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Årets studiekurs er Lære og pakter og Kirkens historie. Lære og pakter er en
samling av profetier, syner, bud og læresetninger gitt gjennom Joseph Smith og
noen av hans etterfølgere som Kirkens president. Profeten refererte til denne
boken med hellig skrift som «Kirkens grunnvoll i disse siste dager som er til
gavn for verden og viser at nøklene til vår Frelsers rikes mysterier igjen er
betrodd menneskene» (innledningen til L&p 70). Åpenbaringene i denne boken
utgjør en stor del av Kirkens historie, og kommer «som svar på bønn, i treng-
selstider og ble gitt i faktiske situasjoner der levende mennesker var involvert»
(Forklarende innledning til Lære og pakter).

Når du underviser i evangeliet ut fra Lære og pakter og Kirkens historie, kan du
hjelpe klassen å lære å sette pris på fortiden og få styrke nå og håp for fremti-
den. President Gordon B. Hinckley har sagt:

«Hvilken lysende fortid har ikke denne store sak. Den er full av heroisme, mot,
tapperhet og tro. Hvor fantastisk er ikke nåtiden idet vi beveger oss fremover for
å velsigne mennesker overalt hvor de vil lytte til budskapet fra Herrens tjenere.
Hvor praktfull vil ikke fremtiden være når Den allmektige fører sitt store verk
frem og øver god innflytelse på alle som vil godta og etterleve hans evangelium,
og fører endog til evig velsignelse for hans sønner og døtre i alle generasjoner
gjennom det uselviske arbeidet som utføres av mennesker som er fylt av kjærlig-
het til verdens Forløser» (i Lys over Norge, jan. 1996, s. 72).

Formålene med 
dette kurset Istedenfor å gå kronologisk til verks eller ta kapittel for kapittel fokuserer leksjo-

nene i dette kurset på viktige emner som dekkes i Lære og pakter og Kirkens
historie. De er laget for å hjelpe deg å:

1. Undervise i læresetningene, ordinansene og paktene i det gjengitte evange-
lium, som er nødvendige for at enkeltpersoner og familier skal kunne komme
til Kristus og arve evig liv.

2. Undervise i den gjengitte Jesu Kristi Kirkes stadige historie.

3. Innby Ånden til klassen.

4. Hjelpe klassen å forstå Skriften og bli glad i den.

5. Hjelpe klassen å anvende evangeliets sannheter på seg selv.

6. Oppfordre klassemedlemmene til å undervise og oppbygge hverandre.

7. Hjelpe klassemedlemmene å forstå hvor viktig deres egen tid er i Kirkens
historie – at de har mottatt en stor arv, og at de kan finne glede i sitt ansvar
for å fortsette å føre Herrens verk fremover.
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Materiale du 
skulle bruke Mens du forbereder deg til og underviser i leksjonene i dette kurset, skulle du

bruke følgende materiale:

1. Skriften (se «Undervis fra Skriften», s. IX.

2. Dette lærerheftet (se «Hvordan bruke denne boken» nedenfor).

3. Lære og pakter og Kirkens historie, studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Dette heftet inneholder leseoppdragene for alle leksjonene og
noen diskusjonsspørsmål. Når du forbereder deg til den enkelte leksjon,
overveier du hvordan du skal bruke materialet i studieveiledningen. Klassen
vil være bedre i stand til å delta i diskusjonen hvis de har studert leseopp-
dragene og hvis du stiller spørsmål som de er forberedt på å svare på.
Oppfordre klassen til å bruke studieveiledningen i sitt personlige studium
og i familiediskusjoner.

Hvert klassemedlem skulle ha et eksemplar av studieveiledningen. Du skulle
få dem fra Søndagsskolens presidentskap, menighetssekretæren eller den
assisterende menighetssekretæren som er ansvarlig for materiell.

4. Vår arv – Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges historie i korte trekk (35448 170).
Denne boken gir en inspirerende beretning om Kirkens historie fra profeten
Joseph Smiths tid til i dag. Mange beretninger i denne boken drøftes i leksjonene.

Alle klassemedlemmer skulle ha tilgang til et eksemplar av Vår arv til person-
lig studium (minst ett eksemplar pr. hjem). Mange medlemmer vil allerede
ha den. Du skal kunne få tak i boken fra Søndagsskolens presidentskap,
menighetssekretæren eller den assisterende menighetssekretæren som er
ansvarlig for materiell. Sekretæren kan være behjelpelig med å bestille flere
bøker etter behov.

5. Videoen Lære og pakter og Kirkens historie (56912 170). Denne videoen inne-
holder presentasjoner som supplerer leksjonene. Forslag til bruk av den
finnes under «Flere undervisningsidéer» i mange leksjoner i boken. Disse
videopresentasjonene kan øke klassemedlemmenes forståelse av prinsipper
i evangeliet og Kirkens historie. Men vær forsiktig så du ikke bruker dem
for ofte eller som erstatning for diskusjonene basert på Skriften.

Hjelp med grunnprinsipper for undervisning i evangeliet finner du i instruksjo-
nene i denne innledningen og i følgende kilder:

«Undervisning og lederskap i evangeliet», kapittel 16 i Kirkens instruksjonshåndbok,
bok 2 – Ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene (35209 170 eller 35903 170)

Undervisning, intet større kall (36123 170)

Veiledning i undervisningen (34595 170)

Hvordan bruke 
denne boken Denne boken er et hjelpemiddel som skal hjelpe deg å undervise i evangeliets

læresetninger fra Skriften og Kirkens historie. Den har blitt skrevet for klasser i
evangeliets lære for ungdom og voksne og skal brukes hvert fjerde år. Flere
referanser og kommentarer skulle ikke være nødvendige for å gjennomgå leksjo-
nene. Eldste M. Russell Ballard har sagt:
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«Det ville være klokt å råde lærere til å studere Skriften og leksjonsbøkene
omhyggelig før de skaffer seg tilleggsmateriell. Det virker som altfor mange
lærere går bort fra det godkjente undervisningsmateriell uten å gjennomgå det
ordentlig. Hvis lærere føler behov for å bruke noen gode tilleggskilder utenom
Skriften og leksjonsbøkene når de skal presentere en leksjon, bør de først over-
veie å bruke Kirkens tidsskrifter» (i Lys over Norge, okt. 1983, s.119).

Gjennomgå den enkelte leksjon minst en uke i forveien. Når du studerer lese-
oppdragene og leksjonsmaterialet tidlig, vil du få tanker og inntrykk gjennom
uken som vil hjelpe deg i undervisningen. Be om Åndens veiledning mens du
grunner på leksjonen gjennom uken. Ha tro på at Herren vil velsigne deg.

Hver leksjon i denne boken inneholder mer informasjon enn du med sannsynlig-
het vil kunne gjennomgå i én klasseperiode. Søk Herrens ånd når du skal velge
beretninger fra Skriften, spørsmål og annet leksjonsmateriale som best kan dekke
klassens behov. Ha klassemedlemmenes alder, interesser og bakgrunn i tankene.

Denne boken inneholder 46 leksjoner. Siden det kan bli mer enn 46 søndager
du skal undervise, ønsker du kanskje av og til å bruke to klasseperioder på én
leksjon. Dette kan være spesielt nyttig når det gjelder noen av de lengre leksjo-
nene, som f.eks. leksjon 4, 7 og 27.

Leksjonene består av følgende deler:

1. Formål. Erklæringen om formål gir deg en hovedtanke du kan fokusere på
under forberedelsen og undervisningen. Den inneholder vanligvis hva det
forventes at klassen skal kunne gjøre på grunn av leksjonen.

2. Forberedelse. Denne delen regner opp beretningene fra Skriften og annet
materiale i oversikten over leksjonen. Den kan også omfatte andre forslag
til forberedelse, f.eks. materiell du kan ta med til klassen. Mye av dette
materiellet finnes i møtehusets bibliotek. (Et femsifret tall (etterfulgt av 170)
etter navnet på noe som foreslås, utgjør artikkelnummeret. Hvis et bilde er
med i bildesettet Kunst inspirert av evangeliet [34730 170], oppgis også
dette numret.)

3. Oppmerksomhetsvekker. Denne delen består av en enkel læreaktivitet som
skal hjelpe klassen å forberede seg til å lære, delta og føle Åndens innflytelse.
Enten du bruker bokens oppmerksomhetsvekker eller en av dine egne, er
det viktig å vekke klassens oppmerksomhet i begynnelsen av klassen. Akti-
viteten skulle være kort.

4. Diskusjon og anvendelse. Dette er hoveddelen av leksjonen. Studer i ydmykhet
skriftstedene og de historiske beretningene så undervisningen og disku-
sjonen kan bli effektiv. Bruk forslagene i «Undervis fra Skriften» (side IX) og
«Oppmuntre til klassediskusjon» (side. IX–X) for å variere måten du undervi-
ser på og bevare klassens interesse. Velg spørsmål og metoder som passer til
klassemedlemmenes alder og erfaring.

5. Konklusjon. Denne delen hjelper deg å oppsummere leksjonen og oppfordre
klassemedlemmene til å etterleve prinsippene dere har drøftet. Den minner
deg også på at du skal bære vitnesbyrd. Sørg for å sette av nok tid til å
avslutte leksjonen.
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6. Flere undervisningsidéer. Denne delen er tatt med i de fleste leksjonene i
boken. Den kan inneholde flere sannheter fra beretninger i Skriften, akti-
viteter eller andre forslag som supplement til leksjonen.

Boken inneholder en kronologi over Kirkens historie (side 272–73) og tre kart
over viktige steder i Kirkens historie (side 274–76). Mange leksjoner henviser
til disse kildene, som også er tatt med i Studieveiledning for klassens medlemmer
(side 27–31).

Undervis 
ved Ånden Når du forbereder deg til å undervise i evangeliet, er det viktig at du søker

inspirasjon og veiledning fra Den hellige ånd. «Ånden skal bli gitt dere ved
troens bønn,» sa Herren, «og hvis dere ikke mottar Ånden, skal dere ikke under-
vise» (L&p 42:14). Glem ikke at Den hellige ånd skal være læreren i klassen.

Du kan søke Ånden ved å be, faste, studere Skriften hver dag og etterleve
budene. Mens du forbereder deg til klassen, må du be om at Ånden vil hjelpe
deg å forstå skriftstedene og klassens behov. Ånden kan også hjelpe deg å
planlegge meningsfylte måter å drøfte skriftstedene på og anvende dem på
vår egen tid.

Her følger noen forslag til hvordan du kan invitere Ånden til klassen:

1. Be klassemedlemmer oppsende en bønn før og etter leksjonen. I klassen har
du en bønn i ditt hjerte om at Ånden må veilede deg, åpne klassemedlem-
menes hjerter og vitne og inspirere.

2. Bruk Skriften (se «Undervis i sann lære» på denne siden og «Undervis fra
Skriften» på side IX). La klassemedlemmer lese utvalgte skriftsteder høyt.

3. Bær vitnesbyrd hver gang Ånden måtte tilskynde deg til det, ikke bare ved
avslutningen av leksjonen. Bær vitnesbyrd om Jesus Kristus. Be ofte klassen
bære vitnesbyrd.

4. Bruk salmer, Primær-sanger og annen religiøs musikk til å forberede klassen
åndelig så de kan føle Ånden.

5. Gi uttrykk for at du er glad i klassemedlemmene, andre mennesker og vår
himmelske Fader og Jesus Kristus.

6. Gi klassen del i innsikt, følelser og erfaringer som har forbindelse med leksjonen,
når det er på sin plass. Be klassen gjøre det samme. Klassemedlemmer kan også
fortelle hvordan de har anvendt prinsipper som er drøftet i tidligere leksjoner.

Undervis i 
sann lære Eldste Boyd K. Packer i De tolvs quorum har sagt: «Sann lære som forstås, foran-

drer ens holdninger og adferd» (i Lys over Norge, jan. 1987, s.13).

