvorfor er det viktig a ikke gi opp 
nar vi blir trette eller mismodige? Hvordan kan var tro pa Jesus Kristus hjelpe 
oss i slike situasjoner? (Se berikende aktivitet 3.) 

• Hvorfor ytet hver enkelt av disse pionerene det n0dvendige offer for a krysse 
slettene? (Svarene kan innbefatte a fa vCBre sammen med andre medlemmer av 
Kirken, a unnslippe forf0lgelse og vCBre lydig mot Kirkens ledere.) Forklar at i 
Kirkens f0rste tid hadde Kirkens medlemmer som var spredt rundt i verden, 
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liten eller ingen forbindelse med Kirkens ledere eller andre medlemmer. De kom 
til Saltsj0dalen for a vffire sammen med andre medlemmer og la3re fra lederne. I 
dag har kommunikasjonen blitt bedre, og selv om det fremdeles bare er noen fa 
medlemmer i mange omrader i Verden, blir Vina oppfordret til a bli Vffirende i 
vart eget land og hjelpe til med a bygge opp Kirken der vi bor. 

• Hvordan styrket hver enkelt av disse pionerene sin tro pa Jesus Kristus og det 
gjengitte evangelium? Hva ma vi gjme for a styrke var tro? (Se berikende 
aktivitet 4.) 

• Hva ville ha Vffirt vanskelig for deg hvis du hadde Vffirt en pioner? Hvordan tror 
du du ville ha taklet disse situasjonene? Hvilke vanskeligheter opp\ever du som 
pionerene ikke hadde? Hvordan kan din tro pa Jesus Kristus hjelpe deg a tak\e 
s\ike situasjoner? (Se berikende aktivitet 3.) 

• Hvilke strabaser ville du Va3re villig til a gjennomga for a fa Va3re sammen med 
andre medlemmer av Kirken og tilbe var himmelske Fader og Jesus Kristus? 
Nar kan det tenkes at du blir bedt om a holde ut vanskeligheter for evangeliet? 
(Svarene kan innbefatte pa misjon eller nar man ofrer for a hjelpe en annen til a 
reise pa misjon, eller nar det bare er noen fa medlemmer av Kirken pa skolen 
eller der man bor.) Hvordan kan din tro pa Jesus Kristus hjelpe deg i slike 
omstendigheter? (Moroni 7:33.) 

• Nar har du valgt a gjme det rette selv om det var vanskelig? Hvorfor valgte du a 
gj0re det rette? Forklar at nar vi velger a adlyde budene, Viser vi var tro pa 
Jesus Kristus. Forklar at a ha tro pa Jesus Kristus betyr a ha slik tillit til ham at vi 
adlyder alt han befaler. 

• Hva kan var tro pa Jesus Kristus ha a si for var daglige livsforsel? 

• Hvordan kan var tro pa Jesus Kristus hjelpe oss nar vi er bedmvet eller har 
problemer? (Se berikende aktivitet 3.) 

Du kan bruke en eller flere av fglgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1 . Skriv overskriften Tro og skriftstedhenvisningene nedenfor pa tavlen eller pa 
forskjellige papirstrimler. La hvert barn (eller to og to, hvis klassen er stor) sla 
opp et av skriftstedene og Iese det for klassen. Dr0ft som gruppe hva hvert 
skriftsted sier om tro, og skriv en uttalelse som forklarer hva skriftstedet sier om 
tro, pa tavlen (eller sett opp en ordstrimmel) under hver henvisning. 

Alma 32:21 Tro er a ha tillit til det som er sant, selv om vi ikke kan se det. 

Alma 37:33 Tro pa Jesus Kristus kan hjelpe oss a motsta ·fristelse. 

Moroni 7:33 Hvis vi har tro pa Jesus Kristus, vii vi fa kraft til a gjme alt han 
ber oss om. 

Moroni 10:4 Vi ma ha tro pa Jesus Kristus for a motta et vitnesbyrd. 

L&p 20:29 Vi ma ha tro pa Jesus Kristus for a kunne holde ut til enden og 
fa evig liv. 

L&p 29:6 Nar vi ber, har vitro pa at var himmelske Fader vii hme og 
besvare vare b0nner. 

4. trosartikkel Tro pa Jesus Kristus er evangeliets forste prinsipp. 
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2. Lag en kopi til hvert barn av arbeidsarket i slutten av leksjonen. Be barna tegne 
en strek som forbinder hvert problem i den fmste kolonnen med riktig l0sning i 
den andre kolonnen. (Svar: 1-b, 2-g, 3-a, 4-e, 5-d, 6-c, 7-f.) Hvis det ikke er 
mulig a lage en kopi til hvert barn, kan du skrive setningene pa forskjellige 
ordstrimler og la barna samarbeide for a sette dem sammen. Dreift med barna 
hvorfor tro pa Jesus Kristus kan hjelpe i disse situasjonene. 

3. Dreift med barna hvordan tro pa Jesus Kristus kan hjelpe dem a takle 
situasjoner som f.eks. alvorlig sykdom, at en kjoor dm, a flytte til et nytt ward 
eller en ny skole, a feile at man blir holdt utenfor, eller voore nedfor pa grunn av 
et problem. Minn barna pa at det a ha tro innbefatter at vi gj0r alt vi kan selv, 
f.eks. be, faste, studere Skriften for a finne svar og adlyde budene, at vi ber om 
Herrens hjelp og aksepterer Herrens vilje i hver situasjon. 

4. Vis barna en liten plante eller fm som spirer. Forklar at tro kan sammenlignes 
med et fm fordi ogsa den begynner som noe lite og vokser etterhvert som den 
far nooring og pleie. 

• Hvilken hjelp trenger planter for a vokse og bli sterke? 

• Hva gir "nooring" til var tro og holder den sterk? (A adlyde budene.) 

Hjelp barna a tenke pa bestemte bud, f.eks. a be og voore til stede pa Kirkens 
meiter, som styrker deres tro pa Jesus Kristus. 

5. La barna dramatisere en eller flere av historiene i leksjonen og bruke enkle 
kostymer og enkelt utstyr. 

6. Hjelp barna a repetere eller loore utenat 4. trosartikkel. Dreift betydningen av tro 
pa Jesus Kristus. 

7. Syng eller fremsi teksten til "Sma pionerbarn" (Barnas sangbok, s. 137). Papek 
at pionerene klarte a synge og voore glade under den vanskelige reisen fordi de 
hadde tro pa Frelseren. De visste at de ville bli velsignet, enten i dette liv eller i 
det neste, fordi de ·fulgte Frelseren og lederne i hans kirke. 

Boor ditt vitnesbyrd om betydningen av a ha tro pa Jesus Kristus. Du kan gjerne 
fortelle om en gang da du ble velsignet fordi du hadde tro pa Frelseren og holdt 
budene. Oppmuntre barna til a styrke sin tro ved a holde budene og loore mer om 
evangeliet. 

Foresla at barna leser Loore og pakter 8:10 og 20:29 hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spmsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 



Tro pa Jesus Kristus 
Hvis jeg -

1 . gjm noe gait og fristes til a lyve om det, 

2. blir bedt om a gjme ekstra arbeid 
hjemme, 

3. er sint pa noen, 

4. er ulykkelig eller redd, 

5. er redd for a holde en tale i Primcer, 

6. blir spurt om jeg vii vcere med pa en 
sportsaktivitet pa en semdag, 

7. ser et barn som trenger en venn, 

da kan min tro pa Jesus Kristus hjelpe meg -
a. a tilgi. 

b. a vcere cerlig. 

c. a holde sabbatsdagen hellig. 

d. a be om hjelp, forberede meg og holde talen. 

e. a be om treist og hjelp. 

f. a vise kjcerlighet til andre. 

g. a gj0re denne tjenesten med glede. 

Tro pa Jesus Kristus 
Hvis jeg -
1 . gj0r noe gait og fristes til a lyve om det, 

2. blir bedt om a gj0re ekstra arbeid 
hjemme, 

3. er sint pa noen, 

4. er ulykkelig eller redd, 

5. er redd for a holde en tale i Primcer, 

6. blir spurt om jeg vii vcere med pa en 
sportsaktivitet pa en s0ndag, 

7. ser et barn som trenger en venn, 

da kan min tro pa Jesus Kristus hjelpe meg -
a. a tilgi. 

b. a vcere cerlig. 

c. a holde sabbatsdagen hellig. 

d. a be om hjelp, forberede meg og holde talen. 

e. a be om tr0st og hjelp. 

f. a vise kjcerlighet til andre. 

g. a gjme denne tjenesten med glede. 
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Handkjerrekompaniene kommer 
til Saltsj0dalen 

A inspirere barna til a vcere som handkjerrepionerene og tappert holde ut ti! enden. 

I. Be om Andens veiledning og studer de historiske beretningene i leksjonen og 
Lcere og pakter 14:7, 24:8, 76:5, 121 :7-8, 29. Studer sa leksjonen og avgjm 
hvordan du vii lcere barna historien fra Skriften og den historiske beretningen. 
(Se "Forberedelse ti! leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og 
historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

3. N0dvendig materiel!: 
a. Lcere og pakter ti! hvert barn. 
b. Et ur med sekundviser. 
c. Bilde 5-51, Martins handkjerrekompani i Bitter Creek, Wyoming (bildesettet 
Kunst inspirert av evangeliet 414; 62606). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Forte!! barna at du vii at de ska! delta i to aktiviteter som har med tid a gjme. Be et 
barn komme og sta foran klassen. Be barnet om a si ti! deg nar han eller hun tror 
det er gatt et minutt, uten a se pa noen klokke. Gi barnet signal nar du begynner a 
ta tiden. Mens du passer tiden pa uret du har tatt med, snakker du med barnet og 
de andre klassemedlemmene for a gj0re det vanskeligere for barnet a konsentrere 
seg. Nar barnet sier at et minutt har gatt, forteller du klassen hvor lang tid det 
egentlig har gatt. 

Deretter ber du alle barna reise seg og se om de kan holde seg fullstendig stille og 
rolige, som en statue, i ett minutt. Gi barna tegn nar dere begynner, og si "stopp" 
nar minuttet er gatt. 

Papek at det er vanskelig a bed0mme hvor mye tid som gar. Enkelte ganger virker 
det som tiden gar svcert fort, mens det ved andre anledninger virker som tiden gar 
svcert langsomt. 

Forklar at ingen av oss vet hvor lenge vi kommer til a leve pa jorden, men vi er blitt 
befalt a holde ut til enden uansett hvor lenge vi lever. A hotde ut tit enden betyr a 
leve rettferdig, omvende oss nar vi gjm noe gait, og aldri gi opp, selv nar livet blir 
vanskelig. Hvis vi 0nsker a leve sammen med var himmelske Fader og Jesus 
igjen, ma vi holde tappert ut til enden. Forklar at en tapper person er sterk, lydig, 
modig og sannferdig med hensyn ti! a etterleve Jesu Kristi evangelium. Fortell 
barna at de i leksjonen ska! lcere om noen av de tidligste hellige som tappert holdt 
ut til deres liv var over. 



Historiske 
beretninger 

Laar barna om betydningen av a etterleve Jesu Kristi evangelium og tappert holde 
ut til enden ved at du forteller om handkjerrekompaniene, slik historien beskrives i 
folgende historiske beretninger. Vis bildene pa passende tidspunkter. 

Brigham Youngs plan 

Mange hellige kom til Saltsj0dalen i praarievogner trukket av okser. Noen av disse 
hellige hadde kj0pt vognene og provianten sin med penger de fikk lane av Kirken. 
Etter at de hadde kommet til dalen, arbeidet de for a betale tilbake de pengene de 
hadde lant. Pengene de betalte tilbake, ble sa lant ut til andre hellige som reiste 
over slettene. Dette ble kalt Det vedvarende emigrasjonsfond. 

Fondet var en god plan, men enkelte var for fattige til a betale tilbake alle pengene 
de hadde lant, og det var fremdeles mange flere medlemmer av Kirken som 
0nsket a komme til Saltsj0dalen. Kirkens ledere matte finne en mindre kostbar 
mate a bringe folk til dalen pa. President Brigham Young skrev i 1855: "Vi har ikke 
rad til a kj0pe vogner og oksespann som for i tiden, derfor kommer jeg tilbake til 
min gamle plan - a lage handkjerrer og la utvandringen forega til fots ... De kan 
bevege seg like sa hurtig, om ikke hurtigere, og det blir langt billigere." ("Foreign 
Correspondence", s. 813, se ogsa Kirkens historie i tidenes fy!de, kapittel 28.) Det 
ble anslatt at ved a bruke handkjerrer ville det koste fra en tredjedel til halvparten 
av det det kostet a bruke vogner. 

Handkjerrer var som sma, apne vogner og ble skj0vet eller trukket av folk 
istedenfor okser. I tillegg til handkjerrene hadde hvert pionerkompani en eller to 
kuer for hver gruppe pa ti personer, og noen fa vogner og oksespann til a frakte 
dem som ikke kunne ga. Handkjerrene hadde noen fordeler fremfor vogner: Oeler 
av veien hvor det var vanskelig a kjme med vogner, var det lettere a ga, og fordi 
handkjerrene var mindre og lettere enn vogner, kunne pionerene komme fortere 
frem. De trengte heller ikke bekymre seg om a ta hand om sa mange dyr. Men 
handkjerrene hadde ogsa sine ulemper. Det var liten plass til mat og utstyr idem, 
og de ga ingen beskyttelse mot uvaar. 

De f0rste h8.ndkjerrekompaniene 

Noen av de hellige som kom over havet fra Europa, reiste med tog til Iowa City i 
Iowa, hvor de ble utrustet med handkjerrer til reisen over slettene. Det forste 
handkjerrekompaniet dro fra Iowa City 9. juni 1856. 

Handkjerrekompaniene opplevde mange pmvelser. En dag folte 6 ar gamle Arthur 
Parker, som var med i det fmste handkjerrekompaniet, seg syk og satte seg ned 
for a hvile. De andre medlemmene i kompaniet la ikke merke til at han hadde 
stanset fm de slo leir senere pa dagen. Dade oppdaget at Arthur var borte, 
begynte de a lete etter ham, men etter to dager matte de dra videre. Arthurs far 
ble igjen for a lete etter ham. Arthurs mor ga hans far et h0ymdt sjal som han 
skulle pakke s0nnen inn i hvis han ble funnet d0d. Men hvis Arthur ble funnet i live, 
skulle faren vinke med sjalet som et signal. 

