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Etter oppstandelsen viste Herren seg for sine apostler, og han kom igjen til en
gruppe av dem ved Galileasjøen. Mens han var sammen med dem, stilte han Peter
et spørsmål tre ganger: «Elsker du meg?» Hver gang svarte Peter: «Du vet at jeg har
deg kjær.» Til Peters ord svarte Herren: «Fø mine lam. . . Vokt mine får. . . Fø mine
får.» (Johannes 21:15–17.)

Som lærer i Evangeliets lære kan du vise din kjærlighet til Herren ved å fø hans får
og sikre at hver enkelt i klassen «huskes og oppdras i Guds gode ord» (Moroni 6:4).
Et viktig formål med Guds ord er å hjelpe oss å «tro at Jesus er Messias, Guds Sønn,
og at [vi] ved troen skal ha liv i hans navn» (Johannes 20:31). Ledet av Ånden vil du
være i stand til å hjelpe klassen å styrke sitt vitnesbyrd om Frelseren, sin tro på ham
og sin beslutning om å etterleve hans evangelium. Du vil også kunne hjelpe dem å
få andre velsignelser som følger av et oppriktig studium av Det nye testamente,
som president Thomas S. Monson sier det:

«Hele budskapet i Det nye testamente puster en oppvåkningens ånd inn i mennes-
kets sjel. Fortvilelsens skygger jages bort av håpets stråler, sorg viker for glede, og
følelsen av å være fortapt i livets vrimmel forsvinner med den sikre kunnskap om
at vår himmelske Fader er oppmerksom på hver enkelt av oss» («Ånden gir liv,» Lys
over Norge, juni 1997, s. 2).

Undervis ved 
Ånden Når du forbereder deg til å undervise i klassen for Evangeliets lære, er det viktig at

du søker inspirasjon og veiledning fra Den hellige ånd. «Ånden skal bli gitt eder
ved troens bønn,» sa Herren, «og hvis I ikke mottar Ånden, skal I ikke undervise»
(L&p 42:14). Husk at det er Den hellige ånd som er lærer i klassen.

Du kan søke Ånden ved å be, faste, studere Skriften daglig og etterleve budene. Be
Ånden hjelpe deg å forstå skriftstedene og klassemedlemmenes behov mens du for-
bereder deg. Ånden kan også hjelpe deg å planlegge meningsfylte måter å drøfte
skriftstedene på og anvende dem i dagens situasjon (se 1. Nephi 19:23). Med
Åndens veiledning vil du bli et effektivt redskap i Herrens hender til å undervise
hans barn i hans ord.

Nedenfor gis noen forslag til hvordan du kan innby Ånden til klassen:

1. Be klassemedlemmer holde bønn før og etter leksjonen. Ha en bønn i ditt hjerte
mens du underviser om at Ånden må lede deg og gjøre klassemedlemmene mot-
tagelige, vitne for dem og inspirere dem.

2. Bruk Skriften (se «Fokus på Skriften» nedenfor).

3. Bær vitnesbyrd når som helst Ånden tilskynder deg til det, ikke bare på slutten
av leksjonen. Bær vitnesbyrd om Jesus Kristus. Innby ofte klassemedlemmer til å
bære vitnesbyrd.

4. Bruk salmer, Primær-sanger og annen oppbyggelig musikk til å forberede klassen
til å føle Ånden.
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5. Gi uttrykk for din kjærlighet til klassens medlemmer, til andre og til din him-
melske Fader og Jesus Kristus.

6. Gi klassen del i din innsikt og dine følelser og erfaringer som angår leksjonen.
Oppfordre klassen til å gjøre det samme. Klassemedlemmer kan også fortelle
hvordan de har anvendt prinsipper som er gjennomgått i tidligere leksjoner.

Fokus på 
Skriften Eldste Boyd K. Packer har sagt: «Sann lære som forstås, forandrer ens holdninger

og adferd» (i Lys over Norge, jan. 1987, s. 13). Når du forbereder deg og i klassen må
du fokusere på de frelsende læresetninger i evangeliet slik de fremstår i Skriften og i
læresetningene til profeter i de siste dager. Dette krever at du studerer Skriften flit-
tig og ydmykt. Herren befalte: «Søk ikke å forkynne mitt ord, men søk først å
erholde mitt ord.» Når du tilegner deg hans ord ved å studere Skriften, lover Her-
ren at «din tunge [skal] bli løst. Hvis du da ønsker det, skal du få min Ånd og mitt
ord, ja, Guds kraft til å overbevise menneskene» (L&p 11:21).

Oppfordre klassemedlemmene til å ta med seg Skriften til klassen hver søndag. Les
utvalgte skriftsteder sammen mens dere drøfter dem.

Alle i klassen skulle få et eksemplar av Det nye testamente – Studieveiledning for klas-
sens medlemmer (35682 170). Dette heftet vil hjelpe klassemedlemmene å forbedre
sine studieferdigheter og henvende seg til Skriften for å få svar på sine spørsmål.
Det vil hjelpe dem å forstå skriftstedene, anvende dem, forberede seg til å drøfte
dem i klassen og bruke dem i samtaler i familien.

Bruk av denne 
boken Denne boken er et redskap som skal hjelpe deg å undervise i evangeliets læreset-

ninger ut fra Skriften. Den er skrevet for ungdom og voksne i klasser i Evangeliets
lære, og skal brukes hvert fjerde år. Det skulle ikke være nødvendig med ytterligere
referanser og kommentarer for å gjennomgå leksjonene.

Leksjonene i denne boken inneholder mer stoff enn det er sannsynlig at du greier å
få brukt i en klasseperiode. Søk Herrens ånd når du velger beretninger fra Skriften,
spørsmål og annet stoff i leksjonen som best dekker klassens behov.

Hver leksjon består av følgende deler:

1. Tittel. Tittelen består av to elementer: et kort beskrivende uttrykk eller sitat og
skriftstedene du skulle lese før du forbereder deg til leksjonen.

2. Formål. Utsagnet om formål gir deg en hovedidé å fokusere på mens du forbere-
der deg og underviser.

3. Forberedelse. Denne delen oppsummerer beretningene fra Skriften i leksjonsut-
kastet og gir forslag som skal hjelpe deg å undervise mer effektivt. Den kan også
inneholde tilleggslesning og andre forslag til forberedelse, som f.eks. materiell
som du kan ta med til klassen.

4. Oppmerksomhetsvekker. Denne delen består av en enkel aktivitet, konkretisering
eller et spørsmål som hjelper klassen å forberede seg til å lære, delta og føle
Åndens innflytelse. Enten du benytter bokens oppmerksomhetsvekker eller en
du velger selv, er det viktig å fange klassens oppmerksomhet i begynnelsen av
leksjonen. Aktiviteten skulle være kort.
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5. Diskusjon og anvendelse av skriftsteder. Dette er hoveddelen av leksjonen. Studer
ydmykt beretningene fra Skriften så du effektivt kan undervise om dem og
drøfte dem. Bruk forslagene i «Oppmuntre til diskusjon i klassen» og «Bruk vari-
asjon når du underviser i Skriften» (side VII–VIII til å variere måten du undervi-
ser på og holder på klassens interesse.

6. Konklusjon. Denne delen hjelper deg å oppsummere leksjonen og oppmuntre
klassen til å etterleve prinsippene dere har drøftet. Den minner deg også på at du
skal bære vitnesbyrd. Pass på å beregne nok tid til konklusjon i hver leksjon.

7. Flere undervisningsidéer. Denne delen er med i de fleste leksjonene i boken. Den
kan inneholde flere sannheter fra beretningene i Skriften, alternative undervis-
ningsmåter, aktiviteter og andre forslag som supplerer leksjonsutkastet. Du kan
gjerne bruke noen av disse idéene i leksjonen.

Gjennomgå hver leksjon en uke i forveien. Når du studerer leseoppdraget og stof-
fet i leksjonen tidlig, vil du få tanker og inntrykk gjennom uken som vil hjelpe
deg i undervisningen. Mens du grunner på leksjonen gjennom uken, ber du om at
Ånden må veilede deg. Ha tro på at Herren vil velsigne deg.

Oppmuntre til 
diskusjon i klassen I alminnelighet skal du ikke forelese. Forsøk heller å hjelpe klassens medlemmer å

delta meningsfylt i drøftingen av skriftstedene. Når klassemedlemmene deltar,
hjelper det dem å:

1. lære mer om Skriften.

2. lære hvordan de skal anvende prinsipper i evangeliet.

3. engasjere seg mer i å etterleve evangeliet.

4. innby Ånden til klassen.

5. undervise og oppbygge hverandre (L&p 88:122) så de kan dra nytte av hveran-
dres gaver, kunnskap, erfaring og vitnesbyrd.

Klassediskusjonene skulle hjelpe medlemmer å komme til Kristus og leve som hans
disipler. Diskusjoner som ikke oppfyller disse formålene, må du styre tilbake på rik-
tig spor.

Søk Åndens veiledning mens du studerer spørsmålene i denne boken og avgjør
hvilke du skal stille. Boken oppgir skriftsteder som vil hjelpe deg og klassen å finne
svar på de fleste av disse spørsmålene. Svar på andre spørsmål vil komme fra klasse-
medlemmenes erfaringer.

Det er viktigere å hjelpe klassemedlemmene å forstå og anvende skriftstedene enn å
gjennomgå alt leksjonsmaterialet du har tilrettelagt. Hvis klassens medlemmer kan
lære noe av en god diskusjon, er det ofte nyttig å la den fortsette fremfor å forsøke å
få med alt stoffet i leksjonen.

Bruk følgende retningslinjer til å oppmuntre til klassediskusjon:

1. Still spørsmål som krever overveielse og diskusjon fremfor ja- og nei-spørsmål.
Spørsmål som begynner med hvorfor, hvordan, hvem, hva, når og hvor er vanligvis
meget effektive når det gjelder å få i gang en diskusjon.



2. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om erfaringer som viser hvordan
prinsipper og læresetninger i Skriften kan anvendes. Oppfordre dem også til å
fortelle hva de føler i forbindelse med det de lærer fra Skriften. Gi positive kom-
mentarer til deres bidrag.

3. Vær fintfølende overfor hvert enkelt klassemedlems behov. Selv om alle skulle
oppmuntres til å delta i diskusjonen, vil kanskje noen nøle med å gjøre det. Du
kan gjerne snakke med dem på tomannshånd for å finne ut hva de synes om å
lese høyt eller delta i klassen. Pass på at du ikke kaller på klassemedlemmer hvis
det kan gjøre dem forlegne.

4. Gi skriftstedhenvisninger for å hjelpe klassen å finne svar på enkelte spørsmål.

5. Oppfordre klassens medlemmer til å grunne på spørsmålene i Det nye testamente
– Studieveiledning for klassens medlemmer mens de studerer ukens leseoppdrag.
Vurdér, mens du forbereder deg til den enkelte leksjon, hvordan du vil drøfte
disse spørsmålene i klassen. Klassemedlemmene vil bedre kunne delta i diskusjo-
nene hvis de har studert leseoppdraget og hvis du stiller spørsmål som de er for-
beredt til å svare på.

Bruk variasjon 
når du underviser 
i Skriften Hvis du benytter følgende forslag, kan du undervise i beretninger fra Skriften mer

effektivt og med større variasjon:

1. Hjelp klassens medlemmer å forstå hva Skriften lærer oss om Jesus Kristus. Be
dem tenke over hvordan bestemte skriftsteder styrker deres tro på Frelseren og
hjelper dem å føle hans kjærlighet.

2. Be klassens medlemmer tenke på og fortelle om konkrete måter et skriftsted kan
anvendes på. Be dem gjøre skriftstedene personlige ved mentalt å bytte ut navn i
utvalgte skriftsteder med sitt eget navn.

3. I tillegg til å undervise i læren, legger du vekt på trosfremmende historier i Det
nye testamente. Sørg for at klassens medlemmer forstår dem og drøfter hvordan
de kan anvendes.

4. Be klassens medlemmer se etter ord, uttrykk eller tanker som gjentas ofte i et
skriftsted eller som betyr noe spesielt for dem.

5. Skriv på tavlen uttrykk, nøkkelord eller spørsmål i forbindelse med beretningen
fra Skriften. Les eller oppsummer deretter beretningen. Når klassens medlemmer
hører uttrykkene, nøkkelordene eller svarene på spørsmålene, stopper dere opp
og drøfter dem.

6. Gjennom hele Mormons bok brukes uttrykket «og således ser vi» til å innlede et
sammendrag av prinsippene det undervises i (se f.eks. Helaman 3:28). Når dere
har drøftet et skriftsted, ber du klassen forklare prinsippet i skriftstedet ved å
benytte uttrykket «og således ser vi».

7. Se etter og drøft symboler som brukes i Det nye testamente. F.eks. representerer
brudgommen og bruden Frelseren og hans folk.

8. Legg merke til hvordan personer eller hendelser i Skriften kan stilles opp som
motsetninger til hverandre.
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9. La klassemedlemmer dramatisere historier fra Skriften ved å lese høyt uttalelser
fra forskjellige mennesker i historiene. Påse at dramatiseringene viser Skriften
behørig respekt.

10. Del klassen i to eller flere små grupper. Etter å ha gjennomgått beretningen i
Skriften, ber du hver gruppe skrive ned de prinsipper og læresetninger som
fremsettes i beretningen. La deretter gruppene etter tur drøfte hvordan de kan
anvende disse prinsippene på seg selv.

11. Be klassen ta med seg blyant til å merke viktige vers etter hvert som dere drøfter
dem.

Hvordan hjelpe 
nye medlemmer Som lærer i Evangeliets lære, kan du få anledning til å undervise medlemmer som

er relativt nye i Kirken. Din undervisning kan hjelpe nye medlemmer å bli faste i
troen.

Det første presidentskap har sagt: «Ethvert medlem av Kirken har behov for å bli
elsket og næret, spesielt i de første månedene etter dåpen. Når nye medlemmer blir
møtt med oppriktig vennskap, anledninger til å tjene og den åndelige næring som
kommer ved å studere Guds ord, vil deres omvendelse bli varig og de vil bli ‘de hel-
liges medborgere og Guds husfolk’ (Efeserne 2:19)» (Brev fra Det første president-
skap, 15. mai 1997).

Hvordan 
undervise ungdom 
i evangeliet Hvis du underviser ungdom, må du huske på at de ofte trenger aktiv deltagelse og

visuell fremstilling av læresetningene som drøftes. Når du bruker videopresentasjo-
ner, bilder og aktiviteter som foreslås i boken, kan det bidra til å bevare de unges
interesse for leksjonene. Ytterligere idéer som kan hjelpe deg å undervise ungdom i
evangeliet, finner du i Undervisning – intet større kall (33043 170).
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Formål Å oppfordre klassens medlemmer til å styrke sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus ved å
studere Det nye testamente.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Jesaja 61:1–3, Joseph Smiths oversettelse Lukas 3:4–11. Jesaja og døperen
Johannes profeterer om Frelserens misjon.

b. Johannes 1:1–14, 20:31. Apostelen Johannes vitner om at Jesus Kristus er «det
sanne lys». Han sier at hans formål med å skrive sitt vitnesbyrd er å hjelpe
andre å «tro at Jesus er Messias».

2. Få tak i et eksemplar av Det nye testamente – Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35682 170) til hver enkelt i klassen. (Wardet skal ha bestilt disse studievei-
ledningene som en del av den årlige bestillingen av undervisningsmateriell. Et
medlem av biskopsrådet skulle gi dem til Søndagsskolens presidentskap.)

3. Hvis du vil bruke oppmerksomhetsvekkeren, ber du noen klassemedlemmer for-
berede seg til å lese eller oppsummere et favoritt-skriftsted i Det nye testamente
og forklare kort hvorfor dette skriftstedet er inspirerende eller nyttig for dem.

4. Bruk følgende bilder i leksjonen hvis du får tak i dem: Jesaja skriver om Kristi
fødsel (62339, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 113) og Johannes forkyn-
ner i ørkenen (62132, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 207). Hvis du bru-
ker oppmerksomhetsvekkeren, tar du også med flere bilder som viser hendelser
fra Det nye testamente, som Den blinde helbredes (62145, bildesettet Kunst
inspirert av evangeliet 213) og Maria og den oppstandne Herre (62186, bildeset-
tet Kunst inspirert av evangeliet 233).

5. Forslag til undervisning: Oppfordre klassen til å gjennomgå leseoppdragene hver
uke og komme forberedt til å drøfte det de har lest. Denne forberedelsen vil
bidra til å oppfylle Herrens løfte om at «den som taler og den som mottar [ved
sannhetens ånd] forstår hverandre, og begge blir oppbygget og fryder seg sam-
men» (L&p 50:22).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Vis frem bilder som forestiller hendelser fra Det nye testamente.

Be klassen tenke på følgende spørsmål:

• Hvilke beretninger eller læresetninger i Det nye testamente har spesielt inspirert
eller hjulpet deg?

Oppmerksom-
hetsvekker

1

Leksjon

1
Jesaja 61:1–3, Joseph Smiths oversettelse av Lukas 3:4–11, Johannes 1:1–14, 20:31

«For at dere skal tro 
at Jesus er Messias»



Gi klassen en stund til å tenke, og be deretter klassemedlemmene som har fått opp-
dragene lese eller oppsummere et favoritt-skriftsted fra Det nye testamente. Hvis
også andre klassemedlemmer ønsker å komme med et favoritt-skriftsted, lar du
noen av dem få gjøre det.

Gi uttrykk for hva du føler for å kunne undervise i og studere Det nye testamente i
år. Forklar at formålet med dette årets studium av Det nye testamente er å hjelpe
klassemedlemmene å styrke sin tro på Jesus Kristus og bli bedre kjent med hans liv
og misjon.

Drøft, mens dere gjennomgår nedenstående skriftsteder, hvordan de kan anvendes
på det daglige liv. Oppfordre klassemedlemmer til å fortelle om erfaringer i forbin-
delse med prinsippene i Skriften.

1. Jesaja og døperen Johannes profeterer om Frelserens misjon.

Les og drøft Jesaja 61:1–3 og Joseph Smiths oversettelse av Lukas 3:4–11.

Vis bildet av Jesaja som skriver om Frelserens fødsel. Forklar at vi kan styrke vårt
vitnesbyrd om Jesus Kristus og bli mer glad i Det nye testamente ved å studere
ordene til Jesaja og andre som profeterte om Frelserens misjon.

• Hvilke sider ved Frelserens misjon beskrives i Jesaja 61:1–2? (Skriv klassens svar
på tavlen. Svarene kan bl.a. være dem som er oppført nedenfor.)

a. «Forkynne et godt budskap for de elendige» (vers 1).
b. «Forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte» (vers 1).
c. «Utrope frihet for de fangne» (vers 1).
d. «Trøste alle sørgende» (vers 2).

• Hvordan har Jesus oppfylt disse profetiene? (Oppfordre klassemedlemmene til å
nevne eksempler fra Skriften og fortelle om personlige erfaringer.)

Påpek at Jesus siterte dette skriftstedet da han begynte sitt virke, for å fortelle at
han var Messias (Lukas 4:16–21, se leksjon 6).

Vis bildet av døperen Johannes som forkynner i ørkenen. Forklar at døperen
Johannes profeterte om Frelserens misjon like før Jesus begynte sitt virke på
jorden.

• Hvordan beskrev døperen Johannes Frelserens misjon? (Se Joseph Smiths over-
settelse av Lukas 3:4–9. Skriv klassens svar på tavlen. Hvis ikke Joseph Smiths
oversettelse av disse versene er tilgjengelig, skriver du profetiene som vist neden-
for.)

a. Ta bort verdens synder (se vers 5).
b. Bringe hedningenasjonene frelse (se vers 5).
c. Samle dem som har gått tapt (se vers 5).
d. Gjøre det mulig å forkynne evangeliet for hedningene (se vers 6).
e. Være et lys for alle som sitter i mørket (se vers 7).
f. Tilveiebringe oppstandelsen fra de døde (se vers 7).
g. Gi alle rettferdighet (se vers 9).
h. Overbevise alle de ugudelige om deres ugudelige gjerninger (se vers 9).

• Hvordan har Jesus oppfylt disse profetiene? (Oppfordre klassens medlemmer til
å nevne eksempler fra Skriften og fortelle om personlige erfaringer.)

Diskusjon og 
anvendelse av 
Skriften

2



• Hva føler du når du tenker på det Jesus har gjort for oss? Hvordan ville vårt liv
vært hvis ikke Jesus hadde gjort dette for oss?

2. Apostelen Johannes vitner om at Jesus Kristus er «det sanne lys».

Les og drøft Johannes 1:1–14, 20:31. (Bruk Joseph Smiths oversettelse av Johannes
1:1–14 hvis den er tilgjengelig.)

• Hva kan Johannes 1:1–3, 14 lære oss om Jesus Kristus? (Se listen nedenfor. Legg
merke til at «Ordet» i Johannes 1:1, 14 brukes om Frelseren.)

a. «I begynnelsen var» han hos Gud Faderen (Johannes 1:1–2). Legg merke til at
Frelserens misjon begynte i den førjordiske verden, lenge før han ble født i
Betlehem.

b. Han er Gud (Johannes 1:1). Forklar at når vi snakker om Gud, mener vi vanlig-
vis vår himmelske Fader. Men, «den person som var kjent som Jehova på gam-
meltestamentlig tid, . . . er Sønnen, kjent som Jesus Kristus, . . . som også er en
Gud. Jesus virker under ledelse av Faderen. . . Mye av det Skriften sier ble gjort
av Gud, ble i virkeligheten gjort av . . . Jesus» (Bible Dictionary, “God”, s. 681).

c. Ved ham ble evangeliet forkynt i den førjordiske verden (Joseph Smiths over-
settelse av Johannes 1:1).

d. Han skapte alt (Johannes 1:3).
e. Han er Guds enbårne Sønn i kjødet (Johannes 1:14, se også 1. Nephi 11:14–21).

Denne lære drøftes også i leksjon 2.

• Apostelen Johannes sa at «i [Jesus] var liv» (Johannes 1:4). Han vitnet også om at
Jesus er «det sanne lys, som opplyser hvert menneske som kommer inn i ver-
den» (Johannes 1:9, KJv). Hvordan har Frelseren gitt deg liv og lys? (Mens klassen
drøfter dette spørsmålet, kan du godt vise til Johannes 8:12, 1. Korinterbrev
15:20–22, Moroni 7:15–18, 41, L&p 88:6–14.)

• Hvilken hensikt hadde Johannes med å skrive sitt vitnesbyrd? (Se Johannes
20:31.) Hva vil det si å «tro at Jesus er Messias»? (Forklar at Messias er et hebraisk
ord som betyr Den salvede. Når vi har et vitnesbyrd om at Jesus er Messias, vet vi
at han er Guds Sønn og ble salvet og forutordinert til å bli vår Frelser.) Hvordan
kan studiet av Det nye testamente i Søndagsskolen i år bidra til å styrke ditt vit-
nesbyrd om at Jesus er Messias?

• Hva kan vi, hver for oss og som en klasse, gjøre for å bli ledet av Ånden mens vi
studerer Det nye testamente? (Se Jakobs brev 1:5–6, L&p 50:17–22, 88:118.)

• Hvordan kan ordene i Johannes 1:10–14 anvendes på oss, selv om vi ikke var på
jorden mens Frelseren utførte sitt virke her?

Eldste Thomas S. Monson har sagt:

«Vi trenger ikke å reise til Det hellige land for å føle hans nærhet. Vi trenger ikke
å gå ved Genesaretsjøens strender eller i Judeas bakkelandskap for å gå der Jesus
gikk.

Når vi vandrer gjennom jordelivet med hans ord på våre lepper, hans ånd i våre
hjerter og hans læresetninger i vårt liv, går vi på en meget realistisk måte der
hvor Jesus gikk» (I Lys over Norge, okt. 1974, s. 432).

Konklusjon Bær vitnesbyrd om Jesus Kristus og gi uttrykk for hva du føler for å lære om ham
ved å studere Det nye testamente.
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Forsikre klassemedlemmene om at deres vitnesbyrd om Frelseren vil vokse når de
søker Åndens veiledning i sitt studium av Det nye testamente og når de deltar i
klassediskusjonene. Oppfordre dem til å bruke Det nye testamente – Studieveiledning
for klassens medlemmer når de forbereder seg til klassen ved å studere Skriften.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Oversikt over Det nye testamente

Be klassen slå opp på innholdsfortegnelsen i Bibelen og se på navnene på de 27
bøkene i Det nye testamente. Forklar at Det nye testamente kan inndeles i fire deler
(du kan skrive dem på tavlen):

a. Evangeliene (Matteus, Markus, Lukas og Johannes), som er en opptegnelse og
et vitnesbyrd om Jesu Kristi liv, misjon og læresetninger.

b. Apostlenes gjerninger, som er en beretning om apostlenes virke etter Jesu død
og oppstandelse. Denne boken fokuserer på Peters virke blant jødene og
Paulus’ virke blant hedningene.

c. Epistlene (brevene) fra Paulus og andre av Kirkens ledere, skrevet for å under-
vise og oppbygge de hellige på deres tid.

d. Herrens åpenbaring til apostelen Johannes på øya Patmos.

2. Videopresentasjoner

Hvis du har Familiens hjemmeaften – videosupplement (56736 170) tilgjengelig, kan
du godt vise det fem minutter lange segmentet «Hva synes dere om Kristus?» Bruk
presentasjonen til å introdusere Det nye testamente og understreke hvor viktig det
er å ha et vitnesbyrd om at Jesus er Messias.

3. «Han . . . skulle vitne om lyset» (Johannes 1:8)

Be en i klassen lese Johannes 1:6–8.

• Hvem er mannen som nevnes i disse versene? (Døperen Johannes.) Hvilken opp-
gave hadde han? (Se Johannes 1:8.) Hvordan kan vi, som Johannes, «vitne om
lyset»?
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å utvikle sterkere tro på Jesus Kristus ved å studere
Elisabet, Sakarias, døperen Johannes, Maria og Josef.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Lukas 1:5–25, 57–80. Engelen Gabriel viser seg for Sakarias og sier at Sakarias’
hustru, Elisabeth, som svar på bønn vil føde en sønn. Denne sønnen, som
skal kalles Johannes, skal forberede folket for Herren. Sakarias tviler på Gabri-
els ord og blir stum. Elisabet blir gravid i sin høye alder, og Johannes blir født.
Sakarias viser fornyet tro når han profeterer om Johannes’ misjon.

b. Lukas 1:26–56, Matteus 1:18–25. Engelen Gabriel forteller Maria at hun skal bli
mor til Guds Sønn. Maria og hennes kusine Elisabet fryder seg over nyheten
om Frelserens komme. Josef får vite at Maria skal føde Frelseren.

2. Hvis du har tilgang til følgende bilder, kan du bruke dem i leksjonen: Johannes
forkynner i ørkenen (62132, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 207) og
Bebudelsen – engelen Gabriel viser seg for Maria (bildesettet Kunst inspirert av
evangeliet 241).

3. Forslag til undervisning: Når en person underviser ved Den hellige ånds kraft,
«fører Den hellige ånds kraft det inn i menneskenes barns hjerter» (2. Nephi 33:1).
Når klassens medlemmer føler Åndens innflytelse, styrker de sitt vitnesbyrd, sin
kjærlighet til Herren og hverandre og sin beslutning om å leve rettferdig. Over-
vei i ydmykhet hva du kan gjøre for å innby Ånden under den enkelte leksjon.
(Se sideV–VII i denne boken og Undervisning – intet større kall, side 13, 76–77.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Still klassen følgende spørsmål:

• Hvis du kunne møte hvem som helst i Det nye testamente foruten Jesus, hvem
ville du da hatt lyst til å møte? Hvorfor ville du ha lyst til å møte vedkommende?

Når noen av klassens medlemmer har svart på spørsmålet, forklarer du at vi ofte
trekkes mot rettskafne mennesker fordi de følger Frelseren og vitner om ham. Når
vi blir bedre kjent med disse menneskene, blir vi også bedre kjent med Jesus Kris-
tus. Denne leksjonen drøfter flere mennesker som med sitt rettferdige eksempel
kan hjelpe oss å komme nærmere ham.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Drøft, mens du underviser om følgende skriftsteder, hvordan dere kan anvende
dem på dere selv. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om erfaringer i for-
bindelse med prinsippene i Skriften. Ettersom det vil være vanskelig å stille alle
spørsmålene eller dekke alle punkter i leksjonen, bør du i ydmykhet velge ut dem
som best vil dekke klassemedlemmenes behov.

1. Elisabet og Sakarias får døperen Johannes.

Drøft Lukas 1:5–25, 57–80. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt.

• Hvordan beskrives Elisabet og Sakarias i Skriften? (Se Lukas 1:6–9.)

• Hvilken velsignelse hadde Sakarias og Elisabet bedt om? (Se Lukas 1:7, 13.) Hvor-
dan ble denne bønnen til slutt besvart? (Se Lukas 1:11–13, 24–25. Påpek at Saka-
rias og Elisabet sannsynligvis hadde bedt i mange år om å bli velsignet med et
barn. Men vår himmelske Fader ga dem ikke denne velsignelsen før tiden var
inne til å utføre hans hensikter.) Hvordan kan vi holde oss trofaste og unngå å
bli motløse når våre oppriktige bønner ikke straks blir besvart på den måten vi
ønsker?

• Hva profeterte Gabriel om Johannes’ misjon? (Se Lukas 1:14–17. Vis bildet av
Johannes som forkynner i ørkenen, og oppsummer Gabriels profetier på tavlen.
Drøft hva profetiene betyr, hvordan Johannes oppfylte dem og hvordan vi kan
følge Johannes’ eksempel på dette område.)

a. Johannes skulle «omvende [mange mennesker] til Herren deres Gud» (Lukas
1:16).

b. Han skulle «vende fedres hjerte til barn» (Lukas 1:17).
c. Han skulle «vende . . . ulydige til rettferdiges sinnelag» (Lukas 1:17).
d. Han skulle «berede for Herren et vel skikket folk» (Lukas 1:17).

Merk: Døperen Johannes var «den fremtredende bærer av Det aronske preste-
dømme i hele historien» (Bible Dictionary: “John the Baptist,” s. 714). Hvis du
ønsker det, kan dere drøfte hvordan ovenstående sider ved Johannes’ misjon
kan anvendes på klassemedlemmer som har Det aronske prestedømme.

• Hva skjedde med Sakarias da han tvilte på engelens ord? (Se Lukas 1:18–20.)
Hvordan viste Sakarias’ handlinger etter Johannes’ fødsel at han hadde fått for-
nyet sin tro? (Se Lukas 1:59–63. Han og Elisabet ga sin sønn navnet Johannes, og
rettet seg derved etter Guds befaling istedenfor å følge den lokale tradisjon.)

• Da Sakarias profeterte om sin sønns misjon, talte han også om forløsning, frelse,
syndsforlatelse, inderlig miskunnhet og lys (Lukas 1:68–79). Hvem refererte han
til ved å tale om dette? (Jesus Kristus.) Be en i klassen lese Johannes 1:6–9. Bær
vitnesbyrd om at vi, på samme måte som døperen Johannes, skulle konsentrere
vår tjeneste om å hjelpe andre å komme til Kristus.

• Etter at Johannes var født, vokste han og «ble sterk i ånden» (Lukas 1:80). Hvor-
for tror du Johannes trengte å bli sterk i ånden for å kunne utføre sin misjon?
Hva kan vi gjøre for å bli sterke i ånden?

2. Maria og Josef får vite at Maria skal bli Guds Sønns mor.

Les og drøft utvalgte vers fra Lukas 1:26–56 og Matteus 1:18–25. Vis bildet av bebu-
delsen.

Diskusjon og 
anvendelse av 
Skriften
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• Hva fikk Maria vite av engelen Gabriel? (Se Lukas 1:26–33.) Hvorfor måtte Frelse-
ren være sønn av en dødelig mor og en udødelig Fader?

Eldste Bruce R. McConkie skrev følgende om Jesus Kristus:

«Gud var hans Fader, og fra denne udødelige person . . . arvet han udødelighe-
tens kraft, som er kraften til å leve evig, eller hvis man velger å dø, er det kraften
til å oppstå igjen til udødelighet, for deretter å leve evig uten påny å se tilintet-
gjørelse. . .

. . . Maria var hans mor, og fra denne dødelige kvinne . . . arvet han dødelighetens
kraft, som er kraften til å dø.. .

Det var på grunn av denne . . . blanding av det guddommelige og det dødelige i
én person at vår Herre var i stand til å utføre den uendelige og evige forsoning.
Fordi Gud var hans Fader og Maria var hans mor, hadde han kraft til å leve eller
dø, etter eget valg, og når han hadde satt sitt liv til, hadde han makt til å ta det
igjen, og deretter, på en måte som vi ikke kan forstå, la virkningen av denne
oppstandelse gå videre til alle mennesker så alle vil oppstå fra de døde.» (The Pro-
mised Messiah, [1978], s. 470–71.)

• Hva kan vi lære om Maria ut fra hennes samtaler med engelen og med Elisabet?
(Se Lukas 1:26–38, 45–49, se også Alma 7:10. Oppsummer klassens svar på tavlen.
Hvis du underviser ungdom, kan du kanskje foreslå at de ser på Maria som et
eksempel på en rettskaffen ung kvinne.)

a. Maria hadde funnet nåde hos Gud (Lukas 1:28, 30). Hva vil det si å finne nåde
hos Gud? Til hvilke andre kilder henvender enkelte seg for å finne nåde?
Hvorfor kan det at man ser etter nåde hos disse andre kilder gjøre det vanske-
lig å finne nåde hos Gud?

b. Maria var verdig til å ha Herren med seg (Lukas 1:28). Hva kan vi gjøre for å
være verdige til denne velsignelsen?

c. Maria var ydmyk og underkastet seg Herrens vilje (Lukas 1:38, 48). Hvorfor er
det viktig at vi underkaster oss Herrens vilje? Hvordan kan vi bli mer ydmyke
og lydige?

d. Maria gledet seg i sin Frelser (Lukas 1:47). Hvordan kan vi glede oss i Frel-
seren?

• Hvorfor gledet Elisabet og hennes ufødte sønn seg da Maria kom på besøk? (Se
Lukas 1:39–44, se også Lukas 1:15. Påpek at en av Den hellige ånds viktigste opp-
gaver er å vitne om Jesus Kristus.) Hvis det passer slik, kan du fortelle om hvor-
dan Den hellige ånd har hjulpet deg å få et vitnesbyrd om Jesus Kristus, og la
andre gjøre det samme.

• Hvordan ble Josefs kjærlighet til Maria prøvet? (Se Matteus 1:18.) Hvordan rea-
gerte Josef da han fikk vite at Maria var med barn? (Se Matteus 1:19. Påpek at
Josef etter loven kunne ha anklaget Maria for å ha brutt ekteskapspakten og truk-
ket henne inn i en offentlig rettssak. En slik rettssak kunne ha resultert i døds-
straff. Istedenfor å gjøre dette, bestemte han seg for i all stillhet å løse henne fra
ekteskapskontrakten.)

• Hvordan hjalp vår himmelske Fader Josef å akseptere Marias tilstand og forbe-
rede seg på sitt eget ansvar? (Se Matteus 1:20–23.) Hva gjorde Josef som følge av
denne drømmen? (Se Matteus 1:24–25.) Hva viser denne reaksjonen om hans
karakter?
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Konklusjon Be en i klassen lese Lukas 1:46. Forklar at ordet opphøyer i dette verset refererer til
Marias innsats for å prise Herren og hjelpe andre å se hans storhet.

• På hvilken måte hjelper eksemplene med Elisabet, Sakarias, døperen Johannes,
Maria og Josef deg å se Frelserens godhet og styrke din tro på ham? Hvordan kan
vi hjelpe andre å styrke sin tro på Jesus Kristus?

Gi uttrykk for din takknemlighet for de rettferdige eksempler som Elisabet, Saka-
rias, døperen Johannes, Maria og Josef har vært. Bær vitnesbyrd om sannhetene
dere har drøftet.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

«For at du skal lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommer er» (Lukas 1:4)

• Lukas rettet sitt vitnesbyrd til en person ved navn Teofilus (Lukas 1:3). Hvilken
hensikt hadde Lukas med å skrive sitt vitnesbyrd? (Se Lukas 1:3–4. Å hjelpe Teo-
filus å vite med sikkerhet det han allerede hadde lært.) Hvordan har du blitt styr-
ket når du har hørt andre vitne om kjente læresetninger og velkjente beretninger
fra Skriften?
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Formål Å oppmuntre klassens medlemmer til å glede seg over Jesu Kristi fødsel og følge det
eksempel han satte mens han var ung, da han «gikk frem i visdom og alder og i
velvilje hos Gud og mennesker» (Lukas 2:52).

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Lukas 2:1–7. Jesus Kristus blir født.
b. Lukas 2:8–39. Engler og mange andre gleder seg over Jesu fødsel.
c. Matteus 2. Vismenn fra Østerland besøker Jesus og gir ham gaver. Herodes,

som føler seg truet ved at jødenes konge er blitt født, gir ordre om at alle barn
som er to år eller yngre og bor i Betlehem og de omkringliggende områdene,
skal drepes. En Herrens engel får Josef til å flykte til Egypt med Maria og Jesus
og senere vende tilbake til Israel med dem.

d. Lukas 2:40–52. Ledet av Faderen vokser Jesus opp og forbereder seg som ung
til sitt virke.

2. Tilleggslesning: Joseph Smiths oversettelse av Matteus 3:24–26, 1. Nephi 11:1–23,
Helaman 14:1–8, 3. Nephi 1:4–21, 27:13–16, Lære og pakter 93:11–20.

3. Hvis følgende materiell er tilgjengelig, kan du bruke noe av det i leksjonen:

Bildene Ikke rom i herberget (62115), Jesu fødsel (62116, bildesettet Kunst inspi-
rert av evangeliet 200), Jesu fødsel (62495, bildesettet Kunst inspirert av evange-
liet 201), Kristi fødsel kunngjøres for hyrdene (62117, bildesettet Kunst inspirert
av evangeliet 202), Vismennene (62120, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet
203), Flukten til Egypt (62119, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 204),
Jesus som gutt i templet (62500, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 205),
Jesu Kristi barndom (62124, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 206) og
Jesus og hans mor (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 242).

4. Forslag til undervisning: Bruk passende bilder og videopresentasjoner for å
innby Ånden, skape variasjon i leksjonene og hjelpe klassens medlemmer å
huske beretningene fra Skriften som de drøfter (se Undervisning – intet større kall,
del G).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Sett opp en liste på tavlen med følgende mennesker: en hyrde, Simeon, en vismann
fra Østerland, Herodes, en person i et herberge, Anna, en engel, Maria.

Les følgende reaksjoner på Jesu Kristi fødsel. Be klassemedlemmene finne ut hvem
som har kommet med den enkelte reaksjon:

Oppmerksom-
hetsvekker
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1. Jeg reiste langt for å finne ham, ga ham gaver og tilba ham. (En vismann fra
Østerland, Matteus 2:1–2, 9–11.)

2. Jeg nektet ham rom. (En person i et herberge, Lukas 2:7.)

3. Da jeg hadde fått et vitnesbyrd fra Den hellige ånd, tok jeg barnet i mine armer
og visste at jeg kunne dø i fred. (Simeon, Lukas 2:25–32.)

4. Jeg sa: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbe-
hag.» (En engel, Lukas 2:13–14.)

5. Jeg gikk straks for å se ham. (En hyrde, Lukas 2:15–16.)

6. Jeg ble engstelig og forsøkte å drepe ham. (Herodes, Matteus 2:3–4, 16).

7. Etter å ha sett ham i templet, ga jeg uttrykk for takknemlighet og spredde nyhe-
ten om hans fødsel. (Anna, Lukas 2:36–38.)

8. Jeg grunnet i mitt hjerte på det som hadde skjedd. (Maria, Lukas 2:19.)

Be klassens medlemmer grunne på følgende spørsmål under leksjonen:

• Hvilken reaksjon har du på beretningen om Frelserens fødsel? Hvilken reaksjon
har du på hans liv, død, forsoning og oppstandelse?

Mens du underviser om følgende skriftsteder, hjelper du klassens medlemmer å for-
stå hvorfor vi skulle glede oss over Frelserens fødsel. Drøft hvordan vi kan følge det
eksempel han viste i sin ungdom.

1. Jesus Kristus er født.

Les og drøft Lukas 2:1–7. Vis noen av bildene som er oppført under «Forberedelse».

• Jesus hadde herlighet hos vår himmelske Fader «før verden ble til» (Johannes
17:5). Han skapte himmelen og jorden (Mosiah 3:8). Som Jehova åpenbarte
han budene og sannhetene i evangeliet for profetene i Det gamle testamente
(3. Nephi 15:2–5). Hvorfor kom Jesus til jorden? (Se 3. Nephi 27:13–16.)

• Hva var omstendighetene i forbindelse med Jesu fødsel? (Se Lukas 2:7.) Hvordan
bebudet disse omstendighetene hans virke på jorden og hans sonoffer? På hvilke
måter nekter mennesker i dag å gi Frelseren rom i sitt liv? Hva kan vi gjøre for å
gi ham rom i vårt liv?

2. Engler og mange andre fryder seg over Jesu fødsel.

Drøft Lukas 2:8–39. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt. Vis noen av bil-
dene som er oppført under «Forberedelse».

• Hva sa englene da de kunngjorde Jesu fødsel? (Se Lukas 2:13–14.) Hvordan har
Jesus herliggjort Faderen? Hvordan har han bragt fred og Guds velbehag til alle
mennesker og til deg personlig? Hvordan kan vi vise Gud takknemlighet for at
han ga sin Sønn for oss?

• Hva gjorde hyrdene da de hadde sett den nyfødte Frelseren? (Se Lukas 2:17–18.)
Hva kan vi gjøre for å følge deres eksempel? Be klassens medlemmer tenke på
noen som de kan bære vitnesbyrd om Frelseren for.

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder
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• Hva gjorde Maria etter Jesu fødsel og hyrdenes besøk? (Se Lukas 2:19.) Hva fortel-
ler dette om Maria? Hvorfor er det viktig å ta vare på hellige erfaringer og grunne
på dem i sitt hjerte?

• Hvordan var Simeon og Anna blitt beredt til å se Jesus-barnet? (Se Lukas 2:25–26,
37.) Hvordan reagerte de da de så ham? (Se Lukas 2:27–35, 38.) Hva kan deres
profetier lære oss om Frelseren?

3. Vismenn kommer for å tilbe Jesus-barnet. Herodes vil drepe ham.

Les og drøft utvalgte vers fra Matteus 2. Vis noen av bildene som er oppført under
«Forberedelse».

• Hvorfor søkte «vismenn fra Østerland» Jesus? (Se Matteus 2:1–2.) Hva gjorde de
da de fant ham? (Se Matteus 2:11. Legg merke til at da de endelig kom frem til
Jesus, var han et «barn», ikke et nyfødt barn.) Hvilke gaver kan vi gi Herren?

• Hvorfor ønsket Herodes å finne Jesus? (Se Matteus 2:3–6, 13. Han ble engstelig
og ville drepe Jesus.) Hvorfor ble kongen engstelig i forbindelse med Jesu Kristi
fødsel? (Se Matteus 2:2, 6. Ifølge profetiene skulle Jesus herske over Israel.)

• Hvordan ble Jesus beskyttet mot Herodes? (Se Matteus 2:13–15.) Hvordan kunne
Josef vite når han kunne dra tilbake fra Egypt? (Se Matteus 2:19–23.) Hvorfor tror
du Josef kunne få denne veiledningen fra Gud? Hva kan dagens foreldre gjøre
for å kunne få åpenbaring angående sin familie? Hvordan har Gud hjulpet deg
når du har søkt veiledning fra ham for din familie?

4. Under Faderens ledelse forbereder Jesus seg i sin ungdom til sitt virke.

Les og drøft Lukas 2:40–52. Vis noen av bildene som er oppført under «Forbere-
delse». Forklar at Josef og Maria og andre trofaste jøder hvert år feiret påskefesten i
Jerusalem. Som skikken var, reiste Jesus med dem da han ble 12 år (Lukas 2:41–42).

• Etter å ha feiret påsken i Jerusalem, var Maria og Josef på vei tilbake til Nasaret da
de oppdaget at den 12 år gamle Jesus ikke var med dem (Lukas 2:43–45). Hvor
fant de ham til slutt? (Se Lukas 2:46.) Hvis dine foreldre eller andre kjære ikke
visste hvor du var, kunne de da være sikre på at du gjorde noe som ville behage
din himmelske Fader?

• Joseph Smiths oversettelse av Lukas 2:46 sier at mennene i templet hørte på
Jesus og stilte ham spørsmål. Hva forteller dette om Jesu ungdom og opplæring?

• Da Maria og Josef fant Jesus, sa Maria til ham: «Din far og jeg har engstet oss og
lett etter deg» (Lukas 2:48). Hvem mente hun da hun sa «din far»? (Josef.) Hva
var Jesu reaksjon på Marias bekymring? (Se Lukas 2:49.) Hvem mente Jesus da
han sa «min Faders hus»? (Vår himmelske Fader.) Hva forteller dette oss om den
unge Jesus’ forståelse av sin forutordinerte misjon?

• Hvordan behandlet Jesus Maria og Josef mens han var ung? (Se Lukas 2:51. Selv
om han var Guds Sønn, var han undergitt sin mor og Josef.) Hva kan vi lære av
hans eksempel?

• Som ung «gikk [Jesus] frem i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennes-
ker» (Lukas 2:52). Med andre ord, han utviklet seg intellektuelt, fysisk, åndelig
og sosialt. Kan du nevne noe konkret vi kan gjøre for å vokse intellektuelt, fysisk,
åndelig og sosialt?
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• Hva kan Lære og pakter 93:11–17 lære oss om Frelserens utvikling som ung?
(Mens Jesus forberedte seg på å bli vår Forløser, mottok han ikke all nødven-
dig intelligens, kraft, visdom og herlighet på en gang. Han mottok dette
«nåde for nåde», litt om gangen.) Hvordan gjelder denne sannheten for oss?
(Se L&p 93:18–20.)

Konklusjon Bær vitnesbyrd om de sannheter dere har drøftet i denne leksjonen. Oppfordre
klassens medlemmer til å glede seg over Frelserens fødsel og følge det eksempel han
viste i sin ungdom.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. «Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte»
(Lukas 2:19)

Når dere drøfter Marias ærbødige reaksjon på Jesu fødsel, kan du invitere en mor til
å fortelle om sine følelser etter at et av hennes barn ble født.

2. Ungdomsaktivitet

Velg fem viktige skriftsteder fra leksjonen, og gjør klassen kjent med innholdet i
disse versene. Be deretter klassens medlemmer lukke biblene sine. Oppgi nøkkelord
som skal lede klassen til skriftstedene du har gjennomgått. Ordlegg deg slik at det
ikke kan være noen tvil om hvilket skriftsted du mener. (Du kan f.eks. si: «Dette
verset inneholder englenes pris til Gud da Jesus var født.» Det eneste mulige svaret
er Lukas 2:14.) Når du har lest et nøkkelord, lar du klassen slå opp i Bibelen og lete
etter riktig skriftsted. Denne aktiviteten kan benyttes for å bli mer kjent med skrift-
stedene istedenfor å ha en konkurranse. Bruk ikke mer enn fem minutter på den.
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Formål Å inspirere klassens medlemmer til å komme nær Frelseren ved å omvende seg fra
sine synder, overholde sine dåpspakter og motstå fristelse.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Matteus 3:1–12. Døperen Johannes forkynner omvendelse og døper. Han bere-
der veien for den Herre Jesus Kristus.

b. Matteus 3:13–17. Døperen Johannes døper Jesus.
c. Matteus 4:1–11. Jesus motstår Satans fristelser i ørkenen.
d. Johannes 1:35–51. Noen av døperen Johannes’ disipler bestemmer seg for å

følge Jesus.

2. Tilleggslesning: Markus 1:1–13, Lukas 3:1–22, 4:1–14, Johannes 1:19–34, 2:1–25,
2. Nephi 31.

3. Hvis følgende bilder er tilgjengelig, bruker du dem i leksjonen: Johannes forkyn-
ner i ørkenen (62132, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 207) og Døperen
Johannes døper Jesus (62133, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 208).

4. Forslag til undervisning: Bruk klassetiden med visdom. Planlegg hva du vil
drøfte og hvor mye tid du vil bruke på hver del av leksjonen, men la så Ånden
lede deg. Avslutt ikke en meningsfylt diskusjon bare for å kunne gjennomgå hele
leksjonen. Det er viktigere for klassen å lære og føle Ånden enn at alle punkter i
leksjonen blir drøftet.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Skriv følgende på tavlen, og spør klassens medlemmer om de vet hva det betyr:

Oppmerksom-
hetsvekker
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Forklar at dette er det hebraiske ordet Messias, som betyr salvet. Jødene hadde ven-
tet i flere hundre år på at Messias skulle komme, han som ifølge profetier skulle
være deres salvede konge og utfrier. Det greske ordet for Messias er Kristus. Jesus
Kristus var den Messias som de hadde ventet så lenge på, og døperen Johannes var
profeten som ble sendt for å berede veien for ham.

Drøft hvordan læresetningene i følgende skriftsteder kan hjelpe oss å komme nær-
mere Frelseren. Ettersom det ville være vanskelig å stille alle spørsmål eller dekke
alle punkter i leksjonen, må du i ydmykhet velge dem som best vil dekke klassens
behov.

1. Døperen Johannes bereder veien for den Herre Jesus Kristus.

Les og drøft Matteus 3:1–12. Vis bildet av Johannes som forkynner, og gi følgende
bakgrunnsopplysninger med dine egne ord:

Flere hundre år før Johannes ble født, forutså mange profeter hans virke og vitnet
om hans storhet som en som skulle berede veien for Messias (Jesaja 40:3, 1. Nephi
10:7–10). Som forberedelse til Johannes’ virke, kunngjorde engelen Gabriel
Johannes’ forestående fødsel (Lukas 1:13–19), Sakarias profeterte om dagen da
Johannes skulle omskjæres og få navn (Lukas 1:67–79), og en engel ordinerte den
åtte dager gamle Johannes til hans misjon (L&p 84:27–28). Det avgjørende utsagn
om Johannes’ storhet kom fra Frelseren selv, som sa: «Større profet enn Johannes er
ingen blant dem som er født av kvinner» (Lukas 7:28).

Johannes ble født ca. et halvt år før Jesus. Like etter Jesu fødsel lot Herodes, som
følte seg truet av kunngjøringen om at jødenes nye konge hadde blitt født, «drepe
alle guttebarn i Betlehem og alle bygdene i omegnen, de som var to år eller yngre»
(Matteus 2:16). For å beskytte Jesus viste en engel seg for Josef i en drøm og fikk
ham til å føre Jesus og Maria til Egypt (Matteus 2:13–15). For å beskytte Johannes
«ba [Sakarias Elisabet] om å ta ham med seg opp i fjellene, hvor han ble næret med
gresshopper og vill honning» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 197). Johannes
begynte sitt offentlige virke mange år senere. Han forkynte først i ørkenen og deret-
ter i Jerusalem og i «hele landet ved Jordan» (Matteus 3:5).

• Hva var døperen Johannes’ misjon? (Se Lukas 1:76–79, 3:3–4.) Hvorfor tror du
det var viktig at noen beredte veien for Herren?

• Hvilket budskap forkynte Johannes for å forberede folket på Frelserens komme?
(Se Matteus 3:1–2.) Hva vil det si å omvende seg? (Mens klassens medlemmer
drøfter svarene på dette spørsmålet, skriver du på tavlen noen sider ved omven-
delse som vist nedenfor. Du kan godt be klassemedlemmer lese de ledsagende
skriftstedene.)

a. Føle bedrøvelse etter Guds sinn for sine synder (2. Korinterbrev 7:9–10).
b. Bekjenne og forsake synder (L&p 58:42–43).
c. Om mulig gi erstatning for det gale man har gjort (Lukas 19:8).
d. Etterleve budene (L&p 1:31–32).
e. Vende om til Herren og tjene ham (Mosiah 7:33).

• Hvordan hjelper omvendelse oss å forberede oss til å bo sammen med vår him-
melske Fader og Jesus Kristus? (Se 3. Nephi 27:19.) Hvordan hjelper omvendelse
oss å komme nærmere dem hver dag?

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder
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• Fariseerne og saddukeerne var vitne til dåpshandlinger utført av Johannes, men
valgte å ikke bli døpt (Matteus 3:7, Lukas 7:29–30). Johannes irettesatte dem og
formante dem til å omvende seg og frembringe frukt som var god til omvendelse
(se Joseph Smiths oversettelse av Matteus 3:35, legg merke til at ordet frukt betyr
resultater). Hva er omvendelsens frukt? (Se Moroni 8:25–26.)

• Johannes døpte «med vann til omvendelse» og lovet at Jesus skulle døpe «med
Den hellige ånd og ild» (Matteus 3:11). Hva vil det si å bli døpt «med Den hellige
ånd og ild»? Vi blir døpt med Den hellige ånd og med ild når vi mottar Den hel-
lige ånds gave ved håndspåleggelse (L&p 20:41). «Den hellige ånds gave er retten
til å ha Den hellige ånd som ledsager når man er verdig. . . Den virker som et ren-
sende middel til å gjøre en person ren og helliggjøre vedkommende fra all synd.
Derfor omtales den ofte som ‘ild’» (Bible Dictionary, “Holy Ghost”, s. 704).

2. Jesus døpes av Johannes.

Les og drøft Matteus 3:13–17. Vis bildet av Johannes som døper Jesus.

• Hvorfor nølte Johannes med å døpe Jesus? (Se Matteus 3:14.) Hvorfor trengte
Jesus å bli døpt? (Se Matteus 3:15, 2. Nephi 31:6–7, 9–11.) Hvorfor trenger vi å bli
døpt? (Se 2. Nephi 31:5, 12–13, 17–18, L&p 20:71, 49:13–14.)

• Hvilke pakter inngår vi når vi blir døpt? (Se L&p 20:37.) Hvordan skulle disse
pakter påvirke våre daglige handlinger? (Se Mosiah 18:8–10.)

3. Jesus motstår Satans fristelser i ørkenen.

Les og drøft Matteus 4:1–11.

• Like etter at Jesus ble døpt, ledet Ånden ham ut i ørkenen for at han skulle være
sammen med Gud (Joseph Smiths oversettelse av Matteus 4:1). Hvordan tror du
denne erfaringen forberedte Jesus til å motstå Satans fristelser? Hvordan blir vi
styrket mot fristelse ved å faste, be og bli «[ført . . . av Ånden]»?

• Hvilket ønske forsøkte Satan å appellere til da han prøvde å forlede Jesus, som
hadde fastet, til å gjøre stenene til brød? (Se Matteus 4:2–3. Han forsøkte å appel-
lere til ønsket om å tilfredsstille den fysiske appetitt.) Hvordan prøver Satan å
forlede oss til å gi etter for fysisk appetitt eller fysiske lyster? Hvordan kan vi
gjenkjenne og motstå disse fristelsene?

• Satan forsøkte å appellere til stoltheten da han fristet Jesus til å kaste seg ned fra
templets tinde og bevise at han hadde makt til å bli reddet av engler (Matteus
4:5–6.) Hvordan forsøker Satan å appellere til vår stolthet? Hvordan kan vi gjen-
kjenne og motstå fristelser til å tilfredsstille stolte ønsker?

• Hvilket tilbud hadde Satan hvis Jesus ville tilbe ham? (Se Matteus 4:8–9.) Hvor-
dan frister Satan oss med verdslig rikdom og makt? Hvordan kan vi gjenkjenne
og motstå slike fristelser? (Se Matteus 4:10.)

• Hva var falskt ved Satans tilbud om å gi Jesus verdens riker? (Se L&p 104:14.) Kan
du nevne noen falske tilbud Satan kommer med i dag for å lokke oss til å synde?

• Jesus reagerte på hver fristelse fra Satan med å sitere fra Skriften (Matteus 4:3–4,
6–7, 8–10). Hvordan gir Skriften oss styrke til å motstå fristelser? (Se Helaman
3:29–30.)
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• Satan spurte Jesus to ganger om han var Guds Sønn (Matteus 4:3, 6). Hvorfor
tror du Satan stilte dette spørsmålet? Hvordan stiller han dette spørsmålet i ver-
den i dag? Når vi står overfor fristelser, hvordan hjelper det oss da å vite at vi er
Guds barn? (Se Moses 1:12–22.)

• Hvordan kan det være til hjelp for oss å vite at Jesus, Guds Sønn, fikk lignende
fristelser som dem vi får? (Når klassen drøfter dette spørsmålet, kan du kanskje
be dem lese Hebreerbrevet 4:14–15.)

Eldste Joseph B. Wirthlin har sagt: «Herren vet godt at vi er dødelige. Han kjen-
ner våre svakheter. Han forstår utfordringene i vårt dagligliv. Han har stor forstå-
else for fristelsene med jordiske lyster og begjær» (I Lys over Norge, juli 1996, s. 36).

4. Noen av døperen Johannes’ disipler bestemmer seg for å følge Jesus.

Les og drøft utvalgte vers fra Johannes 1:35–51.

• Hva oppfordret døperen Johannes sine egne disipler til å gjøre da Jesus begynte
sitt virke på jorden? (Se Johannes 1:35–37.) Hva gjorde Jesus da han så at to av
døperen Johannes’ disipler fulgte ham? (Se Johannes 1:38–39.)

• Hva gjorde Andreas da han hørte og gjenkjente Frelseren? (Se Johannes
1:40–42.) Hvilket svar hadde Filip på Natanaels tvil etter at han hadde fått et vit-
nesbyrd om at Jesus var Messias? (Se Johannes 1:43–47.) Hva kan vi gjøre for å
innby andre til å «kom[me] og se» Frelseren?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at innbydelsen til å «kom[me] og se» Frelseren er til oss alle.
Forklar at vi kan ta imot denne innbydelsen ved å omvende oss, bli døpt, over-
holde våre dåpspakter og motstå fristelser.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Innsikt fra Frelserens dåp

Gjennomgå Matteus 3:16–17.

• Hvordan viser beretningen om Frelserens dåp at dåpen skulle utføres ved ned-
senkning? (Se Matteus 3:16, se også Johannes 3:23, Romerbrevet 6:3–6, 3. Nephi
11:23–26. Ordet dåp [engelsk baptism] kommer fra et gresk ord som betyr å dykke
eller nedsenke.)

• Hva så Johannes etter at han hadde døpt Jesus? (Se Matteus 3:16.) Hvem sin røst
hørte han? (Se Matteus 3:17.) Hva lærer beretningen om Frelserens dåp oss om
guddommens natur? (Vår himmelske Fader, Jesus Kristus og Den hellige ånd er
separate vesener.)

2. Jesus viser sin mor respekt og kjærlighet

Forklar at etter at Jesus var blitt døpt, var han og hans disipler i et bryllup i Kana
(Johannes 2:1–11). Da hans mor fortalte ham at de ikke hadde vin til festen, spurte
han hva hun ville at han skulle gjøre for henne, og sa at han ville gjøre det (se
Joseph Smiths oversettelse av Johannes 2:4).
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• Hva åpenbarte Jesu ord til hans mor om hva han følte overfor henne? Hva
gjorde han for å hjelpe henne? (Se Johannes 2:6–11. Påpek at dette er Jesu første
mirakel som er nedtegnet i Det nye testamente.)

3. Jesus viser ærbødighet når han renser templet

La klassen lese Johannes 2:13–17, som inneholder en beretning om da Jesus så at
kjøpmenn og pengevekslere vanhelliget templet. Hvis bildet Jesus renser templet
(62163, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 224) er tilgjengelig, viser du det.
Påpek at Jesus viste respekt og ærbødighet da han «drev dem alle ut av templet . . .
tømte ut [pengevekslernes penger] og [veltet] deres bord» (Johannes 2:15). Forklar
at ærbødighet for vår himmelske Fader er mer enn bare å sitte stille i kirken. Det er
også å vise ved våre handlinger at vi elsker ham og erkjenner hans kraft.
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå at for å få evig liv, må vi bli «født på ny» og
fortsette å følge Jesus Kristus.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Johannes 3:1–22. Jesus lærer Nikodemus at alle må bli født av vann og Ånden
for å kunne komme inn i Guds rike. Jesus lærer oss at han er Guds enbårne
Sønn som ble sendt for å frelse menneskene.

b. Johannes 4:1–42. Jesus underviser en samaritansk kvinne ved Jakobs brønn.
Mange samaritaner blir omvendt.

2. Ta med deg følgende til klassen hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren:

a. En frisk plante som har fått nok vann og en plante som har visnet på grunn
av vannmangel (eller tegn en sunn og en visnet plante på tavlen, slik som vist
under oppmerksomhetsvekkeren).

b. En mugge med vann.

3. Hvis følgende materiell er tilgjengelig, benytter du noe av det i leksjonen:

a. Bildet Kvinnen ved brønnen (62169, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet
217).

b. Et kart av Palestina på nytestamentlig tid (finnes bl.a. bak i Bibelen).

4. Forslag til undervisning: «Den grunnleggende målsetning med undervisning i
Kirken er å bidra til å frembringe forandringer i folks liv. Målet er å inspirere den
enkelte til å tenke på, føle for og så foreta seg noe med evangeliets sannheter og
prinsipper» (Rex A. Skidmore, sitert i Undervisning – intet større kall, s. 83, se også
s. 84).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Vis den friske planten og planten som har visnet (se «Forberedelse»), eller tegn dem
på tavlen slik som vist på neste side. Vis også muggen med vann.

Oppmerksom-
hetsvekker
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• Hva skjer med en plante hvis den ikke får vann? Hva skjer med oss hvis vi ikke
får vann?

Forklar at på samme måte som vi vil dø fysisk hvis vi ikke får fysisk vann, vil vi dø
åndelig hvis vi ikke får åndelig vann. Denne leksjonen forteller om Jesu læreset-
ninger om det å bli født av vann og ånd og om det levende vann han tilbyr.

Drøft, mens dere gjennomgår nedenstående skriftsteder, hvordan de kan anvendes
på det daglige liv. Oppfordre klassemedlemmer til å fortelle om erfaringer i forbin-
delse med prinsippene i Skriften.

1. Jesus lærer Nikodemus at alle må bli født av vann og Ånd for å kunne
komme inn i Guds rike.

Drøft Johannes 3:1–22. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt. Forklar at
Nikodemus var en leder i det jødiske samfunn. Han kom til Jesus fordi han visste at
Jesus var «en lærer kommet fra Gud» (Johannes 3:2).

• Hva lærte Jesus Nikodemus at han måtte gjøre for å kunne komme inn i Guds
rike? (Se Johannes 3:5.) Hva vil det si å bli «født av vann»? (Johannes 3:5, å bli
døpt). På hvilken måte er dåpen et symbol på gjenfødelse? (Neddykning i
vann symboliserer at våre tidligere synder dør eller begraves. Når vi kommer
opp av vannet, begynner vi på et nytt liv.) Hva vil det si å bli «født av . . . Ånd»?
(Johannes 3:5, å få Den hellige ånds gave).

• Eldste Bruce R. McConkie forkynte at «Kirkens medlemmer blir ikke født på ny
kun ved at de blir døpt» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 bind [1966–73],
1:142). Hva er nødvendig, i tillegg til å bli døpt og motta Den hellige ånds gave,
for å bli født på ny? (Se Johannes 3:16, 18, Mosiah 5:1–7, 27:25–26, Alma 5:14–35,
22:15–18. Hvis du ønsker det, kan du la klassens medlemmer merke utsagn i
disse versene som har forbindelse med det å bli født på ny. Et eksempel på en slik
liste er tatt med nedenfor. Påpek at versene fra Mormons bok klargjør hva det vil
si å bli født på ny.)

a. Tro på Jesus Kristus (Johannes 3:16, 18).
b. Oppleve «en stor forandring i . . . våre hjerter, så vi ikke er tilbøyelige til å gjøre

ondt mer, men til stadig å gjøre godt» (Mosiah 5:2, se også Alma 5:12–14, 26).
c. «Forandres fra sin kjødelige og falne tilstand til en rettferdig tilstand» (Mosiah

27:25).
d. Bli «[Guds] sønner og døtre» (Mosiah 5:7, 27:25).

Diskusjon og 
anvendelse av 
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e. Bli «nye skapninger» (Mosiah 27:26).
f. Ha «Guds bilde preget på [våre] ansikter» (Alma 5:19, se også vers 14).
g. Omvende oss så våre «klær [kan] renses til alle pletter er tatt bort ved [Kristi]

blod» (Alma 5:21, se også Alma 5:19, 33–34, 22:18).

• Eldste McConkie forkynte også at det å bli født på ny «ikke skjer på et øyeblikk.
[Det] er en prosess» (“Jesus Christ and Him Crucified”, i 1976 Devotional Speeches
of the Year, s. 399). Hva kan vi gjøre for å fortsette denne prosessen hele vårt liv?
(Se 2. Nephi 31:19–20.) Hvordan kan vi overvinne motløshet og tilbakeslag i vår
åndelige fremgang? Hvilke forandringer har du lagt merke til hos deg selv eller
en annen i prosessen med å bli født på ny?

• Be en i klassen lese Johannes 3:14–18 høyt. Hvordan er disse sannheter om Frel-
serens misjon forbundet med hans bud om at vi må bli født på ny?

• Jesus benyttet seg av begrepene lys og mørke for å undervise Nikodemus (Johan-
nes 3:19–21). Hvorfor velger noen mørke fremfor lys? Hvordan kan vi bevare
evnen til å elske lyset og sky mørket? Hvilke løfter har Herren gitt dem som
kommer til lyset? (Se L&p 50:24, 88:67.)

2. Jesus underviser en samaritansk kvinne ved Jakobs brønn.

Les og drøft utvalgte vers fra Johannes 4:1–42. Vis kartet over Palestina. Forklar at
mens Jesus og hans disipler var på vei fra Judea til Galilea (du kan peke på disse ste-
dene på kartet), stoppet de for å hvile ved Jakobs brønn i Samaria. Mens Jesus satt
ved brønnen, kom en samaritansk kvinne for å hente vann.

Vis bildet av kvinnen ved brønnen.

• Jødene hadde «ikke omgang med samaritanene» (Johannes 4:9) og unngikk van-
ligvis Samaria når de var på reise. Likevel dro Jesus bevisst gjennom Samaria. Hva
forteller dette om ham? Hvem er «samaritanene» i dagens verden? (Svarene kan
omfatte enhver person eller gruppe som regnes som mindreverdig.) Hvordan
skulle vi behandle dem?

• Hvordan gjorde den samaritanske kvinnen det lettere for Jesus å undervise
henne? (Se Johannes 4:9, 11–12, 15, 19, 25. Svarene kan omfatte at hun var
ydmyk, hun ønsket å få vite mer og hun trodde på hans ord.) Hva kan vi gjøre
for å bli mer mottagelige for Frelserens læresetninger?

• Hvordan ble den samaritanske kvinnen forandret etter hvert som Jesus snakket
med henne? Hvordan bidro Jesus til denne forandringen? (Svarene kan omfatte
at han underviste henne på et nivå som hun kunne forstå, han vitnet om seg
selv, han brukte vann som et mektig symbol og han viste medfølelse.) Hvordan
kan vi følge hans eksempel når vi underviser andre?

• Jesus sa til den samaritanske kvinnen at han kunne gi henne «levende vann»
(Johannes 4:10). Hva tror du «levende vann» betyr? (Se 1. Nephi 11:25, L&p
63:23. Svarene kan omfatte evangeliets læresetninger, Guds kjærlighet og forso-
ningen.) Hvordan kan vi få levende vann? Hvordan har dette levende vann vært
til velsignelse for deg?

• Den samaritanske kvinnen hadde kommet til brønnen for å hente vann (Johan-
nes 4:7). Men da hun hadde snakket med Jesus, gikk hun fra krukken sin ved
brønnen og gikk for å fortelle andre om sin opplevelse (Johannes 4:28–29). Hva
kan vi lære av hennes eksempel?
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• Hvordan ble andre mennesker velsignet på grunn av den samaritanske kvinnens
tro? (Se Johannes 4:39–42.) Hvordan har du blitt velsignet eller sett andre bli
velsignet ved å tro på Herren? Hvordan kan vår tro påvirke dem vi har omkring
oss?

Konklusjon Hvis du brukte oppmerksomhetsvekkeren, viser du plantene og vannmuggen igjen.
Forklar at på samme måte som planter trenger vann for å leve, trenger vi å følge
Frelseren og hans læresetninger for å bli født på ny og få evig liv.

Bær vitnesbyrd om de sannheter dere drøftet i leksjonen. Oppfordre klassens med-
lemmer til å søke Jesus Kristus, følge ham og fortsette prosessen med å bli født på ny.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. «Jeg er ikke Messias! men: Jeg er utsendt foran ham» (Johannes 3:28)

• Hva er Johannes’ holdning til sin rolle i forhold til Frelserens, i Johannes
3:25–36? På hvilken måte er Johannes’ holdning et eksempel på sant disippel-
skap? Hvordan kan vi anvende denne holdningen på vår tjeneste i Kirken?

2. «Markene . . . er alt hvite til høst» (Johannes 4:35)

• Hva lærte Jesus sine disipler om misjonærarbeid i Johannes 4:35–38? Hva mente
han da han sa at markene alt var hvite og rede til å høstes? Hvordan anvendte
Frelseren dette samme symbol i Lære og pakter 4:1–4 og 75:3–5? Be klassemed-
lemmer fortelle om erfaringer de har hatt med å dele evangeliet med andre.

3. Jesus helbreder en kongelig embedsmanns sønn

Les og drøft Johannes 4:46–54.

• Hva ville embedsmannen Jesus? (Se Johannes 4:46–47.) Hva var Jesu første svar
til ham? (Se Johannes 4:48.) Hva svarte embedsmannen? (Se Johannes 4:49.)

• Hva var Jesu annet svar til embedsmannen? (Se Johannes 4:50.) Hvordan rea-
gerte embedsmannen? (Se Johannes 4:50.) Hva førte embedsmannens tro til? (Se
Johannes 4:51–54.) Hva kan denne beretningen lære oss om troens kraft?
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå at apostler kalles til spesielle vitner for Jesus
Kristus og at vi blir velsignet når vi oppholder og følger dem.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Lukas 4:14–32. Jesus underviser i en synagoge i Nasaret og vitner om at han er
den Messias som Jesaja profeterte om. Folket blir fylt av harme og forkaster
ham.

b. Lukas 5:1–11, 27–28, 6:12–16. Jesus kaller sine tolv apostler.
c. Matteus 10. Jesus ordinerer og underviser De tolv apostler og sender dem ut

for å forkynne evangeliet.

2. Tilleggslesning: Jesaja 61:1–2, Matteus 4:18–22, Markus 1:16–20, 3:13–19, 6:7–13,
Lukas 9:1–6, 12:1–12, Lære og pakter 107:23–24, 33–35, 39, 58.

3. Hvis følgende bilder er tilgjengelig, bruker du dem i leksjonen: Fiskerne kalles
(62496, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 209) eller Jesus og fiskerne
(62138, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet, 210), Kristus ordinerer apost-
lene (62557, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 211) og et bilde av mennene
som utgjør De tolv apostlers quorum i dag (fra det nyeste konferansenummeret
av Lys over Norge).

4. Forslag til undervisning: Lær deg klassemedlemmenes navn og bruk dem. Når du
gjør det, ser klassemedlemmene at du bryr deg om dem som enkeltpersoner. Når
du kan navnene på dem du har i klassen, vil det også hjelpe deg å oppmuntre til
deltagelse ved at du kan stille spørsmål direkte til bestemte personer. (Se Under-
visning – intet større kall, s. 105–6.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

La en i klassen lese første del av Mosiah 27:31 (til og med «bekjenne at han er
Gud»). Forklar at ved Jesu Kristi annet komme, vil alle gjenkjenne ham som Frelse-
ren. Dette var ikke tilfelle ved hans første komme. Jødene hadde studert profetier
om Frelserens komme i århundrer, men mange av dem som hørte Jesus, gjenkjente
ham ikke som Frelseren. Fordi Jesus ikke befridde jødene fra romersk herredømme,
som de hadde ventet at Messias skulle gjøre, forkastet mange av dem ham og hans
budskap.