Under din forberedelse og i klassen må du fokusere på evangeliets frelsende
læresetninger slik som de fremlegges i Skriften og i læresetningene til profeter
i de siste dager. Dette krever at du studerer Skriften flittig og ydmykt. Herren
befalte: «Søk ikke å forkynne mitt ord, men søk først å erholde mitt ord, og så
skal din tunge 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).
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Undervis fra
Skriften Det ligger stor kraft i å bruke Skriften til å undervise i evangeliets lære. Oppfor-

dre klassemedlemmene til å ta med seg Skriften til klassen hver søndag så dere
kan lese utvalgte skriftsteder sammen.

Bruk følgende forslag for å undervise effektivt og variert i beretninger fra Skriften:

1. Hjelp klassen 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 klassemedlemmene personliggjøre Skriften ved i tankene å sette inn sitt
navn i utvalgte skriftsteder.

3. Les eller fortell beretninger fra Kirkens historie for å vise hvordan skriftsteder
kan anvendes på oss.

4. La klassen se etter ord, uttrykk eller idéer som gjentas ofte i et skriftsted, eller
som har spesiell betydning for dem.

5. Oppfordre klassemedlemmene til å bruke studiehjelpemidlene som finnes i
Skriften.

6. Skriv på tavlen uttrykk, nøkkelord og spørsmål som har forbindelse med
beretningen fra Skriften. Les og oppsummer deretter beretningen. Når
klassen støter på uttrykk, nøkkelord eller svar på spørsmålene, stopper dere
og drøfter dem.

7. Del klassen i to eller flere små grupper. Når dere har gjennomgått en beret-
ning fra Skriften, lar du hver gruppe skrive ned prinsippene og læresetning-
ene som forkynnes i beretningen. La deretter gruppene etter tur drøfte
hvordan disse læresetningene kan anvendes på dem.

8. Foreslå at klassemedlemmene tar med seg blyanter til å merke vers som er
spesielt meningsfylte for dem.

Oppmuntre til 
klassediskusjon Du skulle normalt ikke gi forelesninger. Hjelp i stedet klassen å delta i en

meningsfylt diskusjon av Skriften. Herrens råd med hensyn til klassediskusjon
finner vi i L&p 88:122: «Velg en lærer blant dere, og la ikke alle tale på en gang;
men la én tale om gangen og la alle lytte til det han sier, slik at når alle har talt,
kan alle være oppbygget av alle, og for at alle kan få det samme privilegium.»

Bruk følgende retningslinjer når du oppfordrer til klassediskusjon:

1. Still tankevekkende spørsmål. Spørsmål som begynner med hvorfor, hvordan,
hvem, hva, når og hvor er i alminnelighet meget effektive som oppmuntring
til diskusjon. Søk Åndens veiledning mens du studerer spørsmålene i denne
boken og bestemmer deg for hvilke du skal stille.

2. Be klassemedlemmene ganske kort fortelle om erfaringer som har forbindelse
med prinsipper i Skriften som dere drøfter. Oppfordre dem også til å fortelle
hva de føler i forbindelse med det de lærer i Skriften. Hjelp dem å forstå at
åndelige erfaringer og følelser må omtales «med forsiktighet og ved Åndens
tilskyndelse» (L&p 63:64). Enkelte erfaringer og følelser er det ikke på sin
plass å fortelle om.

IX

Til hjelp for læreren



3. Vær følsom for det enkelte klassemedlems behov. Selv om alle i klassen skulle
oppmuntres til å delta i klassediskusjonene, er det kanskje noen som nøler med
å svare. Hvis du ønsker det, kan du snakke med dem på tomannshånd for å
finne ut hvilken holdning de har til å lese høyt eller delta i klassen. Vær forsik-
tig så du ikke kaller på klassemedlemmer hvis det får dem til å føle seg brydd.

4. Oppgi skriftstedhenvisninger for å hjelpe klassen å finne svarene på noen
spørsmål.

5. Hvis noen få i klassen synes å ta det meste av tiden under en diskusjon, kan du
gjøre noe for å få med dem som ennå ikke har bidratt. Du kan bli nødt til
forsiktig å omdirigere diskusjonen ved å si: «Vi vil gjerne høre fra noen andre»
eller «er det noen andre som har noe å tilføye til det som er blitt sagt?»

Det er viktigere å hjelpe klassemedlemmene å forstå skriftstedene og anvende
dem enn å dekke alt leksjonsmaterialet du lagt opp til. Hvis klassen lærer av en
god diskusjon, er det ofte bedre å la den fortsette enn å forsøke å dekke alt
leksjonsmaterialet. Men hvis en diskusjon ikke er nyttig eller oppbyggende,
skulle du få den over på et annet spor.

Hjelp til nye 
medlemmer Du får kanskje anledning til å undervise medlemmer som er relativt nye i

Kirken. Din undervisning kan hjelpe disse medlemmene 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 helliges medborgere og Guds husfolk’ (Efeserne 2:19)» (Brev fra det
første presidentskap, 15. mai 1997).

Ungdom undervises
i evangeliet Hvis du underviser ungdom, må du huske på at de ofte trenger aktiv deltagelse

og visuelle fremstillinger av læresetningene dere drøfter. Din bruk av aktivite-
tene, videopresentasjonene og bildene som foreslås i boken, kan hjelpe ungdom
å bevare interessen under leksjonene.
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Formål Å gjøre klassen kjent med årets studium av Lære og pakter og Kirkens historie
og hjelpe dem å forstå sin plass i evangelieutdelingen i tidenes fylde.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder og annet materiell:

a. Innledende forklaring til Lære og pakter. Lære og pakter 1.

b. Innledning til Vår arv.

2. Skaff deg et eksemplar av Lære og pakter og Kirkens historie, studieveiledning for
klassens medlemmer (35686 170) til hver i klassen. Du skulle få disse heftene
fra Søndagsskolens presidentskap, menighetssekretæren eller den assisterende
menighetssekretæren med ansvar for materiell. Gjennomgå materialet for
denne leksjonen i studieveiledningen, og planlegg hvordan du skal referere
til den under leksjonen.

3. Skaff tilstrekkelig mange eksemplarer av Vår arv – Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Helliges historie i korte trekk (35448 170) til at hvert klassemedlem har
tilgang til et til personlig studium (minst ett eksemplar pr. hjem). Mange
medlemmer vil allerede ha denne boken. Du skal kunne skaffe den fra
Søndagsskolens presidentskap, menighetssekretæren eller den assisterende
menighetssekretæren med ansvar for materiell. Sekretæren kan hjelpe deg å
bestille flere bøker etter behov.

4. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, tar du med deg et bilde av Salt
Lake tempel til klassen (62433, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 502).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Vis et bilde av Salt Lake tempel. Pek på kulen på toppen av spiret som statuen av
engelen Moroni står på. Forklar at øverste del av denne kulen er dekkstenen på
Salt Lake tempel. Den 6. april 1892 holdt Kirken en generalkonferanse i Taberna-
klet. Like før kl. 12.00 hevet president Wilford Woodruff møtet. Førti tusen
mennesker samlet seg på Tempelplassen, med flere tusen til rundt den. President
Woodruff trykket på en knapp, og dekkstenen ble senket på plass. Nedenunder
begynte Tabernakelkoret, akkompagnert av et orkester, å synge «Guds ånd som en
ild», og de hellige stemte i. Deretter ropte de hosianna-ropet og viftet med hvite
lommetørklær og viste sin glede over at Salt Lake tempel var nesten ferdig.

President Ezra Taft Benson, Kirkens 13. president, forklarte at Lære og pakter kan
beskrives som dekkstenen i vår religion:

Oppmerksom-
hetsvekker
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«Lære og pakter bringer mennesker til Kristi rike, ja, til Jesu Kristi Kirke av Siste
Dagers Hellige, ‘den eneste sanne og levende kirke på hele jordens overflate’
[L&p 1:30] . . .

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

Bær vitnesbyrd om at sluttstenen og dekkstenen lærer oss om Frelseren, som er
hjørnestenen i vår religion (Efeserbrevet 2:20). Disse skriftstedene vitner også
om Frelseren og om sannheten i hans evangelium.

Denne leksjonen inneholder mer materiale enn det er mulig å gjennomgå på én
klasseperiode. Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klasse-
medlemmenes behov.

Forklar at dette kurset gjennomgår Lære og pakter og Kirkens historie etter
tema. Leksjonene er ment å skulle hjelpe klassemedlemmene å lære og anvende
det Lære og pakter og Kirkens historie lærer oss om bestemte temaer i evange-
liet. Resultatet av årets studium skulle være at klassemedlemmene har et større
ønske om å søke evangeliets velsignelser.

Påpek at siden årets leksjoner går på tema, er det noen kapitler i Lære og pakter
som ikke er tatt med i leseoppdragene. Klassemedlemmene skulle likevel plan-
legge å lese hele Lære og pakter i løpet av året.

Del ut Studieveiledning for klassens medlemmer. Forklar at studieveiledningen
inneholder leseoppdrag og diskusjonsspørsmål for hver leksjon. Be klassemed-
lemmene forplikte seg til å lese disse oppdragene og forberede seg til klassen
hver uke. Be dem utveksle idéer om hvordan de kan gjøre den ukentlige
lesingen til en vane.

Vis frem Vår arv, og del den ut etter behov så det blir minst ett eksemplar i hvert
hjem. Forklar at denne boken gir en inspirerende beretning om Kirkens historie
fra Joseph Smiths tid til i dag. Klassemedlemmene skulle lese boken i løpet av
året. Mye av denne historien vil bli drøftet i leksjonene.

Påpek at klassen har sin del av ansvaret for å gjøre dette kurset vellykket. Oppfor-
dre dem til å forberede seg til å delta i leksjonene og fortelle om erfaringer som
har lært dem hvordan de kan anvende evangeliets prinsipper på seg selv.

1. Åpenbaringene i Lære og pakter behandler vår tids behov.

• Les tredje avsnitt i «Innledende forklaringer», som står foran i Lære og pakter
(dette avsnittet begynner med «Lære og pakter»). Hvordan er Lære og pakter
annerledes enn andre bøker med hellig skrift? Hvilke skriftsteder i Lære og
pakter har vært spesielt nyttige eller meningsfylte for deg?

• Les sjette avsnitt i «Innledende forklaringer» (dette avsnittet begynner med
«Disse hellige åpenbaringer»). Hva lærer dette avsnittet oss om hvordan
åpenbaringene i Lære og pakter ble mottatt? Hvorfor er det nyttig å forstå at
de fleste av åpenbaringene kom som svar på bønn?

• Les åttende avsnitt i «Innledende forklaringer» (dette avsnittet begynner med
«I åpenbaringene»). Kan du nevne noen av læresetningene i evangeliet som
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forklares i Lære og pakter? (Velg et par av disse læresetningene og drøft
hvordan vårt liv ville vært annerledes uten sannhetene som er åpenbart om
dem i Lære og pakter.)

2. Herren skrev forordet til Lære og pakter.

Presenter kapittel 1 i Lære og pakter ved å gjennomgå følgende opplysninger:

Den 1. november 1831 presiderte profeten Joseph Smith ved en spesiell konfe-
ranse av eldster som ble holdt i Hiram i Ohio. De som var til stede, bestemte seg
for å samle noen av åpenbaringene profeten hadde mottatt, og utgi dem i en
bok som skulle hete Budenes bok. Etter det første møtet på denne konferansen
ga Herren uttrykk for sin godkjennelse av utgivelsen ved å gi Joseph Smith en
åpenbaring som han kalte «mitt forord til boken med mine bud» (L&p 1:6).
Denne åpenbaringen er nå kapittel 1 i Lære og pakter.

President Ezra Taft Benson har sagt: «Lære og pakter er den eneste bok i verden
som har et forord skrevet av Herren selv. I dette forordet erklærer han for
verden at Hans røst er til alle mennesker (se v. 2), at Herrens komme er nær
(se v. 12), og at sannhetene som finnes i Lære og pakter, alle skal oppfylles
(se v. 37–38)» (i Lys over Norge, jan. 1987, s. 67–68).

• I L&p 1 lar Herren det lyde en «advarselsrøst», og det fortsetter han med
gjennom hele Lære og pakter (L&p 1:4). Hvilke advarsler gir Herren i dette
kapitlet? (Se L&p 1:7–10, 12–16, 31–33. Du kan godt skrive disse på tavlen.)
Hvordan gjelder disse advarslene oss?