Hele kompaniet vaket og ba for Arthur i tre dager mens faren lette etter ham. Den 
tredje dagen sa Ann Parker, Arthurs mor, tilbake i den retningen de nylig hadde 
kommet, og sa at mannen viftet med det mde sjalet. Arthurs mor ble meget glad 
over a se Arthur igjen, og den natten kunne hun fa en god natts s0vn for forste 
gang siden de oppdaget at Arthur var borte. 
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Prob/emer for Willies og Martins handkjerrekompanier 

De f0rste tre handkjerrekompaniene hadde noen vanskeligheter, men de kom trygt 
over slettene. De neste to kompaniene var ikke sa heldige (se berikende aktivitet 
I). Medlemmer av Willies og Martins handkjerrekompanier hadde kommet fra 
England om sommeren. Dade kom tll Iowa City, var det ikke mulig a fa tak i 
handkjerrer, sa de matte vente pa at det ble laget noen. Kompaniene dro fra Iowa 
City sent i juli 1856. Handkjerrene deres var laget av ferskt trevirke, sa de gikk i 
stykker etterhvert som veden t0rket, noe som forarsaket flere forsinkelser. Mange 
av de helliges dyr ble stjalet av fiendtligsinnede indianere. Den sene starten og 
utallige forsinkelser forarsaket mange problemer for Willies og Martins kompanier, 
for streng vinterkulde satte inn langt tidligere enn vanlig det aret. I et fors0k pa a 
gj0re lassene lettere slik at de kunne komme raskere frem, kvittet de hellige seg 
med ekstra klaar og senget0y. Derfor hadde de lite a beskytte seg med da uvaaret 
kom. Uvaaret og den ytterst sterke kulden gjorde at mange d0de. De som d0de, 
matte begraves i grunne graver langs veien. 

Redningen av Willies og Martins handkjerrekompanier 

Mens Brigham Young gjorde forberedelser til generalkonferansen i oktober 1856, 
fikk han beskjed om at Willies og Martins handkjerrekompanier var i vanskelig
heter. Under konferansen ble redningspatruljer organisert. 

Ephraim K. Hanks var nettopp kommet tilbake til Salt Lake City fra en fisketur. Han 
hadde tilbrakt natten f0r hjemme hos en venn. F0r han sovnet den kvelden, h0rte 
han en stemme som kalte ham ved navn. Stemmen sa: "Folk i handkjerrekom
paniet er i vanskeligheter, og de trenger deg. Vil du dra ut og hjelpe dem?" Bror 
Hanks svarte: "Ja, jeg vii reise hvis jeg blir kalt pa." Denne samtalen gjentok seg 
tre ganger. 

Da Brigham Young ba om "frivillige til a reise ut for a r1jelpe Willies og Martins 
kompanier med a komme til Salt Lake, sa noen av mennene at de ville vaare klar 
om fa dager, men Ephraim Hanks sa: "Jeg er klar na!" Han var en av de f0rste 
som nadde frem til handkjerrekompaniene. Mens han var underveis for a finne 
dem, kom han opp i det verste uvaaret han noensinne hadde opplevd. Sn0en ble 
sa dyp at det var umulig a kj0re vognen gjennom den. Han forlot vognen og bega 
seg videre med to hester, en til a ri pa og en til a frakte forsyningene pa. Da han 
om kvelden laget til et sted han kunne sove, tenkte han pa hvor fint det ville ha 
vaart med et b0ffelskinn a sove i og litt kj0tt til kveldsmat. Han ba var himmelske 
Fader sende ham en b0ffel. Dahan var ferdig med a be, sa bror Hanks opp og 
fikk seen b0ffel like i naarheten av leirstedet. Han felte den med ett skudd. Neste 
morgen skj0t han en b0ffel til, lastet kj0ttet pa de to hestene og satte igjen kursen 
0stover. 

Ephraim Hanks kom frem til immigrantene i Martins kompani mens de holdt pa a 
sla leir for natten. De ble overveldet av glede da de sa ham og det ferske 
b0ffelkj0ttet han hadde med. En av mennene i kompaniet hadde profetert tidligere 
at nar de slapp opp for mat, ville kompaniet holde fest pa b0ffelkj0tt. Ephraim 
Hanks hjalp ti\ med a oppfylle denne profetien og fortsatte a gj0re det idet han 
skj0t en b0ffel til for kompaniet da de fortsatte videre. 

Da folk i Martins handkjerrekompani kom ti\ Sweetwater-elven, var de svaart 
svake. De kunne ikke finne noen mate a komme seg over elven pa. Den var dyp, 
bred og svaart kald. Alt de kunne gj0re, var a be. Da kom tre 18 ar gamle gutter 
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fra redningspatruljen dem til unnsetning. George W. Grant, David P. Kimball og C. 
Allen Huntington stampet ut i det iskalde vannet og begynte a bcere folk over 
elven. De gjorde mange turer og bar nesten hele kompaniet over. Det kalde 
vannet forarsaket helseproblemer for guttene, og mange ar senere deJde alle tre. 
Da president Brigham Young hmte hva disse tre guttene hadde gjort, grat han. 
Senere sa han at denne gjerningen alene ville sikre de tre unge mennene plass i 
det celestiale rike. 

Mange i Willies og Martins kompanier deJde av skadevirkninger av den sterke 
kulden, og andre hadde fatt forfrysninger i fotter og ben. Mary Goble var med i 
Martins handkjerrekompani. En gang da kompaniet hadde gatt i "l'lere dager uten 
annet vann enn smeltet sn0, tryglet Marys syke mor henne om a hente litt vann til 
henne fra en kilde noen kilometer unna. En annen kvinne gikk sammen med Mary, 
og underveis til kilden fant de en gammel mann i sn0en. Han var nesten 
ihjelfrosset, og de visste at han snart ville deJ hvis de ikke skaffet ham hjelp. De 
bestemte at Mary skulle ga videre for a hente vann mens den andre gikk tilbake til 
leiren etter hjelp. 

Da Mary var alene, begynte hun a bli redd for a st0te pa uvennlige indianere. Mens 
hun pmvde a vcere pa utkikk etter dem, gikk hun seg viii og vasset rundt med sn0 
til kncerne i flere timer. Da en letepatrulje fant henne, var det nesten midnatt. 
Letepatruljen tok Mary tilbake til leiren og pmvde a varme de forfrosne bena og 
fottene hennes ved a gni dem med sn0 og sette demi en beJtte med vann. Dette 
var veldig smertefullt. Marys ben og fotter kom seg, men ikke tcerne. 

Marys mor d0de den dagen de kom til Salt Lake City. Neste dag bes0kte Brigham 
Young og en lege Mary. Hun skrev: "Da bror Young kom inn, handhilste han pa 
oss alle. Dahan sa var forfatning - vare forfrosne fotter og mor som var d0d - rant 
tarene nedover kinnene hans." Legen matte amputere Marys teer, men Brigham 
Young lovet Mary at resten av fottene hennes ville bli bra. Men feJttene ble verre, 
og legen 0nsket a skjcere av begge fottene ved ankelen. Mary nektet, for hun 
husket hva profeten hadde lovet. En kvinne kom hver dag for a bytte bandasjer pa 
Marys fotter. Flere maneder senere sa Mary legen igjen. Han sa: "Na, Mary, ... jeg 
gar ut fra at fottene dine na har ratnet helt opp til kncerne." Da Mary fortalte ham 
at fottene var bra, trodde han henne ikke. Hun tok av seg stmmpene og viste ham 
fottene. Legen sa det var et mirakel at fottene var helbredet. (Se "Mary Goble 
Pay", s. 144-145.) 

Et privilegium a betale prisen 

Pa grunn av de uventede forsinkelsene og andre uheldige omstendigheter deJde 
mer enn 200 medlemmer i Willies og Martins handkjerrekompanier for de nadde 
Saltsj0dalen. lngen av de andre handkjerrekompaniene som kom til dalen for eller 
etter dem, opplevde sa mange problemer. 

Noen ar etter at Martins kompani hadde kommet frem til Salt Lake City, bemerket 
en lcerer i en klasse i Kirken hvor tapelig det var at Martins kompani dro over 
slettene pa den tiden de gjorde det. Lcereren kritiserte Kirkens ledere for at de tillot 
et kompani a legge ut pa en slik reise uten mer utstyr og beskyttelse. 

En gammel mann som satt i klasserommet, heJrte pa noen minutter og tok ordet 
og ba om at kritikken matte opphme. Han sa: "Var det et feilgrep a sende dette 
handkjerrekompaniet ut sa sent pa aret? Ja. Men jeg var med i denne gruppen, 
likesa min hustru ... Vi led mer enn dere kan forestille dere, og mange deJde av 
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utmattelse og suit, men har dere noen gang hmt en av de overlevende fra denne 
gruppen ytre et kritisk ord? lkke en fra dette kompaniet har noen gang fa/t fra el/er 
forlatt Kirken, for hver enkelt av ass kom gjennom prnven med absolutt kunnskap 
om at Gud lever, for vi ble kjent med ham i var ytterste n@d. 

Jeg trakk min handkjerre mens jeg var sa svak og uttmret av sykdom og mangel 
pa mat at jeg knapt kunne sette den ene foten foran den and re. Jeg har sett 
fremfor meg og oppdaget en sandstrekning eller en bakkeskraning og sagt til meg 
selv: Jeg kan klare det dit, men der ma jeg gi opp, for jeg klarer ikke a trekke 
lasset over den ... Jeg har fortsatt frem til sanden, og da jeg nadde dit, var det 
kjerren som trakk meg fremover. Jeg vendte meg om mange ganger for a se 
hvem det var som dyttet pa kjerren min, men mine 0yne fant ingen. Jeg visste at 
det var Guds engler som var der. 

Angret jeg noen gang pa at jeg valgte a dra avsted med handkjerre? Nei. Hverken 
da eller et rninutt av mitt liv siden hen. Den pris vi betalte for a bli kjent med Gud, 
var det et privilegium a kunne betale, og jeg er takknemlig for det privilegium jeg 
fikk ti! a bli med Martins handkjerrekompani." (Sitert i David 0. McKay, "Pioneer 
Women", s. 8, uthevelse i originalen. Se ogsa Lys over Norge, okt. 1979, s. 85-
86.) 

Studer f01gende spmsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de spmsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvilke fordeler var det a bruke handkjerrer til reisen over slettene? Hva ville dere 
synes var vanskelig med a reise pa den rnaten? Hvorfor var de hellige villige til a 
ga hele veien over slettene? 

• Hvordan kan vi f01ge Ephraim Hanks' eksempel nar vi blir bedt om a gj0re noe 
vanskelig? Hvordan kan vi hjelpe vare familier og venner? Hva vii Gud gjme for 
dem som tjener i rettferdighet til enden? (L&p 76:5.) 

• Hvilken bragd utfmte de tre 18 ar gamle guttene for a hjelpe Martins 
handkjerrekompani? Hvorfor tror dere de gjorde dette? Hva sa Brigham Young 
ville vmre bel0nningen for den uselviske handlingen disse tre unge mennene 
gjorde? 

• Hva gjorde Mary Goble som viste hennes tro? Hvilken tmst gir Herren dem som 
lider og har motgang? (L&p 121 :7-8.) Hva slags motgang har dere? Hvordan 
kan dere forberede dere pa motgang? Forklar at a ha tro pa Jesus Kristus og 
etterleve evangeliet vii gjme oss beredt til alt sorn ligger foran oss. 

• Hvorfor mente den gamle herren at det var et privilegium a vmre med i Martins 
handkjerrekompani? Hvem hjalp ham a dytte kjerren? Hvem vii hjelpe oss 
gjennom vare lidelser hvis vi er trofaste og talmodige? (L&p 24:8.) 

• Hva tror dere ville vmrt vanskeligst a holde ut hvis dere hadde vmrt med i Willies 
eller Martins handkjerrekornpani? Hva har Herren lovet alle som holder tappert 
uttil enden? (L&p 14:7, 121:29.) 

• Hvilke mennesker holder tappert ut? Hvilke egenskaper hjelper dem a vmre 
tapre? Hvilke tapre og djerve egenskaper 0nsker dere? Hva kan dere gj0re for a 
tilegne dere og beholde disse egenskapene? (Se berikende aktivitet 2.) 



Berikende 
aktiviteter 

Leksjon 43 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I. Lag en kopi av kartet "En reise med handkjerre" som star i slutten av leksjonen. 
Ta med deg en liten gjenstand eller et stykke kul0rt papir som kan vcere brlkke. 

Vis barna kartet, og forklar at det illustrerer noen av de vanskeligheter og 
lidelser Willies og Martins handkjerrekompanier gjennomgikk. Still barna 
f01gende spmsmal (du kan gjerne Stille alle spmsmalene nar du har 
gjennomgatt leksjonen, som repetisjon, eller du kan gi hvert barn et sp0rsmal 
som skal besvares nar historien blir fortalt i l0pet av leksjonen). Plasser "brikken" 
pa kartet og flytt den frem et trinn hver gang barna svarer riktig pa et sp0rsmal. 
Gjenta om n0dvendig noen spmsmal for at barna skal klare a komme frem til 
Saltsj0dalen pa kartet. 

• Hvorfor brukte disse pionerene handkjerrer istedenfor vogner med 
oksespann? (Handkjerrene var billigere og kunne komme raskere frem enn 
vognene.) 

• Hvilke ulemper hadde handkjerrene? (Folk matte trekke dem. De hadde ikke 
plass til sa mye utstyr. De ga ikke ly for uvceret.) 

• Hvilket tegn skulle bror Parker gi hvis han fant sin s0nn i live? (Han skulle vifte 
med et mdt sjal.) 

• Hva forarsaket noen av forsinkelsene for Willies og Martins kompanier? (De 
ankom sent fra England. De matte vente pa at handkjerrene skulle lages. 
Fiendtligsinnede indianere stjal dyrene deres. Handkjerrene deres gikk i 
stykker. Vinterstormene kom l:idlig.) 

• Hvordan kom Martins kompani seg over Sweetwater-elven? (Tre 18 ar gamle 
gutter bar dem over.) 

• Hvordan visste Ephraim Hanks at handkjerrekompaniene var i 
vanskeligheter? (En stemme talte til ham tre ganger.) 

• Hvordan reagerte Ephraim pa stemmen han h0rte? (Han svarte: "Ja, jeg vii 
dra hvis jeg blir kalt pa.") 

• Hvordan gikk Mary Goble seg viii? (Mens hun lette etter vann til sin mor, 
tenkte hun pa indianere. Mens hun var pa utkikk etter dem, gikk hun seg bort 
i sn0en.) 