Påpek at første del av denne leksjonen vil omhandle hva som skjedde da Jesus for
første gang gjorde kjent at han var den etterlengtede Messias. Andre deler av leksjo-
nen vil omhandle Jesu kall av apostler for å bidra til utbredelsen av evangeliet.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Når du underviser i følgende skriftsteder, drøfter du velsignelsene som følger av
kunnskapen om at Jesus Kristus er Frelseren og av det å følge apostlene.

1. Jesus gjør kjent at han er Messias.

Drøft Lukas 4:14–32. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers. Forklar at Jesus ble
bedt om å lese et skriftsted og kommentere det ved gudstjenesten i synagogen i
Nasaret.

• La en i klassen lese Lukas 4:16–19. (Påpek at vers 18–19 er et sitat fra Jesaja
61:1–2.) Hva handler disse versene om? (De er en profetisk beskrivelse av ting
som Messias skulle gjøre. Se leksjon 1.)

• Hvilket vitnesbyrd bar Jesus da han var ferdig med å lese skriftstedet fra Jesaja?
(Se Lukas 4:21. Han sa at han var den Messias som Jesaja hadde profetert om og
som jødene hadde ventet på i århundrer.) Hvordan reagerte folket i synagogen
på det Jesus sa? (Se Lukas 4:22–29.)

• Hvorfor tror du folket i synagogen hadde problemer med å godta Jesus som Mes-
sias? (Se Lukas 4:22. Svarene kan omfatte at de kjente ham og hadde sett ham
vokse opp, så de kunne ikke forstå hvordan han kunne være den store Messias
som de ventet på.) Hvorfor tror du enkelte mennesker i dag har problemer med
å godta Jesus Kristus? Hvordan kan vi styrke vårt vitnesbyrd om at Jesus er Frel-
seren?

2. Jesus kaller sine tolv apostler.

Les og drøft utvalgte vers fra Lukas 5:1–11, 27–28, 6:12–16. Vis bildet av Jesus og fis-
kerne og bildet av de nåværende tolv apostler. Mens dere drøfter skriftstedene, hjel-
per du klassens medlemmer å forstå at apostler er kalt til å gjøre det Jesus selv
gjorde i synagogen i Nasaret – forkynne at han er Messias, Frelseren.

• Hva gjorde Simon Peter, Jakob og Johannes da Jesus kom til dem? (Se Lukas
5:1–2.) Hva fortalte Jesus dem om hvordan deres liv ville bli forandret hvis de
fulgte ham? (Se Lukas 5:10.) Hvordan har ditt liv blitt påvirket på grunn av din
avgjørelse om å følge Jesus Kristus?

• Hvordan bebudet miraklet med fiskegarnene det Peter, Jakob og Johannes skulle
komme til å oppleve som «menneskefiskere»? (Markus 1:17.) La klassen vurdere
følgende uttrykk:

a. Lukas 5:5: «På ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» (De ville arbeide der Jesus ba
dem gjøre det.)

b. Lukas 5:6: «De fanget så mye fisk at garnene holdt på å sprenges.» (De skulle
finne mange mennesker som ville ta imot evangeliet.)

c. Lukas 5:7: «De vinket da til lagsbrødrene . . . at de skulle komme og ta i med
dem.» (De skulle kalle andre til å hjelpe dem med arbeidet.)

• Påpek at Jesus i Lukas 5:1–11 kalte Peter, Jakob og Johannes til sine disipler.
Senere kalte han dem apostler. Skriv Disippel og Apostel på tavlen. Hva er forskjel-
len på en disippel og en apostel?

Forklar at en disippel er enhver tilhenger av Jesus Kristus (Bible Dictionary, “Dis-
ciple”, s. 657). En apostel er en disippel som har blitt kalt til å være et spesielt
vitne for Kristus (L&p 107:23). Ordet apostel betyr «en [som er] sendt ut» (Bible
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Dictionary, “Apostle”, s. 612). Medlemmene av De tolv apostlers quorum er
sendt ut for å vitne for verden om at Jesus er menneskehetens Frelser og Forløser.

• Hvorfor var det viktig at Jesus kalte apostler? (Se Matteus 9:36–38, 16:19, Markus
3:14–15, Johannes 20:19–21, 23, Efeserbrevet 4:11–15. De skulle hjelpe Jesus å for-
kynne evangeliet og skulle lede Kirken og bære prestedømmets myndighet etter
at Jesus ble borte.) Hvorfor er det viktig at Herren har kalt apostler i dag?

• Hvordan valgte Jesus sine opprinnelige tolv apostler? (Se Lukas 6:12–13.) Hvor-
dan forberedte Jesus seg til å kalle dem? Hvordan kan dette sammenlignes med
måten mennesker i dag blir utvalgt til apostler og til tjeneste i andre kall i Kir-
ken? (Kirkens ledere ber og søker inspirasjon for å få vite hvem Herren vil skal
virke i de enkelte kall.)

• Hva forteller Skriften oss om bakgrunnen og karakteren til de menn Jesus kalte
til apostler? (Se Lukas 5:5, 8, 11, 27–28. Svarene kan omfatte at de hadde ingen
formell opplæring til sitt virke, men de var ydmyke, lydige og hardt arbeidende
menn som var villige til å ofre alt for å følge Herren.) Hva forteller dette om
hvordan en person blir kvalifisert til å tjene Herren? (Se også L&p 4:3, 5–6,
5. trosartikkel.)

3. Jesus ordinerer og underviser De tolv apostler.

Les og drøft utvalgte vers fra Matteus 10. Vis bildet av Kristus som ordinerer apost-
lene.

• Da Jesus hadde kalt De tolv apostler, ga han dem prestedømskraft og opplæring i
deres ansvar. Hva lærer vi om apostlers krefter og ansvarsoppgaver av Jesu råd i
Matteus 10? (Skriv klassens svar på tavlen. Svarene kan omfatte dem som er satt
opp nedenfor.)

a. De har makt til å helbrede de åndelig og fysisk syke (vers 1).
b. De sendes til de tapte får av Israel for å forkynne at himmelens rike er nær

(vers 6–7).
c. De skal bruke sin prestedømskraft til å velsigne og helbrede mennesker (vers 8).
d. De skal lete seg frem til dem som er beredt til å høre evangeliet (vers 11–14).
e. De skal undervise etter Åndens veiledning (vers 19–20).
f. De skal vie sitt liv fullstendig til Frelserens verk (vers 39).

• Hvordan kan de krefter og ansvarsoppgaver som de opprinnelige apostler fikk,
sammenlignes med dem som apostlene i de siste dager får? (Se L&p 107:23, 33,
35, 112:14, 19–22, 30–31.) Hvordan har du sett apostler i de siste dager utføre
disse ansvarsoppgaver?

• Hvilke velsignelser loves dem som følger apostlene? (Se Matteus 10:40–42, se
også L&p 124:45–46.)

Eldste Spencer W. Kimball har sagt: «Ingen i denne kirke som trofast og konse-
kvent følger de autoriteter som Herren har satt i sin kirke, vil noen gang komme
langt ut på villspor. Denne kirke vil aldri fare vill, og De tolvs quorum vil aldri
lede noen bort fra den rette sti, har aldri gjort det og vil aldri gjøre det» (i Confe-
rence Report, apr. 1951, s. 104).
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Konklusjon Bær vitnesbyrd om at Kristus er den sanne Messias og at De tolv apostler er spesielle
vitner om ham. Du kan godt fortelle om en erfaring der du har blitt velsignet ved å
følge en apostels råd.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. De nåværende tolv apostler

Vis bilder av de nåværende tolv apostler, og hjelp klassen å lære deres navn. Du kan
godt bruke følgende konkurranse:

Gi hvert klassemedlem en blyant og et stykke papir, og be dem sette opp tallene 1
til og med 12 under hverandre på papiret. Vis et bilde av hver av apostlene uten å
avsløre navnet, og be klassen skrive navnet på papiret utenfor riktig tall. Gjen-
nomgå riktige svar når du har vist alle bildene.

2. De opprinnelige tolv apostler

Hjelp klassen å lære navnene på de opprinnelige tolv apostler (Matteus 10:2–4). Gi
følgende opplysninger med dine egne ord for å hjelpe klassen å forstå hvordan for-
skjellige apostler omtales i Skriften:

To apostler het Jakob: Jakob, sønn av Sebedeus, og Jakob, sønn av Alfeus. To hadde
navnet Simon: Simon Peter og Simon kana’anitten, også kalt Simon seloten. Det
var to som het Judas: Judas (også kalt Lebbeus Taddeus) og Judas Iskariot, som for-
rådte Kristus. Matteus kalles Levi i Lukas 5:27–28. Tomas var også kjent som tvil-
ling. Apostelen som kalles Bartolomeus hos Matteus, Markus og Lukas, regner man
med er den samme som i Johannes’ evangelium kalles Natanael.

3. «Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd»
(Matteus 10:37)

La klassen lese Matteus 10:35–38.

• På hvilken måte oppfylles av og til vers 35 og 36 når en person slutter seg til Kir-
ken? Hvorfor tror du, når vi vet at Herren ønsker at våre familier skal ha fred og
være forenet, at han kom med disse utsagnene? Hvem skulle vi først og fremst
og i sterkest grad være lojale mot? (Se vers 37–38, se også Lukas 14:33.)
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå noen av grunnene til at Frelseren utførte
mirakler.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Markus 1:14–15, 21–45. Jesus reiser over hele Galilea og underviser i evange-
liet, driver ut djevler og helbredet syke. Han driver en uren ånd ut av en
mann, helbreder Simon Peters svigermor og renser en spedalsk.

b. Markus 2:1–12. Jesus tilgir en manns synder og helbreder mannen for lam-
melse.

c. Markus 4:35–41, 5:1–20, Lukas 7:11–17. Jesus stiller stormen, driver ut en
legion djevler og oppreiser sønnen til enken i Nain fra de døde.

d. Markus 5:21–43. Jesus helbreder en kvinne som har blødninger og oppreiser
Jairus’ datter fra de døde.

2. Tilleggslesning: Matteus 8–9, Lukas 4:33–44, 5:12–32, 8:22–56, Alma 7:11–12,
Mormon 9:7–20, Moroni 7:27–29, 33–37.

3. Hvis bildene Jesus stiller stormen (62139, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet
214) og Jesus velsigner Jairus’ datter (62231, bildesettet Kunst inspirert av evan-
geliet 215) er tilgjengelige, kan du bruke dem i leksjonen.

4. Forslag til undervisning: Klassens medlemmer trenger å vite hvorfor læreset-
ningene i Skriften er så viktige i dag. Mens du forbereder deg til den enkelte lek-
sjon, overveier du ydmykt hva du kan gjøre for å oppmuntre klassen til å
anvende prinsipper i evangeliet på seg selv. (Se Undervisning – intet større kall,
s. 111, 116–17.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

• Hva er et mirakel? (En usedvanlig hendelse forårsaket av guddommelig eller
åndelig kraft.)

• Kan du nevne et av Frelserens mirakler som du gjerne ville ha vært vitne til?
Hvorfor? (Du kan godt skrive noen av Kristi mirakler på tavlen for å hjelpe klas-
sen å svare på dette spørsmålet.)

Forklar at dere i denne leksjonen vil drøfte noen av Frelserens mirakler og hans
grunner for å utføre dem.

Oppmerksom-
hetsvekker
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«Han tok på seg våre plager 

og bar våre sykdommer»
Markus 1–2, 4:35– 41, 5, Lukas 7:11–17



Når du underviser i følgende skriftsteder, drøfter dere hvordan dere kan anvende
dem på dere selv. Understrek at Jesus fortsetter å utføre mirakler for oss. Oppfordre
klassens medlemmer til å fortelle om mirakler de har opplevd, hvis det passer. (Du
kan godt minne klassen om at enkelte opplevelser er for hellige til å fortelle om.
Den hellige ånd kan hjelpe dem å vite når det er passende å fortelle om en opple-
velse.)

1. Jesus reiser rundt i hele Galilea og underviser i evangeliet og utfører
mirakler.

Drøft Markus 1:14–15, 21–45. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt.

• Mens Jesus reiste rundt i hele Galilea og underviste i evangeliet, utførte han
mange mirakler, bl.a. helbredet han syke og drev ut onde ånder (Markus 1:34,
39). Hvorfor utførte Jesus disse og andre mirakler under sitt virke? (Svarene kan
omfatte dem som er oppført nedenfor.)

a. For å vise kjærlighet og barmhjertighet (se Markus 5:19, se også 3. Nephi
17:6–7).

b. For å bygge opp og bekrefte tro (se Matteus 9:27–30).
c. For å vise at han var Gud og hadde makt (se Markus 1:27, 2:10–11).

Skriv klassens svar på tavlen, og la listen stå på tavlen gjennom hele leksjonen.
Mens dere drøfter miraklene som Jesus utførte, drøfter dere også noen av formå-
lene som ble oppfylt ved de enkelte mirakler. Tilføy eventuelle andre formål som
kommer frem i leksjonen.

• Hvorfor ble folk i synagogen i Kapernaum forundret over Jesu læresetninger og
hans evne til å drive ut urene ånder? (Se Markus 1:22, 27.) Ved hvilken myndig-
het var det Jesus underviste og utførte mirakler? (I kraft av prestedømmet, som
de skriftlærde ikke hadde.) Hvordan har vi tilgang til denne kraft og myndighet i
dag?

• Hva sier Markus 1:41 var en av grunnene til at Jesus helbredet den spedalske?
Påpek at Jesus utførte mange mirakler som var til direkte velsignelse for bare én
person. Hva viser disse hendelsene om hva Jesus føler overfor oss individuelt?
Hvordan har han vist deg kjærlighet og barmhjertighet?

• Hvordan kan vi vise Kristus-lik kjærlighet til og barmhjertighet overfor mennes-
ker vi har omkring oss? Hvordan har andre mennesker vist deg Kristus-lik kjær-
lighet og barmhjertighet?

2. Jesus tilgir en manns synder og helbreder mannen, som var lam.

Les og drøft Markus 2:1–12.

• Hvem sin tro bidro til at den lamme mannen ble helbredet? (Se Markus 2:3, 5.)
Hvordan viste disse menneskene sin tro? (Se Markus 2:1–4.) Hvordan kan vi
utøve tro for andre? Hvordan har andres tro hjulpet deg eller noen du kjenner?

• Hva tenkte noen av de skriftlærde da Jesus sa til den lamme mannen at hans
synder var tilgitt? (Se Markus 2:5–7.) Hva svarte Jesus disse skriftlærde? (Se Mar-
kus 2:8–11.) Påpek at på samme måte som det var et mirakel at den lamme man-
nen ble helbredet, var det også et mirakel at han fikk sine synder tilgitt. Under-
strek at dette miraklet er tilgjengelig for hver enkelt av oss når vi omvender oss.
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• Hvilken større helbredende kraft kan Frelserens fysiske helbredelser være et sym-
bol på? (Se Jesaja 53:5, 2. Nephi 25:13, 3. Nephi 9:13.) Hvordan har Jesu helbre-
dende kraft velsignet deg åndelig? Hvordan kan vi søke åndelig helbredelse?

3. Jesus stiller stormen, driver ut onde ånder og oppreiser sønnen til enken
i Nain fra de døde.

Les og drøft utvalgte vers fra Markus 4:35–41, 5:1–20 og Lukas 7:11–17. Vis bildet av
Jesus som stiller stormen.

• De fysiske aspekter ved Frelserens mirakler symboliserte ofte åndelige sannheter.
Hvilke åndelige sannheter kan vi lære av nedenstående mirakler? (Mulige svar
gis i parentes.)

a. Markus 4:35–41. Jesus stilte stormen. (Han kan gi oss fred.)
b. Markus 5:1–20. Jesus drev ut en legion onde ånder. (Han kan drive Satan og

hans innflytelse ut av vårt liv.)
c. Lukas 7:11–17. Jesus oppreiste en ung mann fra de døde. (På grunn av hans

forsoning skal vi alle oppstå fra de døde i oppstandelsen.)

Be klassemedlemmer nevne andre mirakler som Frelseren utførte, og de åndelige
sannheter vi kan lære av disse miraklene.

• Hvilken annen innsikt har du fått ved å studere disse tre miraklene?

4. Jesus helbreder en kvinne med blødninger og oppreiser Jairus’ datter fra
de døde.

Les og drøft utvalgte vers fra Markus 5:21–43.

• Hvordan viste kvinnen med blødninger sin tro? (Se Markus 5:25–29.) Hva var
årsaken til at hun ble helbredet? (Se Markus 5:34. Understrek at det var hennes
tro på Jesu kraft, ikke det at hun rørte ved hans klær, som gjorde henne frisk.)

• Vis bildet av Jesus som velsigner Jairus’ datter. Hvordan viste Jairus sin tro på
Frelseren? (Se Markus 5:22–23.) Hva sa Jesus for å styrke Jairus’ tro da Jairus
hørte at hans datter var død? (Se Markus 5:36.) Hvordan kan du anvende disse
ordene på deg selv?

• Hvorfor tror du tro må gå forut for mirakler? (Se Ether 12:12, 18, Moroni 7:37 og
sitatet nedenfor.) Hvorfor gir ikke mirakler alene et fast grunnlag for tro?

Brigham Young sa: «Mirakler, eller disse usedvanlige tilkjennegivelser av Guds
kraft, er ikke for den vantro. De skal trøste de hellige og styrke og bekrefte troen
til dem som elsker, frykter og tjener Gud» (Discourses of Brigham Young, red. John
A. Widtsoe [1941], s. 341).

• Hvorfor er miraklene som Jesus gjorde i sitt jordeliv, viktige for deg? Hvorfor er
det viktig å vite at han fortsetter å utføre mirakler i dag? Kan du nevne noen
eksempler på mirakler i vår tid?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at Frelseren kan helbrede både åndelige og fysiske skrøpelighe-
ter. Gi uttrykk for din takknemlighet for alt han har gjort for oss. Hvis det passer,
kan du godt fortelle om et mirakel som har vært til velsignelse for deg.

Be klassens medlemmer hver for seg grunne på mirakler de har opplevd. Oppfordre
dem til å erkjenne og takke for mirakler som har hjulpet dem.
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Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Mirakler i Det gamle testamente

Forklar at mirakler ikke var noe nytt for jødene. Mirakler hadde tidligere blitt utført
av gammeltestamentlige profeter som jødene hedret. Gjennomgå kort følgende
eksempler:

a. Profeten Elias [Elijah] oppreiser en gutt fra de døde (1. Kongebok 17:17–24).
b. Profeten Elisa metter en folkemengde med en liten mengde mat (2. Kongebok

4:42–44).
c. Profeten Elisa helbreder Na’aman, en spedalsk (2. Kongebok 5:1–19).

• Ved hvilken kraft utførte disse profetene mirakler? (Prestedømmet, den guddom-
melige kraft som de hadde fått av vår himmelske Fader og Jesus Kristus.)

2. «Det er ikke de friske som trenger lege» (Markus 2:17)

• Hvordan reagerte fariseerne og de skriftlærde da de så Jesus spise sammen med
mennesker de regnet som syndere? (Se Markus 2:15–16.) Hva sa Jesus til dem? (Se
Markus 2:17.) Hva vil dette si? På hvilke måter «trenger [vi alle] lege»?

29

Leksjon 7



Formål Å oppmuntre klassens medlemmer til å komme til Kristus ved å anvende de prin-
sipper han forkynte i Bergprekenen.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Matteus 5:1–12. På et fjell i Galilea lærer Jesus sine disipler saligprisningene.
b. Matteus 5:13–16. Jesus sier at hans disipler er «jordens salt» og «verdens lys».
c. Matteus 5:17–48. Jesus sier at han har kommet for å oppfylle Moseloven, og

forkynner en høyere lov.

2. Tilleggslesning: Lukas 6:17–36, Mosiah 13:28–35, Alma 34:13–16, 3. Nephi 12,
Ether 12:11.

3. Hvis du benytter oppmerksomhetsvekkeren, gir du hver i klassen en penn eller
blyant og et stykke papir.

4. Hvis følgende materiell er tilgjengelig, benytter du det i undervisningen:

a. Bildet av Bergprekenen (62166, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 212).
b. En saltbøsse og en lampe.

5. Forslag til undervisning: Jesus Kristus er mesterlæreren. Mens du studerer Berg-
prekenen, legg merke til hans undervisningsmetoder og se etter hvordan du kan
etterligne ham som lærer. (Se Undervisning – intet større kall, s. 14 for andre forslag
til hvordan du kan følge Frelserens eksempel som lærer.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Gi hver i klassen et stykke papir og en penn eller blyant. Forklar at Skriften inne-
holder mange invitasjoner fra Frelseren. Du kan godt la klassemedlemmer lese Frel-
serens invitasjoner i Matteus 11:28–29 og 3. Nephi 27:27. Be dem skrive Frelseren
inviterer meg til: øverst på arket. Forklar deretter at denne leksjonen fokuserer på
Bergprekenen, som inneholder mange invitasjoner fra Frelseren. Oppfordre klassen
til å se etter invitasjoner i leksjonen og skrive dem ned på arket.

Drøft, mens du underviser om følgende skriftsteder, hvordan de angår dagliglivet.
Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om erfaringer i forbindelse med prin-
sippene i Skriften. Ettersom det vil være vanskelig å stille alle spørsmål eller dekke
alle punkter i leksjonen, bør du i ydmykhet velge ut dem som best vil dekke klasse-
medlemmenes behov.

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder

Oppmerksom-
hetsvekker
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1. Jesus lærer sine disipler saligprisningene.

Forklar at mange hundre år etter at den førjordiske Kristus ga Moses loven på Sinai-
fjellet, gikk den dødelige Messias opp på et annet fjell og forkynte en høyere lov i
en tale som er kjent som Bergprekenen. Vis bildet av Bergprekenen.

De første læresetningene i denne prekenen er kjent som saligprisningene (Matteus
5:1–12.) Ordet saligprisning (eng.: beatitude) kommer fra det latinske ordet beatus,
som betyr heldig, lykkelig, velsignet. Les saligprisningene og drøft dem som skissert
nedenfor.

• Matteus 5:3. Hva vil det si å være «fattig i ånden»? (Å være ydmyk. Se også
3. Nephi 12:3.) Hvorfor er det viktig at vi er ydmyke? Hvordan kan vi bli mer
ydmyke?

• Matteus 5:4. Kan du nevne noen måter Herren sørger for oss på så vi blir trøstet?
(Johannes 14:26–27 og Mosiah 18:8–9 viser noen eksempler.) Hvordan har du
blitt trøstet i tider med sorg?

• Matteus 5:5. Hva vil det si å være saktmodig? (Å være mild, tilgivende eller men-
neskekjærlig.) Hvordan kan vi utvikle saktmodighet? (Se Mosiah 3:19, Alma 7:23,
13:28.)

• Matteus 5:6. Hva lovet Jesus dem som «hungrer og tørster etter rettferdighet»? (Se
Matteus 5:6, 3. Nephi 12:6.) Hva kan vi gjøre for å heve våre lyster fra det som
hører verden til, til det som er rettferdig?

• Matteus 5:7. Hvordan kan vi vise andre barmhjertighet? Hvorfor trenger vi barm-
hjertighet fra Herren? (Se Alma 42:13–15.)

• Matteus 5:8. Hva tror du det vil si å ha et rent hjerte? Hvordan kan vi rense vårt
hjerte? (Se Helaman 3:35.) Hvorfor må vi ha et rent hjerte hvis vi skal se Gud og
bo sammen med ham? (Se Moses 6:57.)

• Matteus 5:9. Hvordan kan vi være fredsstiftere i vårt hjem og i samfunnet?

• Matteus 5:10–12. Hvorfor blir rettferdige mennesker av og til forfulgt? Hvordan
skulle vi reagere på forfølgelse? (Se Matteus 5:44, Lukas 6:35.)

Hvis du brukte oppmerksomhetsvekkeren, ber du klassen nevne invitasjoner i salig-
prisningene som de føler er til spesiell hjelp for dem.

2. Jesus sier at hans disipler er «jordens salt» og «verdens lys».

Les og drøft Matteus 5:13–16. Mens dere drøfter disse versene, kan du godt vise en
saltbøsse og en lampe.

• Jesus sa at hans disipler er «jordens salt» (Matteus 5:13, L&p 101:39). Kan dere
nevne noen måter vi bruker salt på? (Svarene kan omfatte at salt brukes som
krydder og konserveringsmiddel.) Hvordan kan siste-dagers-hellige være «jor-
dens salt»?

• La en i klassen lese Lære og pakter 103:9–10. Hva mer lærer disse versene oss om
hva det vil si å være «jordens salt»? Hvordan kan vi være «menneskers frelsere»?
(Svarene kan omfatte å dele evangeliet med andre og utføre tempelarbeid.)

• Hvordan kan siste-dagers-hellige være «verdens lys»? (Matteus 5:14, se også vers
16.) Hva skjer når et lys settes under en skjeppe? (Matteus 5:15, fortell at skjeppe
er et gammelt kornmål.) Hvordan setter vi som medlemmer av Kirken av og til
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vårt lys under en skjeppe? Hvordan kan vi la vårt lys skinne på en måte som vil
få andre til å «prise [vår] Fader i himmelen? (Se Matteus 5:16, 3. Nephi 18:24.)

3. Jesus forkynner en høyere lov enn Moseloven.

Drøft Matteus 5:17–48. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt.

• Jesus sa at han kom for å oppfylle Moseloven, ikke for å oppheve den (Matteus
5:17–18). Hvordan oppfylte han Moseloven?

Forklar at Moseloven hadde blitt «gitt Israels barn, . . . for de var et hårdnakket
folk som hadde lett for å synde, men vanskelig for å huske Herren sin Gud». Den
var «en lov med handlinger og ordinanser, . . . som [israelittene] måtte adlyde
nøye fra dag til dag, for å få dem til å huske Gud og sine plikter mot ham»
(Mosiah 13:29–30). De som forsto loven, «[ventet] standhaftig på Kristus til
loven [ble oppfylt]. For i den hensikt ble loven gitt» (2. Nephi 25:24–25).

Frelseren oppfylte Moseloven da han sonet for våre synder (Alma 34:13–16).
Etter forsoningen ble ikke folket lenger befalt å ofre dyr, som var blitt krevet som
en del av Moseloven for å peke frem til Jesu Kristi sonoffer. Folket ble i stedet
befalt å «ofre et knust hjerte og en angrende ånd som deres offer» (3. Nephi 9:20,
se også vers 19).

• Jesus sa at hans disiplers rettferdighet skulle «overgå . . . de skriftlærdes og farise-
ernes» (Matteus 5:20). Hva var det som manglet i fariseernes og de skriftlærdes
«rettferdighet»? (De fokuserte kun på den ytre del av loven og brydde seg ikke
om betydningen av en indre trofasthet. Hvis de hadde overholdt loven slik den
ble gitt, ville de ha gjenkjent Jesus som Messias.)

Skriv Dere har hørt det er sagt i øverste venstre hjørne av tavlen. Forklar at i Bergpre-
kenen brukte Jesus disse ordene når han refererte til budene som var en del av
Moseloven. I øverste høyre hjørne av tavlen skriver du Men jeg sier dere. Påpek at
Jesus brukte disse ordene når han lærte disiplene sin høyere lov.

• Hvilken gammel lov refererte Jesus til i Matteus 5:21? (Skriv Du skal ikke slå i hjel
under Dere har hørt det er sagt.) Hvilken høyere lov ga Jesus i forbindelse med
dette budet? (Se Matteus 5:22. Skriv Bli ikke sint under Men jeg sier dere.) På hvil-
ken måte er budet om å unngå å bli sint en høyere lov enn forbudet mot å slå i
hjel? Hvordan virker sinte følelser inn på vårt forhold til Gud? Hva kan vi gjøre
for å kontrollere vårt sinne og søke å kvitte oss med det?

• Frelseren talte om å bære frem et «offer til alteret», og refererte til den gamle
praksis med å bære frem slikt som skulle ofres på alteret (Matteus 5:23). Hva sa
Jesus at hans disipler skulle gjøre hvis de næret sinte følelser mens de forberedte
seg til å bære frem et offer til alteret? (Se Matteus 5:23–24.) Hvordan kan dette
gjelde oss?

• Hva skulle vi gjøre når noen har fornærmet oss? (Se Matteus 5:24, 18:15, L&p
64:8–11.) Hvilke farer er det forbundet med å vente på at en som har fornærmet
oss, skal be om tilgivelse?

• Hvilken gammel lov refererte Jesus til i Matteus 5:27? (Skriv Du skal ikke drive hor
under Dere har hørt det er sagt.) Hvilken lov ga Jesus som skulle erstatte dette
budet? (Se Matteus 5:28. Skriv Unngå begjærlige tanker under Men jeg sier dere.)
Kan dere nevne noen følger av urene tanker? (Se Mosiah 4:30, Alma 12:14,
L&p 63:16.) Hva kan vi gjøre for å holde våre tanker rene?
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• Joseph Smiths oversettelse sier at øyet og hånden som nevnes i Matteus 5:29–30
står for synder. Hva lærer disse versene oss om hva vi skulle gjøre med våre
synder?

• Hvordan sier Matteus 5:33 at folk i gammeltestamentlig tid ga uttrykk for at det
de sa var sant? (Skriv Sverge eder til Herren under Dere har hørt det er sagt.) Hvilken
lov ga Jesus som skulle erstatte denne praksis? (Se Matteus 5:34–37. Les neden-
stående utsagn av eldste Bruce R. McConkie. Skriv deretter Hold ditt ord
under Men jeg sier dere.)

Eldste Bruce R. McConkie har sagt: «Under Moseloven var det å sverge en ed så
vanlig og dekket så mange forskjellige omstendigheter at det i praksis var lite
sannhet i utsagn som ikke ble gitt med en ed.. . Under Kristi fullkomne lov er
hver manns ord pålitelig bindende og alt som blir sagt, er sant som om hvert ord
hadde vært ledsaget av en ed» (The Mortal Messiah, 4 bind [1979–81], 2:140).

• Hvilken gammel lov refererte Jesus til i Matteus 5:38? (Skriv Øye for øye
under Dere har hørt det er sagt. Forklar at «øye for øye» betydde at en person som
skadet en annen, kunne få samme skade som straff. Se 3. Mosebok 24:17–21.)
Hvilket bud erstattet denne loven? (Se Matteus 5:39–40. Skriv Vend det andre kinn
til under Men jeg sier dere.) Hvilke prinsipper forkynte Jesus da han talte om å
vende det andre kinn til en som slår oss og gi vår kappe til en som tar kjortelen
vår?

• Hvilken gammel praksis refererte Jesus til i Matteus 5:43? (Skriv Elsk din neste og
hat din fiende under Dere har hørt det er sagt.) Hvilket bud erstattet denne praksis?
(Se Matteus 5:44–47. Skriv Elsk dine fiender under Men jeg sier dere.) Hvordan kan
vi utvikle kjærlighet til våre fiender? (Se et eksempel i Moroni 7:47–48.) På hvil-
ken måte vil vårt liv bli forandret hvis vi elsker våre fiender? Hvordan kan deres
liv forandres?

Hvis du benyttet oppmerksomhetsvekkeren, ber du klassens medlemmer se på tav-
len og regne opp invitasjonene i Matteus 5:17–47 som spesielt er til hjelp for dem.

• Hvordan skal vi forstå Frelserens befaling om at vi skal bli fullkommen? (En
alternativ oversettelse av det greske ordet for fullkommen er fullstendig, ferdig,
fullt utviklet.) Hvordan kan befalingen om å være fullkommen motivere oss
istedenfor å gjøre oss frustrert?

President Joseph Fielding Smith har sagt:

«Jeg tror Herren mente nøyaktig det han sa, at vi skulle være fullkomne, likesom
vår himmelske Fader er fullkommen. Dette vil ikke skje plutselig, men linje på
linje, bud på bud og eksempel på eksempel; og selv da vil det ikke skje så lenge vi
lever i dette dødelige liv, for vi vil måtte gå over på den andre siden av graven før
vi når frem til denne fullkommenhet og blir Gud lik.

Men det er her vi legger grunnvollen. Det er her i denne prøvestand vi blir
undervist i de enkle sannheter i Jesu Kristi evangelium så vi kan forberede oss til
denne fullkommenhet. Vi er forpliktet til å være bedre i dag enn vi var i går,
bedre i morgen enn vi er i dag. . . Hvis vi holder Herrens bud, befinner vi oss på
den vei som fører til fullkommenhet.» (Frelsende læresetninger, 3 bind, 2:24, se
også L&p 93:11–14, 19–20.)
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• Hvordan hjelper Frelserens forsoning oss å oppnå fullkommenhet? (Se Moroni
10:32–33, L&p 76:68–70.) Hvordan hjelper læresetningene i Bergprekenen oss å
«kom[me] til Kristus og bli fullkomne i ham»?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at læresetningene i Bergprekenen hjelper oss å «kom[me] til
Kristus og bli fullkomne i ham» (Moroni 10:32). Oppfordre klasssens medlemmer
til å anvende disse læresetningene på seg selv. Hvis du benyttet oppmerksomhets-
vekkeren, ber du klassen se på invitasjonene de har satt opp og velge et par som de
vil fokusere på i uken som kommer.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. «En bedre måte» (Ether 12:11)

Be noen i klassen forberede seg til å fremlegge noen idéer til hvordan læresetning-
ene i Matteus 5 kan hjelpe dem hjemme, på skolen og på jobben.

2. Frelserens lære om skilsmisse

Hvis du eller noen i klassen har spørsmål om Matteus 5:31–32, se punkt 5 under
Flere undervisningsidéer i leksjon 14 (se side 60).
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Formål Å oppfordre klassens medlemmer til å bli mer hengivne Jesu Kristi disipler.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder, som er en fortsettelse av
Bergprekenen:

a. Matteus 6:1–6, 16–21. Jesus lærer sine disipler å gi almisse, be og faste i lønn-
dom og samle seg skatter i himmelen istedenfor på jorden.

b. Matteus 6:7–13, 7:7–11. Han viser sine disipler hvordan de skal be og lærer
dem at vår himmelske Fader vil velsigne dem som ber ham om det de trenger.

c. Matteus 6:14–15, 7:1–6, 12. Jesus lærer sine disipler å tilgi andre, å dømme rett-
ferdig og å behandle andre slik de selv gjerne vil bli behandlet.

d. Matteus 6:22–34, 7:13–29. Han lærer sine disipler at de vil bli velsignet for å
tjene vår himmelske Fader og gjøre hans vilje.

2. Tilleggslesning: Lukas 6:37–49, 11:1–13, 34–36, 12:22–34, 16:13, 3. Nephi 13–14.

3. Hvis følgende materiell er tilgjengelig, bruker du det i leksjonen:

Bildet Bergprekenen (62166, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 212).

4. Du kan godt gjøre forberedelser til å synge «En klok mann og en dum mann»
(Barnas sangbok, s. 132) sammen med klassen.

5. Forslag til undervisning: Historier kan illustrere prinsipper i evangeliet og holde
på klassens oppmerksomhet som få andre undervisningsmetoder. Jesus brukte
ofte historier når han skulle fremføre viktige leksjoner eller klargjøre abstrakte
tanker. Når du forbereder deg til leksjonene, bør du overveie hvordan du kan
benytte historier for å hjelpe klassens medlemmer å forstå prinsipper i evange-
liet. Når du forteller en historie, må du være sikker på at klassen forstår om det er
en sann beretning eller en oppdiktet historie som du har laget for å understreke
et poeng. (Se Undervisning – intet større kall, s. 98–100, 127.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Fortell følgende historie med dine egne ord:

Eldste William R. Bradford i De sytti snakket en gang med biskopen i et ward der
ungdommen hadde arbeidet for å tjene penger til en aktivitet. Biskopen spurte eld-
ste Bradford om han ville hjelpe ungdommen å få en eller annen anerkjennelse for
det de hadde gjort. Til biskopens overraskelse svarte eldste Bradford at det ville han
ikke. Han sa han var glad for at de unge hadde arbeidet hardt, men at det ikke var
viktig at de fikk offentlig anerkjennelse for dette arbeidet.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Da ungdommen bestemte seg for å gi pengene til Kirkens misjonærfond istedenfor
å bruke dem til aktiviteten, ønsket de å bli fotografert sammen med eldste Bradford
mens de overrakte pengene, og de ville gjerne ha bildet og en artikkel i avisen. Nok
en gang overrasket eldste Bradford dem ved å si nei. Han sa til biskopen: «Du
kunne jo overveie å hjelpe ungdommen din å lære en høyere lov for anerkjennelse.
Anerkjennelse fra det høye foregår i stillhet. Den blir omhyggelig og stille nedteg-
net der. La dem føle gleden og samle den skatt i sitt hjerte og sin sjel som kommer
av stillferdig, uselvisk tjeneste» (i Lys over Norge, januar 1988, s. 70).

• Hva kan vi lære av eldste Bradfords svar til de unge?

Påpek at en ting vi kan lære, er at vi skulle gjøre godt fordi vi elsker Gud og ønsker
å behage ham, ikke fordi vi ønsker å få anerkjennelse fra andre mennesker. Dette er
et av karaktertrekkene til en sann Jesu Kristi disippel.

Skriv Sann disippel på tavlen. Mens dere drøfter Bergprekenen, skriver du opp egen-
skapene til sanne disipler, slik Frelseren fremla dem i denne prekenen.

Mens du underviser i nedenstående skriftsteder, oppfordrer du hver enkelt i klassen
til å overveie hva han eller hun trenger å gjøre for å bli en mer hengiven og opprik-
tig Kristi disippel. Oppfordre klassen til å fortelle om personlige erfaringer i forbin-
delse med prinsippene for sant disippelskap.

1. Sanne disipler gjør det som er rett av riktige årsaker.

Les og drøft Matteus 6:1–6, 16–21.

• Hvorfor fordømte Jesus enkelte mennesker for at de gjorde gode ting som å gi
almisser (gi til de fattige), be og faste? (Se Matteus 6:1–2, 5, 16. De gjorde dette av
feil grunn.) Jesus kalte disse menneskene hyklere. Hva er en hykler? (En som
later som om han eller hun har bestemte egenskaper, men ikke har dem, en per-
son som forsøker å virke rettskaffen, men ikke er det. Det greske ordet for hykler
kan også oversettes med «en som later som». Se Matteus 15:8, Lukas 11:39.)

• Hva blir belønningen for mennesker som gjør godt for å bli sett av andre? (Se
Matteus 6:2, 5, 16.) Hva kan vi tenkes å gjøre for å bli sett av andre istedenfor å
behage Gud? Hvordan kan vi få renere motiver for å tjene andre og utføre andre
gode gjerninger?

• Hva forkynte Jesus i denne prekenen om hva vi skulle verdsette høyest? (Se
Matteus 6:19–21.) Hva vil det si å «samle . . . skatter i himmelen»? Kan dere nevne
noen himmelske skatter vi kan søke? (Se to eksempler i L&p 18:14–16 og
130:18–19.)

• Hva vil det si at «hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være»? Hvordan kan vi
avgjøre hva vi vurderer høyt? (En måte er å vurdere hvor mye tid, penger og
omtanke vi legger ned i noe.) Hva vurderer folk i dag høyt? Be klassen tenke på
ting de vurderer høyt og for seg selv overveie hva disse skattene sier om hvor
deres hjerte er.

2. Sanne disipler følger Frelserens eksempel på bønn.

Les og drøft Matteus 6:7–13, 7:7–11. Påpek at Matteus 6:9–13 er kjent som Herrens
bønn.

• Hva lærer Herrens bønn oss om hvordan vi skulle be? (Se Matteus 6:9–13.)

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder
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• Hvordan viser Herrens bønn Jesu ærbødighet og respekt for vår himmelske
Fader? Hvordan kan vi vise vår himmelske Fader ærbødighet og respekt når vi
ber?

Eldste Dallin H. Oaks har sagt noe om hva slags språk vi skulle bruke når vi ber:
«Bønnens spesielle språk har forskjellig form på forskjellige språk, men prinsip-
pet er alltid det samme. Vi skulle rette bønnen til vår himmelske Fader med ord
som brukerne av språket forbinder med kjærlighet og respekt og ærbødighet og
nærhet. . . . Menn og kvinner som ønsker å vise respekt, vil ta seg tid til å lære det
spesielle bønnens språk.» (I Lys over Norge, juli 1993, s. 14, 17.)

• Hvordan kan vi unngå å «ramse opp mange ord» når vi ber? (Se Matteus 6:7.)

• Hvorfor må vi be når vår himmelske Fader på forhånd vet hva vi trenger
(Matteus 6:8)? Hvorfor er det nødvendig å be, lete og banke på (Matteus 7:7) for
at vi skal få åndelig fremgang? Hvordan kan vi med større flid søke vår himmel-
ske Faders hjelp?

• Hvordan skal vi forstå Frelserens løfte om at «hver den som ber, han får»?
(Matteus 7:8.) Hvorfor får vi av og til ikke det vi ber om når vi ber om det og på
den måten vi gjerne vil ha det? (Se 3. Nephi 18:20.) Hvordan har du lært at Gud
vet hva som er best for deg?

3. Sanne disipler behandler andre vennlig og rettferdig.

Les og drøft Matteus 6:14–15, 7:1–6, 12.

• Hvorfor tror du Frelseren befaler oss å tilgi andre? Hvordan kan vi bli flinkere til
å tilgi?

• Joseph Smiths oversettelse forandrer Matteus 7:1 til at vi ikke skal dømme urett-
ferdig, så vi ikke skal bli dømt, men vi skulle dømme rettferdig (se Joseph Smiths
oversettelse av Matteus 7:2). Hva er en rettferdig dom? Hvilken skade kan vi og
de vi dømmer utsettes for hvis vi dømmer urettferdig? Hvordan kan vi sikre at vi
dømmer rettferdig? (Se Matteus 7:3–5, Moroni 7:14–18.)

• Jesus sa at en som på urettferdig vis forsøker å rette på andre, er en hykler
(Matteus 7:4–5). På hvilken måte er urettferdig dom et tegn på hykleri?

• Læresetningen i Matteus 7:12 kalles ofte den gylne regel. Hvilke erfaringer har
vist deg verdien av dette prinsippet? Hvordan blir vi bedre disipler av Jesus
Kristus ved å følge den gylne regel?

Eldste Marvin J. Ashton har beskrevet et møte der en gruppe medlemmer av
Kirken overveide spørsmålet «Hvordan kan man avgjøre om noen er omvendt
til Jesus Kristus»?

«I 45 minutter kom de tilstedeværende med mange forslag til svar på dette spørs-
målet, og lederen skrev omhyggelig alle svarene på en stor tavle. Alle kommen-
tarene var tankevekkende og aktuelle. Men etter en stund visket denne store
læreren bort alt han hadde skrevet. Han erkjente at alle kommentarene hadde
vært verdifulle og aktuelle, og så underviste han i et viktig prinsipp: ‘Den beste
og klareste indikasjon på at vi har åndelig fremgang og kommer til Kristus, er
måten vi behandler andre mennesker på.’»
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Eldste Ashton tilføyde: «Måten vi behandler våre familiemedlemmer på, våre
venner og dem vi arbeider sammen med hver dag, er like viktig som noen av de
mer synlige prinsipper i evangeliet som vi noen gang fremhever.» (I Lys over
Norge, juli 1992, s. 20.)

4. Sanne disipler tjener Gud og gjør hans vilje.

Les og drøft utvalgte vers fra Matteus 6:22–34, 7:13–29.

• Hvorfor er det umulig å tjene både Gud og mammon, eller verdslighet? (Se Mat-
teus 6:24.) Hvilke velsignelser lover Gud dem som tjener ham? (Se Matteus
6:25–33, L&p 11:7.)

• Jesus lovet at hvis vi «søk[er] . . . først Guds rike», vil vi få alt annet som vi trenger
(Matteus 6:33). Hvilke erfaringer har hjulpet deg å få et vitnesbyrd om dette løf-
tet?

• Hvordan vender verdslighet vår lojalitet og tjeneste bort fra Gud? Kan du nevne
noen måter hvorpå vi kan bli fristet til å søke det som hører verden til fremfor
det som hører Gud til? (Svarene kan omfatte å vente med å betale tiende til vi
har kjøpt det vi trenger eller ønsker, eller bestemme oss for ikke å reise på misjon
på grunn av et ønske om å skaffe oss noe jordisk.)

• Hva forkynte Jesus på slutten av sin preken om det å komme inn i Guds rike? (Se
Matteus 7:13–14, 21–23.) Hvorfor er det viktig at veien til evig liv er smal, mens
veien til ødeleggelse er bred?

• På slutten av Bergprekenen fortalte Jesus lignelsen om den forstandige og den
uforstandige mannen (Matteus 7:24–27). Hvordan angår denne lignelsen oss?
Hva er «klippen» vi skulle bygge på? (Se Helaman 5:12.) Hva bygger enkelte men-
nesker sitt liv på som kan sammenlignes med sand?

Du kan godt la klassen synge «En klok mann og en dum mann» (Barnas sangbok,
s. 132).

Konklusjon Bær vitnesbyrd om hvor viktig det er å følge Jesus Kristus. Oppfordre klassens med-
lemmer til å overveie hva de må gjøre for å bli bedre Kristi disipler.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. «Dere [skal] kjenne dem på deres frukter» (Matteus 7:20)

• Jesus advarte sine tilhengere mot falske profeter – mennesker som forkynner
falsk lære eller forsøker å lede folk bort fra Kristus (Matteus 7:15). Hvordan kan vi
skjelne mellom falske og sanne profeter? (Se Matteus 7:16–20, se også Moroni
7:5, 10–11.) Hvordan kan Matteus 7:20 anvendes på oss såvel som på profeter?

2. Vi må finne bjelken i vårt eget øye

Fortell eller les følgende historie om hvordan profeten Joseph Smith lærte en søster
å se etter bjelken i sitt eget øye i forbindelse med en personlig overtredelse:
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En kvinne gikk til profeten Joseph Smith, rystet over noe et annet medlem av Kir-
ken hadde sagt om henne. Profeten sa til henne at hvis det mannen hadde sagt,
ikke var sant, skulle hun overse saken, for sannhet ville overleve, men ikke usann-
het. Kvinnen følte at det som var sagt, var usant, men var ikke innstilt på å overse
det hele. Profeten fortalte deretter hva han gjorde med slike kommentarer:

«Når en fiende hadde fortalt skandaløse ting om ham, noe som hadde skjedd ofte,
satte han seg ned før han dømte vedkommende og lot tankene gå tilbake til tiden,
stedet og omstendighetene for historien for å se om han ikke ved et uforsiktig ord
eller en uforsiktig handling hadde lagt grunnlaget som historien var bygget på.
Hvis han fant ut at han hadde gjort det, sa han at han tilga sin fiende i sitt hjerte og
var takknemlig for at han hadde blitt varslet om en svakhet som han ikke hadde
vært klar over at han hadde.»

Profeten sa til søsteren at hun burde tenke nøye over om hun uten å være klar over
det kunne ha gitt mannen noen grunn til å si det han sa. Etter å ha tenkt seg nøye
om, fant hun ut at hun hadde det, og hun takket profeten og gikk. (Se Jesse W.
Crosby, sitert i Hyrum L. Andrus og Helen Mae Andrus, red.: They Knew the Prophet
[1974], s. 144.)

3. Ungdomsaktivitet

Skriv følgende uttrykk fra Matteus 6 og 7 på separate kort:

La ikke din venstre hånd vite (6:3) hva den høyre gjør (6:3)
Din Fader, som ser i det skjulte (6:6) skal lønne deg i det åpenbare (6:6)
Rams ikke opp (6:7) mange ord (6:7)
Tilgi menneskene (6:14) deres overtredelser (6:14)
Samle dere (6:20) skatter i himmelen (6:20)
Dere kan ikke tjene (6:24) Gud og mammon (6:24)
Søk først (6:33) Guds rike (6:33)
Dra først bjelken (7:5) ut av ditt eget øye (7:5)
Be (7:7) så skal dere få (7:7)
Let (7:7) så skal dere finne (7:7)
Vokt dere for (7:15) falske profeter (7:15)
Dere skal kjenne dem (7:20) på deres frukter (7:20)

Legg kortene med forsiden ned på bordet eller gulvet. Del klassen i to lag, og la
lagene etter tur velge to kort. Hvis kortene hører sammen, tar laget dem bort fra
bordet eller gulvet og får en ny omgang. Hvis kortene ikke hører sammen, legger
laget dem tilbake slik de lå, og det andre laget får prøve seg. Fortsett til alle kortene
er tatt.
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Formål Å hjelpe medlemmene å forstå at når vi tar Frelserens åk på oss og gjør hans vilje,
vil vi finne den fred og glede han har lovet.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder.

a. Matteus 11:28–30. Jesus innbyr alle som strever og har tungt å bære, til å
komme til ham, ta hans åk på seg og lære av ham.

b. Matteus 12:1–13, Lukas 13:10–17. Jesus sier at han er herre over sabbaten. Han
helbreder på sabbaten, og blir kritisert for det.

c. Lukas 7:36–50. En kvinne som søker tilgivelse vasker Herrens føtter med sine
tårer. Fariseeren Simon kritiserer Jesus for at han lar den syndige kvinnen røre
ved ham. Jesus forteller Simon lignelsen om de to skyldnerne og tilgir kvin-
nen.

2. Tilleggslesning: Jesaja 58:13–14, Matteus 11:16–19, 12:14–50, 26:6–13, Markus
2:23–3:12, 14:3–9, Lukas 6:1–11, Lære og pakter 59:9–19.

3. Hvis følgende materiell er tilgjengelig, bruker du det i leksjonen:

Bildet av Mary Fielding og Joseph F. Smith som drar over slettene (62608, bilde-
settet Kunst inspirert av evangeliet 412), som viser to okser i spann.

4. Forslag til undervisning: Mens du forbereder deg til den enkelte leksjon, bør du
ydmykt overveie hvordan du kan oppmuntre hver enkelt i klassen til å delta.
Demonstrasjoner, diskusjoner i små grupper, rollespill og andre passende akti-
viteter kan hjelpe klassemedemmer å bli mer aktivt engasjert. (Se Undervisning –
intet større kall, s. 133, 135, 141–42, 143–44.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Be en i klassen komme frem og holde ut hendene sine. Legg noen bøker eller andre
tunge gjenstander i vedkommendes hender. Fortsett å tynge ned vedkommendes
hender til han eller hun løfter ganske tungt. Spør deretter:

• Hvor langt vil du kunne bære denne børen før du må stoppe og hvile? Hva vil
du måtte gjøre for å kunne bære børen langt?

Forklar at det finnes mange slags bører, eller byrder. Noen er fysiske, mens andre er
åndelige eller følelsesmessige og ikke så lette å se. Mange usynlige byrder kan over-
stige vår styrke til å bære dem alene, og vi blir trette. Denne leksjonen drøfter hvor-
dan Herren kan lette våre byrder og gi oss hvile.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Drøft, mens dere gjennomgår nedenstående skriftsteder, hvordan de angår det dag-
lige liv. Oppfordre klassemedlemmer til å fortelle om erfaringer i forbindelse med
prinsippene i Skriften.

1. Jesus innbyr oss til å ta på oss hans åk og lære av ham.

Les og drøft Matteus 11:28–30.

• Hva vil det si å «streve og ha tungt å bære»? (Matteus 11:28.) Kan du nevne noen
eksempler på byrder som vi bærer i dette liv? Hvordan kan Herren gi oss «hvile»
fra disse byrdene?

• Hva er et åk? (Vis bildet av Mary Fielding og Joseph F. Smith og pek på oksene
med åk på bildet. Forklar at et åk er en konstruksjon eller stang som kan plasse-
res på et eller to mennesker eller dyr som skal dra eller bære et tungt lass. Åket
fordeler byrden og gjør det lettere å greie den. I tillegg til den bokstavelige betyd-
ningen finnes begrepet åk også i mange skriftsteder som et bilde på trelldom
eller slaver. Se Jeremia 28:2, Alma 44:2.) Hva vil det si å ta på oss Kristi åk? (Å
gjøre hans vilje i ydmykhet og la ham lede og veilede oss.)

• Herren sier: «Mitt åk er gagnlig, og min byrde lett» (Matteus 11:30). I hvilken
betydning er Frelserens åk lett? Hvorfor synes enkelte mennesker at Herrens
læresetninger er for restriktive? Hvorfor blir våre byrder lette når vi er lydige mot
Herren og tjener ham?

2. Jesus sier at han er herre over sabbaten.

Drøft Matteus 12:1–13 og Lukas 13:10–17. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers
høyt.

• Hva gjorde fariseerne da de så Jesu disipler plukke korn på sabbaten? (Se Matteus
12:1–2. Forklar at fariseernes tolkning av Moseloven overså sabbatens sanne ånd
og formål og i stedet fokuserte på tradisjoner som i stor grad begrenset aktiviteter
på sabbaten.) Hva forkynte Herren da han svarte på deres anklager? (Se Matteus
12:3–8.)

• Hva mente Jesus da han sa: «Jeg har behag i barmhjertighet, ikke i offer»? (Mat-
teus 12:7. Han ville at folket skulle konsentrere seg om å elske andre, ikke bare
utføre offentlige religiøse seremonier.) Hvordan kan vi bruke dette prinsipp som
rettesnor for våre aktiviteter på sabbaten?

• Hva forkynte Jesus om formålet med sabbaten da han helbredet mannen med en
vissen hånd og kvinnen som hadde en vanmaktsånd? (Se Matteus 12:10–13,
Lukas 13:10–17.) Hva lærte han om sabbaten i Markus 2:27–28? (Påpek at Joseph
Smiths oversettelse av Markus 2:26 forklarer at sabbaten ble gitt som en hviledag
og en dag til å lovprise Gud.) Hva kan vi gjøre på sabbaten for å lovprise Gud?
Hvordan kan det at vi helligholder sabbaten gjøre våre byrder lette og gi oss hvile?

3. Jesus tilgir en kvinne i fariseeren Simons hus.

Les og drøft utvalgte vers fra Lukas 7:36–50.

• Kvinnen som kom inn i fariseeren Simons hus, bar på syndens byrde (Lukas
7:37). Hva gjorde kvinnen som gjorde det mulig for Jesus å ta byrden fra henne?
(Se Lukas 7:38, 44–50.) Hva kan vi gjøre så Frelseren kan ta syndens byrde bort
fra oss?

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder
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• Hvilken forskjell var det på den syndige kvinnens og fariseeren Simons holdning
til Jesus? (Sett kvinnens omvendelse, respekt, ydmykhet og kjærlighet opp mot
Simons stolthet, mangel på høflighet og dømmende holdning. Se også sitatet
nedenfor.) Hvorfor er egenskapene som kvinnen hadde, viktige når vi omvender
oss og søker tilgivelse? Hvordan holder Simons egenskaper oss fra å omvende
oss?

Eldste James E. Talmage har sagt: «Det var datidens skikk å behandle en fornem
gjest med utpreget oppmerksomhet; å motta ham med et velkomstkyss, å sørge
for vann så han kunne vaske støvet av sine føtter, og olje så han kunne salve sitt
hår og skjegg. Simon hoppet over alle disse høflighetsfraser» (Jesus Kristus, s. 192).

• På hvilken måte ville Simons holdning overfor kvinnen ha fått hennes byrde til
å virke tyngre? Hvordan kan vi av og til få en annens syndebyrde til å virke
tyngre? Hva kan vi lære av Frelserens svar til kvinnen?

• Selv om kvinnen ikke var blitt invitert og risikerte å bli uvennlig behandlet av
Simon og hans hus, kom hun direkte til Kristus straks hun visste hvor hun
kunne finne ham (Lukas 7:37). Hva kan vi lære av hennes eksempel? Hvilke hin-
dre kan holde oss fra å omvende oss og komme til Kristus? Hvordan kan vi over-
vinne disse hindrene?

• Hva kan vi lære av lignelsen om de to skyldnerne? (Se Lukas 7:41–50.) Hvordan
kan synd sammenlignes med gjeld? (Se Lukas 7:44–50.) Hvordan kan våre byrder
bli lettere når vi har Kristus som vår «pengeutlåner»?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at vi kan velge å ta på oss verdens byrder eller Jesu åk. Bær vit-
nesbyrd om at Kristi læresetninger er sanne og at vi vil finne hvile når vi følger
ham. Oppfordre klassen til å lære om Kristus og følge hans lære, så de kan finne
hvile og fred.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Betydningen av enhet

Les og drøft Matteus 12:22–30.

• Hvordan blir vi av og til splittet i familien, hjemmet eller wardet? Hva kan vi
gjøre for å bli mer forenet?

• Jesus sa til fariseerne: «Den som ikke er med meg, er mot meg» (Matteus 12:30).
Hvorfor er det slik?

2. «Hvert unyttig ord» (Matteus 12:36)

Les og drøft Matteus 12:33–37.

• Hva forteller ordene vi sier, om oss? Hvorfor la Jesus slik vekt på ordene vi sier?
Kan dere nevne noen eksempler på «unyttige ord»? (Svarene kan omfatte sar-
kasme, sladder, løgner, bespottelser, uforskammetheter.) Hvordan kan vi styrke
vår beslutning om bare å si det som er godt?
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3. Ungdomsaktivitet

Lag til et ark med nedenstående oppgave på til hver enkelt i klassen. Når dere har
lest og drøftet det oppsatte lesestoffet, deler du ut oppgavene. Be klassen se etter
ord forbundet med leksjonen som er skjult i oppgaven. Ordene kan stå loddrett,
vannrett og diagonalt. Hvis klassen trenger hjelp etter noen minutter, lar du dem
lese om igjen versene som inneholder de skjulte ordene (Matteus 11:28–30: strever,
tungt å bære, åk, Matteus 12:1–13: sabbat, helbrede, Lukas 7:36–50: lignelse, skyld-
ner, forlatt).

A R E V E R T S

K E Ø R H Æ A T

L N I A Å B T U

I D R K B A T N

G L E A R T A G

N Y T T I A L T
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E D V U A L Ø R
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å utvikle ører og høre så de kan forstå hvordan Jesu
lignelser angår dem (Matteus 13:9).

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Matteus 13:1–17. Jesus forteller lignelsen om såmannen og forklarer sin bruk
av lignelser.

b. Matteus 13:18–23. Jesus forklarer lignelsen om såmannen.
c. Matteus 13:24–53. Jesus underviser om himmelens rike på jorden (Jesu Kristi

kirke) ved lignelsene om hveten og ugresset, sennepsfrøet, surdeigen, skatten
som var skjult i en åker, en meget verdifull perle og en not som kastes i havet.

2. Tilleggslesning: Markus 4:1–34, Lukas 8:4–18, 13:18–21, Lære og pakter 86:1–7.

3. Forslag til undervisning: Eldste Boyd K. Packer har sagt: «Intet undervisnings-
hjelpemiddel er bedre enn, og få er like gode som tavlen.. . Den kan benyttes til
å fokusere elevenes blikk mens leksjonen fremføres muntlig. Mens man snakker,
kan man skrive akkurat tilstrekkelig på tavlen til å fokusere deres oppmerksom-
het og gi dem et begrep, men aldri så mye at det visuelle hjelpemiddel i seg selv
distraherer dem og blir mer interessant enn leksjonen» (Teach Ye Diligently
[1975], s. 224–25, se også Undervisning – intet større kall, s. 151–53).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Be klassens medlemmer tenke seg at de kjører buss. Underveis ser de ut av vindu-
ene i bussen og betrakter landskapet.

• Vil du, etter å ha reist med samme buss, ha lagt merke til det samme som de
andre passasjerene? Hvorfor er det slik?

Påpek at mennesker i samme situasjon ikke alltid ser det samme. Slik var det også at
ikke alle som hørte Jesus undervise ved lignelser, forsto hvordan lignelsene angikk
dem. Denne leksjonen vil drøfte hvordan vi kan forstå og anvende Jesu lignelser.

Når dere drøfter følgende lignelser, må du påse at klassen vet hva de forskjellige
personene, gjenstandene og handlingene representerer. Dette vil hjelpe dem å for-
stå lignelsene og anvende dem på seg selv.

1. Jesus forteller lignelsen om såmannen og forklarer sin bruk av lignelser.

Les og drøft Matteus 13:1–17.

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder

Oppmerksom-
hetsvekker
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• Da folkemengden samlet seg på stranden, talte Jesus «mye til dem i lignelser»
(Matteus 13:3). Hva er en lignelse? (En symbolsk historie som forkynner sannhe-
ter i evangeliet ved å sammenligne dem med noe på jorden.) Hva sa Jesus var
hans hensikt med å tale i lignelser? (Å gi disiplene sitt budskap samtidig som
han skjulte det for de vantro. Se Matteus 13:10–13.)

Be en i klassen lese lignelsen om såmannen høyt (Matteus 13:3–8). Be de andre
følge med i boken og huske på at gjenstandene og handlingene i lignelsen repre-
senterer sannheter i evangeliet.

• Hva forhindret at kornet som falt ved veien, spirte? (Se Matteus 13:4. Skriv på
tavlen Korn ved veien – oppspist av fugler.)

• Hvorfor visner kornet som faller på stengrunn? (Se Matteus 13:5–6, Lukas 8:6.
Skriv på tavlen Korn på stengrunn – har ingen røtter.)

• Hva skjer med noe som faller blant torner? (Se Matteus 13:7. Skriv på tavlen Korn
blant torner – kveles av torner.)

• Hva skjer med kornet som faller i god jord? (Se Matteus 13:8. Skriv på tavlen Korn
i god jord – bærer frukt.)

La ordene du har skrevet, stå på tavlen, og forklar at dere om noen minutter skal
drøfte sannhetene de representerer.

• Hvordan kan mennesker reagere når de hører denne lignelsen uten noen forkla-
ring på hva den betyr? (Enkelte kan bli frustrert fordi de ikke forstår den. Andre
kan forstå den, men tror ikke den har noe med dem å gjøre. Andre igjen kan
grunne på den og stille spørsmål til de forstår den og vet hvordan de skal
anvende den.)

• Hvilken invitasjon kom Jesus med etter at han hadde fortalt lignelsen om
såmannen? (Se Matteus 13:9.) Hva tror du ordet høre betyr i denne invitasjonen?
Hva tror du det vil si å se, men ikke se og høre, men ikke høre? (Se Matteus
13:13–15.)

Profeten Joseph Smith har sagt: «Menneskeskare[n] . . . mottok [ikke] hans ord . . .
fordi de ikke var villige til å se med sine øyne og høre med sine ører, ikke fordi de
ikke var i stand til og ikke hadde anledning til å se og høre, men fordi deres hjer-
ter var fylt av ugudelighet og avskyelighet. . . vantro var den egentlige årsak til at
menneskeskaren . . . ikke fikk noen forklaring av hans lignelser» (Profeten Joseph
Smiths læresetninger, s. 69, 70).

2. Jesus forklarer lignelsen om såmannen.

Les Matteus 13:18–23, og drøft hva gjenstandene og handlingene i lignelsen om
såmannen betyr.

Korn

• Hva representerer kornet i lignelsen om såmannen? (Se Matteus 13:19, Lukas 8:11.
Skriv på tavlen Korn = Guds ord.)

Ved veien

• Hva står ved veien for? (Se Matteus 13:19.) Skriv på tavlen Ved veien = de som hører
Guds ord, men ikke forstår det (du kan godt forkorte dette).
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• Kan du nevne noe vi kanskje gjør som forhindrer at vi forstår Guds ord? (Se et
mulig svar i Mosiah 26:1–3.) Hva må vi gjøre for å kunne forstå Guds ord? (Se
Alma 32:27.) På hvilken måte gjør manglende forståelse det lettere for Satan å ta
ordet bort fra vårt hjerte? (Se Matteus 13:19.)

Stengrunn

• Hva representerer stengrunnen? (Se Matteus 13:20–21.) Skriv på tavlen Stengrunn
= de som hører og tar imot Guds ord, men ikke lar det slå rot i seg (du kan godt for-
korte dette).

• Hvorfor vil enkelte mennesker ikke la Guds ord slå rot i dem? (Se Matteus 13:21,
Markus 4:5.) Hvordan kan vi la ordet slå dype røtter i oss? (Se Alma 32:41–43.)
Hvordan vil dette hjelpe oss å utholde heten i trengsler, forfølgelse og krenkel-
ser?

Det som falt blant torner

• Hva står det som falt blant torner for? (Se Matteus 13:22, Markus 4:19, Lukas
8:14.) Skriv på tavlen Blant torner = de som hører ordet, men avledes på grunn av ver-
dens bekymringer (du kan godt forkorte dette).

• Hva vil det si at en person er uten frukt? Hvilke «torner» får mennesker til å bli
uten frukt? (Se Matteus 13:22, Markus 4:19, Lukas 8:14.) Hvordan er disse torner
synlige i verden i dag? Hva kan vi gjøre for å unngå at disse kveler Guds ord i
oss?

God jord

• Hva står den gode jord for? (Se Matteus 13:23.) Skriv på tavlen God jord = mennes-
ker som hører Guds ord, forstår det og gjør rettferdige gjerninger (du kan godt forkorte
dette).

• Hva kan gjøres for å hjelpe de uproduktive områder å bære frukt? (Det kan
pløyes og gjødsles ved veien, stenene kan fjernes og tornene kan tas opp med
roten.) Hvordan kan dette overføres til våre anstrengelser for å bli mer mottage-
lige for Guds ord?

• Hvorfor tror du lignelsen om såmannen fokuserer mer på jorden enn på såman-
nen eller kornet?

3. Jesus bruker lignelser til å lære oss om himlenes rike på jorden (Jesu Kristi
Kirke).

Les og drøft utvalgte vers fra Matteus 13:24–53. Forklar at i disse versene refererer
«himlenes rike» til Jesu Kristi Kirke, som er himlenes rike på jorden.

• Hva betyr lignelsen om hveten og ugresset? (Se Matteus 13:24–30, 36–43, L&p
86:1–7. Hvis du vil, kan du sette opp en liste på tavlen som du gjorde med lignel-
sen om såmannen. Skriv hvem eller hva såmannen, åkeren, det gode kornet,
ugresset, fienden, innhøstingen og høstfolkene representerer.)

• Hvorfor nekter såmannen i lignelsen om hveten og ugresset sine tjenere å sanke
ugresset straks? (Se Matteus 13:27–30. Se også L&p 86:5–7, som klargjør Matteus
13:30.)

• Profeten Joseph Smith forkynte at lignelsen om sennepsfrøet og surdeigen hand-
ler om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (Profeten Joseph Smiths læreset-
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ninger, s. 71–72). Hva kan vi lære om den gjenopprettede kirke av at Frelseren
sammenlignet den med et sennepsfrø? (Se Matteus 13:31–32.) Med surdeig? (Se
Matteus 13:33. Forklar at surdeig er en ingrediens, som gjær eller bakepulver,
som får brøddeig til å heve seg.) Hvordan har du sett Guds verk vokse som illus-
trert i disse lignelsene?

• Hva kan vi lære av lignelsen om skatten og den kostelige perle? (Se Matteus
13:44–46.) Hvilke ofre skulle vi være villige til å yte for å få tak i evangeliets
skatt? Hva har du eller de du kjenner, ofret for evangeliet? Hvilke velsignelser
har disse ofre ført til?

• Hva representerer noten i lignelsen om noten som kastes i havet? (Matteus
13:47.) Hva vil det si å bli samlet i noten? Hva representerer handlingen med å
samle de gode fiskene i kar og kaste ut de dårlige? (Se Matteus 13:48–50. Hvis du
vil, kan du bruke Joseph Smith—Matteus 1:4 for å forklare at «verdens ende» i
vers 49 refererer til tilintetgjørelsen av de ugudelige.) Hva kan vi gjøre for å få
hjelp til å holde oss trofaste i Kirken og hjelpe andre å gjøre det samme?

Konklusjon Påpek at Jesus forklarte sine lignelser for dem som søkte å forstå. Bær vitnesbyrd
om at vi, når vi studerer Jesu lignelser med et oppriktig ønske om å forstå dem, vil
se hvilken anvendelse de har i vår tid.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

Konkretisering

For å hjelpe klassemedlemmene å forstå og huske lignelsene, kan du vise noen av
gjenstandene som beskrives i dem. Du kan f.eks. vise hvordan gjær reagerer når den
blandes sammen med vann og sukker. Du kan bake et brød med og et uten gjær og
la klassens medlemmer se og smake forskjellen. Du kan også vise noen sennepsfrø
(eller malt pepper, som ser ut som svarte sennepsfrø). Undervisning – intet større kall,
s. 94–95 inneholder forslag til hvordan man kan undervise ved hjelp av gjenstander.
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å se hen til Jesus Kristus som «livets brød», kilden til
evig liv (Johannes 6:47–48).

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Johannes 5. Jesus helbreder en mann på sabbaten. De jødiske lederne søkte å
drepe Jesus fordi han sa at han er Guds Sønn.

b. Johannes 6:1–14, Markus 6:30–44. Ved et mirakel metter Jesus over 5 000
mennesker.

c. Johannes 6:15–21, Matteus 14:22–33. Jesus går på vannet, ber Peter komme til
seg og stiller stormen.

d. Johannes 6:22–71. Jesus sier at han er «livets brød» og at de som tror på ham,
vil få evig liv. Mange forkaster hans lære, men Peter og de andre apostlene blir
hos Jesus.

2. Tilleggslesning: Matteus 14:1–21, Markus 6:1–29, 45–52, Lukas 9:10–17.

3. Be på forhånd en i klassen forberede seg til å gi en kort oppsummering av beret-
ningen om hvordan Jesus helbredet en mann ved Betesda-dammen (Johannes
5:1–9).

4. Hvis bildene De 5 000 mettes (62143) og Kristus går på vannet (bildesettet Kunst
inspirert av evangeliet 243) er tilgjengelig, kan du benytte dem i leksjonen.

5. Undervisningsforslag: Frelseren brukte ofte hverdagslige gjenstander, som brød
eller korn, når han underviste i prinsipper i evangeliet. Når du forbereder deg til
den enkelte leksjon, bør du overveie hvordan du kan bruke gjenstander til å få
klassens oppmerksomhet eller illustrere et viktig poeng. (Se Undervisning – intet
større kall, s. 94–95.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Tegn følgende illustrasjoner på tavlen:

Klippe                   Lys                    Brød

Oppmerksom-
hetsvekker
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«Jeg er livets brød»

Johannes 5–6, Mark 6:30– 44, Matteus 14:22–33



• Hva har disse ting til felles?

Gi klassen anledning til ganske kort å drøfte mulige svar på spørsmålet. La dem
deretter lese Helaman 5:12, der Helaman refererer til Jesus Kristus som «klippen»,
og Johannes 8:12, der Jesus sier at han er «verdens lys». Forklar at senere i leksjonen
vil dere drøfte hvordan Jesus er «livets brød» (Johannes 6:35).

Mens du underviser i denne leksjonen, hjelper du klassen å «granske Skriftene»
(Johannes 5:39). Oppfordre dem til å fortelle om erfaringer som har forbindelse
med prinsippene de drøfter.

1. Jesus helbreder en mann på sabbaten og sier at han er Guds Sønn.

Drøft Johannes 5. Be klassens medlemmer lese utvalgte vers høyt.

• Be den i klassen som har fått denne oppgaven, oppsummere beretningen om
hvordan Jesus helbreder en mann ved Betesda-dammen (Johannes 5:1–9).
Hvilke instruksjoner ga Jesus mannen da han så ham i templet senere samme
dag? (Se Johannes 5:14.) Hvorfor er virkningene av synd «verre» enn fysiske skrø-
peligheter?

• Hvorfor søkte de jødiske lederne å drepe Jesus? (Se Johannes 5:16–18.) Hva åpen-
barte Jesus om sitt forhold til Faderen da han svarte de sinte jødene? (Se Johan-
nes 5:19–23, 30.)