• Hvem er budskapene i Lære og pakter myntet på? (Se L&p 1:1–4, 11, 34–35.)
Hvordan skal disse budskapene gå ut til alle mennesker? (Se L&p 1:4.)

• I L&p 1 forutsier Herren sitt siste-dagers-verks store fremtid (L&p 1:23, 30).
Forklar at da Herren åpenbarte dette kapitlet, hadde ikke Kirken vært organi-
sert mer enn ett og et halvt år, og den hadde bare noen hundre medlemmer.
Hvordan blir profetiene om Kirkens vekst oppfylt i vår tid?

• I L&p 1 forklarer Herren noen av formålene med åpenbaringene i Lære og
pakter. Les L&p 1:17–28 sammen med klassen. Hva er, ifølge det som er
nedtegnet i disse versene, noen av formålene med åpenbaringene? (Svarene
kan omfatte dem som er oppført nedenfor.)

a. «For at hvert menneske kunne tale i Gud Herrens, ja, 
i verdens Frelsers navn» (L&p 1:20).

b. «For at tro også kunne tilta på jorden» (L&p 1:21).

c. «For at min evige pakt kunne bli opprettet» (L&p 1:22).

d. «For at fylden av mitt evangelium kunne bli forkynt» (L&p 1:23).

e. For å hjelpe Herrens tjenere å «forstå» (L&p 1:24).

f. «Og i den grad de begikk feil, kunne det bli gjort kjent» (L&p 1:25).

g. «Og i den grad de søkte visdom, kunne de bli undervist» (L&p 1:26).

h. «Og i den grad de syndet, kunne de bli refset så de kunne 
omvende seg» (L&p 1:27).

i. «Og i den grad de var ydmyke, kunne de bli sterke og bli velsignet fra det 
høye og motta kunnskap fra tid til annen» (L&p 1:28).
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• Herrens forord til Lære og pakter avsluttes med et bud om å granske hans
ord. Les L&p 1:37–38 og 18:34–36 sammen med klassen. Hva lærer Herren oss
om sine ord og sin røst i disse versene? På hvilken måte er det å granske Skrif-
ten noe annet enn bare å lese den? Hvilken nytte har du hatt av å granske
Herrens ord i Lære og pakter?

3. Dette kurset vil drøfte viktige begivenheter i evangelieutdelingen i
tidenes fylde.

Forklar deretter at leksjonene i år vil dekke mange viktige begivenheter i vår
evangelieutdeling – evangelieutdelingen i tidenes fylde (L&p 112:30–32). Les
følgende utsagn av profeten Joseph Smith:

«Profeter, prester og konger . . . har . . . sett frem til den tid vi lever i, og oppildnet av
en himmelsk og frydefull forventning har de sunget, skrevet og profetert om denne
vår dag, men de døde uten å oppleve den. Vi er det begunstigede folk som Gud har
utvalgt til å frembringe de siste dagers herlighet; det er vi som vil få se, delta i og
hjelpe til med å videreføre de siste dagers herlighet, ‘en husholdning i tidenes
fylde’» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, red. Joseph Fielding Smith, s.175).

• Hvorfor er vår evangelieutdeling annerledes enn alle de tidligere utdeling-
ene? (Svarene kan omfatte at denne utdelingen ikke kommer til å ende i
frafall og at Kirken vil fortsette å vokse til den fyller jorden og veien er beredt
til Herrens annet komme.) Kan du nevne noen av velsignelsene og ansvars-
oppgavene ved å leve i denne evangelieutdelingen?

Forklar at denne evangelieutdelingen kan deles i seks historiske perioder. Hvis
du ønsker det, kan du skrive dem på tavlen som følger:

New York-perioden 1820–1830

Ohio-Missouri-perioden 1831–1838

Nauvoo-perioden 1839–1846

Pionerarbeid i vest 1846–1898

Utvidelsen av Kirken 1899–1950

Den verdensomspennende kirken 1951–i dag

Påpek at mange av de viktige begivenhetene i disse seks historiske periodene
oppsummeres i «Kirkens historie kronologisk» på side 272–73 i denne boken og
side 27–28 i Studieveiledning for klassens medlemmer. La klassen kort gjennomgå
disse begivenhetene.

• Hvilken begivenhet i Kirkens historie er spesielt viktig for deg?

4. Vi kan alle bidra til å føre dette store verk i de siste dager fremover.

Be klassemedlemmene se seg rundt i rommet på menneskene i klassen. Forklar
at vi ikke er her på jorden i denne tidsalderen ved en tilfeldighet. Vi er blitt
sendt av Gud for å være med på å bygge opp hans rike i denne siste evangelieut-
deling. President Ezra Taft Benson har sagt: «Det er aldri blitt forventet mer av
de trofaste på så kort tid som det forventes av oss» (sitert av Marvin J. Ashton
i Lys over Norge, jan. 1990, s. 35).
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President Gordon B. Hinckley har sagt: «Den alvorligste utfordringen vi står
overfor, og den herligste utfordringen, er den utfordring som vekst gir oss»
(sitert i «President Gordon B. Hinckley», Ensign, apr. 1995, s. 6).

• Kan du nevne noen utfordringer vi får på grunn av Kirkens enorme vekst?
Kan du nevne noen eksempler på Kirkens innsats for å greie disse utfordring-
ene? (Svarene kan omfatte dramatisk økning i bygging av templer, innsats for
å bygge opp prestedømsledere og at oversettelse av Skriften til mange språk
ble påskyndet.)

Understrek at vi kan se og føle spenningen ved Kirkens vekst. Men Herren
trenger mer enn tilskuere som heier fra sidelinjen. Vi må spørre oss selv om vi
holder farten og gjør vår del som familier og som enkeltpersoner. President
Gordon B. Hinckley har sagt: «Dette er en tid med tusenvis av muligheter. Det
er opp til oss å benytte dem og bevege oss fremover. Det er en fantastisk tid
for enhver av oss til å gjøre vår lille del for å hjelpe Herrens verk videre til dets
strålende bestemmelse» (i Lys over Norge, jan. 1998, s. 69).

• Hva kan hver enkelt av oss gjøre individuelt eller i familien for å bidra til å
føre Herrens store verk i de siste dager fremover?

Konklusjon Understrek at vi er privilegert som får leve i evangelieutdelingen i tidenes fylde.
Vi kan se Kirken rulle fremover som det ble profetert i oldtiden (Daniel 2:44–45.
Se også L&p 65:2). Vi nyter godt av velsignelsene ved det gjengitte evangelium.
Vi hører Herrens røst når vi leser i Lære og pakter. Vi ledes av en levende profet.
Årets studiekurs vil hjelpe oss å forstå mer om mulighetene og velsignelsene ved
å leve i denne evangelieutdelingen.
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Formål Å hjelpe klassen å føle Frelserens mektige vitnesbyrd som gis gjennom Lære
og pakter og å hjelpe dem å styrke sitt vitnesbyrd om Frelserens forsoning.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet skriftstedene i denne leksjonen. Når du studerer skriftste-
dene på side 9, bestemmer du deg for hvilke som vil være til størst nytte
for klassen. Gjør deg kjent med skriftstedene du velger, og forbered deg til å
bruke dem i leksjonen.

2. Gjennomgå materialet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens
medlemmer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet 
under leksjonen.

3. Hvis følgende bilder er tilgjengelige, kan du gjøre forberedelser til å bruke
dem i leksjonen: Den Herre Jesus Kristus (62572, bildesettet Kunst inspirert
av evangeliet 240), Jesus ber i Getsemane (62175, bildesettet Kunst inspirert
av evangeliet 227) og Korsfestelsen (62505, bildesettet Kunst inspirert av
evangeliet 230). Hvis du ønsker det, kan du la bildet av den Herre Jesus
Kristus stå fremme under hele leksjonen.

4. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, tar du en gren fra et tre med 
til klassen.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne til
å begynne leksjonen.

Vis en gren fra et tre. Påpek at den ikke lenger får næringen den trenger for å
holde seg i live.

• Hvorfor er ikke denne grenen i stand til å få den nødvendige næring?
(Den er skilt fra sine røtter.)

Les følgende utsagn av eldste Boyd K. Packer i De tolvs quorum:

«[Jesu Kristi forsoning] er selve roten til den kristne lære. Man kan vite mye om
evangeliet slik det sprer seg ut derfra, men hvis man bare kjenner grenene og
disse grenene ikke har kontakt med roten, hvis de har blitt skåret løs fra denne
sannheten, vil det være hverken liv, gehalt eller forløsning i dem» (i Conference
Report, apr. 1977, s. 80).

Sett den døde grenen opp mot et sterkt, sunt tre. Understrek at Jesu Kristi forsoning
gir oss liv og gir alle andre læresetninger i evangeliet mening. Vi skulle huske på
forsoningen når vi studerer andre prinsipper gjennom resten av dette kurset.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov.

1. Lære og pakter vitner om Jesus Kristus.

Understrek at et formål med all hellig skrift er å vitne om Jesus Kristus og over-
tale mennesker til å komme til ham og få del i frelsen. Bibelen, Mose bok og
Abrahams bok i Den kostelige perle og Mormons bok er gamle testamenter, eller
vitner, om Jesus Kristus. Lære og pakter er et testament om Jesus Kristus gitt i
denne evangelieutdelingen. Denne boken med hellig skrift bærer vitnesbyrd om
at Jesus er Kristus, at han lever, og at han fortsetter å tale til profeter og veilede
sitt folk i dag.

Be klassen slå opp på Innledende forklaringer i Lære og pakter. La dem lese siste
setning i åttende avsnitt (denne setningen begynner med «Dessuten gjør vitnes-
byrdet»).

Påpek at Lære og pakter inneholder mektige vitnesbyrd om Frelseren og hans
verk. De fleste av dem kommer fra Frelseren selv. La klassemedlemmene lese
følgende vers som eksempler: L&p 50:41–44 og 76:22–24.

Forklar at denne leksjonen drøfter læresetninger i Lære og pakter om Frelseren.

2. Jesus Kristus «led alle menneskers smerte så alle mennesker kunne
omvende seg og komme til ham».

Vis bildene av Jesus i Getsemane og på korset. Forklar at Lære og pakter inne-
holder mange åpenbaringer som kan gi oss bedre forståelse av Jesu Kristi forso-
ning. Disse åpenbaringene gir oss en følelse av dybden i Frelserens lidelse og
hvor sterk den kjærlighet er som han og vår himmelske Fader har til oss.

Frelseren beskriver sitt sonoffer

• Les L&p 19:16–19 sammen med klassen. Forklar at dette er det eneste skriftste-
det der Frelseren beskriver sin egen lidelse i forbindelse med sitt sonoffer. Hva
lærer dette skriftstedet oss om hva Frelseren led for oss? Hvorfor var Jesus
villig til å gjennomgå så stor lidelse for oss? (Se L&p 18:10–11, 19:19, 24, 34:3).

På grunn av forsoningen skal vi alle oppstå

• Les følgende skriftsteder sammen med klassen: L&p 88:14–18, 93:33,
Alma 11:42–44. Hva kan disse skriftstedene lære oss om oppstandelsen?
(Svarene kan omfatte dem som er satt opp nedenfor.)

a. Oppstandelsen er sjelens forløsning. Ånden og legemet gjenforenes,
uadskillelig forbundet i en fullkommen form (L&p 88:14–16, 93:33,
Alma 11:42–43).

b. Oppstandelsen forbereder oss til den celestiale herlighet (L&p 88:18).

c. Oppstandelsen er nødvendig for at vi skal kunne motta en fylde av glede
(L&p 93:33).

d. Alle mennesker skal oppstå (Alma 11:44).