• Hva lovet Brigham Young Mary angaende f0ttene hennes? (Han sa at f0ttene 
hennes ville bli bra, og at de ikke trengte a amputeres helt.) 

• Hvem sa den eldre mannen skj0v handkjerren hans da han ikke lenger hadde 
krefter igjen? (Guds engler.) 

• Hvilke tapre og djerve egenskaper 0nsker dere a ha? 

2. Be barna tenke pa ord som beskriver en som er djerv. Skriv barn as svar pa 
tavlen (f.eks. tapper, modig, fydig, kjrerfig, sniff, fojaf, sterk, sannferdig, trofast, 
rerlig, usefvisk, taf modig, rettferdig og tifgivende). 

Fortell barna at de allerede er djerve pa mange omrader, og at du gjerne vii at 
de skal finne ut hvor mange ord for tapperhet som kan gjmes til en del av 
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navnene deres. For a vise dem hvordan de kan gj0re dette, lar du dem hjelpe 
deg med navnet til en av de djerve mennene de nettopp har lcert om. 

Skriv Ephraim Hanks loddrett pa tavlen. Be barna se pa "djerv-ordene" pa 
tavlen og finne ut hvor mange av ordene der som inneholder en bokstav som 
ogsa finnes i Ephraims navn. Etterhvert som de finner et ord, skriver du ordet 
pa tavlen slik at det blir en del av Ephraims navn, slik som i f01gende eksempel: 

rEttferdig 
tap Per 

Hederlig 
kjceRlig 
trofAst 
lydlg 
talModig 

Hjelpsom 
sAnnferdig 
sNill 

uselvisK 
Sterk 

Del ut papir og blyant til barna. Be dem skrive sitt eget navn loddrett pa papiret 
og tilf0ye noen av ordene fra listen pa tavlen til navnet sitt (de kan ogsa bruke 
andre ord for djervhet som de kommer pa). Oppfordre barna til ikke bare a la 
disse egenskapene vcere en del av navnet sitt, men ogsa en del av livet sitt. 

3. Fm klassen skriver du f0lgende navn pa forskjellige papirlapper og taper dem 
under staler i klasserommet: 

Bror Parker 

Tre 18 ar gamle gutter (George, David og C. Allen) 

Ephraim Hanks 

Mary Goble 

Den gamle mannen i en klasse i Kirken 

Ved avslutningen av leksjonen ber du barna lete under stolene for a se om et 
navn er festet der. La hvert barn som finner et navn, fortelle noe om 
vedkommende person (eller personer) som viser varig tapperhet. 

4. Hjelp barna a lcere Lcere og pakter 14:7 utenat. 

5. Syng eller fremsi teksten til "Guds kirke trenger ungdom" (Barnas sangbok, s. 
85). Be hvert barn beskrive en mate han eller hun vii vcere djerv pa i kommende 
uke. 

6. Syng eller fremsi teksten til "Sma pionerbarn" (Barnas sangbok, s. 137). 



Konklusjon 

Vitnesbyrd 

Forslag til 
hjemmelesning 

Forslag til 
familiedeltakelse 

Leksjon 43 

Brer vitnesbyrd om at hvis vi tappert etterlever evangeliet hver dag av vart liv, vii vi 
fa hjelp til a overvinne vanskeligheter og bli i stand til a vende tilbake til var 
himmelske Faders og Jesu Kristi nrerhet etter dette livet. 

Foresla at barna leser Lrere og pakter 14:7 og 24:8 hjemme for a repetere 
leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et spmsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Salt Lake tempel bygges Leksjon 

44 I I 

og 1nnv1es 

Formal 

Forberedelse 

A hjelpe barna a mske a etterleve kyskhetsloven og vrere verdige til a gitte seg i 
temp let. 

1. Be om Andens veiledning og studer de historiske beretningene i leksjonen, 
Lrere og pakter 46:33, 109:20, 131 :1-4, 132:15-21 og Moses 2:27-28. Studer 
sa leksjonen og avgj0r hvordan du vii lrere barna historien fra Skriften og den 
historiske beretningen. (Se "Forberedelse t1l leksjonen", s. VI og VII og "Undervis 
fra Skriften og historiske beretninger", s. VII og IX.) 

2. Tilleggslesning: Helama11 5:12 og Evangeliets prinsipper (31110 170), kapittel 
38 og 39. 

3. Velg diskusjonsspmsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

4. Lag ni rektangulrere papirlapper som ligner stener i en grunnmur, eller ta med 
virkelige gjenstander, f.eks. klosser eller murstener. Skriv en av f01gende 
uttalelser pa hver "sten": 

• Tro pa var himmelske Fader, Jesus Kristus og Den hellige and. 

• F0/ge profeten og andre ledere i Kirken. 

• Etter/eve kyskhetsloven. 

• Vrere rerlig. 

• Behandle familiemedlemmer med respekt og kjrerlighet. 

• Vrere til stede pa nadverdsm0tet og andre m0ter i Kirken. 

• Betale full tiende. 

• Etter/eve Visdomsordet. 

• Omvende seg fra tidligere synder. 

5. N0dvendig materiel/: 
a. Lrere og pakter til hvert barn. 
b. Den kostelige perle og Mormons bok. 
c. Bi/de 5-7, Engelen Moroni pa toppen av Salt Lake tempel; bi/de 5-53, 

Oksespann med granittblokk ti/ temp/et; bilde 5-54, Granittblokker fyller 
tempelplassen; bilde 5-55, Salt Lake tempel (bildesettet Kunst inspirert av 
evangeliet 502; 62433); bilde 5-56, Adam og Eva (bildesettet Kunst inspirert 
av evangeliet 101; 62461 ); bi/de 5-57, Et ungt par reiser ti/ templet (62559). 

Ti/ lrereren: President Howard W. Hunter, Kirkens 14. president, sa: "Barn trenger 
a bli undervist om moral i en tidligere alder enn far. Dette kan gjmes ved a 
undervise om budet angaende kyskhet med tydelige ord som barn lett kan forsta, 
og ved a etablere bestemte normer som barna kan rette seg etter. Voksne 
medlemmer i Kirken forsterker denne undervisningen nar de er eksempler pa dyd 
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og s0mmelighet i sin pakledning og sin oppf0rsel. Etterhvert som barna vokser og 
forstar den kjffirlighet Herren har ti\ dem, vii deres oppf0rsel trolig gjenspeile deres 
kjffirlighet ti\ Herren ved at de f01ger hans rad med hensyn til s0mmelighet og 
kyskhet." (Memo ti\ Primffirs generalpresidentskap, 27. august 1994.) 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Vis bildet av Salt Lake tempel. Dmft kort templets skj0nnhet og verdighet med 
barn a. 

• Hva bidrar ti\ at denne bygningen er solid og blir staende? 

Forklar at det i bakken under denne bygningen er en sterk grunnmur av 
stenblokker som er mer enn 2,5 meter dyp. De som bygde templet, la disse 
stenene pa plass for at templets vegger skulle ha en sikker flate a hvile pa. Da ville 
bygningen vffire solid og ikke sprekke eller fal\e. 

Tegn et enkelt omriss av Salt Lake tempel pa tavlen (se illustrasjonen). 

Forklar at pa samme mate som Salt Lake tempel er bygd pa en sikker grunnvoll, 
0nsker var himmelske Fader at vi ska\ bygge vart \iv pa en sikker grunnvoll, slik at 
vi kan holde oss rettferdige og sterke og Vffire verdige til a komme inn i templet. Vi 
kan bygge en sikker grunnvoll ved a gjme det som vii holde oss verdige ti\ a 
komme inn i templet. Bruk de blokkene du har laget, og gjennomga kort 
verdighetskravene for a komme inn i templet (du kan gjerne papeke at barna 
kommer ti\ a iffire om kyskhetsloven senere i leksjonen). Etterhvert som du 
gjennomgar hvert krav, setter du opp den tilsvarende blokken pa tavlen under 
omrisset av templet, slik at blokkene danner en grunnvoll. (Hvis du bruker klosser 
eller murstener, stabler du dem pa bordet eller gulvet i nffirheten av illustrasjonen.) 

• Hva ville skje om en eller flere av grunnmursblokkene under Salt Lake tempel 
ble fjernet eller gikk i stykker? (Grunnvollen ville bli svekket, og templet kunne 
sla sprekker eller falle.) 

Pek pa grunnmursblokkene du har vist. 

• Hva ville skje om en eller flere av disse grunnvollsblokkene manglet i livet vart? 
(Var rettferdighets grunnvo\I ville svekkes, og vi ville ikke vffire verdige ti\ a 
komme inn i templet.) 

Forklar barna at de i denne leksjonen vii lffire mer om hvordan Salt Lake tempel 
ble bygget, og hvordan de kan bygge en rettferdighetsgrunnvoll i sitt eget liv. 



Leksjon 44 

Historie fra Skriften Leer barna om byggingen og innvielsen av Salt Lake tempel, slik det beskrives i 
og historisk beretning feilgende historiske beretninger. Bruk deretter avsnittet i leksjonen som heter 

"Kyskhetsloven", og skriftstedene under "Forberedelse", og hjelp barna a forsta 
hvor viktig deter a etterleve kyskhetsloven, slik at de kan vcere verdige til a gifte 
seg i templet og motta de evige velsignelsene som loves der. Vis bildene pa 
passende tidspunkter. 

Templets grunnvoll blir /agt 

I februar 1853, fem og et halvt ar etter at de fe;rste hellige kom til Saltsj0dalen, 
holdt Brigham Young og andre breidre en seremoni hvor det forste spadestikk ble 
tatt for a pabegynne byggingen av Salt Lake tempel. To maneder senere hadde 
de nok en seremoni, hvor templets hj0rnestener ble lagt. Denne dagen fortalte 
president Young Kirkens medlemmer at han sa et syn av templet hver gang han 
sa pa stedet hvor det skulle bygges. 

President Young tegnet et utkast til templet slik han sa det i synet, og arkitekt 
Truman 0. Angell laget detaljerte planer for hvordan templet skulle bygges. 
President Young sendte bror Angell til England for a studere de praktfulle 
bygningene der, for at han skulle vite hvordan de skulle gjme templet vakkert og 
sterkt. President Young sa han 0nsket a se templet bli bygget sa solid at "det vii 
besta gjennom tusenarsriket" (sitert i Richard Neitzel Holzapfel, Every Stone a 
Sermon, s. 21). 

Arbeidere begynte a legge grunnvollen for templet. De brukte flere lag store 
sandstenblokker. Grunnmuren var mer enn 2,5 meter dyp, og mennene arbeidet 
pa den i fem ar. I mai 1858 ble arbeidet pa templet stanset en stund pa grunn av 
problemer med myndighetene i De forente stater. De forente staters president 
hadde heirt falske historier om at Kirkens medlemmer ikke rettet seg etter loven, 
sa han sendte en hcer for a gjenopprette orden. Brigham Young var redd for at 
hceren skulle 0delegge tempeltomten. Derfor lot han grunnvollen dekke med jord, 
slik at den sa ut som et vanlig jorde. 

Etter at problemene med myndighetene var l0st, ga president Young ordre om at 
grunnvollen skulle avdekkes. Arbeiderne oppdaget at noe av meirtelen og noen av 
de sma stenene mellom de store grunnvollsblokkene hadde sprukket og 
forskj0vet seg. Dette gjorde at noen av de store blokkene sprakk og ble ustabile. 
De ville ikke vcere god nok st0tte for templet. Arbeiderne fjernet de sma stenene 
og meirtelen og alle sandstenblokkene ned til det fmste laget og erstattet dem 
med harde granittblokker. Disse granittblokkene ble skaret til sa de skulle passe 
godt til hverandre, slik at det ikke var neidvendig med fyll eller meirtel for a jevne ut 
blokkene. 14 ar etter at byggingen pa templet startet, var utskiftingen i grunnvollen 
fullfort, og arbeiderne begynte a bygge veggene til templet. 

Stenblokker forarbeides 

De enorme granittblokkene til templet ble hugget ut i et stenbrudd i en fjelldal 32 
kilometer fra tempeltomten. Blokkene veide ·l'lere tonn hver og matte transporteres 
i vogner som ble trukket av oksespann. Det tok noen ganger fire dager a frakte en 
blokk fra fjellet til tempeltomten. Otte gikk vognene i stykker, eller tunge blokker 
falt av vognene og sprakk eller gikk i stykker. Da jernbanen kom til Utah i 1869, ble 
et spor lagt fra stenbruddet til tempeltomten, og damplokomotiver kunne 
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transportere mange blokker pa en eneste dag. Derfor gikk arbeidet pa tempi et 
mye raskere. 

Nar blokkene kom frem til tempeltomten, ble de formet til av dyktige stenhuggere. 
Noen blokker ble gravert med symboler som solen, manen og stjernene, 
paminnelser om viktige prinsipper i evangeliet som er apenbart i tempelordinanser. 
Utformingen og graveringen av hver stenblokk tok mange dager og noen ganger 
uker. Barna som bodde i nEBrheten av tempeltomten, likte a leke gjemsel blant de 
digre stenene som ventet pa a bli lagt pa plass. 

John Moyle var en av murerne som arbeidet pa templet. Hver mandag morgen 
gikk han 32 kilometer 'fra sitt hjem og til tempeltomten. Han arbeidet pa templet 
hele uken, og pa fredag gikk han sa 32 kilometer tilbake til sitt hjem for a ta seg av 
garden sin. Bror Moyle ble skadet i en ulykke, og benet hans matte fjernes, men 
han laget seg et treben. Han trente seg opp til a gamed trebenet til han klarte a 
utholde smertene. Sa gikk han pa trebenet sitt til Salt Lake City for a fortsette 
arbeidet pa templet. Han graverte ordene Helliget Herren pa 0stsiden av templet. 

Templet ful!fores og innvies 

39 ar etter at templet ble pabegynt, ble sluttstenen (den runde kulen 0verst pa det 
hroyeste spiret) lagt pa plass. 50 000 mennesker trengte seg sammen pa 
tempelplassen, og tusener ·flere Sa pa fra gatene eller bygninger i nEBrheten da 
president Wilford Woodruff, Kirkens 4. president, trykket pa en elektrisk bryter 
som fikk sluttstenen til a falle pa plass. Senere pa dagen ble statuen av engelen 
Moroni plassert pa sluttstenen. 

Templets interi0r ble gjort ferdig aret etter av snekkere, murere, malere og andre 
dyktige handverkere. Takene og trevirket ble dekorert med nydelig treskjEBrer
arbeid. Kunstnere som var opplEBrt i Europa, laget vakre murmalerier pa veggene i 
ordinansrommene. Det er bemerkelsesverdig at hele templets indre ble fullf0rt pa 
et ar. 