• Jesus sa til folket at han snart skulle gjøre enda «større gjerninger» enn å hel-
brede syke (Johannes 5:20). Hva sa han at disse større gjerninger skulle være? (Se
Johannes 5:21–29. Han skulle tilveiebringe oppstandelsen, dømme alle mennes-
ker og gi de trofaste evig liv.)

• Hvilke vitner sa Frelseren bar vitnesbyrd om ham? (Se Johannes 5:32–39, 45–47.)
Hvorfor er det viktig å ha disse vitnene? (Se Jakobs bok 4:6.) Hvordan kan vi
være vitner om Frelseren?

• Jesus oppfordret de jødiske lederne til å «granske Skriftene» (Johannes 5:39.)
Hvilken forskjell er det på å granske Skriften og å lese den? (Hvis du vil, kan du
benytte første punkt under Flere undervisningsidéer på slutten av leksjonen
mens dere drøfter dette spørsmålet.) Hvordan har du gjort ditt personlige stu-
dium og familiens studium av Skriften mer meningsfylt? Hvordan har du blitt
velsignet når du har gransket Skriften?

• Hva sier Johannes 5:39 at de jødiske lederne ville ha visst hvis de hadde gransket
Skriften og trodd på den? (De ville ha visst at Skriften vitner om Jesus Kristus. Se
også Johannes 5:40, 46–47.) Hvordan har Skriften styrket din tro på Kristus?

2. Ved et mirakel metter Jesus over 5 000 mennesker.

Les og drøft utvalgte vers fra Johannes 6:1–14 og Markus 6:30–44. Vis bildet av
Jesus som metter folkemengden.

• Hvorfor gikk Jesus og hans disipler opp på et fjell? (Se Johannes 6:1–3. Joseph
Smiths oversettelse av Markus 6:31 sier at Jesus og hans disipler gikk til et øde
sted hvor de kunne være for seg selv.) Hvordan reagerte Jesus da folkemengden
kom til ham? (Se Markus 6:33–34, Matteus 14:14.) Hvordan kan vi følge hans
eksempel på medlidenhet?

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder
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• Hvordan mettet Jesus folkemengden? (Se Johannes 6:5–13, se også Matteus 14:21.)
Hvordan kan vi følge eksemplet til gutten som ga Jesus sine brød og fisker? Hvor-
dan velsigner Herren oss når vi, som gutten, gir det vi har i hans tjeneste?

Eldste James E. Faust har sagt:

«Mange navnløse mennesker med gaver som kun kan sammenlignes med fem
brød og to små fisker, foredler sine kall og virker uten oppmerksomhet eller aner-
kjennelse og metter bokstavelig talt tusener. . . Dette er de hundretusener av
ledere og lærere i alle hjelpeorganisasjonene og prestedømsquorumene, hjem-
melærerne, Hjelpeforningens besøkende lærerinner. De er de mange ydmyke
biskoper i Kirken, noen uten formell opplæring, men i stor grad foredlet, som
alltid lærer, med et ydmykt ønske om å tjene Herren og folket i sitt ward. . .

En viktig grunn til at Kirken har vokst fra sin spede begynnelse til sin nåværende
styrke, er trofastheten og hengivenheten til millioner av ydmyke og hengivne
mennesker som bare har fem brød og to små fisket å tilby i Mesterens tjeneste.
De har i stor grad oppgitt sine egne interesser, og ved å gjøre det har de funnet
‘Guds fred, som overgår all forstand’. (Filippenserbrevet 4:7.)» (I Lys over Norge,
juli 1994, s. 4–5.)

• Kan du nevne noen eksempler du har sett på mennesker som har blitt foredlet
av Herren mens de har tjent ham?

• På hvilken måte er det mirakuløse gjestebudet på fem brød og to fisker et symbol
på det åndelige gjestebudet som Frelseren byr oss på?

3. Jesus går på vannet, ber Peter komme til seg, og stiller stormen.

Les og drøft Johannes 6:15–21 og Matteus 14:22–33. Forklar at da Jesus hadde met-
tet folkemengden, ga han sine disipler instruksjoner om å gå om bord i en båt og
dra til den andre siden av sjøen. Deretter sendte han folkemengden bort og gikk
opp på et fjell for å be. Mens disiplene var på tur over sjøen, ble de overrasket av en
sterk vind.

• Hvordan reagerte disiplene da de så Jesus komme gående mot seg på vannet? (Se
Matteus 14:26, Johannes 6:19.) Hvordan reagerte Jesus på deres frykt? (Se Matteus
14:27, Johannes 6:20.)

Vis bildet av Kristus som går på vannet.

• Hva ba Peter om da han hørte Frelserens røst? (Se Matteus 14:28–29.) Hvorfor
vaklet Peters tro mens han gikk på vannet? (Se Matteus 14:30.) Hvordan gjør vi
av og til lignende feil når det blir vanskelig?

• Hva gjorde Peter da han begynte å synke? (Se Matteus 14:30.) Hva gjorde Jesus?
(Se Matteus 14:31–32.) Hva åpenbarer dette om vårt forhold til Herren? Hvordan
har du følt Frelseren styrke deg og dempe din frykt?

4. Jesus sier at han er «livets brød».

Les og drøft utvalgte vers fra Johannes 6:22–71.

• Dagen etter Jesu mirakel med brødet og fiskene fulgte folket etter ham til Kaper-
naum. Hvorfor fulgte folket etter ham? (Se Johannes 6:26.) Hvordan benyttet
Jesus folkets opphisselse i forbindelse med den foregående dags mirakel til å
vitne om sin misjon? (Se Johannes 6:27–35.)
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Eldste Jeffrey R. Holland har sagt: «Da Frelseren virket i Galilea, irettesatte han
dem som hadde hørt at han bespiste de fem tusen med bare fem brød og to fis-
ker, og som nå flokket seg rundt ham i påvente av en gratis lunsj. Selv om maten
var viktig, var den av underordnet betydning sammenlignet med den virkelige
føden han prøvde å gi dem» (i Lys over Norge, jan. 1998, s. 66).

• Hvordan er «livets brød» en passende beskrivelse av Frelseren og de velsignelser
han tilbyr oss? (Se Johannes 6:35, 47–51.) Hva vil det si å «ikke hungre» og «aldri
. . . tørste»? Hvordan kan vi få del i «livets brød»? (Se Johannes 6:47, 51–54,
Matteus 26:26–28, Alma 5:33–35, L&p 20:77.)

President Howard W. Hunter ga følgende råd: «Vi må kjenne Kristus bedre enn
vi gjør, vi må huske ham oftere enn vi gjør, vi må tjene ham mer frimodig enn
vi gjør. Da vil vi drikke vann som ‘veller frem til evig liv’, og spise ‘livets brød’»
(i Lys over Norge, juli 1994, s. 62).

Påpek at enkelte ikke trodde på Jesus fordi de så ham bare som «Josefs sønn»
(Johannes 6:42). Noen som hadde hevdet å være Jesu disipler, knurret og vendte
seg bort fra ham og sa at de ikke forsto den åndelige betydning når han sa at han
var livets brød, og hans lære om at de måtte ete hans kjød og drikke hans blod
(Johannes 6:51–66).

• Hva spurte Jesus De tolv apostler om da noen forkastet Jesu preken? (Se Johan-
nes 6:67.) Hva svarte Peter? (Se Johannes 6:68.) Hva forsto Peter og de andre
apostlene om Jesus som de som forlot ham, ikke forsto? (Se Johannes 6:69.)

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at Jesus Kristus er «livets brød» og at han har «det evige livs
ord» (Johannes 6:35, 68). Oppfordre klassens medlemmer til å anvende hans løfter
fra prekenen om livets brød: «Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og
den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste. . . Den som tror, har evig liv»
(Johannes 6:35, 47).

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. «Gransk . . . Skriftene» (Johannes 5:39)

Be klassen lese Johannes 5:20–30 hver for seg mens du leser det høyt.
Les det raskt, uten å stoppe for å forklare eller drøfte noen av versene.

Forklar at du nettopp har lest Johannes 5:20–30, men at dere nå skal granske skrift-
stedet sammen. Del klassen opp i grupper på tre-fire medlemmer. Gi hver gruppe
minst én av følgende deler av Johannes 5:20–30: vers 20–22, 23–24, 25–27 og
28–30. La gruppene få noen minutter til å samarbeide. La dem lese de tildelte ver-
sene, velge tre av de viktigste ordene i versene og forberede seg til å snakke om
hvorfor disse ordene er viktige.

• Hva så dere mens dere gransket skriftstedene som dere ikke så mens dere leste
raskt gjennom dem? Hva kan vi gjøre for å granske skriftstedene på egen hånd?

Forklar at profeten Joseph Smith fikk synet om herlighetsrikene etter å ha grunnet
på Johannes 5:29. La en i klassen lese Lære og pakter 76:15–20.
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• Hvilken kunnskap har vi blitt velsignet med på grunn av at Joseph Smith gran-
sket Johannes 5:29?

2. «Ta oss av dem som venter ved dammen Betesda»

Eldste Boyd K. Packer brukte beretningen i Johannes 5:1–9 for å understreke at vi
skulle hjelpe dem som har handikap. Han sa at legemer og sinn som har handikap
«vil . . . bli fullkommengjort. I mellomtiden må vi ta oss av dem som venter ved
dammen Betesda» (i Lys over Norge, juli 1991, s. 8).

• Hva kan vi gjøre for å hjelpe mennesker som har fysiske eller mentale handikap?

52



Formål Å styrke klassemedlemmenes vitnesbyrd om at Jesus er Kristus og at prestedøms-
nøklene som ble gitt på forklarelsens berg, er blitt gjengitt.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Matteus 15:21–39. Jesus helbreder en ikke-jødisk kvinnes datter og metter ved
et mirakel over 4 000 mennesker, mange av dem ikke-jøder.

b. Matteus 16:13–19. Peter vitner om at Jesus er Kristus. Jesus forkynner at hans
kirke er bygget på åpenbaringens klippe og lover å gi Peter rikets nøkler.

c. Matteus 17:1–9. Jesus forklares foran Peter, Jakob og Johannes.

2. Tilleggslesning: Markus 7:24–9:10, Lukas 9:18–36, 12:54–57.

3. Hvis du har et kart over Palestina på nytestamentlig tid (f.eks. et kart bak i Bibe-
len), bruker du det i leksjonen. Du kan godt lage en forstørret kopi så klassen kan
se det bedre.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Fortell følgende historie:

For mange år siden besøkte president Spencer W. Kimball og flere andre av Kirkens
ledere den lille kirken i København der Bertel Thorvaldsens berømte statuer av
Jesus Kristus og De tolv apostler står. Eldste Rex D. Pinegar sa om denne opplevel-
sen: «Mens vi så på disse vakre kunstverkene, la vi merke til at Peter var gjengitt
med store nøkler i hendene. . . Da vi skulle forlate kirken, sto den danske oppsyns-
mannen . . . ved døren og ventet på at vi skulle gå. President Kimball tok ham i hån-
den [og] takket ham for at han hadde vært så vennlig å la oss få besøke kirken. Så
begynte presidenten å forklare kirken som Jesus Kristus opprettet og hvor viktig
den var for oss. . . Presidenten trakk president Tanner, eldste Monson og eldste
Packer nærmere inn til seg og fortsatte: ‘Vi er den Herre Jesu Kristi levende apostler.
Det er tolv apostler og tre andre som utgjør Kirkens presidentskap. Vi har de
virkelige nøklene, som Peter, og vi bruker dem hver dag. De er i konstant bruk’»
(I Conference Report, okt. 1976, s. 104, eller Ensign, nov. 1976, s. 69).

Forklar at denne leksjonen vil omhandle prestedømsnøkler og hvordan Peter mot-
tok dem på forklarelsens berg.

La klassens medlemmer slå opp bak i sin bibel på kartet over Palestina, eller vis den
forstørrede kopien hvis du har lagd en slik (se under «Forberedelse»). Påpek at hen-
delsene som skal drøftes i denne leksjonen, foregikk i Tyrus, Sidon, Dekapolis og

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder

Oppmerksom-
hetsvekker
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Matteus 15:21–17:9

«Jeg vil gi deg nøklene 
til himlenes rike»



Cæsarea Filippi. Hjelp klassen å finne disse stedene på kartet. Forklar at Jesu reiser i
dette området ga ham kontakt med mange hedninger (ikke-jøder).

1. Jesus helbreder en ikke-jødes datter og metter over 4 000 mennesker.

Drøft Matteus 15:21–39. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt.

• Hva ba den kana’aneiske kvinnen Jesus gjøre? (Se Matteus 15:22.) Hvorfor opp-
fylte ikke Jesus straks hennes ønske? (Se Matteus 15:24. Hun var ikke jøde, og
evangeliets velsignelser skulle tilbys jødene før hedningene.) Hvorfor helbredet
Jesus til slutt kvinnens datter? (Se Matteus 15:28.) Hva kan vi lære av denne kvin-
nen? (Svarene kan omfatte at de som ikke har evangeliets fylde, likevel kan ha
sterk tro, og at vi ikke skulle miste troen når vi ikke får velsignelser så raskt som
vi måtte ønske.)

• Frelseren dro til Galilea-sjøen, og gikk gjennom Dekapolis (Markus 7:31). Deka-
polis var et område øst for Galilea-sjøen der det bodde mange hedninger. Hvor-
dan viste Herren medlidenhet med folket der? (Se Matteus 15:29–31.) Hvordan
reagerte folkemengden? (Se Matteus 15:31.) Hvilke mirakler i vår tid har fått deg
til å lovprise Gud?

• Folkemengden holdt seg sammen med Jesus i tre dager, og da tiden kom da de
skulle gå, ville ikke Jesus sende dem sultne derfra. Hvilket mirakel utførte han for
dem? (Se Matteus 15:32–38.)

Forklar at dette miraklet var forskjellig fra da han tidligere mettet de 5 000 (Mat-
teus 14:15–21) fordi mange av disse menneskene var hedninger. Eldste Bruce R.
McConkie forklarte at Jesus ved å mette de 5 000 «la grunnlaget for sin uforlig-
nelige preken om livets brød» (Johannes 6:22–69, se leksjon 12). Da Jesus senere
mettet de 4 000, forkynte han symbolsk at levende brød i fremtiden skulle tilbys
hedningenasjonene. (Doctrinal New Testament Commentary, 3. bind [1966–73],
1:37.)

2. Peter loves rikets nøkler.

Les og drøft Matteus 16:13–19.

• Jesus dro fra Dekapolis og gikk til området ved Cæsarea Filippi, der han spurte
sine disipler: «Hvem sier dere at jeg er?» (Matteus 16:15.) Hvilket svar ga Peter?
(Se Matteus 16:16.) Hva var kilden til Peters vitnesbyrd? (Se Matteus 16:17.) Hva
kan denne beretningen lære oss om vårt vitnesbyrd?

• Jesus sa til Peter: «På denne klippe vil jeg bygge min menighet» (Matteus 16:18).
Joseph Smith forkynte at klippen som Jesus refererte til, er åpenbaring (Profeten
Joseph Smiths læresetninger, s. 206). På hvilken måte er åpenbaring grunnvollen
for Herrens Kirke?

• Herren lovet å gi Peter «nøklene til himlenes rike» (Matteus 16:19). Hva er disse
nøklene? Hvorfor er de nødvendige? (Se L&p 128:9–10, 132:46.) Hvem har dem i
dag?

President Joseph F. Smith har sagt:

«Prestedømmet som sådant er den myndighet som er gitt mennesket til å handle
på vegne av Gud. Enhver mann som er ordinert til en hvilken som helst grad
innen prestedømmet, er blitt overdratt denne myndighet.
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Det er imidlertid nødvendig at enhver handling som utføres i kraft av denne
myndighet, gjøres til en dertil beleilig tid og på et dertil behørig sted, samt på
den riktige måte og ifølge den rette orden. Makten til å lede disse virksomheter
utgjør prestedømmets nøkler. I sin fylde innehas disse nøkler kun av én person
ad gangen, av Kirkens profet og president. Han kan overdra en hvilken som helst
del av denne makt til en annen, og i så fall vil denne person inneha nøklene til
bestemte virksomheter» (Læresetninger i evangeliet, s. 120).

• Hvorfor er en overbevisning om at profeten har disse nøklene en viktig del av
vårt vitnesbyrd?

3. Jesus forklares foran Peter, Jakob og Johannes.

Les og drøft Matteus 17:1–9. Forklar at ca. en uke etter at Peter ble lovet rikets
nøkler, ble han, Jakob og Johannes vitne til at Frelseren ble forklaret, og de fikk vik-
tig kunnskap og viktige nøkler. Dette var en av de viktigste hendelser i Det nye tes-
tamente. Den bidro til å forberede Jesus til sitt sonoffer og styrket de tre apostlene
til de ekstra ansvarsoppgaver de snart skulle få som Kirkens ledere.

• Hva betyr forklarelse? (En midlertidig forandring i en persons utseende og beskaf-
fenhet, en omforming til en mer herliggjort tilstand. Dette utføres ved Guds
kraft. Se L&p 67:11, Moses 1:11.)

• Hva skjedde, ifølge Matteus 17:1–5, mens Jesus, Peter, Jakob og Johannes var på
forklarelsens berg? (Hvis du ønsker det, kan du skrive klassens svar på tavlen.)

a. Jesu ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset.
b. Moses og Elias (Elijah) viste seg.
c. «En lysende sky . . . skygget over dem,» og de hørte Faderens røst vitne om

hans Sønn.

Du kan kanskje forklare at navnet Elias brukes på flere måter i Skriften. I Matteus
17:3–4 er det den greske formen av det hebraiske navnet Elijah. Andre steder
(f.eks. i Matteus 17:10–13), er det en tittel som beskriver noen som en forløper,
eller en som forbereder.

Forklar at profeter i de siste dager har lært oss mer om hva som skjedde på forkla-
relsens berg. Gjennomgå følgende læresetninger med klassen, og hvis så ønskes,
oppsummerer du dem på tavlen:

a. Peter, Jakob og Johannes så i et syn forklarelsen av jorden ved Frelserens
annet komme (L&p 63:20–21).

b. De ble «forklaret for [Kristus]» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 117).
c. De fikk lære om Frelserens død og oppstandelse (Joseph Smiths oversettelse av

Lukas 9:31).
d. Av Jesus, Moses og Elijah fikk de prestedømsnøkler som de ville trenge når de

skulle lede Kirken etter Frelserens død (Profeten Joseph Smiths læresetninger,
s. 117, Joseph Fielding Smith: Frelsende læresetninger, 2:97).

• I 1836 kom Moses og Elijah tilbake til jorden. De la sine hender på Joseph Smith
og Oliver Cowdery og gjenga de samme nøkler som Peter, Jakob og Johannes
fikk. Hvilke nøkler gjenga Moses? (Se L&p 110:11. Nøklene til Israels innsamling.)
Hvilke nøkler gjenga Elijah? (Se L&p 110:13–16. Nøklene til den beseglende
kraft.) Hvordan brukes disse nøklene i dag? (I misjonærarbeidet og tempelarbei-
det, som utføres under ledelse av Kirkens president.)
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• Eldste David B. Haight har sagt at Jesu forklarelse «fant sted for å gi både oss og
de som personlig var til stede, åndelig opplysning» (i Lys over Norge, okt. 1977,
s. 5). Hva kan vi lære av forklarelsen som kan hjelpe oss når vi trenger åndelig
styrke?

Hvis du vil, kan du gjennomgå følgende tanker som eldste Haight fremførte (i
Lys over Norge, okt. 1977, s. 5–6):

a. Vi skulle følge Frelserens eksempel ved å be inderlig når vi trenger åndelig
styrke (Lukas 9:28). Eldste Haight sa om forklarelsen: «Kanskje følte Jesus ikke
bare noe av den himmelske ro som denne anledning til å kommunisere med
sin far i ensomhet ville gi ham, men enda mer at han i den kommende stund
ville bli støttet og motta betjening som ikke var av denne verden. . . Mens han
ba til sin Fader, ble han hevet høyt over all tvil og ugudelighet i den verden
som hadde forkastet ham.»

b. Vi kan ha den forsikring at Jesus vil styrke oss som han styrket Peter, Jakob og
Johannes. Eldste Haight sa: «Han tok med seg sine tre apostler i troen på at de
etter å ha sett hans herlighet . . . kunne bli befestet, styrket i troen og beredt til
å tåle de fornærmelser og de ydmykende hendelser som skulle komme.»

c. Vi kan bli styrket av Frelserens vitnesbyrd (Matteus 17:5) og ved læresetning-
ene i evangeliet. Eldste Haight sa: «De tre utvalgte apostler fikk vite om [Frel-
serens] forestående død og også om hans oppstandelse, en lære som skulle
styrke hver enkelt av dem i de begivenhetsrike dager som lå foran dem.»

Konklusjon Understrek at vi som siste-dagers-hellige har informasjon som kan hjelpe oss å for-
stå hva som fant sted på forklarelsens berg. Bær vitnesbyrd om hvor viktig åpenba-
ring er i Kirken i dag og hvor nødvendige prestedømsnøkler er. Forsikre klassen om
at vi, som Peter, ved Den hellige ånd kan vite at Jesus er Kristus, den levende Guds
Sønn.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

Situasjoner da Faderen vitnet om Sønnen

Det er fire situasjoner nevnt i Skriften da Faderen presenterte og vitnet om sin
Sønn. En av dem drøftes i denne leksjonen. Oppfordre klassen til å huske de tre
andre.

1. Jesu dåp (Matteus 3:13–17)
2. Forklarelsen (Matteus 17:1–9)
3. Jesus viser seg for nephittene (2. Nephi 11:1–7)
4. Joseph Smiths første syn (Joseph Smith-Historie 1:13–17)
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å ydmyke seg, tilgi andre og vise barmhjertighet
overfor hverandre.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Matteus 18:1–6, 10–11, 14. Jesus forkynner at vi må omvende oss og bli som
små barn for å komme inn i himlenes rike.

b. Matteus 18:15, 21–35. I lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren lærer Jesus
oss om tilgivelse.

c. Lukas 10:25–37. I lignelsen om den gode samaritan lærer Jesus oss om neste-
kjærlighet.

2. Tilleggslesning: Markus 9:33–50, Mosiah 3:17–21, 4:16–19, 26.

3. Hvis følgende materiell er tilgjengelig, bruker du det i leksjonen:

Bildene Kristus og barna (62467, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 216)
og Den gode samaritan (62156, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 218).

4. Hvis du benytter oppmerksomhetsvekkeren, inviterer du en far eller mor til å
tale til klassen som skissert i aktiviteten.

5. Forslag til undervisning: Inviter fra tid til annen klassemedlemmer (eller andre
wardsmedlemmer) til å hjelpe deg med leksjonen ved å avlegge en rapport, for-
telle eller lese en historie, bære vitnesbyrd eller hjelpe til på annen måte. Når du
gir oppgaver, må du gi klar beskjed om hva vedkommende skal gjøre og hvor
lang tid han eller hun får til rådighet. (Se Undervisning – intet større kall, s. 136, 139.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Inviter en far eller mor med et lite barn (tre til fem år) til å ta barnet med seg til
klassen, presentere det og kort beskrive noen av barnets beundringsverdige egen-
skaper. Når vedkommende er ferdig, ber du klassen tenke på barnlige egenskaper
som Jesus ønsker at vi skal ha. Skriv svarene på tavlen.

Forklar at denne leksjonen drøfter betydningen av å utvikle barnlige egenskaper og
behandle alle mennesker med ydmykhet og vennlighet.

Drøft, mens du underviser i følgende skriftsteder, hvordan vi kan følge Frelserens
læresetninger om ydmykhet, tilgivelse og nestekjærlighet.

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder

Oppmerksom-
hetsvekker

57

Leksjon

14
Matteus 18, Lukas 10

«Hvem er min neste?»



1. Jesus forkynner at vi må bli som små barn.

Les og drøft Matteus 18:1–6, 10–11, 14. Vis bildet av Kristus og barna.

• Hvorfor tror du disiplene var opptatt av hvem som ville være den største i Her-
rens rike? (Matteus 18:1, Markus 9:33–34.) Hvordan kan vi av og til begå lignende
feil? Hvordan kan vi skyve slike saker til side?

• Vis bildet av Kristus og barna. Hva er Jesu råd til dem som ønsker å oppnå sann
storhet i hans rike? (Se Matteus 18:2–4, Markus 9:35.) Hvorfor er det av og til
vanskelig å følge dette rådet? Hvordan er dette rådet sammenlignet med hva ver-
den lærer om hvordan man oppnår storhet?

• Hva vil det si å bli som små barn? (Se Mosiah 3:19. Forklar at selv om barn ikke
er fullkomne, har de mange egenskaper som vi må utvikle for å kunne arve him-
lenes rike. Disse egenskapene er bl.a. ydmykhet, saktmodighet og vilje til å tro.)
Hva har du lært av barn? Hvordan kan vi bli mer som barn og mer villige til å
underkaste oss vår himmelske Faders vilje?

• Hva vil det si å «forføre en av disse små»? (Se Matteus 18:6. I denne sammenheng
betyr forføre å få til å begå feil.) Kan du nevne noen måter folk får barn til å begå
feil på? (Svarene kan omfatte å være et dårlig eksempel for dem, kritisere dem på
en ukjærlig måte, ikke undervise dem, og begå overgrep mot dem.) Hvordan ser
Herren på slike overtredelser? (Se Matteus 18:6.)

Eldste M. Russell Ballard har sagt: «[Vi har] alarmerende rapporter om foreldre
eller verger som er så langt borte fra Kristi ånd at de begår overgrep mot barn.
Enten disse overgrep er fysiske, verbale eller mindre tydelige, men like alvorlige
følelsesmessige overgrep, er det en vederstyggelighet og en alvorlig fornærmelse
mot Gud» (I Lys over Norge, okt. 1991, s. 77).

• Hvordan kan det at vi er som barn selv, hjelpe oss å ta oss av barn? Hva kan vi
gjøre for å utføre Guds vilje, som er at «[ikke] en eneste av disse små skal gå
tapt»? (Matteus 18:14.)

2. I lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren lærer Jesus oss om tilgivelse.

Les og drøft Matteus 18:15, 21–35.

• Hva sier Herren i Matteus 18:15 at vi skulle gjøre hvis noen fornærmer oss? Hvor-
for er dette den beste måten å avgjøre tvister på?

• Hva svarte Jesus da Peter spurte hvor mange ganger han skulle tilgi? (Se Matteus
18:22. Forklar at Jesus brukte dette store tallet for å lære oss at vi alltid skal tilgi
andre.) Hvorfor er det av og til vanskelig å tilgi? Hvordan har du blitt velsignet
når du har tilgitt andre eller blitt tilgitt av dem?

• For videre å understreke hvor viktig det er å tilgi andre, ga Jesus lignelsen om
den ubarmhjertige tjeneren (Matteus 18:23–35). Hvem representerer kongen og
tjenerne? (Se Matteus 18:35. Kongen representerer vår himmelske Fader, og tje-
nerne representerer oss.) På hvilken måte står vi, som kongens tjener, i gjeld til
Herren? (Se Matteus 18:24–27.) Hva må vi gjøre for å få ettergitt vår «gjeld»?

• Hva kan vi lære av kongens eksempel på å tilgi andre? (Se Matteus 18:33.) Kan du
nevne noen av farene ved ikke å tilgi andre? (Se Matteus 18:34–35.)
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3. I lignelsen om den gode samaritan lærer Jesus oss om nestekjærlighet.

Les og drøft Lukas 10:25–37. Vis bildet av den gode samaritan.

• Hva svarte Jesus den lovkyndige som spurte hva han måtte gjøre for å arve evig
liv? (Se Lukas 10:25–28.) På hvilken måte omfatter budet om å elske Gud og vår
neste hele evangeliet? Hvordan kan vi etterleve disse to budene mer fullstendig?

• Hva svarte Jesus da den lovkyndige spurte: «Hvem er min neste?» (Se Lukas
10:29–37.) Hva lærer denne lignelsen oss om hvem vår neste er?

President Howard W. Hunter har sagt: «Vi må huske at selv om vi skaffer oss ven-
ner, har Gud sørget for at vi har vår neste rundt oss – overalt. Kjærligheten burde
ikke ha noen grenser. Vi bør ikke ha noen trange begrensninger» (i Lys over
Norge, jan. 1987, s. 27).

• Hva gjorde presten og levitten da de så mannen som var blitt ranet og såret? (Se
Lukas 10:31–32.) Kan du nevne noen måter folk trenger hjelp på i dag? Kan du
nevne noen grunner til at vi ikke hjelper andre som trenger hjelp? (Se et eksem-
pel i Mosiah 4:16–19.)

• Hvordan hjalp den gode samaritan mannen som var blitt robbet og såret? (Se
Lukas 10:33–35.) Hvilke egenskaper som en god nabo hadde samaritanen? Hvor-
dan har du blitt velsignet av «gode samaritaner»? Hvordan kan vi være «gode
samaritaner»? (Se Mosiah 4:26.)

Konklusjon Bær vitnesbyrd om hvor viktig det er å følge Frelserens eksempel ved å ydmyke oss,
tilgi andre og vise nestekjærlighet overfor hverandre. Oppfordre klassens medlem-
mer til å etterleve disse læresetningene.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Marta og Maria

La en i klassen lese Lukas 10:38–42.

• Hvordan tjente Marta Herren? Hva var den «gode del» som Maria hadde valgt?
Hvordan blir vi av og til så «travelt opptatt med alt» at vi ikke tar imot Jesus som
vi skulle? Hva kan vi lære av disse versene?

2. «La de små barn komme til meg» (Markus 10:14)

Mens dere drøfter Frelserens lære om at vi skulle bli som små barn, kan du også ta
opp beretningen om da han velsignet barna i Markus 10:13–16.

• Hvordan reagerte Jesu disipler da de små barna ble bragt til ham? (Se Markus
10:13.) Hva sa Jesus til sine disipler? (Se Markus 10:14–15.) Hva gjorde Jesus for
barna? (Se Markus 10:16.) Hva kan denne beretningen lære oss om Jesus? Hvor-
dan kan vi bedre følge hans eksempel fra denne beretningen?

3. Videre drøfting av Matteus 18

• Drøft Matteus 18:8–9 og Markus 9:43–48 (se også Matteus 5:29–30). Hva betyr
disse versene? (Joseph Smiths oversettelse betegner disse krenkende elementer
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som mennesker som leder oss på villspor. Det er bedre å bryte forbindelsen med
mennesker enn å la dem få oss til å synde.

• Joseph Smiths oversettelse av Matteus 18:11 angir at Jesus sier at små barn ikke
trenger å omvende seg. Hvorfor er det slik? (Se Moroni 8:11–12.) Hvordan kan vi
forklare at små barn «lever i Kristus»? (Se Moroni 8:12, L&p 29:46–47.) Hva må vi
gjøre for å kunne «leve i Kristus»? (Se Matteus 18:4, Mosiah 3:19, Moroni 8:10.)

• Les Matteus 18:11–14. Hvordan kan vi anvende lignelsen om det tapte får på oss
selv? Hvordan har du eller noen du kjenner blitt velsignet av en annen som
fulgte prinsippene i denne lignelsen?

4. «Senere utpekte Herren sytti andre» (Lukas 10:1)

• Drøft Lukas 10:1–24. Hvordan er Herrens instruksjoner til De sytti sammenlignet
med instruksjonene han ga De tolv i Matteus 10? Hvilke ansvarsoppgaver har De
sytti i dag? (Se L&p 107:25, 34, 38, 93–97.)

5. Ekteskapets hellighet

Forklar at Matteus 19:1–12 beskriver en situasjon der fariseerne forsøkte å lokke
Jesus i en felle ved å spørre ham om skilsmisse var tillatt (se også Markus 10:1–12).
Skilsmisse var et emne som ble hyppig drøftet blant jødiske lærde og ledere, og fari-
seerne håpet at Jesu svar på deres spørsmål ville gjøre dem i stand til å opphisse
jødene. La en i klassen lese Matteus 19:3–9 høyt.

• Hva svarte Jesus på fariseernes spørsmål i vers 3? (Se Matteus 19:4–6. Han fortalte
at skilsmisse ikke var forordnet av Gud.) Hvorfor tillot Moses skilsmisse blant
israelittene? (Se Matteus 19:7–8.)

Forklar at i det gamle Israel kunne en mann kvitte seg med, eller skille seg fra sin
hustru av uvesentlige grunner. Jesus forkynte at i en fullkommen verden, som det
celestiale rike, finnes det ingen skilsmisse. Fordi jorden ennå ikke er fullkommen,
tillates skilsmisse, men skulle ikke finne sted uten av de alvorligste grunner. Mat-
teus 19:9 antyder at en mann som skiller seg fra sin hustru av en ubetydelig grunn,
fremdeles var gift med henne i Guds øyne, og han drev derfor hor hvis han giftet
seg med en annen kvinne. (Se James E. Talmage: Jesus Kristus, s. 348–50, 356–57, se
også Bruce R. McConkie: The Mortal Messiah, 4 bind [1979–81], 2:138–39.)

• Hvilken rolle spiller ydmykhet, tilgivelse og nestekjærlighet i et vellykket ekte-
skap? Hvordan kan det å strebe etter å bli Kristus-lik hjelpe oss i ekteskapet og i
andre forhold?

• Hvordan kan vi hjelpe mennesker som har gjennomgått den traumatiske opple-
velsen som en skilsmisse er?

6. Ungdomsaktivitet.

Skriv (eller la klassemedlemmer skrive) spørsmål om leksjonen på noen papirlap-
per. (Som repetisjon kan du velge faktiske spørsmål fra hver del av leksjonen.) Legg
lappene i en pose eller eske. La klassemedlemmene sette stolene sine i en sirkel, og
plasser posen eller esken på en stol i midten. La klassemedlemmene etter tur trekke
spørsmål ut av posen eller esken og svare på dem. (Se Undervisning – intet større kall,
s. 124–25.)
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Formål Å styrke klassemedlemmenes vitnesbyrd om at Jesus Kristus er vår Frelser og at vi
ved å følge ham kan oppnå virkelig frihet.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Johannes 7. Jesus er til stede på løvhyttefesten og underviser i templet. Noen
tror at han er Kristus, andre tror han er en bedrager.

b. Johannes 8:1–11. En kvinne som var grepet i hor, bringes frem for Jesus. Han
behandler henne med medlidenhet.

c. Johannes 8:12–36. Jesus sier: «Jeg er verdens lys.» Han lærer de troende jøder
at de ved å følge ham, vil bli befridd fra åndelig trelldom.

2. Forslag til undervisning: Gjennomgå alltid leksjonene minst en uke i forveien.
Når du leser de utvalgte skriftstedene tidlig, vil du gjennom uken få tanker og
inntrykk som vil hjelpe deg i undervisningen. Mens du grunner på leksjonen
gjennom uken, må du be om at Ånden må veilede deg og at du må ha tro på at
Herren vil velsigne deg. (Se Undervisning – intet større kall, 45–46].)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Gjør rommet så mørkt som mulig ved å slå av lysene og trekke for alle gardiner og
persienner. Be en i klassen lese Lære og pakter 93:1–2 høyt. Når klassemedlemmet
har lest (eller forsøkt å lese) disse versene, spør du vedkommende:

• Var det vanskelig å lese disse versene? Hva ville gjort det lettere? (Mer lys.)

Slå på lysene og åpne gardinene eller persiennene. Be klassemedlemmet igjen lese
Lære og pakter 93:1–2. Forklar at lys gjennom hele skriften brukes som et symbol
på Jesus Kristus. Jesus brukte dette symbolet selv da han underviste i templet.
Denne leksjonen omhandler på hvilke måter Jesus Kristus er et lys for oss.

Hvis du ikke kan gjøre rommet ganske mørkt, kan du i stedet tegne et fyrtårn på
tavlen (eller vise et bilde av et fyrtårn). Forklar at formålet med et fyrtårn er å
advare skip mot fare og lede dem i sikkerhet. Forklar deretter at lys var et av symbo-
lene Jesus brukte da han underviste om sin misjon og sitt forhold til oss. Denne
leksjonen drøfter hvordan Jesus er et lys og viser oss veien til åndelig trygghet.

Mens du underviser i følgende beretninger fra Skriften, bærer du vitnesbyrd om
Jesus Kristus når du føler at det er på sin plass. Oppfordre klassens medlemmer til
også å bære vitnesbyrd om Jesus Kristus når de føler seg påvirket til å gjøre det.

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder

Oppmerksom-
hetsvekker
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1. Jesus er til stede på løvhyttefesten og underviser i templet.

Drøft Johannes 7. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt. Forklar at løvhytte-
festen var en årlig jødisk fest som ble holdt et halvt år etter påskefesten. Den varte i
åtte dager og var til minne om Herrens velsignelse til Israels barn mens de dro
rundt i villmarken. Den var også en markering av årets høst og slutten på innhøst-
ningen. Jødene anså denne festen som den største og mest gledesfylte av alle sine
høytider.

Påpek at Jesus dro fra Galilea til Jerusalem for å være til stede ved høytiden i tem-
plet (Johannes 7:1–10).

• Hva sa folket ved høytideligheten om Jesus mens de ventet på at han skulle
komme? (Se Johannes 7:12.) Hvorfor ble folk forundret da Jesus begynte å under-
vise? (Se Johannes 7:14–15.)

• Hva sa Jesus til folket i templet om sine læresetninger? (Se Johannes 7:16.) Hva sa
han at folket måtte gjøre for å få et vitnesbyrd om hans lære? (Se Johannes 7:17.)
Hvordan kan vi anvende denne instruksjonen på oss selv?

Eldste John K. Carmack i De sytti har sagt: «Jesus forklarte: ‘Vil nogen gjøre hans
vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.’ (Johan-
nes 7:17.) Med andre ord, når du prøver det, kan du få vite om det er sant. Dette
krever tilstrekkelig tro til å prøve, men det gir åndelig bevis. Den disippel som
prøver eksperimentet, vil få overbevisning, kunnskap og lys» (i Lys over Norge,
jan. 1989, s. 22).

Be klassens medlemmer fortelle hvordan deres vitnesbyrd om et prinsipp i evan-
geliet ble styrket når de etterlevde det (du kan godt fortelle om en erfaring du
selv har hatt). Påpek at det motsatte av løftet i Johannes 7:17 også er sant – hvis
vi ikke etterlever prinsippene i evangeliet, svekkes vårt vitnesbyrd.

• Mens Jesus underviste, fortsatte folket å være delt i sin oppfatning av ham. Kan
du nevne noen av grunnene til at folk trodde han var Kristus? (Se Johannes 7:31,
37–41.) Kan du nevne noen av grunnene til at folk ikke trodde han var Kristus?
(Se Johannes 7:27, 41–42, 52.) I hvilken betydning visste folket hvor Jesus var
fra? (De kjente hans familie og hjemby.) I hvilken betydning visste de ikke hvor
han var fra? (Se Johannes 7:28–29, 8:14, 19, 23–29. De forsto ikke at han var sendt
av vår himmelske Fader.)

• Hvordan kan vi styrke vårt vitnesbyrd om Jesu Kristi misjon?

2. En kvinne som var grepet i hor, bringes frem for Jesus.

Les og drøft Johannes 8:1–11.

• Hvorfor bragte fariseerne og de skriftlærde kvinnen som var grepet i hor, frem
for Jesus? (Se Johannes 8:4–6. De ønsket å lokke Jesus til å dømme kvinnen til
døden eller gå imot Moseloven.) Hva sa Jesus til fariseerne og de skriftlærde? (Se
Johannes 8:7.) Hvorfor stenet de ikke kvinnen? (Se Johannes 8:9.)

• Selv om Jesus ikke bifalt kvinnens synd, fordømte han henne ikke for den
(Johannes 8:10–11). Hva kan Frelserens eksempel lære oss om hvordan vi skal
opptre overfor mennesker som har begått en alvorlig synd?

Eldste Marvin J. Ashton forklarte: «De skriftlærde og fariseerne kom til Frelseren
med en kvinne som var grepet i hor. Deres hensikt var ikke å vise kjærlighet til
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hverken kvinnen eller Frelseren, men å sette Jesus i forlegenhet og lure ham.. .
Jesus så ikke gjennom fingrene med hor; det er ikke tvil om hans syn på riktig
moralsk oppførsel. [Men] han valgte å undervise med kjærlighet – å vise de
skriftlærde og fariseerne behovet for å tjene enkeltmennesket til dets eget beste,
og avsløre ødeleggende list og ondskapsfullhet» (i Lys over Norge, okt. 1981, s. 41).

3. Jesus sier: «Jeg er verdens lys.»

Les og drøft Johannes 8:12–36.

• Under løvhyttefesten ble templet i Jerusalem opplyst av flammene fra fire svære
kandelabrer. Disse flammene kunne ses over hele byen. Hvorfor var dette en pas-
sende anledning for Jesus til å si: «Jeg er verdens lys»? (Se Johannes 8:12, Alma
38:9, 3. Nephi 15:9, L&p 88:6–13.)

• Når mennesker streber etter å være som Jesus, blir også de verdens lys, for de
reflekterer hans lys (Matteus 5:14, 3. Nephi 18:24). Hvordan kan vi hjelpe andre å
se det lys som Kristus tilbyr? (Se Matteus 5:16, 28:18–20, Filipperbrevet 2:14–15.)

• Jesus fortalte folket i templet at han alltid gjorde det som var til behag for hans
Fader (Johannes 8:29). Hvordan kan vi bli mer innstilt på å gjøre det som er til
behag for vår himmelske Fader?

• Da Jesus vitnet om sin Fader i himmelen, «var det mange som trodde på ham»
(Johannes 8:30). Hva lovet Jesus disse menneskene hvis de ville fortsette å følge
ham? (Se Johannes 8:31–32.) Hva frigjør sannheten oss fra? (Se Johannes
8:33–34.) På hvilken måte kommer vi i trelldom ved å synde? (Se Alma 12:11,
34:35.) På hvilken måte har du blitt fri ved å kjenne sannheten?

• Jesus kalte seg senere «sannheten» (Johannes 14:6). Hvordan virker dette inn på
din forståelse av løftet i Johannes 8:32? Hvordan kan vi bli fri ved å kjenne Frel-
seren? Hvordan kan vi bli kjent med ham?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at Jesus Kristus er vår Frelser og at kun han kan frigjøre oss fra
syndens trelldom. Oppfordre klassen til å følge Kristus, «verdens lys», så han kan
lede dem til åndelig sikkerhet.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Levende vann

I en av seremoniene som ble utført under løvhyttefesten, helte en prest vann fra
dammen Siloa på alteret. Denne ofringen ble gjort for å be om regn og en god
avling neste år. Da Jesus underviste i templet på festens siste dag, innbød han folket
til å drikke av det levende vann (Johannes 7:37–38).

• Ved hvilke andre anledninger nevnte Jesus levende vann? (Se Johannes 4:5–15.)
Hva er «levende vann»? Hvordan kan vi drikke av det?

2. Jesus Kristus er Jehova

Les og drøft Johannes 8:37–59.
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• Hvorfor sa Jesus til de vantro jødene at de ikke var Abrahams barn? (Se Johannes
8:39–40. Selv om de i bokstavelig forstand var etterkommere av Abraham,
gjorde de ikke rettferdige gjerninger, som Abraham gjorde.) Hvorfor sa Jesus til
dem at de ikke var Guds barn? (Se Johannes 8:41–44.) Hvordan kan vi ved våre
handlinger vise at vi er vår himmelske Faders barn?

• Hvorfor ble jødene opprørt over Jesu ord om Abraham? (Se Johannes 8:51–53,
56–57. De var ikke klar over at Jesus snakket om sin evne til å overvinne de ånde-
lig død [vers 51] og om sitt førjordiske liv [vers 56–57]. Hva hjelper Jesu utsagn
«Jeg er før Abraham ble til» [Johannes 8:58] oss å forstå om ham? (Se 2. Mosebok
3:13–14. Jesus er Jehova, den store «JEG ER», Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.)
Hvorfor er det viktig å vite at Jesus var Jehova før han levde på jorden?
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer til bedre å forstå og sette pris på Jesus Kristus som
verdens lys og den gode hyrde.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Johannes 9. Jesus bekrefter at han er verdens lys og helbreder en mann som
var født blind. Den helbredede mannen vitner for fariseerne og tilber Jesus.

b. Johannes 10:1–15, 25–28. Jesus forkynner at han er den gode hyrde og at han
vil sette sitt liv til for fårene. Herrens får er de som hører hans røst og følger
ham.

2. Hvis følgende materiell er tilgjengelig, bruker du det i leksjonen:

Bildet Den blinde helbredes (62145, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 213).

3. Forslag til undervisning: «Ydmykhet for Gud er én betingelse for å lykkes. En
lærer som er ydmyk overfor Herren, tapper av kilden til all kunnskap og makt og
trekker uopphørlig på den. En lærer som føler at han klarer alt selv, vil miste
Ånden. Uten Gud kan ikke mennesket gjøre noe. Med ham er alt mulig» (Under-
visning – intet større kall, s. 5).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Be klassen tenke på flere fysiske skrøpeligheter som Jesus helbredet mens han virker
på jorden. Skriv deres svar på tavlen. Påpek deretter at en del av denne leksjonen
handler om at Jesus helbredet en blind mann – et mirakel han utførte ofte.

• Hvorfor tror du at helbredelsen av den blinde var et betydningsfullt mirakel i
Frelserens virke? Hva kan helbredelsen av den blinde symbolisere åndelig? (Frel-
serens kraft til å hjelpe oss å overvinne åndelig blindhet og «se» eller forstå ånde-
lige sannheter.)

Forklar at skriftstedene som studeres i denne leksjonen, fokuserer på å se og høre
Frelseren og på vårt ansvar for å hjelpe andre å gjøre det samme.

Drøft, mens dere gjennomgår nedenstående skriftsteder, hvordan de kan anvendes
på det daglige liv. Oppfordre klassemedlemmer til å fortelle om erfaringer i forbin-
delse med prinsippene i Skriften.

1. Jesus gir syn til en mann som var født blind.

Drøft Johannes 9. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers. Vis bildet av Jesus som
helbreder den blinde mannen.

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder

Oppmerksom-
hetsvekker
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• Før Jesus helbredet mannen som var født blind, sa han: «Jeg er verdens lys»
(Johannes 9:5). På hvilken måte ga Jesus den blinde mannen lys? (Se Johan-
nes 9:6–7, 35–38.)

• Mannen som hadde vært blind, vitnet flere ganger om at Jesus hadde helbredet
ham (Johannes 9:10–11, 15, 17, 24–25, 27, 30–33. Du kan godt oppfordre klassens
medlemmer til å merke disse skriftstedene i bøkene sine). Hva kan vi lære av
denne mannens eksempel? (Svarene kan omfatte at vi er ansvarlige for å bære
vitnesbyrd. Påpek at mannen modig vitnet for mange mennesker, også dem som
avviste hans vitnesbyrd og truet ham.)

• Hvordan vokste denne mannens vitnesbyrd mens han fortsatte å bære det for
andre? (Sammenlign vers 11, 17, 33 og 38.) Hvordan har ditt vitnesbyrd vokst når
du har båret det?

• Hvordan reagerte fariseerne da de hørte om miraklet? (Se Johannes 9:16.) Hvor-
for tror du de nektet å erkjenne at Jesus hadde utført dette miraklet ved Guds
kraft? (Svarene kan omfatte stolthet, harme over at Jesus helbredet på sabbaten,
frykt for at de skulle miste sin makt eller popularitet osv.) Hvordan forsøkte fari-
seerne å bringe Jesus i vanry? (Se Johannes 9:16, 18–20, 24, 28–29, 34.) Hvordan
fornekter enkelte mennesker i dag Guds kraft?

• Hvordan reagerte foreldrene til mannen som hadde vært blind, da fariseerne
spurte dem om miraklet? (Se Johannes 9:18–23.) Hvorfor reagerte foreldrene slik?
(Se Johannes 9:22.) Hvordan er vi av og til som denne mannens foreldre? Hvor-
dan kan vi bli mer tapre i vårt vitnesbyrd?

• Hvordan straffet fariseerne mannen da han fortsatte å vitne om at Jesus hadde
helbredet ham? (Se Johannes 9:34. Forklar at det å bli kastet ut er det samme
som å bli utelukket.) Hva gjorde Jesus da han hørte at mannen var blitt kastet ut
på grunn av sitt vitnesbyrd? (Se Johannes 9:35–37.) Hvordan har Herren velsig-
net deg for å ha vært trofast i motgang?

• På hvilken måte kunne fariseerne se, og på hvilken måte var de blinde? (Se
Johannes 9:39–41. De kjente loven meget godt, men de var blinde for dens
sanne hensikt. De nektet å se at Jesus kom for å oppfylle loven.) Hvilken forskjell
er det på å se med våre øyne og å «se» eller forstå åndelig? Kan du nevne noen
årsaker til åndelig blindhet? Hva kan denne beretningen lære oss om hvordan
man kan overvinne åndelig blindhet?

2. Jesus forkynner at han er den gode hyrde.

Les og drøft Johannes 10:1–15, 25–28. I disse versene beskrev Jesus hvordan en
hyrde beskyttet og passet på sine får. Forklar at på Jesu tid ble sauene ledet inn i en
innhegning som ble kalt en sauekve, eller fold, for natten. En av hyrdene holdt
vakt ved inngangen, mens de andre gikk hjem for å hvile. Hvis et vilt dyr kom inn i
kveen, ofret hyrden sitt liv om nødvendig for å beskytte sauene. Om morgenen
kom alle hyrdene tilbake og lokket på sine får. De gjenkjente hans røst og fulgte
ham til beitene.

• Hvem representerer fårene i Jesu lignelse om hyrden og hans får? (Se Johannes
10:4, 27.) Hvem er hyrden? (Se Johannes 10:11.) Kan du nevne noen av en god
hyrdes egenskaper? (Du kan godt skrive opp disse egenskapene på tavlen som
vist nedenfor.)
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a. Han kjenner sine får, kaller dem ved navn og leder dem (Johannes 10:3–4, 14).
b. Han er døren inn til fårene som lar dem slippe inn så de kan bli frelst og finne

beite (Johannes 10:7, 9).
c. Han gir fårene «liv og . . . overflod» (Johannes 10:10).
d. Han setter sitt liv til for fårene (Johannes 10:11,15).

• Hva er forskjellen på en hyrde og en leiekar? (Se Johannes 10:11–14.) Hvordan er
Jesus det fullkomne eksempel på en hyrde? (Bruk listen du har skrevet på tavlen
og drøft hvordan Jesus er et eksempel på hver av disse egenskapene. Se 2. Nephi
9:41–42 når dere drøfter hvordan Jesus er døren inn til fårene. Se Johannes
10:17–18 når dere drøfter Jesu vilje til å gi sitt liv for oss.)

• Hvordan kjenner fårene sin hyrde? (Se Johannes 10:3–4.) Hvordan kan vi høre
Herrens røst? (Se L&p 1:37–38, 18:33–36, 97:1.) Hvordan blir vi beskyttet når vi
kjenner og følger den gode hyrdes røst?

• Hvem er tyvene og røverne som kommer inn i kveen? (Se Johannes 10:1. De er
mennesker som forsøker å skade Herrens tilhengere eller lede dem på villspor.)
Hvordan kan vi skjelne mellom sanne hyrder og dem som forsøker å lede oss på
villspor? (Se Johannes 10:10.)

• Hvordan belønnes fårene for at de følger den gode hyrde? (Se Johannes 10:9–10,
28.) Hvordan har du blitt velsignet for å følge Frelseren?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at Jesus er verdens lys og den gode hyrde. Hvis det passer slik,
forteller du klassen hvordan Herren har hjulpet deg å se åndelig og følge ham.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Vårt ansvar som hyrder

• På hvilken måte er også vi hyrder for Herrens får? Hva kan vi gjøre for å hjelpe
andre å høre og følge den gode hyrdes røst?

Eldste Bruce R. McConkie har sagt: «Enhver som virker i noen stilling i Kirken
der han [eller hun] er ansvarlig for noen av Herrens barns åndelige eller timelige
velferd, er en hyrde for disse fårene. Herren holder sine hyrder ansvarlige for
sine fårs sikkerhet (frelse)» (Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], s. 710).

2. «Jeg har også andre får» (Johannes 10:16)

• Hvem refererte Jesus til i Johannes 10:16? (Se 3. Nephi 15:21–24.) Når hørte disse
«andre får» Frelserens røst? Hvordan kan dette verset hjelpe en som undersøker
Kirken, å forstå Mormons bok bedre?

Eldste Howard W. Hunter har sagt: «De som er kjent med Mesterens liv og lære
fra sin kunnskap om Bibelens bøker, vil finne det interessant å vite at det også
finnes en opptegnelse om hans besøk hos folket på den vestlige halvkule – de
andre får som han hadde omtalt. Denne opptegnelsen bærer navnet Mormons
bok etter profeten som samlet og forkortet opptegnelsene til folket på Det ameri-
kanske kontinent. Mormons bok er et annet testamente om Kristus og omhand-
ler hans læresetninger til den andre hjorden i den nye verden» (i Lys over Norge,
okt. 1983, s. 26).
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3. Forskjellige måter å se på

For å hjelpe klassens medlemmer så de bedre kan forstå hvordan Frelseren hjelper
oss å se, lager du en ordstrimmel med flere forskjellige betydninger av ordet se (for-
slag til definisjoner nedenfor). Legg ordstrimlene i en hatt eller en eske, og la klas-
semedlemmer etter tur velge en ordstrimmel og forklare hvordan Frelseren hjelper
oss å se på den måten som den beskriver. Denne idéen kan være spesielt effektiv i
en ungdomsklasse.

å se fra et bestemt synspunkt

å rette oppmerksomheten mot

å oppdage

å tenke seg som mulig

å bli oppmerksom på

å forstå

å oppfatte med øyet
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå at vi må være villige til å ofre det som hører
denne verden til, for å få en plass i himmelens rike.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Markus 10:17–30, 12:41–44. En rik ung mann spør hva han må gjøre for å få
evig liv, og Jesus lærer oss at man kan holdes utenfor Guds rike hvis man set-
ter sin lit til rikdom. Jesus roser en fattig enke som kaster to skjerver i tempel-
kisten.

b. Lukas 12:13–21. Ved lignelsen om den rike dåren lærer Jesus oss om farene ved
begjærlighet. Han formaner sine tilhengere til å søke himmelske, ikke jordiske
skatter.

c. Lukas 14:15–33. Ved lignelsen om det store gjestebudet lærer Jesus oss at de
som følger ham, må være villige til å gi avkall på alt annet.

d. Lukas 16:1–12. Ved lignelsen om den uærlige forvalteren lærer Jesus sine til-
hengere å søke åndelig rikdom med samme iver som dem som søker verdslig
rikdom.

2. Tilleggslesning: Matteus 19:16–30, Lukas 18:18–30, 21:1–4, Jakobs brev 2:18–19.

3. Hvis bildet av Kristus og den rike unge mannen (bildesettet Kunst inspirert av
evangeliet 244) er tilgjengelig, bruker du det i leksjonen.

4. Hvis du benytter oppmerksomhetsvekkeren, lager du en apefelle eller tegner en
på tavlen (se illustrasjonen nedenfor). For å lage en apefelle, må du ha en eske
med lokk. Fest lokket på esken, og skjær ut en åpning i siden på esken som er
stor nok til at du kan få en åpen hånd inn, men ikke en knyttneve. Legg en frukt
eller noen nøtter i esken.

5. Forslag til undervisning: Nephi sa: «Jeg anvendte alle skrifter på oss, for at de
kunne være oss til gavn og undervisning» (1. Nephi 19:23). Studér Undervisning –
intet større kall, side 85–86 og 116–17 for å se hvordan du kan hjelpe klassens
medlemmer å anvende Skriften på seg selv.
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Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Vis fellen du har laget eller tegnet (se «Forberedelse»). Forklar at en felle som denne
kan brukes til å fange aper. En beholder festes til bakken, og en godbit (som nøtter
eller frukt) legges i den. Hullet er stort nok til at en apes tomme hånd lett kan
komme inn, men for lite til at apens hånd kan komme ut med godbiten (du kan
godt demonstrere dette). En ape ser godbiten og stikker hånden inn for å ta den.
Straks apen får tak i godbiten, vil den heller la seg ta til fange enn å slippe godbiten.
Den vil ikke ofre denne belønningen for en større – sin frihet.

Påpek at vi av og til gjør lignende feil som apen. Når vi får tak i noe forlokkende,
kan vi være uvillige til å gi slipp på det, selv om dette kan føre til at vi mister noe
bedre. Denne leksjonen handler om ting som vi kanskje må ofre for å få den største
av alle velsignelser – evig liv sammen med vår himmelske Fader og Jesus Kristus.

Når du underviser i følgende skriftsteder, må du hjelpe klassen å forstå at vi alle kan
bli bedt om å ofre forskjellige ting for Guds rike. Vi skulle være villige til å ofte hva
som helst som Gud ber oss ofre.

1. Man kan holdes utenfor Guds rike ved å sette sin lit til rikdom.

Les og drøft Markus 10:17–30, 12:41–44. Vis bildet av Kristus og den rike unge
mannen.

• Hva sa Jesus til den rike unge mann som spurte hvordan han skulle få evig liv?
(Se Markus 10:17–21.) Hvorfor bedrøvet disse instruksjonene den unge mannen?
(Se Markus 10:22.) Hvorfor tror du Herren ba ham gi bort alt han eide? På hvil-
ken måte gjelder Frelserens instruksjoner til den rike unge mannen oss?

President Joseph F. Smith har sagt: «Vanskeligheten med den unge mannen [var
at] han var meget rik, og han foretrakk å heller stole på sin rikdom enn å forsake
alt og følge Kristus. . . Intet menneske kan få det evige livs gave unntagen det er
villig til å forsake alt jordisk for å oppnå det» (Læresetninger i evangeliet, s. 225).

• Hva forkynte Jesus om forholdet mellom å ha rikdommer og å komme inn i
Guds rike? (Se Markus 10:23–25.) Hvilken forskjell er det mellom å ha rikdom-
mer og å sette sin lit til den? Hvordan kan vi bevare en riktig holdning til verds-
lig eiendom? (Se Mosiah 4:19, 21.)

President Smith sa også: «Gud gjør ikke forskjell på folk. Den rike kan tre inn i
himlenes rike like fritt som den fattige, dersom vedkommende vil underkaste seg
Guds lov og sannhetens prinsipp av hele sitt hjerte og all sin hengivenhet; der-
som vedkommende vil skjenke sin hengivenhet til Gud, sitt hjerte til sannheten,
samt vie sin sjel til oppfyllelsen av Guds hensikter, og ikke konsentrere sin hen-
givenhet og sine forhåpninger om det som er av verden» (Læresetninger i evange-
liet, s. 224).

• Sett den rike unge mannen opp mot den fattige enken i Markus 12:41–44. Hva
var enken villig til å gjøre som ikke den unge mannen var villig til? (Se Markus
12:44. Hun var villig til å gi alt hun hadde for Guds rike.) Hvordan kan vi utvikle
en holdning som den den fattige enken hadde?

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder
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2. Søk himmelske, ikke jordiske skatter.

Les og drøft Lukas 12:13–21.

• Hva sa Jesus til mannen som var opptatt av sin arv? (Se Lukas 12:13–15.) Hva er
begjærlighet? (Et sterkt ønske om rikdom eller en annens eiendeler.) Hva begjæ-
rer folk i dag? Hvorfor er det farlig å begjære?

• Hvordan kan vi, i en verden som ofte legger stor vekt på materielle eiendeler,
huske på at vår verdi som enkeltpersoner ikke avgjøres av hvor mye vi eier? (Se
Lukas 12:15.) Hvilke velsignelser er viktigere enn materielle eiendeler? (Se noen
eksempler i Lukas 12:31–34, L&p 6:7.)

• Hvordan var mannen i lignelsen om den rike dåren blitt velsignet? (Se Lukas
12:16.) Hva bestemte han seg for å gjøre med det han hadde til overs? (Se Lukas
12:18.) Hva viste hans handlinger? (Se Lukas 12:19–21. Hans hjerte var opptatt av
rikdommene.) Hva kunne han ha gjort med sin overflod hvis han hadde søkt
himmelske, og ikke jordiske skatter? (Se Mosiah 4:26, L&p 52:40.)

• Hvorfor er manges hjerter så opptatt av verdslig rikdom til tross for at de vet at
den bare er midlertidig? Hvordan kan vi avgjøre om vi er for opptatt av materi-
elle eiendeler? Hvordan kan vi være mer gavmilde med vår materielle rikdom og
andre velsignelser, som tid og talenter? (Du kan godt oppfordre klassens med-
lemmer til å tenke mer på disse spørsmålene utenfor klassen, for seg selv eller
sammen med familiemedlemmer.)

3. Tilhengere av Kristus må være villige til å gi avkall på alt for å være sanne
disipler.

Les og drøft utvalgte vers fra Lukas 14:15–33.

• Eldste James E. Talmage tolket lignelsen om det store gjestebudet og forkynte at
de inviterte gjestene representerte paktsfolket, eller Israels hus. Da tjeneren (Jesus)
ba dem komme til festen (ta imot evangeliet), kom de med unnskyldninger og
ville ikke komme (Jesus Kristus, s. 334). Hvorfor kom ikke israelittene til festen?
Hvem er «de fattige og vanføre og blinde» som kom til festen? (Lukas 14:21.)

• På hvilken måte gjelder lignelsen om det store gjestebudet oss? Hvilke unnskyld-
ninger kommer vi med for ikke å fryde oss ved Herrens bord – f.eks. ikke lese i
skriften eller reise til templet? Hvordan kan vi vise at vi tar imot Herrens invita-
sjon til festen?

• Jesus forkynte at hans disipler må være villige til å ofre alt som han ber dem ofre
(Lukas 14:26–33). Kan du nevne noe som de tidlige disipler ble bedt om å ofre?
Kan du nevne noe disipler i dag blir bedt om å ofre? Hva har Herren bedt deg om
å ofre? Hvordan har du blitt velsignet for å ha ofret dette?

4. Søk åndelig rikdom med entusiasme og kraft.

Les og drøft utvalgte vers fra Lukas 16:1–12. For å hjelpe klassens medlemmer å for-
stå lignelsen om den uærlige forvalteren, forteller eller leser du følgende:

Eldste James E. Talmage forklarte at Herren brukte denne lignelsen for «å vise kon-
trasten mellom den omhu, omtenksomhet og hengivenhet som de mennesker
utviser som er engasjert i lønnsomme forretningstiltak her på jorden, og den halv-
hjertede innsats hos mange av dem som angivelig streber etter åndelige rikdom-
mer». Herren antydet ikke at vi skulle ta etter den uærlige forvalterens onde hand-
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linger, men at vi skulle søke åndelig rikdom med den samme iver og anstrengelse
som forvalteren la for dagen mens han søkte materiell rikdom.

Eldste Talmage fortsatte: «Verdsligsinnede mennesker forsømmer ikke å sørge for
sine fremtidige år, og er ofte ualminnelig ivrige etter å samle rikdom i overflod;
mens ‘lysets barn’, eller de som anser åndelig rikdom for å stå over alle jordiske
eiendeler, er mindre energiske, fremsynte eller kloke» (Jesus Kristus, s. 342).

• Be klassens medlemmer i stillhet sammenligne hvor mye tid, omtanke og energi
de bruker på å legge opp penger og eiendeler, med hvor mye tid, omtanke og
energi de vier til å søke åndelige skatter. Hvordan kan vi bli mer engasjerte og
entusiastiske når det gjelder å søke åndelige skatter?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at vi for å oppnå evig liv må være villige til å legge til side det
som hører verden til, og tjene Herren av hele vårt hjerte, vår makt, vårt sinn og vår
styrke. Oppfordre klassens medlemmer til å være takknemlige for jordiske velsig-
nelser, men strebe etter å se dem i riktig perspektiv.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Ydmykhet

Les og drøft Lukas 14:7–11.

• Hvordan har du sett sannheten i Jesu utsagn i Lukas 14:11?

2. Sann nestekjærlighet

• Hva kan Lukas 14:12–14 lære oss om hvordan vi skal tjene? (Svarene kan omfatte
at vi ikke skulle tjene med det for øye at vi skal få noe igjen, og vi skulle ikke
begrense vår tjeneste til dem som vil betale tilbake eller i det hele tatt takke oss.)
Hva slags motiver skulle vi ha for å tjene?

• Hvordan hjelper sann nestekjærlighet oss å komme nærmere Herren?

3. Lignelsen om den rike mannen og Lasarus

La klassen lese og drøfte lignelsen i Lukas 16:19–31.

• Hva ba den rike mannen etter sin død fader Abraham gjøre for hans brødre? (Se
Lukas 16:27–28.) Hva svarte Abraham? (Se Lukas 16:29–31.) Hva lærer dette oss
om å lytte til profeten?

• Hva lærer denne lignelsen oss om hvor viktig det er å ta seg av de fattige? (Se
L&p 104:18.)

Ungdom vil sikkert like å dramatisere denne lignelsen. Sett to klassemedlemmer
(Abraham og Lasarus) på den ene siden av en hindring som en stolrekke (det store
svelget), og et annet klassemedlem (den rike mannen) på den andre siden. La et
fjerde medlem være fortelleren. La dem lese replikkene rett ut av Lukas 16:19–31 og
fortelleren lese alt som ikke direkte uttales av en av de andre personene. (Se Under-
visning – intet større kall, s. 141–42.)
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå hvilken glede vi får når vi omvender oss og
når vi hjelper andre å omvende seg.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Lukas 15:1–10. Ved lignelsen om det tapte får og lignelsen om sølvpengen
lærer Jesus oss hvilken verdi en sjel har.

b. Lukas 15:11–32. Ved lignelsen om den fortapte sønn lærer Jesus oss at vår him-
melske Fader finner stor glede i å tilgi dem som omvender seg. Frelseren lærer
også sine tilhengere å tilgi.

c. Lukas 17:11–19. En mann som Jesus har helbredet for spedalskhet, kommer til-
bake og takker ham.

2. Tilleggslesning: Matteus 18:11–14.

3. Hvis bildene Den fortapte sønn (62155, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet
220) og De ti spedalske (62150, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 221) er
tilgjengelige, bruker du dem i leksjonen.

4. Forslag til undervisning: Jesus stilte ofte spørsmål for å oppmuntre sine tilhørere
til å anvende prinsippene han forkynte (se Matteus 16:13–16, Lukas 7:41–42).
Sett i ydmykhet opp spørsmål som vil oppmuntre klassens medlemmer til å
være med på diskusjonen og hjelpe dem å forstå og anvende prinsippene som
blir gjennomgått. (Se Undervisning – intet større kall, s. 105–6, 130–31.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Be klassemedlemmer fortelle om en gang de mistet noe som var viktig for dem,
eller om et familiemedlem som ble borte. Still deretter følgende spørsmål:

• Hva følte du da gjenstanden eller personen ble borte? Hva følte du da gjenstan-
den eller personen kom til rette?

Du kan også godt be klassemedlemmer fortelle om opplevelser de har hatt med å gå
seg vill og senere bli funnet.

Forklar at Jesus ofte underviste åndelig ved å knytte undervisningen til erfaringer
som var vanlige for folket. Denne leksjonen drøfter noen lignelser som lærer oss
hvor viktig det er å lete etter og finne dem som er blitt borte.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Mens dere drøfter følgende skriftsteder, hjelper du klassens medlemmer å forstå at
vår himmelske Fader og Jesus Kristus elsker hver enkelt av oss og ønsker at vi skal
komme tilbake og bo sammen med dem igjen.

1. Frelseren lærer oss hvor mye en sjel er verd.

Les og drøft Lukas 15:1–10. Forklar at Jesus fortalte lignelsen om det tapte får og lig-
nelsen om sølvpengen etter at fariseerne og de skriftlærde hadde knurret: «Denne
mann har tatt imot syndere og eter sammen med dem!» (Lukas 15:2.)

• I lignelsen om det tapte får gikk hyrden fra de 99 for å finne det ene som var
borte (Lukas 15:4). I lignelsen om sølvpengen lette kvinnen flittig etter den tapte
mynten (Lukas 15:8). Hva kan vi lære av det hyrden og kvinnen gjorde? (Se L&p
18:10–13.)

• På hvilke måter kan en person bli «tapt»? Hvilket ansvar har vi overfor dem som
blir tapt? (Se Lukas 15:4–5, 8, Alma 31:34–35.)

President Gordon B. Hinckley har sagt:

«Noen av våre egne . . . roper i smerte og lidelse og ensomhet og frykt. Det er vår
store og høytidelige plikt å strekke oss ut og hjelpe dem, oppmuntre dem, gi
dem mat hvis de er sultne, gi deres ånd næring hvis de tørster etter sannhet og
rettferdighet. . .

. . . Det finnes noen som en gang var sterke i troen, men hvis tro har blitt kald.
Mange av dem ønsker å komme tilbake, men vet ikke helt hvordan de skal gjøre
det. De trenger vennlige hender som strekker seg ut mot dem. Med litt innsats
kan mange av dem bringes tilbake for igjen å fryde seg ved Herrens bord.

Mine brødre og søstre, jeg håper, jeg ber om at hver enkelt av oss . . . vil
bestemme seg for å finne frem til dem som trenger hjelp, som befinner seg i en
fortvilet og vanskelig situasjon, og føre dem kjærlig inn i Kirkens fellesskap, hvor
sterke hender og kjærlige hjerter vil varme dem, trøste dem, støtte dem og føre
dem på veien til lykke og et produktivt liv» (i Lys over Norge, jan. 1997, s. 83).

• Hvordan skulle vi reagere når en som har vært tapt, kommer tilbake? (La klassen
se etter en tanke som gjentas i Lukas 15:5, 6 og 9. Se også vers 7 og 10 og L&p
18:15–16.)

2. Jesus forkynner at vår himmelske Fader fryder seg over å tilgi dem som
omvender seg.

Les og drøft Lukas 15:11–32. Vis bildet av den fortapte sønn.

• Hva gjorde den yngste sønnen i lignelsen om den fortapte sønn med sin arv? (Se
Lukas 15:13.) Kan du nevne måter hvorpå folk i dag begår lignende feil som den
fortapte sønn?

• Hva skjedde med den fortapte sønn da han hadde sløst bort hele arven? (Se
Lukas 15:14–16.) Hvilken anvendelse har dette i vår tid?

• Hvem var det i landet langt borte som tok seg av den fortapte sønn da han var i
nød? (Se Lukas 15:16.) Hva kan vi lære av dette?

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder
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• Hvem tenkte sønnen på da han så at ingen i landet langt borte brydde seg om
ham? (Se Lukas 15:17.) Hva kan sønnens holdning lære oss om omvendelse? (Se
Lukas 15:18–19.)

• Hva gjorde faren da han så sin sønn komme tilbake? (Se Lukas 15:20.) Hvordan
reagerte faren på sin sønns bekjennelse? (Se Lukas 15:21–24.) På hvilken måte er
farens reaksjon som Herrens reaksjon når vi omvender oss? (Se Lukas 15:7,
Mosiah 26:30, L&p 58:42.)

• På hvilke måter er vi som den fortapte sønn? (Se sitatet nedenfor.) Hvilket håp
gir lignelsen om den fortapte sønn oss?

Med referanse til lignelsen om den fortapte sønn har president Gordon B. Hinck-
ley sagt: «Jeg ber dere lese denne fortellingen. Alle foreldre burde lese den om og
om igjen. Den er stor nok til å omfatte alle familier. Den er til og med stor nok til
å omfatte hele menneskeheten, for er vi ikke alle fortapte sønner og døtre som
trenger å omvende oss og få del i vår himmelske Faders tilgivelse og barmhjertig-
het, og så følge hans eksempel?» («Av eder fordres det at I skal tilgi», Lys over
Norge, nov. 1991, s. 5.)