Diskusjon og
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På grunn av forsoningen kan vi få våre synder tilgitt og arve celestial herlighet

• Les følgende skriftsteder sammen med klassen: L&p 18:11–12, 19:16–17, 20,
58:42, 76:62–70. Hva lærer disse skriftstedene oss om hvilke velsignelser vi
kan motta ved Frelserens forsoning? (Svarene kan omfatte dem som er satt
opp nedenfor.)

a. Vi kan omvende oss fra våre synder og komme til ham (L&p 18:11–12).

b. Kristus har påtatt seg lidelsen for våre synder, på betingelse av at vi
omvender oss (L&p 19:16–17, 20).

c. Hvis vi omvender oss, tilgir Herren oss og husker ikke våre synder mer
(L&p 58:42).

d. Vi kan komme frem i den første oppstandelse, bli fullkommengjort ved
Kristus og arve celestial herlighet (L&p 76:62–70).

Ved forsoningen fikk Frelseren fullkommen medfølelse med oss i alle våre sorger,
smerter og plager

Forklar at Frelseren mens han levde på jorden, og ikke minst i forsoningen, led
på en måte som ga ham fullkommen forståelse av alle våre smerter og plager.

La klassen slå opp på L&p 122. Dette kapitlet er en åpenbaring gitt til profeten
Joseph Smith mens han satt i fengsel i Liberty i Missouri. Påpek at Herren i de
syv første versene taler om profeten Josephs prøvelser. I vers 8 taler så Herren
om seg selv.

• Les L&p 122:8 sammen med klassen. På hvilken måte har Frelseren «under-
kastet seg» alt? (Se Alma 7:11–12, L&p 62:1, 133:53. Fordi Frelseren har
opplevd alle våre sorger, smerter og plager, forstår han hva vi føler. Han vet
hvordan han kan hjelpe oss.) Hvordan kan denne kunnskapen hjelpe oss når
vi opplever prøvelser?

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolvs quorum har sagt: «Når vi får . . . vanskelige
stunder, kan vi minnes at Jesus måtte stige ned under alt før han kunne fare
opp til det høye, og at han led smerter, motgang og fristelser av alle slag så
han kunne bli full av barmhjertighet og vite hvordan han skulle hjelpe sitt
folk i deres skrøpeligheter (se L&p 88:6, Alma 7:11–12)» (i Lys over Norge,
jan. 1996, s. 69).

• Når har du selv følt forsoningens kraft? Hva kan vi gjøre for å føle denne
kraft mer fullstendig?

• Hvordan kan vi vise Frelseren at vi er takknemlige for hans forsoning?
Hvordan skulle vår forståelse av forsoningen påvirke oss i dagliglivet?

3. Lære og pakter hjelper oss å forstå Frelserens roller og egenskaper.

Forklar at for å kunne utøve tro på Gud, må vi ha «en riktig oppfatning av hans
karakter, fullkommenhet og egenskaper» (i Joseph Smith, red.: Lectures on Faith
[1985], s. 38). Lære og pakter hjelper oss å få denne forståelse.

• Hvilke av Frelserens egenskaper ser du i skriftstedene vi har lest i dag?
(Skriv klassens svar på tavlen. Svarene kan omfatte nestekjærlighet, lydighet,
ydmykhet og underdanighet.)
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Velg noen av nedenstående skriftsteder til å lese sammen med klassen. Drøft
hva det enkelte skriftstedet lærer oss om Frelserens roller og egenskaper.
Oppsummer informasjonen på tavlen.

a. L&p 6:20–21. (Hvis vi er trofaste og flittige, vil Frelseren legge sin kjærlighets
armer rundt oss. Han er lyset som skinner i mørket.)

b. L&p 6:32–37. (Han tilbyr oss beskyttelse og er rede til å velsigne oss når vi
husker på ham og etterlever hans bud.)

c. L&p 19:1–3. (Ved å gjøre Faderens vilje har han underlagt seg alt og har all
makt. Han vil tilintetgjøre Satan og hans verk. Han vil dømme alle mennes-
ker etter deres gjerninger.)

d. L&p 29:1–2. (Hans barmhjertighets arm har sonet for våre synder. Hvis vi
lytter til hans røst og ydmyker oss, vil han samle oss som en høne samler
kyllingene under sine vinger.)

e. L&p 38:1–3. (Han er verdens Skaper, og han vet alt.)

f. L&p 43:34. (Han er verdens Frelser.)

g. L&p 45:3–5. (Han er vår talsmann hos Faderen.)

h. L&p 50:44. (Han er den gode hyrde og Israels klippe, en sikker grunnvoll som
vi kan bygge på.)

i. L&p 76:5. (Han er barmhjertig og nådig overfor dem som frykter ham, og
han finner glede i å hedre dem som tjener ham i rettferdighet og sannhet til
enden.)

j. L&p 93:5–19. (Han er Faderens enbårne. Han «fortsatte fra nåde til nåde»
inntil han mottok en fylde av Faderens herlighet og kraft.)

k. L&p 133:42–52. (Når han kommer i kraft ved sitt annet komme, vil de som
han har forløst, nevne hans kjærlighet og godhet.)

l. L&p 136:22. (Hans arm er utrakt for å frelse hans folk.)

• Hvorfor er det viktig for deg å kjenne disse roller og egenskaper som Frelseren
har? Hvordan har åpenbaringene i Lære og pakter styrket ditt vitnesbyrd om
Frelseren?

Konklusjon • Les L&p 19:23 sammen med klassen. Hvordan kan sannhetene vi har drøftet i
dag, hjelpe deg å få fred?

Når Ånden tilskynder deg til det, bærer du vitnesbyrd om Jesus Kristus. Under-
strek at på grunn av hans forsoning vil alle oppstå. Ved sin forsoning inviterer
han oss til å omvende oss og komme til ham og få «fred i denne verden og evig
liv i den kommende verden» (L&p 59:23). Oppfordre klassemedlemmene til å få
del i alle forsoningens velsignelser ved å utøve tro på Jesus Kristus, omvende
seg, etterleve budene og holde ut til enden.

Foreslå at klassemedlemmene mens de studerer Lære og pakter i år, fortsetter
å se etter hva den lærer oss om Jesus Kristus. Han er den sentrale skikkelse
i boken. De mektige vitnesbyrd og sannheter som gis i disse åpenbaringene,
kan styrke den enkeltes vitnesbyrd om ham.
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Flere 
undervisningsidéer 1. «Jeg står helt forundret»

Studer på forhånd teksten til salmen «Jeg står helt forundret» (Salmer, nr. 111).
Finn linjene i salmen som det finnes støtte for i skriftsteder i Lære og pakter.
Nedenstående eksempler kan være til hjelp.

Linjer fra salmen Støtteskriftsteder

«Jeg står helt forundret på grunn av den kjærlighet som Jesus tilbyr» L&p 34:3

«Jeg skjelver ved tanken på at han led korsets død L&p 19:16–19
og for mine synder led all verdens spott og nød» 

«Jeg undrer på hvorfor han kom fra sin trone ned» L&p 88:6, 122:8

«Hans blødende hender vil utslette all min gjeld» L&p 6:36–37

«For dette jeg priser og lover hans store navn» L&p 20:77

Les salmen høyt i klassen, og stopp og la klassemedlemmene lese støtte-
skriftstedene etter de aktuelle linjene i salmen.

2. Vår «talsmann hos Faderen» (L&p 45:3)

Skriv Talsmann på tavlen. Forklar at Herren flere ganger i Lære og pakter sier at
han er vår talsmann (L&p 29:5, 45:3, 62:1, 110:4).

• Hva er en talsmann? (En som taler en annens sak.)

• Les L&p 45:3–5 sammen med klassen. Hvorfor trenger vi en «talsmann hos
Faderen»? Hva er det Frelseren legger frem for Faderen i vers 4 og 5 for å vise
at vi bør få evig liv? (Først nevner han sin forsoning – sin lidelse, sin død og
sitt blod. Deretter refererer han til vår tro på ham.)

3. Vi får vitnesbyrd om Jesus Kristus gjennom hans titler

Forklar at Lære og pakter inneholder over 60 titler på Jesus Kristus, og hver av
dem nedkaller spesiell respekt for ham. Herren refererer f.eks. til seg selv som
«Forløseren», «Frelseren» og «verdens lys og liv».

Be klassen nevne andre titler på Jesus Kristus. Skriv svarene på tavlen.

• Hva lærer Jesu titler oss om hans egenskaper og hans misjon?

4. Kristi lys

Forklar at Kristi lys av og til omtales som vår samvittighet, men det er mye mer
enn det. For å hjelpe klassen å få en større forståelse av Kristi lys lar du dem lese
L&p 88:6–13, 93:2, Moroni 7:13, 16–19.

• Hva kan disse skriftstedene lære oss om Kristi lys? (Svarene kan omfatte dem
som følger her.)

a. Kristi lys «fylle[r] det uendelige rom» og «gir alle ting liv» (L&p 88:12–13).

b. Det er en oppløftende innflytelse gitt til alle som blir født til verden
(L&p 93:2).

c. Det hjelper oss å kjenne godt fra ondt og innbyr oss til å gjøre godt og tro
på Kristus (Moroni 7:13, 16–19).

• Hvordan kan vi la Kristi lys øve sterkere innflytelse på oss?
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Formål Å styrke klassens vitnesbyrd om det første syn og Joseph Smiths kall som
profeten Gud virket gjennom for å gjengi evangeliets fylde til jorden.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Joseph Smith – Historie 1:1–26.

b. Vår arv, s. 1–4.

2. Gjennomgå materialet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du skal referere til materialet i leksjonen.

3. Be en i klassen forberede seg til å oppsummere beretningen om den unge
Joseph Smiths benoperasjon (Vår arv, s.1–2).

4. Hvis følgende bilder er tilgjengelige, velger du noen av dem til bruk i leksjo-
nen: Profeten Joseph Smith (62002 , bildesettet Kunst inspirert av evangeliet
401), Bror Joseph (62161), Joseph Smith søker visdom i Bibelen (bildesettet
Kunst inspirert av evangeliet 402) og Det første syn (62470, bildesettet Kunst
inspirert av evangeliet 403).

5. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, tar du med deg et ur, et verdens-
kart eller en globus og et klesplagg for menn. Lag følgende merkelapper til
dem: Riktig tid, Riktig sted og Riktig mann.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Vis klassen uret, kartet eller globusen og merkelappene på dem (se «Forbere-
delse», punkt 5). Forklar at denne leksjonen drøfter hvordan Herren beredte
riktig tid og riktig sted for gjengivelsen av sitt evangelium etter mange århun-
drer med frafall.

Vis klassen manns-klesplagget og merkelappen. Forklar at denne leksjonen
også drøfter hvordan Gud valgte og forberedte riktig mann – Joseph Smith –
til å være den profeten som evangeliet skulle gjengis gjennom.

Denne leksjonen inneholder mer materiale enn det er mulig å gjennomgå på én
klasseperiode. Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klasse-
medlemmenes behov.

Diskusjon og
anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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1. Etter frafallet beredte Gud veien for gjenopprettelsen.

Forklar at etter at Jesus Kristus var blitt korsfestet, presiderte hans apostler over
Kirken. Men snart økte forfølgelsen, splittelsen og frafallet. Etter noen få tiår kom
et frafall fra Kirken, som apostlene hadde profetert (Ap.gj. 20:28–30, 2. Tessaloni-
kerbrev 2:1–3, 2. Timoteus 4:3–4). Dette frafallet er kjent som det store frafall.

• Kan du nevne noen av konsekvensene av det store frafall? (Se L&p 1:15–16,
Joseph Smith – Historie 1:8–9, 19, 21, Mormon 1:13–14. Svarene kan omfatte
dem som er satt opp nedenfor.)

a. Det var ingen prestedømsmyndighet på jorden.

b. Det var hverken apostler eller profeter på jorden.

c. Viktig kunnskap om Guds natur var gått tapt.

d. Læresetningene i evangeliet ble forvansket.

e. Hellige ordinanser som dåpen ble forandret.

f. Den opprinnelige kirke ble delt i grupper som sto mot hverandre.

Frafallets mørke varte mange århundrer. Men Gud hadde forutsett dette og
planlagt en gjengivelse av evangeliet i de siste dager. Eldste Bruce R. McConkie
i De tolvs quorum forkynte at forberedelsen til gjengivelsen av evangeliet
begynte flere hundre år før det første syn:

«I det 14. århundre begynte Herren å tilrettelegge de sosiale, undervisnings-
messige, religiøse, økonomiske og statlige forhold så han lettere kunne gjengi
evangeliet for siste gang» (Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], s. 717).