Templet ble innviet i april 1893. Den fmste innvielsessesjonen ble holdt 6. april, 
n0yaktig 63 ar etter at Kirken ble organisert, og litt mer enn 40 ar etter at templet 
ble pabegynt. Det var en kald og ufyselig dag, med sterk vind, regn og sne, men 
inne i templet var det fredelig og rolig. President Woodruff knelte og holdt 
innvielsesb0nnen. Etter b0nnen deltok forsamlingen i Hosianna-ropet og sang 
"Guds and som en ild", slik det var blitt gjort under tidligere tempelinnvielser (se 
leksjon 26 og 35). 

Mange som var til stede ved innvielsessesjonene, sa engler og hrorte himmelsk 
sang. President Woodruff sa senere: "Den himmelske hEBrskare var til stede under 
den [f0rste] innvielses[sesjonen]. Hvis forsamlingens 0yne kunne blitt apnet, ville 
de [ha] sett Joseph og Hyrum [Smith], Brigham Young, John Taylor og alle de 
gode menn som hadde levd i denne evangelieutdelingen sammen med oss, og 
likeledes [Jesaja] ... og alle de hellige profeter og apostler som hadde profetert om 
det siste dagers verk." (Sitert i LaRene Gaunt, '"The Power of God Was With Us"', 
s. 29. Se berikende aktivitet 1). 

De hellige begivenheter som fant sted under innvielsen av Salt Lake tempel, hjalp 
menneskene a frole Guds nEBrvEBr og stor EBrb0dighet for templet og dets 
ordinanser. Nar vi ser et tempel i dag, minner det oss om at var himmelske Fader 
og Jesus Kristus elsker oss og 0nsker at vi skal leve sammen med dem igjen. 



Leksjon 44 

Kyskhetsloven 

Minn barna om at for a kunne leve sammen med var himmelske Fader, Jesus 
Kristus og vare familier i den h0yeste grad av det celestiale rike, ma vi vcere viet i 
templet og holde de l0ftene vi inngar der (se L&p 131: 1-4). 

Henvis til grunnvollblokkene du brukte under oppmerksomhetsvekkeren, og pek 
pa blokken hvor det star "Etterlev kyskhetsloven". Forklar at a etterleve 
kyskhetsloven er noe av det vi ma gjme for a vcere verdige til a komme inn i 
ternplet. Denne delen av leksjonen forklarer hva kyskhetsloven er, og hvorfor det 
er viktig a etterleve den. 

Vis bildet av Adam og Eva. La barna forklare hvem disse er, og les sa, eller fa et 
barn til a Iese, Moses 2:27-28 h0yt, til og med ordene oppfyll Jorden. 

• Hva befalte var himmelske Fader Adam og Eva a gjme etter at de var gift? (Du 
ma kanskje forklare at "bli mange og oppfyll jorden" betyr a fa barn.) 

• Hvorfor var det viktig for Adam og Eva a fa barn? 

Minn barna pa at en av grunnene t1I at vi kom til jorden, var at vi skulle motta et 
legeme av kj0tt og ben. Forklar at som et ledd i sin plan for var lykke har var 
himmelske Fader gitt oss det privilegium a ta barn og forberede legemer som 
andre ander skal motta nar de kommer til jorden. Det inngar i var himmelske 
Faders plan for lykke at gutter og piker vokser opp, gifter seg i templet og blir 
fedre og m0dre. 

Forklar at fordi kraften til a fa barn er et sa hellig privilegium, har var himmelske 
Fader gitt oss bestemte instruksjoner nar det gjelder bruken av denne kraften. 
Disse instruksjonene kalles kyskhetsloven. Kyskhetsloven er en befaling om a 
holde seg seksuelt ren. Dette betyr at vi ikke skal ha seksuell forbindelse med 
andre enn var ektemann eller hustru. Kyskhetsloven innbefatter ogsa at vi skal 
vcere rene i ord, tanker og gjerninger. Vi skulle ikke si, tenke eller gj0re noe som 
viser manglende respekt for denne store kraften som var himmelske Fader har gitt 
oss. 

Fortell barna at Den hellige and kan hjelpe dem a vite om en handling er riktig eller 
gal. Fortell at hvis de har noen konkrete sp0rsmal om kyskhetsloven, skulle de 
sp0rre sine foreldre eller en annen voksen de stoler pa. 

Hjelp barna a forsta at a etterleve kyskhetsloven er sa viktig for var lykke at Satan 
vii friste oss til ikke a etterleve den. Etterhvert som barna blir eldre, vii de bli fristet 
til a bryte kyskhetsloven. Hvis de bygger opp en sikker rettferdighetsgrunnvoll og 
bestemmer seg na for a etterleve kyskhetsloven, vii de bli bedre i stand til a 
motsta fristelser. 

Diskusjons- og Studer f01gende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
anvendelsessp0rsmal leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du f01er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 

anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hva var noen av de utfordringene de hellige opplevde da de bygde Salt Lake 
tempel? Hva tror dere folk f01te da templet endelig var ferdig? Hvorfor er 
templer sa viktige? 

• Hva matte byggearbeiderne gj0re for at ternplet skulle bli staende gjennom 
tusenarsriket, slik Brigham Young 0nsket? Hvorfor var det n0dvendig a bygge 
templet pa en solid grunnvoll? Hvorfor er det n0dvendig a bygge vart liv pa en 

267 



268 

rettferdighetens grunnvoll? (Helaman 5:12.) Hvordan kan vi bygge denne 
grunnvollen? (Se berikende aktiviteter 2 og 3.) 

• Hvorfor er det sa viktig a gifte seg i templet? Hvilke velsignelser har var 
himmelske Fader lovet dem som gifter seg i templet og holder sine pakter? 
(L&p 131 :1-4, 132:19-21.) Minn barna pa at personer som gifter seg i templet 
og holder sine pakter, vii fa bo i den heiyeste grad i det celestiale rike sammen 
med sin himmelske Fader, Jesus Kristus og sine rettferdige familiemedlemmer. 

• Hvor lenge vii folk vcere gift hvis de blir beseglet i templet og holder sine pakter? 
(L&p 132:19, se berikende aktiviteter 4 og 5.) Forklar at de vii bli viet for tid og 
all evighet, noe som betyr at de vii vcere gift for alltid. 

• Hvor lenge vii folk vcere gift hvis de ikke blir beseglet i templet? (Til de deir, se 
L&p 132:15.) Hva vii skje med disse menneskene? (L&p 132:16.) Forsikre barna 
om at de som har familier som enna ikke er beseglet i templet, ikke skulle miste 
motet. De kan be, vcere et godt eksempel og fortelle sine foreldre hva de f0ler 
angaende det a bli beseglet som familie. De kan enna fa anledning til a bli 
beseglet til sine foreldre. 

• Hvorfor er det sa viktig a etterleve kyskhetsloven? Forklar at en av konsekven
sene av a vcere ulydig mot kyskhetsloven (og ikke omvende seg) er at man ikke 
er verdig til a fa komme inn i templet og delta i tempelordinanser, og derfor kan 
man ikke leve sammen med sin himmelske Fader og Jesus Kristus i det 
celestiale rike. 

• Be et barn Iese Lcere og pakter 46:33 heiyt. Hva betyr a 0ve dyd og hellighet? 
Forklar at a 0ve dyd betyr a holde vart sinn og vart legeme rent. Hvordan kan vi 
praktisere dyd hele tiden? (Se berikende aktivitet 2.) 

• Hvorfor skulle vi unnga vulgcer sprakbruk? Forklar at vulgcer sprakbruk ofte 
beskriver kroppen pa en lite respektfull mate. Minn barna om at kyskhetsloven 
ikke bare gjelder det vi gjm, men ogsa det vi tenker og sier. Var himmelske 
Fader 0nsker at vi skal omtale kroppen var og dens funksjoner med respekt. 
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Du kan bruke en eller flere av f0lgende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1 . Forklar at byggingen av Salt Lake tempel i Utah var oppfyllelsen av en profeti av 
Jesaja mange hundre ar for Jesu Kristi f0dsel. Les, eller la et barn Iese, Jesaja 
2:2. Papek at Salt Lake City ligger i Wasatch-fjellene i den vestlige del av De 
f orente stater. 

2. Lag f0lgende ordstrimler, gj0r alle like lange: 

Kie seg s0mmelig. 

Bruke rent og pent sprak. 

Bare se gode filmer, fjernsynsprogrammer og videoer. 

Bare se pa og Iese gode b0ker og blader. 

Lytte til oppl0ftende musikk. 

Holde legemet hellig og rent. 

Etterleve Visdomsordet. 

Tenke rene tanker. 

lkke ha stevnem0ter f0r vi er 16 ar gamle. 

Velge gode venner. 

Tegn en stor, ikke tilhugget grunnmursten pa tavlen (lag den stor nok til a gi 
plass til alle ordstrimlene) og merk den Kyskhet (se illustrasjonen). La barna late 
som om de er murere som ma forme denne stenen sa den passer helt i en 
sterk grunnvoll. 

KYSKHET 

Gi hvert barn en ordstrimmel. La dem Iese ordstrimlene h0yt og sa plassere 
dem i en rektanguloor form i tegningen av den uformede grunnmurstenen. Visk 
sa ut tegningen og la den ferdige rektanguloore grunnmurstenen bli staende. 
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Hjelp barna a forsta at nar de gj0r det som er regnet opp pa ordstrimlene, 
bygger de en sterk grunnvoll som hjelper dem a etterleve kyskhetsloven. 

Minn barna om at m0rtelen og de sma stenene som ble brukt i den f0rste 
grunnmuren til Salt Lake tempel, sprakk og forskj0v seg og gjorde at de store 
grunnmurstenene slo sprekker. Fa barna til a nevne handlinger som ville fa 
deres kyskhets grunnmursten til a sprekke, f .eks. a bruke vulg02rt sprak, Iese 
eller se pornografi eller bruke uanstendige kl02r. Oppfordre barna til a unnga 
slike handlinger. 

3. Forklar at president Spencer W. Kimball, Kirkens 12. president, sa at 
ungdommen tidlig i livet b0r ta avgj0relser som vii lede til celestialt ekteskap 
senere. Les, eller la et barn Iese, f01gende sitat: 

"Deter to typer av disse [avgj0relsene]: 'Dette vii jeg gj0re' og 'dette vii jeg ikke 
gj0re' ... Meget tidlig skulle ungdornmen begynne a leve etter en plan ... [De 
skulle] stikke ut en kurs for sin utdannelse, for en misjon, for a ·finne en ren 
kj02reste som kan bli en livsledsager, og som bestemmer seg for a gifte seg i 
templet og arbeide i Kirken. Nar en slik kurs er stukket ut og malet er satt opp, 
er det lettere a motsta mange 'fristelser og si 'nei' til den f0rste sigarett, 'nei' til 
den f0rste drink, ... 'nei' til ... umoralske [us0mmelige] handlinger." (Ti/give/sens 
mirakel, s. 219-220, uthevelser i originalen.) 

La barna sette seg mal de haper a na i livet og som vii hjelpe dem a bli verdige 
til a gifte seg i templet, slik president Kimball foreslo. Gi alle blyanter og papir, 
og la dem skrive Min plan for a gifte meg i temp/et pa papiret sitt. Under denne 
tittelen ber du dem skrive ordene Jeg vii -- og Jeg vii ikke --. Be dem skrive 
flere ting under hver overskrift, f.eks. "Jeg vii -- ga i kirken hver sabbatsdag, 
adlyde mine foreldre, ha gode venner, leve verdig til a komme inn i templet" eller 
"Jeg vii ikke -- lytte til musikk som jager Anden bort, se umoralske 
fjernsynsprogrammer eller filmer, banne eller bruke vulg02re ord." 

Hjelp barna a innse at de valgene de treffer i livet, bidrar til a bestemme hva 
slags person de blir. Ved a ha som mal a gifte seg i templet, vii de l1a hjelp til a 
treffe gode avgj0relser. 

4. Forklar at den dagen man gifter seg i templet, er en av de viktigste dager i hele 
ens liv. 

• Hvorfor er denne dagen sa viktig for dere? (Det er et betydningsfullt skritt mot 
a vende tilbake for a leve sammen med var hirnmelske Fader og Jesus 
Kristus i den h0yeste grad i det celestiale rike.) 

Hvis du har giftet deg i templet eller blitt beseglet i templet etter at du var gift, 
kan du fortE'.llle om dine f01elser for det som hendte den dagen du ble beseglet. 
Om mulig viser du bi Ider fra den dagen. Hvis du enna ikke er beseglet i 
templet, inviterer du, etter a ha fatt tillatelse fra Prim02rs president, noen som 
er beseglet, til a fortelle barna om sine f01elser for opplevelsen. 

5. Fortell f0lgende beretning av Heber J. Grant, Kirkens 7. president: 

F0r Salt Lake tempel var ferdig, matte Kirkens medlemmer i Salt Lake City reise 
til templet i St. George i Utah, en reise pa ca. 500 kilometer, for a delta i 
tempelordinanser. President Grant forklarte: 

"Jeg vii alltid v02re takknemlig, helt til min d0dsdag, for at jeg ikke lyttet til noen 
av mine venner da jeg som ung mann, enna ikke 21 ar, tok uleiligheten med a 
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reise hele veien ·fra Utah county til St. George for a gifte meg i St. George 
tempel. .. Det var en lang og besvcerlig tur den gangen, over darlige og usikre 
veier, og reisen tok flere dager hver vei. 

Mange radet meg til ikke a gj0re det - ikke reise den lange veien ned til St. 
George for a bli gift. De fortalte meg at jeg kunne fa stavspresidenten eller 
biskopen til a vie meg, og nar sa Salt Lake tempel ble ferdig, kunne jeg dra dit 
med min hustru og mine barn og bli beseglet til henne og fa vare barn beseglet 
til oss for evigheten. 

Hvorfor h0rte jeg ikke pa dem? Fordi jeg 0nsket a bli viet for tid og evighet -
fordi jeg 0nsket a starte livet riktig. Senere fikk jeg grunn til a glede meg stort 
over min avgj0relse om a gifte meg i templet den gangen, istedenfor a vente til 
et senere og tilsynelatende mer beleilig tidspunkt. .. 

Jeg var til stede ved en konferanse i en av stavene, og en av mine d0tre ... [talte 
og] sa: 'Jeg er Herren svcert takknemlig for at jeg ble riktig f0dt, f0dt [i] pakten, 
f0dt av foreldre som var riktig gift og beseglet i Herrens tempel.' 