• Hvorfor ble den eldste sønnen så sint for måten faren tok imot den yngste søn-
nen på? (Se Lukas 15:31–32.) Hvorfor er det av og til vanskelig å ønske en «for-
tapt sønn» som har omvendt seg, velkommen tilbake? Hva kan vi lære av denne
mannens reaksjon på at sønnen kom tilbake? (Se Lukas 15:32.)

3. En mann som Jesus hadde helbredet for spedalskhet, kommer tilbake og
takker ham.

Les og drøft Lukas 17:11–19. Vis bildet av de ti spedalske.

• På vei til Jerusalem helbredet Jesus ti spedalske (Lukas 17:11–14). Hvor mange av
disse ti spedalske kom tilbake og takket ham? (Se Lukas 17:15–16.) Kan du nevne
noen grunner til at vi, som de ni utakknemlige spedalske, ikke alltid uttrykker
takknemlighet for de velsignelser vi får? Hvorfor er det viktig at vi gir uttrykk for
takknemlighet overfor Herren?

• Selv om alle ti spedalske ble renset, ble bare mannen som kom tilbake, frelst
(Lukas 17:14, 19). Hva er forskjellen på å bli renset og å bli frelst? (Se sitatet
nedenfor.) Hvordan hjelper vår takknemlighet og tro oss å bli frelst?

Biskop Merrill J. Bateman har sagt: «Da han ble en hel person, ble den takknem-
lige spedalske helbredet innvendig, såvel som på utsiden. Den dagen ble ni spe-
dalske helbredet i huden, men bare den ene hadde tro til å bli gjort helt frisk»
(i Lys over Norge, juli 1995, s. 13.)

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at vi føler stor glede når vi omvender oss og vender tilbake til
Herren og når vi hjelper andre å komme tilbake. Du kan godt gi uttrykk for at du
setter pris på Jesu lignelser og andre læresetninger som viser Guds kjærlighet til
sine barn og hans ønske om at vi skal elske hverandre.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.
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1. Lignelsen om den unyttige tjeneren

Les og drøft lignelsen om den unyttige tjeneren (Lukas 17:5–10).

• Jesus fortalte denne lignelsen etter at apostlene hadde bedt ham: «Øk vår tro!»
(Lukas 17:5.) Hva kan denne lignelsen lære oss om hvordan vi kan øke vår tro?
(Svarene kan omfatte at vi vokser i tro når vi med flid tjener Herren.)

• Hvorfor er vi unyttige tjenere selv når vi gjør alt Herren befaler oss å gjøre? (Se
Mosiah 2:20–25.) Hva forteller dette oss om Herrens kjærlighet til oss?

2. Lignelsen om arbeiderne i vingården

Les og drøft lignelsen om arbeiderne i vingården (Matteus 20:1–16).

• Hva fikk arbeiderne i vingården i denne lignelsen?

Understrek at de som arbeidet én time, fikk samme betaling som dem som arbeidet
hele dagen. Vi skulle ikke være opptatt av hvem som får mest eller hvem som gjør
mest i Herrens tjeneste. Den fullkomne dommer over alle, som kjenner vårt hjerte,
vil dømme oss med barmhjertighet og gi oss «det som rett er» (Matteus 20:4, 7).
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å utvikle sterkere tro på vår himmelske Fader og
Jesus Kristus.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Lukas 18:1–8. Ved lignelsen om den urettferdige dommer og enken lærer Jesus
oss hvor viktig det er å vedbli i bønn.

b. Lukas 18:35–43. En blind mann viser sin tro og blir helbredet av Jesus.
c. Lukas 19:1–10. Jesus mottas i Sakkeus’ hjem.
d. Johannes 11:1–54. Jesus vitner om at han er Gud ved å oppreise Lasarus fra de

døde.

2. Tilleggslesning: Markus 10:46–52, Lukas 11:5–13.

3. Hvis bildene Jesus helbreder den blinde (62145, bildesettet Kunst inspirert av
evangeliet 213) og Jesus oppvekker Lasarus fra de døde (62148, bildesettet Kunst
inspirert av evangeliet 222) er tilgjengelig, bruker du dem i leksjonen.

4. Forslag til undervisning: President David O. McKay sa: «Du kan bare undervise
effektivt om det du selv føler» (Gospel Ideals [1953], s. 190). Søk ved studium,
bønn og lydighet å styrke ditt vitnesbyrd om prinsippene du underviser i. (Se
Undervisning – intet større kall, s. 11–12.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Før eldste Hugh B. Brown reiste på en misjon, sa moren til ham:

«Hugh, husker du da du var en liten gutt og hadde stygge drømmer eller våknet om
natten og var redd? Du ropte fra rommet ditt: ‘Mor, er du der?’, og jeg svarte og for-
søkte å trøste deg og ta bort frykten din. Når du nå reiser på misjon og ut i verden,
vil det komme stunder da du blir redd, da du føler deg svak, utilstrekkelig, alene og
har problemer. Jeg vil at du skal vite at du kan rope til din himmelske Fader som du
pleide å rope til meg og si: ‘Fader, er du der? Jeg trenger din hjelp.’ Gjør det og vit at
han er der og at han vil være rede til å hjelpe deg hvis du gjør din del og lever slik
at du er verdig til dine velsignelser. Jeg vil gjerne forsikre deg om at han er der og vil
besvare dine bønner og dekke dine behov til ditt beste» (fortalt av Marvin J. Ashton
i “Know He Is There”, Ensign, feb. 1994, s. 50).

Forklar at vi i denne leksjonen vil studere beretninger som kan hjelpe oss å utvikle
sterkere tro på at vår himmelske Fader og Jesus Kristus kjenner og elsker hver enkelt
av oss.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Velg i ydmykhet de skriftsteder, spørsmål og annet leksjonsmateriale som best vil
dekke klassemedlemmenes behov. Drøft hvordan de utvalgte skriftsteder angår
dagliglivet. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om erfaringer som har for-
bindelse med prinsippene i Skriften.

1. Jesus forteller lignelsen om den urettferdige dommeren og enken.

Les og drøft Lukas 18:1–8. Forklar at Jesus fortalte denne lignelsen til en gruppe fari-
seere.

• Hvorfor fortalte Jesus, ifølge Lukas 18:1, lignelsen om den urettferdige domme-
ren og enken? Hvordan lærer denne lignelsen oss at vi «alltid skulle be»? (Se
Lukas 18:1–8.)

Eldste James E. Talmage forkynte: «Jesus indikerte ikke at på samme måte som
den urettferdige dommer til sist ga etter for bønnfallelse, slik ville også Gud
gjøre; men han påpekte at hvis til og med et slikt vesen som denne dommer,
som ikke fryktet Gud og ikke unnså seg for noe menneske, til sist ville høre og
oppfylle enkens bønn, skulle ingen betvile at Gud, Den rettferdige og barmhjer-
tige, vil høre og besvare bønner» (Jesus Kristus, s. 322).

• Hva vil det si å be alltid? (Se Lukas 18:7, Alma 34:27.) Hvilke velsignelser kan vi få
når vi ber alltid? (Se Lukas 18:7–8, 2. Nephi 32:9, L&p 90:24.)

• På hvilken måte er det å være utholdende i bønn en troshandling? Hva skulle vi
gjøre når vi har holdt ut i bønn og føler at vi ikke har fått noe svar?

Eldste Richard G. Scott har sagt:

«Det er galt å tro at alle bønner vil bli besvart øyeblikkelig. Noen bønner krever
en god del anstrengelse fra vår side. . .

Når vi forklarer et problem og legger frem en mulig løsning [for vår himmelske
Fader], svarer han noen ganger ja, andre ganger nei. Det hender også ofte at han
holder tilbake svaret, ikke fordi han ikke vil vise omsorg, men fordi han elsker
oss – fullkomment. Han vil at vi skal benytte oss av den sannhet han har gitt oss.
Hvis vi skal vokse, må vi ha tillit til vår egen evne til å velge rett. Vi trenger å
gjøre det vi mener er rett. Når tiden er inne, vil han svare. Han vil ikke svikte oss»
(i Lys over Norge, jan. 1990, s. 28–29).

• Hva har du lært når du har holdt ut i bønn?

2. En blind mann viser sin tro og blir helbredet av Jesus.

Les og drøft Lukas 18:35–43. Vis bildet Jesus helbreder den blinde.

• Hvordan viste den blinde mannen nær Jeriko at han hadde tro på Herren? (Se
Lukas 18:38–42.) Hvordan har du blitt velsignet når du har utøvet tro på Jesus
Kristus?

• Hvordan viste mannen takknemlighet da han fikk synet? (Se Lukas 18:43, se også
Markus 10:52.) Hvordan kan vi vise Herren vår takknemlighet?

3. Jesus mottas i Sakkeus’ hus.

Les og drøft Lukas 19:1–10.

Diskusjon og 
anvendelse av 
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• Hvem var Sakkeus? (Se Lukas 19:2. Forklar at tollere var jøder som arbeidet som
skatteinnkrevere for romerne. Jøder i sin alminnelighet mislikte tollerne og reg-
net dem som forrædere og syndere.)

• Hvordan viste Sakkeus sitt sterke ønske om å møte Jesus? (Se Lukas 19:3–4.) Hva
sa Jesus til Sakkeus da han så ham i treet? (Se Lukas 19:5.) Hvordan reagerte Sak-
keus på Jesu ord? (Se Lukas 19:6.) Hva kan vi gjøre for å ta imot Frelseren i vårt
hjem med glede?

• Hvordan reagerte folket da Jesus besøkte Sakkeus? (Se Lukas 19:7.) På hvilken
måte var Jesu reaksjon på Sakkeus annerledes enn de andres reaksjon? (Se Lukas
19:5.) Hva kan vi lære av Jesu eksempel i denne beretningen?

• Mange mennesker unngikk Sakkeus på grunn av at han var toller (Lukas 19:2, 7).
På hvilke måter dømmer vi av og til andre på samme måte? Hvorfor er det viktig
at vi ikke utelukker andre eller synes vi er bedre enn dem? (Se Alma 5:54–56,
38:13–14.) Hvordan kan vi overvinne uvennlige følelser overfor andre?

Eldste Joe J. Christensen har sagt: «Det finnes dem som våkner opp hver morgen
og gruer seg til å gå på skolen eller til en aktivitet i Kirken fordi de frykter for
hvordan de vil bli behandlet. Du har makt til å forandre deres liv til det bedre. . .
Herren regner med at du bygger dem opp og oppmuntrer dem. Tenk mindre på
deg selv og mer på hvilken makt du har til å hjelpe andre, også innenfor din
egen familie» (I Lys over Norge, jan. 1997, s. 37).

4. Jesus oppvekker Lasarus fra de døde.

Les og drøft utvalgte vers fra Johannes 11:1–54. Forklar at like etter at Jesus gikk til
Sakkeus’ hjem, fikk han en beskjed fra sine venner Marta og Maria om at deres bror
Lasarus, som også var Jesu kjære venn, var syk (Johannes 11:1–5). To dager senere
fikk Jesus sine disipler til å gå med ham til Betania, byen i Judea der Marta, Maria
og Lasarus bodde (Johannes 11:6–7).

• Da Jesus kom tilbake til Betania, hadde Lasarus vært død i fire dager (Johannes
11:17). Hva gjorde Marta da hun hørte at Jesus kom? (Se Johannes 11:20.) Hva ved
Martas vitnesbyrd om Frelserens guddommelige misjon gjør inntrykk på deg?
(Se Johannes 11:21–27.)

• Hva gjorde Jesus da han så at Maria og mange andre gråt? (Se Johannes
11:33–35.) Hvordan påvirker denne beretningen dine følelser overfor Jesus?

• Til tross for Martas sterke vitnesbyrd, virket hennes tro svak da Jesus ba om at
stenen for Lasarus’ grav skulle tas bort (Johannes 11:39). Hvordan hjalp Jesus
henne? (Se Johannes 11:40.) Hva kan dette lære oss om hva Herren venter av oss?

• Hva kan Jesu bønn før han oppreiste Lasarus lære oss om hans forhold til sin
Fader? (Se Johannes 11:41–42.) Hvordan kan vi følge Jesu eksempel i våre person-
lige bønner og familiebønner?

Vis bildet av Jesus som oppvekker Lasarus fra de døde, og be en i klassen lese
Johannes 11:43–44.

• Jesus hadde allerede oppvekket to mennesker fra de døde (Markus 5:22–24,
35–43, Lukas 7:11–17). På hvilken måte var oppvekkingen av Lasarus fra de døde
forskjellig fra de to foregående tilfellene? (Jairus’ datter og sønnen til enken i
Nain ble oppvekket fra de døde like etter at legemet og ånden var adskilt. De
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hadde ikke blitt lagt i graven. Lasarus hadde vært død i fire dager, og hans
legeme lå allerede i en grav.)

• På hvilken måte var miraklet som oppvekkingen av Lasarus fra de døde var, et
vitnesbyrd om Frelserens guddommelige misjon? Hvilken virkning hadde dette
miraklet på menneskene som var vitne til det? (Se Johannes 11:45–46.) På hvil-
ken måte styrker dette miraklet din tro på Frelseren?

Konklusjon Forklar at prinsippene som forkynnes i beretningene dere har drøftet, kan styrke
vår tro på vår himmelske Fader og Jesus Kristus. Etter en kort repetisjon av beret-
ningene leser du følgende utsagn av eldste Thomas S. Monson:

«Tiden har ikke forandret Frelserens evne til å forandre menneskenes liv. Han sier
det samme til deg og meg som han sa til den avdøde Lasarus: ‘. . . kom ut!’ (Johan-
nes 11:43.) Kom ut fra tvilens håpløshet. Kom ut fra syndens sorg. Kom ut fra van-
troens død. Kom ut til et nytt liv. Kom ut» (i Lys over Norge, okt. 1974, s. 434).

Oppfordre klassens medlemmer til å se etter måter å styrke sin tro på vår himmel-
ske Fader og Jesus Kristus på.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

Lignelsen om fariseeren og tolleren

Les og drøft lignelsen om fariseeren og tolleren (Lukas 18:9–14).

• Hvordan vil du beskrive fariseerens bønn i denne lignelsen? Hvordan vil du
beskrive tollerens bønn?

• Hva vil det si at «hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som
fornedrer seg selv, skal opphøyes»? (Se Lukas 18:14, Ether 12:27.)
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å gjenkjenne og unngå hykleri og således styrke sin
plikttroskap/hengivenhet overfor Jesus Kristus.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Johannes 12:1–8. Jesus drar til Betania, der Maria salver hans føtter. Judas kriti-
serer Maria for at hun bruker kostbar olje.

b. Matteus 21:1–11. Jesus vender tilbake til Jerusalem til påskefesten. Han gjør sitt
inntog i byen, ridende på et esel.

c. Matteus 21:23–46. Yppersteprestene og de eldste kommer til Jesus i templet og
utfordrer hans autoritet. I stedet for å svare på deres spørsmål, forteller Jesus
dem lignelsen om de to sønnene og husbonden.

d. Matteus 22:15–46. Fariseerne og de skriftlærde forsøker å lure Jesus til å si noe
som gjør at de kan få ham i miskreditt og fordømme ham.

e. Matteus 23. Jesus fordømmer fariseerne og de skriftlærde for deres hykleri.

2. Tilleggslesning: Matteus 26:6–13, Markus 11–12, 14:3–9, Lukas 11:37–51,
19:29–48, 20, Johannes 12:12–18.

3. Hvis du benytter oppmerksomhetsvekkeren, tar du med deg et beger som er rent
utvendig og innvendig og et lignende beger som er rent utvendig, men skittent
inni.

4. Hvis bildet Jesu inntog i Jerusalem (62173, bildesettet Kunst inspirert av evange-
liet 223) er tilgjengelig, bruker du det i leksjonen.

5. Forslag til undervisning: Når du forbereder deg, skulle du gjøre mer enn bare å
lese de tildelte skriftstedene. Studér hver gruppe skriftsteder minst tre ganger.
Den første gangen leser du for å forstå innholdet i versene. Deretter studerer du
dem grundigere og ser etter prinsipper, læresetninger og betydningsfulle hendel-
ser. Så leser du dem igjen og finner ut hvilke skriftsteder som best vil dekke klas-
sens behov, og planlegger måter å drøfte disse skriftstedene på.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Vis de to begrene (se «Forberedelse»). Sørg for at klassen bare ser utsiden av
begrene.

• Hvilket av disse to begrene vil du helst drikke av?

Vis klassen innsiden av begrene.

• Hvilket beger vil du nå helst drikke av. Hvorfor?

Oppmerksom-
hetsvekker
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Forklar at Jesus sammenlignet fariseerne med et beger som er rent utvendig, men
skittent inni (Matteus 23:25–26). Fariseerne la stor vekt på ytre ordinanser og
handlinger som ville få dem til å virke rettskafne, men de var ikke så opptatt av vir-
kelig å være rettskafne i sitt hjerte. Derfor kalte Jesus dem hyklere. Denne leksjonen
drøfter Frelserens fordømmelse av hyklere – mennesker som forsøker å se rettskafne
ut, men som ikke prøver å leve rettskaffent.

Mens du underviser i følgende skriftsteder, drøfter dere hva de lærer oss om å
unngå hykleri. Oppfordre klassens medlemmer til å fokusere på å kartlegge og rette
på hykleri hos seg selv, i stedet for å kartlegge det hos andre.

1. Maria salver Jesu føtter.

Les og drøft Johannes 12:1–8. Forklar at fem dager før Jesus ble korsfestet tilbragte
han en kveld sammen med sine venner i Betania. Der salvet Maria, Marta og
Lasarus’ søster, Frelserens føtter med nardus-salve, en kostbar salve (Johannes
12:1–3). Eldste James E. Talmage forklarte hvorfor hun gjorde det:

«Å salve en gjests hode med vanlig olje var å hedre ham; å salve hans føtter var å
vise ham usedvanlig og spesiell aktelse; men å salve hodet og føttene med nardus-
salve, og i slike mengder, var en slik ærbødig hyldest at det sjelden ble selv konger
til del. Marias handling var et uttrykk for tilbedelse; den var som et duftende opp-
komme fra et hjerte som strømmet over av tilbedelse og hengivenhet» (Jesus
Kristus, s. 376–77).

• Maria salvet Herrens føtter for å vise sin kjærlighet til ham. Hvordan viser vi vår
kjærlighet til Herren?

• Judas kritiserte Marias handling. Hva sa han skulle vært gjort med salven? (Se
Johannes 12:4–5.) På hvilken måte var Judas en hykler? (Se Johannes 12:6. Hvis
du ikke benytter oppmerksomhetsvekkeren, bør du bruke informasjonen i akti-
viteten til å forklare hva en hykler er. Påpek at dere senere i leksjonen vil drøfte
hva Frelseren mener om hyklere.)

2. Jesus gjør sitt inntog i Jerusalem.

Les og drøft Matteus 21:1–11. Vis bildet av Jesu inntog. Forklar at da Jesus kom til-
bake til Jerusalem til påskefesten, kom mange mennesker for å se ham fordi de
hadde hørt at han hadde oppvekket Lasarus fra de døde (Johannes 12:17–18). Da
Jesus nærmet seg byen, ble han tatt imot av en stor menneskemengde som la sine
klær på veien foran ham og hilste ham med palmegrener, en heder som vanligvis
ble konger og seierherrer til del. Dette oppfylte Sakarjas profeti (Sakarja 9:9) og var
et ytterligere vitnesbyrd om at Jesus var den lovede Messias.

• Hva gjør inntrykk på deg ved beretningen om at Jesus red ydmykt, men seirende
inn i Jerusalem? Hva tror du du ville ha følt hvis du hadde vært der den dagen?

• Folket som hilste Jesus med palmegrener, anerkjente ham som konge og profet
(Matteus 21:9, 11, Lukas 19:38), men andre misforsto hans misjon eller forkastet
ham. På hvilke måter misforstår eller forkaster folk Frelseren i dag? Hvordan kan
vi mer fullstendig godta ham og ønske ham velkommen inn i vårt liv?

3. Jesus forteller lignelsen om de to sønnene og lignelsen om husbonden.

Les og drøft utvalgte vers fra Matteus 21:23–46.
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• Hvordan viste den første sønnen i lignelsen om de to sønnene seg å være mer
lydig enn den andre sønnen? (Se Matteus 21:8–30). Hvordan anvendte Jesus
denne lignelsen på sine tilhørere? (Se Matteus 21:31–32.) På hvilken måte var
tollere og skjøger som den første sønnen? (Opprinnelig forkastet de Guds bud,
men da Johannes forkynte for dem, tok de imot Kristus og omvendte seg fra sine
synder.) På hvilken måte var yppersteprestene og de eldste som den andre søn-
nen? (De hevdet å følge Gud, men forkastet Johannes’ læresetninger og forkastet
Jesus selv etter at de hadde sett ham personlig.) På hvilken måte var den andre
sønnen en hykler?

• Hvilke løfter har vi gitt Herren? (Du kan godt drøfte løfter som dem vi gjør i
dåpen, når vi tar nadverden og når vi får prestedømmet.) På hvilken måte er vi
av og til som den andre sønnen? Hvordan kan vi styrke vårt hengivenhet/plikt-
troskap overfor Herren? Hvordan kan vi hjelpe hverandre å holde løftene vi har
gitt Herren?

• Hvem representerer husbonden, eller vingårdens herre i lignelsen om husbon-
den (Matteus 21:33–41)? (Vår Fader i himmelen.) Hvem representerer vingårds-
mennene? (De jødiske religiøse ledere på Jesu tid.) Hvem representerer tjenerne?
(Profetene.) Hvem representerer sønnen som ble drept av vingårdsmennene?
(Jesus Kristus.)

• På hvilken måte var de jødiske religiøse ledere som vingårdsmennene? Hva
innrømmet yppersteprestene og de eldste ville skje med vingårdsmennene når
vingårdens herre kom? (Se Matteus 21:41.)

• Hvem var «stenen som bygningsmennene forkastet»? (Se Matteus 21:42, Ap.gj.
4:10–12.) Hvem var bygningsmennene? Hva sa Jesus ville skje med bygnings-
mennene som forkastet hjørnestenen? (Se Matteus 21:43–44.) Hvordan kan Jesu
ord i vers 43 gjelde oss?

• Hvordan reagerte yppersteprestene og fariseerne da det gikk opp for dem at Jesus
talte om dem i disse lignelsene? (Se Matteus 21:45–46.) Hvordan kan vi over-
vinne all stolthet eller harme vi måtte føle når vi blir kalt til å omvende oss?

4. Fariseerne og de skriftlærde prøver å fange Jesus i en felle.

Les og drøft utvalgte vers fra Matteus 22:15–46. Forklar at disse versene forteller om
tre ganger da fariseerne og saddukeerne forsøkte å lure Jesus til å si noe som gjorde
at de kunne få ham i miskreditt og fordømme ham.

• Hvordan forsøkte fariseerne først å lure Jesus? (Se Matteus 22:15–17. Forklar at
hvis Jesus hadde svart ja på spørsmålet, kunne de ha anklaget ham for å støtte de
forhatte romerske myndigheter. Hadde han sagt nei, kunne de ha anklaget ham
for opprør mot myndighetene.) Hva merket Jesus ved dem som spurte ham? (Se
Matteus 22:18. Påpek at Herren kjenner vårt hjerte og våre tanker. Vi kan ikke
skjule noe for ham.) Hvordan besvarte Jesus spørsmålet? (Se Matteus 22:19–21.)
Hvordan kan dette svaret veilede oss når det gjelder å vise troskap til Gud og til
jordiske myndigheter? (Se også 12. trosartikkel.)

• Hvordan forsøkte saddukeerne å lure Jesus? (Se Matteus 22:23–28.) På hvilken
måte var saddukeerne hyklerske i sitt spørsmål? (Se Matteus 22:23. De lot som de
var opptatt av ekteskap i oppstandelsen, men trodde ikke på oppstandelsen.)
Hvordan besvarte Jesus deres spørsmål? (Se Matteus 22:29–30. Forklar at Lære og
pakter 132:15–16, 19 klargjør Jesu lære. De som ikke inngår og holder tempelekte-
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skapets pakter, vil være enslige i himmelen. For dem som inngår og holder disse
paktene, vil ekteskapet vare evig.)

• Hva var det tredje forsøket på å lure Jesus?

Eldste Howard W. Hunter har sagt: «Den elsker Herren av hele sitt hjerte som . . .
er rede til å oppgi, gjøre eller lide hva som helst for å behage og herliggjøre ham.
Den elsker Gud av hele sin sjel . . . som er rede til å oppgi livet for hans skyld og
bli fratatt verdens bekvemmeligheter for å herliggjøre ham. Den elsker Gud av
all sin styrke som utøver alle krefter i sitt legeme og sin sjel i Guds tjeneste. Den
elsker Gud av hele sitt sinn som med flid konsentrerer seg om å kjenne Gud og
hans vilje, som ser Gud i alle ting og anerkjenner ham på alle måter» (i Confe-
rence Report, apr. 1965, s. 58, eller Improvement Era, juni 1965, s. 512.)

5. Jesus fordømmer den synd som hykleri er.

Les og drøft utvalgte vers fra Matteus 23.

• Fariseerne og de skriftlærde betalte tiende, ga til de fattige, var til stede på guds-
tjenester og gikk regelmessig i templet. Hva fikk Herren til å fordømme dem? (Se
Matteus 23:5, 14, 23–28. De gjorde ikke dette av tro, men av et ønske om at
andre skulle se dem som rettskafne.) Hva var det som «veier tyngre», som Herren
sa de hadde utelatt? (Se Matteus 23:23.) Hvordan kan vi sikre at vi ikke selv ute-
later dette som «veier tyngre»?

• Hvordan kan vi som medlemmer av Kirken av og til være hyklere? (Når vi går på
Kirkens møter, kan vi f.eks. være mer opptatt av å bli sett av andre enn av å tilbe
Gud. Vi kan klage over oppdrag i Kirken der vi ikke får mye oppmerksomhet for
det vi gjør. Vi kan oppholde lederne i Kirken og deretter kritisere deres avgjørel-
ser.)

• Hva kan vi gjøre for å unngå hykleri? Be klassens medlemmer i stillhet hver for
seg overveie disse spørsmålene: Betaler jeg tiende, gir til de fattige, er tilstede på
møtene og tjener andre for min egen herlighet eller for Guds herlighet? Søker jeg
i alle mine handlinger å komme nærmere min Fader i himmelen og Jesus Kristus?

Konklusjon Oppfordre klassens medlemmer til å granske sitt liv for hykleri og søke å bli kvitt
det. Bær vitnesbyrd om at et oppriktig ønske om å tjene Jesus Kristus og være lydig
mot ham, motivert av kjærlighet til og tro på ham, vil bringe oss nærmere ham og
styrke vår kjærlighet og tro.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Jesus forbanner et ufruktbart fikentre, et symbol på hykleri

Les og drøft Matteus 21:17–22. Forklar at et annet symbol på hykleri er fikentreet
som Jesus så på vei inn i Jerusalem.

• Hva gjorde Jesus da han så at treet hadde bare blad, men ingen frukt? (Se
Matteus 21:19.) På hvilken måte var fikentreet som en hykler?

Eldste James E. Talmage forklarte: «[Treet] ble gjenstand for forbannelsen og
emne for Herrens belærende tale fordi det til tross for et rikt løvverk, var skuf-

84



fende goldt. Dersom det var fornuftig å anse treet for å ha moralsk handlefrihet,
ville vi måtte erklære det for å være en hykler; den fullstendige goldhet var helt
uforenlig med dets løvverk og gjorde det til et bilde på menneskelig hykleri»
(Jesus Kristus, s. 388).

2. «De ville heller ha ære av mennesker» (Johannes 12:43)

• Johannes skrev at mange mennesker som trodde på Jesus, ville ikke innrømme
sin tro, for «de ville heller ha ære av mennesker enn ære av Gud» (Johannes
12:42–43). Hvordan blir vi av og til altfor opptatt av å få «ære av mennesker»?
Hvordan kan vi overvinne ønsket om å søke ære og anerkjennelse fra andre? (Se
L&p 82:19, 88:67.)
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å gjenkjenne tegnene som skal gå forut for Frelserens
annet komme og oppfordre medlemmer til å forberede seg til denne store begiven-
het.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Joseph Smith—Matteus 1:1–20 (Matteus 24:1–5, 9–13, 15–22). Jesus forutsier
den forestående ødeleggelsen av Jerusalem.

b. Joseph Smith—Matteus 1:21–55 (Matteus 24:6–8, 14, 23–51). Jesus beskriver
tegnene som skal gå forut for hans annet komme og forkynner hvordan hans
utvalgte kan forberede seg til hans komme.

2. Tilleggslesning: Markus 13, Lukas 21:5–38, Lære og pakter 45:15–55.

3. Hvis bildet av Kristi annet komme (62562, bildesettet Kunst inspirert av evange-
liet 238) er tilgjengelig, bruker du det i leksjonen.

4. Forslag til undervisning: Et kall til å undervise krever ikke at du kan alt om evan-
geliet, så du skulle ikke bli forlegen hvis en i klassen stiller et spørsmål som du
ikke kan svare på. Istedenfor å finne på et svar, må du innrømme at du ikke vet
det og tilby deg å forsøke å finne et svar.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

La klassen se ut av et vindu og legge merke til himmelen. Hvis det ikke er noe
vindu i klasserommet, spør du klassemedlemmene hvordan været var da de kom til
kirken. Kom deretter med en usannsynlig forutsigelse om været. Hvis det er klar
himmel og varmt ute, kan du f.eks. forutsi at det kommer til å sne om noen timer.
Hvis det er kalt og regner ute og virker som regnet skal fortsette en stund, forutsier
du at det skal bli varmt og tørt ute om fem minutter.

Spør klassen hva de synes om forutsigelsen. Etter deres kommentarer stiller du føl-
gende spørsmål:

• Hva er deres forutsigelse om været de neste timene? Hva hjelper dere med denne
forutsigelsen?

• Hvordan kan tegnene på kommende værforhold påvirke hva vi gjør? (Svarene
kan omfatte at vi ofte gjør forberedelser basert på disse tegnene. Vi kan f.eks.
planlegge utendørsaktiviteter når det ser ut som det skal bli pent vær, eller vi kan
gjøre spesielle forberedelser før et kraftig uvær.)

Påpek at forutsigelse av været er en situasjon da vi stoler på tegn som kan hjelpe oss
å forberede oss på det som skal skje. Hvis vi følger med på tegnene, reduserer vi

Oppmerksom-
hetsvekker
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faren for ikke å være forberedt. På samme måte kan vi ved å følge med på tegnene
på Jesu Kristi annet komme få hjelp til å forberede oss til denne store begivenheten.
Denne leksjonen drøfter noen av tegnene som Jesus profeterte skulle gå forut for
hans annet komme. (Du kan godt påpeke at en forutsigelse angir noe som kan skje,
mens en profeti angir noe som skal skje. En forutsigelse om været kan vise seg å
være feil, men profetiene om Herrens annet komme vil alle bli oppfylt.)

Når du underviser i følgende skriftsteder, hjelper du klassens medlemmer å forstå at
Herren har åpenbart opplysninger som skal hjelpe oss å forberede oss til hans
annet komme. Til tross for trengslene i de siste dager, kan vi med glede se frem til
denne store begivenheten.

Forklar at Matteus 24 inneholder Frelserens profetier om ødeleggelsen av Jerusalem
og om hans annet komme. I tidens løp har versene i dette kapitlet blitt forandret
og flyttet på, så det av og til er vanskelig å forstå hvilken begivenhet et bestemt vers
beskriver. Heldigvis klargjorde Joseph Smith, som en del av sin inspirerte overset-
telse av Bibelen, de to profetiene og gjenga ytterligere opplysninger. Hans inspirerte
oversettelse av Matteus 24 finnes i Joseph Smith—Matteus i Den kostelige perle.

Bruk beretningen i Joseph Smith—Matteus når dere drøfter læresetningene og prin-
sippene i denne leksjonen. Ha bildet av Herrens annet komme stå fremme gjen-
nom hele leksjonen.

1. Jesus forutsier den forestående ødeleggelsen av Jerusalem.

Drøft Joseph Smith—Matteus 1:1–20 (se også Matteus 24:1–5, 9–13, 15–22). Innby
klassemedlemmer til å lese utvalgte vers.

• Noen dager før Jesus ble korsfestet, gikk noen av hans disipler sammen med ham
til Oljeberget. Hvilke to spørsmål stilte disiplene Jesus? (Se Joseph Smith—
Matteus 1:4. Forklar at Joseph Smith—Matteus 1:5–20 er Frelserens svar på deres
første spørsmål, som handlet om ødeleggelsen av Jerusalem. Joseph Smith—
Matteus 1:21–55 er Frelserens svar på deres andre spørsmål, som handlet om
hans annet komme.)

• Hva profeterte Jesus om templet i Jerusalem og selve byen? (Se Joseph Smith—
Matteus 1:2–3, 12.) Hvilke tegn profeterte Frelseren skulle gå forut for ødeleggel-
sen av Jerusalem? (Se Joseph Smith—Matteus 1:5–10.)

• Hva ba Jesus sine tilhengere gjøre for å unngå å bli ødelagt? (Se Joseph Smith—
Matteus 1:11–15.) Hvorfor var det viktig at de ikke vendte tilbake til sine hjem når
de først hadde flyktet? (Se Lukas 9:62, L&p 133:14–15.)

Forklar at selv om mange jøder ikke trodde at deres store by og tempel kunne bli
ødelagt, ble Herrens profetier oppfylt i år 70 e.Kr. Jødene trodde at Messias skulle
komme og hjelpe dem i krig og gjorde opprør mot romerne i år 66 e.Kr. Fire år
senere hadde romerne ødelagt hele byen. De som lyttet til Frelseren og flyktet opp i
fjellene, ble spart. De som ikke brydde seg om hans råd, ble adspredt og ødelagt.

2. Jesus beskriver tegnene som skal gå forut for hans annet komme.

Les og drøft utvalgte vers fra Joseph Smith—Matteus 1:21–55 (se også Matteus
24:6–8, 14, 23–51). Minn klassen om at det andre spørsmålet disiplene stilte, gjaldt
Frelserens annet komme og den ledsagende tilintetgjørelse av de ugudelige (som av

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder
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og til kalles «jordens ende»). Mens dere drøfter tegnene og trengslene som vil gå
forut for det annet komme, skriver du dem på tavlen.

• Hvilket tegn på Frelserens annet komme beskrives i Joseph Smith—Matteus
1:22? Hvilke tegn ser du på at denne profetien er i ferd med å gå i oppfyllelse?
Hvordan kan vi unngå å bli bedratt av falske profeter? (Se Matteus 7:15–20, L&p
45:57, 46:7–8.)

• Hvilket tegn på det annet komme nevnes i Joseph Smith—Matteus 1:23 og 28?
Hvilke tegn ser du på at denne profetien er i ferd med å gå i oppfyllelse? Herren
sa at vi ikke skulle bekymre oss over kriger og rykter om krig. Hvordan kan vi
finne fred i slike urolige tider? (Se 1. Johannes 4:16–18, L&p 6:34–36, 45:34–35,
59:23.)

Eldste Russell M. Ballard har gitt følgende råd med håp og oppmuntring:

«Selv om profetiene forteller at disse ting skal skje, gir flere og flere uttrykk for
sin engstelse over det som later til å være en aksellerering av en verdensomspen-
nende ulykke. . . . Det skal innrømmes at vi har meget god grunn til dyp bekym-
ring fordi vi ikke ser noen umiddelbar løsning på de tilsynelatende uløselige pro-
blemer som den menneskelige familie står overfor. Men uansett dette dystre
bilde, som til slutt vil bli verre enda, må vi aldri tillate oss å gi opp håpet!. . .

. . .Herren har kontrollen. Han kjenner enden fra begynnelsen av. Han har gitt
oss tilstrekkelig instruksjon til å få oss trygt gjennom enhver krisesituasjon, hvis
vi følger den. Hans hensikter vil bli oppfylt, og en dag vil vi forstå de evige grun-
ner for alt det som skjer. Derfor må vi være forsiktige med å overreagere. Vi
skulle heller ikke bli for opptatt av ekstreme forberedelser, men noe vi må gjøre,
er å holde Guds bud og aldri miste håpet!

Men hvor finner vi håp i slik tummel og slike katastrofale tilstander? Vårt eneste
håp om åndelig trygghet i disse turbulente tider ligger ganske enkelt i å vende
sinn og hjerte til Jesus Kristus. . . Rustet med troens skjold kan vi overvinne
mange av våre daglige utfordringer og bekjempe våre svakheter og vår frykt og
vite at hvis vi gjør vårt beste for å holde Guds bud, kan det bare komme hva som
komme vil, det er ingen fare med oss.» (I Lys over Norge, jan. 1993, s. 31–32.)

• Hvilke tegn på det annet komme beskrives i Joseph Smith—Matteus 1:27 og 31?
Hvordan blir disse profetiene oppfylt i dag? (Misjonærarbeidet øker, og evange-
liet blir forkynt og akseptert på flere og flere steder verden rundt.) Hva kan hver
enkelt av oss gjøre for å bidra til å oppfylle disse profetiene?

• Hvilke tegn på det annet komme beskrives i Joseph Smith—Matteus 1:29–30?
Hvilke tegn ser du på at disse profetiene er i ferd med å oppfylles? Hva har profe-
ter i de siste dager rådet oss til å gjøre for å forberede oss på naturkatastrofene
som vil gå forut for det annet komme?

• Hvilke tegn på det annet komme nevnes i Joseph Smith—Matteus 1:32–33?

• Herren sa til sine tilhengere i Jerusalem at de skulle «stå på hellig grunn» (Joseph
Smith—Matteus 1:12), og han har gitt lignende råd i vår tid (L&p 87:8, 101:22).
Kan du nevne noen hellige steder vi skulle stå på? Hvordan vil disse stedene
bidra til å beskytte oss under vanskelighetene i de siste dager?

President Ezra Taft Benson har sagt: «Hellige menn og hellige kvinner står på
hellige steder, og blant disse hellige stedene er våre templer, våre møtehus, våre
hjem og Sions staver, som, som Herren sier, er ‘som en beskyttelse og en tilflukt
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fra stormen og vreden når den i fullt mål skal utøses over hele jorden’ (L&p
115:6)» (“Prepare Yourselves for the Great Day of the Lord”, Brigham Young Uni-
versity 1981 Fireside and Devotional Speeches [1981], s. 68).

• Hvilken veiledning har Herren gitt som skal hjelpe oss så vi ikke blir bedratt i de
siste dager før hans annet komme? (Se Joseph Smith—Matteus 1:37.) Hvordan
skal vi bevare Herrens ord? Hvordan har det å bevare Herrens ord hjulpet deg å
unngå å bli bedratt?

• Hva forkynte Jesus i nedenstående skriftsteder for å hjelpe oss å forberede oss til
hans annet komme?

a. Lignelsen om fikentreet (Joseph Smith—Matteus 1:38–40).
b. Sammenligningen mellom det annet komme og Noahs tid (vers 41–43).
c. Profetien om to mennesker som arbeider og to som maler på kvernen

(vers 44–46).
d. Lignelsen om den gode mannen og tyven (vers 47–48).
e. Lignelsen om herren og hans tjenere (vers 49–54).

• Hvorfor er det viktig at vi hele tiden våker og forbereder oss på Herrens komme?
Hvordan kan vi våke og forberede oss til å møte Herren?

• Hva vil skje med de rettskafne når Frelseren kommer tilbake? (Se Joseph Smith—
Matteus 1:37, 44–45, 50, 1. Tessalonikerbrev 4:16–18, L&p 88:96–98.)

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at alle Skriftens profetier om Jesu Kristi annet komme vil bli
oppfylt. Understrek at vi ved å studere Frelserens læresetninger og følge de levende
profeters råd, kan forberede oss til å møte Kristus. Hvis vi er beredt, vil det annet
komme bli en strålende dag for oss.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

Tegn på det annet komme åpenbart i de siste dager

Forklar at profeten Joseph Smith fikk en åpenbaring som gjentok og klargjorde pro-
fetiene som ble gitt til Jesu fordums disipler. Denne åpenbaringen finner vi i Lære
og pakter 45. La klassen sammenligne Lære og pakter 45:15–55 med Joseph
Smith—Matteus.

Du kan godt påpeke at Herren i Lære og pakter 45:60–61 ba Joseph Smith begynne
å oversette Det nye testamente. Joseph Smith—Matteus er en del av denne inspi-
rerte oversettelsen.
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forberede seg til det annet komme ved å leve rett-
skaffent, utvikle sine talenter og tjene andre.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Matteus 25:1–13. Ved lignelsen om de ti jomfruer lærer Jesus oss at vi må for-
berede oss til hans annet komme.

b. Matteus 25:14–30. Ved lignelsen om talentene lærer Jesus oss at vi skulle
utvikle de gaver vi får fra Gud.

c. Matteus 25:31–46. Ved lignelsen om fårene og geitene lærer Jesus oss at vi vil-
lig skulle tjene hverandre.

2. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, tar du med deg en liten glasskrukke,
en beholder med olje eller farget vann, og, hvis det er tilgjengelig, bildet Det
annet komme (62562, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 238).

3. Skaff et stykke papir og en penn eller blyant til hver i klassen.

4. Forslag til undervisning: Bruk fra tid til annen uttalelser av profeter i de siste
dager, som kan finnes i denne boken og i Lys over Norge, som hjelpemiddel til å
lede og klargjøre klassediskusjoner og understreke at Herren fortsetter å åpen-
bare sin vilje i dag. Bruk disse sitatene til å støtte, ikke erstatte, skriftlesning og
klassediskusjon.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Vis en liten glasskrukke, en beholder med olje eller farget vann og bildet av det
annet komme.

Forklar at denne leksjonen fokuserer på tre lignelser Frelseren fortalte som svar på
sine apostlers spørsmål om hans annet komme. Fortell klassens medlemmer at du
vil bruke krukken og oljen eller det fargede vannet til å symbolisere vår forberedelse
til det annet komme.

Drøft, mens dere gjennomgår nedenstående skriftsteder, hvordan de angår det dag-
lige liv. Oppfordre klassemedlemmer til å fortelle om erfaringer i forbindelse med
prinsippene i Skriften.

1. Jesus forteller lignelsen om de ti jomfruer.

Les og drøft Matteus 25:1–13. Forklar at lignelsen om de ti jomfruer er basert på
jødiske bryllupsskikker. På Jesu tid kom brudgommen og hans venner sammen
med bruden fra hennes hjem til brudgommens hjem. Langs veien ventet brudens

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder

Oppmerksom-
hetsvekker
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venninner for å slutte seg til dem. Når de kom til brudgommens hjem, gikk de alle
inn til bryllupet. Disse bryllupsfeiringene fant vanligvis sted om kvelden, så de som
ventet på bruden og brudgommen, bar på små oljelamper.

• Hvem representerer brudgommen i lignelsen om de ti jomfruer? (Frelseren.)
Hvem representerer jomfruene? (Medlemmer av Kirken.) Hva representerer bryl-
lupet? (Frelserens annet komme.) Hva representerer oljen på lampene? (Forbere-
delse til det annet komme.)

• Hva gjorde fem av jomfruene som var tåpelig? (Se Matteus 25:3.) Hvilke konse-
kvenser fikk deres manglende forberedelse? (Se Matteus 25:8–12.) Hvordan gjør
vi av og til de samme feil som de tåpelige jomfruene?

• Hva gjorde fem av jomfruene som var klokt? (Matteus 25:4.) Hva var resultatet
av deres forberedelse? (Se Matteus 25:10.) Hva kan vi lære av handlingene til de
fem kloke jomfruene? (Se L&p 45:56–57. Vi må forberede oss til Jesu Kristi annet
komme.)

• Kan dere, når vi tenker på at oljen i lignelsen representerer forberedelse til det
annet komme, nevne noen måter vi kan få mer «olje» på våre «lamper» på? (Sva-
rene kan omfatte konkrete elementer av å leve rettskaffent, som f.eks. utøve tro,
motta ordinanser, holde pakter eller yte tjeneste.)

Hvis du bruker krukken og oljen eller det fargede vannet (se oppmerksomhets-
vekkeren), forklarer du at krukken representerer lampene i lignelsen. Drypp en
dråpe olje eller vann i krukken hver gang en i klassen foreslår hva vi kan gjøre
for å forberede oss. Du kan godt lese eller fortelle følgende av president Spencer
W. Kimball:

«I lignelsen kan olje kjøpes på markedet. I vårt liv samler vi forberedelsens olje
dråpe for dråpe ved å leve rettskaffent. Tilstedeværelse på nadverdsmøtet gir olje
på lampene, dråpe for dråpe gjennom årene. Faste, familiebønn, hjemmeunder-
visning, kontroll med kroppens lyster, forkynnelse av evangeliet, studium av
Skriften – alle handlinger i troskap og lydighet er en dråpe til i vårt lager. Gode
gjerninger, betaling av tiende og offergaver, kyske tanker og handlinger, ekte-
skap i pakten for evigheten – dette gir også et viktig bidrag av olje så vi ved mid-
natt kan fylle mer olje på våre tomme lamper» (Faith Precedes the Miracle [1972],
s. 256).

Be klassens medlemmer i stillhet overveie følgende spørsmål:

• Hva gjorde du i uken som gikk for å få mer olje på din lampe? Kan du nevne noe
du vil gjøre neste uke for å få mer olje på lampen?

2. Jesus forteller lignelsen om talentene.

Les og drøft Matteus 25:14–30. Forklar at på nytestamentlig tid var en talent en
pengesum.

• Hvem representerer mannen i lignelsen om talentene som reiste til et land langt
borte? (Herren.) Hvem representerer tjenerne? (Hver enkelt av oss.) Hva repre-
senterer talentene? (Gaver fra Gud.)

• Hva gjorde tjenerne som fikk henholdsvis fem og to talenter, med pengene? (Se
Matteus 25:16–17.) Hvilken belønning fikk de begge? (Se Matteus 25:21, 23.) Hva
lærer denne lignelsen oss om den evige belønning som vår himmelske Fader vil
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velsigne oss med? (Svarene kan omfatte at mennesker som synes å ha fått færre
gaver fra Gud, vil få alle velsignelser hvis de bruker sine gaver fullt ut.)

Eldste James E. Faust har sagt om dem som synes å ha fått færre talenter:

«Hvis deres talenter brukes til å bygge opp Guds rike og tjene andre, vil de til
fulle få nyte godt av Frelserens løfter. Frelserens store løfte er at de ‘skal få sin
lønn, ja, endog fred i denne verden, og evig liv i den tilkommende’ (L&p 59:23)»
(i Lys over Norge, juli 1994, s. 5).

• Hva gjorde tjeneren som fikk én talent, med pengene? (Se Matteus 25:24–25.)
Hva sa hans herre til ham? (Se Matteus 25:26–30.) Hvorfor unnlater vi av og til å
utvikle de talenter og gaver som Gud har gitt oss? Hvordan kan vi overvinne
hindere og utvikle disse gavene?

• Eldste Marvin J. Ashton har sagt at «det er vår rett og vårt ansvar å godta våre
gaver og dele dem med andre» (i Lys over Norge, jan. 1988, s. 17). Hvordan kan vi
anerkjenne og godta de talenter eller gaver Herren har overlatt til oss? Hvorfor
tror du det er viktig å la andre få del i våre talenter eller gaver? Hvilke velsignel-
ser har du fått fordi du har utviklet dine talenter eller gaver og latt andre få del i
dem? Hvordan har du blitt velsignet fordi andre har latt deg få del i sine talenter
eller gaver?

• Alle har fått minst én gave fra Gud (L&p 46:11–12), men enkelte gaver er lettere å
gjenkjenne enn andre. Kan du nevne noen gaver som det kan være vanskelig å
gjenkjenne, men som kan brukes til å tjene andre og herliggjøre Gud?

Eldste Marvin J. Ashton har sagt:

«La meg nevne noen gaver som ikke alltid er like tydelige eller bemerkelsesver-
dige, men som likevel er meget viktige. Blant disse kan dine egne gaver være . . .
gaver som ikke er så åpenbare, men ikke desto mindre reelle og verdifulle.

La oss se nærmere på disse ikke fullt så iøynefallende gavene: evnen til å kunne
spørre, evnen til å lytte, evnen til å gi akt på og følge den lille stemmen, evnen
til å gråte, evnen til å unngå stridigheter, evnen til å være omgjengelig, evnen til
å unngå unødvendige gjentagelser, evnen til å søke rettferdighet, evnen til å la
være å dømme andre, evnen til å be Gud om veiledning, evnen til å være en god
disippel, evnen til å vise omsorg for andre, evnen til å overveie, evnen til å be,
evnen til å bære et sterkt vitnesbyrd, og evnen til å motta Den hellige ånd» (i Lys
over Norge, jan. 1988, s. 17).

Gi hver enkelt i klassen en penn eller blyant og et stykke papir. La dem skrive ned
én eller to av sine talenter eller gaver, sammen med minst én konkret ting de vil
gjøre de neste ukene for å bruke dem i tjeneste for andre.

Hvis du bruker krukken og oljen eller det fargede vannet, drypper du noen dråper
til ned i krukken. Forklar at når vi utvikler de talenter eller gaver Gud har gitt oss,
fyller vi mer olje på våre lamper.

3. Jesus forteller lignelsen om fårene og geitene.

Les og drøft Matteus 25:31–46.

• Jesus forkynte at han ved sitt annet komme ville skille oss som en hyrde skiller
fårene fra geitene (Matteus 25:31–32). Hvem representerer fårene i lignelsen 
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om fårene og geitene? (Se Matteus 25:33–34.) Hvem representerer geitene? (Se
Matteus 25:33, 41.)

• Hva lærer denne lignelsen oss at vi må gjøre for å forberede oss til det annet
komme og dommens dag? (Se Matteus 25:35–46.)

Eldste Marion D. Hanks har sagt:

«[Jesus] fortalte . . . sine tilhengere lignelsen om fårene og geitene, som beskriver
den dom som skal komme, og hvor han klart skiller mellom dem som skal arve
‘evig liv’ og dem som skal ‘gå bort til evig pine’ (Matteus 25:46). Den viktigste
forskjellen var at de som skulle arve riket sammen med ham, hadde utviklet
vanen med å hjelpe, hadde erfart gleden ved å gi og tilfredsstillelsen ved å tjene.
De hadde ivaretatt behovene til dem som hungret, var tørste, hjemløse, de
nakne, de syke og de som var i fengsel. . .

Intet kan være klarere enn at Frelseren verdsatte uselvisk tjeneste for andre
meget høyt og lot det inngå som en ufravikelig bestanddel i kristen adferd og
frelse. Å hjelpe, gi og ofre er, eller skulle være, like naturlig som å vokse og puste»
(i Lys over Norge, juli 1992, s. 9).

Hvis du bruker krukken og oljen eller det fargede vannet, drypper du noen dråper
til ned i krukken. Forklar at når vi tjener andre, fyller vi mer olje på våre lamper. Vi
kan også hjelpe andre å fylle olje på sine lamper. Fortell om eksempler på tjeneste
som du har sett, og be klassemedlemmer fortelle om eksempler de har sett.

• Hvordan kan vi velsigne andre ved vår tjeneste? Hvordan har du blitt velsignet
ved å tjene en annen? Hva føler du for dem du tjener? Hva føler du for dem som
tjener deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom på andres behov? Hvordan
kan vi bli flittigere til å tjene andre?

• Hva tror du Frelseren mente da han sa: «Alt dere gjorde mot én av disse mine
minste brødre, det gjorde dere mot meg»? (Matteus 25:40, se også Mosiah 2:17).

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at vi skulle forberede oss til Jesu Kristi annet komme. Vi skulle
utvikle de gaver Gud har gitt oss og følge Frelserens eksempel når det gjelder å vie
vårt liv til tjeneste for andre. Understrek at vi alle kan gjøre dette, uansett omsten-
digheter.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. «En stakkars sorgbetynget mann»

Sammen med klassen kan du synge eller lese salmen «En stakkars sorgbetynget
mann» (Salmer, nr. 11). Les deretter Matteus 25:40. Be klassen fortelle hva de føler
for budskapet i salmen og skriftstedet.

2. Videopresentasjon

Du kan godt vise segment 5 av «Skikker i nytestamentlig tid», et utvalg fra Det nye
testamente – videopresentasjoner (56914 170), for å forklare noen skikker i tilknytning
til bryllupsfester i nytestamentlig tid.
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Formål Å inspirere klassen til å følge Jesu eksempel ved å elske og tjene andre.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Lukas 22:7–30. Jesus kommer sammen med sine tolv apostler til påskefesten.
Han innstifter nadverden og lærer apostlene at de skulle tjene andre.

b. Johannes 13. Jesus vasker apostlenes føtter og befaler dem å elske hverandre.
c. Johannes 14:1–15, 15. Jesus forkynner: «Jeg er veien og sannheten og livet.»

Han sammenligner seg selv med et vintre og sine disipler med vintreets gre-
ner. (Merk: versene i kapittel 14 og 15 som handler om Talsmannen, vil bli
drøftet i leksjon 24.)

2. Tilleggslesning: Matteus 26:1–5, 14–35, Markus 14:1–2, 10–31.

3. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, ordner du med en solist eller en liten
gruppe voksne til å synge «Elsk du din neste» (Salmer, nr. 190) i begynnelsen av
klasseperioden. Hvis ikke det lar seg gjøre, tar du med deg et opptak av sangen
eller gjør forberedelser så klassen kan synge den sammen.

4. Hvis følgende materiell er tilgjengelig, bruker du det i leksjonen:

a. Bildene Nadverden (62174, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 225)
og Jesus vasker apostlenes føtter (62550, bildesettet Kunst inspirert av evan-
geliet 226).

b. En liten plante til å illustrere gjennomgåelsen av Johannes 15:1–8.

5. Forslag til undervisning: En god måte å innby Ånden på under leksjonen er å
synge eller spille en salme eller Primær-sang som har forbindelse med emnet i
leksjonen. Herren har sagt: «Min sjel fryder seg i hjertets sang, ja, de rettferdiges
sang er en bønn til meg, og den skal bli besvart ved velsignelser på deres hoder»
(L&p 25:12, se også Kolosserbrevet 3:16). Salmer og Primær-sanger kan også
hjelpe klassemedlemmer å lære evangeliets læresetninger. (Se Undervisning – intet
større kall, s. 137–38.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

La solisten eller den lille gruppen synge «Elsk du din neste», eller spill et opptak
eller la klassen synge salmen sammen (se «Forberedelse»).

Forklar at teksten til denne salmen er hentet fra Johannes 13:34–35. La klassens
medlemmer slå opp i Skriften, og be en lese versene høyt. Påpek at Jesus uttalte
disse ordene ved det siste måltid. Denne leksjonen vil omhandle dette budet og
annet som Jesus sa og gjorde under dette møtet med sine apostler.

Oppmerksom-
hetsvekker
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«Dere skal elske hverandre 
[som] jeg har elsket dere»

Lukas 22:1–38, Johannes 13–15



Når du underviser i følgende skriftsteder, drøfter dere hvordan Frelserens ord og
handlinger ved det siste måltid viste hans kjærlighet til sine apostler og til oss.
Hjelp klassen å forstå at Jesus vil at vi skal følge hans eksempel og elske og tjene
andre.

1. Jesus innstifter nadverden.

Drøft Lukas 22:7–30. Be klassen lese utvalgte vers høyt. Påpek at dette påskemålti-
det, som Jesus hadde med sine apostler dagen før han ble korsfestet, ofte kalles det
siste måltid. Vis bildet av det siste måltid.

• Da Jesus og hans apostler kom sammen for å spise påskemåltidet, introduserte
Jesus nadverdens ordinans. Hva sa han til apostlene om formålet med nadver-
den? (Se Lukas 22:19–20. Den skulle hjelpe dem å minnes ham og hans sonof-
fer.) Hvordan får du hjelp til å minnes Frelseren ved å ta del i nadverden?

Eldste Jeffrey R. Holland har sagt: «Siden det som skjedde i salen ovenpå kvelden
før Getsemane og Golgata, har løftets barn vært under en pakt om å minnes
Kristi offer på denne nyere, høyere og mer hellige og personlige måte. . . Hvis det
å minnes er den viktigste oppgaven vi har, hva fremkalles så i minnet når disse
enkle og dyrebare symbolene bæres frem for oss?» (I Lys over Norge, jan. 1996,
s. 67, 68.)

Drøft svar på eldste Hollands spørsmål, deriblant noe av følgende som eldste
Holland foreslo at vi skulle minnes om Frelseren (i Lys over Norge, jan. 1996,
s. 68–69):

a. Hans kjærlighet og styrke i det store råd i himmelen.
b. At han er himmelens og jordens skaper.
c. Alt han gjorde i sitt førjordiske liv som Jehova.
d. Den enkle storheten ved hans fødsel.
e. Hans læresetninger.
f. Hans mirakler og helbredelser.
g. At «alt godt kommer ved Kristus» (Moroni 7:24).
h. Den uvennlige behandlingen, forkastelsen og urettferdigheten som han ble

utsatt for.
i. At han steg ned under alt for å kunne heve seg over det.
j. At han gjorde sine ofre og utholdt sin sorg for hver enkelt av oss.

• Hvorfor er det viktig at vi tar nadverden hver søndag? Hvordan kan vi forberede
oss åndelig før vi tar del i nadverden?

• Ved det siste måltid trettet apostlene igjen om «hvem av dem som skulle gjelde
for å være størst» (Lukas 22:24, se også Matteus 18:1, Lukas 9:46). På hvilke måter
ønsker vi av og til å bli regnet som større enn en annen? Hvordan kan vi over-
vinne disse følelsene?

• Hva forkynte Herren om sann storhet? (Se Lukas 22:25–27, se også Matteus
20:25–28.) Hvordan er han selv et eksempel på denne læresetningen? Hvordan
kan vi følge hans eksempel?

2. Etter å ha vasket apostlenes føtter, befaler Jesus dem å elske hverandre.

Les og drøft utvalgte vers fra Johannes 13. Vis bildet av Jesus som vasker apostlenes
føtter (Johannes 13:4–5). Denne oppgaven ble vanligvis utført av en tjener når en

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder
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gjest kom. En grunn til at Jesus gjorde dette, var å lære apostlene om ydmykhet og
tjeneste.

• Hvorfor tror du Simon Peter protesterte da Jesus begynte å vaske hans føtter? (Se
Johannes 13:6, 8. Han følte at det ikke var rett at Herren skulle opptre som en tje-
ner.) Hva svarte Jesus? (Se Johannes 13:8.)

• Hva fortalte Jesus apostlene om hvorfor han hadde vasket deres føtter? (Se
Johannes 13:12–17. Han sa til dem at de skulle følge hans eksempel på tjeneste.)
Hvordan har tjeneste overfor andre gitt deg lykke?

• Hva kan Jesu ord og handlinger lære oss om gode lederes egenskaper? Hvordan
kan vi følge hans eksempel når vi har lederstillinger?

• Ved det siste måltid sa Jesus flere ganger til sine disipler at de skulle elske hveran-
dre (Johannes 13:34–35, 15:12, 17). Kan dere nevne noe konkret som vi kan gjøre
for å følge Kristi eksempel på kjærlighet?

3. Jesus forkynner «Jeg er veien og sannheten og livet» og «Jeg er det sanne
vintre».

Drøft Johannes 14:1–15, 15. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt.

• Hvorfor ble Tomas bekymret da Jesus sa til apostlene: «Dit jeg går, vet dere
veien»? (Se Johannes 14:4–5.) Hva sa Jesus til Tomas? (Se Johannes 14:6.) Hvorfor
er Jesus den eneste veien for oss til vår himmelske Fader?

• Jesus lærte sine disipler å vise sin kjærlighet til hverandre ved tjeneste. Hva ba
han dem gjøre for å vise sin kjærlighet til ham? (Se Johannes 14:15.) Hvordan
viser vår lydighet at vi elsker Herren?

• Mens Jesus underviste sine apostler, brukte han et vintre som symbol (Johannes
15:1–8). Hvem symboliseres ved vintreet, vingårdsmannen og grenene? (Se
Johannes 15:1, 5.)

Hvis du tok en plante med til klassen, viser du den nå.

• Hva skjer med et blad eller en gren som skjæres bort fra resten av planten? På
hvilken måte er ditt forhold til Frelseren lik et blads eller en grens forhold til
plantens hoveddel?

• Hva gjør vingårdsmannen i Frelserens sammenligning med vintreets grener som
ikke bærer frukt? (Se Johannes 15:2.) Hva gjør han med grenene som bærer frukt?
Hvilken anvendelse kan dette ha for oss?

• Jesus forkynte: «Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten
meg kan dere intet gjøre» (Johannes 15:5). Hvordan har du funnet ut at dette
stemmer?

• Hva er, ifølge Johannes 15:13, det største uttrykk for kjærlighet? Hva forteller
dette oss om Frelserens kjærlighet til oss?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at Jesus Kristus elsker oss og vil at vi skal elske og tjene hveran-
dre. Oppfordre klassen til å minnes Kristi forsoning og hans kjærlighet til oss under
nadverden hver søndag.
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Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Påta oss Kristi navn

Når dere drøfter nadverden, kan du godt ta opp nedenstående spørsmål om å påta
oss Kristi navn. Noen av forslagene til svar er tilpasset fra en tale eldste Dallin H.
Oaks holdt på generalkonferansen i april 1985 (se Lys over Norge, 2. konferansenum-
mer 1985, s. 68–70).

• Når påtar vi oss Kristi navn?

a. Når vi blir døpt inn i hans kirke (2. Nephi 31:13, Mosiah 25:23, Moroni 6:3,
L&p 18:22–25, 20:37).

b. Når vi fornyer våre dåpspakter ved å ta del i nadverden (Moroni 4:3, 5:2,
L&p 20:77, 79).

c. Når vi forkynner vår tro på ham.
d. Når vi påtar oss myndigheten til å handle i hans navn og utøver denne myn-

dighet.
e. Når vi tar del i de hellige ordinanser i templet.

• Hva lover vi når vi påtar oss Kristi navn?

a. Vi tilkjennegir vår vilje til å utføre arbeidet i hans rike og at vi er bestemt på å
tjene ham til enden (L&p 20:37, Moroni 6:3).

b. Vi lover å følge ham med ærlig hensikt, være lydige mot ham og omvende oss
fra våre synder (2. Nephi 31:13, Mosiah 5:8).

• Hva lover Jesus Kristus oss når vi påtar oss hans navn? (Vi blir hans sønner og
døtre og bærer hans navn. De som kalles ved hans navn på den siste dag, vil bli
opphøyet, se Mosiah 5:7–9, 15:12, Alma 5:14, 3. Nephi 27:5–6, L&p 76:55, 58, 62).

2. videopresentasjon

5. segment av «Skikker i nytestamentlig tid» fra Det nye testamente – videopresenta-
sjonen (56914 170) gir opplysninger om høytider i nytestamentlig tid. 

3. Presentasjon ved klassemedlem

Sammenligninger som «Jeg er det sanne vintre» kan være vanskelige for enkelte
mennesker, spesielt ungdom, å forstå. For å få en mer personlig illustrasjon av Jesu
Kristi kjærlighet til oss, kan du be en eller et par klassemedlemmer fortelle om en
opplevelse med å føle at Frelserens kjærlighet ga dem styrke, som et vintre gir
styrke til sine blad eller grener. Gi denne invitasjonen minst én uke i forveien, og
oppfordre vedkommende til å søke Den hellige ånds inspirasjon til å velge en opp-
levelse som det kan passe å fortelle om.
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Formål Å oppfordre klassens medlemmer til å være mottagelige for Den hellige ånds inn-
flytelse og komme nærmere vår himmelske Fader og Jesus Kristus.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Johannes 16:1–15. Jesus forbereder sine apostler på de vanskelige tider som
kommer etter hans korsfestelse. Han lærer dem om Den hellige ånds oppgave
og lover at de skal få Den hellige ånds gave.

b. Johannes 16:16–33. Jesus forutsier sin død og oppstandelse og råder apostlene
til å «vær[e] frimodige».

c. Johannes 17. Jesus oppsender sin yppersteprestelige bønn for sine apostler og
alle andre som tror på ham.

2. Tilleggslesning: Johannes 14:16–31, 15:18–27, 3. Nephi 19:19–36, Lære og pakter
132:21–24.

3. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, tar du to gaveesker med til klassen
(eller tegner to gaveesker på tavlen). Lag to ordstrimler til å sette på eskene under
leksjonen, en der det står Den hellige ånds gave og en der det står Evig liv.

4. Forslag til undervisning: I tillegg til å be om at du må kunne undervise ved
Ånden, ber du om at klassen kan lære ved Ånden og få bekreftet de sannheter
som gjennomgås (se Undervisning – intet større kall, 13–14).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Vis to gaveesker (eller tegn to gaveesker på tavlen). Be klassen snakke ganske kort
om gaver de har lyst til å få.

Forklar at en av gaveeskene du har vist, representerer en av de største gaver vi kan
få i dette liv. Den andre esken representerer det Herren kaller «den største av alle
Guds gaver» (L&p 14:7).

Forklar at klassen i denne leksjonen vil finne ut hva disse to gavene er og lære hvor-
dan de kan få dem.

Når du underviser i følgende skriftsteder, drøfter dere hvordan Frelserens ord til
sine apostler gjelder oss alle. Oppfordre klassemedlemmer til å fortelle om opple-
velser som har forbindelse med leksjonen.

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder

Oppmerksom-
hetsvekker
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«Dette er det evige liv»

Johannes 16–17



1. Jesus lover sine apostler at de skal få Den hellige ånds gave.

Drøft Johannes 16:1–15. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt.

• De siste timene av sitt virke på jorden underviste og styrket Jesus sine apostler.
Hvorfor trengte apostlene å styrkes nå? (Se Johannes 16:1–6, se også Johannes
15:18–20.)

• Frelseren sa til apostlene at han skulle sende talsmannen (Den hellige ånd) til
dem (Johannes 16:7). Hvilken misjon har Den hellige ånd? (Se Johannes 14:26,
15:26, 16:7–14. Skriv svarene på tavlen som vist nedenfor.)

Den hellige ånd:

a. Trøster (Johannes 14:26).
b. Underviser (Johannes 14:26).
c. Minner oss på sannheter (Johannes 14:26).
d. Vitner om Frelseren (Johannes 15:26)
e. Veileder oss til hele sannheten (Johannes 16:13).
f. Viser oss de kommende ting (Johannes 16:13).
g. Herliggjør Frelseren (Johannes 16:14).

• De tolv apostler opplevde tilkjennegivelser av Den hellige ånd under Jesu virke
på jorden, men de fikk ikke Den hellige ånds gave før etter hans død og oppstan-
delse (Johannes 20:22). Hva er forskjellen på en tilkjennegivelse av Den hellige
ånd og Den hellige ånds gave? (Se sitatet nedenfor.) Hvordan har det vært til
hjelp for deg at du har fått Den hellige ånds gave?

Eldste Dallin H. Oaks har sagt:

«Tilkjennegivelser fra Den hellige ånd gis for å lede oppriktige søkende til evan-
geliets sannheter som vil tilskynde dem til omvendelse og dåp. Den hellige ånds
gave er mer omfattende. . . [-den] gir bl.a. rett til konstant ledsagelse, så at ‘hans
Ånd alltid må være hos [oss]’ (L&p 20:77).

Et nydøpt medlem fortalte meg hva hun følte da hun mottok denne gaven.
Dette var en trofast kristen kvinne som hadde brukt sitt liv i tjeneste for andre.
Hun kjente og elsket Herren, og hun hadde følt hans Ånds tilkjennegivelser. Da
hun mottok ytterligere lys gjennom det gjengitte evangelium, ble hun døpt, og
eldstene la sine hender på hennes hode og ga henne Den hellige ånds gave. Om
dette fortalte hun: ‘Jeg følte Den hellige ånds innflytelse komme over meg med
større intensitet enn noen gang før. Han var lik en gammel venn som tidligere
hadde veiledet meg, men som nå var kommet for å bli’» (i Lys over Norge, jan.
1997, s. 57–58).

Hvis du brukte oppmerksomhetsvekkeren, setter du ordstrimmelen med Den hellige
ånds gave på en av gaveeskene.

• Hvordan kan vi, når vi har fått Den hellige ånds gave, være verdige til å ha Den
hellige ånd som en konstant ledsager? (Se Ap.gj. 5:32, L&p 6:14, 20:77, 79, 76:116,
121;45–46.) Hvordan kan vi bli klar over Den hellige ånds innflytelse? (Se Gala-
terbrevet 5:22–23, L&p 6:15, 23, 11:13.)

President Boyd K. Packer har sagt: «Den hellige ånd taler med en røst som du
føler mer enn hører. Den beskrives som en mild røst. Når vi snakker om å ‘lytte’ til
Åndens hvisken, er det vanligst å beskrive åndelige tilskyndelser ved å si: ‘Jeg
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hadde en følelse . . .’ . . . Åpenbaring kommer som ord vi føler mer enn hører» (i Lys
over Norge, jan. 1995, s. 59).

I en drøm som president Brigham Young fikk, ga profeten Joseph Smith ham
instruksjoner om å lære de hellige at «Herrens ånd . . . vil hviske fred og glede til
deres sjel. Den vil ta ondskap, hat, strid og alt ondt bort fra deres hjerte, og de vil
ikke ønske å gjøre annet enn godt, frembringe rettferdighet og bygge opp Guds
rike» (Manuscript History of Brigham Young, 1846–1847, red. Elden J. Watson [1971],
s. 529).

2. Jesus forutsier sin død og oppstandelse.

Les og drøft utvalgte vers fra Johannes 16:16–33.

• Da Jesus hadde lært apostlene om Den hellige ånd, fortalte han dem at han snart
skulle dø og oppstå (Johannes 16:16–20). Deretter sa han: «Dette har jeg talt til
dere for at dere skal ha fred i meg» (Johannes 16:33). Hva tror du det vil si å ha
fred i ham? Hva lærer vi av Jesu læresetninger i Johannes 16 som kan hjelpe oss å
ha fred i ham? (Se også Filipperbrevet 4:7–9, L&p 59:23.)

• Jesus sa til sine apostler: «I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har
overvunnet verden» (Johannes 16:33). Hvordan kan kunnskap om at Jesus har
overvunnet verden hjelpe oss å være frimodige når vi møter motgang? Hvorfor
er det viktig å være frimodig?

3. Jesus oppsender sin yppersteprestelige bønn.

Les og drøft Johannes 17, som inneholder en bønn som Jesus oppsendte like før
han led i Getsemane og på korset. Denne bønnen kalles ofte den store ypperste-
prestelige bønn fordi Jesus mens han ba, gikk i forbønn for oss eller sto mellom oss
og vår himmelske Fader og ba om at vi måtte bli frelst. Søk Åndens veiledning når
du velger vers til å lese og drøfte.

• Hvordan beskrev Jesus sin misjon på jorden da han begynte sin bønn? (Se
Johannes 17:1–2, se også Moses 1:39.) Hvordan utførte han sin misjon?

• I sin bønn sa Frelseren: «Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste
sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus» (Johannes 17:3). På hvilken måte
er det å kjenne vår himmelske Fader og Jesus Kristus noe annet enn bare å
kjenne til dem? Hvordan kan vi bli kjent med dem? (Se 1. Johannes 4:7–8,
Mosiah 5:10–13, Alma 22:18, L&p 18:33–36, 132:21–24.)

Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, setter du ordstrimmelen Evig liv på den
andre gaveesken. Be en i klassen lese Lære og pakter 14:7.

• I første del av sin bønn beskrev Jesus hva han hadde gjort for å oppfylle sin
misjon (Johannes 17:4–8). Hvordan avlegger vi rapport om vårt arbeid til vår
himmelske Fader? Hvordan kan det virke inn på våre handlinger hvis vi hver
kveld i våre bønner tar med en rapport over hva vi har gjort for å tjene ham den
dagen?

• Hvem ba Jesus for, selv om han visste at han snart skulle lide voldsomt? (Se
Johannes 17:6–9, 20.) Hva kan vi lære av dette?