• Hvilke begivenheter før Joseph Smith ble født bidro til å berede veien for
gjengivelsen av evangeliet? (Hvis du ønsker det, kan du skrive svarene på
tavlen. Svarene kan omfatte dem som er satt opp nedenfor.)

a. Renessansen var en gjenfødelse av læring, spesielt i litteratur, kunst og
vitenskap. Oppfinnelser som trykkpressen dukket opp.

Eldste James E. Talmage i De tolvs quorum har sagt at renessansen ikke var
noe som skjedde tilfeldig, men snarere «en utvikling som var forutbestemt
av Gud for å opplyse menneskenes formørkede sinn, som en forberedelse
til gjenopprettelsen av Jesu Kristi evangelium, som var fastsatt til å bli
gjennomført noen århundrer senere» (Jesus Kristus, s. 546–47).

b. Reformatorer som John Wycliffe, Martin Luther og Johan Calvin begynte å
utfordre de eksisterende kirkers fremgangsmåter og læresetninger, for de så
at kirkene hadde beveget seg bort fra Kristi læresetninger.

Eldste M. Russell Ballard i De tolvs quorum har sagt at Martin Luther og de
andre reformatorene «var inspirert til å skape et religiøst klima der Gud
kunne gjengi tapte sannheter og prestedømsmyndighet» (i Lys over Norge,
jan. 1995, s. 64).

c. Amerika ble oppdaget. USA ble kolonisert av religiøse mennesker og ble til
slutt en uavhengig nasjon (1. Nephi 13:12–19).

d. USAs grunnlov ble etablert og garanterte religiøs frihet i landet
(L&p 101:77–80).

Eldste Ballard sa videre: «Gud [inspirerte] de tidlige oppdagelsesreisende, de
som koloniserte Amerika og de som utformet De forente staters grunnlov, for
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å utvikle et land og styrende prinsipper som gjorde det mulig å gjengi evan-
geliet» (i Lys over Norge, jan. 1995, s. 64).

2. Gud forberedte Joseph Smith til å bli gjenopprettelsens profet.

Forklar at Gud i tillegg til å sørge for de riktige forhold for gjengivelsen av evan-
geliet, også sørget for en mann som skulle bli gjenopprettelsens profet. Denne
mannen var Joseph Smith, som ble født 23. desember 1805 i Sharon i Vermont.
Vis et bilde av Joseph Smith. Bruk nedenstående materiale til å drøfte hvordan
Joseph Smith ble forberedt til å bli gjenopprettelsens profet.

Josephs familie var med på å forberede ham

Joseph Smith hadde en rik åndelig arv. Foreldrene og besteforeldrene var religi-
øse, patriotiske og opptatt av utdannelse, og de hadde en sterk moralsk overbe-
visning. Hans farfar, Asael Smith, sa mange år før Joseph ble født: «Jeg har hatt
en sterk følelse i min sjel av at en av mine etterkommere skal forkynne et verk
som kommer til å revolusjonere den religiøse tros verden» (i Joseph Fielding
Smith: Essentials in Church History, 27. utg. [1974], s. 25).

Joseph Smiths foreldre, Joseph sen. og Lucy Mack Smith, øvde stor innflytelse
på ham. Begge var dypt hengivne overfor Gud. De var også hengivne foreldre
som lærte sine barn troens og rettferdighetens prinsipp.

Begge Josephs foreldre hadde dyptgripende religiøse opplevelser. Joseph sen.
hadde flere drømmer som forsikret ham om at han skulle få nyte godt av det
sanne Jesu Kristi evangeliums velsignelser (se Lucy Mack Smith: History of Joseph
Smith, red. Preston Nibley [1958], s. 47–50, 64–66). En gang mens Lucy som ung
mor var alvorlig syk, inngikk hun en pakt med Gud om at hun skulle tjene ham
fullt ut hvis han ville la henne leve og ta seg av familien. Like etter hørte hun
en stemme som trøstet henne, og hun ble frisk på en bemerkelsesverdig måte.
(Se History of Joseph Smith, s. 33–35).

Joseph sen. og Lucy søkte aktivt religiøs sannhet. De følte begge at ingen av de
eksisterende kirkene var i overensstemmelse med den kirken Jesus Kristus hadde
opprettet. Av denne grunn sluttet ikke Joseph sen. seg til noen kirke. Lucy følte
at det var hennes plikt å bli døpt, så hun sluttet seg til den presbyterianske kirke.
Da evangeliet ble gjengitt, gjenkjente de begge sannheten og tok imot den.

• Hvorfor var Joseph Smiths familiearv en viktig forberedelse til hans misjon
som gjenopprettelsens profet?

Motgang bidro til å forberede ham

Under Joseph Smiths oppvekst fikk han og familien mange utfordringer. Da
han var syv år, fikk han en alvorlig infeksjon i benet. Be klassemedlemmet som
har fått dette oppdraget, oppsummere denne beretningen fra Vår arv, side 1–2.

• Hva kan denne opplevelsen lære oss om den unge Josephs karakter? På
hvilke måter kan prøvelsene og plagene i Josephs ungdom ha bidratt til å
forberede ham til å bli gjenopprettelsens profet? Hvordan har prøvelser og
plager bidratt til å forberede deg til ansvarsoppgavene du har fått?

Den religiøse atmosfære i det vestlige New York bidro til å forberede ham
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Da Joseph var omkring 10 år satte tre år med avlingssvikt i Vermont familien
Smith i alvorlige økonomiske vanskeligheter. Etter lang rådslagning flyttet fami-
lien til området ved Palmyra i New York, der det var utsikter til bedre jordbruks-
utbytte. På den tiden var det stor religiøs spenning og forvirring i det vestlige
New York, og mange kirker kjempet for å skaffe seg konvertitter.

• Hvorfor var Joseph forvirret med hensyn til hvilken kirke han skulle slutte
seg til? (Se Joseph Smith – Historie 1:5–10.) På hvilken måte var Josephs
situasjon som den mennesker i dag er i når de leter etter sannheten?

• Hvordan hjalp skriftstudium Joseph å bli kvitt sin forvirring? (Se Joseph
Smith – Historie 1:11–12. Vis bildet av Joseph Smith som leser i Bibelen.) Hva
kan vi lære av Josephs eksempel? (Hvis du ønsker det, kan du understreke at
Joseph ikke bare leste skriftstedene, men også gransket dem og grunnet på
dem og anvendte dem på seg selv.) Hvordan har Skriften hjulpet deg i tider
med savn eller forvirring?

3. Det første syn innvarslet gjengivelsen av evangeliet.

Forklar at Joseph Smith en vårmorgen i 1820 gikk ut i skogen nær sitt hjem for å
be om veiledning.

• På hvilken måte var Josephs bønn denne morgenen forskjellig fra andre
bønner han hadde bedt? (Se Joseph Smith – Historie 1:14.) Hvorfor er det ofte
hjelp i å be høyt i enerom når vi oppsender vårt hjertes ønsker til Gud?

• Hva skjedde da Joseph Smith begynte å be? (Se Joseph Smith – Historie 1:15.)
Hvordan ble han befridd for dette mektige mørket? (Se Joseph Smith –
Historie 1:16–17. Vis bildet av det første syn.) Hva kan denne opplevelsen lære
oss om det å overvinne Satans innflytelse? Hvorfor er det viktig å fortsette
å be i tider med mørke eller prøvelser? (Be klassen fortelle om erfaringer med
at bønn har hjulpet dem under slike vanskeligheter.)

• Hvorfor fikk Joseph Smith beskjed om ikke å slutte seg til noen av kirkene?
(Se Joseph Smith – Historie 1:18–19.)

4. Mange sannheter ble åpenbart i det første syn.

Understrek at Faderens og Sønnens besøk hos Joseph Smith er rikt på doktrinær
betydning. President Gordon B. Hinckley har sagt: «Etter min mening lærte
Joseph Smith på de få minuttene han var sammen med Faderen og Sønnen,
mer om Gud den evige Faders og den oppstandne Herres natur enn alle de
lærde i alle deres diskusjoner gjennom alle tidens århundrer» (Church News,
24. okt. 1998, s. 6).

• Kan du nevne noen av de sannheter vi kan lære av det første syn? (Oppsum-
mer svarene på tavlen. Svarene kan omfatte dem som er satt opp nedenfor.)

a. Gud Faderen og Jesus Kristus lever.

b. Faderen og Sønnen er virkelige, adskilte vesener med et herliggjort legeme
av kjøtt og ben.

c. Vi er skapt i Guds bilde.

d. Satan og hans makt er en realitet, men Guds makt er uendelig mye større.

e. Gud hører og besvarer bønner og har omsorg for oss.
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f. Ingen av kirkene på jorden hadde fylden av Kristi evangelium.

g. Åpenbaring har ikke opphørt.

President David O. McKay, Kirkens niende president, vitnet om at det første syn
«besvarer alle [spørsmål] med hensyn til Gud og hans guddommelige person . . .
Hans forhold til sine barn er klart. Hans interesse for menneskeheten gjennom
myndighet delegert til mennesket er tydelig. Verkets fremtid er sikret. Disse og
andre skjønne sannheter ble klargjort ved dette enestående første syn» (Gospel
Ideals [1954], s. 85).

• Mens eldste Ezra Taft Benson virket i De tolvs quorum, sa han: «Det at Gud
Faderen og hans Sønn Jesus Kristus viste seg for den unge profeten, er den
største begivenhet som har funnet sted i denne verden siden Mesterens
oppstandelse» (i Conference Report, apr. 1971, s. 20). Hvorfor er det viktig for
oss alle å ha et vitnesbyrd om det første syn? På hvilke måter har et vitnes-
byrd om det første syn vært til velsignelse for deg?

Konklusjon Les Joseph Smith – Historie 1:25–26, fra ordene «Jeg hadde virkelig sett et lys.»
Oppsummer deretter hvordan Gud beredte riktig tid, riktig sted og riktig mann
til gjengivelsen av evangeliet. Bær vitnesbyrd om det første syn og dets betyd-
ning. Hvis du ønsker det, kan du også lese følgende vitnesbyrd fra president
Gordon B. Hinckley:

«En meget bemerkelsesverdig tilkjennegivelse fant sted en vårmorgen i året
1820 da Faderen og Sønnen viste seg for gutten Joseph Smith . . . Et vitnesbyrd
om [dette synet] har rørt ved hjertene til millioner i mange land. Jeg tilføyer
mitt eget vitnesbyrd, som jeg har fått ved Ånden, om at profetens beskrivelse
av denne enestående begivenheten er sann, at Gud den evige Fader og den
oppstandne Herre Jesus Kristus talte med ham ved denne anledning i en
samtale som er like virkelig, personlig og intim som våre samtaler i dag»
(Be Thou an Example [1981], s.10).

Flere
undervisningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en av nedenstående idéer, eller begge, som

supplement til det foreslåtte leksjonsopplegget.

1. Videopresentasjon

Hvis Lære og pakter og Kirkens historie, videopresentasjoner (56912 170) er tilgjenge-
lig, kan du overveie å vise «Det første syn», et segment på 10 minutter.

2. Joseph Smiths eksempel som ung

Lærere for ungdom vil kanskje understreke at Joseph Smith bare var 14 år da
han mottok det første syn.

• Hvordan kan Joseph Smiths oppførsel som ung være et eksempel for unge
mennesker i dag? Hvordan kan Joseph Smiths eksempel hjelpe deg når du
streber etter å få vite sannheten, når folk vender seg imot deg eller latterliggjør
deg, når du må ta vanskelige avgjørelser som kan føre til at du blir latterliggjort?
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Formål Å hjelpe klassen å anerkjenne Herrens hånd i Mormons boks fremkomst og
oppmuntre dem til å studere Mormons bok, følge dens læresetninger og gi
andre del i den.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Joseph Smith – Historie 1:27–65, Lære og pakter 3, 5, 10, 17, 20:5–15,
84:54–62.

b. Vår arv, side 5–10.