Jeg fikk tarer i 0ynene, for hennes mor d0de f0r Salt Lake tempel ble fullf0rt, og 
jeg var takknemlig for at jeg ikke hadde lyttet til forslagene fra mine venner som 
hadde fors0kt a overtale meg til ikke a reise til St. George tempel for a gifte 
meg. Jeg var svcert takknemlig for den inspirasjon jeg fikk og den avgj0relsen 
jeg tok om a starte livet riktig." (Gospel Standards, red. G. Homer Durham [Salt 
Lake City: Improvement Era, 1941], s. 359-360.) 

6. Hjelp barna a lcere den 13. trosartikkelen utenat. Dmft hvilken forbindelse deter 
mellom denne og kyskhetsloven. 

7. Syng eller fremsi teksten til en eller 1'1ere av f0lgende sanger: "Min Gud ga meg 
et tempel" (Barnas sangbok, s. 73), "I all evighet" (Barnas sangbok, s. 98), "Jeg 
ser var Herres tempel" (Barnas sangbok, s. 99), "Vag gjme rett" (Barnas 
sangbok, s. 80), "Jeg vii f01ge Guds plan" (Barnas sangbok, s. 86). 

Beer vitnesbyrd om betydningen av a rette seg etter kyskhetsloven og !eve verdig 
til a komme inn i templet. Fortell barna at hvis de holder seg verdige til a komme 
inn i templet, vii de finne sann lykke og bli i stand til a leve med sin himmelske 
Fader og Jesus Kristus og sine rettferdige familiemedlemmer i evigheten i den 
h0yeste grad i det celestiale rike. 

Foresla at barna leser Lcere og pakter 131 :1-4 og 132:15-21 hjemme for a 
repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Lorenzo Snow mottar en 
apenbaring om tiende 

A hjelpe barna a ta et 0nske om a betale ·full tiende. 

1. Be om Andens veiledning og studer de historiske beretningene i leksjonen, 
Malaki 3:8-12 og Lrere og pakter 64:23, 119:4. Studer sa leksjonen og avgj0r 
hvordan du vii lrere barna de historiske beretningene. (Se "Forberedelse til 
leksjonen", s. VI og VII og "Undervis ·fra Skriften og historiske beretninger", s. VII 
og IX.) 

2. Tilleggslesning: Evangeliets prinsipper (31110 170), kapittel 32. 

3. Velg diskusjonsspmsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp til a oppna forms.let med leksjonen. 

4. Lag en tegning av en gaveeske pa kul0rt papir til hvert barn (se illustrasjonen), 
eller tegn flere gaveesker pa tavlen feir klassen begynner. 

5. N0dvendig materiel!: 
a. Bibelen og Lrere og pakter til hvert barn. 
b. En blyant til hvert barn. 
c. Bilde 5-58, Lorenzo Snow. 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Gi hvert barn en tegning av en gaveeske (eller henvis til gaveeskene du har 
tegnet pa tavlen). Be barna tenke seg at deter en velsignelse fra var himmelske 
Fader i hver eske. 

• Hvilke velsignelser kan vi kanskje 'finne inne i disse eskene? 

Gi hvert barn en blyant og be dem skrive en velsignelse var himmelske Fader har 
gitt oss, utenpa esken. La barna dele sine svar med hverandre og stille ut eskene 
sine pa tavlen, bordet eller gulvet. (Hvis du har tegnet gaveeskene pa tavlen, ber 



Historiske 
beretninger 

du barna nevne noen velsignelser. Mens de gj0r det, skriver du en velsignelse i 
hver eske pa tavlen.) 

• Hva ma vi gj0re for a motta var himmelske Faders velsignelser? 

Godta barnas svar, og forklar sa at en ting vi ma gj0re, nevnes i Malaki 3:·10. Be et 
barn Iese den fmste setningen i Malaki 3:"10 h0yt (til og med forradshuset) mens 
de andre barna folger med i sine egne bibler. Forklar barna at de vii lffire mer om 
tiende og de velsignelsene vi mottar ved a betale full tiende, i denne leksjonen. 

Lffir barna om koloniseringen av Utah territorium under ledelse av Brigham Young, 
slik det beskrives i f0lgende historiske beretninger. Deretter hjelper du barna a 
forsta hvordan det a betale tiende velsignet folk i St. George under en alvorlig 
tmke, og hvordan tiendepenger gjm Kirken i stand til a utf0re Herrens verk. 
Understrek hvordan Kirkens medlemmer blir velsignet, bade personlig og som 
kirke, nar de betaler full tiende. 

Nye bosetninger etableres 

I l0pet av de helliges ti fmste ar i Utah etablerte Brigham Young ca. hundre 
kolonier (nye bosetninger) utover Utah territorium. Tusenvis av medlemmer ankom 
hvert ar, og alle trengte et sted a bo. President Young sendte folk nordover, 
sydover, 0stover og vestover fra Salt Lake City for a finne og opprette bosetninger 
der det var nok vann, fruktbar jord og andre n0dvendige ressurser, og hvor 
nybyggerne kunne Vffire trygge mot angrep fra fiendtligsinnede indianere. 

Brigham Young valgte kloke og dyktige menn til a lede disse koloniene. Biskoper, 
presiderende eldster og stavspresidenter overvaket byggingen av byer sa vel som 
utviklingen av ward og grener. Nar en ny koloni skulle opprettes, fikk ofte familiene 
som ble kalt til a opprette kolonien, underretning om sitt kall nar de h0rte 
president Young bekjentgj0re navnene deres pa en generalkonferanse. Andre 
ganger valgte president Young ledere for kolonien, og lederne fant sa andre 
familier som var villige til a flytte til den nye kolonien sammen med dem. Nar 
Kirkens medlemmer kom til Utah fra 0ststatene, ble de vanligvis anvist bosted i en 
av de nye koloniene. De ble ofte tildelt et bosted i henhold til sine ferdigheter. Hver 
bosetning trengte en mengde forskjellige arbeidere, f.eks. b0nder, snekkere, 
murere, slaktere, bakere og lffirere. 

lkke alle var glade for a flytte til de nye koloniene, men de hellige var vanligvis 
lydige og gjorde det profeten ba dem om. En gang var alle nybyggerne i Nephi i 
Utah samlet for a 0nske president Young og andre ledere i Kirken velkommen til 
byen sin med korps, faner og en gangvei pyntet med gmnne grener og blomster. 
Byens unge kvinner var alle kledd i hvitt da de skulle treffe profeten. En av disse 
unge kvinnene var den 15 ar gamle Elizabeth Claridge. 

Etter at de hadde spist en bedre middag hjemme hos noen av lokalbefolkningen, 
avholdt president Young og de andre lederne et ettermiddagsm0te for alle de 
hellige i Nephi. Da m0tet nffirmet seg avslutning, leste president Young navn pa 
noen menn som var kalt til a flytte med sine familier lenger sydover og bosette seg 
i et omrade kalt "Gj0rmehullet". Folk visste ikke hvem som ville bli kalt, for 
president Young leste navnene. Samuel Claridge, Elizabeths far, var en av 
mennene som ble kalt. Da Elizabeth h0rte farens navn, grat hun, for hun 0nsket 
ikke a flytte fra hjemmet sitt. Faren til piken som satt ved siden av Elizabeth, ble 
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ogsa kalt, og piken sa til Elizabeth: "Hvorfor synes du dette er sa ille? Min far er 
ogsa kalt, men du ser at jeg ikke grater, for jeg vet at han ikke vii dra." 

"Deter nettopp forskjellen," svarte Elizabeth. "Min far er kalt, og jeg vet at han VIL 
ORA, og at ingenting kan hindre ham i det. Han unnlater aldri a gj0re noe nar han 
blir kalt, og sa vondt jeg enn synes det er, ville jeg skamme meg om han ikke 
reiste." Selv om det var hardt for Elizabeth a forlate hjem og venner, visste hun at 
familien hennes ville bli velsignet hvis faren adl0d Herren og aksepterte dette kallet 
om a opprette en ny koloni. (Se S. George Ellsworth, Samuel Claridge: Pioneering 
the Outposts of Zion, s. 80-81.) 

De he!!ige bygger tiendehus 

President Young 0nsket at de hellige i bosetningene skulle klare a dekke sine egne 
behov, sa han instruerte dem om a bygge tiendehus, eller biskopens lagerhus, pa 
hvert sted. De hellige trengte lagerhus til oppbevaring av tienden, for pa den tiden 
ble det meste av tienden betalt i naturalier. Det vii si at folk istedenfor a betale 
penger, betalte sin tiende med varer de produserte. En bonde tok for eksempel 
hvert tiende egg h0nene hans la, med til lagerhuset som sin tiende. Folk kom med 
mat de hadde dyrket, dyr de hadde alet opp, og varer de hadde produsert 
hjemme, til tiendehusene. Mange betalte ogsa tiende i form av arbeid. Da arbeidet 
de en av ti dager pa forskjellige prosjekter i Kirken istedenfor a arbeide pa sitt 
eget. Ca. en tredjedel av den tienden som ble samlet inn pa hvert sted, ble brukt 
til a dekke behov hos de hellige pa dette stedet, og resten ble sendt til tiende
kontoret i Salt Lake City for a brukes til Kirkens generelle behov. 

En dag kj0rte Mary Fielding Smith, enken etter Hyrum Smith, til tiendekontoret i 
Salt Lake City for a betale sin tiende med et lass av de beste potetene hun hadde 
dyrket. En av kontorfunksjoncerene ved tiendekontoret skjente pa henne, og sa: 
"Deter en skam at du skulle beh0ve a betale tiende, s0ster Smith." Mary svarte: 
"Du burde skamme deg, William. Ville du nekte meg en velsignelse? Hvis jeg ikke 
betalte min tiende, ville jeg vente at Herren holdt tilbake sine velsignelser fra meg. 
Jeg betaler ikke min tiende bare fordi det er Guds lov, men fordi jeg venter a motta 
en velsignelse ved a gjme det. Ved a holde denne og andre lover venter jeg at det 
vii ga meg godt, og at jeg vii vcere istand til a fors0rge mine barn." 

Joseph F. Smith, Marys s0nn, skrev at Mary virkelig hadde fremgang ved a adlyde 
Guds bud. Familien hadde alltid nok a spise, og de utviklet ogsa sterke vitnesbyrd. 
Joseph F. fortalte: "Da William Thompson fortalte min mor at hun ikke burde 
betale tiende, syntes jeg han var en av de fineste menn i verden ... Jeg matte selv 
arbeide og slite og streve. Jeg matte hjelpe til med a pl0ye akeren, sette poteter, 
hyppe poteter og ta opp poteter, og alle slags plikter, for derefter a lesse en vogn 
full av de aller beste potetene vi hadde, og frasortere dem som var annenrangs, 
og bringe lasset til tiendekontoret. Jeg syntes pa min barnslige mate at det virket 
litt hardt, spesielt nar jeg sa noen av mine lekekamerater ... l0pe omkring og leke, 
ri pa hester og ha det morsomt, mens de sa a si aldi'i gjorde et arbeidsslag i sitt 
liv ... Vel, etter noen fa ars erfaring forandret jeg mening og fant ut at min mor 
hadde rett, og at William Thompson tok feil ... [A betale tiende] er en av mine 
velsignelser, og jeg har ikke i sinne a la noen bemve meg denne glede." 
(Lreresetninger i evangeliet, s. 197-198.) 
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Lorenzo Snows apenbaring om tiende 

I a.renes l0p fortsatte nybyggerkoloniene i Utah a ha fremgang. Telegrafen ble 
oppfunnet og gjorde det lettere for folk a kommunisere med andre langt borte. 
Jernbanen ble bygd tvers over hele De forente stater og gjorde det lettere for folk 
a reise og for folk i Utah a fa forsyninger fra mer utbygde omrader. Kirken hadde 
problemer med myndighetene i De forente stater og med indianerne i Utah
omradet, men alt dette ble til slutt rettet pa. President John Taylor ble Kirkens 
president da Brigham Young d0de. Han ble etterfulgt av president Wilford 
Woodruff, som ble etterfulgt av president Lorenzo Snow (vis bildet av Lorenzo 
Snow). 

Da Lorenzo Snow ble Kirkens femte president, hadde Kirken stor gjeld. Det hadde 
vcert kostbart for Kirken a l0se konfliktene med myndighetene, og det fantes ikke 
lenger nok penger til a betale for alt Kirken trengte. President Snow ba oppriktig 
for a fa vite hva han skulle gjme med dette alvorlige problemet. B0nnen hans ble 
ikke besvart umiddelbart, men han fikk en f01else av at han skulle bes0ke St. 
George og andre byer i syd-Utah. Han visste ikke hvorfor han skulle reise til syd
Utah, men han visste han matte adlyde Den hellige ands tilskyndelser. Han og 
andre ledere i Kirken reiste til St. George med tog og med hest og vogn. 

Pa den tiden president Snow var pa bes0k, hadde det ikke regnet i syd-Utah pa 
mange maneder. Mens Kirkens ledere reiste sydover, la president Snow merke til 
den t0rre jorden og de t0rste plantene og dyrene. Uten regn visste ikke 
innbyggerne i Syd-Utah hvordan de skulle kunne dyrke den maten de trengte til 
livets opphold. 

Den 17. mai 1899 talte president Snow pa en konferanse i St. George. Under 
talen stoppet han plutselig. Det var stille i salen mens alle ventet pa at han skulle 
tale. Dahan begynte a snakke igjen, var msten hans kraftig, og folk forsto at han 
talte under Herrens inspirasjon. Han sa: "Herrens ord lyder: Tiden er na kommet 
for enhver siste-dagers-hellig ... til a gj0re Herrens vilje og betale full tiende. Dette 
er Herrens ord til dere, og det vii vcere Herrens ord til hver eneste by og bygd i 
hele Sions land." (Se Guds rike gjenopprettet, s. 429.) 

President Snow fortalte de hellige at Herren ikke hadde behag i dem fordi de ikke 
hadde betalt sin tiende. Han lovet folket at hvis de betalte sin tiende, ville det 
komme regn, og de ville bli i stand tll a plante og h0ste gode avlinger. 

Etter sin tale i St. George msket president Snow at hele Kirken skulle fa vite om 
den apenbaringen han hadde mottatt. Pa veien tilbake til Salt Lake City stoppet 
han pa mange steder for a tale om tiendeloven til folket, og da han kom tilbake til 
Salt Lake City, sammenkalte han til et viktig m0te i templet for a tale til 
prested0msledere om tiende. I en tale sa han: "De fattigste blant de fattige kan 
betale tiende, Herren krever det av oss ... Enhver skulle betale tiende ... Loven skal 
adlydes ... Og vi skal betale var gjeld ... Gud velsigne dere." (Sitert i Carter E. Grant, 
Guds rike gjenopprettet, s. 430.) De hellige overalt aksepterte det president Snow 
sa og begynte a betale tiende. 