• Hvordan kan vi, som Jesus og hans apostler, leve i verden samtidig som vi «ikke
er av verden»? (Johannes 17:14, se også vers 15–16.)
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Eldste M. Russell Ballard har sagt:

«I Kirken gjentar vi ofte kupletten: ‘Vær i verden, men ikke av verden.’ Når vi ser
fjernsynsprogrammer som gjør banning, vold og utroskap til vanlig praksis og til
og med forlokkende, ønsker vi ofte at vi kunne stenge verden ute på en eller
annen måte og isolere våre familier fra alt sammen.. .

Kanskje vi skulle uttrykke den tidligere nevnte kuplett i to adskilte formaninger.
For det første: ‘Vær i verden.’ Vær engasjert, vær informert. Prøv å være forståel-
sesfull og tolerant og sette pris på uensartethet. Gi meningsfylte bidrag til sam-
funnet i form av tjeneste og engasjement. For det annet, ‘Vær ikke av verden.’ Følg
ikke gale stier, bøy ikke av for å tilpasse deg eller akseptere noe som ikke er riktig.

Vi skulle anstrenge oss for å forandre de korrupte og umoralske tendenser i fjern-
synet og i samfunnet ved å holde det som krenker og nedbryter, borte fra vårt
hjem. Til tross for all ondskapen i verden og til tross for all den motstand mot
det gode som vi finner på alle kanter, skulle vi ikke prøve å ta oss selv eller våre
barn ut av verden. Jesus sa: ‘Himlenes rike er lik en surdeig’ eller gjær (Matteus
13:33). Vi skal virke oppløftende på verden og hjelpe alle å heve seg over den
ondskap som omgir oss. Frelseren ba slik til Faderen:

‘Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra
det onde’» (Johannes 17:15) (i Lys over Norge, juli 1989, s. 74).

• På hvilken måte er vår himmelske Fader og Jesus Kristus «ett», som det står i
Johannes 17:21–22?

President Gordon B. Hinckley sa følgende i en tale om vår himmelske Fader,
Jesus Kristus og Den hellige ånd: «De er adskilte vesener, men de er ett i hensikt
og gjerning. De er forenet som én når det gjelder å iverksette den store, guddom-
melige plan for frelse og opphøyelse for Guds barn. . . Det er denne fullkomne
enhet mellom Faderen, Sønnen og Den hellige ånd som knytter disse tre sam-
men som ett i Guddommen» (i Lys over Norge, jan. 1987, s. 46).

• Hvorfor var det viktig for apostlene å være ett? (Se Johannes 17:22–23.) Hvorfor
trenger vi enhet med vår himmelske Fader og Jesus Kristus, andre medlemmer av
Kirken og i vår familie? Hvordan kan vi bidra til å øke enheten i disse forhol-
dene? (Se Johannes 17:26, Mosiah 18:21, L&p 35:2.)

Konklusjon Be klassen tenke over hva de føler når de vet at noen ber for dem. Innby dem til å
grunne på hva de kunne ha følt hvis de hadde vært sammen med Jesus da han opp-
sendte den store yppersteprestelige bønn. Forklar at den yppersteprestelige bønn
kan hjelpe oss å sette pris på den dyrebare gaven, evig, liv som Frelseren tilbyr oss.
Bær vitnesbyrd om at vi vil bli velsignet når vi streber etter å følge Den hellige ånds
tilskyndelser og bli ett med vår himmelske Fader og Jesus Kristus.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.
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Innby Ånden

For å hjelpe klassens medlemmer å føle og være klar over Den hellige ånds innfly-
telse, snakker du med noen av dem på forhånd og innbyr hver enkelt av dem til å
velge en av følgende presentasjoner å fremføre som en del av leksjonen:

a. Les et favoritt-skriftsted.
b. Bær vitnesbyrd.
c. Syng en salme eller Primær-sang om Frelseren.
d. Gi uttrykk for kjærlighet til vår himmelske Fader og Jesus Kristus.
e. Fortell om en åndelig opplevelse (hvis den passer).

Etter at presentasjonene er gitt i klassen, ber du klassemedlemmer beskrive hva de
følte under presentasjonene. Les utsagnet av president Boyd K. Packer på side
99–100, og hjelp klassen å gjenkjenne følelser som kommer fra Den hellige ånd.
Snakk om hva du føler når du får veiledning fra Den hellige ånd.
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Formål Å styrke klassemedlemmenes vitnesbyrd om at de kan få tilgivelse, fred og evig liv
på grunn av Jesu Kristi forsoning.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder, som gir en beretning om det
Frelseren opplevde i Getsemane: Matteus 26:36–46, Markus 14:32–42 og Lukas
22:39–46.

2. Tilleggslesning: 2. Nephi 2:5–8, Alma 7:11–14, 34:8–16, 42:1–31, Lære og pakter
19:15–24.

3. Hvis bildet Jesus ber i Getsemane (62175, bildesettet Kunst inspirert av evange-
liet 227) er tilgjengelig, bruker du det i leksjonen.

4. Be på forhånd noen i klassen forberede seg til å gi ganske kort uttrykk for sine
følelser for Jesu Kristi forsoning ved å lese et favoritt-skriftsted om forsoningen
eller fremsi noen linjer fra en nadverdssalme de liker godt.

5. Forslag til undervisning: Herren har sagt: «Søk ikke å forkynne mitt ord, men søk
først å erholde mitt ord» (L&p 22:21). For å kunne undervise effektivt ut fra
Skriften, skulle du studere og grunne på den hver dag. Gi hele tiden næring
til ditt vitnesbyrd om dens kraft og sannhet. (Se Undervisning – intet større kall,
s. 10, 85.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Flere år før eldste Orson F. Whitney ble ordinert til apostel, fikk han et syn av Frel-
seren i Getsemane. Les følgende sitat, som er eldste Whitneys beskrivelse av sitt
syn:

«Det virket som jeg var i Getsemane og var vitne til Frelserens kvaler. Jeg så ham
like tydelig som jeg har sett noe menneske. Stående bak et tre i forgrunnen så jeg
Jesus, sammen med Peter, Jakob og Johannes, da de kom gjennom en liten . . . port
på min høyre side. Guds Sønn forlot apostlene der, etter å ha bedt dem å knele ned
og be, og gikk over til den andre siden, der han også knelte ned og ba. Det var den
samme bønnen som alle bibel-lesere kjenner så godt: ‘Fader, er det mulig, så la
denne kalk gå meg forbi! Men ikke som jeg vil, bare som du vil.’

Mens han ba, strømmet tårene nedover ansiktet hans, som var vendt mot meg. Jeg
ble så rørt av synet at jeg også gråt, av ren medfølelse. Av hele mitt hjerte følte jeg
med ham. Jeg elsket ham av hele min sjel og lengtet så inderlig etter å være sam-
men med ham som jeg aldri har lengtet etter noe annet.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Nå reiste han seg og gikk til stedet der apostlene knelte – i dyp søvn! Han ristet dem
forsiktig, vekket dem, og i en mildt refsende tone og helt uten den minste harme
eller utålmodighet, spurte han vemodig om de ikke kunne våke én time med ham.
Der sto han, med den fryktelige vekten av verdens synder på sine skuldre, mens
kvalene til alle menn, kvinner og barn skar gjennom hans følsomme sjel – og de
kunne ikke våke med ham så mye som en time!

Han gikk tilbake til sitt sted, oppsendte den samme bønnen som tidligere, og så
gikk han tilbake og fant dem nok en gang sovende. Igjen vekket han dem, for-
mante dem på nytt, og en gang til gikk han tilbake og ba. Dette skjedde tre ganger»
(Through Memory’s Halls [1930], s. 82).

Vis bildet av Jesus som ber i Getsemane. Be klassens medlemmer tenke på sin kjær-
lighet til Frelseren og hva de ville følt hvis de hadde sett ham be i Getsemane nat-
ten før korsfestelsen. Be noen klassemedlemmer fortelle om sine tanker.

Denne leksjonen og leksjon 26 handler om forsoningen – Jesu Kristi frivillige hand-
ling da han påtok seg døden og alle menneskers synder og plager. Denne leksjonen
fokuserer på hva Frelseren opplevde i Getsemane, mens leksjon 26 drøfter korsfes-
telsen. Det er viktig å huske på at forsoningen omfattet Frelserens lidelse både i
haven og på korset.

President Ezra Taft Benson forkynte: «I Getsemane og på Golgata utarbeidet han
den uendelige og evige forsoning. Det var den største enkeltstående kjærlighets-
handling i den nedtegnede historie. Slik ble han vår Forløser – han forløste oss alle
fra fysisk død, og forløste dem av oss fra åndelig død som vil rette oss etter evange-
liets lover og ordinanser» (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], s. 14).

1. Frelseren påtar seg våre synder og plager.

Drøft Matteus 26:36–46, Markus 14:32–42 og Lukas 22:39–46. Be klassemedlem-
mer lese utvalgte vers høyt.

• Hva ba Jesus sine apostler gjøre i Getsemane? (Se Lukas 22:39–40.) Hvorfor ba
Jesus apostlene be? (Se Lukas 22:40.) Hvordan styrker bønn oss mot fristelse?

• Hva ba Jesus Peter, Jakob og Johannes gjøre i Getsemane? (Se Matteus 26:38, 41.
Hvordan kan befalingen om å våke, eller holde seg våken, gjelde oss når vi stre-
ber etter å etterleve evangeliet? (Se 2. Nephi 4:28, Alma 7:22, 32:26–27.)

• Hvorfor var Jesus villig til å utsette seg for den enorme lidelse som han visste
han ville få i Getsemane? (Se Matteus 26:39, 42, 44.) Hva kan vi lære av Frelse-
rens bønn i Getsemane? Hvordan har du blitt velsignet når du har underkastet
deg vår himmelske Faders vilje?

• Da Jesus hadde sagt at han ville gjøre sin himmelske Faders vilje, «viste en engel
fra himmelen seg for ham og styrket ham» (Lukas 22:43). Hva kan dette lære oss
om vår himmelske Fader? (Svarene kan omfatte at han vil styrke oss når vi
ydmykt gjør hans vilje.)

• Hva opplevde Frelseren i Getsemane? (Se L&p 19:16–19, Lukas 22:44, Mosiah 3:7,
Alma 7:11–13.)

Eldste James E. Talmage forkynte: «Kristi sjelekamp i Getsemane kan ikke fattes
av vår begrensede forstand, hverken når det gjelder intensitet eller årsak.. . Han
kjempet og led under en byrde så stor at ingen annen som har levet på jorden,
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endog kan forestille seg at det var mulig. Det var ingen fysisk smerte, ei heller
mental vånde alene, som fikk ham til å lide en slik tortur at blodet piplet frem
fra hver pore; men en åndelig sjelekval som bare Gud var i stand til å erfare. . .
I denne angstfylte time møtte og overvant Kristus alle de redsler som Satan,
‘verdens fyrste’, kunne frembringe. . . På en eller annen måte, virkelig nok, skjønt
uforståelig for mennesket, påtok Frelseren seg menneskehetens syndebyrde fra
Adam og til verdens ende» (Jesus Kristus, s. 449).

Eldste Neal A. Maxwell har sagt: «Som en del av sin uendelige forsoning kjenner
Jesus ‘ifølge kjødet’ til alt som vi må gjennomgå. (Alma 7:11–12.) Han har båret
ethvert menneskes synder og sorger og enhver manns og kvinnes og ethvert
barns smerter (se 2. Nephi 9:21)» (i Lys over Norge, juli 1987, s. 64–65).

2. Vi trenger Jesu Kristi forsoning.

• Hvorfor trenger vi Jesu Kristi forsoning? (Se Alma 34:9.)

a. På grunn av Adam og Evas fall er vi underlagt fysisk død, som er en adskillelse
av legemet og ånden (Moses 6:48).

b. Når vi synder, bringer vi åndelig død over oss fordi vi skiller oss fra Gud. Våre
synder gjør oss urene og ute av stand til å bo sammen med Gud (1. Nephi
10:21).

c. Fordi vi ikke selv kan overvinne fysisk eller åndelig død, sendte vår himmel-
ske Fader sin enbårne Sønn for å tilby forsoningen (Johannes 3:16, 2. Nephi
2:5–9).

• Hvilke velsignelser kan vi få del i på grunn av Frelserens sonoffer? Hvordan kan
vi få disse velsignelsene?

a. Fordi Frelseren underkastet seg døden og oppsto, vil vi alle oppstå og over-
vinne den fysiske død (Mosiah 16:7–8).

b. Fordi han påtok seg våre synder, kan vi omvende oss fra våre synder og få til-
givelse, og derved bli rene og verdige til å bo sammen med Gud (Alma
7:13–14, 3. trosartikkel).

c. Fordi han påtok seg våre plager, forstår han våre vanskeligheter og vet hvor-
dan han skal hjelpe oss (Alma 7:11–12). Vi får fred i ham når vi ydmykt følger
ham (L&p 19:23).

Eldste Marion G. Romney forklarte at ved forsoningen ble alle mennesker forløst
fra den fysiske død og de lydige og de som omvender seg, frelses også fra synd:

«Jesu Kristi forsoning måtte til for å gjenforene menneskenes legeme og ånd i
oppstandelsen. Derfor står hele verden, troende og ikke-troende, i gjeld til Forlø-
seren for sin sikre oppstandelse, for oppstandelsen vil bli like omfattende som
fallet var, som bragte døden til alle mennesker.

Det er en annen fase i forsoningen som får meg til å elske Frelseren enda høyere
og som fyller min sjel med en usigelig takknemlighet. Det er at i tillegg til å sone
for Adams overtredelse, og derved tilveiebringe oppstandelsen, betalte Frelseren
ved sin lidelse gjelden for mine personlige synder. Han betalte gjelden for deres
personlige synder og for de personlige syndene til enhver levende sjel som noen
gang har bodd på jorden eller noen gang kommer til å bo i dødeligheten på jor-
den. Men dette gjorde han på en betingelse. Godene av denne lidelsen for våre
individuelle overtredelser vil vi ikke få uten vilkår på samme måte som oppstan-
delsen vil komme uansett hva vi gjør. Hvis vi skal få del i forsoningens velsignel-
ser med hensyn til våre individuelle overtredelser, må vi rette oss etter loven.
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. . . Når vi begår synd, fjerner vi oss fra Gud og er ikke skikket til å komme inn i
hans nærhet. Intet urent kan komme inn i hans nærhet. Uansett hvor mye vi
forsøker, kan vi ikke av oss selv bli kvitt flekken vi har på oss på grunn av våre
egne overtredelser. Den flekken må vaskes bort ved Forløserens blod, og han har
fastsatt måten denne flekken kan fjernes på. Måten er Jesu Kristi evangelium.
Evangeliet krever at vi tror på Frelseren, tar imot hans forsoning, omvender oss
fra våre synder, blir døpt ved neddykning til syndenes forlatelse, mottar Den
hellige ånds gave ved håndspåleggelse og trofast fortsetter å overholde, eller
gjøre vårt beste for å overholde, evangeliets prinsipper så lenge vi lever» (i Con-
ference Report, okt. 1953, s. 35–36).

La klassemedlemmene som har fått disse oppdragene, fremføre presentasjonene de
har forberedt seg på (se under «Forberedelse»).

Konklusjon Bær vitnesbyrd om Jesus Kristus og gi uttrykk for din takknemlighet for hans forso-
ning. Hvis det passer slik, ber du klassens medlemmer gjøre det samme.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Videopresentasjon

5. segment av «Skikker i nytestamentlig tid», et utvalg fra Det nye testamente – video-
presentasjonen (56914 170) forklarer at Getsemane betyr «oljepresse». Hvis du viser
dette segmentet, forklarer du at Getsemane er et passende navn på haven der Frel-
seren bar våre synder.

2. «Mellommannen»

Eldste Boyd K. Packer brukte en lignelse for å lære oss hvordan Jesu Kristi forsoning
befrir oss fra synd når vi omvender oss og etterlever budene. Du kan godt fortelle
eller lese denne lignelsen for å hjelpe klassen å forstå at forsoningen er nødvendig.
Lignelsen finnes i følgende kilder:

a. Evangeliets prinsipper, s. 64–66.
b. Lys over Norge, okt. 1977, s. 52–53.
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å føle Frelserens kjærlighet til dem og øke sin kjær-
lighet til ham og sin takknemlighet for hans sonoffer.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Matteus 26:47–75, Markus 14:43–72, Lukas 22:47–71, Johannes 18:1–27. Like
etter lidelsene i Getsemane blir Jesus forrådt av Judas, som kommer med
yppersteprester, fariseere og soldater. Jesus underkaster seg dem som tar ham
til fange, som fører ham fra haven og underkaster ham en jødisk rettssak. Han
blir først utspurt av Annas, en tidligere yppersteprest, og deretter av Kaifas,
Annas’ etterfølger og svigersønn. Yppersteprestene og eldstene som er til
stede, spytter på Jesus, spotter ham, binder ham og anklager ham for gudsbe-
spottelse, en overtredelse som straffes med døden. Utenfor Kaifas’ palass nek-
ter Peter for at han kjenner Jesus.

b. Matteus 27:1–26, Markus 15:1–15, Lukas 23:1–25, Johannes 18:28–19:16. Fordi
yppersteprestene og eldstene ikke har makt til å dømme Jesus til døden, sen-
der de ham til Pontius Pilatus, den romerske landshøvdingen i Judea, for at
han skal avhøre ham. For Pilatus blir Jesus anklaget for å være en fiende av
keiseren. Da Pilatus får vite at Jesus kommer fra Galilea, sender han ham til
Herodes, en landshøvding over Galilea. Herodes nekter å dømme Jesus og
sender ham tilbake til Pilatus, som gir etter for folkemengdens krav om at
Jesus må korsfestes.

c. Matteus 27:27–66, Markus 15:16–39, Lukas 23:26–56, Johannes 19:17–42. Jesus
hudstrykes og korsfestes. På korset opplever han store lidelser mens han gir
seg selv som et offer for menneskeheten.

2. Tilleggslesning: Jesaja 53, Markus 15:39–47, Johannes 3:16, 15:13, 1. Nephi
11:32–33, 19:7–9, 2. Nephi 9:21–22.

3. Lag til de syv ordstrimlene som beskrives på side 110 (eller forbered deg til å
skrive utsagnene på tavlen).

4. Hvis følgende materiell er tilgjengelig, bruker du det i leksjonen:

Bildene Jesus forrådes (62468, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 228),
Peter fornekter Jesus (62177, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 229) og
Korsfestelsen (62505, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 230).

5. Forslag til undervisning: Når lærere og klassemedlemmer er ærbødige, innbyr de
Ånden til å være til stede. Klassemedlemmer skulle være «fri til å diskutere, fri til
å snakke, fri til å delta i klassearbeid, men ingen i klassen har rett til å distrahere
en annen elev ved å skumpe eller komme med lettsindige eller fjollete bemerk-
ninger» (David O. McKay: Gospel Ideals [1954], s. 224). Vær et eksempel på ærbø-
dighet for Gud og respekt for hver enkelt i klassen.
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Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

La klassen slå opp på et kart over Jerusalem på Jesu tid.

Forklar at denne leksjonen fokuserer på Frelserens korsfestelse og det som skjedde i
timene før den. Disse hendelsene fant sted på steder som kanskje finnes på kartet.
Hjelp klassen å finne følgende steder: (1) Getsemane, (2) Kaifas’ hus, (3) forgården
utenfor templet, (4) Antonia-borgen (Pilatus’ hus) og (5) Golgata.

Når klassen har funnet Golgata, forklarer du at Jesus ble korsfestet der (eller hvis
ikke Golgata står på kartet, forklarer du at Jesus ble korsfestet på Golgata). Vis bildet
av korsfestelsen. Be klassen forestille seg et lite barn som ser på bildet og spør:
«Hvorfor måtte Jesus dø?» Be klassens medlemmer ta seg tid under leksjonen til å
tenke over hva de ville svart barnet. Fortell dem at dere skal drøfte spørsmålet mot
slutten av denne leksjonen.

Når du underviser i følgende skriftsteder, hjelper du klassens medlemmer å forstå
hvilken kjærlighet Frelseren viste dem da han lot seg forfølge og korsfeste.

1. Jesus blir forrådt, arrestert og anklaget for gudsbespottelse. Peter fornekter
Jesus tre ganger.

Drøft Matteus 26:47–75, Markus 14:43–72, Lukas 22:47–71 og Johannes 18:1–27. La
klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt. Du kan godt oppsummere denne beret-
ningen som skissert i punkt 1a under «Forberedelse». Vis bildet av Jesus som blir
forrådt i Getsemane.

• Hvordan reagerte Peter på mennene som kom til Getsemane for å føre Jesus
bort? (Se Johannes 18:10.) Hvordan reagerte Jesus på disse mennene? (Se Lukas
22:51–53, Johannes 18:11–12.) Hvorfor lot Jesus seg pågripe? (Se Matteus
26:53–54, Johannes 10:17–18. Forklar at det var vår himmelske Faders vilje at
Jesus skulle gi sitt liv for oss.)

• Yppersteprestene og jødenes eldste anklaget Jesus for gudsbespottelse, en forbry-
telse som ble straffet med døden (Markus 14:64). Hva er gudsbespottelse? (Å være
uærbødig overfor Gud eller hevde å være Guds like.) Hva var det Jesus sa som
yppersteprestene og de eldste syntes var gudsbespottelse? (Se Markus 14:60–63.)

• Da Jesus ble ført bort fra haven, «forlot [de fleste av] disiplene ham og flyktet»
(Matteus 26:56). Men Peter og Johannes fortsatte å følge ham (Matteus 26:58,
Johannes 18:15. Man antar at den ikke navngitte disippelen i Johannes 18:15 er
Johannes). Hva gjorde Peter da folk utenfor Kaifas’ palass sa at han kjente Jesus?
(Se Matteus 26:69–74.) Hva gjorde Peter da han ble klar over at han hadde for-
nektet Jesus tre ganger? (Se Matteus 26:75, se også vers 33–35.)

Vis bildet av Peter som fornekter Jesus.

• Hvordan fornekter enkelte av oss, på samme måte som Peter, vår tro? Hva kan vi
lære av Peters liv etter at han fornektet Herren?
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President Gordon B. Hinckley har sagt:

«Jeg [føler] med Peter. Så mange av oss ligner ham. Vi forsikrer andre om vår tro-
fasthet, vi bekrefter vår besluttsomhet om å være ved godt mot, vi erklærer,
noen ganger til og med offentlig, at hva som enn måtte skje, så vil vi gjøre det
rette, vi vil stå frem for det som er riktig, og vi vil være trofaste mot oss selv og
andre.

Så begynner presset å bli påtrengende. Det kan være sosialt press. Noen ganger er
det personlige lyster, noen ganger falske ambisjoner. Viljen svekkes, disiplinen
avtar, og man gir etter. Til slutt melder angeren seg, fulgt av selvbebreidelse og
bitre angerens tårer. . .

. . . Hvis det finnes noen i Kirken som ved ord eller handling har fornektet troen,
ber jeg om at dere må finne trøst og besluttsomhet i Peters eksempel, han som
daglig hadde vandret sammen med Jesus, men som likevel i en ytterst fortvilet
situasjon fornektet Herren og det vitnesbyrdet han hadde i sitt hjerte. Men han
reiste seg og ble en mektig forsvarer og sterk talsmann. Så det er også mulig for
enhver å vende om og sammen med andres styrke og tro bygge opp Guds rike»
(«Og Peter gikk ut og gråt bitterlig,» Lys over Norge, aug. 1994, s. 4, 6–7).

2. Jesus dømmes til å korsfestes.

Les og drøft utvalgte vers fra Matteus 27:1–26, Markus 15:1–15, Lukas 23:1–25 og
Johannes 18:28–19:16. Du kan godt oppsummere denne beretningen som skissert i
1b under «Forberedelse».

• Da Pilatus fikk vite at Jesus var fra Galilea, sendte han ham til Herodes, som her-
sket over Galilea (Lukas 23:6–7). Hvorfor ble Herodes «meget glad» over å se
Jesus? (Se Lukas 23:8.) Hvordan reagerte Frelseren på Herodes’ spørsmål? (Se
Lukas 23:9. Sammenlign dette verset med profetien i Jesaja 53:7.)

• Etter at Herodes og hans menn hadde anklaget og spottet Jesus, sendte de ham
tilbake til Pilatus (Lukas 23:11). Hva var Pilatus’ bedømmelse av Jesus? (Se Lukas
23:13–17. Se også Lukas 23:4.) Hvorfor dømte Pilatus Jesus til å bli korsfestet? (Se
Matteus 27:15–24, Markus 15:6–15, Lukas 23:18–25, Johannes 19:1–16.) Hvordan
kan vi, som Pilatus, av og til forsøke å unngå ansvar for vanskelige avgjørelser?

• På et av Pilatus’ spørsmål om hvorvidt Jesus var konge, svarte Jesus: «Til dette er
jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne om sannheten»
(Johannes 18:37). På hvilke måter er Jesus konge? (Se Salme 24:10, Jesaja 44:6,
Åp. 11:15, 15:3, 2. Nephi 10:14.) Hva vil det si at hans «rike [ikke er] av denne ver-
den»? (Johannes 18:36.)

3. Jesus blir hudstrøket og korsfestet.

Les og drøft utvalgte vers fra Matteus 27:27–66, Markus 15:16–39, Lukas 23:26–56
og Johannes 19:17–42. Vis bildet av korsfestelsen.

• Hva gjorde folket med Jesus etter at han var blitt dømt til å korsfestes? (Se
Matteus 27:27–44, Lukas 23:34–39.) Hvorfor lot Jesus folket forfølge ham?
(Se 1. Nephi 19:9.)

I Skriften har vi flere utsagn som Jesus kom med mens han hang på korset. Les og
drøft versene nedenfor. Mens dere drøfter dem, setter du opp ordstrimler med
utsagnene eller skriver utsagnene på tavlen.
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1. Lukas 23:34. «Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.»

• Ut fra Joseph Smiths oversettelse vet vi at da Jesus sa dette, ba han for de romer-
ske soldatene som korsfestet ham (Joseph Smiths oversettelse av Lukas 23:35).
Hva forteller dette om ham? Hvordan er verdens måte å reagere på overfor men-
nesker som sårer eller fornærmer oss? Hvordan blir vi velsignet når vi følger Jesu
eksempel?

2. Lukas 23:43. Til den angrende røveren: «Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med
meg i Paradis.»

3. Johannes 19:26–27. Til sin mor, Maria: «Kvinne, se der er din sønn!» Til Johannes:
«Se, det er din mor!»

• Hvem sine behov tenkte Jesus på under sin smertefulle ildprøve? (Se Lukas
23:43, Johannes 19:26–27.) Hva kan vi lære av dette? (Hvis det oppstår spørsmål
om Jesu utsagn i Lukas 23:43, se tredje punkt under flere undervisningsidéer.)

4. Matteus 27:46, Markus 15:34. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

• Hva opplevde Jesus på korset som gjorde ham i stand til å forstå og hjelpe oss
når vi føler oss ensomme? Hvorfor er det viktig for oss å vite at Frelseren ikke
bare kan bære våre synder, men også vår ensomhet, sorg og frykt?

Eldste Jeffrey R. Holland har sagt: «Han må trå forløsningens vinperse alene,
men kan han utholde det mørkeste øyeblikk av alle, sjokket ved den største
smerten? En slik smerte skyldes ikke torner eller nagler, men den gru å føle seg
fullstendig alene: . . . ‘Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?’ (Markus
15:34.) Kan han bære alle våre synder og vår frykt og vår ensomhet også? Han
gjorde det, og han gjør det, og han vil gjøre det» (i Lys over Norge, jan. 1990,
s. 24).

5. Johannes 19:28. «Jeg tørster.»

• Til tross for alt Jesus led, var dette den eneste gangen han nevnte fysisk ubehag.
Hva fikk han da han sa at han var tørst? (Se Johannes 19:29.)

6. Johannes 19:30. «Det er fullbragt.»

• Ifølge Joseph Smiths oversettelse sa Jesus at det var fullbragt. Hans Faders vilje
var utført (se Joseph Smiths oversettelse av Matteus 27:54). Hvorfor måtte Frelse-
ren dø for å utføre sin himmelske Faders vilje? (Se 2. Nephi 9:5, 3. Nephi
27:13–16. Hvis du brukte oppmerksomhetsvekkeren, ber du klassemedlemmer
fortelle hvordan de mener man kan besvare barnets spørsmål.)

President Spencer W. Kimball har sagt: «Han måtte dø så han kunne åpne gra-
vene til alle mennesker, som hans egen grav ble åpnet. Uten det dype mørket da
han ble korsfestet, kunne ikke våren som fremkomsten fra graven var, ha kom-
met» (i Conference Report, apr. 1975, s. 4).

7. Lukas 23:46. «Fader, i dine hender overgir jeg min ånd.»

Konklusjon Forklar at Frelserens første nedtegnede ord fra den førjordiske tilværelse er «Her er
jeg, send meg» (Abraham 3:27). Blant de første nedtegnede ord fra hans jordeliv er
«jeg måtte være i min Faders hus» (Lukas 2:49). Noe av det siste han sa i jordelivet
var da han sa til Faderen at hans verk var fullendt og Faderens vilje gjort (se Joseph
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Smiths oversettelse av Matteus 27:54). Jesus mistet aldri sin Faders vilje eller sin
egen misjon ut av syne. Han kunne ha kalt på legioner av engler som kunne reddet
ham, men det gjorde han ikke (Matteus 26:53–54). Til tross for kvalene vaklet han
aldri i sin ydmykhet og sin vilje til å gjennomføre den uendelige forsoning.

Bær vitnesbyrd om sannhetene som drøftes i leksjonen. Hvis det passer slik, ber du
klassemedlemmer bære vitnesbyrd.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Følg Frelserens eksempel gjennom vanskelige tider

Frelserens handlinger den siste dagen i hans jordeliv viser hans enestående karak-
ter. Gjennomgå noen av prøvelsene Jesus utholdt den dagen. Still deretter følgende
spørsmål:

• Hvilke karakteregenskaper kom tydelig frem hos Jesus i denne vanskelige tiden?
(Svarene kan omfatte at han var mer opptatt av andre enn av seg selv, at han
tilga, at han underkastet seg sin himmelske Faders vilje, at han ikke fordømte
andre for deres svakheter, og at han ikke klaget. Skriv klassens svar på tavlen. Be
klassens medlemmer nevne konkrete tilfeller da egenskapene kom frem.)

• Hvilke egenskaper kommer ofte frem i våre vanskeligste stunder? Hvordan kan
vi følge Frelserens eksempel i vanskelige tider?

2. «Jeg forrådte uskyldig blod» (Matteus 27:4)

• Hva gjorde Judas i et forsøk på å gjøre bot for at han hadde forrådt Frelseren? (Se
Matteus 27:3–5.) Hva kan hans erfaring lære oss om hvilken «betaling» verden
gir oss til gjengjeld for våre synder?

3. «I dag skal du være med meg i Paradis» (Lukas 23:43)

Bruk følgende informasjon hvis du trenger å forklare Frelserens ord i Lukas 23:43.

Profeten Joseph Smith sa at Jesus sa til røveren: «I dag skal du være med meg i
åndeverdenen» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 234).

Lære og pakter 138:36–37 forteller at Jesus var i åndeverdenen i tiden mellom sin
død og oppstandelse, og at han der beredte de trofaste ånder til å forkynne hans
evangelium for åndene som ikke hadde tatt imot det på jorden.
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å føle takknemlighet for Frelserens oppstandelse og
velsignelsene den gir oss.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Matteus 28:1–15, Lukas 24:1–12, Johannes 20:1–10. Maria Magdalena og andre
kvinner kommer til Jesu grav og finner den tom. Engler kunngjør at Jesus har
oppstått. Peter og Johannes kommer og ser den tomme graven. Den opp-
standne Herre viser seg for kvinnene.

b. Lukas 24:13–35. Jesus går og snakker med to disipler på vei til Emmaus. De
gjenkjenner ham ikke før han bryter brød for dem.

c. Matteus 28:16–20, Lukas 24:33–53, Johannes 20:19–31. Jesus viser seg for sine
apostler, viser dem at han har oppstått og befaler dem å forkynne evangeliet
for alle nasjoner. Tomas kjenner på sårene i Jesu hender, føtter og side.

d. Johannes 21. Jesus viser seg igjen for noen av apostlene ved Tiberias-sjøen
(Galilea-sjøen). Han befaler Peter: «Vokt mine får.»

2. Tilleggslesning: Markus 16.

3. Be en i klassen forberede seg til å oppsummere beretningen om Jesus og de to
disiplene på veien til Emmaus (Lukas 24:13–32).

4. Hvis følgende bilder er tilgjengelig, bruker du dem i leksjonen: Jesu begravelse
(62180, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 231), Jesu grav (62111, bildesettet
Kunst inspirert av evangeliet 232) eller Den tomme graven (bildesettet Kunst
inspirert av evangeliet 245), Maria og den oppstandne Jesus (62186, bildesettet
Kunst inspirert av evangeliet 233), Jesus viser sine sår (62503, bildesettet Kunst
inspirert av evangeliet 234) og Den oppstandne Jesus Kristus (62187, bildesettet
Kunst inspirert av evangeliet 239).

5. Forslag til undervisning: Herrens befaling til Peter: «Vokt mine får» (Johannes
21:16–17), gjelder alle lærere. Søk i ydmykhet utveier til å gjøre den åndelige føde
i Skriften innbydende for klassens medlemmer så de ønsker å fryde seg over
dem. (Se Undervisning – intet større kall, s. 3.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Fortell følgende historie av eldste James M. Paramore:

«For mange år siden . . . ble en journalist i en avis stilt et viktig spørsmål: ‘Hvilken
nyhet ville være den viktigste verden kunne motta?’»

• Hva ville du ha svart på dette spørsmålet?

Oppmerksom-
hetsvekker
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Eldste Paramore fortsatte: «[Journalisten] tenkte nøye gjennom spørsmålet, snakket
med mange mennesker og leste alt han kom over for selv å finne et svar. Og til slutt
skrev han følgende: ‘Den viktigste nyhet verden kunne motta, ville være å vite at
Jesus Kristus lever i dag, for hvis han lever i dag, da vil også vi leve i all evighet, slik
han sa’» (i Lys over Norge, jan. 1991, s. 60).

Vis bildene som er oppført under «Forberedelse». Forklar at disiplenes sorg ved
Kristi død ble erstattet av usigelig glede over hans oppstandelse. Også vi kan fryde
oss over kunnskapen om at Kristus oppsto.

La bildene stå fremme. Henvis til dem på passende punkter i leksjonen.

Når du underviser i følgende skriftsteder, drøfter du med klassens medlemmer
hvordan deres kunnskap om oppstandelsen virker inn på deres daglige liv. Isteden-
for å forsøke å finne ut den nøyaktige rekkefølgen på hendelsene omkring oppstan-
delsen (de som skrev evangeliene, har en litt forskjellig rekkefølge), fokuserer du på
vitnesbyrdene om oppstandelsen i hvert av evangeliene.

1. Maria Magdalena og andre kvinner ble vitner om den oppstandne Herren.

Drøft Matteus 28:1–15, Lukas 24:1–12 og Johannes 20:1–10. Be klassemedlemmer
lese utvalgte vers høyt. Forklar at etter korsfestelsen ble Jesu legeme svøpt i rent
lintøy og lagt i en grav som tilhørte Josef fra Arimatea, en av Jesu disipler (Matteus
27:57–60, Lukas 23:50–53, Johannes 19:38–42). Dette ble gjort raskt på grunn av at
det var like før sabbaten begynte. Morgenen etter sabbaten gikk Maria Magdalena
og andre kvinner tilbake til graven med krydder og salver for å salve og balsamere
Jesu legeme bedre.

• Hva fant Maria Magdalena og de andre kvinnene ut da de kom til Jesu grav? (Se
Matteus 28:1–4, Lukas 24:1–4. Merk at Joseph Smiths oversettelse av Matteus 28,
som Lukas, sier at det var to engler.) Hva sa englene til kvinnene? (Se Matteus
28:5–7, Lukas 24:5–8.)

• Hva mente englene da de sa: «Han er oppstått»? (Jesus hadde oppstått.) Hva vil
det si å ha oppstått? (Se Alma 11:42–45.) Hvilke velsignelser vil vi få på grunn av
Jesu oppstandelse? (Se 1. Korinterbrev 15:22, 50–58, Alma 11:42–45. Vi skal alle
oppstå og få et udødelig legeme.)

• President Howard W. Hunter har sagt at ordene «Han er ikke her, han er opp-
stått» (Lukas 24:6) «inneholder alt det håp og all den forvissning og tro som er
nødvendig for å støtte oss i vårt utfordrende og av og til sorgfylte liv» (i Lys over
Norge, nr.- 6 1986, s. 13). Hvordan har ditt vitnesbyrd om forsoningen og opp-
standelsen hjulpet deg gjennom vanskelige tider?

• Hva gjorde kvinnene da englene var ferdige med å snakke? (Se Matteus 28:8,
Lukas 24:8–9.) Hva kan dette eksemplet lære oss?

• Maria og de andre kvinnene var de første av mange mennesker som så Jesus Kris-
tus etter at han hadde oppstått (se også punkt 2 og 3 under «Flere undervisnings-
idéer»). Hvorfor tror du det var viktig at den oppstandne Herren viste seg for vit-
ner på jorden? (Se 2. Korinterbrev 13:1.)

2. To disipler på vei til Emmaus møter den oppstandne Herren.

Drøft Lukas 24:13–35. La den i klassen som har fått oppdraget, oppsummere skrift-
stedet.
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• Hvorfor var Kleopas og hans ledsager bedrøvet på vandringen til Emmaus? (Se
Lukas 24:13–24.) Hva lærte den oppstandne Herren dem underveis? (Se Lukas
24:25–27.)

• Hva følte de to disiplene mens Jesus underviste dem? (Se Lukas 24:32.) Hva ga
dem denne følelsen? (Den hellige ånds innflytelse.) Be klassens medlemmer for-
telle om erfaringer med å fått et vitnesbyrd fra Ånden mens de studerte evange-
liet eller hørte noen forkynne det.

3. Apostlene får se den oppstandne Herren.

Les og drøft utvalgte vers fra Matteus 28:16–20, Lukas 24:33–53 og Johannes
20:19–31.

• Hva trodde disiplene de så da Herren viste seg for dem om kvelden samme dag
som han oppsto? (Se Lukas 24:36–37.) Hvordan forsikret Jesus dem om at han
var et oppstandent vesen, ikke en ånd? (Se Lukas 24:38–43.)

• Hvordan reagerte Tomas på de andre apostlenes vitnesbyrd om at Herren hadde
oppstått? (Se Johannes 20:24–25.) Hvordan kom han til tro på at Herren hadde
oppstått? (Se Johannes 20:26–29.) Hvordan viser vi av og til den samme svakhet
som Tomas?

Eldste Gordon B. Hinckley har sagt:

«Har du ikke hørt andre snakke på samme måten som Tomas? ‘Gi oss et håndfast
bevis,’ sier de. ‘Gi oss et bevis som vi kan se og høre og ta på, ellers vil vi ikke tro.’
Dette er vår tids tale. Tvileren Tomas har til alle tider vært eksemplet på mennes-
ker som nekter å akseptere annet enn det de rent fysisk kan bevise og forklare –
som om de kunne bevise kjærlighet eller tro eller endog slike fysiske fenomener
som elektrisitet. . .

Til alle som befinner seg innen rekkevidden av min røst og som tviler, gjentar jeg
de ord som ble gitt til Tomas da han befølte Herrens sårede hender: ‘Vær ikke
vantro, men troende’» (i Lys over Norge, okt. 1978. s. 107).

• Hvordan kan vi mer fullstendig følge Herrens formaning om «å [ikke være] van-
tro, men troende»? (Johannes 20:27.)

4. Noen av apostlene ser Jesus igjen ved Tiberias-sjøen (Galilea-sjøen).

Les og drøft utvalgte vers fra Johannes 21.

• Den oppstandne Herren viste seg igjen for syv av sine apostler mens de fisket.
Hvordan ble de klar over at det var Jesus som sto på stranden? (Se Johannes
21:4–7.) Hva ba Jesus Peter og de andre apostlene gjøre da de hadde spist? (Se
Johannes 21:15–17.) Hvordan kan vi fø Herrens får?

• Hvilket motiv hadde Johannes for å skrive ned noe av det den oppstandne Jesus
sa og gjorde? (Se Johannes 20:30–31.) Hvordan har du hatt nytte av å studere
Skriftens beretninger om Jesu oppstandelse?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at Jesus Kristus oppsto og at også vi kan oppstå på grunn av
ham. Bær vitnesbyrd om hvilken styrke og trøst din kunnskap om oppstandelsen
har gitt deg.
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Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. «Han er oppstått» (Matteus 28:6)

Ordne det slik at en liten gruppe kan synge «Jesus Kristus er oppstanden» (Salmer,
nr. 115) eller «Jesus Krist oppstanden er» (Salmer, nr. 117) på slutten av leksjonen.
Eller la en gruppe barn synge «Sto Jesus opp til liv igjen?» (Barnas sangbok, s. 45.)

2. «Kvinne, hvorfor gråter du?» (Johannes 20:15)

Påpek at Johannes evangelium er det eneste av evangeliene som inneholder en
beretning om da Herren viste seg for Maria Magdalena like etter oppstandelsen. La
en i klassen lese denne beretningen i Johannes 20:11–18 høyt. Be klassemedlemmer
fortelle om sine tanker og følelser i forbindelse med denne hendelsen.

3. Andre som ser den oppstandne Herren

• Hvem andre enn de mange vitnene som nevnes i evangeliene, har sett den opp-
standne Herren? (Noen svar er oppført nedenfor.)

Stefanus (Ap.gj. 7:55)
Over 500 brødre (1. Korinterbrev 15:6)
Apostelen Jakob (1. Korinterbrev 15:7)
Apostelen Paulus (1. Korinterbrev 15:8)
2 500 hellige i oldtidens Amerika (3. Nephi 11:8–15, 17:25)
Profeten Joseph Smith (Joseph Smith-Historie 1:17, L&p 76:22–24)
Sidney Rigdon (L&p 76:22–24)

4. Skriftsteder om oppstandelsen

Flere skriftsteder i Mormons bok og Lære og pakter gir oss en bedre forståelse av
oppstandelsen. Drøft så mange av nedenstående punkter som tiden tillater:

a. Jesus var den første som oppsto (2. Nephi 2:8), og på grunn av hans oppstan-
delse, skal alle mennesker oppstå (2. Nephi 9:22, Alma 11:42, 44).

b. Etter Jesus Kristus vil først de som oppnår en celestial herlighet, oppstå, etter-
fulgt av dem som oppnår en terristrial herlighet, de som oppnår en telestial her-
lighet, og til slutt fortapelsens sønner (L&p 88:96–102).

c. Når vi oppstår, blir ånden gjenforenet med vårt fullkommengjorte legeme, for
aldri mer å skilles fra det (Alma 11:43, 45).

d. Den kunnskap og intelligens som vi tilegner oss på jorden, «vil være med oss i
oppstandelsen» (L&p 130:18–19).

e. De dødes ånder ser på adskillelsen fra legemet som en trelldom. Oppstandelsen
gjør oss i stand til å oppleve en fylde av glede (L&p 138:12–17, 50).
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Formål Å minne klassens medlemmer på deres ansvar for å være vitner om Jesus Kristus og
hjelpe dem å forstå hvordan Den hellige ånds gave hjelper dem å gjøre det.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Apostlenes gjerninger 1. Etter å ha virket blant sine disipler i 40 dager, stiger
den oppstandne Herren opp til himmelen. Mattias velges til å ta den ledige
plassen etter Judas i De tolv apostlers quorum.

b. Apostlenes gjerninger 2. På pinsedagen fylles apostlene med Den hellige ånd
og snakker mange språk. Mange som hører dem, blir omvendt.

c. Apostlenes gjerninger 3–4. Peter og Johannes helbreder en vanfør mann og
vitner om at mannen ble helbredet ved Jesu Kristi kraft. Apostlene ber om og
får større kraft ved Den hellige ånd.

d. Apostlenes gjerninger 5:12–42. Apostlene fortsetter å forkynne og helbrede
med stor kraft. De arresteres og settes i fengsel, men en engel befrir dem fra
fengslet. De sier til yppersteprestene at de lyder Gud mer enn mennesker.
Gamaliel råder fariseerne til ikke å drepe apostlene.

2. Tilleggslesning: Markus 16:19–20, Lukas 24:49–53, Joseph Smith-Historie
1:21–25.

3. Hvis bildet Jesu himmelfart (62497, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 236)
er tilgjengelig, bruker du det i leksjonen.

4. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, ordner du det slik at to personer
kommer inn i klassen før dere begynner, mens klassemedlemmene finner sine
plasser. (Om mulig skulle dette være personer som ikke normalt går i din klasse.)
La dem komme inn i rommet, gjøre noe ganske kort (f.eks. snakke med deg eller
bære noe inn i rommet), og så gå. De skulle ikke snakke til klassemedlemmene
eller tiltrekke seg oppmerksomhet.

5. Forslag til undervisning: Lærere må vitne om at det de underviser i, er sant. Bær
vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans evangelium hver gang Ånden tilskynder deg
til det, ikke bare på slutten av leksjonen. Når du bærer vitnesbyrd, blir undervis-
ningen mer kraftfull. (Se Undervisning – intet større kall, s. 11–12, 111–12.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Spør klassen om de la merke til de to personene som kom inn i rommet og gikk
igjen før klassen begynte (se under «Forberedelse»). Hvis noen i klassen la merke til
dem, ber du dem fortelle hva de la merke til ved disse personene, som f.eks. hvem
de var, hva de hadde på seg og hva de gjorde. Påpek at klassemedlemmene som så
disse besøkende, er vitner. (Hvis ingen la merke til de besøkende, forteller du hva
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de gjorde og forklarer at du er et vitne.) En som ser eller opplever en hendelse og
forteller andre om den, er et vitne.

Spør hvem som helst i klassen som ikke så de besøkende:

• Tror du det som disse vitnene har fortalt deg? Hvorfor eller hvorfor ikke? 

Forklar at dagens leksjon handler om de tidlige apostler, som var vitne til Jesu Kristi
oppstandelse. Når de vitnet om ham, trodde mange mennesker dem og ble døpt
inn i Kirken.

Når du underviser i følgende skriftsteder, understreker du med hvilken tro og kraft
apostlene vitnet om den oppstandne Herren. Drøft med klassen hvordan de også
kan være vitner om Jesus Kristus.

Forklar at Apostlenes gjerninger er Lukas’ beretning om viktige hendelser i Kirken
de ca. 30 årene etter Jesu Kristi liv på jorden. Lukas forteller om den oppstandne
Herrens 40 dager lange virke og hans himmelfart. Deretter beskriver han den store
åndelige utøsning på pinsedagen, Peters ledelse av Kirken, apostlenes tidlige misjo-
nærinnsats og den dramatiske omvendelsen Paulus opplevde. Annen halvdel av
boken fokuserer på Paulus’ misjonærarbeid blant hedningene.

1. Herren stiger opp til himmelen. Mattias kalles til apostel.

Drøft Apostlenes gjerninger 1. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt. Vis bil-
det av Kristi himmelfart.

• Etter oppstandelsen ble Jesus hos sine disipler i 40 dager «og talte om det som
hører Guds rike til» (Ap.gj. 1:3). Hva lovet han like før han dro tilbake til sin
Fader i himmelen at apostlene snart skulle få? (Se Ap.gj. 1:4–5, se også Lukas
24:49. Påpek at selv om apostlene hadde opplevd tilkjennegivelser av Den hellige
ånd, hadde de ennå ikke mottatt Den hellige ånds gave.)

• Hva sa Jesus til apostlene at de skulle gjøre når de hadde mottatt Den hellige
ånds gave? (Se Ap.gj. 1:8.) Hvordan kan denne instruksjonen sammenlignes med
ansvaret som er gitt apostlene i dag? (Se L&p 107:23, 35.) Hvordan utførte apost-
lene dette ansvaret i tiden like etter Jesu oppstandelse? (Legg f.eks. merke til
noen av de mektige vitnesbyrdene som er nedtegnet i Ap.gj. 2–5.) Hvordan utfø-
rer apostlene dette ansvaret i dag?

• Hvordan hjalp Den hellige ånds gave apostlene i deres ansvar for å vitne om
Jesus Kristus? (Se Johannes 15:26–27, 1. Korinterbrev 12:3.) Hvilken rolle spiller
Den hellige ånd i vår innsats for å forkynne evangeliet? (Se 2. Nephi 33:1, L&p
42:14.)

• Mens apostlene så Jesus stige opp til himmelen, sto to menn i hvite klær like
ved. Hva sa disse mennene til apostlene? (Se Ap.gj. 1:10–11.) Bær vitnesbyrd om
at Kristi annet komme virkelig skal skje. Kristus skal komme tilbake til jorden for
å innvarsle tusenårsriket og herske over jorden.

• Etter Herrens himmelfart ble en ny apostel valgt til den ledige plassen i quoru-
met etter Judas. Hvordan ble Mattias valgt til ny apostel? (Se Ap.gj. 1:21–26.)
Hvordan blir apostler og andre ledere i Kirken valgt i dag? (Se 5. trosartikkel.)
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2. På pinsedagen blir apostlene fylt med Den hellige ånd.

Les og drøft utvalgte vers fra Apostlenes gjerninger 2. Forklar at pinsefesten var en
feiring av innhøstningen som ble holdt 50 dager etter påskefesten. Jøder fra mange
land kom til Jerusalem til denne festen.

• Hvilken viktig begivenhet fant sted på pinsedagen, en uke etter Frelserens him-
melfart? (Se Ap.gj. 2:1–4. Påpek hvordan dette oppfylte Herrens løfter i Johannes
14:26, 15:26 og 16:7–14 og i Ap.gj. 1:5.)

• Hva gjorde apostlene da de fikk Den hellige ånd? (Se Ap.gj. 2:4.) Hvordan rea-
gerte folket da de hørte apostlene snakke forskjellige språk? (Se Ap.gj. 2:5–13.)
Hvordan ligner forkynnelsen av evangeliet i dag den forkynnelse som foregikk
på påskedagen? (Se L&p 90:11, 100:5–8.)

• Hva svarte Peter dem som spottet apostlene for at de talte i tunger? (Se Ap.gj.
2:14–24, 36.) Hva ved Peters svar gjør inntrykk på deg? Hvorfor er det viktig å ha
et vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans guddommelige misjon? Hvorfor er det
viktig at vi bærer vitnesbyrd for hverandre? Hvordan kan Den hellige ånd hjelpe
oss å bære vitnesbyrd?

• Hvordan virket Peters vitnesbyrd på dem som hørte det? (Se Ap.gj. 2:37.) Hva
lærte Peter dem som trodde på hans vitnesbyrd? (Se Ap.gj. 2:38.) La klassemed-
lemmer sammenligne Ap.gj. 2:38 med fjerde trosartikkel og 3. Nephi 27:19–20.
Påpek at de grunnleggende prinsipper og ordinanser i evangeliet er de samme i
alle evangelieutdelinger.

• Omkring 3 000 mennesker trodde Peters ord og ble døpt. Hvordan viste disse
menneskene at de var blitt omvendt til Jesu Kristi evangelium? (Se Ap.gj.
2:41–47. Skriv klassemedlemmenes svar på tavlen.) Hva kan vi lære av deres
eksempel?

3. Peter og Johannes helbreder en lam mann ved Jesu Kristi kraft.

Les og drøft utvalgte vers fra Ap.gj. 3–4. Du kan godt la en i klassen lese Ap.gj.
3:1–11 høyt.

• Hva hadde Peter og Johannes å tilby den lamme mannen ved tempeldøren, selv
om de ikke hadde noen penger å gi ham? Ved hvilken kraft ble mannen helbre-
det? (Se Ap.gj. 3:6, 12–13, 16, 4:10.) Hvordan har du personlig følt Jesu Kristi hel-
bredende kraft?

• Peter brukte dette miraklet som en anledning til å vitne om Jesus Kristus (Ap.gj.
3:12–26, 4:5–12). Hvilke anledninger har vi til å vitne om Kristus? Hvordan har
du blitt velsignet når du har vært et vitne (eller har hørt andre være et vitne) for
Jesus Kristus?

• Hvordan reagerte prestene og saddukeerne på Peters tale? (Se Ap.gj. 4:1–3. De
fikk Peter og Johannes arrestert.) Hvordan reagerte folkemengden på talen? (Se
Ap.gj. 4:4.) Hvorfor tror du disse to gruppene reagerte så forskjellig på samme
tale? Hva forteller vår reaksjon på Kirkens lederes ord om vårt hjertes tilstand?

• Med mannen som var blitt helbredet ved sin side kunne ikke prestene og saddu-
keerne nekte for at et mirakel hadde funnet sted (Ap.gj. 4:13–14, 16). Hva gjorde
de i stedet, siden de ikke hadde noen grunn til å sette Peter og Johannes i feng-
sel? (Se Ap.gj. 4:15–18. Påpek at de jødiske religiøse ledere hadde håpet at Jesus
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og hans læresetninger skulle bli glemt etter korsfestelsen. Når apostlene fortsatte
å forkynne Jesu Kristi evangelium, forsøkte de jødiske lederne å stoppe dem.)

• Hva svarte Peter og Johannes til prestenes og saddukeernes krav om at de skulle
slutte å forkynne evangeliet? (Se Ap.gj. 4:19–20.) Kan du nevne noen omstendig-
heter som kan kreve at du utviser et like stort mot når det gjelder å være et vitne
for Jesus Kristus?

• Etter at Peter og Johannes ble løslatt, dro de tilbake til Kirkens medlemmer og ba
sammen med dem (Ap.gj. 4:23–30). Hva ba de om i bønnen? (Se Ap.gj.
4:29–30.) Hva skjedde som et resultat av denne bønnen og det apostlene gjorde
etter den? (Se Ap.gj. 4:31–35, 5:12–16.)

4. Apostlene fortsetter å forkynne og helbrede med stor kraft.

Les og drøft utvalgte vers fra Ap.gj. 5:12–42.

• Da apostlene fortsatte å forkynne og utføre mirakler, kastet prestene og sadduke-
erne dem i fengsel (Ap.gj. 5:17–18). Hvordan slapp de ut av fengslet? (Se Ap.gj.
5:19–20.) Hva gjorde de etter å ha sluppet ut? (Se Ap.gj. 5:21, 25.) Hvorfor fort-
satte apostlene å forkynne evangeliet selv etter å ha blitt satt i fengsel? (Se Ap.gj.
5:29–32.)

• Hvilket råd ga Gamaliel de jødiske ledere som ville drepe apostlene? (Se Ap.gj.
5:33–39.) Hvilke erfaringer har vist deg at Gamaliel hadde rett?

• Hvilken forandring skjedde med apostlene på grunn av Den hellige ånds gave?
(Sammenlign Matteus 26:47–56, 69–75 med Ap.gj. 4:5–21, 5:17–18, 26–42.)
Hvordan kan apostlenes eksempler inspirere oss til å være vitner for sannheten?

Konklusjon Forklar at da apostlene hadde mottatt Den hellige ånds gave, ble de mektige vitner
om Jesus Kristus. Selv om apostler har et spesielt kall til å være vitner for Kristus, er
også alle medlemmer av Kirken ansvarlige for å vitne om ham. Bær vitnesbyrd om
at Den hellige ånd kan hjelpe oss å vite når og hvordan vi skal vitne om Kristus.
Når vi følger Åndens tilskyndelser, vil vår tro styrkes, vår følsomhet overfor Ånden
vil tilta og vi vil ha større virkning som vitner for den Herre Jesus Kristus.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Tilkjennegivelsen av Den hellige ånd ved innvielsen av Kirtland tempel

Forklar at en utøsning av Ånden, tilsvarende den i Ap.gj. 2:1–4, fant sted ved innvi-
elsen av Kirtland tempel 27. mars 1836. La en i klassen lese høyt Lære og pakter
109:36–37, den del av innvielsesbønnen der profeten Joseph Smith ba om en slik
utøsning. La deretter en annen i klassen lese følgende utsagn, som beskriver hvor-
dan denne anmodningen ble fulgt:

Profeten Joseph Smith sa på et kveldsmøte samme dag som Kirtland tempel ble
innviet: «Bror George A. Smith reiste seg og begynte å profetere da en lyd hørtes
som lyden av brusende, mektige vinder som fylte templet, og hele forsamlingen
reiste seg samtidig, påvirket av en usynlig makt. Mange begynte å tale i tunger og
profetere. Andre så herlige syner, og jeg så at templet var fylt med engler og
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erklærte denne kjensgjerning for forsamlingen. Folk fra nabolaget kom løpende til,
(de hørte den usedvanlige lyden inne i huset og så et klart lys som en ildsøyle hvile
på templet), og var forbauset over det som fant sted» (Herrens hus, s. 97).

2. «De tider da alt blir gjenopprettet» (Ap.gj. 3:21)

La en i klassen lese Ap.gj. 3:20–21.

• Hva forutså Peter da han profeterte at «alt [skulle bli] gjenopprettet»? (Han for-
utså gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium gjennom profeten Joseph Smith i de
siste dager.)

3. «De hadde alt felles» (Ap.gj. 4:32)

Drøft Ap.gj. 4:32–5:11. Forklar at medlemmene av den tidlige kirke «hadde alt fel-
les» (Ap.gj. 2:44, se også Ap.gj. 4:32, 34–37). De innviet alt de hadde, så alle fikk
sine behov dekket. (Du kan godt sammenligne dette med Enoks by [Moses 7:18],
Lehis etterkommere [4. Nephi 1:1–3] og de første medlemmer av Kirken i denne
evangelieutdeling [L&p 42:30–34].)

• Hvordan reagerte Barnabas på dette systemet med innvielse av det man eide? (Se
Ap.gj. 4:36–37.) Hvordan brøt Ananias og Saffira dette systemet? (Se Ap.gj.
5:1–2.) Hva sa Peter til Ananias og Saffira om det de hadde gjort? (Se Ap.gj.
5:3–4, 8–9.) Hvordan kan vi sikre oss at vi er ærlige mot Gud?

• Hva blir vi bedt om å gi til Gud eller dele med andre mennesker, selv om vi ikke
lever under en formell innvielsesorden? (Se noen eksempler i Omni 1:26, Mosiah
4:16, L&p 4:2, 119:4.) Hvordan kan vi noen ganger «stikke [noe] til side»?

Eldste Neal A. Maxwell hadde følgende kommentar:

«Ananias og Saffira . . . ‘holdt tilbake’ noe i stedet for å innvie alt de hadde (Ap.gj.
5:1–11). Noen ville aldri selge Jesus for tredve sølvpenger, men de ville ikke gi
ham sitt alt heller!

Vi har . . . en tendens til bare å tenke på innvielse i betydningen eiendom og
penger. Men det er så mange måter å holde tilbake en del på. En måte kan være å
gi penger og tid og likevel holde tilbake en betydelig del av seg selv. Man kan
dele sine talenter med offentligheten og likevel privat være stor på det. Man kan
holde igjen på det å knele ned for Guds trone og likevel bøye seg for en viss for-
samling likemenn. Man kan ta imot et kall i Kirken, men ha hjertet mer festet på
å bevare en viss posisjon i verden» (i Lys over Norge, jan. 1993, s. 63).

• Hvordan kan vi overvinne tendensen til å «stikke [noe] til side»? Hvilke velsig-
nelser kan vi få når vi gir alt til Herren?

4. Ungdomsaktivitet

Lærere for ungdom kan godt bruke prosessen med «spørsmålsteknikk» i deler av
leksjonen (denne prosessen beskrives i Undervisning – intet større kall, s. 147–48). Du
kan f.eks. la klassen forsøke å finne ut emnet for leksjonen ved å stille spørsmål
som du kan besvare med «ja» eller «nei».
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå at Kirkens verk utføres av mange mennesker,
som alle med sine talenter og sitt vitnesbyrd bidrar til å styrke Kirken.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Ap.gj. 6:1–7. De tolv apostler ordinerer syv menn til å føre tilsyn med det
timelige arbeidet i Kirken.

b. Ap.gj. 6:8–7:60. Stefanus, en av de syv, vitner for Sanhedrin. Hans ord hisser
opp folket som hører på, og de tar ham med seg utenfor byen og stener ham
til døde.

c. Ap.gj. 8:4–40. Filip, en annen av de syv, forkynner og utfører mirakler i Sama-
ria. Han underviser og døper en etiopisk hoffmann.

d. Ap.gj. 8:1–3, 9:1–31. Saulus forfølger Kirken til Jesus Kristus kommer til ham i
et syn. Saulus omvendes og blir døpt og begynner å forkynne evangeliet.

2. Tilleggslesning: Ap.gj. 22:1–16, 26:1–5, 9–18.

3. Forslag til undervisning: Husk at du underviser en klasse av enkeltpersoner. De
kan være meget forskjellige med hensyn til livserfaring, antall år i Kirken, forstå-
else av evangeliets lære og prinsipper, talenter og evner og anledning til utdan-
nelse. Forsøk å forstå klassemedlemmenes forskjeller og hjelpe hver enkelt å for-
stå de sannheter som gjennomgås. (Se Undervisning – intet større kall, s. 25–31, se
også s. 39–42.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Spør klassen:

• Hvilken del av ditt legeme tror du er viktigst? Hvorfor?

Når flere i klassen har svart, spør du:

• Hvilket medlem av Kirken tror du er viktigst? Hvorfor?

La igjen flere klassemedlemmer svare. La deretter en i klassen lese 1. Korinterbrev
12:14–21, og la en annen lese 1. Korinterbrev 12:12–13. Forklar at i disse versene
sammenligner apostelen Paulus Kirkens medlemmer med legemsdeler. På samme
måte som foten, hånden, øret og øyet er viktige i sine forskjellige funksjoner, er alle
medlemmer av Kirken viktige med sine forskjellige ferdigheter og talenter.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Drøft, mens dere gjennomgår nedenstående skriftsteder, hvordan de kan anvendes
på det daglige liv. Oppfordre klassemedlemmer til å fortelle om erfaringer i forbin-
delse med prinsippene i Skriften.

1. Syv menn ordineres til å føre tilsyn med det timelige arbeidet i Kirken.

Les og drøft Ap.gj. 6:1–7. Forklar at Kirken under apostlenes ledelse vokste raskt og
fikk konvertitter i mange land. Dette førte til stor glede, men det skapte også noen
utfordringer. Etter hvert som Kirken vokste, trengte apostlene hjelp fra andre med-
lemmer til å lede Kirken og bygge opp Guds rike.

• Etter hvert som Kirken vokste, oppsto det ofte uoverensstemmelser mellom
grupper i den. Hvorfor knurret noen av de greske medlemmene mot de
hebreiske medlemmene? (Se Ap.gj. 6:1.) Hvordan kan vi som medlemmer av Kir-
ken få bukt med uoverensstemmelser og splittelser iblant oss, enten de er basert
på etniske, økonomiske, kulturelle eller andre forskjeller? Hvorfor er det viktig å
få bukt med slike splittelser? (Se 2. Nephi 26:33, L&p 38:26–27.)

President Howard W. Hunter har sagt: «Det er når de forstår og aksepterer dette
at Gud er alles Fader, at alle mennesker best kan forstå Guds omsorg for dem og
deres forhold til hverandre. Dette er et budskap om liv og kjærlighet som går på
tvers av alle kvelende tradisjoner basert på rase, språk, økonomisk eller politisk
status, utdannelsesmessig rang eller kulturell bakgrunn, for vi er alle av samme
åndelige avstamning. Vi har alle en guddommelig stamtavle. Hver og en er et
åndebarn av Gud» (i Lys over Norge, jan. 1992, s. 20).

• Hvordan blir Kirken beriket og styrket av mangfold blant medlemmene? Hvor-
dan kan vi være forskjellige og likevel være forenet?

• Apostlene følte at de ikke skulle bruke tid på bekostning av å forkynne evange-
liet til å løse tvister og ta seg av andre timelige saker (Ap.gj. 6:2). Hvordan løste
de dette problemet? (Se Ap.gj. 6:3–6.) Hvorfor er det viktig at Kirkens arbeid blir
fordelt på mange mennesker? Hvordan har du blitt velsignet ved å få anled-
ninger til tjeneste i Kirken?

• Hvilke organisasjonsmessige forandringer har Herren inspirert ledere i Kirken i
de siste dager til å foreta etter hvert som Kirken har vokst? (Svarene kan omfatte
at De syttis quorum har kommet til, eller organiseringen av Kirken i områder
som blir presidert over av områdepresidentskap.) Hvordan har disse forandring-
ene bidratt til å dekke behovene til Kirkens medlemmer over hele verden?

2. Stefanus vitner for sanhedrin og stenes til døde.

Drøft Ap.gj. 6:8–7:60. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt.

• Stefanus, en av de syv menn som ble kalt til å hjelpe De tolv apostler, ble arres-
tert på falske anklager om gudsbespottelse og ført frem for sanhedrin, det jødiske
rådet (Ap.gj. 6:11–15, om nødvendig forklarer du at gudsbespottelse er å være
uærbødig overfor Gud eller noe som er hellig). Hva gjorde Stefanus da han sto
for sanhedrin? (Se Ap.gj. 7:1–53. Han gjenga en del av israelittenes historie.)

• Hvorfor tror du Stefanus la vekt på Herrens mektige gjerninger i Israels historie?
Hvordan kan vi forsikre oss om at vi ikke glemmer Herrens arbeid med oss?
Hvordan kan det at vi minnes tidligere velsignelser fra Herren, hjelpe oss å forbli
trofaste nå?

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder
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• Hvorfor tror du Stefanus også la vekt på at Israel ofte glemte Gud og var ulydig
mot ham? Hvilken sammenligning trakk Stefanus mellom sine tilhørere og de
tidligere ulydige israelittene? (Se Ap.gj. 7:51–53.) Hvordan reagerte folket på
disse sammenligningene? (Se Ap.gj. 7:54.)

• Hvilket syn fikk Stefanus da han var ferdig med å snakke? (Se Ap.gj. 7:55–56.)
Hva gjorde folket da han fortalte dem om dette synet? (Se Ap.gj. 7:57–58.) Hva
avslører Stefanus’ siste ord om ham som disippel? (Se Ap.gj. 7:59–60.)

3. Filip forkynner og utfører mirakler i Samaria.

Les og drøft utvalgte vers fra Ap.gj. 8:4–40.

• Filip, en annen av de syv menn som ble utvalgt til å hjelpe apostlene, forkynte
og utførte mirakler i Samaria. Hvordan reagerte folket i Samaria på Filips bud-
skap? (Se Ap.gj. 8:6–8, 12.) Hvordan fikk disse menneskene Den hellige ånds
gave? (Se Ap.gj. 8:14–17.)

• En av de samaritanske konvertittene var en trollmann ved navn Simon. Hvem
ga Simon æren for handlingene han utførte ved hjelp av trolldom? (Se Ap.gj.
8:9–11.) Hvem ga apostlene æren for miraklene de utførte? (Se Ap.gj. 4:7–10.)
Hvorfor er denne forskjellen viktig? (Påpek at mange mennesker som konkurre-
rer om vår oppmerksomhet og lojalitet, gjør det for å opphøye seg selv. Guds tje-
nere, derimot, gir ham æren. Når vi forstår forskjellen, kan det hjelpe oss å vur-
dere de forskjellige innflytelser vi utsettes for.)

• Hva gjorde Simon da han så at apostlene overdro Den hellige ånds gave? (Se
Ap.gj. 8:18–19.) Hva svarte Peter på Simons anmodning? (Se Ap.gj. 8:20–23.)
Hvordan blir en person kvalifisert til å motta prestedømskraft? (Se Hebreerbrevet
5:4, L&p 121:36.)

President James E. Faust har sagt: «Denne største av alle krefter, prestedømmets
kraft, [er ikke] noe man får adgang til på samme måte som kraft ellers i verden.
Den kan ikke kjøpes eller selges. . . Verdslig makt brukes ofte hensynsløst. Men
prestedømskraft fremkalles kun ved de rettferdighetens prinsipper som preste-
dømmet styres ved» (i Lys over Norge, juli 1997, s. 42–43).

• Hvordan møtte Filip den etiopiske hoffmannen? (Se Ap.gj. 8:25–29.) Hvilke vel-
signelser dikk Filip og etiopieren fordi Filip fulgte Ånden? (Se Ap.gj. 8:30–38.)
Hvilke velsignelser har du (eller en du kjenner) fått fordi du har fulgt Ånden?

• Hvordan viste etiopieren at han var ydmyk? (Se Ap.gj. 8:30–39.) Hvordan hjelper
ydmykhet oss å forstå og ta imot Guds ord?

4. Saulus omvendes og døpes og begynner å forkynne evangeliet.

Les og drøft utvalgte vers fra Ap.gj. 8:1–3 og 9:1–31. Forklar at Saulus var en fariseer
som aktivt forfulgte de første hellige. Han var til stede da Stefanus ble stenet (Ap.gj.
7:58) og var ansvarlig for at mange medlemmer av Kirken var blitt fengslet og drept
(Ap.gj. 8:3, 22:4). Han opplevde imidlertid en mirakuløs omvendelse og ble en stor
misjonær.

• Hva fikk Saulus til å forandre seg fra en som forfulgte de hellige, til en stor Her-
rens tjener? (Se Ap.gj. 9:1–9, 17.) Påpek at Saulus ble omvendt da han hørte Her-
rens røst. Hvordan kan vi høre Herrens røst? (Se L&p 1:38, 6:23, 8:2, 18:34–36.)
Hvordan kan det å høre hans røst hjelpe oss å bli omvendt?
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Minn klassen på at omvendelse ofte er en stillferdig, skrittvis prosess, ikke en
plutselig, mirakuløs opplevelse som den Saulus hadde. Eldste Robert D. Hales
har sagt: «Til tider kan enkelte ha [opplevelser som den Saulus hadde], men for
det meste foregår omvendelse over en tidsperiode hvor studium, bønn, erfaring
og tro hjelper oss å vokse i vitnesbyrd og omvendelse» (i Lys over Norge, juli 1997,
s. 79).

• Eldste Ezra Taft Benson sa at Paulus’ spørsmål «Herre, hva vil du at jeg skal
gjøre»? er det viktigste spørsmål vi kan stille i dette liv (i Conference Report, okt.
1972, s. 53). Hvorfor er det så viktig at vi stiller dette spørsmålet? Hvordan har du
blitt velsignet når du har underkastet deg Guds vilje med deg?

• Hvorfor nølte Ananias med å gå og møte Saulus? (Se Ap.gj. 9:10–14.) Hvorfor
gikk Ananias til tross for sine reservasjoner? (Se Ap.gj. 9:15–16.) Hva kan vi lære
av Ananias’ handlinger? (Svarene kan omfatte at Gud gir oss mot til å gjøre hva
som helst han ber oss om, og at vi aldri skulle gi opp en person, selv om det vir-
ker som han eller hun er utenfor rekkevidde av åndelig hjelp.)

• Hva gjorde Ananias for Saulus? (Se Ap.gj. 9:17–18.) Hva gjorde Saulus etter at han
var blitt døpt? (Se Ap.gj. 9:19–22, 26–29.) Hvilket ansvar har vi når vi blitt
omvendt til Jesu Kristi evangelium? (Se Lukas 22:32, Johannes 8:31, Mosiah
18:8–10, L&p 88:81.)

Konklusjon Påpek at vi, på samme måte som Stefanus, Filip og Saulus, lever i en tid da Kirken
vokser raskt. Bær vitnesbyrd om at Herren ønsker at hver enkelt av oss skal virke i
hans rike mens det vokser. Oppfordre klassens medlemmer til å erkjenne og verd-
sette de forskjellige egenskaper, talenter og erfaringer som hvert enkelt wards- eller
grensmedlem bidrar med i Herrens tjeneste.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

Ungdomsaktivitet

Skriv følgende ord på ordstrimler eller på tavlen: Ananias, myndighet, ond, øyne, Den
hellige ånd, lys, forkynne, skjell, forferdet, redskap, røst.