2. Gjennomgå materialet for denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Be en i klassen forberede seg til å oppsummere beretningen om da Martin
Harris mistet de 116 manuskriptsidene. La vedkommende se på kapittelinn-
ledningene for L&p 3 og 10 og de første tre avsnittene under «Arbeidet med
å oversette» i Vår arv, side 7–8.

4. Hvis følgende bilder er tilgjengelige, kan du forberede deg til å bruke dem i
leksjonen: Moroni viser seg for Joseph Smith i hans rom (62492, bildesettet
Kunst inspirert av evangeliet 404) og Joseph Smith mottar gullplatene
(62012, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 406).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Når det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne til
å begynne leksjonen.

Skriv nedenstående uttrykk på tavlen. Spør klassemedlemmene om de vet hva
disse uttrykkene betyr.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Forklar at du har skrevet uttrykket «Mormons bok» på japansk, russisk og
koreansk. Siden sin beskjedne begynnelse i denne evangelieutdelingen har
Mormons bok vært til velsignelse for millioner av mennesker over hele verden.
Denne leksjonen omhandler Mormons boks mirakel og vårt ansvar for å «la
[Mormons boks] innhold komme til uttrykk i vårt liv og over hele jorden»
(Ezra Taft Benson i Lys over Norge, juli 1989, s. 3).

Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Hvis du ønsker det, kan du bruke to klasseperioder på denne leksjonen.

1. Joseph Smiths forberedelse til å motta og oversette Mormons bok

• De tre årene etter det første syn ble Joseph Smith utsatt for «intens forføl-
gelse», men var hele tiden tro mot sitt vitnesbyrd (Joseph Smith – Historie
1:27). Hvordan kan vi hele tiden være tro mot vårt vitnesbyrd selv når vi
utsettes for forfølgelse?

• Da Joseph Smith var 17 år, fikk han besøk av Moroni. (Om nødvendig forkla-
rer du at Moroni var den siste profeten som skrev i Mormons bok, og han
gravde ned gullplatene omkring 421 e.Kr.) Hva ba Joseph om den kvelden
Moroni viste seg for ham? (Se Joseph Smith – Historie 1:28–29.) Hva kan vi
lære av Josephs eksempel når vi føler oss «fordømt for [vår] svakhet og ufull-
kommenhet»? (Hvis det passer slik, kan du be klassemedlemmer fortelle
hvordan bønn har hjulpet dem når de har følt at de har skuffet Gud.)

Oppsummer Joseph Smith – Historie 1:30–59. La noen i klassen lese utvalgte vers
høyt. Der det passer inn viser du bildet av Moroni som viser seg for Joseph Smith
og bildet av Joseph som mottar platene. Hvis du ønsker det, kan du også referere til
kart 1 på side 274 i denne boken og side 29 i Studieveiledning for klassens medlemmer.

• Da Joseph Smith for første gang fikk se gullplatene, var han ikke beredt til å
motta og oversette dem. Hvordan forberedte Herren Joseph til å motta
platene og oversette dem? (Se Joseph Smith – Historie 1:33–35, 42, 44–46,
53–54.) Hvordan har Herren forberedt deg, (eller hvordan forbereder han deg
nå,) til å utføre fremtidige ansvarsoppgaver? Hvordan kan du selv forberede
deg til å utføre fremtidige ansvarsoppgaver?

• Hvordan reagerte Josephs far da Joseph fortalte ham om Moronis besøk?
(Se Joseph Smith – Historie 1:50.) Hva antyder dette om Josephs integritet og
hvor pålitelig han var? Hvorfor er det viktig å støtte våre familiemedlemmer
i deres anstrengelser for å følge Herren? Hvordan kan vi bedre støtte familie-
medlemmer og andre når de følger Herren?

2. Miraklet med bevaringen av Mormons bok

Forklar at Satan forsøkte å stoppe Mormons boks fremkomst. Han fristet menn
til å forsøke å stjele gullplatene, og folk fortsatte å forfølge Joseph Smith og
hans familie (Joseph Smith – Historie 1:60–61). Men Herren kullkastet alle
Satans forsøk på å forhindre at Mormons bok skulle komme frem.

Et eksempel på at Mormons bok ble bevart på en mirakuløs måte, var da en av
Joseph Smiths skrivere, Martin Harris, mistet 116 sider av det oversatte manu-
skriptet. Be den i klassen som har fått denne oppgaven, oppsummere denne

Diskusjon og
anvendelse
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beretningen (se «Forberedelse», punkt 3). Gjennomgå og drøft så L&p 3 og 10,
som Herren åpenbarte etter at sidene var blitt borte.

• Da de 116 manuskriptsidene var blitt borte, refset Herren Joseph for å frykte
mennesker mer enn Gud (L&p 3:7). Joseph mistet sin gave som oversetter for
en tid (L&p 3:14, 10:1–2). På hvilken måte hadde Joseph fryktet mennesker
mer enn Gud? Hvordan kan våre handlinger av og til vise at vi frykter
mennesker mer enn Gud? (Se L&p 30:1–2. Ett eksempel er når vi gir etter for
press fra dem vi omgås, og gjør noe galt.) Hva kan vi gjøre for å overvinne vår
menneskefrykt? (Noen svar på dette spørsmålet finner du i L&p 3:8, 10:5.)

• På hvilken måte kom Herrens kjærlighet til Joseph Smith frem etter at de 116
manuskriptsidene var blitt borte? (Se L&p 3:8–10, 10:1–3.) Hvilke erfaringer har
vist deg at hvis du er trofast, vil Gud være «med deg i enhver vanskelig stund»?
(L&p 3:8.) Hvilke erfaringer har vist deg at «Gud er barmhjertig»? (L&p 3:10).

• Hvilken plan hadde de som stjal de 116 manuskriptsidene? (Se L&p 10:10–19,
29–33. Hvis Joseph hadde oversatt det tapte materialet på nytt, ville de ha
forandret ordlyden i manuskriptet. De ville sammenlignet den forandrede
originalen med den nye oversettelsen og forsøkt å vise at de to versjonene
motsa hverandre.)

• Hva hadde Herren gjort allerede flere hundre år tidligere for å forpurre
planen til dem som stjal manuskriptsidene? (Se L&p 10:38–39. Se også
1. Nephi 9:2–5, Mormons ord 1:3–7. Han hadde forutsett tapet av disse
sidene. Ca. 2400 år tidligere inspirerte han Nephi, som skrev en sekulær
historie om nephittene, til å lage et annet sett av opptegnelser. Dette
andre settet inneholdt en beretning om nephittenes virke i den samme
tidsperioden og hadde større doktrinær verdi enn det første.)

• Hva ga Herren profeten instruksjon om å gjøre for å ødelegge planen til dem
som hadde tatt manuskriptet? (Se L&p 10:40–45. Joseph hadde oversatt de
116 manuskriptsidene fra Nephis sekulære historie. Herren befalte ham å ikke
oversette dette materialet på nytt, men å oversette Nephis andre sett med
opptegnelser.)

• Hva lærer beretningen om de tapte manuskriptsidene oss om Herrens kraft?
(La klassen lese L&p 3:1–3, 10:14, 43 og 1. Nephi 9:6 når dette spørsmålet skal
drøftes.) Hvordan kan denne kunnskapen hjelpe oss når vi opplever skuf-
felser og tilbakeslag?

• La klassen lese L&p 3:16, 19–20 og 10:46–52, 60–66. Hva kan disse versene
lære oss om formålene med Mormons bok? Hvordan blir disse formålene
oppfylt i dag?

3. Vitner om Mormons bok

• Mens Joseph oversatte Mormons bok, fant han ut at Herren ville la tre vitner
og noen få andre få se platene (se referanser til disse vitnene i 2. Nephi
27:12–14 og Ether 5:1–3). Hvem var de tre vitner? (Se «De tre vitners vitnes-
byrd» i Mormons bok.) Hva ble de befalt å gjøre? (Se L&p 5:11–15, 24–25,
17:3, 5.) Hvorfor var deres vitnesbyrd viktig? (Se Ether 5:4, L&p 5:16–18, 17:4.)
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De tre vitner. Oliver Cowdery, David Whitmer og Martin Harris.

Forklar at i tillegg til de tre vitner fikk åtte andre se gullplatene («De åtte vitners
vitnesbyrd» i Mormons bok). Alle de tre vitner og tre av de åtte vitner forlot
senere Kirken. Bare noen få kom tilbake, men ingen fornektet noen gang sitt
vitnesbyrd om det de så.

Det siste året i sitt liv utga David Whitmer dette vitnesbyrdet som svar på falske
beskyldninger:

«Det står i American Encyclopaedia og Encyclopaedia Britannica at jeg, David
Whitmer, har fornektet mitt vitnesbyrd som et av de tre vitner til Mormons boks
guddommelige opprinnelse, og at de andre to vitner, Oliver Cowdery og Martin
Harris, har fornektet sitt vitnesbyrd om denne boken. Jeg vil enda en gang si til alle
mennesker at jeg aldri noen gang har fornektet dette vitnesbyrd eller noen del av
det. Jeg vitner også for verden at hverken Oliver Cowdery eller Martin Harris noen
gang har fornektet sitt vitnesbyrd. De døde begge etter å ha bekreftet sannheten
om Mormons boks guddommelige opprinnelse» (Address to All Believers in Christ
[1887], s. 8, sitert i B. H. Roberts: A Comprehensive History of the Church, 1:145).

Påpek at Frelseren også er et vitne om Mormons bok. Les L&p 17:6 og 19:26
sammen med klassemedlemmene.

• På hvilke måter kan vi være vitner om Mormons bok? (Se Moroni 10:3–5.
Hvis du ønsker det, kan du be klassemedlemmer bære vitnesbyrd om
Mormons bok.)

Understrek at de tre vitner og de åtte vitner vitnet om ting de så og hørte. I dag
vitner millioner av medlemmer av Kirken om Mormons bok fordi de føler Den
hellige ånds vitnesbyrd. Mens eldste Gordon B. Hinckley virket i De tolvs
quorum, sa han:

«Kirkens styrke ligger ikke i . . . dens tusener av hus til tilbedelse over hele
verden, og heller ikke i dens universiteter . . . Denne kirkes styrke ligger i dens
folks hjerter, i de individuelle vitnesbyrd og i overbevisningen om at dette verk
er sant» (i Conference Report, apr. 1973, s. 73–74).
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4. Det er vår plikt å «komme i hu den nye pakt, ja, Mormons bok»

• I september 1832 mottok profeten Joseph en åpenbaring der Herren sa at
«hele kirken [var] under fordømmelse» (L&p 84:55). Hvorfor var Kirken
under fordømmelse? (Se L&p 84:54–56.) Hva måtte Kirkens medlemmer
gjøre for at fordømmelsen skulle bli tatt bort? (Se L&p 84:57–58, 60–62.)

Les følgende utsagn av president Ezra Taft Benson:

«Hvis de tidlige hellige ble irettesatt for å ha tatt lett på Mormons bok, er da vi
under en mindre fordømmelse hvis vi gjør det samme?» (i Lys over Norge,
jan. 1987, s. 3).

«Herren er ikke tilfreds med oss med hensyn til hvilken oppmerksomhet vi gir
Mormons bok, et nytt vitne for Kristus. Vi trenger den i våre hjem, vi trenger
den i våre familier. Den ble skrevet for oss i dag» (Church News, 9. nov. 1986, s.10).

• Hva kan vi gjøre for å vie Mormons bok større oppmerksomhet i vårt person-
lige liv, i våre familier og i våre oppgaver i Kirken? Hvilke velsignelser får vi
når vi vier Mormons bok behørig oppmerksomhet? Hvordan har du blitt
velsignet når du har studert Mormons bok? (I tillegg til å be om klassens
kommentarer, lar du dem lese nedenstående sitat og 6. avsnitt av innled-
ningen til Mormons bok. Se også den tredje ytterligere undervisningsidé.)