President Snow ventet spent pa rapporter om vceret i syd-Utah. En maned gikk, 
sa to maneder, men det kom ikke noe regn. Folk i St. George betalte ikke bare en 
full tiende, men ga enda mer som offergaver til Herren. Profeten ba enda mer 
inderlig om at Herren matte velsigne folket. Han hadde lovet dem regn hvis de ville 
betale sin tiende. Endelig, 2. august 1899, mottok han et telegram som l0d: 
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"Regn i St. George." De hellige ble velsignet og kunne h0ste avlingene sine den 
h0sten. 

Aret etter president Snows apenbaring bidro de hellige med dobbelt sa mye i 
tiende som de hadde gjort de foregaende to arene. De hellige i St. George ble 
ikke bare velsignet med regn, men i l0pet av atte ar kunne Kirken betale hele sin 
gjeld. Siden da har Kirken alltid hatt nok penger til a utf0re Herrens verk fordi 
trofaste medlemmer av Kirken betaler sin tiende. 

Diskusjons- og Studer f01gende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
anvendelsessp0rsmal leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du feller best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 

anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

Berikende 
aktiviteter 

276 

• Hvordan fikk Kirkens medlemmer vite at de var kalt til a opprette nye kolonier i 
Utah-territoriet? Hvordan viste de sin tro ved a bosette seg pa disse nye 
stedene? 

• Hvorfor betalte Mary Fielding Smith tiende selv om hun hadde lite penger og 
eiendeler? lnnby barna til a snakke om erfaringer med at de eller deres familier 
har blitt velsignet fordi de har betalt tiende. 

• Hvorfor reiste president Snow til St. George? (Den hellige and tilskyndet ham til 
a reise.) Hvordan ble president Snow velsignet fordi han fulgte Den hellige ands 
tilskyndelser? Hvordan blir vi velsignet nar vi f0lger Den hellige ands 
tilskyndelser? 

• Hva var president Snow bekymret over da han reiste til St. George? (Kirkens 
gjeld.) Hva var medlemmene i St. George bekymret over? (T0rken.) Hvordan sa 
Herren at de hellige kunne l0se begge disse problemene? 

• Hvorfor betaler vi tiende? Hva gj0r vi hvis vi unnlater a betale full tiende? (Malaki 
3:8.) Hvorfor er tienden Herrens penger? Minn barna pa at alt pa jorden ble 
skapt av Jesus Kristus under var himmelske Faders ledelse. Alt vi tjener eller 
mottar pa jorden, er en gave fra dem. 

• Hva lover Herren dem som betalerfull tiende? (Malaki 3:10-12, L&p 64:23.) Hva 
er full tiende? (L&p 119:4. Se berikende aktivitet 1 .) Forklar at a betale full tiende 
vii si a betale en tiendedel av var inntekt, eller det vi tjener, til Herren. 

• Hvordan ble de hellige i St. George velsignet fordi de betalte tiende? Hvor lenge 
ventet de for regnet kom? Hvordan viste de hellige sin tro mens de ventet pa 
regnet? 

• Hvordan ble Kirken velsignet da medlemmene begynte a betale full tiende? 
Hvordan fortsetter Kirken a bli velsignet i dag fordi medlemmer betaler tiende? 
Hvordan brukes tiendepengene? (Se berikende aktivitet 3.) 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1 . Minn barna pa at full tiende er en tiendedel av inntekten var, eller av det vi tjener. 
Skriv forskjellige pengebel0p pa tavlen, og vis barna hvordan de regner ut en 
tiendedel av hvert bel0p. Del ut papir og blyant til hvert barn, og la barna regne 
ut hva de skulle betale i tiende av fiere forskjellige pengebel0p (for yngre barn 
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kan du ta med virkelige gjenstander, f .eks. mynter eller frukter, og hjelpe barna 
med a regne ut tienden som skal betales av gjenstandene). Legg vekt pa 
betydningen av a betale fulle ti prosent av inntektene som tiende. Betaler vi 
mindre enn dette, er vi ikke CBrlige overfor Herren. 

Du kan gjerne gi barna hver sin bidragsseddel for tiende og andre offergaver og 
vise dem hvordan de skal fylle den ut riktig. 

2. For a hjelpe barna a forsta at de velsignelsene vi mottar ved a betale tiende, 
ikke alltid kommer i form av penger, skriver du f01gende velsignelser pa 
papirlapper og legger dem i en eske (du kan gjerne bruke papirlapper som er 
formet som gaveesker, slik som i oppmerksomhetsvekkeren): 

• Forstaelse av Jesu Kristi evangelium 

• Sterkt vitnesbyrd 

• NEBrhet til var himmelske Fader 

• Styrke til a etterleve evangeliet 

• Evne til a VCBre et godt eksempel for familien 

• Fred og glede 

• Evne til a tjene andre uselvisk 

• Evig liv 

• Nok penger til vart behov 

Les eller la et barn Iese f01gende sitat av eldste Melvin J. Ballard, som var 
medlem av De tolv apostlers quorum: 

"Herren har lovet at den mann og kvinne som betaler sin CBrlige tiende, skal 
VCBre sikret, [men] han lover ikke a gj0re dem rike, ikke pa materielle eiendeler. 
Herrens stmste velsignelser er andelige og ikke materiel le." (Sitert i The 
Teachings of Ezra Taft Benson [Salt Lake City: Bookcraft, 1988], s. 4 72-4 73.) 

La sa ett barn om gangen velge en lapp og Iese uttalelsen h0yt. Dmft verdien av 
disse velsignelsene med barna og hvordan det a betale tiende kan hjelpe oss a 
oppna disse velsignelsene. 

3. Gi hvert barn en lapp med f01gende uttalelser om hvordan tiendepenger blir 
brukt (forklar uttalelsene om n0dvendig). 

• Bygge m0tehus, templer og andre bygninger for Kirken 

• Betale for wards- og stavsaktiviteter og leksjonsb0ker 

• Betale for lys, varme og vedlikehold av m0tehus 

• Betale reiseutgifter og skaffe utstyr for misjonCBrer 

• Betale reiseutgifter og andre utgifter for generalautoriteter 

• Skaffe datamaskiner til bruk i tempelarbeid og slektshistorisk arbeid 

• Hjelpe til med a utgi Kirkens tidsskrift 

• Kringkaste Kirkens satellittprogrammer 

• Oversette og utgi Skritten 
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La et barn tegne pa tavlen noe som illustrerer bruken av tiendepenger som er 
beskrevet pa lappen hans/hennes. La de andre barna pmve a gjette hva det 
forestiller. Gjenta til alle barna har hatt hver sin tur. 

4. Les og dmft folgende sitat av Heber J. Grant, Kirkens 7. president: 

"Tiende er en lov fra Gud, og det a betale tiende medforer fred og glede for den 
siste-dagers-hellige som gjm det. Det mennesket som er absolutt aarlig overfor 
Herren, opplever a f0le tilfredshet i sitt hjerte ... 

Jeg kan snakke [om] tiende, for helt fra jeg var liten og tjente penger, har jeg 
betalt tiende. Jeg har vaart aarlig overfor Herren, og jeg er villig til a vaare det og 
har vaart det alle mine dager - det vii si, a vaare aarlig overfor Herren forst." 
(Gospel Standards, red. G. Homer Durham [Salt Lake City: Improvement Era, 
1941], s. 60, 63.) 

Forklar at vi ved utgangen av hvert ar har anledning til a erklaare at vi har vaart 
fullstendig aarlige overfor Herren i 0konomiske saker. Dette m0tet kalles 
tiendeoppgjmet, og der er vi sammen med biskopen (eller grenspresidenten) og 
forteller ham om vi betaler full tiende eller ikke. 

Hjelp barna a rollespille et tiendeintervju. Et barn er biskopen, og resten av 
barna utgjm en familie hvor alle betaler full tiende. La "biskopen" spmre hvert 
familiemedlem om vedkommende har betalt full tiende, og la hvert 
familiemedlem svare. 

5. Fortell folgende historie med egne ord: 

"Da julen naarmet seg [i aret 1929], var mange arbeidsledige. 

Var famllie var blant de heldige ... Mannen min hadde fremdeles arbeid. 

Men bare en uke for jul ble det helt uventet slutt pa arbeidet hans. Da han kom 
hjem med den siste l0nningssjekken, som var pa 63 dollar, var var forste tanke: 
'Hvordan skal vi bruke pengene?' 

Vi hadde hermetisert rikelig med frukt og gmnnsaker, og vi hadde en ku og 
noen h0ner som ga oss melk, smm og egg. Matforradet vart var rikelig, derfor 
planla vi a bruke noen penger pa julegaver til vare tre sma barn, som var seks, 
fire og ett ar gamle. 

Sa bekjentgjorde biskopen at han ville avholde tiendeoppgjm neste helg. Vi 
hadde betalt noe tiende hver maned, men ikke fullt ut. Vi hapet alltid at 
0konomien var skulle forbedre seg og gj0re det mulig a komme a jour. 

Etter litt bokf0ring fant vi ut at vi skyldte biskopen n0yaktig 60 dollar hvis vi 
skulle vaare a jour med full tiende ved arets slutt. Aldri hadde 60 dollar virket 
som et sa enormt bel0p! Vi laarte en av de stmste lekser i livet: 'Vaar aarlig 
overfor Herren hver l0nningsdag.' 

... Vi bestemte oss for a spasere hjem tll biskopen og gi ham de 60 dollarene 
f0r vi ble fristet til a bruke noen av dem . 

.. . Vi hadde 'fremdeles tre dollar igjen til juleinnkj0p. Neste dag ... kj0pte vi en 
liten boks med sort maling og en med md ... Min mann og jeg arbeidet i mange 
timer etter at barna var sovnet, og laget leker av trebiter og malte dem. Jeg 
sydde t0ydyr og laget en filledukke . 

.. . Vi satte oss fore a glede oss over julen tross var pengemangel. 
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Omkring midten av januar ble min mann oppringt og tilbudt arbeid for 150 dollar 
pr. maned. Det virket som en formue for oss! Fra da av og til sin d0dsdag var 
min mann aldri arbeidsledig, og vi hadde fremgang bade andelig og 0konomisk. 

I Malaki 3:10 /eser vi: 'Brer he/e tienden inn i forradshuset, sa det finnes mat i 
mitt hus. Pmv meg pa denne maten, sier Herren, hrerskarenes Gud, om jeg 
ikke vii apne himmelens luker for dere og 0se ut velsignelser over dere i rikelig 
ma/!' 

Vi aksepterte utfordringen, og velsignelsene fulgte virkelig." (Jennie N. Ernstrom, 
"Tithing Came before Presents", Ensign, des. 1988, s. 41.) 

6. Vis en del av "Himmelens sluser" (30 min.) fra Multivideo 1 (56106 170). Med 
godkjennelse fra Primrers president kan videoen vises for alle Djerv-klassene i 
samlingsstunden (den kan deles i to). 

7. Hje/p barna a /rere Ma/aki 3:1 O utenat. 

Brer vitnesbyrd for barna om at de vii bli bade andelig og timelig ve/signet nar de 
adlyder tiendeloven. Du kan gjerne fortelle om en gang du b/e velsignet fordi du 
betalte tiende. 

Foresla at barna leser Malaki 3:8-12 hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a forte/le sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et sp0rsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Hvordan styrke vart vitnesbyrd 
om det gjengitte evangelium 

A styrke barnas vitnesbyrd om at Jesus Kristus gjenopprettet sin sanne kirke 
gjennom profeten Joseph Smith, og at Jesus Kristus leder Kirken i dag. 

1. Be om Andens veiledning og studer 2. Nephi 28:30, Ether 4:11 og folgende 
skriftsteder som beskriver hva et vitnesbyrd bestar av: 

a. LCBre og pakter 19:16-19, 46:13, 76:22-23, Joseph Smith- Historie 1 :17 
(Jesus Kristus er var himmelske Faders S0nn og var Freiser). 

b. LCBre og pakter 21 :1-3, 135:3, Joseph Smith - Historie 1 :33 (Joseph Smith 
var den profeten som Jesus Kristus gjenopprettet sin kirke pa jorden 
gjennom). 

c. Moroni 10:3-5, LCBre og pakter 17:6 (Mormons bok er sann). 

d. LCBre og pakter 1 :30, 115:4, Joseph Smith - Historie 1: 10-19 (Jesu Kristi 
Kirke av Siste Dagers Hellige er den eneste sanne kirke). 

e. LCBre og pakter 1 :38; 21: 1, 4; 28:6-7 (Vi ledes av en levende prof et i dag). 

Studer sa leksjonen og avgjm hvordan du vii ICBre barna historien fra Skriften. 
(Se "Forberedelse ti! leksjonen", s. VI og VII og "Undervis fra Skriften og 
historiske beretninger", s. VI I og IX.) 

2. Tilleggslesning: Evangeliets prinsipper (31110 170), kapittel 16 og 17. 

3. Velg diskusjonssp0rsmal og berikende aktiviteter som vii engasjere barna og gi 
dem den beste hjelp ti! a oppna formalet med leksjonen. 

4. Lag f01gende ordstrimler: 

Jeg kan styrke mitt vitnesbyrd om at -

Jesus Kristus er var rlimmelske 
Faders S0nn og var Freiser. 

Joseph Smith var den profeten som Jesus Kristus 
gjenopprettet sin kirke pa jorden gjennom. 

Mormons bok er sann. 

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er 
den eneste sanne kirke. 

Vi ledes av en levende profet i dag. 
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Oppmerksomhets
vekker 

5. Ncidvendig materiel!: 
a. Mormons bok, Lcere og pakter og Den kostelige perle til hvert barn. 
b. l\Joen fa oppslagsb0ker, som f.eks. en ordbok eller et leksikon, blader, som 

f.eks. Spesielt for barn, eller skoleb0ker som passer i Primcer. 
c. Et bilde av den levende profet ('fra mcitehusets bibliotek eller Lys over Norge), 

utvalgte bilder fra tidligere leksjoner for a illustrere de begivenhetene du 
repeterer mens du underviser i beretningen fra Skriften. 

Be et barn holde apningsbcinn. 

Skriv ordet kunnskap pa tavlen. 

• Hvordan lcerer dere noe nytt eller tilegner dere kunnskap? 