La klassemedlemmene studere Ap.gj. 9:1–22 og finne disse ordenes betydning og
rekkefølge i historien om Saulus’ omvendelse. La dem deretter fortelle historien og
bruke alle ordene.
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå at evangeliet er for alle mennesker og at Kir-
ken ledes ved fortsatt åpenbaring.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Ap.gj. 10:1–11:18. En engel viser seg for Kornelius i et syn og ber ham sende
bud etter apostelen Peter. Peter får i et syn vite at evangeliet skulle forkynnes
for hedningene (de som ikke var jøder). Han drar til Cæsarea for å undervise
Kornelius og hans familie og venner. Den hellige ånd faller over Kornelius og
andre, og de blir døpt. Noen av Kirkens medlemmer kritiserer Peter for at han
underviser hedninger, men når han forteller om sitt syn, godtar de det som
åpenbaring til Kirken.

b. Ap.gj. 12. Kong Herodes dreper Jakob og setter Peter i fengsel. De hellige ber
om at Peter må bli løslatt, og en Herrens engel befrir ham. Herodes blir slått
av en Herrens engel og dør.

c. Ap.gj. 13–14. Saulus (nå kjent som Paulus) og Barnabas foretar sin første
misjonsreise og oppretter Kirken blant hedningene i flere byer.

d. Ap.gj. 15:1–35. Noen jødiske hellige forkynner at hedninger som slutter seg til
Kirken, må rette seg etter Moseloven, også omskjærelsen for menn. Apostlene
beslutter at Herren ikke krever dette.

2. I leksjonen kan du godt bruke et kart som viser Paulus’ første misjonsreise.

3. Forslag til undervisning: Eldste Gordon B. Hinckley har sagt: «Elevene fortjener
mer enn din kunnskap. De fortjener og hungrer etter din inspirasjon. De ønsker
den varme glød som personlige forhold gir. Dette har alltid vært en god lærers
adelsmerke» (i Conference Report, okt. 1965, s. 52). Overvei i ydmykhet hvordan
du kan utvikle og vise kjærlighet til hvert enkelt klassemedlem. (Se Undervisning
– intet større kall, 6–7, 29, 167.)

Forslag til 
undervisningsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Gi følgende nøkkelord, et om gangen, og be klassen finne ut hvilken viktig begi-
venhet i Kirkens historie de refererer til:

1. Åpenbaring
2. 8. juni 1978
3. President Spencer W. Kimball
4. Prestedømmet
5. Offisiell erklæring – 2

La klassen slå opp på Offisiell erklæring – 2 (bakerst i Lære og pakter) og lese annet
avsnitt for seg selv. (Det begynner med «I begynnelsen av juni».) Påpek at Offisiell
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erklæring – 2 inneholder åpenbaringen som gjorde prestedømmet tilgjengelig for
alle verdige mannlige medlemmer av Kirken.

Hvis noen i klassen husker dagen da åpenbaringen ble kunngjort, ber du dem
beskrive hva de følte da de fikk høre om den.

• Hvem gjorde prestedømmet tilgjengelig for alle verdige mannlige medlemmer
av Kirken? (Herren.) Hvordan gjorde Herren sin vilje kjent for Kirken? (Han
åpenbarte den til profeten, som så kunngjorde den for Kirkens medlemmer.)
Hvilken innvirkning fikk denne åpenbaringen på Kirken?

Forklar at denne åpenbaringen er et eksempel på hvordan Herren fortsetter å lede
sin kirke ved åpenbaring. Denne leksjonen omhandler en lignende åpenbaring
som ble gitt til Kirkens medlemmer like etter Jesu Kristi oppstandelse.

Når du underviser i følgende skriftsteder, understreker du hvor viktig det er med
fortsatt åpenbaring fra Herren til hans kirke. Oppfordre klassens medlemmer til å
bære vitnesbyrd om fortsatt åpenbaring.

1. Peter får i et syn vite at evangeliet skulle forkynnes for hedningene.

Drøft Ap.gj. 10:1–11:18. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers.

• Hva slags mann var Kornelius? (Se Ap.gj. 10:1–2, 30–31.) Han var en rettskaffen
mann som trodde på Gud, men han var en hedning, eller ikke-jøde.) Hva var
engelens budskap til Kornelius? (Se Ap.gj. 10:3–6.) Hvordan reagerte Kornelius
på dette budskapet? (Se Ap.gj. 10:7–8, 33.) Hvorfor er det viktig å handle straks
på instruksjoner eller tilskyndelser fra Gud?

• Mens Kornelius’ menn var på vei til Joppe, fikk Peter et syn (Ap.gj. 10:9–16.) Hva
så Peter i dette synet? (Se Ap.gj. 10:11–12.) Hva ble Peter bedt om å gjøre? (Se
Ap.gj. 10:13.) Hvorfor vegret Peter seg? (Se Ap.gj. 10:14. Han hadde ikke lyst til å
spise dyr som etter Moseloven ble regnet som urene.) Hva var Herrens svar på
Peters bekymringer? (Se Ap.gj. 10:15–16.)

• Da Peter møtte Kornelius, forsto han sin drøm. Hva betydde den? (Se Ap.gj.
10:28, 34–35. Evangeliet var for alle mennesker, ikke bare jødene. Forklar at
«Gud [gjør ikke] forskjell på folk» betyr at Gud vil gi alle mennesker anledning
til å få velsignelsene som man kan oppnå ved frelsesplanen.) Hvorfor var hed-
ningene i drømmen representert ved urene dyr? (Jødene mente hedningene var
åndelig uverdige eller urene, som dyrene som Moseloven forbød jødene å spise.
Ved å si at dyrene i drømmen nå var «renset», fortalte Herren Peter at evangeliet
nå skulle forkynnes for alle mennesker.)

• Da Peter hadde forklart sin drøm, begynte han å undervise Kornelius og hans
venner. Hva lærte han dem i sin første preken? (Se Ap.gj. 10:36–43.) Hva skjedde
mens Peter forkynte? (Se Ap.gj. 10:44, 46.) Hvorfor overbeviste dette Peter om at
Kornelius og hans venner skulle døpes? (Se Ap.gj. 10:47–48, se også Ap.gj. 11:15–17.

• Hvordan reagerte enkelte medlemmer av Kirken da de hørte at Peter hadde for-
kynt evangeliet for hedninger? (Se Ap.gj. 11:1–3.) Hvorfor ble disse medlemmene
forferdet? (De regnet ikke hedningene for å være en del av Guds utvalgte folk.)

• Hvordan forandret Kirkens medlemmer mening da Peter fortalte dem om sitt
syn og sine erfaringer med Kornelius? (Se Ap.gj. 11:4–18.) Hva skulle vi gjøre når
vi får nye instruksjoner fra våre ledere i Kirken, selv om vi i utgangspunktet mis-
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liker instruksjonene eller finner dem vanskelige å forstå? (Se Johannes 7:17,
2. Nephi 28:30, L&p 6:11, 14–15.)

• Hvorfor var Peter den som fikk åpenbaringen om å forkynne evangeliet for hed-
ningene? (Han var Kirkens leder på den tiden.) Hvem får i dag åpenbaring for
hele Kirken? Hvorfor er det viktig å ha bare én person som får åpenbaring for
hele Kirken? (Se L&p 43:2–6.)

2. Peter blir ved et mirakel befridd fra fengslet.

Les og drøft utvalgte vers fra Ap.gj. 12.

• Kong Herodes drepte apostelen Jakob og kastet deretter Peter i fengsel og satte
ham under sterk bevoktning (Ap.gj. 12:1–4). Hvordan reagerte Kirkens medlem-
mer på at Peter ble satt i fengsel? (Se Ap.gj. 12:5.) Hvordan kan våre bønner
hjelpe profeten og andre ledere i Kirken i dag? (Se L&p 43:12, 93:51, 107:22.)

President Joseph F. Smith har sagt: «Det skulle aldri gå en dag uten at alle de
mennesker som utgjør Kirken, skulle heve sin røst og be Herren om å oppholde
sine tjenere» (Læresetninger i evangeliet, s. 193.)

• Hvordan slapp Peter ut fra fengslet? (Se Ap.gj. 12:6–10.) Ved hvilke andre anled-
ninger har Herren på en mirakuløs måte bevart en persons liv til vedkommende
har utført sin misjon på jorden? (Eksempler fra Skriften er bl.a. Daniel, Sadrak,
Mesak og Abed-Nego, Abinadi, Alma og Amulek, og Joseph Smith.)

• Hva skjedde med kong Herodes etter at Peter unnslapp? (Se Ap.gj. 12:21–23.)
Sammenlign det som skjedde med Herodes med det som skjedde med Kirken,
som beskrives i neste vers (Ap.gj. 12:24). Hvordan har du sett Kirken blomstre til
tross for enkelte menneskers forsøk på å tilintetgjøre den?

3. Saulus (nå kjent som Paulus) og Barnabas forkynner evangeliet for hed-
ningene.

Les og drøft utvalgte vers fra Ap.gj. 13–14. Hvis du bruker kartet, peker du ut ste-
dene Paulus og Barnabas besøkte etter hvert som dere snakker om dem.

• Hva viser kallet av Saulus og Barnabas om hvordan medlemmer av Kirken kalles
til Guds tjeneste? (Se Ap.gj. 13:1–3. Drøft behovet for bønn og faste, åpenbaring
og prestedømsmyndighet når medlemmer skal kalles til tjeneste i Kirken.) Hvilke
erfaringer har hjulpet deg å vite at kall i Kirken inspireres av Ånden?

• Forstanderne ved synagogen i Antiokia ba Paulus tale på sabbatsgudstjenesten
(Ap.gj. 13:14–15). Hva var Paulus’ hovedbudskap? (Se Ap.gj. 13:23–31, 38–41.)
Hvordan reagerte hedningene i Antiokia på misjonærene og deres budskap?
(Se Ap.gj. 13:42–44, 48.) Hvorfor forfulgte noen av jødene Paulus og Barnabas?
(Se Ap.gj. 13:45–47.)

• Hvordan reagerte folket i Lystra da Paulus helbredet den vanføre mannen?
(Se Ap.gj. 14:8–13. Forklar at Jupiter og Merkur var falske guder som folket tilba.)
Hvordan reagerte Paulus og Barnabas på denne ros og oppmerksomhet?
(Se Ap.gj. 14:14–18.) Påpek at sanne forkynnere av Guds ord alltid søker å gi Gud
æren og vende oppmerksomheten bort fra seg selv. Hvordan har du sett dagens
ledere i Kirken demonstrere denne holdning?

• I hver by som Paulus og Barnabas besøkte, fant de mennesker som var ivrige
etter å ta imot evangeliet, men de fant også mennesker som forfulgte dem og
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satte andre opp mot Kirken (se Ap.gj. 13:43–45, 50, 14:1–6, 19.) Hvorfor dro Pau-
lus og Barnabas tilbake til alle byene, selv om de var blitt forfulgt der? (Se Ap.gj.
14:21–23. De hadde opprettet grener av Kirken i byene, og de dro tilbake for å
oppmuntre og lære opp de nye medlemmene i disse grenene.) Hva kan vi gjøre
for å støtte nye medlemmer av vårt ward eller vår gren?

President Gordon B. Hincley har sagt: «Med et stadig økende antall konvertitter
må vi gjøre en stadig kraftigere innsats for å hjelpe dem å finne seg til rette. Hver
enkelt av dem trenger tre ting: en venn, en ansvarsoppgave og næring i form av
‘Guds gode ord’ (Moroni 6:4). Det er vår plikt og anledning å sørge for disse
ting» (i Lys over Norge, juli 1997, s. 47).

4. Apostlene tar beslutning om at hedninger ikke trenger å følge Moseloven.

Les og drøft utvalgte vers fra Ap.gj. 15:1–35.

• Hvilken strid dro Paulus og Barnabas til Jerusalem for å få slutt på? (Se Ap.gj.
15:1–2. Forklar at omskjæring var et symbol på hele Moseloven. En omskåret
mann var en som holdt loven. Selv om Jesus Kristus hadde oppfylt Moseloven,
praktiserte noen jødiske kristne den fremdeles og ville at hedninger som konver-
terte, også skulle gjøre det.) Hvordan fikk de slutt på striden? (Etter en grundig
drøftelse tok apostlene sin beslutning ved inspirasjon om ikke å kreve omskjæ-
relse.)

• Hvordan viser hendelsene som beskrives i Ap.gj. 15:6–31, mønsteret for hvordan
avgjørelser om Kirkens regler og fremgangsmåter tas?

a. Kirkens ledere kommer sammen og overveier saken (vers 6).
b. De drøfter saken grundig (vers 7–21).
c. De tar en avgjørelse i overensstemmelse med Herrens vilje (vers 19–21).
d. Den hellige ånd bekrefter at avgjørelsen er riktig (vers 28).
e. Avgjørelsen kunngjøres for de hellige så de kan støtte den (vers 22–31).

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at Kirken alltid har vært ledet ved åpenbaring fra Gud og at det
fortsatt gis åpenbaring i dag. Oppfordre klassens medlemmer til å følge rådene fra
den levende profet og andre ledere i Kirken.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

Den verdensomspennende kirken

For å vise klassen hvordan Kirken har vokst, viser du et verdenskart. Pek på områ-
der der det bodde medlemmer av Kirken på Kornelius’ tid (dagens Israel, Tyrkia,
Hellas og omkringliggende områder). La deretter klassemedlemmer peke på områ-
der der det bor medlemmer av Kirken i dag. Forklar at ved inngangen til 1998
hadde Kirken over ti millioner medlemmer i 162 land og territorier. Over 57 000
misjonærer arbeidet i 116 land og snakket 45 hovedspråk og dessuten mange dialek-
ter. (Du kan kanskje finne ferskere statistikk i Kirkens tidsskrifter.)
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å lære av Paulus’ læresetninger hvordan vi skal dele
evangeliet med andre og hvordan vi skal leve som hellige.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Ap.gj. 15:36–41, 16, 17:1–15, 18:1–22. Etter at striden om hedninger som kon-
verterte og Moseloven er løst, forbereder Paulus og Barnabas seg til sin annen
misjonsreise. De blir ikke enige om en misjonærledsager, og bestemmer seg
for å skille lag. Paulus tar med seg Silas og Timoteus og begynner misjonærar-
beid i Makedonia og Hellas. De blir ofte forfulgt, men omvender mange men-
nesker.

b. Ap.gj. 17:16–34. Paulus besøker Aten og ser hele byen opptatt av avgudsdyr-
king. Han vitner for Atens filosofer og forkynner på Areopagos om hvordan
Gud er, menneskenes enhet som Guds avkom og oppstandelsen.

c. 1. og 2. Tessalonikerbrev. Paulus skriver to brev til de hellige i Tessalonika, en
by i Makedonia. Han gir dem råd med hensyn til å dele evangeliet med andre,
forberede seg til det annet komme og leve som hellige.

2. Tilleggslesning: 1. Korinterbrev 2:4–5, 10–13.

3. Hvis følgende materiell er tilgjengelig, kan du godt bruke det i leksjonen:

a. Et kart som viser Paulus’ annen misjonsreise (kart over misjonsreisene finnes
bak i Bibelen).

b. «Det annet komme», et 3 min.segment av videoen Det nye testamente
(56914 170).

4. Forslag til undervisning: Når medlemmene kommer til klassen, er de ansvarlige
for å være forberedt til å stille spørsmål, bidra med innsikt, fortelle om erfaringer
og bære vitnesbyrd. Oppfordre klassemedlemmene til å forberede seg til klassen
ved å studere Skriften og be hver dag. Gi uttrykk for at du er interessert i med-
lemmenes bidrag i klassen og at du setter pris på dem.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Fortell følgende historie:

Mens John Morgan bodde sammen med familien Heywood i Salt Lake City på slut-
ten av 1800-tallet, drømte han en natt at han dro nedover en vei i Georgia. Han
kjente veien igjen, for han hadde brukt den ofte som soldat i den amerikanske bor-
gerkrigen. Han kom til et veidele og så Brigham Young stå der. Selv om veien til
høyre førte til neste by, ba president Young ham dra til venstre.
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Morgan, som ikke var medlem av Kirken på den tiden, fortalte søster Heywood om
drømmen, og spurte hva hun mente om den. Hun sa hun trodde han skulle slutte
seg til Kirken og reise på misjon til sydstatene, og at han en gang skulle befinne seg
på veien han hadde sett i drømmen. Når det skjedde, skulle han huske Brigham
Youngs råd og dra til venstre.

Mange år senere, etter at John Morgan var blitt døpt og kalt som misjonær til syd-
statene, kom han til veidelet han hadde sett i drømmen. Han husket rådet om å ta
av til venstre, og gjorde det. Etter en time befant han seg ved inngangen til Hey-
wood-dalen – et vakkert sted med samme navn som familien som han bodde hos
da han fikk drømmen flere år tidligere.

Mens han dro gjennom dalen og forkynte, fant han at folket her var godt forberedt
til å høre evangeliet. Etter å ha hørt ham forkynne, nevnte flere familier at en frem-
med hadde kommet gjennom dalen ti dager tidligere og bedt om lov til å merke
biblene deres. Den fremmede hadde sagt at en annen budbringer skulle komme og
forklare de merkede skriftstedene for dem. John Morgan hadde forklart disse mer-
kede skriftstedene da han forkynte evangeliet. De neste ukene underviste og døpte
eldste Morgan alle de 23 familiene i dalen, bortsett fra tre. (Bryant S. Hinckley: The
Faith of Our Pioneer Fathers [1956], 242–44.)

• Hva bidro til John Morgans suksess som misjonær? (Svarene kan omfatte at han
var villig til å arbeide hardt, han lyttet til Ånden, og folkets hjerter var blitt for-
beredt til å ta imot evangeliet.)

Forklar at denne leksjonen handler om apostelen Paulus, som, på samme måte som
John Morgan, lyttet til Ånden og ble en vellykket misjonær. På sin annen misjons-
reise ble Paulus utsatt for mange forfølgelser, men han fant også mange mennesker
som var beredt til å ta imot Jesu Kristi evangelium.

Når du underviser om Paulus’ annen misjonsreise, drøfter dere hva vi kan lære av
Paulus om å forkynne evangeliet, forberede oss til å lære evangeliet og styrke vårt
vitnesbyrd.

1. Paulus, Silas og Timoteus forkynner gjennom hele Makedonia og Hellas.

Drøft Ap.gj.15:36–41,16,17:1–15,18:1–22. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers.
Du kan godt minne klassen på at Apostlenes gjerninger ble skrevet av Lukas. Han
reiste tydeligvis sammen med Paulus på noen av dennes misjonsreiser, for han bru-
ker ofte ord som vi når han omtaler Paulus og hans misjonærledsagere (Ap.gj. 16:10).

• På sin annen misjonsreise forkynte Paulus i mange makedonske og greske byer,
deriblant Filippi, Tessalonika, Berøa, Korint og Aten. (Pek på disse byene på kar-
tet.) Hvordan ledet Ånden Paulus og hans ledsagere på reisen? (Se Ap.gj. 16:6–10,
18:9–11.) Hvordan har Ånden ledet din innsats for å tjene Herren?

• Skriften forteller at Lydia hørte og trodde Paulus’ ord fordi Herren hadde åpnet
hennes hjerte (Ap.gj. 16:14–15). Hvorfor er et åpent hjerte nødvendig for å bli
omvendt til evangeliet? (Se Mosiah 2:9, L&p 64:34.) Be klassemedlemmer fortelle
om erfaringer med at Herren har åpnet deres hjerte (eller hjertet til en de kjen-
ner) for evangeliet.

• Hvorfor ble Paulus og hans ledsagere satt i fengsel i Tyatira? (Se Ap.gj. 16:16–24.)
Hvordan ble de utfridd? (Se Ap.gj. 16:25–26.) Hvordan brukte de denne erfa-
ringen som en anledning til å misjonere? (Se Ap.gj. 16:27–34.) Kan du nevne
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noen andre eksempler, fra Kirkens historie eller fra ditt eget liv, på at forfølgelse
har ført til noe godt?

• Hva lærte Paulus folket i Tessalonika da han tilbragte tre sabbater i synagogen
sammen med dem? (Se Ap.gj. 17:1–3.) Hva førte Paulus’ forkynnelse i Tessalonika
til? (Se Ap.gj. 17:4–10.)

• Hvordan mottok folk i synagogen i Berøa Paulus’ forkynnelse? (Se Ap.gj.
17:10–12.) Hvordan kan vi utvikle et «edlere sinn» for å lære evangeliet?

2. Paulus forkynner for atenske filosofer på Areopagos.

Les og drøft utvalgte vers fra Ap.gj. 17:16–34. Forklar at Paulus etter å ha dratt fra
Berøa kom til Aten, som da var et senter for verdens kultur. Filosofer der så på Gud
som et abstrakt vesen eller en abstrakt kraft, og ikke som våre ånders bokstavelige
far. De tilba Guds skaperverk istedenfor Gud selv. De erstattet åpenbaring med
resonnering og debatt og vurderte menneskers visdom høyere enn Guds sannheter.

• Filosofene i Aten «ga seg ikke tid til annet enn å fortelle eller høre nytt» (Ap.gj.
17:21). Hvordan kommer denne tendensen til uttrykk i dag? Hvilke farer kan
være forbundet med å alltid søke å «høre nytt»?

• Hva lærte Paulus atenerne om Gud? (Se Ap.gj. 17:22–31.) Hvorfor er det viktig å
vite at «vi er [Guds] slekt»? (Ap.gj. 17:28.) Hvordan kan en forståelse av Guds
sanne vesen og hans rolle som vår Fader hjelpe oss å elske og tilbe ham?

• Paulus imøtegikk filosofenes resonnering og logikk med et oppriktig vitnesbyrd
om Gud, vår Fader. Hvorfor er et oppriktig vitnesbyrd mer overbevisende enn
logikk og resonnering når man forkynner evangeliet? (Se 1. Korinterbrev 2:4–5,
10–13.)

• Hvorfor lyttet filosofene til Paulus? (Se Ap.gj. 17:18–21.) Hvordan tror du dette
motivet virket inn på deres svar på Paulus’ budskap? (Se Ap.gj. 17:32–33.) Hvor-
dan kan vi forberede oss til å høre og forstå Kirkens lederes ord?

3. Paulus skriver brev med råd til de hellige i Tessalonika.

Les og drøft utvalgte vers fra 1. og 2. Tessalonikerbrev.

• Paulus var opptatt av de hellige i Tessalonika, men kunne ikke dra tilbake og
besøke dem, så han sendte Timoteus (1. Tessalonikerbrev 2:17–18, 3:1–2, 5–7).
Etter at Timoteus var kommet tilbake, skrev han to brev med råd og oppmun-
tring til de hellige i Tessalonika. Hva kan vi lære av Paulus’ innsats for de nye
medlemmene av Kirken?

• Hva lærer Paulus i 1. Tessalonikerbrev 1:5 og 2:2–12 om hvordan man skal for-
kynne evangeliet for andre? (Skriv klassens svar på tavlen.) Hvordan har du fått
hjelp til å forkynne evangeliet ved å følge disse prinsippene?

• Hvilke bekymringer for de hellige i Tessalonika reflekteres i Paulus’ forklaring av
det annet komme? (Se 1. Tessalonikerbrev 4:13–18, 5:1–3.) Hva fortalte Paulus
tessalonikerne skulle skje før det annet komme? (Se 2. Tessalonikerbrev 2:1–4.)
Hvordan ble denne profetien oppfylt? (Se L&p 1:15–16, 112:23, Joseph Smith—
Historie 1:19.)

• Hva sa Paulus til de hellige i Tessalonika at de skulle gjøre for å forberede seg til
det annet komme? (Se 1. Tessalonikerbrev 5:4–8.) Hva skulle vi gjøre for å forbe-
rede oss til det annet komme?
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Hvis du benytter videoinnslaget «Det annet komme», viser du det nå. Gjennomgå
kort eldste Packers og eldste Maxwells råd om å forberede seg til Det annet komme,
men ikke være så opptatt av når det vil skje.

• Hvilket råd ga Paulus tessalonikerne med hensyn til å leve som hellige? (Se1. Tes-
salonikerbrev 4:9–12, 5:11–22.) Skriv klassens svar på tavlen. Etter Åndens veiled-
ning drøfter dere noen av rådene du har skrevet opp. Diskusjonen kan omfatte
hvordan vi mer fullstendig kan følge rådene og hvordan vi blir velsignet når vi
gjør det.

Konklusjon Bær vitnesbyrd om sannhetene Paulus forkynte om hvilke egenskaper fremgangs-
rike misjonærer og siste- dagers-hellige med medfølelse skulle ha. Oppfordre klas-
sen til å søke å utvikle disse egenskaper så de kan være med på å forberede seg selv
og andre på Herrens annet komme.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

Forkynn evangeliet med den rette holdning

La klassen lese 1. Tessalonikerbrev 2:2–3. Påpek at Paulus sa at evangeliet skulle for-
kynnes med mot og uten svik eller bedrag. Eldste James E. Talmage tilføyde at vi fri-
modig skulle forkynne sannheten uten å kritisere eller angripe andre menneskers
trosoppfatninger. Les eller fortell følgende historie for å illustrere dette:

Mens eldste Talmage var student, kom en gang en mann bort til ham og ville selge
ham en alle tiders oljelampe. Eldste Talmage hadde allerede en lampe som han syn-
tes var tilfredsstillende, men lot lampeselgeren komme opp på rommet hans for å
demonstrere den.

«Vi kom inn på mitt rom, og jeg satte en fyrstikk bort til den veltrimmede lampen
min. Den besøkende kom med rosende ord. Det var den beste lampen av sitt slag,
sa han, og han hadde aldri sett en bedre trimmet lampe. Han skrudde veken opp og
ned, og sa at den var perfekt innstilt.

‘Nå,’ sa han, ‘vil jeg med din tillatelse tenne min lampe,’ og han tok den frem fra
sekken sin. . . Lyset opplyste det borteste hjørne av rommet mitt. Den klare flam-
men gjorde lyset i min lampe svakt og blekt. Inntil denne stunden med en overbe-
visende demonstrasjon hadde jeg ikke vært klar over hvilket mørke jeg hadde
bodd, arbeidet, studert og strevet i.»

Eldste Talmage kjøpte den nye lampen, og han sa senere noe om hva vi kan lære av
lampeselgeren i forbindelse med å forkynne evangeliet: «Mannen som ville selge
en lampe, kritiserte ikke min. Han satte sitt større lys ved siden av mitt mer
beskjedne lys, og jeg skyndte meg å skaffe meg det.

Misjonærene som tjenestegjør i Jesu Kristi Kirke i dag, blir sendt ut, ikke for å
angripe eller latterliggjøre menneskenes trosoppfatninger, men for å vise verden et
klarere lys, som gjør at røken fra den svake, blafrende flammen som menneskenes
trosbekjennelser er, blir tydelig. Kirkens verk er konstruktivt, ikke destruktivt.» 
I Albert L. Zobell jr.: Story Gems [1953], s. 45–48, se også The Parables of James E.
Talmage, red. Albert L. Zobell jr. [1973], s. 1–6.)
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Formål Å oppmuntre klassens medlemmer til å søke tilskyndelser fra Den hellige ånd og
unngå holdninger og handlinger som vil holde dem fra å få slike tilskyndelser.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Ap.gj. 18:23–19:41. Paulus legger ut på sin tredje misjonsreise. Akvilas og Pri-
skilla forkynner evangeliet for Apollos. Paulus underviser, døper og overdrar
Den hellige ånds gave til troende i Efesus. Demetrius og de andre sølvsme-
dene hisser opp folket i Efesus mot Paulus.

b. Ap.gj. 20. Paulus drar fra Efesus og forkynner i Makedonia og Hellas. På vei til-
bake til Jerusalem holder han en avskjedstale for Kirkens ledere fra Efesus, og
advarer mot frafall.

c. Galaterbrevet. Paulus skriver et brev og irettesetter galaterne fordi de hadde
gått tilbake til Moseloven. Han minner dem om at det er nødvendig å tro på
Jesus Kristus, og oppfordrer dem til å søke Åndens frukter.

2. Du kan godt bruke et kart over Paulus’ tredje misjonsreise (kart bak i Bibelen) i
leksjonen.

3. Forslag til undervisning: Noen av de beste historier og eksempler er dem som
kommer fra ditt eget liv. Sett din lit til at Ånden hjelper deg å vite hvilken av
dine erfaringer som vil være passende og nyttig å gi klassemedlemmene del i.
(Se Undervisning – intet større kall, s. 87, 127.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Be klassens medlemmer tenke på et talent eller en ferdighet (som f.eks. å spille et
instrument, sy, skrive eller spille fotball e.l.) som de en gang har utviklet, men ikke
har benyttet på lenge. Spør:

• Ville du følt deg vel med å bruke dette talentet eller denne ferdigheten i dag?
Hvor godt ville du greid det? Hva ville du vært nødt til å gjøre for å kunne bruke
dette talentet eller denne ferdigheten like godt som du gjorde tidligere? (Hvis
ingen i klassen kan tenke seg et slikt talent eller en slik ferdighet, kan dere drøfte
et eksempel fra ditt eget liv.)

Påpek at det å gjenkjenne Den hellige ånds tilskyndelser kan regnes som et åndelig
talent eller en åndelig ferdighet. Jo mer vi bruker dette talentet, desto bedre blir vi
til det.

• Hvordan kan vi utvikle evnen til å gjenkjenne tilskyndelsene fra Den hellige
ånd? (Svarene kan bl.a. være ved å leve rettskaffent, ved å søke inspirasjon ved
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Den hellige ånd og ved å følge tilskyndelsene når vi får dem.) Hva vil skje hvis vi
utvikler denne evnen og deretter forsømmer den?

Forklar at dagens diskusjon av Paulus’ tredje misjonsreise og hans brev til galaterne
vil omfatte en diskusjon av situasjoner der vi må følge Den hellige ånds tilskyndel-
ser og hvordan vi kan bli velsignet ved å gjøre det.

Velg ved bønnens hjelp skriftstedene og spørsmålene som best vil dekke klassemed-
lemmenes behov. Drøft hvordan disse skriftstedene angår dagliglivet. Oppfordre
klassens medlemmer til å fortelle om erfaringer som har forbindelse med prinsip-
pene i skriftstedene.

1. Paulus underviser, døper og overdrar Den hellige ånd til troende i Efesus.

Drøft Ap.gj. 18:23–19:41. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers. Forklar at etter at
Paulus kom tilbake fra sin annen misjon, tilbragte han litt tid i Antiokia, og deret-
ter reiste han ut på en tredje misjon (Ap.gj. 18:22–23). På sin tredje misjon brukte
han det meste av tiden – nesten tre år – til å forkynne i Efesus. (Hvis du bruker kar-
tet, viser du hvor Paulus var til enhver tid mens dere drøfter hans tredje misjons-
reise.)

• Apollos var en jøde som kjente til dåpen slik døperen Johannes forkynte den,
men ikke kjente til Den hellige ånds gave. Da Akvila og Priskilla, to medlemmer
av Kirken som var i Efesus, hørte Apollos forkynne, «la [de] Guds vei nøyere ut
for ham» (Ap.gj. 18:26). Hvilke egenskaper gjorde Apollos lærevillig? (Se Ap.gj.
18:24–28.) Hvordan gjorde disse egenskapene ham også til en god lærer? Hvor-
dan kan vi utvikle disse egenskapene?

• Hvilken åndelig tilkjennegivelse fant sted da noen av efeserne fikk Den hellige
ånds gave? (Se Ap.gj. 19:6.) Ved hvilke andre anledninger hadde denne slags til-
kjennegivelse funnet sted? (Se Ap.gj. 2:1–4, 10:44–46. Apostlene talte i tunger da
de fikk Den hellige ånds gave på pinsedagen. Flere hedninger i Cæsarea talte
også i tunger etter at Peter hadde fått et syn om at evangeliet skulle forkynnes
for hedningene.) Hvilke tilkjennegivelser ved Den hellige ånd oppleves ofte i
dag? (Se noen eksempler i L&p 6:15, 23, 8:2, se også 1. Kongebok 19:12.)

• Hvorfor forlot Paulus synagogen i Efesus og begynte å undervise i Tyrannus’
skole? (Se Ap.gj. 19:8–9.) Hvordan skulle vi reagere overfor mennesker som kriti-
serer eller opponerer mot evangeliet? (Se 3. Nephi 11:29–30.)

Eldste Marvin J. Ashton har sagt: «Når andre er uenige i vårt standpunkt, bør vi
ikke argumentere, ta igjen med samme mynt eller krangle med dem.. . Det er
vårt ansvar å forklare vårt standpunkt ved å appellere til fornuften, benytte
vennlig overtalelse og legge frem riktige kjensgjerninger. Det er vårt ansvar å stå
fast og ubøyelig når det gjelder de moralske spørsmål i tiden og evangeliets evige
prinsipper, men uten å trette med noe menneske eller noen organisasjon. Strid
bygger murer og setter opp barrierer. Kjærlighet åpner dører. . . Strid har aldri
vært og vil aldri bli alliert med fremgang» (i Lys over Norge, okt. 1978, s. 12–13).

• Hvorfor ble Demetrius og andre sølvsmeder opprørt over Paulus’ forkynnelse?
(Se Ap.gj. 19:23–28. De lagde og solgte Artemis-templer (viet til den falske gudin-
nen Artemis eller Diana), og var redde for å miste kunder når Paulus hjalp folk å
omvende seg til Jesu Kristi evangelium.) Hvordan kan opptatthet av materiell
rikdom eller andre verdslige interesser virke inn på vår lojalitet overfor Gud?
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Hvordan kan slike bekymringer virke inn på vår evne til å høre Åndens tilskyn-
delser?

• Sammenlign den holdning Demetrius og sølvsmedene hadde med holdningen
til efeserne, som brente sine trolldomsbøker da de begynte å følge Jesus Kristus
(Ap.gj. 19:18–19). Hvordan kan vi bevare et riktig perspektiv på verdslige eien-
deler?

2. Paulus holder avskjedstale for Kirkens ledere fra Efesus.

Les og drøft utvalgte vers fra Ap.gj. 20. Forklar at Paulus dro fra Efesus og reiste
gjennom Makedonia og Hellas og forkynte evangeliet. Han planla å komme tilbake
til Jerusalem til pinsefesten. På vei tilbake sendte han et sendebud som ba Kirkens
ledere i Efesus møte ham i Milet. Han holdt en rørende avskjedstale, og fortsatte så
sin reise.

• Hva la Paulus vekt på i sin avskjedstale, som han trodde ville bli hans siste anled-
ning til å tale til eldstene i Efesus? (Se Ap.gj. 20:28–35.) Hvem var de «glupende
ulver» som Paulus advarte mot? (Se Ap.gj. 20:29. Fiender av Kirken.) Hvem andre
advarte Paulus mot? (Se Ap.gj. 20:30. Medlemmer av Kirken som skulle falle fra
og forsøke å lede andre medlemmer bort.) Hvordan kan vi beskytte oss mot å
falle fra?

• Hva sa Paulus til eldstene i Efesus at de skulle gjøre for å bidra til å beskytte Kir-
kens medlemmer mot mennesker som skulle forsøke å lede dem bort fra Kirken?
(Se Ap.gj. 20:28, se også Johannes 21:15–17.) Hvordan kan vi bidra til å beskytte
Guds hjord mot «glupende ulver»?

• Paulus avsluttet sin tale til brødrene i Efesus med å minne dem på Herrens lære
om at «det er saligere å gi enn å ta imot» (Ap.gj. 20:35). Hvordan har du funnet
ut at dette stemmer?

3. Paulus refser de hellige i Galatia og gir dem råd.

Les og drøft utvalgte vers fra Paulus’ brev til galaterne. Forklar at mens Paulus var
på sin tredje misjonsreise, skrev han et brev til de hellige i Galatia, som for manges
vedkommende hadde gått tilbake til å holde Moseloven. Han refset dem som
trodde at frelse kunne komme ved de gjerninger Moseloven krevde istedenfor ved
tro på den Herre Jesus Kristus.

• Hva var formålet med Moseloven? (Se Galaterbrevet 3:23–26, Jakobs bok 4:4–5,
Mosiah 13:29–30. Herren ga israelittene denne loven for å hjelpe dem å minnes
ham og for å forberede dem til å motta frelse ved hans sonoffer.) Hvordan ble
Moseloven oppfylt? (Se 3. Nephi 15:2–5, Alma 34:10, 3. Nephi 9:19. Jesus opp-
fylte Moseloven ved sitt sonoffer, som mange av lovens ordinanser var symboler
på.)

• Paulus var forbauset over at de hellige i Galatia hadde gått tilbake til Moseloven
så snart etter at de hadde lært Jesu Kristi evangelium å kjenne (Galaterbrevet 1:6,
4:9). Hvorfor viste denne tilbakevendingen til Moseloven manglende tro på Her-
ren? (Se Galaterbrevet 2:16, 3:1–5, 5:1–6.)

• På Paulus’ tid forsøkte enkelte mennesker å forvrenge, eller forandre, Jesu Kristi
evangelium (Galaterbrevet 1:7–8). Kan dere nevne noe som tyder på slikt i vår
tid? Hvordan skulle vi reagere på forsøk på å forvrenge evangeliet?

135

Leksjon 32



• Hva kan Galaterbrevet 1:11–12 lære oss om hvordan vi får et vitnesbyrd om evan-
geliet? Hvorfor er det viktig at vårt vitnesbyrd er grunnlagt på åpenbaring fra
Jesus Kristus? (Du kan godt drøfte hvordan vitnesbyrd som bygger på andre
grunnlag, som f.eks. sosiale forhold eller intellektuell analyse, ofte ikke tåler at
troen prøves.)

• Paulus advarte galaterne mot å gjøre «kjødets gjerninger» (Galaterbrevet 5:19).
Hva er kjødets gjerninger? (Se Galaterbrevet 5:19–21.) Hva er konsekvensene av å
gjøre slike gjerninger? (Se Galaterbrevet 5:21.) Hva kan du gjøre denne uken for å
forbedre det åndelige miljø du lever i, til tross for den sterke utbredelse av kjø-
dets gjerninger i verden i dag?

• Paulus oppfordret galaterne til å søke fruktene, eller resultatene, av å leve ved
Ånden (Galaterbrevet 5:16, 25). Kan du nevne noen av disse fruktene? (Se Gala-
terbrevet 5:22–23.) Hvordan har du fått disse fruktene tilkjennegitt? Hva skulle
vi gjøre hvis vi føler at vi ikke har disse fruktene?

• Hva lærte Paulus galaterne om hvordan de skulle behandle sin neste? (Se Gala-
terbrevet 5:14, 6:2, se også Mosiah 18:8–10.) Hvordan kan vi «bær[e] hverandres
byrder»? På hvilken måte kommer vi nærmere Jesus Kristus når vi gjør det?

• Hva mente Paulus da han sa at «Gud lar seg ikke spotte»? (Se Galaterbrevet 6:7,
se også L&p 63:58. En betydning er at de som er ulydige mot Gud og ikke
omvender seg, spotter ham og vil bli straffet.) Hvordan spotter folk Gud i dag?

• Hva vil det si at «det et menneske sår, det skal han også høste»? (Se Galaterbrevet
6:7–9.) Hvordan angår dette prinsipp vår evne til å høre og følge Den hellige
ånds tilskyndelser? Hvordan angår det vårt forhold til andre mennesker? Hvor-
dan angår det andre situasjoner i livet?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at urettferdige holdninger og handlinger, som f.eks. strid, verds-
lighet og frafall, vil forhindre at vi får tilkjennegivelser fra Den hellige ånd. Men
hvis vi streber etter å leve rettskaffent og følge tilkjennegivelsene vi får, vil vår evne
til å gjenkjenne og følge tilkjennegivelser øke. Oppfordre klassens medlemmer til å
søke og følge tilkjennegivelser fra Den hellige ånd.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

Forkynn evangeliet slik Paulus gjorde det

• Hva kan vi lære av Paulus om forkynnelse av evangeliet? (Se Ap.gj. 19:8–10, 21,
20:7–12, 18–24, 27, 31, 35–36. Se også drøftingen av 1. Tessalonikerbrev 1:5 og
2:2–12 i leksjon 31.)

Skriv klassens svar på tavlen, og drøft hvordan vi kan følge Paulus’ eksempel i vår
forkynnelse.
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Formål Å inspirere klassens medlemmer til å søke de velsignelser man får ved å være for-
enet i Kristus, følge Ånden og være moralsk ren.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. 1. Korinterbrev 1:10–13, 3:1–11. Paulus formaner de hellige til å unngå strid og
være ett i sinn og tanke.

b. 1. Korinterbrev 1:17–31, 2:1–16. Paulus råder de hellige til å sette sin lit til
Ånden istedenfor verdens visdom og filosofier.

c. 1. Korinterbrev 3:16–17, 5, 6:9–20. Paulus formaner de hellige til å være
moralsk rene.

2. Tilleggslesning: 1. Korinterbrev 7–10.

3. Forslag til undervisning: Eldste Boyd K. Packer ga dette råd: «Det er av største
betydning at en lærer forstår at mennesket er godt på bunnen. Det er av største
betydning å vite at de er tilbøyelige til å gjøre det som er rett. En slik opphøyet
tanke bidrar til å styrke troen. Den gjør hele utslaget når vi står overfor våre egne
barn eller foran en klasse med unge mennesker for å undervise dem» (Teach Ye
Diligently [1975], s. 73).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Tegn en vei på tavlen, og tegn en bil eller et annet kjøretøy på veien. Les deretter
følgende opplevelse som eldste Joseph B. Wirthlin har fortalt om:

«En kveld mens søster Wirthlin og jeg kjørte på en fjellvei i øsende regnvær, med
hyppige innslag av tordenskrall og lynglimt, kunne vi nesten ikke se veien, hver-
ken rett foran oss eller til sidene. Mer enn noen gang før hadde jeg blikket stivt fes-
tet på de hvite strekene på veien. Så lenge som vi holdt oss innenfor dem, unngikk
vi – på den ene siden, å kjøre utfor veien og havne nede i den dype kløften – og på
den andre siden en frontkollisjon. Det ville ha vært meget farlig å krysse noen av
disse linjene. Da var det jeg tenkte: ‘Ville et fornuftig menneske svinge ut til venstre
eller høyre fra et kjørefelt, hvis han visste at det ville være livsfarlig? Hvis han
hadde livet kjært, ville han sikkert holde seg mellom disse strekene.’

Det liv vi lever, ligner svært meget på en slik kjøretur på en fjellvei. Hvis vi holder
oss innenfor strekene Gud har trukket opp, vil han beskytte oss, og vi kan komme
trygt frem til vårt bestemmelsessted» (i Lys over Norge, jan. 1991, s. 60).

Forklar at på den tiden da Paulus skrev sitt første brev til de hellige i Korint, hadde
noen av dem begynt å bevege seg uten for evangeliets streker. Denne leksjonen vil
omhandle Paulus’ formaninger om at de hellige skulle vende seg fra de veier de
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hadde begynt å forville seg ut på. Tegn disse strekene på tavlen, og vis hvordan
kjøretøyet svinger av veien. Der den første streken slutter, skriver du Strid og 
splittelse. Der den andre streken slutter, skriver du Stoler på verdens visdom. Der den
tredje streken slutter, skriver du Umoral.

Når du underviser i følgende skriftsteder, drøfter dere hvordan Paulus’ råd angår
vår tid og hvordan vi kan anvende hans læresetninger på oss selv.

1. Unngå strid og vær forenet.

Les og drøft 1. Korinterbrev 1:10–13, 3:1–11.

• Hvilket problem tok Paulus opp i 1. Korinterbrev 1:10–13? Hva vil det si at noen
hellige sa de holdt seg «til Paulus», noen «til Apollos», noen «til Kefas [Peter]» og
noen «til Kristus»? (Istedenfor å være forenet som tilhengere av Jesus Kristus,
delte noen av de hellige seg opp i grupper eller fraksjoner innenfor Kirken.)
Hvordan begår vi av og til samme feil? Kan du nevne noen konsekvenser av
denne slags splittelse? Hvordan innvirker splittelser og strid på vårt fellesskap
som Kristi disipler? (Se Mosiah 18:21–22, 3. Nephi 11:29–30, L&p 38:27.)

• Hva rådet Paulus de hellige til å gjøre for å bli mer forenet? (Se 1. Korinterbrev
1:10. Mens en i klassen leser dette verset, skriver du opp en del av Paulus’ råd på
tavlen som vist nedenfor.) Hvordan kan vi anvende dette rådet hjemme og i
Kirken?

a. «Før . . . samme tale.»
b. Ha ikke noen «splittelse blant dere».
c. «Vær . . . fast forenet i samme sinn og samme tanke.»

• Hvorfor hadde de hellige i Korint bare fått evangeliets «melk»? (Se 1. Korinter-
brev 3:1–4.) Hvorfor forhindrer strid at vi får evangeliets «fast[e] føde»? Hvordan
kan vi forberede oss til å få evangeliets «fast[e] føde»?

• Paulus sa at det er mange tjenere i evangeliet, men at Jesus Kristus er den eneste
sikre grunnvoll (1. Korinterbrev 3:5–11). Hvorfor er det viktig at vi har Frelseren
som grunnvoll for vår tro? (Se Helaman 5:12.)

2. Sett din lit til Ånden istedenfor verdens visdom.

Drøft 1. Korinterbrev 1:17–31, 2:1–16. La klassemedlemmer lese utvalgte vers.

• Paulus sa at Guds visdom vil gjøre «verdens visdom til dårskap» (1. Korinterbrev
1:18–21). Hvordan er Guds visdom forskjellig fra verdens visdom? (Se Jesaja
55:8–9, L&p 38:1–2.) Kan du nevne noen eksempler på at Guds visdom gjør ver-
dens visdom til dårskap?

• På hvilke måter kan verdslig lærdom være til velsignelse for oss? (Om nødvendig
forklarer du at verdslig betyr ikke-religiøs.) På hvilke måter kan den være en
snublesten for oss? Hvordan kan vi finne balanse mellom verdslig og åndelig
lærdom? (Se 2. Nephi 9:28–29.)

President Spencer W. Kimball forkynte: «Det er anledning til å få både [verdslig
og åndelig lærdom] samtidig. . . Hvis vi benytter vår tid på jorden til å samle
verdslig kunnskap og utelukker den åndelige, befinner vi oss i en blindgate, for
dette er tiden til å forberede seg til å møte Gud. Dette er tiden til å bygge opp tro,
få utført dåp, motta Den hellige ånd, få utført ordinanser. Sammen med dette
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programmet kan vi få verdslig lærdom, for selv i åndeverdenen etter døden kan
vår ånd fortsette å lære» (The Teachings of Spencer W. Kimball, red. Edward L.
Kimball [1982], s. 390).

• Hva mente Paulus da han sa at Gud hadde valgt «det dåraktige i verden . . . for å
gjøre det vise til skamme» og «det som er svakt i verden . . . for å gjøre det sterke
til skamme»? (1. Korinterbrev 1:27). Hvorfor velger Gud ofte «det som er svakt i
verden» til å utføre sine hensikter?

• Hvilke svakheter sto Paulus overfor når han forkynte evangeliet? (Se 1. Korinter-
brev 2:1–3.) Hvordan ble hans svakheter gjort til sterke sider? (Se 1. Korinterbrev
2:2, 4–5.) Hvordan har Herren hjulpet deg når du har følt deg utilstrekkelig eller
redd for å utføre hans verk?

• Hvordan sier Paulus at vi kan kjenne det som hører Gud til? (Se 1. Korinterbrev
2:10–13.) Hvorfor stoler vi av og til mer på vår egen visdom og vårt eget intellekt
enn på åpenbaring ved Ånden? Hvilke forskjeller har du merket mellom lærdom
som kommer ved Ånden og den lærdom som kommer kun gjennom intellektet?

Eldste Bruce R. McConkie har sagt: «Ren religion hører Ånden til og ikke bare
intellektet, og dens sannheter må bæres i tilhørernes hjerter ved Åndens kraft,
ellers forandres ikke menneskesjelen . . . og den som søker frelse, blir ikke leven-
degjort i Kristus» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 bind [1966–73], 2:318).

• Paulus forkynte at det er umulig for et «naturlig menneske» å motta det som
hører Gud til (1. Korinterbrev 2:14, 1930-oversettelsen). Hvorfor er det slik? Hva
må vi gjøre for å overvinne det naturlige menneske? (Se Mosiah 3:19.)

3. Vær moralsk ren.

Les og drøft utvalgte vers fra 1. Korinterbrev 3:16–17, 5, 6:9–20.

• Hva sammenlignet Paulus vårt legeme med? (Se 1. Korinterbrev 3:16–17,
6:19–20.) Hvorfor tror du dette er en passende sammenligning? Hva kan besudle
vårt legeme? Hva skulle vi gjøre for å behandle vårt legeme som et tempel?

• I sin advarsel mot mange alvorlige synder på hans tid, tok Paulus med flere sek-
suelle synder (1. Korinterbrev 6:9). Hva er Guds lov med hensyn til seksualmo-
ral? (Se L&p 42:23, 59:6.)

Eldste Richard G. Scott har sagt: «All seksuell intimitet utenfor ekteskapets bånd
– jeg mener all bevisst berøring av andres hellige, intime kroppsdeler, med eller
uten klær – er synd og forbys av Gud. Det er også en overtredelse å bevisst stimu-
lere disse følelsene i din egen kropp» (i Lys over Norge, jan. 1995, s. 36).

• Hvorfor er seksuelle synder så alvorlige? (Se nedenstående sitater.) Hvilke velsig-
nelser får man ved å være moralsk ren?

Eldste Joseph B. Wirthlin har sagt: «Ett av de mest utbredte bedrag i de senere år
er påstanden om at umoral er normalt og akseptabelt og uten negative konse-
kvenser. Sannheten er at umoral er den underliggende årsak til mye av den
lidelse og mange andre problemer som finnes i dag, bl.a. sykdomsepidemier,
abort, oppløste familier, familier uten far, og mødre som selv er barn» (i Lys over
Norge, jan. 1995, s. 74).

139

Leksjon 33



Eldste Boyd K. Packer har sagt: «[Satan] vet at denne skaperkraften ikke bare er
en liten del av planen, men nøkkelen til den. Han vet at hvis han kan lokke deg
til å bruke denne kraften for tidlig, bruke den for snart eller misbruke den på
noen måte, kan du komme til å miste dine muligheter til evig fremgang» (i Con-
ference Report, apr. 1972, s. 137).

• Paulus rådet de hellige til «ikke [å] ha samkvem med horkarer» (1. Korinterbrev
5:9). Hvordan kan dette råd angå oss? (Drøft hvordan de venner og former for
underholdning vi velger, kan påvirke vårt ønske og vår evne til å holde oss
moralsk rene.) Hvordan kan vi unngå umoralske innflytelser?

• Hvilke metoder bruker Satan for å forsøke å overbevise oss om at det finnes unn-
tak fra Guds morallover? (Se sitatet nedenfor.) Hvordan kan vi motstå disse fris-
telsene? Hvilken forsikring gir 1. Korinterbrev 10:13 oss mens vi streber etter å
motstå fristelser til å begå seksuell synd? Hvordan har du blitt velsignet når du
har søkt Herrens hjelp til å motstå fristelse?

Eldste Richard G. Scott har sagt: «Satan prøver å få oss til å tro at det er i orden
med en viss intim kontakt mellom personer som er enige om det, og som søker å
stimulere disse kraftige følelsene, og at hvis det blir holdt innen visse grenser, så
har ingen skade skjedd. Som et vitne for Jesus Kristus bærer jeg vitnesbyrd om at
det er fullstendig galt. . . Bestem hva du vil gjøre og hva du ikke vil gjøre. Når fris-
telser kommer, må du ikke forandre dine normer» (i Lys over Norge, jan. 1995,
s. 36).

• Hvilket løfte gir Jesu Kristi sonoffer dem som omvender seg fra seksuell synd? (Se
1. Korinterbrev 6:11, Jesaja 1:18, L&p 58:42.)

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at apostlene og profetene i vår tid, som Paulus, fortsetter å lære
oss hva vi skulle gjøre for å holde oss innenfor de grenser Herren har satt. Du kan
godt ganske kort ta for deg en nyere konferansetale der profeten eller en av apost-
lene talte om et emne Paulus tok opp i sitt brev til korinterne, som f.eks. unngå
strid, stole på Ånden eller holde seg moralsk ren. Hvis det passer slik, forteller du
hvordan du har blitt velsignet når du har anvendt råd fra Paulus eller en av apost-
lene eller profetene i de siste dager.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. «Det har Gud beredt for dem som elsker ham» (1. Korinterbrev 2:9)

• Hva er det vidunderligste eller vakreste du noen gang har sett eller opplevd?

La en i klassen lese 1. Korinterbrev 2:9. Bær vitnesbyrd om at velsignelsene som
Gud har beredt for oss hvis vi elsker ham og holder hans bud, er mer vidunderlige
enn noe vi kan tenke oss.

2. «Bror fører sak mot bror» (1. Korinterbrev 6:6)

Les og drøft 1. Korinterbrev 6:1–8.

• Hvordan avgjorde mange av de hellige i Korint sine tvister? (Se 1. Korinterbrev
6:1–8.) Hvordan skapte dette større uenighet? Hvordan kommer dette problemet
til uttrykk i dag? Hva kan vi lære av Paulus’ råd?
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå hvor viktig det er å etterleve læresetningene
i evangeliet og motta prestedømsordinanser.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. 1. Korinterbrev 11:1–3, 11–12. Paulus forkynner om menns og hustruers for-
hold til hverandre og til Herren.

b. 1. Korinterbrev 11:17–29. Paulus forkynner at nadverden er et symbol på Frel-
serens offer og at vi skulle minnes ham når vi tar del i den.

c. 1. Korinterbrev 12–14. Paulus forkynner at det er mange åndelige gaver og at
de alle er viktige for Kirken. Han forkynner at nestekjærlighet er viktigere enn
noen annen gave eller egenskap. Han forkynner at åndelige gaver skulle bru-
kes til beste for alle.

d. 1. Korinterbrev 15. Paulus forkynner at vi på grunn av Jesus Kristus skal opp-
stå. Han taler også om dåp for de døde og om de tre herlighetsgrader.

2. Tilleggslesning: 3. Nephi 18:1–14, Moroni 7:44–48, 10:8–18, Lære og pakter
46:1–26, 76:50–119, 88:27–32, 95–102.

3. Hvis følgende bilder er tilgjengelig, bruker du noen av dem i leksjonen for å
illustrere nestekjærlighet: Venter på vår tur (62316), Deler på trehjulssykkelen
(62317), Moro i familien (62384), Salving av syke (62342, bildesettet Kunst inspi-
rert av evangeliet 613), Hjemmeundervisning (bildesettet Kunst inspirert av
evangeliet 614), Vi tjener hverandre (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet
615).

4. Forslag til undervisning: For å undervise effektivt i evangeliet, trenger lærere den
gave som et forståelsesfullt hjerte er. For bedre å forstå klassens behov, skulle
lærere ha nestekjærlighet og bli ledet av Den hellige ånd. Lærere skulle i ydmyk-
het overveie hvert enkelt klassemedlems behov og hvordan han eller hun kan
bidra til å dekke disse behov. (Se Undervisning – intet større kall, s. 25–26.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Spør klassen om de vet hva en sporveksel på jernbanen er. Tegn en på tavlen (som
vist på neste side), og forklar at en sporveksel er et sted hvor et tog kan føres over
fra ett spor til et annet.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Les eller fortell følgende opplevelse som eldste Gordon B. Hinckley har fortalt om:

«For mange år siden arbeidet jeg ved hovedkontoret til et av våre jernbaneselska-
per. En dag fikk jeg en telefon fra kollega i Newark i New Jersey, som fortalte at et
passasjertog hadde kommet dit uten bagasjevognen. Passasjerene var rasende.

Vi fant ut at toget var blitt riktig satt opp i Oakland i California og kom riktig frem
til St. Louis. Derfra skulle det kjøres til sitt bestemmelsessted på østkysten. Men på
skiftetomten i St. Louis hadde en tankeløs sporskifter flyttet en stålbit bare 7,5 cen-
timeter. Denne stålbiten var en sporveksel, og vognen som skulle ha vært i Newark
i New Jersey, var i New Orleans i Louisiana, over 2 000 kilometer borte» (i Confe-
rence Report, okt. 1992, s. 106–7).

Når du har avsluttet historien, viser du til sporvekselen på tavlen og stiller følgende
spørsmål:

• Hvordan kunne en tilsynelatende så liten forandring få så stor betydning for
hvor toget havnet? Kan du nevne noen potensielle sporveksler i vårt liv? (Sva-
rene kan omfatte hendelser, avgjørelser, ny kunnskap eller hva som helst som
forandrer vår livskurs. Sporveksler kan være negative hvis de fører oss bort fra
sannheten eller positive hvis de fører oss tilbake på rett spor.)

De siste kapitlene i Paulus’ første brev til korinterne tar for seg fire doktrinære spor-
veksler hvor korinterne hadde forlatt sannheten. Forklar at når vi studerer Paulus’
læresetninger i disse kapitlene, kan vi styrke vår innsats når det gjelder å følge rett-
ferdighetens vei som vil føre til vår Fader i himmelen.

Drøft, mens dere gjennomgår nedenstående skriftsteder, hvordan de kan anvendes
på det daglige liv. Oppfordre klassemedlemmer til å fortelle om erfaringer i forbin-
delse med prinsippene i Skriften.

1. Ektemenns og hustruers forhold til hverandre og til Herren

Les og drøft 1. Korinterbrev 11:1–3, 11–12.

• Hvilke tre forhold taler Paulus om i 1. Korinterbrev 11:3? Hvorfor tror du Paulus
nevner alle disse forholdene sammen? Hvilke egenskaper er til stede i forholdet
mellom Jesus Kristus og hans Fader? (Se Johannes 5:20, 8:29, 17:21–22.) Hvordan
kan vi utvikle disse egenskapene i vårt forhold til Jesus Kristus? Hvordan kan
menn og hustruer utvikle disse egenskapene i sitt forhold?

Diskusjon og 
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• Hva vil det si at «i Herren er hverken kvinnen noe uten mannen eller mannen
noe uten kvinnen»? (1. Korinterbrev 11:11.) Hvorfor er forholdet mellom mann
og hustru så viktig i Guds rike? Hva lærer dette oss om hvordan menn og hus-
truer skulle behandle hverandre?

President Marion G. Romney har sagt: «[En mann og hustru] skulle være ett i
harmoni, respekt og gjensidig omtenksomhet. Ingen av dem skulle planlegge
eller følge sin egen kurs. De skulle rådføre seg med hverandre, be og fatte beslut-
ninger sammen.. . Husk at hverken hustruen eller mannen er den annens slave.
Mann og hustru er likeverdige partnere» (i Lys over Norge, nov. 1978, s. 2).

Hvis du brukte oppmerksomhetsvekkeren, drøfter dere hvordan disse forholdene
kan virke som positive eller negative sporveksler i vårt liv.

2. Formålet med nadverden

Les og drøft 1. Korinterbrev 11:17–29. Forklar at mange av de hellige i Korint ikke var
klar over formålet med nadverdsmøtet. I stedet for å fokusere på nadverdens ordi-
nans, lå de i strid med hverandre og spiste og drakk altfor mye (1. Korinterbrev
11:18–22).

• Hva er det primære formål med nadverdsmøtet? (Se Joseph Smiths oversettelse
av 1. Korinterbrev 11:20, der det står at det er å ta Herrens nadverd.)

Eldste Jeffrey R. Holland har sagt: «Når så mye står på spill, skulle [nadverden] til
minne om at vi har unnsluppet mørkets engel tas mer alvorlig enn den av og til
gjør. Den skulle være en mektig, ærbødig og tankevekkende stund. Den skulle
oppmuntre til åndelige følelser og inntrykk. Den skulle ikke påskyndes. Den er
ikke noe man må ‘bli ferdig med’ så vi kan komme til den virkelige hensikten
med nadverdsmøtet. Dette er den virkelige hensikten med møtet» (i Lys over
Norge, jan. 1996, s. 67).

• Hva sier Paulus er formålene med nadverden? (Se 1. Korinterbrev 11:23–26, se
også Lukas 22:19–20.) Hvordan kan vi bedre holde vårt sinn og hjerte fokusert på
Jesus mens vi tar del i nadverden?

• Hva forkynte Paulus om betydningen av at vi verdig tar del i nadverden? (Se
1. Korinterbrev 11:27–29.) Hva vil det si å ta uverdig del i nadverden? Hvorfor er
det å granske vår verdighet en viktig del av nadverden?

• Hvordan har du blitt velsignet ved å ta del i nadverden? Hvordan kan vi gjøre
denne ordinans mer meningsfylt?

Hvis du brukte oppmerksomhetsvekkeren, drøfter dere hvordan vår holdning til
nadverden kan være en sporveksel for oss.

3. Alle åndelige gavers betydning

Drøft 1. Korinterbrev 12–14. La klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt. Forklar at
Paulus’ brev antyder at de hellige i Korint kan ha lagt for mye vekt på tungemålsga-
ven (1. Korinterbrev 14:2–14, 27–28). I kapittel 12–14 forklarer Paulus at alle Åndens
gaver er viktige, men at de hellige skulle søke gaver som vil være til beste for alle.

• Hva er åndelige gaver? (Åndelige velsignelser eller evner gitt gjennom Den hel-
lige ånd. Se 1. Korinterbrev 12:7–11, L&p 46:11.) Hvorfor gir Gud åndelige gaver?
(Se L&p 46:26.)
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• Hvilke av Åndens gaver har du erfart eller sett? (Du kan godt skrive opp og drøfte
noen av de åndelige gaver slik de åpenbares i 1. Korinterbrev 12:8–10, Moroni
10:8–17 og L&p 46:13–25.) Hvordan har disse gavene vært til velsignelse for deg
eller andre?

• Hvorfor tror du Paulus sammenlignet Kirkens medlemmer med forskjellige
kroppsdeler? (1. Korinterbrev 12:12–25.) For å vise at alle medlemmer er viktige
for de andre medlemmene og for Kirken som et hele.) Hvordan kan vi anvende
denne sammenligningen på de forskjellige Åndens gaver?

• Skriften råder oss til å søke åndelige gaver (1. Korinterbrev 12:31, L&p 46:8).
Hvilke grunner skulle vi ha til å søke åndelige gaver? (Se 1. Korinterbrev 14:12,
L&p 46:9.)

• Hva sa Paulus er den største av alle åndelige gaver? (Se 1. Korinterbrev 13. Definer
hver av nestekjærlighetens egenskaper som nevnes i vers 4–7, og drøft hvordan
vi kan anvende dem. Du kan godt skrive egenskapene på tavlen.) Hvorfor er nes-
tekjærlighet viktigere enn noen annen åndelig gave? (Se 1. Korinterbrev 13:1–3,
8–13.)

• Hvordan har du blitt velsignet av en annen som har vist deg nestekjærlighet?
Hvordan kan vi utvikle større nestekjærlighet? (Se Moroni 7:44–48.)

Hvis du brukte oppmerksomhetsvekkeren, drøfter dere hvordan nestekjærlighet
kan virke som en sporveksel for oss.

4. Oppstandelsen og herlighetsgradene

Les og drøft utvalgte vers fra 1. Korinterbrev 15. Forklar at mange av korinterne
hadde begynte å tvile på at oppstandelsen var en realitet (1. Korinterbrev 15:12).

• Hvilke vitner til oppstandelsen nevnte Paulus? (Se 1. Korinterbrev 15:5–8.) Hvor-
for tror du Paulus nevnte så mange vitner til oppstandelsen? (Se 2. Korinterbrev
13:1.) Hvorfor er vitner til oppstandelsen viktige for deg?

• Hva forkynte Paulus om forholdet mellom Adams fall og oppstandelsen? (Se
1. Korinterbrev 15:20–23.)

• Hvorfor brukte Paulus læren om dåp for de døde for å undervise om oppstandel-
sen? (Se 1. Korinterbrev 15:29. Ordinansen dåp for de døde ville vært meningsløs
uten oppstandelsen.)

• Hva forkynte Paulus om herlighetsrikene? (Se 1. Korinterbrev 15:35–44. Vi opp-
står til forskjellige herlighetsriker – celestiale, terrestriale eller telestiale. Se også
L&p 88:27–32.) Hvordan påvirker din kunnskap om oppstandelsen og herlig-
hetsrikene din måte på leve på?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om hvor viktig det er å følge de læresetninger som vil føre oss til-
bake til vår Fader i himmelen. Hvis du brukte oppmerksomhetsvekkeren, ber du
klassens medlemmer se etter sporveksler i sitt liv – holdninger og handlinger som,
hvis de blir fulgt, kan forandre deres livskurs. Oppfordre dem til å velge retninger
som vil få positiv virkning på deres liv.
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Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. «Gud er ikke uordens Gud» (1. Korinterbrev 14:33)

La klassen lese 1. Korinterbrev 14:33. Still deretter følgende spørsmål:

• Kan du nevne noen emner som det hersker stor forvirring og strid om i verden?
Hvorfor tror du det er så mye forvirring i verden? På hvilken måte er Gud «freds
Gud»?

2. Ungdomsaktivitet

Tenk på forhånd på flere situasjoner i ungdommens daglige liv der de har anled-
ning til å vise nestekjærlighet (f.eks. når de ser en som trenger hjelp på skolen, når
de er uenige med en bror eller søster eller når de har venner eller venninner som
føler seg ensomme eller føler at ingen bryr seg om dem.) Fremlegg disse situasjo-
nene for de unge, og spør hvordan de kan bruke nestekjærlighetens egenskaper,
slik Paulus fremlegger dem i 1. Korinterbrev 13, til å forbedre situasjonen.
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Formål Å oppfordre klassens medlemmer til å være sanne Jesu Kristi disipler ved å anvende
Paulus’ råd i 2. Korinterbrev.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. 2. Korinterbrev 1:3–11, 4, 6:1–10, 11:21–33, 12:1–10. Paulus forkynner om hvor-
dan man overvinner trengsler.

b. 2. Korinterbrev 2:5–11. Paulus formaner de hellige til å tilgi hverandre.
c. 2. Korinterbrev 7:8–10. Paulus forkynner om å føle bedrøvelse etter Guds sinn

for synder.
d. 2. Korinterbrev 5:17–21. Paulus formaner de hellige til å la seg forlike med

Gud.

2. Hvis videoen Det nye testamente (56914 170) er tilgjengelig, viser du segmentet
«Bedrøvelse etter Guds sinn», som tar 11 minutter, i klasseperioden.

3. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, tar du litt sand med deg til klassen.

4. Forslag til undervisning: Sett av tid på slutten av klasseperioden til å oppsum-
mere det som er gjennomgått. En omhyggelig planlagt oppsummering kan
hjelpe klassens medlemmer å organisere og klargjøre det de har lært og overveie
hvordan de kan anvende det på seg selv. (Se noen metoder for oppsummering i
Undervisning – intet større kall, s. 81.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Vis klassemedlemmene sanden du har tatt med deg.

• Hva ville du gjort hvis en du stolte på ga deg sand med et løfte om at det var gull
i den?

Gi klassen anledning til å svare på spørsmålet. Les deretter følgende utsagn av eld-
ste Henry B. Eyring om å få råd fra profeter:

«Forkast ikke rådet, men hold fast på det. Hvis en du stolte på ga deg noe som ikke
virket som noe mer enn sand med et løfte om at den inneholdt gull, kunne det
være klokt av deg å holde den i hånden en stund og riste den forsiktig. Hver gang
jeg har gjort det med råd fra en profet, har gullet etter en stund begynt å komme
frem, og jeg har vært takknemlig» (i Lys over Norge, juli 1997, s. 25).

• Hva betyr eldste Eyrings utsagn?

Forklar at 2. Korinterbrev inneholder profetiske råd som angår vår tid. Paulus’ lære-
setninger i dette brevet ligner læresetningene vi ofte hører på generalkonferansene.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Eldste Eyring har sagt: «Når profeters ord synes å bli gjentatt, skulle det fange vår
oppmerksomhet [overfor dem]» (i Lys over Norge, juli 1997, s. 23–24). Oppfordre
klassens medlemmer til å ta imot rådene i denne leksjonen og «holde fast på
[dem]».

Denne leksjonen er delt opp i fire deler som fokuserer på viktige emner i 2. Korin-
terbrev. Ta bønnen til hjelp og velg hvilke av disse emnene du skal ta opp med
klassen.

1. Overvinn trengsler

Les og drøft 2. Korinterbrev 1:3–11, 4, 6:1–10, 11:21–33, 12:1–10. La klassemedlem-
mer lese utvalgte vers høyt.

• Paulus’ brev til korinterne ble skrevet etter en tid med stor forfølgelse da Paulus
og Timoteus «til og med tvilte på at livet sto til å redde» (2. Korinterbrev 1:8).
Hvorfor greide Paulus og Timoteus å unngå å bli fortvilet til tross for at de ble
foruroliget, rådville, forfulgt og nedslått? (Se 2. Korinterbrev 1:3–5, 4:5–15.)
Hvorfor er vår himmelske Fader og Jesus Kristus våre beste kilder til trøst?

Eldste Neal A. Maxwell forsikret oss om at Jesus Kristus vil hjelpe oss gjennom
våre trengsler:

«Når vi tar Jesu åk på oss, kan vi til slutt bli gjort ‘lik med [Kristus] i hans død’,
som Paulus kalte det (Filipperbrevet 3:10). Enten det gjelder sykdom eller ensom-
het, urettferdighet eller avvisning, . . . vil våre forholdsvis beskjedne lidelser, hvis
vi er ydmyke, få dyp innflytelse på vår sjel. Da forstår vi bedre ikke bare Jesu
lidelser for oss, men også hans makeløse karakter, og blir motivert til å beundre
ham mer og endog etterligne ham.

Alma åpenbarte at Jesus vet hvordan han skal hjelpe oss i våre sorger og sykdom-
mer, nettopp fordi Jesus allerede har båret våre sorger og sykdommer (se Alma
7:11–12). Han kjenner dem av egen erfaring og har derfor gjort seg fortjent til
medfølelsen han har. Selvfølgelig forstår vi den ikke fullt ut noe mer enn vi for-
står hvordan han bar alle jordens synder, men hans forsoning forblir en frel-
sende og beroligende realitet» (i Lys over Norge, juli 1997, s. 11).

• Hvordan har vår himmelske Fader hjulpet deg i motgang?

• Paulus ga uttrykk for et ønske om å hjelpe andre å få den samme trøst som han
hadde fått fra Gud (2. Korinterbrev 1:4). Hvordan kan vi hjelpe andre å få trøst
fra Gud?

• Paulus takket de hellige som hadde bedt for ham og Timoteus under deres mot-
gang (2. Korinterbrev 1:11). Hvorfor er det viktig for oss å be for hverandre?
Hvordan har andres bønner hjulpet deg eller en du kjenner? Hvordan blir vi vel-
signet når vi ber for andre?

• Hvordan kan læresetningene i 2. Korinterbrev 4:17–18 hjelpe oss gjennom
trengsler? (Se også L&p 121:7–8.) Hvorfor er det nyttig å se våre prøvelser i et evig
perspektiv? Hvordan kan vi lære å se på våre prøvelser i et evig perspektiv?

• Paulus fortalte korinterne om prøvelsene han og mange av de hellige led på
grunn av sin tro på Jesus Kristus (2. Korinterbrev 6:4–5, 11:23–33). Hvilke egen-
skaper forkynte Paulus at vi skulle utvikle for å få hjelp til å utholde prøvelser?
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(Se 2. Korinterbrev 6:4, 6–7.) Hvordan har en eller flere av disse egenskapene
hjulpet deg i en tid med prøvelser?