President Ezra Taft Benson har sagt:

«Det finnes en kraft i boken som vil begynne å tilflyte deres liv i samme
øyeblikk som dere begynner på et seriøst studium av boken. Dere vil få større
kraft til å motstå fristelse. Dere vil få kraft til å unngå å bli ført vill. Dere vil få
kraft til å holde dere på den rette og smale sti. Skriften kalles ‘livets ord’
(L&p 84:85), og ingen steder er det i større grad tilfelle enn i Mormons bok.
Når dere begynner å hungre og tørste etter disse ord, vil dere finne mer og
mer liv . . . [Dere vil også få] større kjærlighet og harmoni i hjemmet, større
respekt mellom foreldre og barn, [og] større åndelighet og rettferdighet.

Disse løfter,» forsikret president Benson, «er ikke tomme løfter, men nøyaktig
det profeten Joseph Smith mente da han sa at Mormons bok vil hjelpe oss å
komme nærmere Gud» (i Lys over Norge, jan. 1987, s. 4–5).

• Frelseren har befalt oss å bære vitnesbyrd om Mormons bok over hele jorden
(L&p 84:62. Se også nedenstående sitat.) Hva kan hver enkelt av oss gjøre for
å fremme dette arbeidet?

President Benson har sagt: «Tiden er for lengst kommet til å oversvømme
jorden med Mormons bok . . . I denne tidsalder med elektroniske medier og
massedistribusjon av det trykte ord, vil Gud holde oss ansvarlig hvis vi ikke
nå sprer Mormons bok på en storslått måte. Vi har Mormons bok, vi har
medlemmene, vi har misjonærene, vi har ressursene, og verden har behovet.
Nå er tiden inne!» (i Lys over Norge, jan. 1989, s. 3).

Påpek at Mormons bok, som ble oversatt av en ung profet i beskjedne kår, nå
virkelig oversvømmer jorden. Mormons bok eller utdrag av den er blitt utgitt på
over 90 språk. Over 100 millioner eksemplarer er blitt trykt.
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Konklusjon Gi uttrykk for at du setter pris på Mormons bok, og erkjenn Herrens hånd i bokens
fremkomst. Oppfordre klassen til å vie Mormons bok større oppmerksomhet.

Bær vitnesbyrd om hvilken innvirkning Mormons bok har hatt på ditt liv.

Flere
undervisningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en eller flere av nedenstående idéer til å supp-

lere forslaget til leksjonsopplegg.

1. Bibelens profetier som Moroni siterte for Joseph Smith

Som det står i Joseph Smith – Historie 1:36–49, siterte Moroni nedenstående
profetier i Bibelen for Joseph Smith fire ganger. Les hver profeti sammen med
klassen og drøft betydning og oppfyllelse.

a. Malaki 3 (legg merke til at Moroni bare siterte en del av dette kapitlet)

b. Malaki 4 (se også Joseph Smith – Historie 1:37–39)

c. Jesaja 11 (se også L&p 113:1–6)

d. Ap.gj. 3:22–23

e. Joel 2:28–32

2. Lære og pakter – et ytre vitne om Mormons bok

President Ezra Taft Benson har sagt: «Med unntak av vitnene til Mormons bok
er Lære og pakter langt det største vitne og bevis utenfra som vi har fra Herren
om at Mormons bok er sann» (i Lys over Norge, juli 1987, s. 77).

President Benson refererte til 13 kapitler i Lære og pakter som vitner om
Mormons bok: L&p 1, 3, 5, 8, 10–11, 17–18, 20, 27, 42, 84 og 135. Hvis du ønsker
det, kan du studere disse kapitlene mens du forbereder deg til leksjonen.

3. Kom nærmere Gud gjennom Mormons bok

Profeten Joseph Smith har sagt: «Jeg sa til brødrene at Mormons bok var den
mest korrekte av alle bøker på jorden og sluttstenen i vår religion, og at et
menneske vil komme nærmere Gud ved å etterleve dens forskrifter enn ved
noen annen bok» (History of the Church, 4:461).

President Ezra Taft Benson siterte dette sitatet, og så spurte han: «Har vi ikke noe
dypt i vårt hjerte som lengter etter å komme nærmere Gud, å bli ham mer lik i vår
daglige gjerning, å føle hans nærhet til enhver tid? I så fall vil Mormons bok hjelpe
oss med dette i større grad enn noen annen bok» (i Lys over Norge, jan. 1987, s. 4).

4. «Oversatt ved Guds gave og kraft» (L&p 135:3)

Joseph Smith oversatte Mormons bok på ca. 65 arbeidsdager» («I Have a Ques-
tion», Ensign, jan. 1988, s. 46–47). Eldste Neal A. Maxwell i De tolvs quorum har
kommentert hvor fort denne prosessen gikk:

«En dyktig siste-dagers-hellig oversetter i Japan som var omgitt av oppslagsbøker,
ordbøker og kolleger som var rede til å hjelpe ham ved behov, antydet at han
regnet én omhyggelig gjennomarbeidet side om dagen for å være produktivt. Og
han oversetter fra gammel-japansk til moderne japansk! Over 50 dyktige engelske
vitenskapsmenn arbeidet i syv år, med tidligere oversettelser som hjelpemidler,
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for å frembringe kong Jakobs versjon av Bibelen, og det skulle bli ca. én dyrebar
side pr. dag. Profeten Joseph Smith produserte av og til 10 sider om dagen!
(se bulletinen Insights: An Ancient Window [Provo, Utah: Foundation for Ancient
Research and Mormon Studies (F.A.R.M.S.), feb. 1986, s.1).

«Et annet under ved prosessen med å oversette Mormons bok er at Joseph, ut
fra det vi vet, sjelden gikk tilbake, gjennomleste eller reviderte det som allerede
var blitt gjort. Det var en jevn flyt i oversettingen . . .

Emma Smith sa om den inspirerte prosessen: ‘Etter måltidene, eller etter avbry-
telser, begynte [Joseph] straks der han hadde avsluttet, uten hverken å se manu-
skriptet eller få noen del av det opplest’ («Last Testimony of Sister Emma», Saints’
Herald, 1. okt. 1879, s. 290). En som dikterer og blir avbrutt, må vanligvis spørre før
han kan fortsette: ‘Hvor langt var vi kommet?’ Slik var det ikke med profeten!

Hvis man skulle frembringe en tekst, ville man stadig måtte kryss-kontrollere
seg selv, redigere og revidere for å være konsekvent. Hvis profeten hadde diktert
og foretatt mange revisjoner, ville det ha vært flere beviser på det. Men det var
ikke nødvendig å revidere en tekst som kom fra Gud. Uansett detaljer om over-
settelsesprosessen snakker vi om en prosess som var virkelig oppsiktsvekkende!»
(«By the Gift and Power of God», Ensign, jan. 1997, s. 39–40).

Når Mormons bok oversettes til mange språk i dag, fortsetter miraklene. Gjengi
følgende historie som ble fortalt av Priscilla Sampson-Davis, et medlem av
Kirken i Ghana:

«Ca. to år etter at jeg ble døpt, hadde jeg et syn . . . Jeg så at jeg var på et
nadverdsmøte, og en i hvit kledning kom og stilte seg foran forhøyningen og
kalte på meg. Jeg gikk frem og sto ved siden av ham, og han ba meg snu meg
mot forsamlingen for å se om de likte møtet. Jeg så og sa at jeg ikke kunne
se noen forskjell i ansiktene. Da ba mannen i hvitt meg se nøye etter. Jeg så at
noen i forsamlingen satt med bøyd hode. Mannen spurte hvorfor disse mennes-
kene ikke deltok i sangen. Jeg fortalte ham at de ikke kunne engelsk, så de kunne
ikke synge med. Derfor satt de med bøyd hode. Han spurte om jeg hadde lyst til
å hjelpe mine søstre og brødre . . . . så de kunne være med på å lovsynge vår
himmelske Fader. Selv om jeg kunne snakke fante [dialekten som folket snakket],
kunne jeg ikke skrive den godt. Men jeg sa ikke nei. Jeg sa at jeg ville prøve, at
jeg ville gjøre mitt beste. Da forsvant synet. Jeg reiste meg straks og tok blyant og
papir og begynte å oversette salmen ‘Snart Israels Forløser’ til fante.»

Søster Sampson-Davis oversatte salmene, noen misjonær-brosjyrer og håndbo-
ken Evangeliets prinsipper. Deretter fikk hun i oppdrag å hjelpe til med overset-
tingen av Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle. Hun sa senere:
«Det står i Skriften at folk i de siste dager skal høre evangeliet på sitt [eget]
språk. Det er dette Herren ønsket at jeg skulle gjøre, og det er ved hans nåde jeg
gjør det» («An Instrument in His Hands», i «All Are Alike unto God», red. E. Dale
LeBaron [1990], s. 40–42).

5. «Arbeid ikke mer enn hva du har styrke til» (L&p 10:4)

• Hvilket råd ga Herren Joseph Smith da han sto overfor det enorme arbeidet
med å oversette Mormons bok? (Se L&p 10:4–5.) Hvordan kan dette rådet være
til hjelp for oss når vi står overfor vanskelige oppgaver eller ansvarsoppgaver?

22



6. Videopresentasjon

Hvis Lære og pakter og Kirkens historie, videopresentasjoner (56912 170) er tilgjenge-
lig, kan du overveie å vise «Parley P. Pratt oppdager Mormons bok», et segment
på 11 minutter. Når presentasjonen er vist, stiller du følgende spørsmål:

• Finner du like mye glede i å lese i Mormons bok som Parley P. Pratt gjorde
da han leste den for første gang? Hva kan du gjøre for å gjøre Mormons bok
til en mer sentral del av ditt liv? (Du kan godt foreslå for klassen at de kan
grunne på disse spørsmålene hver for seg.)

• Hvordan har du sett president Bensons løfter gå i oppfyllelse?
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Formål Å hjelpe klassen å forstå hvordan de skal forberede seg for å motta personlig
åpenbaring og å oppmuntre dem til å gjøre det.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet Lære og pakter 6, 8, 9, Joseph Smith – Historie 1:8–17 og
de andre skriftstedene i denne leksjonen.

2. Gjennomgå materialet for denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, gjør du klar til å vise noen bilder
av profeter som mottar åpenbaring, f.eks. Moses og den brennende busk
(62239, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 107), Gutten Samuel kalles av
Herren (62498, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 111), Daniel tolker
Nebukadnesars drøm (62531, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 115),
Jareds bror ser Herrens finger (62478, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet
318) og Det første syn (62470, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 403.
Hvis du ønsker det, kan du også skaffe fotografier av noen klassemedlemmer.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, bruker du følgende aktivitet eller en av dine egne til å
begynne leksjonen:

• Vis bildene av profeter (se «Forberedelse», punkt 3). Forklar at alle disse
bildene fremstiller noe av det samme. Hva er det? (Alle viser en profet som
mottar åpenbaring.)

Les følgende utsagn av profeten Joseph Smith: «Gud har ikke åpenbart noe til
Joseph som han ikke vil gjøre kjent for De tolv, og endog den minste siste-
dagers-hellige kan vite alle ting like raskt som han er i stand til å motta det»
(Profeten Joseph Smiths læresetninger, s.109).

Understrek at vi ikke er nødt til å være profeter for å motta åpenbaring fra
Herren. Selv om vi ikke mottar åpenbaring for å veilede Kirken, kan vi motta
åpenbaring for å få hjelp til å lære sannheter i evangeliet og få veiledning for vårt
personlige liv og i våre ansvarsoppgaver hjemme og i Kirken. Hvis du skaffet foto-
grafier av klassemedlemmer, viser du dem ved siden av bildene av profetene.

Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Drøft hvordan Skriften gjelder i dagliglivet. Oppfordre klassen til å
fortelle om erfaringer som har forbindelse med prinsippene i Skriften.