Gi oppslagsb0kene, bladene eller skoleb0kene til barna, og la dem raskt 'finne 
noen opplysninger de kort kan dele med klassen. (Hvis du har flere barn enn 
bciker, kan du la barna arbeide pa lag.) La barna fa dele sine opplysninger med 
klassen. Forklar at det er viktig a erverve seg kunnskap, men a vite at Jesu Kristi 
evangelium er sant, er den viktigste av all kunnskap. Denne kunnskapen kalles et 
vitnesbyrd. Skriv ordet vitnesbyrd ved siden av ordet kunnskap pa tavlen. 

• Hvordan far dere et vitnesbyrd? 

Les 2. Nephi 28:30 sammen med barna, og dmft hva dette verset betyr. Forklar at 
vi far et vitnesbyrd om evangeliet litt etter litt. Etterhvert som vi lcerer litt om 
evangeliet og etterlever dette, vii vi lcere mer og styrke var tro pa det vi allerede har 
lcert. Nar vi etterlever evangeliets prinsipper, vii Den hellige and hjelpe oss a vite at 
de er sanne. Be barna lytte til f01gende sitat for a oppdage hvordan president 
Joseph F. Smith, Kirkens 6. president, fikk sitt vitnesbyrd. Les, eller la et barn Iese, 
sitatet: 

"Jeg gikk ofte ut og ba Herren vise meg et eller annet fantastisk, saledes at jeg 
kunne fa et vitnesbyrd. Men Herren holdt undere ti I bake "fra meg og viste meg 
sannheten regel pa regel, bud pa bud, litt her og litt der ... Han beh0vde ikke a 
sende en engel fra himlene for a gjcire dette, .. Ved den levende Guds Ands stille 
hvisken ga han meg det vitnesbyrd jeg har idag." (L89resetninger i evangeliet, s. 
11--18.) 

Papek at selv om Joseph F. Smith ble profet, fikk han ikke sitt vitnesbyrd pa en 
bemerkelsesverdig mate, men litt etter litt. 

Fortell barna at de i denne leksjonen skal dmfte noen av de viktigste bestand
delene i et vitnesbyrd om evangeliet, repetere det de allerede vet om disse 
bestanddelene, og lcere hvordan de kan styrke sitt eget vitnesbyrd om evangeliet. 

Historie 'fra Skriften Vis ordstrimmelen Jeg kan styrke mitt vitnesbyrd om at-. Dr0ft med barna hva et 
vitnesbyrd er. Forklar at et vitnesbyrd er kunnskap, bekreftet av Den hellige and, 
om at noe er sant. Hjelp barna a forsta at nar vi studerer evangeliet og ber 
angaende det vi lcerer, vii Den hellige and hjelpe oss a vite at Jesu Kristi 
evangelium er sant. 

Sett opp resten av ordstrimlene, en om gangen. For hver ordstrimmel bruker du 
de skriftstedene som er oppf0rt under "Forberedelse", og diskusjons- og 
anvendelsessp0rsmalene for a forklare barna de viktigste bestanddelene i et 
vitnesbyrd om Jesu Kristi evangelium. Du kan gjerne repetere (eller la barna 
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repetere) begivenheter dere har gjennomgatt i tidligere leksjoner, og vise aktuelle 
bilder, for a hjelpe barna a forsta hva et vitnesbyrd bestar av. 

Nar dere har dmftet ordstrimlene, hjelper du barna a forsta at den gode f01elsen vi 
far nar vi hmer disse tingene - at Jesus Kristus er var himmelske Faders S0nn og 
var Freiser, Joseph Smith var den profeten som Jesus Kristus gjenopprettet sin 
kirke gjennom pa jorden, Mormons bok er sann, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers 
Hellige er den eneste sanne kirke, og at vi blir ledet av en levende profet i dag - er 
et vitnesbyrd fra Den hellige and om at dette er sant. 

Hjelp barna a forsta at de allerede har begynnelsen til et vitnesbyrd. For a styrke 
sitt vitnesbyrd kan de studere evangeliet, be angaende det, adlyde var himmelske 
Faders bud og dele sitt vitnesbyrd med andre (se berikende aktivitet 1, 2, 3 og 5). 
Forklar at nar vi bcerer vart vitnesbyrd for andre, skulle vi ta med de viktigste 
bestanddelene i et vitnesbyrd. 

Studer f0lgende sp0rsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du f0\er best vii hjelpe barna a forsta Skriften og 
anvende prinsippene pa seg se\v. Nar du leser skriftstedene sammen med barna i 
klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvem er Jesus Kristus? (JS-H 1 :17.) Hvordan er Jesus var Freiser? (L&p 19:16-
19, 46:13.) Hvordan kan vi vite at Jesus Kristus er var Freiser? 

• Hva lcerte dere om Jesus Kristus da dere lcerte om Det fmste syn og om at 
Jesus Kristus viste seg i Kirtland tempel? Hvordan bidrar dette til a styrke deres 
vitnesbyrd om at Jesus Kristus er Guds S0nn og var Freiser? 

• Hvordan fant Joseph Smith ut hvilken kirke han skulle slutte seg tll? (JS-H 1 :10-
19.) Hvordan kan vi ved a f0\ge Joseph Smiths eksempel fa hjelp tll a styrke vart 
vitnesbyrd om evangeliet? 

• Hva gjenopprettet Jesus Kristus pa jorden ved hjelp av Joseph Smith? Hvordan 
kan vi vite at Joseph Smith var den profeten Jesus Kristus gjenopprettet sin 
kirke gjennom? (Se berikende aktivitet 4.) 

• Hvordan hjalp Joseph Smith Frelseren i gjenopprettelsen av den sanne kirke pa 
jorden? (L&p 135:3. Du kan gjerne la barna fortelle om hver sin av begiven
hetene som f0rte til gjenopprettelsen av Jesu Kristi kirke, som f.eks. at Moroni 
viste seg for Joseph Smith, Joseph mottok platene, Joseph oversatte platene, 
eller Joseph organiserte Kirken.) 

• Hvorfor er det viktig a Iese og studere Mormons bok hele livet? Hvordan kan vi 
fa et vitnesbyrd om at Mormons bok er sann? (Moroni 10:3-5. Hjelp barna a 
forsta at vi kan benytte den fremgangsmaten som beskrives i Moroni 10:3-5 for 
a fa et vitnesbyrd om ethvert prinsipp i evange\iet, ikke bare om at Mormons 
bok er sann.) 

• Hvorfor matte Jesu Kristi kirke gjenopprettes? (JS-H 1 :19, L&p 1 :30.) Hvordan 
kan vi vite at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Jesu Kristi sanne kirke? 

• Hva er Kirkens fulle navn? (L&p 115:4.) Hvem ga Kirken navnet? Forklar at 
Kirkens navn ble gitt ti\ Joseph Smith av Jesus Kristus selv. Minn barna om at 
Kirkens navn tilkjennegir at dette er Jesu Kristi sanne kirke pa jorden i dag. 

• Hvem er Kirkens overhode i dag? (Jesus Kristus.) Hvem er Kirkens leder pa 
jorden? (Den levende profet.) Les, eller la et barn Iese, f0\gende sitat av Gordon 
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B. Hinckley, Kirkens 15. president: "Denne kirken tilhmer ikke sin president. 
Dens overhode er den Herre Jesus Kristus, hvis navn vi alle har patatt oss." (Lys 
over Norge, juli 1995, s. 72.) 

• Vis et bilde av den levende profet. Hvem er denne mannen? Hva vet dere om 
ham? (Gi hvert barn anledning til a fortelle noe de vet om profeten.) Hva gj0r en 
profet? (Han IEBrer oss det som var himmelske Fader og Jesus Kristus vii at vi 
skal vite og gjme, se L&p 1 :38; 21 :1, 4.) 

• Hvcxdan kan vi vite at vi blir ledet av en levende profet i dag? 

• Hva bestar et vitnesbyrd om Jesu Kristi evangelium av? Hvordan mottar vi et 
vitnesbyrd? (Gjennom Den hellige and, se Ether 4:11.) 

• Hvorfor er det viktig at hver enkelt av oss har vart eget vitnesbyrd om 
evangeliet? Hvordan kan vi styrke vart vitnesbyrd? (Se berikende aktivitet 1, 2, 3 
og 5.) 

• Hvordan har deres vitnesbyrd om evangeliet blitt styrket ved at dere har IEBrt om 
LCBre og pakter og Kirkens historie i PrimEBr i ar? 

Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

I . Understrek hvor viktig det er at hvert medlem av Kirken har et vitnesbyrd om 
Jesu Kristi evangelium. Les, eller la et barn Iese, feilgende sitat av Harold B. 
Lee, Kirkens 11. president: 

"Du ma ledes av lyset inni deg [ditt eget vitnesbyrd]. Hvis du ikke har det, vii du 
ikke holde ut." (Stand Ye in Holy Places [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1974], s. 95.) 

Forklar at mens vare vitnesbyrd vokser, kan vi bruke andres vitnesbyrd som 
hjelp. Vi kan for eksempel tro at Mormons bok er sann fordi vi vet at vare 
foreldre, var biskop eller den levende profet vet at den er sann. Men hver enkelt 
av oss ma arbeide for a fa sitt eget vitnesbyrd og holde det sterkt. 

La barna etter tur tegne pa tavlen mater a styrke vitnesbyrdene pa, f.eks. ved a 
lytte til profeten, be, Iese i Skriften, vCBre misjonCBr, ga i kirken, delta pa familiens 
hjemmeaften, holde tale i PrimCBr, synge i PrimCBr, etterleve Visdomsordet og 
treffe kloke valg. (Du kan gjerne skrive forslag pa papirlapper som barna kan 
velge fra, eller la barn komme med egne forslag.) La de andre barna preive a 
finne ut hva illustrasjonene forestiller. 

Nar alle barna har hatt en tur, sp0r du: 

• Hvordan bidrar disse tingene til at ditt vitnesbyrd blir styrket? Hva ville skje 
med vitnesbyrdet om du bestemte deg for ikke a gj0re disse tingene mer? 

2. Skriv ordet vitnesbyrd pa en ballong som ikke er oppblast. La barna foresla ting 
som vii fa vitnesbyrdene deres til a vokse, som f.eks. a be, Iese i Skriften og 
dele vitnesbyrdet med andre (se forslagene i berikende aktivitet 1). For hvert 
forslag barna kommer med, blaser du litt luft i ballongen. Dreift hvordan 
ballongen vokser pa samme mate som deres vitnesbyrd vii vokse hvis de gj0r 
det de har foreslatt. 

• Hva vii skje med vare vitnesbyrd hvis vi ikke gj0r disse tingene? 
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Slipp luften langsomt ut av ballongen, og forklar at hvis vi ikke gjor noe for at 
det skal vokse, vii vart vitnesbyrd skrumpe inn akkurat som ballongen. 

3. Forklar at a fa et vitnesbyrd kan sammenlignes med a sa et frei. Les og dreift 
Alma 32:36-39 med barna. 

4. Fortell om folgende erfaring som Gordon B. Hinckley, Kirkens 15. president, 
hadde pa et prestedomsmote da han var 12 ar gammel: 

"Salen var fylt av menn ... og de hevet samlet sine roster i den storslagne 
salmen 'Priser profeten som skuet Jehova, Jesus ham salvet til seer og profet. 
Apnet ble tidenes fyldes husholdning, det som var uttalt, pa jorden na skjer' [se 
Sa/mer, nr. 12] ... Jeg fikk en overbevisning i mitt hjerte om at den mannen de 
sang om [Joseph Smith], virkelig var en Guds profet, og jeg er takknemlig for a 
kunne si at den overbevisningen, som jeg tror kom ved Den hellige ands kraft, 
aldri har forlatt meg." 

lnnby barna til a fortelle om opplevelser de har hatt, hvor Den hellige and har 
gitt dem en sterk feilelse av at evangeliet (eller et prinsipp i evangeliet) er sant. 
Du kan gjerne fortelle om en egen erfaring. 

5. La et barn Iese feilgende sitat av eldste Bruce R. McConkie, som var medlem av 
De tolv apostlers quorum: 

"Vil dere ha en formel for hvordan dere far personlig apenbaring [et 
vitnesbyrd]? ... Min form el er ganske enkelt slik: 

I . Sok i Skriften. 

2. Hold budene. 

3. Be i tro." 

("How to Get Personal Revelation", New Era, juni 1980, s. 50.) 

• Hvordan anvendte Joseph Smith denne formelen? Hvordan kan dere 
anvende den? 

Du kan gjerne la barna skrive formelen pa kort de kan ta med seg og sette opp 
et sted hjemme som en paminnelse om at de stadig ma styrke sine vitnesbyrd. 

6. lnnby barna til a fortelle hva de foler for en eller flere av uttalelsene pa 
ordstrimlene som ble satt opp i lopet av leksjonen. Hjelp barna a forsta at den 
gode folelsen de har for Kirken og dens looresetninger, er begynnelsen til et 
vitnesbyrd. 

7. Syng eller fremsi teksten til "Jesu Kristi Kirke" (Barnas sangbok, s. 48) eller "Han 
lever, min Forloser stor" (Barnas sangbok, s. 66). 
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Understrek hvor viktig det er at alle medlemmer av Kirken har sitt eget vitnesbyrd 
om Jesu Kristi evangelium. Minn barna pa at de allerede har begynnelsen til et 
vitnesbyrd, og at de kan styrke det gjennom studium og bemn. Gi uttrykk for din 
takknemlighet for Jesus Kristus, profeten Joseph Smith, Mormons bok, Kirken og 
den levende profet. Fortell om dine erfaringer med a fa et vitnesbyrd, og innby 
barna til a gi uttrykk for sine feilelser for evangeliet. 

Oppmuntre barna til a dele sine vitnesbyrd med sine familier. 

Foresla at barna studerer Moroni I 0:3-5 og Lrere og pakter I :30, 76:22-23 
hjemme for a repetere leksjonen. 

Oppfordre barna til a fortelle sine familier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. en 
historie, et speirsmal eller en aktivitet, eller til a Iese "Forslag til hjemmelesning" 
sammen med dem. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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Prested0mmet kan 
velsiane oss 

(Leksjon om forberedelse til prested0mmet) 

Denne leksjonen er skrevet for a hjelpe 11 ar gamle barn a forsta hvilke velsignel
ser og hvilket ansvar som er knyttet til prested0mmet. Den skulle brukes f0r det 
fmste barnet i kl assen fyl ler 12 ar. 

1. Be om Andens veiledning og studer profeten Joseph Smiths vitnesbyrd i 
innledningen til Mormons bok eller i Joseph Smith - Historie 1:29-54, 59, 66-72; 
Lcere og pakter 13, inkludert kapitteloverskriften; Lcere og pakter 121:34-46. 