• Paulus sa at Herren ga ham en svakhet – «en torn i kjødet» (2. Korinterbrev 12:7).
Hvorfor ga Herren Paulus denne svakheten? (Se 2. Korinterbrev 12:7.) Hva lærte
Paulus da Herren ikke tok bort hans «torn i kjødet» som han hadde bedt om? (Se
2. Korinterbrev 12:8–10.) Hvordan kan våre svakheter hjelpe oss å få styrke fra
Jesus Kristus? (Se Ether 12:27.) Hvordan har du sett sannheten i Paulus’ utsagn
om at «når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk»?

2. Tilgi andre

Les og drøft 2. Korinterbrev 2:5–11.

• Paulus formante de hellige å tilgi hverandre (2. Korinterbrev 2:5–8.) Hvorfor er
det viktig at vi tilgir andre? (Se Matteus 6:14–15, 2. Korinterbrev 2:7–8, L&p
64:9–10. Drøft hvordan vi – og andre – påvirkes når vi tilgir og når vi ikke vil
tilgi.

President Gordon B. Hinckley har sagt:

«Vi ser behovet [for tilgivelse] i folks hjem, hvor små tuer av misforståelse blir
forstørret til berg av krangel. Vi ser det blant naboer hvor ubetydelige uoverens-
stemmelser fører til uendelig bitterhet. Vi ser det blant forretningsforbindelser
som krangler og nekter å inngå et kompromiss og tilgi. Hvis man var villig til å
sette seg ned sammen og snakke rolig med hverandre, kunne saken i de fleste til-
feller avgjøres til fordel for alle. I stedet bruker man tid på å gi næring til uviljen
og planlegge gjengjeldelse. . .

Hvis det skulle være noen som i sitt hjerte nærer det giftige fiendskaps brygg
overfor en annen, så ber jeg dere innstendig om å be Herren om styrke til å tilgi.
Dette uttrykk for et ønske vil være selve kjernen i deres omvendelse. Det er kan-
skje ikke lett, og det går kanskje ikke fort. Men hvis dere vil søke den med opp-
riktighet og fremelske den, vil den komme.. .

. . . Man finner ikke fred ved å gruble over smerten i gamle sår. Fred finnes kun
ved omvendelse og tilgivelse. Dette er Kristi fred. Det var han som sa: ‘Salige er
de fredsommelige; for de skal kalles Guds barn’ (Matteus 5:9).» («Av eder fordres
det at I skal tilgi», Lys over Norge, nov. 1991, s. 3–4, 6.)

• Hva kan vi gjøre for lettere å kunne tilgi?

3. Føle bedrøvelse etter Guds sinn for våre synder

Les og drøft 2. Korinterbrev 7:8–10.

• Etter å ha hørt at et av hans brev «gjorde [korinterne] sorg», gledet Paulus seg
(2. Korinterbrev 7:8–9). Hvorfor reagerte Paulus slik på korinternes sorg? (Se
2. Korinterbrev 7:9–10.) Hva vil det si å føle «bedrøvelse etter Guds sinn» for
våre synder?

Hvis du benytter videopresentasjonen «Bedrøvelse etter Guds sinn», kan du vise
den nå.

• Hvilken forskjell er det på bedrøvelse etter Guds sinn og «verdens bedrøvelse»?
Hvorfor er bedrøvelse etter Guds sinn en viktig del av omvendelsen?
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President Spencer W. Kimball har forklart: «Hvis man er bedrøvet bare fordi en
eller annen fant ut om ens synd, er ikke hans eller hennes omvendelse fullsten-
dig. Bedrøvelse etter Guds sinn får en til å ønske å omvende seg, selv om man
ikke er blitt tatt av andre, og får en til å gjøre rett uansett hva som skjer. Denne
slags bedrøvelse fører til rettferdighet og vil medvirke til tilgivelse» (Repentance
Brings Forgiveness [brosjyre, 1984], s. 8).

4. La oss forlike med Gud

Les og drøft 2. Korinterbrev 5:17–21.

• Paulus og Timoteus rådet korinterne til å «la [seg] forlike med Gud» (2. Korinter-
brev 5:20). Hva vil det si å la seg forlike med Gud?

Eldste Bruce R. McConkie har sagt: «Forlikelse er prosessen som utfrir mennesket
fra dets tilstand av synd og åndelig mørke og opprette det til en tilstand av har-
moni og enhet med Gud.. . Mennesket, som en gang var kjødelig og ondt, som
levde etter kjødet, blir en ny skapning ved Den hellige ånd. Det blir født på ny,
og selv som et lite barn, levendegjøres det i Kristus» (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 bind [1965–73], 2:422–23).

• Hvordan kan vi bli forliket med Gud? (Se 2. Korinterbrev 5:17–19, 21, 2. Nephi
25:23. Jakobs bok 4:10–11.)

Konklusjon Bær vitnesbyrd om de sannheter dere har drøftet. Oppfordre klassens medlemmer
til å huske og følge Paulus’ råd i 2. Korinterbrev.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Det «ytre menneske» og det «indre menneske» (2. Korinterbrev 4:16)

• Paulus talte om det «ytre menneske» og det «indre menneske» (2. Korinterbrev
4:16). Hva kan disse to uttrykkene bety? Hvordan kan det «indre [menneske for-
nyes] dag for dag»? (2. Korinterbrev 4:16).

2. «Sendebud i Kristi sted» (2. Korinterbrev 5:20)

• Paulus sa at han og Timoteus var «sendebud i Kristi sted» (2. Korinterbrev 5:20).
Hva er et sendebud (en ambassadør)? (Et sendebud [en ambassadør] er en offisi-
ell representant som taler på vegne av lederne i et land eller en organisasjon. Et
sendebud arbeider for å opprette gode forhold mellom folket han eller hun
representerer og andre folk.) På hvilken måte var Paulus og Timoteus sendebud
for Jesus Kristus? Hvordan kan hver enkelt av oss være et sendebud for Jesus
Kristus?
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Formål Å minne klassens medlemmer på at de er Guds barn og oppmuntre dem til å leve
verdige til sin guddommelige arv.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Romerbrevet 2–5. Paulus forkynner at alle mennesker blir rettferdiggjort ved
tro på Jesus Kristus, noe som kommer til uttrykk ved rettferdige gjerninger.

b. Romerbrevet 6, 8. Paulus forkynner at Guds barn kan bli født på ny og bli
Kristi medarvinger.

c. Romerbrevet 12–13, 15:1–7. Paulus råder romerne til å leve som det sømmer
seg for hellige.

2. Du kan godt invitere en solist eller en liten gruppe til å synge eller spille «Jeg er
Guds kjære barn» (Salmer, nr. 187, Barnas sangbok, s. 2) eller «Min Frelsers kjærlig-
het» (Barnas sangbok, s. 42–43). Hvis ikke dette er mulig, kan du gjøre forberedel-
ser til å synge en av disse sangene, eller begge, sammen med klassen.

3. Forslag til undervisning: I sitt brev til romerne minnet Paulus lærerne på hvor
viktig det er å etterleve prinsippene de underviser i (Romerbrevet 2:21–22). Ditt
eksempel kan lære klassen mer enn dine ord. Vis klassen at ditt vitnesbyrd om
evangeliets prinsipper er et resultat av at du etterlever disse prinsippene hver dag
(Johannes 7:17). (Se Undervisning – intet større kall, s. 9, 88–89.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

La en i klassen lese Romerbrevet 3:10. Forklar at Paulus i dette verset ikke antydet at
ingen noen gang utfører rettferdige gjerninger. Det han påpekte, var at ingen på
jorden er fullkomment rettferdig. Kristus er den eneste som noen gang har levd et
fullstendig syndfritt liv. Alle andre har begått en eller annen synd (se også Romer-
brevet 3:23).

• Hva må vi, når vi har syndet, gjøre for å bli rene igjen? (Utøve tro på Kristus og
omvende oss fra våre synder, så vi kan motta hans forsonings rensende kraft.)

Forklar at straks vi begår synd, kan vi ikke bli fullstendig ren igjen på egen hånd.
Denne leksjonen vil drøfte hvordan vi kan bli rene gjennom Jesu Kristi forsoning,
en prosess som Paulus kalte rettferdiggjørelse.

Ta bønnen til hjelp og velg skriftsteder og spørsmål som best vil dekke klassemed-
lemmenes behov. Oppfordre klassens medlemmer til å vitne om læresetningene og
prinsippene som drøftes i leksjonen.

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder

Oppmerksom-
hetsvekker

150

Leksjon

36
«Guds elskede, 

kalte og hellige»
Romerbrevet



1. Vi blir rettferdiggjort ved tro på Jesus Kristus.

Les og drøft Romerbrevet 2–5. La klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt. Forklar
at Paulus hadde skrevet til Kirkens medlemmer i flere områder som hadde gått til-
bake til å praktisere Moseloven og trodde at streng etterlevelse av denne loven var
nødvendig for frelse. Selv om de hellige i Rom var sterke i evangeliet (Romerbrevet
1:8), skrev Paulus dette brevet for å understreke at rettferdiggjørelse og frelse kom-
mer ved tro på Kristus, ikke ved gjerningene i Moseloven.

• I sitt brev forsøkte Paulus å hjelpe de romerske hellige å forstå læren om rettfer-
diggjørelse. Hva vil det si å bli rettferdiggjort? (Å bli forliket med Gud, benådet
fra straff for synd og erklært rettferdig og skyldfri.)

• Hvorfor trenger vi å bli rettferdiggjort? (Se Romerbrevet 3:10–12, 23, se også
Alma 7:21. Vi har alle krenket Gud og blitt urene ved å synde. Ettersom intet
urent kan bo sammen med Gud, må vi bli rettferdiggjort for å kunne komme til-
bake til ham.)

• Hva forkynte Paulus om hvordan vi blir rettferdiggjort? (Se Romerbrevet 3:24,
28, 5:1–2, se også 2. Nephi 2:6. Vi blir rettferdiggjort ved Jesu Kristi nåde og vår
tro på ham.) Hva er nåde? (Hjelp eller styrke fra Gud.) Hvordan får vi denne
hjelp fra Gud? (Se Romerbrevet 5:8–11, 2. Nephi 2:7–8. Jesu Kristi nåde får vi
gjennom hans forsoning.) Hvorfor er det nødvendig for oss å ha tro for fullt ut å
få Frelserens nåde?

• Paulus forklarte at rettferdiggjørelse kommer ved Jesu Kristi nåde, ikke ved «lov-
gjerninger» (Romerbrevet 3:20, 24, 28). Hvorfor kan vi ikke gjøre oss fortjent til
rettferdiggjørelse og frelse utelukkende ved våre gjerninger? (Se Mosiah 2:20–21,
Alma 22:14.)

• Mange mennesker har tolket Paulus’ skrifter dit hen at vi kan bli rettferdiggjort
ved tro alene, uten gode gjerninger. Hvilket forhold er det mellom våre hand-
linger (eller gjerninger) og rettferdiggjørelse ved Kristi nåde? (Se Romerbrevet
3:31, Jakobs brev 2:14–18, 24, 2. Nephi 25:23, L&p 88:38–39.)

Profeten Joseph Smith har sagt: «For å bli rettferdiggjort for Gud, må vi elske
hverandre, vi må overvinne ondskap, vi må besøke de faderløse og enkene i
deres trengsler, og vi må holde oss selv uplettet av verden, for slike dyder har sitt
utspring fra den rene religions store kilde og styrker vår tro ved å tilføre enhver
god egenskap som pryder barn av den velsignede Jesus. Vi kan be når det er tid
for å be, vi kan elske vår neste som oss selv og være trofaste i trengsler idet vi vet
at slike vil få en større belønning i himmelens rike. For en trøst! For en glede!»
(Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 54.)

2. Vi kan bli født på ny og bli medarvinger med Kristus.

Les og drøft utvalgte vers fra Romerbrevet 6 og 8.

• Paulus sammenlignet dåpen med død, begravelse og oppstandelse. Hvordan
representerer dåpen død, begravelse og oppstandelse (ny fødsel)? (Se Romerbre-
vet 6:3–4, L&p 76:50–52.) På hvilken måte var dåpen en ny fødsel for deg?

Forklar at dåp ved nedsenkning er et symbol på vår åndelige gjenfødelse. Når vi
går under vannet, er det et symbol på at vi begraver vårt gamle selv i en grav. Når
vi kommer opp av vannet, er vi symbolsk sett renvasket. Vi har blitt en ny per-
son som har inngått en pakt om å følge Kristus.
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• Hvordan kan vi bevare den renhet og det «[nye] liv» (Romerbrevet 6:4) som vi
opplevde i dåpen? (Svarene kan omfatte å fornye våre dåpspakter når vi tar del i
nadverden hver søndag, omvende oss og søke tilgivelse fra Herren, og begynne
hver dag med en fornyet beslutning om å tjene Gud.)

• Hva vil det si å være «etter kjødet»? (Se Romerbrevet 8:5–6.) Hva er konsekven-
sene av å være «etter kjødet»? (Se Romerbrevet 8:6–8, 13.) Hvordan kan vi fjerne
det kjødelige fra vårt sinn og hjerte? Hvordan har du blitt velsignet når du har
valgt å være «etter ånden» eller åndeligsinnet?

• Paulus vitnet om «at vi er Guds barn» (Romerbrevet 8:16). Hvordan blir du påvir-
ket av kunnskapen om at du er et Guds barn? Hva innebærer dette med hensyn
til dine evner og ditt potensial?

Eldste Dallin H. Oaks har sagt: «Tenk på den mektige læresetning vi får i vår
kjære sang ‘Jeg er Guds kjære barn’ (Salmer, nr. 187) Her er svaret på et av livets
store spørsmål: ‘Hvem er jeg?’ Jeg er Guds barn med åndelig slektskap til him-
melske foreldre. Det disse foreldre er, gir en pekepinn om våre evige muligheter.
Denne mektige læresetningen burde gjøre oss alt annet enn nedtrykt. Den kan
gi hver og en av oss styrke til å gjøre rettferdige valg og søke etter det beste i vårt
indre. Hvis et barn eller en ungdom får den mektige læresetningen klart for seg
at han eller hun er et Guds barn, har han eller hun fått selvrespekt og motiva-
sjon til å overvinne livets vanskeligheter» (i Lys over Norge, jan. 1996, s. 26).

Hvis du har ordnet med å få «Jeg er Guds kjære barn» sunget eller spilt som et
spesielt musikknummer, lar du solisten eller den lille gruppen fremføre den nå,
eller syng den sammen med klassen (se under «Forberedelse»).

• Hvilket stort løfte sa Paulus at Guds barn skal få? (Se Romerbrevet 8:17.) Hva vil
det si å være Kristi medarving? (Se L&p 76:50, 54–70.) Hva må vi gjøre for å få
denne store arv? (Se L&p 76:51–53.)

• Hvordan kan vi ved å vite at vi er Guds barn og potensielt Kristi medarvinger få
hjelp til å holde ut prøvelsene i denne verden? (Se Romerbrevet 8:18, 28, 31, se
også Romerbrevet 5:3–5.) Hvordan har du sett at «alle ting samvirker til gode for
dem som elsker Gud»? (Romerbrevet 8:28.)

• Hva forkynte Paulus i Romerbrevet 8:35–39 om Kristi kjærlighet? Hvordan har
du personlig følt Frelserens kjærlighet? Hvilket utslag har hans kjærlighet gjort
for deg?

Hvis du har ordnet med å få «Min Frelsers kjærlighet» sunget eller spilt som et
spesielt musikknummer, lar du solisten eller den lille gruppen fremføre den nå,
eller syng den sammen med klassen (se under «Forberedelse»).

3. Vi skulle leve slik som det sømmer seg for hellige.

Les og drøft utvalgte vers fra Romerbrevet 12–13, 15:1–7.

• Paulus formante de romerske hellige til å fremstå som «et levende og hellig offer
til Guds behag» (Romerbrevet 12:1). Hvordan kan vi fremstå som et levende offer
for Gud? (Se 3. Nephi 9:20, L&p 59:8.)

Eldste Bruce R. McConkie forklarte: «Å fremstå som et levende offer er å komme
frem med et sønderknust hjerte og en angrende ånd gjennom lydighet» (Doctri-
nal New Testament Commentary, 3 bind [1966–73], 2:292).
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• Paulus rådet de romerske hellige til å «ikke [være] lik denne verden» (Romerbre-
vet 12:2). Kan du nevne noen måter vi i dag prøver å tilpasse oss verden på?
Hvordan kan vi få bukt med denne tendensen? (Se Romerbrevet 12:2.)

• I Romerbrevet 12 og 13 regnes det opp mange egenskaper en sann hellig har. La
klassen kartlegge disse egenskapene, og skriv dem på tavlen. (Du kan godt dele
klassen opp i små grupper og gi hver gruppe i oppgave å granske en del av kapit-
let.) Drøft deretter følgende spørsmål om flere av disse egenskapene. Hvorfor er
det viktig å utvikle denne egenskapen? Hva kan vi gjøre denne uken for å utvikle
denne egenskapen videre?

• Hvordan sa Paulus at vi skal behandle våre fiender? (Se Romerbrevet 12:19–21.)
Hvilke velsignelser kan vi få hvis vi behandler våre fiender på denne måten?
Hvilke eksempler har du sett på at noen har brukt vennlighet for å få bukt med
vrangvilje eller det som er ondt?

• Hvilket bud sa Paulus sammenfatter alle andre bud? (Se Romerbrevet 13:8–9.)
Hvordan sammenfatter dette budet alle andre bud? (Se Romerbrevet 13:10.)

• Hva forkynte Paulus om hvordan medlemmer som er sterke i troen skulle
reagere på medlemmer med svak tro? (Se Romerbrevet 15:1–7.) Hvordan kan en
som er sterk i troen, hjelpe en som er svak?

Konklusjon Understrek at det er ved tro på Jesus Kristus og ved å leve rettskaffent at vi kan bli
rettferdiggjort – erklært rettferdige og forliket med Gud. Bær vitnesbyrd om at vi er
Guds barn og har potensial til å bli Kristi medarvinger hvis vi tror på ham og lever
slik som han har befalt oss å leve.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet» (Romerbrevet 1:16)

La en i klassen lese Romerbrevet 1:16.

• Hvordan kan vi vise at vi ikke skammer oss ved Jesu Kristi evangelium? (Se et
forslag i 1. Peter 3:15. Skriv klassens svar på tavlen, og oppfordre hver enkelt i
klassen til å gjøre minst én av disse tingene i uken som kommer.)

2. Ungdomsaktivitet

Gi hver enkelt i klassen et papirark og en penn eller blyant. La klassemedlemmene
skrive følgende spørsmål fra Romerbrevet 8:31 på arkene sine:

«Er Gud for oss, hvem er da imot oss?» (Du kan godt bruke ordlyden fra Joseph
Smiths oversettelse, der det i siste del av setningen spørres hvem som kan seire over
oss.)

Drøft hvordan dette utsagnet kan styrke klassemedlemmene i dagliglivet. Oppfor-
dre dem til å sette kortet på et sted hvor de kan se det ofte.
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Formål Å minne klassens medlemmer på at frelse kommer ved tro på Jesus Kristus og
lydighet mot hans bud.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Hebreerbrevet 1–4. Paulus vitner om at Jesus Kristus, vår himmelske Faders
enbårne Sønn, er vår Frelser.

b. Hebreerbrevet 5, 6:20, 7. Paulus forklarer at Det melkisedekske prestedømme
er en del av evangeliets fylde.

c. Hebreerbrevet 8:1–10:18. Paulus forkynner at Moseloven var den gamle pakt
mellom Gud og hans barn, mens Jesu Kristi evangelium er den nye pakt. Den
gamle pakt var et sinnbilde, eller et mønster, på den nye pakt, men kun den
nye pakt har kraft til å frelse.

d. Hebreerbrevet 10:19–11:40. Paulus formaner de hellige til å utøve tro på Jesus
Kristus så de kan arve en plass i Guds rike.

2. Tilleggslesning: Hebreerbrevet 6, 12–13.

3. Forslag til undervisning: Vær forsiktig så du ikke blir foreleser. Av og til vil du
måtte gi en kort forelesning for å fremlegge informasjon, men forelesning blir
lite effektivt når dette blir den eneste undervisningsmetoden som brukes. Når du
gir informasjon eller forklarer et prinsipp, må du sørge for at klassen får anled-
ning til å svare og komme med sine bidrag. (Se Undervisning – intet større kall,
s. 126.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Beskriv følgende situasjoner, og be klassen finne et skriftsted som kan benyttes i en
av situasjonene. (Noen skriftsteder foreslås i parentes.)

1. Et barn du kjenner, fikk nettopp vite i Primær at Jesus Kristus skapte verden, og
vil gjerne vite hvor dette forklares i Skriften. (Hebreerbrevet 1:2, Johannes 1:1–3,
10, Efeserbrevet 3:9, Mosiah 3:8.)

2. En venninne har noen personlige problemer og lurer på hvordan Frelseren kan
bry seg om henne personlig eller forstå hva hun gjennomgår. (Hebreerbrevet
2:6–8, 18, 2. Nephi 1:15, Alma 7:11–12.)

3. En venn som ikke er medlem, lurer på om det virkelig er nødvendig å ha preste-
dømmet for å kunne utføre dåp og andre ordinanser. (Hebreerbrevet 5:1, 4,
2. Mosebok 28:41, Johannes 15:16.)

Oppmerksom-
hetsvekker
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Be et par klassemedlemmer lese skriftstedene de har valgt til hver situasjon. Påpek
at Paulus’ brev til hebreerne inneholder skriftsteder som kan være til hjelp i hver av
de tre situasjonene. Be klassemedlemmene lytte etter disse skriftstedene mens dere
drøfter Hebreerbrevet.

Drøft, mens dere gjennomgår nedenstående skriftsteder, hvordan de kan anvendes
på det daglige liv. Oppfordre klassemedlemmer til å fortelle om erfaringer i forbin-
delse med prinsippene i Skriften.

Forklar at på sine misjonsreiser søkte Paulus alltid å overbevise Kirkens medlemmer
om at de ikke lenger skulle praktisere Moseloven. Selv om de jødiske kristne hadde
lært at frelse kommer ved tro på Jesus Kristus, trodde mange av dem fremdeles at
overholdelse av Moseloven var nødvendig for å kunne bli frelst. Paulus skrev brevet
til hebreerne for på nytt å understreke at Moseloven var blitt oppfylt i Kristus.

1. Jesus Kristus, vår himmelske Faders enbårne Sønn, er vår Frelser.

Drøft Hebreerbrevet 1–4. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers.

• Hva lærer Hebreerbrevet 1 oss om Jesus Kristus? (Skriv klassemedlemmenes svar
på tavlen. Svarene kan omfatte dem som er oppført nedenfor.)

a. Han skapte verden (vers 2, 10).
b. Han er avbildet av Gud Faderen (vers 3).
c. Han sonet for våre synder (vers 3).
d. Han er Gud Faderens enbårne Sønn (vers 5–6).
e. Hans herlighet og kraft er evig og uforanderlig (vers 8, 12).

• Paulus sa at Guds Sønn, som var «blitt så meget større enn englene» (Hebreerbre-
vet 1:4), også var blitt «satt lavere enn englene» (Hebreerbrevet 2:9). På hvilken
måte ble Jesus «satt lavere enn englene»? (Se Mosiah 13:34–35. Han kom til jor-
den som en dødelig og var underlagt smerte og død.) Hvorfor var dette nødven-
dig? (Se Hebreerbrevet 2:9–10, 16–18, 4:15–16, se også Matteus 23:10–11.)

• Paulus oppfordret de hellige til å leve rettferdig så de kunne komme inn til Guds
hvile (Hebreerbrevet 3:7–19, 4:1–11). Hva vil det si å komme inn til Guds hvile?
(Se L&p 84:23–24, 3. Nephi 27:19.) Hva forklarte Paulus om hvorfor noen av Isra-
els barn på Moses’ tid ikke var i stand til å komme inn til Guds hvile? (Se Hebre-
erbrevet 3:7–11, 16–19, 4:1–2.) Hvordan kan vi hjelpe hverandre å bli verdige til å
komme inn til Guds hvile? (Se Hebreerbrevet 3:13–14, 4:11, Alma 13:12–13, 16.)

2. Det melkisedekske prestedømme er en del av evangeliets fylde.

Les og drøft utvalgte vers fra Hebreerbrevet 5, 6:20, 7.

• Hva forkynte Paulus om hvordan en mann må få og bruke prestedømmets myn-
dighet? (Se Hebreerbrevet 5:1–4.) Hvorfor må en prestedømsbærer bli «kalt av
Gud» istedenfor å «tilta seg selv denne ære»?

• Hvilken prestedømsmyndighet ledsaget Moseloven? (Det aronske prestedømme,
også kalt Det levittiske, Det lavere eller forberedende prestedømme. Se L&p
84:25–27.) Hvilken prestedømsmyndighet har Jesus Kristus? (Se Hebreerbrevet
5:5–6, 6:20.) Forklar at da Jesus kom og oppfylte Moseloven, gjenga han også
Det melkisedekske prestedømme. Hvorfor var dette nødvendig? (Se Hebreerbre-
vet 7:11. Det aronske prestedømme har ikke myndighet til å utføre alle ordinan-
ser som er nødvendig for frelse.)

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder
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«Hverken Moseloven eller Arons prestedømme som forrettet den, var i stand til
å bringe Guds barn frem til fullkommenhet. Det aronske prestedømme er en
mindre myndighet, og det administrerer bare det forberedende evangelium.
På den annen side er Det melkisedekske prestedømme det høye prestedømme
som er bemyndiget til å forrette evangeliets ordinanser i dets fylde og er i
stand til å rense vårt liv slik at vi atter kan komme inn i Herrens nærhet»
(Jesus og hans apostler – deres liv og læresetninger, s. 213, se også L&p 107:18–20).

• Hvorfor kaller vi det høyere prestedømme Det melkisedekske prestedømme? (Se
L&p 107:2–4.) Hvorfor er Kirkens medlemmer i dag velsignet med å ha Det mel-
kisedekske prestedømme så vel som Det aronske prestedømme? Hvordan har
prestedømmet vært til velsignelse for deg?

3. Jesu Kristi evangelium er den nye pakt mellom Gud og hans barn.

Les og drøft utvalgte vers fra Hebreerbrevet 8:1–10:18. Forklar at Paulus minnet Kir-
kens medlemmer på at gudsdyrkelsen under Moseloven hadde pekt hen til den
Herre Jesus Kristus.

• Hva ba Herren, ifølge Hebreerbrevet 8:5, Moses gjøre mens de bygde tabernaklet
som israelittene skulle bruke til gudsdyrkelse? (Forklar at seremoniene i taberna-
klet symboliserte det himmelske, som skissert nedenfor.)

• Paulus forklarte at Moseloven var den gamle pakt mellom Gud og hans folk
(Hebreerbrevet 8:9, se også Galaterbrevet 3:24–25). Hva er den nye pakt som
Jesus Kristus kom med? (Se Hebreerbrevet 8:6–8, 10–13. Evangeliets fylde.) Påpek
at den gamle pakt beskrives i Det gamle testamente i Bibelen, mens den nye pakt
beskrives i Det nye testamente.

• Hvorfor var ikke den gamle pakt i stand til å gjøre dem som var med i den, full-
kommen? (Se Hebreerbrevet 10:1–4.) Hvorfor gir den nye pakt oss større håp om
fullkommenhet? (Se Hebreerbrevet 10:9–18.)

4. De som utøver tro på Jesus Kristus, vil arve en plass i Guds rike.

Les og drøft utvalgte vers fra Hebreerbrevet 10:19–11:40. Påpek at etter at Paulus
hadde forklart hvordan evangeliets fylde er en høyere, mer fullstendig lov som
erstatter Moseloven, formante han de hellige til å følge denne «ny[e] og levende
vei» ved å tro på Jesus Kristus (Hebreerbrevet 10:19–22).

Ordinanser i tabernaklet:

a. Prestene ofret dyr som offer til
Gud (Hebreerbrevet 10:1–4, 11).

b. Prestene satte blod fra offerdy-
rene på alteret for å symbolisere
rensingen av folket (Hebreerbre-
vet 9:6–7, 19–23).

c. Ypperstepresten gikk gjennom
forhenget til Det aller helligste
(Hebreerbrevet 9:1–7).

Hva som symboliseres:

Jesus tilbød seg selv som offer for
våre synder (Hebreerbrevet
9:26–28, 10:4–12).

Jesu blod, utgytt under forso-
ningen, renser oss fra synd 
(Hebreerbrevet 9:11–15.)

Jesus, den store yppersteprest, gikk
gjennom sløret inn i selve himme-
len (Hebreerbrevet 9:24).
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• Hva er evangeliets første, eller mest grunnleggende, prinsipp? (Se 4. trosartikkel.)
Hva er tro? (Se Hebreerbrevet 11:1, Alma 32:21, Ether 12:6.) Hvorfor er tro mer
enn formodning? Hvorfor er tro på Jesus Kristus nødvendig for frelse?

• Paulus ga mange eksempler på mennesker som oppnådde mye ved tro på Jesus
Kristus. Hvem nevnte han? (Se Hebreerbrevet 11:4–12, 17–34.) Skriv navnene på
dem han nevnte på tavlen, og drøft hvordan den enkeltes handlinger krevde tro.

Du kan godt fordele klassens medlemmer på små grupper til denne diskusjonen.
Gi hver gruppe i oppgave å vurdere noen av dem som nevnes i Hebreerbrevet 11.
Gi gruppene noen minutter til å drøfte hvordan disses handlinger krevde tro, og
la deretter hver gruppe ganske kort fremlegge sine konklusjoner for klassen.

• Paulus forkynte også at tro kan hjelpe oss i tider med trengsler og motgang
(Hebreerbrevet 11:32–38). Hvordan har tro hjulpet deg å takle trengsler? Hvilke
andre velsignelser har du (eller en du kjenner) fått ved å utøve tro på Jesus Kristus?

Konklusjon Påpek at vi er velsignet som lever i en tid da evangeliets fylde er tilgjengelig. Bær
vitnesbyrd om at frelse kommer ved tro på Jesus Kristus og etterlevelse av hans bud.
Oppfordre klassens medlemmer til å holde paktene og budene i det gjengitte evan-
gelium.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Gud vil holde sine løfter

• Hva lærer Hebreerbrevet 6:10–19 oss om Guds løfter til hans barn? Hva lærer vers
15 oss om forholdet mellom å utholde prøvelser og å få løfter fra Gud? (Se også
L&p 82:10.) Hvilke erfaringer har du hatt med at Gud innfrir sine løfter til deg?

2. «Den Herren elsker, den tukter han» (Hebreerbrevet 12:6)

La klassemedlemmer lese Hebreerbrevet 12:5–11.

• Hvordan tukter Herren oss? Hvordan er tuktelsen fra Herren «til vårt gagn»? (Se
Hebreerbrevet 12:10, L&p 61:8, 95:1, 101:5.) Hvordan kan vi bruke tuktelsen som
en anledning til å lære og vokse? Be klassens medlemmer fortelle om anled-
ninger da Herren har tuktet dem, og hva de har lært av denne erfaringen.
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Formål Å oppmuntre klassens medlemmer til å følge Paulus’ eksempel og være trofaste vit-
ner for Jesus Kristus selv midt i prøvelser og trengsler.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Ap.gj. 21:1–22:21. Til tross for innvendingene fra hans ledsagere, som frykter
for hans liv, drar Paulus til Jerusalem. Han avlegger rapport om sine misjons-
reiser for brødrene der. Han går til templet og blir grepet av en forbitret mobb.
Den øverste høvedsmann arresterer ham, men lar ham tale til folket. Paulus
forteller folket om sin omvendelse til Jesu Kristi evangelium.

b. Ap.gj. 22:22–23:35. Mobben avviser Paulus og søker å ta hans liv. Den øverste
høvedsmannen tar Paulus bort fra mobben og holder ham innestengt i en
borg. Dagen etter fører den øverste høvedsmannen Paulus frem for sanhedrin.
Nok en stor uoverensstemmelse oppstår, og nok en gang tar høvedsmannen
Paulus bort og fører ham til borgen. Den natten viser Herren seg for Paulus og
forteller ham at han er kalt til å bære vitnesbyrd i Rom, såvel som i Jerusalem.
Over 40 jøder legger opp råd om å drepe Paulus, og han blir ført til landshøv-
dingen Feliks av sikkerhetshensyn.

c. Ap.gj. 26. Etter flere år med forfølgelser og fengselsopphold blir Paulus ført
frem for kong Agrippa for å tale sin sak. Agrippa avviser Paulus’ vitnesbyrd og
sender ham til Cæsar i Rom.

d. Ap.gj. 27–28. Paulus forliser på vei til Rom etter at skipets kaptein ignorerer
hans råd. Når han til slutt kommer til Rom, blir han satt i fengsel, men han
forkynner for alle som vil høre på ham.

2. Hvis følgende materiale er tilgjengelig, bruker du det under leksjonen:

a. «Paulus – et utvalgt redskap», et 11 minutters segment av videoen Det nye tes-
tamente (56914 170). Se gjennom den på forhånd, om mulig, så du vet når du
skal stoppe videoen og drøfte den.

b. Et kart over Paulus’ reise til Roma (kart over Paulus’ misjonsreiser finnes bak i
Bibelen).

3. Forslag til undervisning: «Det er av største betydning at de du underviser, får
føde, at de lærer noe. Hver gang de kommer, skulle de få minst en tanke, en idé,
en inspirasjon fordi de har vært i klassen. Det kan være en liten tanke, en almin-
nelig tanke – jo mer grunnleggende den er, desto mer har du faktisk oppnådd»
(Boyd K. Packer: Teach Ye Diligently [1975], s. 154).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Oppmerksom-
hetsvekker
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«Du har vitnet om meg»

Apostlenes gjerninger 21–28



• Er det en person i Skriften som du føler at du kan identifisere deg med, på grunn
av lignende tanker, erfaringer eller situasjoner? Hvorfor føler du spesiell nærhet
til denne personen?

La flere i klassen komme med kommentarer. Påpek deretter at da profeten Joseph
Smith så tilbake på sine erfaringer etter Det første syn, følte han at hans erfaringer
lignet på dem apostelen Paulus hadde. La klassemedlemmene lese Joseph Smith-
Historie 1:23–25 for å finne ut hvorfor.

Forklar at apostelen Paulus fremtreden for kong Agrippa er en av hendelsene som
vil bli drøftet i denne leksjonen. I denne situasjonen og på alle sine misjonsreiser
sto Paulus fast i troen og bar modig vitnesbyrd om Jesus Kristus, til tross for at han
ble avvist og forfulgt.

Når du underviser i følgende skriftsteder, drøfter dere hvordan vi kan utvikle mot
og tro som er like sterk som hos Paulus. Oppfordre klassens medlemmer til å for-
telle om anledninger da de med mot har båret vitnesbyrd ved ord og gjerninger.

1. Paulus avlegger rapport om sine reiser og står overfor en forbitret mobb
i Jerusalem.

Hvis du benytter videosegmentet «Paulus – et utvalgt redskap», viser du første del
nå. Stopp videoen etter at fortelleren har sagt: «Han oppfylte Herrens ord om at
han skulle bære frem Hans navn for konger og herskere.» (Mens han sier dette, blir
Paulus eskortert av soldater nedover en korridor.)

Drøft Ap.gj. 21:1–22:21. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers. Forklar at etter tre
vellykkede misjonsreiser som førte Paulus gjennom hele Romerriket, dro han til-
bake til Jerusalem, selv om han visste at det var farlig å gjøre det.

• Hvorfor forsøkte Paulus’ venner å få ham fra å dra tilbake til Jerusalem? (Se
Ap.gj. 21:10–12.) Hvordan reagerte Paulus på sine venners bekymringer? (Se
Ap.gj. 21:13.) Hvordan viste dette Paulus’ hengivenhet for Kristus?

• Hva gjorde Paulus dagen etter at han kom til Jerusalem? (Se Ap.gj. 21:17–19.) På
hvilken måte ligner dette på det misjonærene i dag gjør når de kommer tilbake
fra sin misjon? (De avlegger rapport om sine erfaringer som misjonærer for
stavspresidenten og høyrådet, og ofte for wards- eller grensmedlemmene på et
nadverdsmøte.) Hvordan har du hatt nytte av å høre om andres misjonærerfa-
ringer?

• Mange jødiske kristne ergret seg over Paulus fordi han forkynte at frelse kom ved
Jesus Kristus, ikke Moseloven (Ap.gj. 15:1–35). For å behage disse menneskene,
ba brødrene i Jerusalem Paulus gå til templet og gjennomgå rituell renselse som
et tegn på at han fremdeles overholdt loven (Ap.gj. 21:20–25). Hva skjedde mens
Paulus var i templet? (Se Ap.gj. 21:26–30. Han ble tatt av en mobb som anklaget
ham for å forkynne mot Moseloven og forurense templet ved å bringe en ikke-
jøde inn i det.) Hvordan ble Paulus reddet fra denne mobben? (Se Ap.gj.
21:31–36.) Hva gjorde Paulus da den øverste høvedsmannen tillot ham å tale til
folket? (Se Ap.gj. 21:37–22:21.) Hvorfor krevde dette mot?

Du kan godt begynne på en liste på tavlen over alle ganger i Ap.gj. 21–28 da Paulus
viste stort mot ved å vitne om Jesus Kristus. Fortsett på listen når det er på sin plass
gjennom leksjonen.

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder
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• Når har du båret vitnesbyrd i en situasjon som krevde mot? Hvordan fikk du
mot til å gjøre dette? Hvordan kan det å lære om Paulus’ handlinger hjelpe oss
å få større mot til å bære vitnesbyrd for andre?

2. Paulus føres frem for sanhedrin.

Les og drøft utvalgte vers fra Ap.gj. 22:22–23:35.

• Hvordan reagerte folkemengden utenfor templet på Paulus’ beretning om sin
omvendelse? (Se Ap.gj. 22:22.) Hva var den øverste høvedsmannens hensikt
med å føre Paulus bort fra mobben? (Se Ap.gj. 22:24.) Hvordan greide Paulus å
unngå å bli hudstrøket? (Se Ap.gj. 22:25–26. Han påpekte at han var romersk
borger. Dette ga ham spesielle rettigheter og privilegier i Romerriket, som Jerusa-
lem var en del av.)

• Hva var det første Paulus sa da han ble ført frem for sanhedrin (det jødiske råd)?
(Se Ap.gj. 23:1, se også Ap.gj. 24:16. L&p 135:4 inneholder et lignende utsagn fra
profeten Joseph Smith.) Hvordan tror du Paulus’ «fullgod[e] samvittighet . . . for
Gud» hjalp ham ved denne anledning? Be klassen overveie hvilke forandringer
de selv må gjøre for å ha en «fullgod samvittighet . . . for Gud».

• Hva sa Herren da han viste seg for Paulus etter at Paulus var blitt avhørt av san-
hedrin? (Se Ap.gj. 23:11.) Hvordan har Herren hjulpet deg å «vær[e] frimodig»
eller ved godt mot i vanskelige tider?

• Dagen etter at Herren viste seg for Paulus la over 40 jøder opp råd om å drepe
Paulus, og de avla et høytidelig løfte om at de ikke skulle spise eller drikke før de
hadde greid det (Ap.gj.23:12–15). Hvordan ble Paulus beskyttet mot deres plan?
(Se Ap.gj. 23:16–35. Du kan godt påpeke at dette var tredje gang på bare noen
dager at Paulus ble beskyttet mot døden.)

3. Paulus vitner for Agrippa, men hans vitnesbyrd forkastes.

Les og drøft utvalgte vers fra Ap.gj. 26. Du kan godt oppsummere følgende infor-
masjon fra Ap.gj. 24–25: Paulus ble sendt til Feliks, landshøvdingen, og vitnet modig
for ham. Paulus ble sittende i fengsel i to år mens Feliks håpet å få penger for å sette
ham fri. Da Festus overtok som landshøvding etter Feliks, ba jødene Festus sende
Paulus til Jerusalem for å stilles for retten. Paulus nektet å reise, for han visste at han
ikke ville få noen rettferdig dom der. I stedet appellerte Paulus til Cæsar, noe som
var hans rett som romersk borger. Festus gikk med på å sende Paulus til Rom, men
Paulus måtte først føres frem for kong Agrippa, romernes utpekte hersker i Judea.

Hvis du bruker videopresentasjonen, viser du annen del nå. Stopp videoen etter
Paulus’ utsagn: «Jeg ville ønske til Gud, enten det mangler lite eller mye, at ikke
bare du, men også alle som hører meg i dag, måtte bli slik som jeg, med unntak av
disse lenkene» (like før Paulus eskorteres fra kong Agrippas borggård).

• Hva gjør inntrykk på deg i forbindelse med Paulus’ ord til kong Agrippa? (Se
Ap.gj. 26:2–27.) Hvordan reagerte Agrippa på Paulus’ ord? (Se Ap.gj. 26:28.) Hva
kan ha holdt Agrippa fra å bli en kristen? Hvilke holdninger eller andre proble-
mer holder folk i dag fra å akseptere Jesu Kristi evangelium?

• Hvordan var Festus’ og Agrippas reaksjoner på Paulus forskjellige? Hvordan lig-
net de på hverandre? (Se Ap.gj. 26:24, 28. Påpek at Herren ikke kan godta noe
annet enn fullstendig hengivenhet. Selv om Agrippa fant Paulus’ budskap nes-
ten troverdig, mens Festus straks forkastet det, besto ingen av dem prøven på tro
som Paulus ga dem.)
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4. Paulus lider skibbrudd underveis til Rom.

Les og drøft utvalgte vers fra Ap.gj. 27–28. Forklar at Agrippa hadde vært villig til å
løslate Paul (Ap.gj. 26:32), men Paulus appellerte til keiseren og ble derfor sendt til
Rom. Mens dere drøfter Paulus’ reise til Rom, viser du kartet og peker på relevante
steder, som Godhavn, der Paulus rådet mennene å bli over vinteren, og Malta, der
de skibbrudne passasjerene svømte i land.

• Hva skjedde da kapteinen på skipet ikke brydde seg om Paulus’ advarsel om at
det var for farlig å seile fra Godhavn? (Se Ap.gj. 27:7–20.) Hva motiverte høveds-
mannen til å ignorere Paulus’ råd? (Se Ap.gj. 27:11–12.) Hvorfor ignorerer enkelte
av oss av og til rådene til våre ledere i Kirken? Hvordan har du lært hvor viktig
det er å følge Kirkens lederes råd?

• Hvordan visste Paulus at alle passasjerene skulle komme trygt i land, selv om ski-
pet ble ødelagt i uværet? (Se Ap.gj. 27:21–26.) Hvordan ble denne profetien opp-
fylt? (Se Ap.gj. 27:27–44.)

• Hvordan brukte Paulus sin prestedømskraft mens han var på øya Malta? (Se
Ap.gj. 28:7–9.) Hva antyder denne hendelsen om formålet med prestedømskraft?
Hvordan kan vi ved å hedre prestedømmet være bedre vitner for Kristus?

• Etter flere måneder kom Paulus til slutt frem til Rom, der han igjen ble satt i
fengsel. Hvordan vendte han dette tilsynelatende tilbakeslaget til sin fordel? (Se
Ap.gj. 28:16–31. Han fikk forholdsvis stor frihet, så han brukte tiden til å for-
kynne evangeliet og vitne om Kristus.) Hva kan vi lære av Paulus om å være et
trofast vitne om Jesus Kristus? (Hvis du satte opp en liste på tavlen over de gang-
ene Paulus viste mot ved å være et trofast vitne, viser du til den.)

Hvis du bruker videopresentasjonen, viser du resten nå.

Konklusjon Forklar at historikerne antar at Paulus led martyrdøden i Roma ca. år 65 e.Kr. Gjen-
nom hele sitt liv oppfylte han sitt ansvar som apostel om å «gå derfor ut og gjør alle
folkeslag til disipler» (Matteus 28:19). Han oppfylte også Herrens profeti om at han
skulle forkynne evangeliet «for hedningefolk og konger og for Israels barn» (Ap.gj.
9:15). Han var et trofast vitne om Kristus til tross for verbale og fysiske angrep,
urettferdig fengsling og naturkatastrofer.

Bær vitnesbyrd om at når vi følger Paulus’ eksempel ved å være trofaste vitner om
Jesus Kristus i alle situasjoner, vil han gi oss styrke til å utholde våre prøvelser.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

Gjennomgåelse av Paulus’ liv

For å hjelpe klassens medlemmer å forstå hvordan Paulus utførte sitt livs misjon,
som var å vitne om Kristus, lar du hver i klassen velge en situasjon der Paulus vitnet
om Kristus. Innby hver enkelt i klassen til å gi klassen del i sitt valg, og skriv alle
situasjonene på tavlen. Be deretter klassen slå opp på kartet over Paulus’ reiser og se
hvor hver enkelt hendelse fant sted. Hjelp klassen å repetere de aktuelle skriftsteder
om nødvendig for å finne stedet hvor dette fant sted.
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Formål For å kunne hjelpe klassens medlemmer å forstå prosessen med å fullkommengjøre
de hellige (se Efeserbrevet 4:12), kreves det at vi øker vår tro på Kristus, følger apost-
lenes og profetenes læresetninger og beskytter oss mot verdens ugudelighet.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Efeserbrevet 1:9–10. Paulus forkynner at formålet med evangelieutdelingen
i tidenes fylde er å «samle alt til ett i Kristus».

b. Efeserbrevet 2:12–22, 4:1–16. Paulus forkynner at Jesus Kristus er vår hjørne-
sten. Han forkynner at Herren ga oss apostler og profeter som skal hjelpe oss
å bli fullkommengjort og komme til «enhet i tro».

c. Efeserbrevet 5:22–29, 6:1–4. Paulus forkynner behovet for enhet mellom
mann og hustru og mellom foreldre og barn.

d. Efeserbrevet 4:21–32, 6:10–18. Paulus forkynner at vi skulle «ikle [oss] det nye
menneske» og «ta på [oss] Guds fulle rustning» for å beskytte oss mot verdens
ugudelighet.

2. Tilleggslesning: Johannes 17:11, Mosiah 18:21–22, Lære og pakter 27:15–18,
38:25–27.

3. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, tar du med deg til klasssen en tråd
(ca. 30–90 cm) og et tau på omtrent samme lengde.

4. Forslag til undervisning: Merking av Skriften hjelper læreren og klassen å legge
merke til viktige ord, tanker, mennesker og hendelser. Du kan oppfordre klassens
medlemmer til å merke Skriften ved å få frem viktige prinsipper, oppgi en kryss-
henvisning eller fortelle hva du har skrevet i margen i din bok.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Vis klassen tråden og tauet (se under «Forberedelse»).

• Hva har tråden og tauet til felles? (Begge er laget av fibrer eller tråder av materi-
ale.) På hvilken måte er de forskjellige? (Tråden er et enkelt fiber, mens tauet er
laget av menge fibrer som er vevet sammen.) Hvilken av disse er sterkest?

Forklar at vi, som tråden, er svake når vi står alene. Men, som tauet, kan vi bli ster-
kere når vi er forenet med andre i tro og rettferdighet. I sitt brev til efeserne under-
streket Paulus betydningen av å fullkommengjøre de hellige og oppnå «enhet i tro»
(Efeserbrevet 4:12–13). Denne leksjonen drøfter hvordan vi som familier og som en
kirke kan arbeide mot fullkommenhet og enhet ved å sette vår lit til Frelseren, følge
apostlene og profetene, utvikle sterke familier og ta på oss Guds fulle rustning.

Oppmerksom-
hetsvekker
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«For at de hellige kunne 

bli fullkommengjort» 
Efeserbrevet



Velg i ydmykhet de skriftsteder og spørsmål som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om opplevelser som har forbin-
delse med prinsippene i Skriften.

1. Evangelieutdelingen i tidenes fylde

Les og drøft Efeserbrevet 1:9–10.

• I det første kapittel i Efeserbrevet talte Paulus om «en husholdning i tidenes
fylde» (Efeserbrevet 1:10). Hva er en husholdning i evangeliet (evangelieutde-
ling)? (En periode da Herren har minst én tjener på jorden som har prestedøm-
mets nøkler og er bemyndiget til å forrette evangeliet.)

• Hva er husholdningen i tidenes fylde? (Evangelieutdelingen som begynte med
gjengivelsen av evangeliet og opprettelsen av Kirken ved Joseph Smith.) Hvorfor
kalles vår evangelieutdeling husholdningen i tidenes fylde?

President Gordon B. Hinckley har sagt: «Du og jeg får erfare de vidunderlige og
dyptgående velsignelser i evangelieutdelingen i tidenes fylde. I denne dag og tid
er alle prinsipper, krefter, velsignelser og nøkler fra alle tidligere evangelieutde-
linger blitt gjengitt til jorden» (i Lys over Norge, juli 1992, s. 67).

• Hva sa Paulus at vår Fader i himmelen ville gjøre i denne utdelingen? (Se Efeser-
brevet 1:9–10.) Hva tror du det vil si å «samle alt til ett i Kristus»? Kan du nevne
noe som blir samlet i vår tid? (Svarene kan omfatte Skriften, Kirkens medlem-
mer, opptegnelsene over de døde og familier som besegles i templet.) Hvordan
kan vi bidra til denne samlingsprosessen?

2. Jesus Kristus som vår hjørnesten

Les og drøft utvalgte vers i Efeserbrevet 2:12–22 og 4:1–16.

• Sammenlign Efeserbrevet 2:12 og 2:19. Hvordan beskrev Paulus forandringene
som fant sted i dem som hadde tatt imot Frelseren og fulgte ham? Hvordan har
du sett de samme forandringene i deg selv eller andre? Hvordan har din omgang
med andre medlemmer av Kirken som «medborgere» i evangeliet vært til velsig-
nelse for deg?

• Hva mente Paulus med å forkynne at Jesus Kristus er Kirkens «hjørnesten»? (Efe-
serbrevet 2:20.) (Om nødvendig forklarer du at en hjørnesten er en grunnvolls-
sten plassert i hjørnet der to vegger møtes. Hjørnestenen er viktig for at konstruk-
sjonen skal få styrke og enhet.) Hvordan har Jesus blitt hjørnestenen i din tro?

• Hva forkynte Paulus i Efeserbrevet 2:20 og 4:11–14 om betydningen av apostler
og profeter? Hvorfor er levende apostler og profeter viktige for den sanne kirke?
Kan du nevne noen læresetninger fra apostler og profeter i de siste dager som
hjelper oss å gå fremover mot fullkommengjørelse og enhet? (Du kan godt skrive
opp klassens svar på tavlen.)

President Boyd K. Packer har sagt: «Profetenes og apostlenes tjenestegjerning
fører dem alltid til hjemmet og familien.. . Det endelige formål med alt vi for-
kynner, er å forene foreldre og barn i troen på den Herre Jesus Kristus, slik at de
er lykkelige i hjemmet, beseglet i evig ekteskap, knyttet til alle generasjonene i
sin slekt, og forsikret om opphøyelse i vår himmelske Faders nærhet.» (I Lys over
Norge, juli 1995, s. 7.)

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder
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• Hva mente Paulus med å forkynne at det er «én Herre, én tro, én dåp»? (Efeser-
brevet 4:5.) Hvorfor er det viktig at vi er forenet i vår forståelse og forkynnelse av
Kirkens grunnleggende læresetninger?

3. Enhet mellom mann og hustru og mellom foreldre og barn

Les og drøft Efeserbrevet 5:22–29, 6:1–4.

• Hvilken sammenligning brukte Paulus da han beskrev forholdet mellom mann
og hustru? (Se Efeserbrevet 5:22–29.) Hva kan menn og hustruer lære av denne
sammenligningen som kan hjelpe dem å utvikle større kjærlighet og enhet i sitt
ekteskap? (Drøft konkrete måter Jesus har vist sin kjærlighet til Kirken på og
hvordan hver enkelt måte kan anvendes på ekteskapet. Du kan godt skrive klas-
sens svar på tavlen.)

President Spencer W. Kimball har sagt: «Kan du i hele den hellige skrift finne et
sted der den Herre Jesus Kristus noen gang sviktet sin kirke?. . . Var han trofast?
Var han tro? Er det noe godt og verdig som han ikke ga? Da er det det vi ber om –
det han ber om av en ektemann.. .

. . . Kan du tenke deg hvordan han elsket Kirken? Hvert åndedrett i den var viktig
for ham. Dens vekst på alle områder, hver enkelt person i den, var dyrebar for
ham. Han ga disse menneskene all sin energi, all sin kraft, all sin interesse. Han
ga sitt liv – hva mer kan man gi?» (Men of Example [tale holdt for religionslærere,
12. sep. 1975], s. 4–5.)

• Hvilket råd hadde Paulus til barn i Efeserbrevet 6:1–3? Hvorfor er dette rådet vik-
tig i dag? Hvordan har du blitt velsignet for å hedre dine foreldre?

• Hva mente Paulus da han rådet foreldre til å oppdra barn i «Herrens tukt og for-
maning»? (Efeserbrevet 6:4.) Hvordan kan foreldre oppdra barn åndelig? Hvor-
dan kan foreldre følge Herrens eksempel når de formaner barn?

• Hvordan kan Paulus’ råd til foreldre og barn bidra til å styrke familieforhold og
bevare enheten i familien? Hvilket råd har apostler og profeter i de siste dager
gitt oss med hensyn til familien? Innby klassemedlemmer til å drøfte råd som er
gitt nylig på generalkonferanser, på andre møter eller tema- aftener og i artikler i
Kirkens tidsskrifter.

I «Familien – en erklæring til verden» sier Det første presidentskap og De tolv
apostlers quorum at «lykke i familien oppnås med størst sannsynlighet når den
er grunnlagt på vår Herre Jesu Kristi læresetninger. Gode ekteskap og familier
opprettes og opprettholdes når de bygger på prinsippene tro, bønn, omvendelse,
tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfølelse, arbeid og sunne aktiviteter» (Lys over
Norge, juni 1996, s. 10–11).

4. Ta på «det nye menneske» og «Guds fulle rustning»

Les og drøft Efeserbrevet 4:21–32 og 6:10–18.

• Hva mente Paulus da han oppfordret efeserne til å «ikle [seg] det nye men-
neske»? (Efeserbrevet 4:24.) Kan du nevne noen egenskaper hos mennesker som
har blitt «nye» ved Jesu Kristi forsoning? (Se Efeserbrevet 4:21–32.)

• Mens Paulus formante de hellige til å iføre seg Guds rustning, advarte han dem
mot mange slags onde innflytelser (Efeserbrevet 6:10–12). Kan du nevne noen av
de onde innflytelser i dette liv?
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• Hva er de forskjellige deler i det Paulus kaller Guds rustning? Hva representerer
hver enkelt del? (Se Efeserbrevet 6:13–18, L&p 27:15–18. Du kan godt skrive sva-
rene på tavlen under overskriftene Rustning og Representerer.) Hvordan kan den
enkelte del av Guds rustning beskytte oss mot Satans innflytelse? Hva kan vi
gjøre for å ta denne rustning på oss hver dag?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at Herren opprettet sin kirke, med apostler og profeter, for å
hjelpe oss å bli ham lik og vende tilbake og bo sammen med ham. Oppfordre klas-
sen til å arbeide sammen for å fullkommengjøre de hellige ved å følge Paulus’ lære-
setninger i Efeserbrevet.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. «Ta på dere Guds fulle rustning» (Efeserbrevet 6:11)

Vis «Guds fulle rustning», en 13–minutters del av videoen Det nye testamente
(56914 170). Still deretter følgende spørsmål:

• Hvilke farer sto soldatene i videopresentasjonen overfor? Hvilke farer sto de
unge menneskene overfor? Hvordan ble medlemmer av begge grupper velsignet
fordi de var ikledd sin rustning?

2. Be for Kirkens ledere

• Les Efeserbrevet 6:18–20. Hvorfor tror du Paulus ba efeserne be for ham? Når har
du blitt styrket av andres bønner? Hvorfor er det viktig at vi ber for hverandre og
for Kirkens ledere?

3. «Av nåde er dere frelst, ved tro» (Efeserbrevet 2:8)

• Hva forkynte Paulus i Efeserbrevet 2:8–9 om hvordan en person mottar frelse?
Hvorfor er det umulig for oss å frelse oss selv ved våre gjerninger? (Se Romerbre-
vet 3:23, Mosiah 3:17, Alma 22:14. Du kan godt påpeke at Paulus ofte måtte
minne de jødiske hellige på at Moselovens gjerninger ikke kunne frelse dem.
Leksjon 36 inneholder en mer detaljert drøftelse av nåde og gjerninger.)
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Formål Å oppmuntre klassens medlemmer til å utvikle de egenskaper som kjennetegner
Jesu Kristi sanne tilhengere.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Filipperbrevet. Paulus takker de hellige i Filippi for hjelp de hadde sendt ham,
og oppfordrer dem til å være forenede, trofaste tilhengere av Kristus.

b. Kolosserbrevet 1. Paulus minner de hellige i Kolossæ på at forløsning kun
kommer ved Jesus Kristus.

c. Kolosserbrevet 2:1–8, 16–23, 3, 4. Paulus lærer de hellige i Kolossæ om det de
skulle gjøre, og om egenskaper de som Guds utvalgte skulle utvikle.

d. Filemon. Paulus oppfordrer Filemon til å være tilgivende overfor Onesimus,
en rømt slave.

2. Forslag til undervisning: Et leksjonsutkast eller skriftstedblokk kan inneholde
mer materiale enn du har tid til å bruke i klassen. Mens du forbereder deg til den
enkelte leksjon, bør du i ydmykhet avgjøre hvilke læresetninger og prinsipper
som er til størst nytte for klassen. Men når du underviser, må du være følsom
overfor Ånden og fleksibel nok til å forandre planen hvis du føler deg tilskyndet
til det. (Se Undervisning – intet større kall, s. 113.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Skriv på tavlen flere nøkkelord fra den 13. trosartikkel, som f.eks. dydig, skjønt, pris-
verdig og godt.

• Hvilken trosartikkel inneholder disse ordene? (Hvis ikke klassen vet det, lar du
dem se på trosartiklene, som står bak i Den kostelige perle.)

Når klassen har svart riktig, ber du et klassemedlem fremsi eller lese den 13. trosar-
tikkel. La deretter vedkommende fremsi første halvdel av trosartikkelen igjen, til og
med «Paulus’ formaning».

• Hva er «Paulus’ formaning»? Hvor finner vi den?

La klassen slå opp på Filipperbrevet 4:8 og sammenligne det med den 13. trosartik-
kel. Forklar at da Joseph Smith nevnte Paulus’ formaning, refererte han til Filipper-
brevet 4:8, som er en del av et brev Paulus skrev til de hellige i Filippi. Dagens lek-
sjon vil dekke dette brevet og Paulus’ brev til Kolosserne og til Filemon, som alle ble
skrevet mens Paulus satt i fengsel i Rom. Disse brevene drøfter egenskaper vi skulle
søke å utvikle som trofaste tilhengere av Jesus Kristus.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Når du underviser i følgende skriftsteder, drøfter dere hvordan de angår oss i dag på
samme måte som de angikk de hellige på Paulus’ tid. Oppfordre klassens medlem-
mer til å fortelle om opplevelser som har forbindelse med prinsippene i skriftste-
dene.

1. Paulus oppfordrer de hellige i Filippi til å følge Jesus Kristus.

Drøft Paulus’ brev til Filipperne. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt.

• Paulus satt i fengsel i Rom da han skrev til Filipperne. Hvordan reagerte andre
medlemmer av Kirken på at Paulus satt i fengsel? (Se Filipperbrevet 1:12–18.)
Hvordan har du fått hjelp ved å se eller høre om andre som var tapre når det
gjaldt å tjene Herren?

• Hva formante Paulus Kirkens medlemmer til å gjøre, i Filipperbrevet 2:2–3? På
hvilke måter skulle medlemmene ha «det ene sinn»? (Se Filipperbrevet 1:27,
2:14–15.) Hvorfor gjør vi av og til ting for «tom ære»? Hvorfor tror du Paulus fra-
rådet dette? Hvorfor er det viktig at vi ikke tror vi er bedre enn andre mennes-
ker? (Se L&p 38:24–26.)

• Hva forkynte Paulus om Jesus i Filipperbrevet 2:5–8? Hvordan var Jesus et full-
komment eksempel på det å være ydmyk og underkastet Faderens vilje? (Se
Johannes 8:29.) Hvordan kan vi bli mer ydmyke og underkastet vår himmelske
Faders vilje?

• Hva tror du Paulus mente da han sa til filipperne: «Arbeid på deres frelse med
frykt og beven»? (Filipperbrevet 2:12.)

President David O. McKay forklarte: «‘Arbeid på deres frelse’ er en formaning om
å vise troens realiteten ved aktivitet, ved omtenksom, lydig innsats. Men dette
må gjøres med en bevissthet om at absolutt avhengighet av en selv kan føre til
stolthet og svakhet som vil gjøre at man mislykkes. Med ‘frykt og beven’ skulle
vi søke Guds styrke og nåde som inspirasjon til å få den endelige seier» (i Confe-
rence Report, apr. 1957, s. 7).

• Paulus rådet flere ganger filipperne til å «gled[e seg] i Herren» (Filipperbrevet 3:1,
4:4). Hvordan kan vi glede oss i Herren?

• Paulus fortalte filipperne at han hadde ofret alt for Kristus (Filipperbrevet 3:7–8).
Hva hadde Paulus ofret? Hvorfor er det viktig at vi ofrer for Kristus? (Se Filipper-
brevet 3:9–12.)

Profeten Joseph Smith sa: «En religion som ikke krever at man ofrer alt, [har
aldri] tilstrekkelig kraft til å frembringe den tro som er nødvendig for liv og
frelse. For fra menneskehetens begynnelse har man aldri kunnet tilegne seg den
nødvendige tro til å oppnå liv og frelse uten å ofre alle jordiske ting» (Lectures on
Faith, [1985], s. 69, sitert i Lys over Norge, juli 1994, s. 35).

• Hvordan kan vi oppnå den «Guds fred» som nevnes i Filipperbrevet 4:7? (Se
Filipperbrevet 4:6–7.) Når har du følt Guds fred?

• Hvordan kan vi anvende Paulus’ råd i Filipperbrevet 4:8? (Se også den 13. trosar-
tikkel.) Hvordan blir vi velsignet når vi følger denne formaningen?

• Paulus vitnet: «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk» (Filipperbrevet 4:13).
Hvordan tror du Paulus fikk dette vitnesbyrdet om Kristus? Hvordan har du sett
at du makter «alt . . . i ham»?

Diskusjon og 
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2. Paulus minner kolosserne på at forløsning kun kommer ved Kristus.

Drøft Kolosserbrevet 1. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt. Forklar at de
hellige i Kolossæ, en liten by øst for Efesus, ble påvirket av læresetninger som redu-
serte Frelserens betydning og fokuserte på å oppnå fullkommenhet ved å overholde
ordinanser og tilbe engler. I sitt brev til kolosserne advarte Paulus mot disse læreset-
ningene og formante de hellige til å fortsette å være «grunnfestet og faste» (Kolos-
serbrevet 1:23, se også Kolosserbrevet 2:5–7) i kunnskapen om at forløsning kun
kommer ved Jesus Kristus.

• Hvilke sannheter om Jesus Kristus lærte Paulus kolosserne? (Se Kolosserbrevet
1:12–22. Skriv klassemedlemmenes svar på tavlen.) Hvorfor var det viktig for
kolosserne å forstå disse sannhetene? Hvordan virker din kunnskap og ditt vit-
nesbyrd om Jesus Kristus inn på hvordan du lever?

• Hva er «de helliges arv» som vi kan få fra vår Fader i himmelen? (Se Kolosserbre-
vet 1:12, 2. Nephi 9:18, L&p 50:5.) Hvem gjør denne arven mulig? (Se Kolosser-
brevet 1:12–14.) Hva må vi gjøre for å få arven? (Se Kolosserbrevet 1:10–12,
2. Nephi 9:18, Alma 5:51, L&p 50:5.)

• Hva mente Paulus da han formante kolosserne til å være «grunnfestet og faste» i
evangeliet? (Se Kolosserbrevet 1:23.) Hva får enkelte mennesker til å «rokke[s] fra
det håp som evangeliet gir»? (Kolosserbrevet 1:23.) Hva kan vi gjøre for å styrke
vårt vitnesbyrd?

3. Paulus lærer kolosserne hva de skulle gjøre som Guds utvalgte.

Drøft Kolosserbrevet 2:1–8, 16–23, 3, 4. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt.

• Paulus ønsket at de helliges hjerter skulle «knyttes sammen i kjærlighet» og i
kunnskap om Gud Faderen og Jesus Kristus (Kolosserbrevet 2:2–3). Hvordan kan
vi oppnå dette i vårt eget ward eller vår egen gren?

• Hva vil det si å bli «rotfestet og oppbygget» i Kristus? (Se Kolosserbrevet 2:7.)
Hvordan kan vi bli rotfestet i Kristus? Hvordan kan det å være «rotfestet og opp-
bygget» i Kristus hjelpe oss i tider med prøvelser? (Du kan godt sammenligne et
tre med korte, grunne røtter med et tre som har lange, dype røtter. Drøft hvilket
tre som mest sannsynlig vil overleve prøvelser som uvær og tørke.)

• Hvilke egenskaper hos «Guds utvalgte» regnes opp i Kolosserbrevet 3:12–15?
(Skriv klassemedlemmenes svar på tavlen.) Hvordan har Jesus Kristus vært et
eksempel på disse egenskapene? (Be klassemedlemmene tenke på konkrete
anledninger da Jesus var et eksempel på hver enkelt egenskap.) Hvordan kan vi
mer fullstendig utvikle disse egenskapene?

• Hvordan kan vi la Kristi ord bo i oss, som Paulus formante? (Se Kolosserbrevet
3:16–17, se også L&p 1:37, 18:34–36.) Hvordan kan salmer styrke vår forståelse av
og vårt vitnesbyrd om Kristi ord? Hvordan kan vi gjøre bedre bruk av salmer og
annen sakral musikk?

Eldste Dallin H. Oaks har sagt: «Vi må bruke våre salmer mer for å komme på
bølgelengde med Herrens ånd, for å bli forenet og for å få hjelp til å undervise i
og lære våre læresetninger. Vi må bruke våre salmer bedre i misjonærundervis-
ning, i klasser i evangeliet, på quorumsmøter, på hjemmeaftener og ved hjem-
melærerbesøk. Musikk er en effektiv måte å tilbe vår himmelske Fader og hans
Sønn, Jesus Kristus på. Vi skulle bruke salmer når vi trenger åndelig styrke og
inspirasjon.» (I Lys over Norge, jan. 1995, s. 10.)
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• Paulus understreket flere ganger hvor viktig det er å være takknemlig (Kolosser-
brevet 2:7, 3:15, 17). Hvorfor er det viktig at vi er takknemlige? Hvordan kan vi
under alle omstendigheter vise vår himmelske Fader og Jesus Kristus takknem-
lighet?

4. Paulus oppfordrer Filemon til å være tilgivende overfor Onesimus.

Drøft Paulus’ brev til Filemon. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt. Forklar
at Paulus skrev et personlig brev til Filemon, en som tilhørte menigheten i Kolossæ,
om Filemons slave Onesimus. Onesimus hadde bestjålet Filemon og rømt til Rom,
der han møtte Paulus og ble omvendt til evangeliet. Paulus ba Filemon tilgi Onesi-
mus og godta ham som en bror i evangeliet.

• Hva kan vi lære om Paulus av hans brev til Filemon?

• Hvordan viste Paulus at han respekterte Filemons handlefrihet? (Se Filemon
1:14.) Hvordan viste Paulus at han var opptatt av Onesimus’ velferd?

• Hva kan dette brevet lære oss om evangeliets kraft til å forandre forholdet mel-
lom mennesker? (Se Filemon 1:16.) Hvordan virker evangeliet inn på ditt forhold
til mennesker omkring deg?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om hvor viktig det er å utvikle egenskaper som hjelper oss å bli
Jesus Kristus mer lik, som f.eks. dem som er nevnt i Paulus’ brev til Filipperne,
Kolosserne og Filemon. Be klassemedlemmene lese Filipperbrevet 4:8 og Kolosser-
brevet 3:12–15 og velge en egenskap fra disse versene som de kan arbeide med å
utvikle denne uken.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Forhold mellom foreldre og barn

La en i klassen lese Kolosserbrevet 3:20–21.

• Hva sier Paulus er et barns forpliktelse overfor sine foreldre? Hva er foreldrenes
forpliktelse overfor barnet? Hvordan kan du forbedre forholdet mellom foreldre
og barn i din familie?

2. «Tjen Herren Kristus» (Kolosserbrevet 3:24)

La en i klassen lese Kolosserbrevet 3:23–24.

• Hvordan kan vi følge Paulus’ instruksjoner i disse versene? (Se også Matteus
25:34–40.) Hvilket utslag kan denne holdningen ha på hvordan vi yter tjeneste?
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Formål Å oppfordre klassens medlemmer til å lære og forkynne sann lære og være rettfer-
dige eksempler for andre.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. 1. Timoteus 4, 2. Timoteus 1–4, Titus 1. Paulus beskriver tegn på frafall. Han
forkynner at det å lære og forkynne sann lære bidrar til å beskytte mot frafall.

b. 1. Timoteus 4:12. Paulus forkynner at vi skulle «vær[e] et forbilde for de tro-
ende».

c. 1. Timoteus 6, Titus 2–3. Paulus forkynner at vi skulle «jag[e] etter rettferdig-
het» og fornekte ugudelighet.

2. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, lager du ordstrimler av følgende
utsagn, eller forbereder deg til å skrive dem på tavlen:

For å fullende løpet, må jeg:
Lære og forkynne sann lære,
være et forbilde for de troende,
jage etter rettferdighet og fornekte ugudelighet

3. Forslag til undervisning: Varier materiell og metoder du bruker i undervis-
ningen. Du kan f.eks. bruke bilder eller audiovisuelt materiell, en annerledes dis-
kusjonsteknikk eller en annerledes plassering av stolene. Variasjon kan hjelpe
klassens medlemmer å holde på interessen i leksjonene. Se Undervisning – intet
større kall, side 56–57 og 96–97 for materiell og metoder som kan passe i dine
leksjoner.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

• Hva er det siste løpet du deltok i eller så på? Hvilken forskjell er det mellom å
vinne og å fullføre en løpskonkurranse? Hvor mange vinnere er det i et typisk
løp? Hva må du gjøre for å vinne?

• På hvilken måte er livet som et løp? Hvordan er det ikke som et løp? (Alle men-
nesker kan vinne livets «løp».) Hva må vi gjøre for å fullende livets løp på en god
måte?

Be en i klassen lese 2. Timoteus 4:7. Forklar at apostelen Paulus levde på en slik
måte at han kunne si dette mot slutten av sitt liv. Denne leksjonen drøfter flere av
Paulus’ læresetninger som vil hjelpe oss når vi streber etter å fullende vårt løp på en
god måte.

Vis ordstrimmelen For å fullende løpet, må jeg:

Oppmerksom-
hetsvekker
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Drøft, mens dere gjennomgår nedenstående skriftsteder, hvordan de kan anvendes
på det daglige liv. Oppfordre klassemedlemmer til å fortelle om erfaringer i forbin-
delse med prinsippene i Skriften.

Forklar at Timoteus og Titus var betrodde medarbeidere av Paulus som hjalp ham å
forkynne evangeliet. Etter Paulus’ første fengselsopphold i Rom, fortsatte han med
sine misjonsreiser. I Efesus etterlot han seg Timoteus til å betjene Kirken, og på
Kreta etterlot han seg Titus med et lignende oppdrag. Mens Paulus fortsatte sin
reise, skrev han brev for å styrke disse brødre og gi dem råd i deres oppgave som sje-
lesørgere eller hyrder for de hellige. Derfor kalles disse brevene ofte hyrdebrevene.

1. Lær og forkynn sann lære.

Drøft 1. Timoteus 4, 2. Timoteus 1–4 og Titus 1. Be klassemedlemmer lese utvalgte
vers høyt.