2. Studer leksjonen og bestem deg for hvordan du vii lcere barna historien i 
Skriften. (Se "Forberedelse til leksjonen", s.VI og VI I og "Undervis fra Skriften og 
historiske beretninger", s.Vll til IX.) Velg de diskusjonssp0rsmal og berikende 
aktiviteter som vii gi barna den beste hjelp til a oppna formalet med leksjonen. 

3. N0dvendig materiel!: 
a. Mormons bok t1l hvert barn. 
b. Lcere og pakter. 
c. En lyskilde, f.eks. en lyspcere, en lommelykt eller en annen lykt. 
d. Bilde 5-48, Jesus Kristus (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 240; 

62572); bilde 5:15, D0peren Johannes overdrar Det aronske prested0mme 
(bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 407; 62013), bilde 5-16, Gjengivelsen 
av Det melkisedekske prested0mme (bildesettet Kunst inspirert av evan
geliet 408; 62371) og Ordinasjon til prested0mmet (62341 ). 

Be et barn holde apningsb0nn. 

Vis en gjenstand som gir lys. 

• Hva trenges for at denne gjenstanden skal lyse? Hvis du har en lommelykt, 
viser du at den ma ha batterier, lyspcere og bryter, og at alt dette ma virke for 
at den skal kunne lyse. En lyspcere trenger gode gl0detrader og ma skrus inn 
i en sokkel som er forbundet med en kraftkilde. Bryteren ma ogsa skrus pa for 
a koble til elektrisiteten. 

Be guttene i klassen reise seg. Disse guttene har mulighet til a motta preste
d0mmet, som er en st0rre kraft enn elektrisitet fordi den er makt og myndighet til a 
handle i Guds navn. Ved denne kraften kan var himmelske Faders barn bli d0pt 
og motta andre ordinanser i Kirken. Men for a motta denne myndigheten og bruke 
den slik Gud har ment det, ma en gutt vcere verdig og godt forberedt. 

Bruk bildene pa aktuelle tidspunkt, og fortell beretningen om Joseph Smith 
som mottok gullplatene og ble ordinert til Det aronske prested0mme, fra "Profeten 
Joseph Smiths vitnesbyrd" eller Joseph Smith - Historie 1:29-54, 59, 66-72. 
Du bm kanskje kort repetere for klassen hendelsene som f0rte til at Joseph 
mottok gullplatene. 



Diskusjons- og 
anvendeses
spmsmal 

Studer f01gende spmsmal og skriftstedhenvisningene mens du tilrettelegger 
leksjonen. Bruk de sp0rsmalene du foler best vii hjelpe barna a forsta skriftste
dene og anvende prinsippene pa seg selv. Nar du leser og driofter skriftstedene 
sammen med barna i klassen, vii det hjelpe dem a fa innsikt. 

• Hvorfor kunne ikke Joseph Smith ha oversatt gullplatene, mottatt prested0mmet 
og organisert Kirken like etter Det fmste syn? (Han var ikke forberedt. Han 
trengte a vokse i visdom og kunnskap.) 

• Hva var den fmste store oppgaven Herren ba Joseph Smith utfme? (Oversette 
gullplatene, slik at vi kunne fa Mormons bok.) 

• Hva holdt Joseph pa med den kvelden engelen Moroni viste seg for ham fiorste 
gang? (Joseph Smith - Historie 1:29-30.) Hvor mange ganger viste Moroni seg 
for Joseph Smith for Joseph sa gullplatene for fmste gang? (Joseph Smith -
Historie 1:30, 44-49. Fire ganger.) Hvorfor tror dere Moroni gjentok sitt forste 
budskap tre ganger til? 

• Hvilke andre instruksjoner fikk Joseph for han kunne begynne a oversette gull
platene? (Joseph Smith - Historie 1:53-54.) Hvordan bidro disse instruksjonene 
til a forberede Joseph Smith til andre store ting han skulle gjme? Hva gjior dere 
for a forberede dere til fremtiden? 

• Hvilke spesielle forpliktelser patar de fleste siste-dagers-hellige unge menn 
seg nar de fyller 12 ar? (De mottar Det aronske prested0mme og blir ordinert til 
diakoner.) 

• Hvordan mottok Joseph Smith Det aronske prested0mme? (Joseph Smith -
Historie 1:68-70.) Hvordan mottar en ung mann Det aronske prested0mme 
i dag? (Han blir intervjuet for a finne ut om han er verdig, og blir ordinert ved 
handspaleggelse av en mann som har myndighet til a ordinere ham.) 

• Hvordan skulle gutter forberede seg til a motta prested0mmet? Hvordan skulle 
piker forberede seg for a motta prested0mmets velsignelser? (Gutter og piker 
forbereder seg pa samme mate. De ber, viser tro, la::rer evangeliet av foreldre 
og la::rere, lever verdig, etterlever budene, tjener andre, respekterer hverandre 
og er a::rlige.) (Se berikende aktivitet 4.) 

• Hvilke plikter har diakoner i Kirken? (L&p 20:59.) Hvordan utforer de disse opp
gavene? (Oeler ut nadverden, samler inn fasteoffer, er bud bringer for biskopen 
under nadverdsm0tet og er et godt eksempel.) 

• Hvem var den fiorste som delte ut nadverden? (Jesus Kristus.) Hvorfor er nad
verden sa hellig? (Den er en ordinans som forestiller det offer Jesus Kristus 
gjorde for oss alle.) 

Les eller la en i klassen Iese folgende sitat av eldste Jeffrey R. Holland: "Vi ber 
dere unge menn i Det aronske prested0mme tilberede, velsigne og dele ut 
symbolene pa Frelserens offer pa en verdig og a:;rb0dig mate. Hvilket herlig 
privilegium og hvilken hellig tillit i en sa bemerkelsesverdig ung alder! Jeg kan 
ikke tenke meg noe stmre kompliment som himmelen kunne gi dere. Vi er 
virkelig glad i dere. Lev sa godt dere kan, og ta dere best mulig ut nar dere tar 
del i Herrens nadverd." (Lys over Norge, jan. 1996, s. 68.) 

• Hvordan kan vi alle respektere og st0tte prested0mmet? (Akseptere kall fra 
prested0msledere, tjene and re, omtale Kirkens ledere med respekt og be for 
fedre, br0dre, familiemedlemmer og andre som har prested0mmet.) (Se beri
kende aktivitet 3.) Hvordari kan det at du gjm disse tingene, bidra til at din far 
eller bror hedrer sitt prested0mme? Hvordan kan de hjelpe deg a forberede 
deg til a motta prested0mmet eller prested0mmets velsignelser? 
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Du kan bruke en eller flere av f01gende aktiviteter nar som heist i leksjonen eller 
som repetisjon, oppsummering eller utfordring. 

1. Skriv f0lgende velsignelser som f01ger av prested0mmet, pa separate kort eller 
papirlapper: 

Motta et navn og en velsignelse 

Bli d0pt 

Motta Den hellige ands gave 

Motta en velsignelse under sykdom 

Delta i nadverden 

Reise pa misjon 

Gifte seg i templet 

Del klassen i grupper, og gi hver gruppe ett av kortene. Be barna i hver gruppe 
fortelle om aktuelle personlige erfaringer eller erfaringer som familien har hatt, 
som har forbindelse med velsignelsen pa kortet deres. 

2. Be barna om a tenke pa en gang de var et sted hvor det var svcert m0rkt. Fortell 
dem sa historien om en gruppe turister som gikk inn i en dyp, mmk hule. Straks 
de var kommet inn i hulen, skrudde guiden av lyset, ventet noen minutter og 
ba sa hver enkelt om a peke i retning av utgangen. Da lyset ble skrudd pa igjen, 
pekte folk i forskjellige retninger. 

Les f01gende sitat av eldste Robert D. Hales: "Hadde ikke prested0mmets kraft 
vcert pa jorden, kunne Satan "fritt ha vanket og regjert her uten begrensning. 
Vi ville ikke hatt Den hellige and til a lede og opplyse oss, ingen profeter til a 
tale i Herrens navn, ingen templer der vi kunne innga hellige, evige pakter, 
ingen myndighet til a velsigne eller d0pe, helbrede eller tr0ste ... Det ville ikke 
vcert noe lys, ikke noe hap- bare m0rke." (Lys over Norge, jan. 1996, s. 33.) 

3. Les eller fortell f01gende historie om hva en familie gjorde for a st0tte sin far 
i hans prested0mskall: 

"[Under generalkonferansen for mange ar siden] satt jeg sammen med eldste 
Ezra Taft Bensons seks barn. Jeg delte rom med en av dem mens vi gikk pa 
college. Min interesse steg da president McKay reiste seg og bekjentgjorde 
neste taler. Full av respekt sa jeg pa mens eldste Benson, som jeg enna ikke 
hadde m0tt, gikk mot mikrofonen. Han var en h0y mann, godt over 1.80 meter. 
Han hadde en h0yere universitetsgrad og var kjent verden over som USAs 
landbruksminister og et spesielt vitne for Herren, en mann som virket rolig og 
sikker, en som hadde talt til forsamlinger over hele verden. Plutselig kjente jeg 
en hand pa armen. En liten pike lente seg mot meg og hvisket ivrig: 'Be for far.' 

Litt bestyrtet tenkte jeg: 'Dette budskapet blir sendt bortover raden, og jeg ma 
sende det videre. Skal jeg si: "Be for eldste Benson"? Skal jeg si: "Du blir bedt 
om a holde en b0nn for din far"?' Jeg f01te at jeg matte skynde meg og lente 
meg til nestemann og hvisket ganske enkelt: 'Be for far.' 

Jeg sa at dette ble hvisket videre langs raden helt til der s0ster Benson satt, 
allerede med b0yet hode. 

Mange ganger siden den dagen har jeg husket dette budskapet: Be for far, 
hjemmets patriark. Be for ham nar han er distriktspresident eller hjemmelcerer. 
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Be for ham nar han blir ut0vende sekretffir for en gruppe i kommunen, nar for
retningen hans blomstrer, eller nar hangar ned i l0nn. Be nar han gir rad under 
familiens hjemmeaften. Be for far som arbeider lange dager for at Jerold kan 
reise pa misjon og Diane kan ga pa college. Be for ham nar han taler pa nad
verdsm0tet eller gir mor en velsignelse for at hun skal bli bra igjen. Og be for 
ham nar han om kvelden kommer hjem trett eller mismodig. Be for far i alt han 
matte gjme - stort og smatt. 

Med arene har generalkonferanser kommet og gatt, og hver gang president 
Benson har reist seg for a tale, har jeg tenkt: 'Hans barn, som er spredt over 
hele kontinentet, er na forenet i b0nn for sin far.' 

Og jeg har kommet til at det korte budskapet som gikk langs raden for [mange] 
ar siden, er det viktigste budskap en familie kan dele med hverandre. Hvilken 
overordentlig stor kraft og tro enhver mann kan ha a meJte livets daglige utfor
dringer med, hvis hans datter eller s0nn et eller annet sted i verden hvisker: 'Be 
for far."' (Elaine McKay: "Pray for Dad", New Era, juni 1975, s. 33.) 

4. Nar vi etterlever evangeliet, vii vi Vffire forberedt til a akseptere ansvaret og 
glede oss over velsignelsene som f01ger prested0mmet. Les "Mine evangelie
normer" (heftet Mine maldager [35317.170], siste omslagsside), og stopp 
opp etter hver norm for a la barna tenke over hvor godt de retter seg etter den. 
Nar du har lest listen, kan du gjerne repetere den ved a benytte illustrasjoner 
eller neJkkelord. 

Mine evangelienormer 

l Jeg vii huske mine dapspakter og lytte t1I Den hellige and. 

2. Jeg vii Vffire ffirlig overfor min himmelske Fader, andre og meg selv. 

3. Jeg vii s0ke gode venner og behandle andre vennlig. 

4. Jeg vii kle meg s0mmelig for a vise respekt for min himmelske Fader og 
meg selv. 

5. Jeg vii bare Iese og se pa ting som min himmelske Fader finner behag i. 

6. Jeg vii bare lytte til musikk som min himmelske Fader finner behag i. 

7. Jeg vii bruke min himmelske Faders og Jesu navn ffirb0dig. Jeg vii ikke 
banne eller bruke stygge ord. 

8. Jeg vii holde mitt sinn og legeme hellig og rent. 

9. Jeg vii ikke innta noe som er skadelig for meg. 

10. Jeg vii gjme slike ting pa sabbaten som vii hjelpe meg til a f01e meg nffir 
min himmelske Fader. 

11. Jeg vii velge det rette. Jeg vet at jeg kan omvende meg nar jeg gjm en feil. 

12. Jeg vii leve slik na at jeg kan Vffire verdig til a reise til templet og reise pa 
misjon. 

13. Jeg vii feJlge min himmelske Faders plan for meg. 

5. Les f01gende sitat av president Gordon B. Hinckley, Kirkens femtende president: 
"Denne kirken tilh0rer ikke sin president. Dens overhode er den Herre 
Jesus Kristus, hvis navn vi alle har patatt oss [i dapen]. Vi er alle sammen om 
dette arbeidet. Vi er her for a hjelpe var Fader i hans gjerning og hans herlighet, 
' ... a tilveiebringe mennesket ud0delighet og evig liv' (Moses 1:39). Deres 
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forpliktelse er like alvorlig i deres ansvarsomrade som rnin i mitt ornrade. 
lntet kall i denne kirken er lite eller av mindre betydning. Vi bemrer alle and res 
liv mens vi utfmer var plikt." (Lys over Norge, juli 1995, s. 72.) 

6. Syng eller les "Her fins kjffirlighet" (Barnas sangbok, s. 102). 

Du kan gjerne bffire vitnesbyrd om at prested0mmet er gjengitt, og at deter 
myndighet til a handle for Gud. Oppfordre guttene til a leve verdig na til a ha Det 
aronske prested0mme, og alle i klassen til a leve verdig til a motta alle preste
d0mmets velsignelser. Oppfordre barna t1I a respektere og st0tte prested0ms
ledere. 

Oppfordre barna til a fortelle sine farnilier om en spesiell del av leksjonen, f.eks. 
en historie, et spmsmal eller en aktivitet, eller til a Iese det som oppgis i "Forslag til 
hjemmelesning" sammen med dem. 

Foresla at barna skal studere Lffire og pakter 121:34-46 hjemme for a repetere 
denne leksjonen. 

Be et barn holde avslutningsb0nn. 
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