• Hvilke tegn på frafall beskriver Paulus i sine brev til Timoteus og Titus? (Se
1. Timoteus 4:1–3, 2. Timoteus 3:1–7, 13, 4:3–4, Titus 1:10–11.) På hvilken måte er
disse tegn på frafall tydelige i dag? (Se 2. Nephi 28:3–9, L&p 1:15–16.) Hvordan
kan vi beskytte oss mot disse onder?

• Hvorfor er det slik at enkelte mennesker «alltid vil lære, men aldri kan komme til
sannhets erkjennelse»? (2. Timoteus 3:7.) Hvordan kan vi forsikre oss om at vår
læring gir oss kunnskap om sannheten?

• Hva lærte Paulus Timoteus om ansvarsoppgavene til mennesker som forkynner
evangeliet? (Se 1. Timoteus 4:6–7, 13–16, 2. Timoteus 2:16, 23–25, 3:14–17, 4:2, 5.
Du kan godt sette opp en liste over disse ansvarsoppgavene på tavlen.) Hvilke
anledninger har vi til å forkynne evangeliet? (Svarene kan omfatte undervisning
av familiemedlemmer, utførelse av kall i Kirken og drøfting av evangeliet med
venner og bekjente. Påpek at vi alle sammen på en eller annen måte er lærere i
evangeliet.) Hvordan kan vi mer effektivt undervise i evangeliet?

• Paulus understreket hvor viktig det er å forkynne og lære sann lære (1. Timoteus
1:3, 4:6, 13, Titus 2:1). Hvordan kan vi beskyttes mot frafall ved å lære sann lære?
Kan du nevne noen farer ved falske læresetninger? Hvordan har du blitt velsig-
net ved å lære evangeliets sanne læresetninger?

Eldste Boyd K. Packer har sagt følgende om kraften i sann lære: «Sann lære som
forstås, forandrer ens holdninger og adferd. Et studium av evangeliets læreset-
ninger vil forbedre ens adferd raskere enn studium av adferd vil forandre adfer-
den. . . Det er grunnen til at vi legger så stor vekt på at alle skal studere evange-
liet» (i Lys over Norge, jan. 1987, s. 13).

• Hvordan kan vi være sikre på at det vi forkynner, er sann lære? (Se Mosiah
18:19–20, L&p 52:9.)

Eldste Joseph B. Wirthlin har gitt dette råd: «Gud har åpenbart alt som er nød-
vendig for vår frelse. Vi skulle undervise om og dvele ved det som er blitt åpen-
bart, og unngå å utforske såkalte mysterier. Mitt råd til lærere i Kirken, enten de
underviser i ward og staver, ved Kirkens institusjoner for høyere utdannelse, i
Institutt eller Seminar, eller i egenskap av foreldre i sitt hjem, er å basere sin
undervisning på Skriften og våre profeters ord i de siste dager» (i Lys over Norge,
jan. 1995, s. 74).

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder
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• Hva rådet Paulus oss til å gjøre når vi har mottatt sunn lære? (Se 2. Timoteus
1:13, Titus 1:9.) Hva tror du det vil si å «holde fast»? (Se 1. Nephi 15:23–24.)

Hvis du brukte oppmerksomhetsvekkeren, viser du ordstrimmelen Lære og forkynne
sann lære.

2. «Vær . . . et forbilde for de troende.»

Les og drøft 1. Timoteus 4:12.

• Hva tror du det vil si å være «et forbilde for de troende»? (1. Timoteus 4:12.)
Hvordan har du blitt påvirket av en person som var «et forbilde for de troende»?

Sett opp en liste over måtene Paulus formante Timoteus på til å være et eksempel.
Be klassen beskrive hvordan vi kan være eksempler på hver enkelt av disse måtene.

Tale
Ferd (betyr også samtaler og oppførsel)
Kjærlighet
Tro
Renhet

Hvis du brukte oppmerksomhetsvekkeren, viser du ordstrimmelen være et forbilde
for de troende.

3. «Jag etter rettferdighet» og fornekt ugudelighet.

Les og drøft utvalgte vers fra 1. Timoteus 6 og Titus 2–3.

• Hva forkynte Paulus om kjærlighet til penger? (Se 1. Timoteus 6:7–10.) I hvilken
betydning er kjærlighet til penger «rot[en] til alt ondt»? Hvordan kan vi sikre at
vi ikke fokuserer for mye på penger og annen materiell rikdom? (Se 1. Timoteus
6:17–19, Jakobs bok 2:18–19.)

Eldste Dallin H. Oaks har sagt: «Det er ikke noe ondt uløselig tilknyttet penger.
Den gode samaritan brukte den samme mynt til å tjene sin neste som Judas
brukte til å forråde Mesteren. Det er ‘pengekjærhet’ [som] er en rot til alt ondt’.
(1. Tim. 6:10, uthevelse tilføyet.) Den avgjørende forskjell er den grad av åndelig-
het vi utøver når vi ser, vurderer og behandler det som hører denne verden til
og våre erfaringer i den» (i Lys over Norge, nr. 2, 1986, s. 46).

• I sine brev til Timoteus og Titus ga Paulus mange instruksjoner om hvordan man
lever rettferdig. Hvilke råd ga Paulus i disse versene: 1. Timoteus 6:11–12, 2. Timo-
teus 2:22, Titus 2:1–8, 12, 3:1–2, 8? (Oppsummér klassens svar på tavlen. Drøft
hva disse instruksjonene betyr og hvordan vi kan anvende dem på oss selv.)

Hvis du brukte oppmerksomhetsvekkeren, viser du ordstrimmelen jage etter rettfer-
dighet og fornekte ugudelighet.

Konklusjon Forklar at Paulus visste at han snart skulle lide martyrdøden for sitt vitnesbyrd om
Jesus Kristus. Men han visste også at fordi han hadde etterlevd evangeliet, lå nå
«rettferdighetens krans rede for» ham (2. Timoteus 4:8). Bær vitnesbyrd om hvor
viktig det er å gjøre det rette hver dag og holde seg på riktig kurs så vi kan si med
Paulus: «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen» (2. Timoteus 4:7).
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Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Ytterligere drøfting av 1. Timoteus

• Hvilket råd ga Paulus om bønn i 1. Timoteus 2:1–3? Hvorfor skulle vi be for alle
mennesker? Hvordan kan vi gjøre dette meningsfylt? Hvorfor skulle vi be spesi-
elt for nasjoners ledere?

• I 1. Timoteus 3:1–7 fremsetter Paulus hvilke kvalifikasjoner en tilsynsmann (bis-
kop) skulle ha. Hvorfor er disse egenskapene viktige for en biskop?

• Hva forkynner Paulus i 1. Timoteus 5:8 om å ha omsorg for vår familie? Hvorfor
tror du Paulus talte så sterkt imot dem som ikke oppfylte dette ansvaret?

2. «Gud ga oss ikke motløshets ånd» (2. Timoteus 1:7)

Be en i klassen lese 2. Timoteus 1:7.

• Kan du nevne noe som folk frykter i verden i dag? Hvilken forsikring ga Paulus
Timoteus angående «motløshets ånd»? Hvordan har du personlig funnet ut at
denne forsikringen er sann?

3. Vær gode arbeidstagere

Les og drøft Titus 2:9–10.

• Hvordan gjelder Paulus’ råd til tjenere i disse versene for arbeidstagere? Hvordan
stjeler arbeidstagere av og til fra sine arbeidsgivere? (Svar kan omfatte underslag,
at man tar materiell til eget bruk eller ikke gir en full dags arbeid.)

• Hva sa Paulus at vi skulle gjøre istedenfor å stikke noe til oss? (Vise «god tro-
skap», eller være trofaste og pålitelige.) Hvilke resultater har du sett av å vise
«god troskap» på ditt arbeidssted?
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå hvilke egenskaper vi skulle utvikle for å
etterleve vår religion mer fullstendig.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Jakobs brev 1:1–4, 5:10–11. Jakob forkynner at vi skulle tålmodig utholde lidel-
ser.

b. Jakobs brev 1:5–7, 4:8. Jakob forkynner at vi skulle be til Gud i tro.
c. Jakob 1:19–20, 26, 3:2–18. Jakob forkynner at vi skulle ha kontroll over

tungen og være «sen til vrede».
d. Jakobs brev 1:22–25, 27, 2:14–26, 4:17. Jakob forkynner at vi skulle være

«Ordets gjørere» og vise vår tro ved gjerninger.

2. Forslag til undervisning: «Forkynn at det virkelig foregår personlig kommunika-
sjon fra og til Gud. Hjelp hver enkelt å forstå hvordan man ber verdig og hvor-
dan man mottar og gjenkjenner svar fra Gud» (Richard G. Scott: «Four Funda-
mentals for Those Who Teach and Inspire Youth», i CES Old Testament
Symposium Speeches, 1987 [1987], s. 3).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Skriv Ren gudsdyrkelse på tavlen, og still følgende spørsmål:

• Hva betyr ordet ren? (Svarene kan omfatte ordentlig, ekte, fullstendig og full-
kommen.) Hva betyr gudsdyrkelse? (Svarene kan omfatte å tjene og tilbe Gud, et
system med trosoppfatninger og fremgangsmåter og engasjement i eller hengi-
venhet overfor en bestemt levemåte.)

• Hvordan vil du definere ren gudsdyrkelse?

Be en i klassen lese Jakobs brev 1:27. Forklar at denne leksjonen drøfter hvordan vi
kan anvende Jakobs læresetninger så vi får hjelp til å leve i «ren gudsdyrkelse» og
være «uplettet av verden».

Mens dere drøfter læresetningene i Jakobs brev, skriver du dem opp på tavlen under
overskriften Ren gudsdyrkelse. Drøft hvordan hvert enkelt begrep som Jakob for-
kynte, kan hjelpe oss å leve i ren gudsdyrkelse.

Forklar at det er en alminnelig antagelse at den som skrev Jakobs brev, var Jesu
Kristi bror. Etter Jesu oppstandelse virket Jakob som apostel og var en viktig leder
i menigheten på den tiden (Ap.gj. 12:17, 15:13–20).

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder

Oppmerksom-
hetsvekker
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1. Vi skulle tålmodig utholde lidelser.

Les og drøft Jakobs brev 1:1–4, 5:10–11.

• Hva forkynte Jakob om det å ta prøvelser på grunn av vår tro? (Se Jakobs brev
1:2–3 og Joseph Smiths oversettelse av 2. vers, som viser at han forandret mange
prøvelser til mange lidelser.) Hvordan kan prøvelser hjelpe oss å utvikle tålmodig-
het? Hvordan blir vi velsignet når vi tålmodig utholder lidelser? (Se Jakobs brev
1:4, Romerbrevet 5:3–5, Alma 36:3.)

Eldste Orson F. Whitney skrev: «Ingen smerte vi har, ingen prøvelse vi gjennom-
går, er bortkastet. Den bidrar til vår utdannelse, til å utvikle slike egenskaper som
tålmodighet, tro, styrke og ydmykhet. Alt vi lider, og alt vi gjennomgår, spesielt
når vi holder det ut i tålmodighet, bygger opp vår karakter, lutrer vårt hjerte,
utvider vår sjel og gjør oss mildere og kjærligere, mer verdig til å kalles Guds
barn» (sitert av Howard W. Hunter i Lys over Norge, januar 1988, s. 55).

• Hvem nevnte Jakob som gode eksempler på tålmodighet i lidelser? (Se Jakobs
brev 5:10–11.) Hvordan har du sett profeter i de siste dager vise denne tålmodig-
het? Hvordan har deres eksempel hjulpet deg?

2. Vi skulle be til Gud i tro.

Les og drøft Jakobs brev 1:5–7 og 4:8.

• Hvilket råd ga Jakob til dem som «mangler visdom»? (Se Jakobs brev 1:5–6.) Hva
vil vår himmelske Fader gjøre hvis vi spør i tro? Hvilke erfaringer har du hatt
med å få svar på bønner?

• Hvilken virkning hadde rådet i Jakobs brev 1:5 på profeten Joseph Smith? (Se
Joseph Smith-Historie 1:11–13.) Hva kan vi lære av hans erfaring? Hvordan berø-
res vi av Josephs beslutning om å følge rådet i Jakobs brev 1:5? (Se Joseph Smith-
Historie 1:14–20.)

President Spencer W. Kimball har sagt: «Fordi den 14-årige gutten gikk ut i sko-
gen for å be, etter å ha lest i Skriften, . . . fordi han fulgte åpenbaringene fra det
høye, har vi Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Vi har alle velsignelser som
kan gjøre oss til det lykkeligste folk i hele verden, fordi en gutt på 14 år gikk ut i
skogen og ba» (i Conference Report, Melbourne Australia Area Conference 1976,
s. 23).

Hvis du underviser ungdom, bærer du vitnesbyrd om at det å be til Gud i tro og
få visdom, ikke er begrenset med hensyn til alder eller andre omstendigheter.
Joseph Smith var 14 år da han prøvde Jakobs ord og fikk Det første syn. Han var
17 år da engelen Moroni besøkte ham og åpenbarte hvor gullplatene lå trygt
oppbevart.

• Hvordan beskrev Jakob dem som ber uten tro? (Se Jakobs brev 1:6–7.) Hva kan vi
gjøre for å styrke vår tro?

• Jakob forkynte: «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere»
(Jakobs brev 4:8). Hvordan bringer oppriktig bønn oss nærmere Gud?

3. Vi skulle ha kontroll over tungen og være «sen til vrede».

Drøft Jakobs brev 1:19–20, 26, 3:2–18. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt.
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• Jakob forkynte at vi skulle være «snar til å høre, sen til å tale» (Jakobs brev 1:19).
Hvilke erfaringer har du hatt som har bekreftet visdommen i dette rådet? Hvor-
dan kan vi bli bedre lyttere og mer omtenksomme talere?

• Jakob forkynte også at vi skulle være «sen til vrede» (Jakobs brev 1:19). Kan du
nevne noen konsekvenser av å tale eller handle i vrede? Hvilke erfaringer har du
hatt som har bekreftet visdommen i Jakobs råd? Hvordan kan vi overvinne eller
kontrollere følelser av sinne?

• Jakob forkynte at vi skulle holde tungen i tømme (Jakobs brev 1:26). Hva er for-
målet med et bissel på en hest? (Å lede og kontrollere hesten.) Hvordan kan vi
anvende Jakobs råd om å holde tungen «i tømme»? (Se Jakobs brev 4:11. Svarene
kan omfatte ved å unngå å sladre, lyve, krangle, banne og si sinte ord. I stedet
skulle vi bruke tungen til å tale vennlige ord, til å si det som er sant, til å be og til
å skape fred.)

• Les Jakobs brev 3:3–5. Hva sammenligner Jakob tungen med i disse versene?
(Bittet på et hestebissel og roret på et skip. Du kan godt forklare at bittet er en
stålbit på bisselet som legges inn i munnen på hesten.) Hva kan vi lære av disse
sammenligningene? Hvordan kan det å lære å ha kontroll med hva vi sier, hjelpe
oss å kontrollere andre deler av vårt liv?

• Les Jakobs brev 3:9–13. Hva forkynte Jakob i disse versene om å kontrollere vår
tale? (Drøft anvendelse av dette rådet med klassen. Hvis du f.eks. har en eller
flere prester i klassen, kan dere drøfte hvor viktig det er at de fører ren tale gjen-
nom uken så de kan være verdige til å forrette nadverden på søndag. En lig-
nende anvendelse kan benyttes for dem som underviser i evangeliet.)

• Hvordan kan det at vi har kontroll med tungen bidra til å skape fred? (Se Jakobs
brev 3:16–18.) Hvorfor er det å ha kontroll med tungen en viktig del av ren guds-
dyrkelse?

4. Vi skulle være «Ordets gjørere» og vise tro ved våre gjerninger.

Les og drøft utvalgte vers fra Jakobs brev 1:22–25, 27, 2:14–26, 4:17.

• Hva vil det si å være «bare [Ordets] hørere»? (Jakobs brev 1:22.) I hvilken betyd-
ning bedrar de som er «bare [Ordets] hørere», seg selv? (Se Jakobs brev 1:22–25,
4:17.) Hvilke velsignelser er det ved å være «Ordets gjørere»?

• Hva forkynte Jakob om forholdet mellom tro og gjerninger? (Se Jakobs brev
2:14–26.) Hvorfor er tro uten gjerninger død? Hvordan styrker gode gjerninger
vår tro på Jesus Kristus?

• Hva la Jakob vekt på at vi skulle gjøre for å leve i sann gudsdyrkelse? (Se Jakobs
brev 1:27 eller minn klassen på oppmerksomhetsvekkeren.) Hvorfor tror du at
det å besøke og hjelpe mennesker i nød er en del av ren gudsdyrkelse?

• Hva kan vi gjøre for å holde oss «uplettet av verden»? (Jakob 1:27, se L&p 59:9.)
Hvordan hjelper det at vi går i kirken og tar del i nadverden hver søndag oss å
holde oss uplettet av verden?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om sannheten i Jakobs læresetninger. Understrek at vi kan etterleve
vår religion på en renere måte ved å være tålmodige i lidelser, be til Gud i tro, være
herre over oss selv og gjøre gode gjerninger.
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Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Presentasjoner ved klassemedlemmer

En uke før denne leksjonen skal gjennomgås, ber du fem klassemedlemmer studere
hver sitt kapittel i Jakobs brev. Ved begynnelsen av klassen (rett etter oppmerksom-
hetsvekkeren, hvis du bruker den), lar du disse fortelle hva de har lært i kapitlene
de har studert.

2. Videopresentasjon

Les Jakob 1:27, og vis deretter «Legemet er et tempel», et 6-minutters videosegment
fra videoen Det nye testamente (56914 170). Drøft hva denne videopresentasjonen
lærer oss om å holde oss uplettet av verden.

3. Ytterligere drøfting av Jakobs brev

• I Joseph Smiths oversettelse av Jakobs brev 1:12 er uttrykket holder ut forandret til
motstår. Hva er forskjellen mellom å holde ut fristelse og å motstå fristelse?
Hvilke løfter er gitt dem som motstår fristelser? (Se Jakobs brev 1:12, 4:7.)

• Hva forkynte Jakob om å dømme andre? (Se Jakobs brev 2:1–9.) Hvorfor dømmer
enkelte mennesker andre etter deres verdslige stilling eller materielle eiendeler?
Hvordan kan vi lære å se forbi det ytre utseende og inn i menneskenes hjerter,
slik som Gud gjør? (Se 1. Samuel 16:7, L&p 38:24–27.)

• Hva forkynte Jakob om virkningene av misunnelse og begjær? (Se Jakobs brev
3:16, 4:1–6.) Hvordan kan vi overvinne følelser som misunnelse og begjær? (Se
Jakobs brev 4:7–10.)

• Hva forkynte Jakob om salving av syke? (Se Jakobs brev 5:14–15.) Hvordan har
du blitt velsignet eller sett andre bli velsignet, ved prestedømmets helbredende
kraft?

• Jakob understreket hvor viktig det er å hjelpe mennesker som «har faret vill fra
sannheten» (Jakobs brev 5:19–20). Hvordan kan vi gjøre dette?
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å leve i hellighet og være en utvalgt ætt.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. 1. Peter 1, 2:1–10. Peter forkynner at vi må ha tro og leve i hellighet. Han for-
kynner at de hellige er en utvalgt ætt, kalt til å prise Frelseren.

b. 1. Peter 2:19–24, 3:13–17, 4:12–19. Peter forkynner at vi må følge Frelserens
eksempel når det gjelder å utholde prøvelser og forfølgelse.

c. 2. Peter 1. Peter formaner oss til å få del i guddommelig natur og med flid søke
å gjøre vårt kall og vår utvelgelse fast.

d. 2. Peter 2–3, Judas. Peter og Judas advarer mot falske lærere og dem som for-
nekter det annet komme. De formaner Kristi tilhengere til å stå trofast.

2. Tilleggslesning: 1. Johannes 3:2–3, 3. Nephi 12:48, Lære og pakter 122:7–8.

3. Forslag til undervisning: Studér leksjonene godt nok til å kunne undervise uten å
se for ofte i boken. Når du kjenner stoffet, kan du ha øyekontakt med klassen
mens du underviser. Ved å holde øyekontakt forbedres klassemedlemmenes del-
tagelse og holdning og du kan bedre meddele din kjærlighet til og omsorg for
dem. (Se Undervisning – intet større kall, s. 107–8.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Les eller fortell følgende historie som biskop Vaughn J. Featherstone fortalte:

«For mange år siden hørte jeg historien om sønnen til den franske kongen Ludvig
16. Kong Ludvig var blitt fratatt tronen og satt i fengsel. Hans unge sønn, prinsen,
ble tatt av den som hadde detronisert kongen. De tenkte at hvis de, all den stund
kongens sønn var arving til tronen, kunne bryte ham ned moralsk, ville det aldri gå
opp for ham hvilken stor og flott fremtid livet hadde skjenket ham.

De førte ham til et sted langt borte, og der utsatte de gutten for alt det motbydelige
og skjendige som livet kunne by på. . . Denne behandlingen fikk han i over et halvt
år – men ikke én gang ga den unge gutten etter under press. Til slutt, etter intensive
fristelser, forhørte de ham. Hvorfor hadde han ikke gitt etter for dette – hvorfor
hadde han ikke blitt med på det? Dette ville gitt nytelse, tilfredsstilt hans lyster og
var ønskverdig. De var alle hans. Gutten sa: Jeg kan ikke gjøre det dere ber om, for
jeg ble født til å bli konge’» (“The King’s Son”, New Era, nov. 1975, s. 35).

Biskop Featherstone hadde følgende kommentar:

«Vår Fader er konge, og på samme måte som kongens sønn ble utsatt for alt det
motbydelige og skjendige på hans tid, vil dere bli utsatt for mye av det motbydelige

Oppmerksom-
hetsvekker
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og skjendige i vår generasjon. Men dere . . . er også født til å bli konger og dron-
ninger, prester og prestinner» (New Era, nov. 1975, s. 35).

• Hva er vårt potensial som åndebarn av vår himmelske Fader? Hvordan skulle
kunnskapen om vårt guddommelige potensial påvirke vår livsførsel?

Understrek at vi som barn av vår Fader i himmelen kan bli ham lik og arve alt som
han har. Peters og Judas’ brev gir verdifulle læresetninger som kan hjelpe oss å leve
verdig som Guds barn.

Velg i ydmykhet skriftsteder, spørsmål og annet leksjonsmateriale som best vil
dekke klassens behov. Drøft hvordan disse skriftstedene gjelder dagliglivet. Oppfor-
dre klassemedlemmer til å fortelle om opplevelser som har forbindelse med prin-
sippene i Skriften.

1. Lev i tro og hellighet som en utvalgt ætt.

Drøft 1. Peter 1 og 2:1–10. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers.

• Hva sier Peter i kapittel 1 om Jesu Kristi misjon? (Se 1. Peter 1:3–4, 18–21.) Hvor-
dan skulle kunnskap om Frelserens misjon og offer virke inn på våre daglige
handlinger? (Se 1. Peter 1:8, 13–16, 22–23, 2:5. Du kan godt skrive klassens svar
på tavlen.)

• Hvorfor er tro «langt mer kostbar enn . . . gull», som Peter sier? (Se 1. Peter 1:7,
Hebreerbrevet 11:6, 1. Nephi 7:12.) Hva tror du det vil si å få vår tro lutret ved ild?
Hva er det endelige formål med vår tro? (Se 1. Peter 1:5, 9.)

• Peter forkynte at profetene som vitner om Jesus Kristus har «gransket og ransa-
ket» (1. Peter 1:10, se også vers 11). Hvordan kan iherdig bønn og skriftstudium
styrke vårt vitnesbyrd om Frelseren?

• Hvem er den utvalgte ætt som Peter talte om? (Se 1. Peter 2:9–10 og sitatet
nedenfor.) Hvilket ansvar har vi som en utvalgt ætt? (Se 1. Peter 2:9.) Hvordan
kan vi utføre dette ansvar? (Se Matteus 5:16.)

Eldste Bruce R. McConkie definerte en utvalgt ætt som «ikke dem som lever i en
bestemt periode eller tidsalder, men . . . Israels hus i oldtiden, i tidens midte og
nå i disse siste dager. . . [Den omfatter] trofaste medlemmer av Kirken som har
påtatt seg Kristi navn og er blitt adoptert inn i hans familie» (Doctrinal New Tes-
tament Commentary, 3 bind [1966–73], 3:294).

2. Følg Frelserens eksempel med hensyn til å utholde prøvelser og forfølgelse.

Les og drøft 1. Peter 2:19–24, 3:13–17, 4:12–19.

• Peter skrev at «Kristus led for [oss] og etterlot [oss] et eksempel» (1. Peter 2:21).
Hva kan vi gjøre for å følge Frelserens eksempel når det gjelder reaksjon på prø-
velser og forfølgelse? (Se 1. Peter 2:19–23.) Hvilke eksempler har du sett på men-
nesker som er Kristus-like med hensyn til å utholde prøvelser? Hvordan blir vi
velsignet når vi følger Frelserens eksempel med hensyn til å utholde prøvelser?

• Når har du (eller noen du kjenner) blitt forfulgt for å gjøre Herrens vilje? Hvor-
dan rådet Peter oss til å reagere under slike omstendigheter? (Se 1. Peter 3:13–17,
4:12–19. Du kan godt skrive klassens svar på tavlen.) På hvilke måter gir prøvelser
oss anledning til å komme nærmere Herren og herliggjøre ham?

Diskusjon og 
anvendelse av 
skriftsteder
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3. Få del i guddommelig natur og streb etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast.

Les og drøft utvalgte vers fra 2. Peter 1.

• Hvilke egenskaper beskrev Peter som en del av guddommelig natur? (Se 2. Peter
1:4–7. Skriv egenskapene på tavlen.) Hvorfor er det viktig at vi utvikler disse
egenskapene? (Se 2. Peter 1:8.) Hvordan har du sett andre vise disse egenska-
pene?

• Peter formante de hellige til å være «ivrige . . . etter å gjøre deres kall og utvelgelse
fast» (2. Peter 1:10). Hva vil det si å gjøre sitt kall og sin utvelgelse fast? (Å få en
forsikring eller et løfte fra Herren om opphøyelse i det celestiale rike. En person
som har fått gjort sitt kall og sin utvelgelse fast, vet at han eller hun er «beseglet
til det evige liv ved åpenbaring og profetiens ånd» [L&p 131:5]. Joseph Smith fikk
dette løfte fra Herren, som det står i Lære og pakter 132:49.)

• Hva må vi gjøre for å få gjort vårt kall og vår utvelgelse fast?

Profeten Joseph Smith sa: «Etter at en person har tro på Kristus, omvender seg
fra sine synder og blir døpt til forlatelse for sine synder og mottar Den hellige
ånd (ved håndspåleggelse), . . . og deretter fortsetter å ydmyke seg for Gud, hung-
rer og tørster etter rettferdighet og lever ved hvert Guds ord, da vil Herren snart
si til ham: Min sønn, du skal bli opphøyet. Når Herren har prøvet ham grundig,
og finner ut at vedkommende er fast bestemt på å tjene ham for enhver pris, da
vil vedkommende oppdage at hans kall og utvelgelse står fast» (Profeten Joseph
Smiths læresetninger, s. 109–10).

4. Motstå falske lærere og dem som fornekter det annet komme.

Les og drøft utvalgte vers fra 2. Peter 2–3 og Judas. Forklar at Judas var sønn av
Josef og Maria og bror av Jesus.

• Peter og Judas advarte og sa at det skulle komme falske lærere blant Kirkens med-
lemmer. Hva sa de var noen kjennetegn ved falske lærere? (Se 2. Peter 2:1–3, 10,
12–19, Judas 1:4, 8, 10–13, 16, 18–19.) Hvordan kan vi gjenkjenne falske lærere i
dag?

• Hvilket råd ga Peter og Judas som kan hjelpe oss å unngå falske læresetninger og
holde oss trofast mens vi forbereder oss til det annet komme? (Se 2. Peter
3:11–14, 17–18, Judas 1:3, 20–21, se også Moroni 7:12–17, L&p 45:57, 46:7–8.)

Konklusjon Bær vitnesbyrd om sannhetene dere har drøftet. Oppfordre klassen til å følge lære-
setningene til Peter og Judas mens de streber etter å leve i tro og hellighet.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Ytterligere drøfting av 1. Peter

• Hvilke kontraster satte Peter opp i 1. Peter 1 mellom det som er forgjengelig eller
ubestandig og det som er uforgjengelig eller evigvarende? (Se 1. Peter 1:4, 7,
18–19, 23–25. Skriv klassemedlemmenes svar på tavlen under to overskrifter:
Forgjengelig eller ubestandig og Uforgjengelig eller evigvarende.) Hva kan vi lære av
disse kontrastene?
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• Peter forkynte at Jesus var «kjent forut, før verdens grunnvoll ble lagt,» for å
skulle bli Frelseren (1. Peter 1:20, se også Åp. 13:8.) Hvorfor er denne sannheten
viktig? Hva føyer hellig skrift åpenbart i de siste dager til vår forståelse av Frelse-
rens forutordinasjon? (Se Moses 4:1–4, Abraham 3:27–28.)

• Hvilket råd gir Peter angående landets lover? (Se 1. Peter 2:13–15.) Hvilket råd har
Herren åpenbart i de siste dager angående landets lover? (Se L&p 58:21–22,
98:4–10, 134:5, 12. trosartikkel.)

• Hva forkynte Peter om arbeidet med å forkynne evangeliet for de døde? (Se 1.
Peter 3:18–20, 4:6.) Når dro Jesus til åndeverdenen for å organisere forkynnelsen
av evangeliet blant de døde? (Se L&p 138:27.) Hvorfor gjorde han dette? (Se L&p
138:29–37.) Hva avslører Frelserens virke i åndeverdenen om Guds verk? (Sva-
rene kan omfatte at på grunn av Guds fullkomne rettferdighet og barmhjertig-
het, vil alle mennesker som har levd på jorden, få anledning til å ta imot evange-
liet og nyte godt av dets fulle velsignelser.)

• Hvilket råd ga Peter Kirkens ledere i 1. Peter 5:1–4? Hvordan kan Kirkens ledere
«vokte . . . Guds hjord»? (1. Peter 5:2, se 2. Peter 1:12–15, L&p 42:12–14.) Hvordan
har du blitt velsignet av ledere i Kirken som har fulgt dette rådet?

2. «Intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning» (2. Peter 1:20)

• Les 2. Peter 1:20–21. Hva forteller Peter i disse versene om kilden til Skriften? Hva
sier Peter om tolkning av Skriften? Hvordan kan vi sikre at vi tolker Skriften rik-
tig? (Svarene kan omfatte ved å søke de inspirerte tolkningene fra Kirkens ledere
og ved å søke Den hellige ånds veiledning.) Hvordan har Kirkens lederes læreset-
ninger eller Åndens veiledning hjulpet deg til å forstå et bestemt skriftsted?
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå hvordan Faderen og Sønnen viser sin kjær-
lighet til oss og hvordan vi skulle vise vår kjærlighet til dem.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. 1. Johannes 2:28–29, 3:1–2, 4:7–19, 5:1, 11–15. Johannes forkynner at vår him-
melske Fader viser sin kjærlighet til oss ved å gi oss en mulighet til å bli ham
lik og arve evig liv.

b. 1. Johannes 1:7–9, 2:1–2, 3:5–8, 16, 5:11–13. Johannes forkynner at Jesus viste
sin kjærlighet til oss ved sitt sonoffer, som gjør det mulig for oss å bli vår him-
melske Fader lik.

c. 1. Johannes 2:3–17, 3:9–24, 4:4–21, 5:1–10, 2. Johannes, 3. Johannes. Johan-
nes forkynner at vi viser vår kjærlighet til vår himmelske Fader og Jesus Kris-
tus ved å være lydige og ved å ha kjærlighet til hverandre.

2. Tilleggslesning: Moroni 7:48, Lære og pakter 45:3–5.

3. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, tar du med deg et familiefoto eller et
av følgende bilder: En familie arbeider sammen (62313), Moro i familien (62384)
eller Sammen i familien (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 616).

4. Forslag til undervisning: «Kjærlighet, omtanke, pliktoppfyllenhet, uselviskhet,
skriftstudium og bønn gir din undervisning et åndelig fundament. Når du kom-
binerer disse elementene under forberedelsen av leksjonen, vil det hjelpe deg å
skape leksjonene åndelig i ditt sinn og hjerte før du underviser dine elever»
(Undervisning – intet større kall, s. III).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Vis et bilde av en familie.

• Kan du nevne noen måter foreldre kan vise kjærlighet til sine barn på? Hvordan
viser barn kjærlighet til sine foreldre og søsken?

• På hvilken måte er vi alle medlemmer av samme familie?

Minn klassen på at hver enkelt av oss, i tillegg til å tilhøre en jordisk familie, er en
åndesønn eller -datter av vår himmelske Fader, som elsker oss og ønsker å velsigne
oss. I sine brev understreker Johannes flere ganger hvordan Faderen og Sønnen
viser sin kjærlighet til oss og hvordan vi kan vise vår kjærlighet til dem.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Drøft, mens dere gjennomgår nedenstående skriftsteder, hvordan de kan anvendes
på det daglige liv. Oppfordre klassemedlemmer til å fortelle om erfaringer i forbin-
delse med prinsippene i Skriften.

1. Tilkjennegivelser av vår himmelske Faders kjærlighet til oss

Drøft versene som er oppført nedenfor. Du kan godt oppsummere diskusjonen på
tavlen ved å skrive opp tilkjennegivelsene av Guds kjærlighet.

• Hvis du med ett ord skulle beskrive vår himmelske Fader, hvilket ville det da bli?
Hvilket ord brukte Johannes for å beskrive vår himmelske Fader i 1. Johannes
4:8, 16? Hvorfor er dette et passende ord?

• Les 1. Johannes 3:1–2. Hvilke tilkjennegivelser av Guds kjærlighet nevnte Johan-
nes i disse versene? (Gud vil kalle oss sine barn og gjøre oss som Kristus – herlig-
gjort, opphøyet og medarvinger med ham, se også Romerbrevet 8:14–17.) Hva
må vi gjøre for å bli kalt Guds sønner? (Se 1. Johannes 2:28–29, 4:7, 5:1, Galater-
brevet 3:26–27, Mosiah 5:5–9, Moroni 7:48. Forklar at selv om vi alle er Guds
åndebarn, viser ordene «Guds barn» i 1. Johannes 3:1–2 til dem som påtar seg
Kristi navn ved dåp og hedrer hans navn ved tro og rettskaffenhet.)

• Les 1. Johannes 4:9–10. Hvilken tilkjennegivelse av Guds kjærlighet nevner
Johannes i disse versene? (Se også Johannes 3:16, 1. Johannes 5:11, 2. Nephi 9:10.
Hvordan tilkjennegir det at vår himmelske Fader sendte sin Sønn for å sone for
oss, hans kjærlighet til oss?

• Les 1. Johannes 4:13. Hvilken tilkjennegivelse av Guds kjærlighet nevner Johan-
nes i dette verset? Hvordan har Ånden vært en viktig gave for deg?

• Johannes forkynte at vår himmelske Fader vil besvare våre bønner hvis vi ber
ifølge hans vilje (1. Johannes 5:14–15.) Hvordan har bønn hjulpet deg å føle vår
himmelske Faders kjærlighet? Hvorfor er bønn viktig for at vi skal kunne bli vår
himmelske Fader lik?

• Johannes forkynte at «vi elsker [Gud] fordi han elsket oss først» (1. Johannes
4:19). Kan du nevne noen av måtene Gud har vist sin kjærlighet til oss på? Hva
føler du når du tenker på hvordan Gud har vist sin kjærlighet til deg?

President Thomas S. Monson har sagt: «Vår himmelske Faders plan inneholder
de høyeste uttrykk for sann kjærlighet. Alt som vi holder kjært, ja, vår familie,
våre venner, vår glede, vår kunnskap, vårt vitnesbyrd, ville forsvunnet hvis det
ikke hadde vært for vår Fader og hans Sønn, den Herre Jesus Kristus. . . Verden
har ikke vært vitne til noen større gave, og den har heller ikke kjent noen mer
varig kjærlighet» ( i Lys over Norge, juli 1993, s. 60–61).

2. Tilkjennegivelser av Frelserens kjærlighet til oss

Drøft versene som er oppført nedenfor.

• Les 1. Johannes 3:16. Hvilken tilkjennegivelse av Frelserens kjærlighet nevner
Johannes i dette verset? Hvilke velsignelser kan vi få på grunn av Frelserens
sonoffer? (Se 1. Johannes 1:7–9, 5:11–13, 2. Nephi 9:11–13, Alma 11:40–44. Du kan
godt skrive klassens svar på tavlen mens dere drøfter disse versene.)

• Les 1. Johannes 2:1–2. Hvilken tilkjennegivelse av Frelserens kjærlighet nevner
Johannes i disse versene? Hva er en talsmann? (En som taler en annens sak.) Hva
gjør Jesus for oss som vår talsmann? (Se L&p 45:3–5.)

Diskusjon og 
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• Johannes forkynte at Guds Sønn kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger
(1. Johannes 3:8). Hvordan gjør Frelserens liv og læresetninger ende på djevelens
gjerninger?

3. Hvordan vise vår kjærlighet til vår himmelske Fader, Jesus Kristus og andre

Drøft versene som er oppført nedenfor. Du kan godt oppsummere diskusjonen på
tavlen ved å skrive opp hvordan vi kan vise vår kjærlighet til vår himmelske Fader
og Jesus Kristus.

• Les 1. Johannes 2:3–6. Hva kan vi lære av disse versene om hvordan vi skal vise
vår kjærlighet til Gud? (Se også Johannes 14:15, 1. Johannes 3:24, 5:3, 2. Johan-
nes 1:6.) Hvordan viser lydighet vår kjærlighet til Gud?

• Les 2. Johannes 1:4 og 3. Johannes 1:4. Hvordan kan vår trofasthet gi vår him-
melske Fader glede?

• Les 1. Johannes 2:15–17. Hva kan vi lære av disse versene om hvordan vi skal vise
vår kjærlighet til Gud? Hvordan viser vi av og til kjærlighet til verden istedenfor
kjærlighet til Gud? Hvordan blir vi påvirket når vi viser kjærlighet til verden?
Hvordan kan vi overvinne kjærlighet til verdslige ting?

• Les 1. Johannes 4:7–8, 11. Hva kan vi lære av disse versene om hvordan vi skal
vise vår kjærlighet til Gud? (Se også 1. Johannes 3:11, 23, 4:21.) Hvordan beskrev
Johannes dem som sier at de elsker Gud, men ikke «elsker sin bror»? (Se 1. Johan-
nes 2:9, 11, 3:14–15, 17, 4:20.) Hvorfor er vår kjærlighet til andre et mål på vår
kjærlighet til Gud? Hvordan kan vi lære å føle og vise større kjærlighet til hver-
andre? Hvordan har du blitt velsignet av en annens kjærlighet til deg?

Hvis du brukte oppmerksomhetsvekkeren, viser du bildet av familien igjen og stil-
ler følgende spørsmål:

• Hva er velsignelsene ved å leve i en familie der alle elsker hverandre og elsker
Gud? Hvordan kan vi hjelpe andre å få de samme velsignelser som en del av
Guds familie?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om hvilken stor kjærlighet vår himmelske Fader og Jesus Kristus har
til oss. Oppfordre klassens medlemmer til å huske på Johannes’ læresetninger mens
de streber etter å vise sin kjærlighet til sin himmelske Fader og Jesus Kristus og til
andre mennesker.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. «Vandre . . . i lyset» (1. Johannes 1:7)

Les 1. Johannes 1:6–7.

• Hva vil det si å «vandre . . . i mørket»? Hva vil det si å «vandre . . . i lyset»? (Som
en del av drøftingen av disses spørsmålene, kan du godt la klassen synge «Lær
meg å vandre i lys av Guds Sønn». Se Salmer, nr. 193, eller Barnas sangbok, s. 70.)
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2. Johannes advarer mot Antikrists ånd

• I sine brev sier Johannes flere ganger at de hellige må unngå Antikrister. Hva
sa Johannes at Antikrister forsøker å gjøre? (Se 1. Johannes 2:22–23, 4:1–3,
2. Johannes 1:7.) Hvorfor tror du Satan forsøker å ødelegge vårt vitnesbyrd
om Frelseren? Hva kan vi gjøre for å holde vårt vitnesbyrd sterkt?

Eldste M. Russell Ballard har sagt: «Et personlig vitnesbyrd om evangeliets sann-
het, spesielt den Herre Jesu Kristi guddommelige liv og misjon, er avgjørende for
vårt evige liv. . . Evig liv er betinget av vår personlige kunnskap om vår Fader i
himmelen og hans hellige Sønn. Bare å kjenne til dem er ikke nok. Vi må ha per-
sonlige, åndelige erfaringer som holder oss fast. Slike får vi når vi søker dem på
samme intense, målbevisste måte som en som er sulten, søker mat» (i Lys over
Norge, juli 1996, s. 81).

3. «Ingen har noensinne sett Gud» (1. Johannes 4:12)

Hvis noen i klassen lurer på om 1. Johannes 4:12 betyr at mennesket ikke kan se
Gud, viser du til det tilsvarende vers i Joseph Smiths oversettelse, der det står at
ingen noensinne har sett Gud, bortsett fra dem som tror (se 1. Johannes 4:12).
Påpek at mange profeter har sett Gud. Se 2. Mosebok 33:9–11, Johannes 6:46, Ap.gj.
7:55–56, Lære og pakter 67:10–12, Moses 1:1–2, Abraham 3:11, Joseph Smith-Histo-
rie 1:16–17.

4. Ungdomsdiskusjon

Følg opp oppmerksomhetsvekkeren med en mer detaljert diskusjon om hvordan
ungdom kan vise mer kjærlighet til sine foreldre. Oppfordre klassens medlemmer
til å følge opp sine idéer, og be dem være rede til å fortelle om sine erfaringer neste
søndag.

5. Salmer om kjærlighet

Velg en salme om kjærlighet (se under «Kjærlighet» i emneregistret i salmeboken).
Ordne det slik at en liten gruppe klassemedlemmer synger salmen, eller syng sal-
men med hele klassen, les teksten eller spill et opptak av den.
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå noen av de velsignelser som de vil få som
seirer i jordelivets prøvelser ved sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Johannes’ åpenbaring 1:1–3, 9–20. Johannes får instruks om å skrive ned
åpenbaringene han får fra Herren gjennom en engel. Johannes ser i åpenba-
ring flere symboler som representerer deler av Jesu Kristi Kirke.

b. Johannes’ åpenbaring 2–3. Gjennom Johannes underviser Herren de syv gre-
ner av Kirken i Asia om hvilke store velsignelser som venter dem som seirer
over jordelivets prøvelser og fristelser.

c. Johannes’ åpenbaring 12. Johannes ser i et syn striden i himmelen og fortset-
telsen av den på jorden. Han får vite at de hellige seirer over Satan ved Frelse-
rens forsoning og sitt vitnesbyrd.

2. Tilleggslesning: Johannes’ åpenbaring 21:7.

3. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, forbereder du deg til å bruke illustra-
sjonene på side 191. Du kan godt tegne større versjoner av disse illustrasjonene
på tavlen eller på et stort papirark så alle i klassen vil kunne se dem.

4. Forslag til undervisning: Gode lærere er gode lyttere. Å lytte er ikke bare å høre,
men også å forsøke å forstå det som blir sagt. Lærere som lytter nøye, kommuni-
serer at de forstår og setter pris på hver enkelt i klassen. (Se Undervisning – intet
større kall, s. 168–70.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Be klassen tenke på symboler som Herren brukte i sin undervisning mens han vir-
ket på jorden. (Svarene kan omfatte salt, ugresset og hveten, brød og oliventrær.)

• Hvorfor er symboler nyttige i undervisning? (De kan hjelpe den som lærer, å for-
stå og huske ved å sammenligne ukjente tanker eller ting med noe som er mer
kjent. De kan ha forskjellige betydningsnivåer. De kan oppmuntre den som
lærer til å tenke nærmere over det som blir fremlagt.)

Forklar at symboler brukes gjennom hele Skriften, men spesielt i Johannes’ åpenba-
ring. Vis illustrasjonene på side 191, og påpek at disse illustrasjonene viser symboler
som drøftes i kapittel 1 i Johannes’ åpenbaring. Alle disse symbolene vil bli drøftet i
denne leksjonen.

Du kan godt forklare at apostelen Johannes, som skrev Johannes’ åpenbaring, kom
fra en kultur som brukte symbolikk i stor utstrekning i språk og litteratur. Lesere i

Oppmerksom-
hetsvekker
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dag har ofte problemer med symbolikken i Johannes’ skrifter. Hvis vi tolker bildene
bokstavelig, kan Johannes’ åpenbaring virke underlig og forvirrende. Hvis vi husker
at mange av bildene er symbolske og representerer mennesker, ting eller begreper
som vi allerede kjenner, blir boken lettere å forstå.

Overvei i ydmykhet hvilke skriftsteder og spørsmål fra denne leksjonen som best
vil dekke klassemedlemmenes behov. Bruk det meste av klassetiden til å drøfte
disse skriftstedene og spørsmålene. Hjelp klassen å se at Johannes’ åpenbaring er
relevant og nyttig for oss i dag.

1. Johannes ser flere symboler som representerer deler av Jesu Kristi Kirke.

Les og drøft Johannes’ åpenbaring 1:1–3, 9–20.

Gjennomgå med klassen følgende generelle informasjon om åpenbaringsboken:

Johannes var en av Frelserens opprinnelige apostler. De romerske myndigheter for-
viste ham til Patmos, en liten øy utenfor kysten av det som nå er Tyrkia, for at han
bar vitnesbyrd om Jesus Kristus. Mens Johannes var der, ble han besøkt av en engel
og fikk en åpenbaring som han skrev ned i brev til de syv grenene av Kirken i Asia
(Johannes’ åpenbaring 1:1. 9–11). Disse brevene ble til Johannes’ åpenbaring.

Johannes’ åpenbaring er primært skrevet i symbolspråk. Dens tema er at «Gud til
slutt skal seire over djevelen på denne jord, en permanent seier for det gode over
det onde, for de hellige over dem som forfølger dem, for Guds rike over mennes-
kers og Satans riker. . . Detaljene om livsvesenene, krigene, englene, menneskene
etc. bidrar til utviklingen av dette temaet. Ved litt studium kan temaet oppfattes,
selv om detaljene ikke blir fullstendig kartlagt» (Bible Dictionary: “Revelation of
John”, s. 762).

Bokens tre innledende kapitler inneholder Johannes’ vitnesbyrd om at åpenba-
ringen er sann, Johannes’ instruksjoner fra Herren og Johannes’ råd til de syv gre-
nene av Kirken i Asia. Kapittel 4 inneholder Johannes’ syn av himmelen, og kapit-
tel 5 til og med 20 inneholder hans syn av Guds rikes fremtidige seier. Dette synet
viser slagene mot Satans rike, tilintetgjørelsen av Satans rike, samt de avsluttende
scener i verdens historie. Etter dette kommer et syn av den nye himmel og den nye
jord – verden i sin celestiale tilstand (Johannes’ åpenbaring 21:1–5). Johannes’
åpenbaring avslutter med engelens vitnesbyrd og flere råd fra Herren.

• Hva var det første bilde, eller symbolet, Johannes så i denne åpenbaringen? (Se
Johannes’ åpenbaring 1:12.) Hva representerer lysestakene? (Se Johannes’ 1:20.)
Hvorfor er lysestaker et passende symbol for grener av Kirken? (Se 3. Nephi 18:24
og sitatet nedenfor.) Hvordan kan ward og grener i dag tjene som lysestaker?

Eldste Bruce R. McConkie har sagt: «Lysestaker holder lys, de skaper det ikke.
Deres funksjon er å gjøre det tilgjengelig, ikke å få det til å oppstå. Ved å bruke
syv lysestaker for å fremstille de syv menighetene som Johannes nå skal gi råd,
viser derfor Herren at hans menigheter på jorden skal bære hans lys ut til ver-
den» (Doctrinal New Testament Commentary, 3. bind [1966–73], 3:442).

• Hvor var Frelseren i forhold til de syv lysestakene? (Se Johannes’ åpenbaring
1:13.) På hvilken måte er Frelseren midt i sin kirke i dag? Hvorfor er det viktig for
oss å vite at han er midt iblant sitt folk?
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• Hva holdt Frelseren i sin høyre hånd da han sto midt mellom lysestakene? (Se
Johannes’ åpenbaring 1:16.) Hva representerte de syv stjernene? (Se Johannes’
åpenbaring 1:20, se også 2:1 og 3:1. Gjennom hele Joseph Smiths oversettelse av
Johannes’ åpenbaring 1–3, er ordet engler forandret til tjenere, noe som gjør det
klart at stjernene representerer lederne for Kirkens syv grener.) Hvordan er Kir-
kens ledere som stjernene? (Et mulig svar kan være at de er konstante og gir vei-
ledning til dem som ønsker det.)

• Hva kom ut av Frelserens munn i dette synet? (Se Åp. 1:16.) Hva representerer
dette sverdet? (Se L&p 6:2.) På hvilke måter er Herrens ord som et sverd? (Se
Hebreerbrevet 4:12, Helaman 3:29.)

• Hvilket annet symbol hadde Herren i denne åpenbaringen? (Se Åp. 1:18.) Hva vil
Frelseren gjøre med disse nøklene? (Han vil fri alle mennesker fra fysisk død, og
han vil fri de rettferdige fra åndelig død. Se 2. Nephi 9:10–13.)

2. Herren forteller de syv grenene i Asia om velsignelsene som loves dem som
seirer.

Drøft Johannes’ åpenbaring 2–3. Be klassemedlemmer lese utvalgte vers høyt. For-
klar at kapittel 2 og 3 inneholder Herrens ord til hver enkelt av Kirkens syv grener i
Asia. Herren gjennomgikk noen av de sterke og de svake sider i hver gren og
advarte de hellige og sa at de måtte rette opp sine svakheter.

• På samme måte som Herren roste og rettet på Kirkens medlemmer i Asia, roser
og retter han på oss i dag. Hva kan Herren rose oss for? Hva har Herren bedt oss
rette på?

Forklar at Herren i sine instruksjoner til Kirkens grener i Asia også lovet store velsig-
nelser til dem som seiret over jordelivets prøvelser og fristelser. Skriv på tavlen:
Løfter til dem som seirer. Etter hvert som dere drøfter løftene, skriver du dem opp på
tavlen under denne overskriften.

Til Efesus (Åp. 2:1–7)

• Herren varslet efeserne om at de måtte omvende seg, men han lovet også:
«Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre.» Hva representerer livets tre?
(Se 1. Nephi 11:21–22.) Hvorfor er dette den mest ønskelige av alle velsignelser?

Til Smyrna (Åp. 2:8–11)

• Herren advarte de hellige i Smyrna og sa at de skulle lide trengsler, men han
lovet også: «Den som seirer, skal slett ikke rammes av den annen død.» Hva er
den annen død? (Se Alma 12:16, 32, Helaman 14:18.) Hvordan kan Herrens løfte
til de hellige i Smyrna hjelpe oss å se våre trengsler i riktig perspektiv?

Til Pergamum (Åp. 2:12–17)

• Herren kritiserte noen av menneskene i Pergamum for å følge Bileams lære.
Bileam var en gammeltestamentlig profet som ønsket verdslig ære og belønning
mer enn han ønsket å følge Herrens vilje. Hvilken verdslig ære og hvilke verds-
lige belønninger må vi kanskje avstå fra for å følge Herrens vilje?

• Herren lovet de hellige i Pergamum: «Den som seirer, ham vil jeg gi av den
skjulte manna.» (Ordet skjult betyr i denne sammenhengen hellig, eller ikke
tydelig for alle.) Hva kan skjult manna representere? (Se Johannes 6:35, 49–51.)
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Til Tyatira (Åp. 2:18–29)

• Hva lovet Herren, i sine ord til de hellige i Tyatira, dem som seirer? (Se
Åp. 2:26–28. Forklar at disse løftene refererer til velsignelsene som opphøyelse
og evig liv er, når de rettferdige skal råde over himmelske riker.) Hva er jern-
stangen (-staven) som de rettferdige skal bruke for å regjere over nasjonene? (Se
1. Nephi 11:25, Joseph Smiths oversettelse av Åp. 2:27.) Hvordan kan vi bruke
Guds ord til å styre vårt eget liv?

• Hvem er morgenstjernen som nevnes i Johannes’ åpenbaring 2:28? (Se
Åp. 22:16.) Hva kan det bety å bli gitt morgenstjernen? (Svarene kan omfatte
å ta imot Kristus i livet og å motta velsignelsene ved hans forsoning.)

Til Sardes (Åp. 3:1–6)

• Hvilke velsignelser lovet Herren de hellige i Sardes? (Se Åp. 3:5.) Hvordan forbe-
reder deltagelse i tempelordinansene oss til å bli «kledd i hvite klær» for evig?
Hva er livets bok? (Se L&p 128:7, se også 2. Mosebok 32:33, Alma 5:58.) Hva vil
skje med dem som får sitt navn oppskrevet i boken og ikke visket ut på grunn av
ugudelighet? (Se Johannes’ åpenbaring 21:10, 23–27, Alma 5:58, L&p 88:2.)

Til Filadelfia (Åp. 3:7–13)

• Hva sa Herren han ville gjøre for de hellige i Filadelfia fordi de hadde «tatt vare
på [hans] ord om tålmodighet»? (Johannes’ åpenbaring 3:10.) Hvordan gjør en
rettferdig livsførsel det lettere å motstå fristelse?

• Herren lovet dem som seirer: «Jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet
på min Guds stad.» Hva vil det si å få Guds navn og navnet på hans stad skrevet
på oss? (Vi blir Gud lik og blir borgere i hans evige rike.)

Til Laodikea (Åp. 3:14–22)

• Herren fordømte de hellige i Laodikea som var «lunk[ne], og hverken kald[e]
eller varm[e]» (Åp. 3:15–16). Hvordan kan vi av og til være åndelig «lunk[ne]»?
Hvordan kan vi øke vårt engasjement for Jesu Kristi evangelium?

• Herren lovet laodikeerne: «Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min
trone, likesom jeg og har seiret og har satt meg med min Fader på hans trone»
(Åp. 3:21). Hvilke velsignelser symboliseres ved løftet om å sitte sammen med
Herren på hans trone? (Se Romerbrevet 8:16–17.)

Vis til listen over løfter på tavlen, og forklar at når alle disse løftene overveies sam-
men, beskriver de den rettskafnes evige fremtid. La klassen lese Lære og pakter
132:20 som en oppsummering av disse løftene.

3. Johannes får vite at de hellige seirer over Satan ved Jesu Kristi forsoning og
sitt eget vitnesbyrd.

Les og drøft utvalgte vers fra Johannes’ åpenbaring 12. Forklar at Johannes som en
del av sin åpenbaring, så et symbolsk syn av striden i himmelen og fortsettelsen av
den på jorden.

Forklar at kvinnen som beskrives i Johannes’ åpenbaring 12:1–2, 5, representerer
Guds kirke. Barnet hun fødte, representerer Guds rike – det styre som vil være på
jorden mens Jesus Kristus regjerer her i tusen år. (Se Joseph Fielding Smith: Frelsende
læresetninger, s. 202.)
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• Hvem representerer dragen i Johannes’ åpenbaring 12? (Se Johannes’ åpenbaring
12:9.) Hva skjedde med dragen og hans tilhengere i striden i himmelen? (Se
Johannes’ åpenbaring 12:3–4, 7–9.) Hva gjorde dragen etter at den ble kastet ut?
(Se Åp. 12:17.) Hvem kjemper Satan mot i dag? (Se Åp. 12:12.)

President Wilford Woodruff sa: «Det finnes to krefter på jorden og blant jordens
innbyggere – Guds kraft og djevelens kraft. . . Når Gud har hatt et folk på jorden,
uansett i hvilken tidsalder, har Lucifer, morgenrødens sønn, og de millioner av
falne ånder som ble kastet ut av himmelen, ført krig mot Gud, mot Kristus, mot
Guds verk, mot Guds folk. Og de står ikke tilbake når det gjelder å gjøre det i vår
tid og generasjon. Hver gang Herren har løftet sin hånd for å utføre et verk, har
de krefter arbeidet for å velte det» (sitert av Gordon B. Hinckley i Lys over Norge,
jan. 1987, s. 34).

• Hvordan skal Guds kirke og rike til slutt seire over Satan? (Se Johannes’ åpenba-
ring 12:11.) Hvordan kan Kristi forsoning og vårt vitnesbyrd om den hjelpe oss i
vår individuelle strid mot Satan?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at de som seirer over verdens fristelser og prøvelser, skal arve
velsignelsene ved et evig liv. Minn klassen på at Frelserens forsoning sørger for en
utvei så vi kan seire hvis vi omvender oss og er trofaste.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

«Se, jeg står for døren» (Åp. 3:20)

Vis bildet av Jesus ved døren (62170, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 237).

• Hva lærer Johannes’ åpenbaring 3:20 oss om Herren? (Se også Åp. 22:17.) Hvor-
dan har du funnet ut at dette stemmer?
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Formål Å oppmuntre klassens medlemmer til å møte fremtiden med håp fordi de vet at
det ondes krefter skal overvinnes og at Frelseren skal regjere i triumf.

Forberedelse 1. Les, grunn på og be angående følgende skriftsteder:

a. Johannes’ åpenbaring 5:1–5, 6. Johannes ser ved åpenbaring en bok med syv
segl og får se noen av hendelsene i de første seks segl, eller perioder. Han ser at
Satan har kjempet mot de rettferdige til alle tider.

b. Johannes’ åpenbaring 19:1–9, 20:1–11. Johannes ser at Satan skal bindes og
Kristus skal regjere i triumf i Tusenårsriket.

c. Johannes’ åpenbaring 20:12–22:21. Johannes får vite at etter at den siste dom
har funnet sted, skal de rettferdige bo sammen med Gud.

2. Tilleggslesning: Lære og pakter 77.

3. Forslag til undervisning: «Fremfor alt er det viktig å forberede deg selv. Forbered
deg så du har Den hellige ånds innflytelse» (Boyd K. Packer: Teach Ye Diligently
[1975], 219). Hver enkelt av oss skulle strebe etter å leve slik som Frelseren levde
og undervise slik som han underviste. Vurder i ydmykhet hva du kan gjøre for å
sikre at du underviser under Den hellige ånds innflytelse. (Se Undervisning – intet
større kall, s. 9, 13.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det er hensiktsmessig, bruker du nedenstående aktivitet eller en egen aktivitet
til å begynne leksjonen.

Vis en avis fra en av de siste dagene, og pek på to-tre foruroligende artikler, f.eks.
beretninger om forbrytelser eller naturkatastrofer.

• Hva føler du når du leser om hendelser som disse? (Drøft ikke enkelthendelser i
detalj.)

La en i klassen lese 2. Timoteus 3:1.

Påpek at vi lever i de siste dager, i den tid som apostelen Paulus beskrev som «van-
skelig». Forklar at en av utfordringene ved å leve i de siste dager, er å lære å over-
vinne frykt og fortvilelse så vi kan seire over prøvelser og fristelser. Denne leksjo-
nen vil drøfte hvordan vi kan finne håp og mot gjennom en forståelse av det som
skal skje i de siste dager.

Drøft hvordan følgende skriftsteder kan hjelpe oss å ha håp når vi står overfor van-
skeligheter i de siste dager. Hjelp klassen å forstå at de rettferdige ikke trenger å
frykte det annet komme.

Diskusjon og 
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og de skal være hans folk»
Johannes’ åpenbaring 5–6, 19–22



1. Satan kjemper mot de rettferdige.

Drøft Johannes’ åpenbaring 5:1–5, 6. Be klassen lese utvalgte vers høyt. Forklar at
de første tre kapitlene i Johannes’ åpenbaring angår Johannes’ tid (se leksjon 45).
Resten av boken behandler hendelser som lå i fremtiden for Johannes, fra frafallet,
som fant sted etter apostlenes død til Jesu Kristi annet komme og den endelige dom.

Forklar at kapittel 5 og 6 i Johannes’ åpenbaring bruker som symbol en bok som
var «forseglet med syv segl» (Johannes’ åpenbaring 5:1). Hvert segl representerer en
tusenårs-periode i jordens timelige tilværelse (L&p 77:6–7). Vi lever i den tid som
representeres ved det sjette segl. (Se punkt 3 under «Flere undervisningsidéer» for å
få flere opplysninger om de syv seglene.) I kapittel 6 åpner Lammet (Jesus Kristus)
de første seks seglene og viser noen av hendelsene forbundet med hver tidsperiode.

• En ting vi lærer i kapittel 6, er at Satan har kjempet mot de rettferdige gjennom
hele jordens historie. Kan du, ut fra Johannes’ åpenbaring 6:4–11, nevne noen
måter han har gjort dette på? (Svarene kan omfatte dem som regnes opp neden-
for.)

a. Vold og krig (Johannes’ åpenbaring 6:4, 8)
b. Sult og hungersnød (Johannes’ åpenbaring 6:5–6, 8. Forklar at den romerske

denar var en gjennomsnittlig dagslønn og et mål hvete var en dagsrasjon for
én person. Vers 6 antyder at en dagslønn bare skulle være nok til å kjøpe en
dagsrasjon for én person.)

c. Forfølgelse (Johannes’ åpenbaring 6:9–11).

• Hvilken taktikk bruker Satan i dag for å forsøke å overvinne de rettferdige?

President Gordon B. Hinckley har sagt:

«Denne krigen, så bitter, så intens, har pågått alltid og uopphørlig. Det er krigen
mellom sannhet og villfarelse, mellom handlefrihet og tvang, mellom Kristi
tilhengere og dem som har fornektet Ham. Hans fiender har brukt alle mulige
former for krigslist i denne striden. De har løyet og bedratt. De har benyttet seg
av penger og rikdom. De har narret menneskene. De har myrdet og ødelagt og
engasjert seg i enhver annen vanhellig og uren handling for å forpurre Kristi
ver. . .

Vi har følt [motstanden] i de utrettelige anstrengelser hos mange, både i og uten-
for Kirken, for å ødelegge troen, for å forkleine, for å nedverdige, for å bære falskt
vitnesbyrd, for å friste, lokke og bevege vårt folk til å gjøre ting som ikke er i
overensstemmelse med læresetningene og normene i dette Guds verk. . .

Krigen fortsetter. Den føres over hele verden om handlefrihet og tvang. Den
føres av en hær misjonærer om sannhet og villfarelse. Den føres i vårt eget liv,
dag inn og dag ut, i våre hjem, i vårt arbeid, i våre skoleorganisasjoner; den
utkjempes over spørsmål om kjærlighet og respekt, lojalitet og troskap, lydighet
og rettskaffenhet. Vi er alle involvert i den» (i Lys over Norge, jan. 1987, s. 34, 36).

• Etter å ha sagt det som er sitert ovenfor, tilføyde president Hinckley: «Vi vinner
[krigen mot Satan], og fremtiden har aldri sett lysere ut» (i Lys over Norge, jan.
1987, s. 36). Hvordan kan vi bevare håpet og en positiv innstilling mens vi
utkjemper krigen mot Satan? Hvilke ressurser har vi som kan styrke oss mot
Satans og hans tilhengeres makt? (Svarene kan omfatte Skriften og levende pro-
feters læresetninger, prestedømmets myndighet, templer og samvær med andre
medlemmer av Kirken.)
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2. Satan vil bli bundet, og Kristus skal regjere i triumf i tusenårsriket.

Les og drøft Johannes’ åpenbaring 19:1–9 og 20:1–11.

• Johannes nevner mange farsotter, kriger og straffedommer som skulle komme
før Jesu Kristi annet komme (Johannes’ åpenbaring 8–16). I kapittel 19 beskriver
han deretter Herrens komme, symbolisert ved et bryllupsmåltid (Johannes’
åpenbaring 19:7–9). Hva representerer Lammets brud? (Jesu Kristi Kirke.) Hva
antyder det symbolske bryllupsmåltidet, med Kristus som brudgommen og
Kirken som bruden, om forholdet mellom Herren og hans kirke?

• Hva må vi gjøre for å bli invitert til dette bryllupsmåltidet?

Eldste Bruce R. McConkie forklarte: «Israels eldster sender nå ut innbydelsene til
Herrens bryllupsmåltid. De som tror og innretter seg etter evangeliet, tar derved
imot invitasjonen og vil når tiden er inne, . . . delta i bryllupsfesten» (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 bind. [1966–73], 3:563–64).

• Jesu Kristi annet komme vil innvarsle tusenårsriket, en tusenårsperiode da Kris-
tus skal regjere på jorden. Hva vil skje med Satan under tusenårsriket? (Se
Åp. 20:1–3.) Hvordan vil livet være når Satan er bundet? (Se 1. Nephi 22:26, L&p
45:55, 58.) Hvordan kan vi begrense Satans makt overfor oss her og nå?

• Etter tusenårsriket vil Satan bli løst for en tid, og et siste stort slag vil bli utkjem-
pet mellom Guds og Satans hær (Åp. 20:7–8, L&p 88:111–13). Dette kalles av og
til Gog og Magogs slag. Hva vil dette slaget på slutten av tusenårsriket føre til?
(Se Åp. 20:9–11, L&p 88:114–15.) Hvilket ansvar har vi med hensyn til denne sei-
eren, siden utfallet av slaget allerede er kjent?

President Ezra Taft Benson har sagt: «Hver dag vinner det ondes krefter og det
godes krefter nye tilhengere. Hver dag tar vi personlig mange avgjørelser som
viser hvilken sak vi støtter. Det endelige resultat er sikkert – rettferdighetens kref-
ter vil vinne. Men det som gjenstår å se, er hvor hver enkelt av oss, nå og i fremti-
den, vil stå i denne kamp – og hvor besluttsomme vi vil være. Vil vi være trofaste
til våre siste dager og oppfylle vår forutordinerte misjon?» («I hans fotspor», Lys
over Norge, feb. 1989, s. 3.)

3. Etter den siste dom skal de rettferdige bo sammen med Gud.

Les og drøft utvalgte vers fra Johannes’ åpenbaring 20:12–22:21.

• Etter det siste store slaget vil den endelige dom finne sted. Hva kan vi lære av
Johannes’ åpenbaring 20:12 om hvordan vi vil bli dømt? Hvilke velsignelser vil
de få som blir funnet å være rettferdige? (Se Åp. 21:3–7. Skriv klassens svar på
tavlen. Svarene kan omfatte dem som står på neste side.)

De rettferdige skal:

a. Bo i Guds nærhet (Åp. 21:3).
b. Ikke lenger oppleve død, sorg, gråt eller pine (Åp. 21:4).
c. Arve alle ting som Guds sønner og døtre (Åp. 21:7).

• Hvordan kan kunnskap om disse store velsignelser hjelpe oss når vi står overfor
vanskeligheter i jordelivet?

• Johannes’ åpenbaring 21:10–22:5 beskriver den celestiale herligheten til jorden
og byen der de som har oppnådd celestial herlighet, skal bo. Hvorfor er det ikke
noe tempel i den celestiale by? (Se Johannes’ åpenbaring 21:22. Formålet med

194



templet er å bringe oss nærmere Gud og lære oss hans plan. Når vi bor sammen
med ham igjen, vil det ikke lenger være nødvendig med templer.) Hva forteller
Johannes’ åpenbaring 22:14 oss at vi må gjøre for å kunne gå inn portene til den
evige stad?

President David O. McKay fortalte om et syn der han så en vakker by, mange
mennesker kledd i hvitt, og Frelseren:

«Jeg forsto at byen var [Frelserens]. Det var Den evige stad, og menneskene som
fulgte ham, skulle bo der i fred og evig lykke.

Men hvem var de?

Som om Frelseren leste mine tanker, svarte han ved å peke på en halvsirkel som
nå kom til syne over dem, der følgende ord sto skrevet i gull: Dette er de som har
seiret over verden – som virkelig er blitt født på ny!» (Cherished Experiences from the
Writings of President David O. McKay, red. Clare Middlemiss [1976], s. 60).

Konklusjon Påpek at Det nye testamente avsluttes med et budskap med et sterkt håp. Profeter
som åpenbareren Johannes har sett ting som skal komme og har fortalt oss om vel-
signelsene vi vil få hvis vi forblir rettferdige og holder ut til enden. Bær vitnesbyrd
om at de rettferdige skal seire ved verdens ende. Oppfordre klassens medlemmer til
å fatte mot og håp på grunn av denne kunnskapen mens de står imot ugudelighet
og søker å overvinne dette livs hindringer.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjerne bruke en

eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Farene ved å ha vårt hjerte festet ved verdslige eiendeler

• Johannes’ åpenbaring 18:11–18 lærer oss at de ugudelige skal sørge over tapet av
sine verdslige eiendeler og bli forundret over at et stort verdslig rike kan bli tilin-
tetgjort på så kort tid. Når har du sett verdslige eiendeler bli ødelagt eller gå tapt
på kort tid?

• Hva er farene ved å ha vårt hjerte festet ved verdslige ting? På hvilke måter trek-
ker verdslige ting oss bort fra det som er åndelig?

2. Den første oppstandelse

Be en i klassen lese Johannes’ åpenbaring 20:4–6. For å hjelpe klassen å forstå disse
versene, kan du lese eller fortelle følgende (på neste side):

Den første oppstandelse, eller de rettferdiges oppstandelse, vil begynne ved Frelse-
rens annet komme. De som skal få en celestial eller terrestrial belønning, skal
komme frem i denne oppstandelsen (L&p 88:98–99). Den annen oppstandelse,
eller de urettferdiges oppstandelse, vil ikke begynne før slutten av tusenårsriket. De
som skal få en telestial belønning og fortapelsens sønner, skal komme frem i denne
oppstandelsen (L&p 88:100–102).

3. De syv segl i Johannes’ åpenbaring

Følgende oversikt gir ytterligere opplysninger om hvert av de syv seglene. Oversik-
ten kan også være nyttig for å forstå strukturen i Johannes’ åpenbaring.

195

Leksjon 46



• Påpek at de første fem seglene dekkes i 11 vers, det sjette segl dekkes i 14 vers, og
det syvende dekkes i 226 vers. Hva forteller denne vektleggingen oss?

Påpek at Johannes viet vår tidsperiode og den kommende mest oppmerksomhet.
Johannes’ åpenbaring ble skrevet for vår tid, og vi vil bli velsignet når vi studerer
den og forbereder oss til Frelserens annet komme.
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Segl

Det første
segl

Viktige hendelser

Adam og Evas skapelse og fall, Enoks virke og bortrykkelsen av hans by til himmelen (Åp. 6:1–2).

Det annet
segl

Noah og vannflommen (Åp. 6:3–4).

Det tredje
segl

Abrahams, Isaks, Jakobs og Josefs virke (Åp. 6:5–6).

Det fjerde
segl

Moses’ virke, utvandringen fra Egypt, dommernes regjeringstid, kongenes regjeringstid, delingen
av riket, rikene erobres (Åp. 6:7–8.)

Det femte
segl

Jesu Kristi fødsel, virke, korsfestelse og oppstandelse, opprettelsen av hans menighet, og 
apostlenes virke. Apostlenes martyrdød, frafallet (Åp. 6:9–11).

Det sjette
segl

Frafallet fortsetter, evangeliet gjengis ved profeten Joseph Smith, tidenes tegn tilkjennegis 
(Johannes’ åpenbaring 6:12–17, 7:1–8).

Det
syvende
segl

Kriger, landeplager, Herrens annet komme (Johannes’ åpenbaring 8:1–19:21). Tusen år med fred
(Johannes’ åpenbaring 20:1–6). Satan løses for en tid, det siste store slag og den endelige dom
(Johannes’ åpenbaring 20:7–15).

Etter det
syvende
segl

Jorden blir celestial (Johannes’ åpenbaring 21:1–22:6).



Norwegian 35681 170



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