Forklar at leksjon 5 og 6 begge handler om personlig åpenbaring. Lære og
pakter opplyser oss i stor grad om dette viktige emnet. Denne leksjonen fokuse-
rer på hvorfor vi trenger personlig åpenbaring og hvordan vi forbereder oss til å

Diskusjon og
anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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motta den. Leksjon 6 fokuserer på hvordan vi skal gjenkjenne åpenbaring fra
Den hellige ånd. Leseoppdraget for begge leksjonene omfatter L&p 6, 8 og 9,
som Joseph Smith mottok mens han oversatte Mormons bok med Oliver
Cowdery som skriver. Selv om L&p 9 gjelder Oliver Cowderys forsøk på å over-
sette Mormons bok, gjelder prinsippene også annen åpenbaring.

1. Vårt behov for personlig åpenbaring

Forklar at en av våre største velsignelser er at himlene er åpne og Herren kommuni-
serer med sine barn ved fortsatt åpenbaring. «Åpenbaring fra Gud er et av de mest
storslagne begreper og prinsipper i Jesu Kristi evangelium, for uten den kunne man
ikke kjenne til det som hører Gud til . . . Fortsatt åpenbaring fra Gud til hans hellige
. . . gjør det mulig med daglig veiledning på sanne veier og leder den trofaste sjel til
fullstendig og evig frelse i det celestiale rike . . . Uten åpenbaring ville alt vært gjett-
verk, mørke og forvirring» (Bible Dictionary, «Revelation», s. 762).

• Eldste Boyd K. Packer i De tolvs quorum har sagt: «Ingen av oss kan overleve
i dagens verden, og enda mindre i den verden som snart vil komme, uten
personlig inspirasjon» (i Lys over Norge, jan. 1992, s. 26). Hvorfor tror du
personlig åpenbaring er så viktig i vår tid? (Svarene kan omfatte dem som
er satt opp nedenfor.)

a. Det er ved personlig åpenbaring vi får vårt vitnesbyrd om Jesus Kristus,
hans evangelium og Joseph Smiths guddommelige kall.

b. Det er ved personlig åpenbaring vi lærer Guds sannheter.

c. Det er ved personlig åpenbaring vi mottar veiledning ut over vår egen
begrensede forståelse når det gjelder å finne svar på livets spørsmål, greie
utfordringer og ta avgjørelser.

• Kan du nevne noen avgjørelser eller situasjoner der personlig åpenbaring kan
hjelpe oss? (Be klassen fortelle hvordan personlig åpenbaring har hjulpet
dem med deres ansvarsoppgaver i familien, med deres ansvarsoppgaver i
Kirken og på andre områder i livet.)

2. Forståelse av hva vi skulle gjøre for å motta åpenbaring

Forklar at det er viktig for oss å forstå hvordan vi skal forberede oss til å motta
personlig åpenbaring. La klassemedlemmene lese skriftstedene nedenfor som
står i kursiv. La dem deretter finne ut hva disse skriftstedene lærer oss om
hvordan vi kan forberede oss til å motta personlig åpenbaring (forslag til svar
i parentes). Oppsummer svarene på tavlen. Drøft deretter svarene.

A. Lære og pakter 9:8, Joseph Smith – Historie 1:8–10. (Studer saken i ditt sinn.)

• Hva kan vi gjøre for å tenke ut et spørsmål i vårt eget sinn?

Hvis du ønsker det, kan du la klassen studere Joseph Smith – Historie 1:8 for å
finne utsagn som viser hvordan Joseph Smith studerte ut spørsmål i sitt sinn.
Noen nøkkelutsagn er satt opp nedenfor:

a. «Mitt sinn [ble] tilskyndet til alvorlig overveielse.»

b. «Mine følelser gikk dypt og [var] ofte . . . intense.»

c. «Jeg var til stede på deres mange møter så ofte anledningen bød seg.»
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Påpek at Joseph Smith tenkte mye for å finne svar på spørsmålet om hvilken
kirke som var sann. Han satte også mye tid og innsats inn på dette, gikk på
møter, studerte Skriften og lette i over to år etter et svar. Foreslå at klassen
skal se hen til Joseph Smith som et eksempel på hvordan de skal tenke ut
saker i sitt sinn når de søker åpenbaring.

• Hvorfor venter Herren at vi skal tenke spørsmål ut i vårt sinn før vi mottar
åpenbaring? (Svarene kan omfatte at det er Herrens hensikt at vi skal være
aktive, ikke passive, når vi søker åpenbaring fra ham. Han venter også at vi
skal bruke vår handlefrihet. Vi vokser når vi bruker de gaver og ressurser han
har gitt oss som hjelpemidler til å tenke ut saker i vårt sinn.) Hvordan har det
å studere ut saker i ditt sinn hjulpet deg å vokse åndelig?

B. Lære og pakter 138:1–11, Joseph Smith – Historie 1:11–12. (Grunn på og mediter
over skriftsteder og læresetningene til profeter i de siste dager.) Forklar at begge
åpenbaringene som er nedtegnet i disse skriftstedene, ble fremkalt av at det
ble grunnet på skriftsteder.

• Hvorfor er det viktig å studere og grunne på Skriften når vi søker åpenbaring?
Hvordan har skriftstudium hjulpet deg når du har søkt åpenbaring fra Herren?

Eldste Dallin H. Oaks i De tolvs quorum har forklart:

«Skriftlesning kan . . . føre til ny åpenbaring om et hvilket som helst [emne]
som Herren ønsker å overbringe til den som leser. Vi overdriver ikke når vi
sier at Skriften kan være en Urim og Tummim som hjelper hver enkelt av oss
å motta personlig åpenbaring.

Siden vi tror at skriftlesning kan hjelpe oss å motta åpenbaring, oppfordres vi
til å lese Skriften om og om igjen. På denne måten får vi tilgang til det vår
himmelske Fader vil at vi skal vite og gjøre personlig i dag. Det er én grunn
til at siste-dagers-hellige tror på daglig skriftstudium» («Scripture Reading and
Revelation», Ensign, jan. 1995, s. 8).

C. Lære og pakter 6:5, 14, 8:1, 42:61, 88:63–64. (Spør Herren i tro, med et oppriktig
hjerte, med tro på at du vil motta.)

Eldste Boyd K. Packer har sagt: «Ikke noe budskap i Skriften finnes på flere
steder og opptrer i flere varianter enn ‘be og dere skal få’» (i Lys over Norge, 
jan. 1992, s. 24). Bønn i tro er en vital del av prosessen med å motta åpenbaring.
Påpek at de fleste av åpenbaringene i Lære og pakter er svar på spørsmål som
profeten Joseph Smith stilte Herren.

• Hva vil det si å «be . . . med tro»? (L&p 8:1. Se også 1. Nephi 15:11,
Moroni 10:4).

Følgende spørsmål fra president Spencer W. Kimball kan hjelpe oss å forstå hva
det vil si å be med tro: «Bruker du noen banale ord og slitte uttrykk, eller
snakker du fortrolig til Herren? Ber du av og til, når du skulle ha bedt regelmes-
sig, ofte, hele tiden? . . . Snakker du bare når du ber, eller lytter du også? . . .
Takker du, eller ber du bare om tjenester?» («Prayer», New Era, mars 1978, s.17.)

• Hva vil det si å be «med et ærlig hjerte»? (L&p 8:1. Svarene kan omfatte dem
som er satt opp på neste side.)
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a. Vi skulle oppriktig søke å forstå Herrens vilje og be bare om det som er
i overensstemmelse med den.

b. Vi skulle forsikre oss om at våre motiver for å be er rene.

c. Vi skulle omvende oss.

• Les Joseph Smith – Historie 1:13–16 sammen med klassen. Hva kan dette
skriftstedet lære oss om bønn? (Svarene skulle omfatte hvor viktig det er å be
høyt, knele ned i bønn, oppsende vårt hjertes ønsker istedenfor bare å uttale
ord, og bruke alle våre krefter til å påkalle Gud.)

• Hva lover Herren oss når vi ber i tro, med et oppriktig hjerte? (Se L&p 6:14,
42:61.) Hvordan har du fått disse løftene oppfylt?

D.Lære og pakter 63:23, 76:5–10, 93:1, 101:7–8. (Vær lydig og tjen Gud.)

• Hvorfor er lydighet så viktig når vi søker åpenbaring fra Gud?

Eldste Dallin H. Oaks har sagt: «Veien til åpenbaring er rettferdighet» (The
Lord’s Way [1991], s. 34). Han har også sagt: «Vi kan ikke ha Den hellige ånd
med oss – det redskap som personlig åpenbaring kommer gjennom – hvis vi
er i overtredelse eller hvis vi er sinte eller er i opprør mot Guds valgte auto-
riteter» («Undervis og lær ved Ånden», Lys over Norge, mai 1999, s.18).

E. Lære og pakter 5:24, 19:23, 112:10, 136:32–33. (Vær saktmodig og ydmyk.)

• Hvorfor er ydmykhet viktig når vi søker åpenbaring fra Gud?

David Whitmer mintes at en morgen da Joseph Smith gjorde seg klar til å
gjenoppta oversettingen av Mormons bok, «var det noe som gikk galt i huset,
og han ble distrahert av det. Noe som Emma, hans hustru, hadde gjort. Oliver
og jeg gikk opp, og Joseph kom snart etter for å fortsette oversettingen, men
han greide ikke å gjøre noe. Han kunne ikke oversette en eneste stavelse. Han
gikk ned, ut i hagen og ba til Herren. Han var borte omkring en time – kom
inn i huset igjen, ba Emma om tilgivelse og kom deretter opp hvor vi var, og
nå gikk oversettingen greit. Han kunne ikke gjøre noe uten at han var ydmyk
og trofast» (sitert i B. H. Roberts: A Comprehensive History of the Church, 1:131).

F. Lære og pakter 25:10, 30:2. (Fokuser på det som hører Gud til, istedenfor det som
hører verden til.)

• Hvorfor er det viktig å fokusere på «de ting som tilhører [Gud]» istedenfor «de
ting som er av denne verden» når vi søker åpenbaring? (L&p 25:10). Hvordan
kan vi frigjøre oss fra verdens forhold og forstyrrelser når vi søker åpenbaring?

Eldste Boyd K. Packer har sagt:

«Inspirasjon forekommer oftere i en fredelig atmosfære. Skriften er full av ord
som rolig, stille, fredelig, talsmann . . .

Verden blir stadig mer støyende. Påkledning, personlig pleie og oppførsel er
mer uhøytidelig, sjusket og skjødesløs. Et typisk trekk ved narkotika-kulturen
er skurrende musikk med slibrige tekster som slynges ut gjennom forsterkere
ledsaget av flakkende lys i effektfulle farger. Ulike varianter av alt dette får
stadig større innpass hos vår ungdom . . .
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Denne tendensen til stadig mer støy, mer spenning, mer strid, mindre
tilbakeholdenhet, mindre verdighet og mindre formalitet er ikke tilfeldig
eller uskyldig, og heller ikke ufarlig.

Den første ordre et befal gir når en militær invasjon forestår, er å blokkere de
kommunikasjonslinjer som benyttes av dem han akter å beseire.

Uærbødighet tjener Satans formål ved å svekke åpenbaringens fine kanaler
som leder inn til både sinn og ånd» (i Lys over Norge, jan. 1992, s. 24–25).

Mens eldste Neal A. Maxwell virket i De syttis presidentskap, sa han:

«Guddommelig veiledning er så viktig . . . at vi må gjøre vårt ytterste i en
situasjon der slik spesiell hjelp kan gis. President David O. McKay talte om
hvordan morgentimene, før vi fylles av dagens bekymringer, synes å være
spesielt gunstig for inspirasjon. Andre har følt at ensomhet og skriftlesning
kan skape en atmosfære som er gunstig for Ånden, og kan utvikles. Når alt
kommer til alt, er det bra å lese de Kristi ord vi allerede har, før vi ber om
mer» (Wherefore, Ye Must Press Forward [1977], s.121).

Konklusjon Legg vekt på hvor viktig personlig åpenbaring er for oss. Bær vitnesbyrd om at alle
medlemmer av Kirken kan motta åpenbaring ved Den hellige ånd. Oppfordre klas-
semedlemmene til å forberede seg til å motta denne guddommelige veiledning.
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Formål Å hjelpe klassen å lære å gjenkjenne personlig åpenbaring ved Den hellige ånd
og å oppfordre dem til å søke denne velsignelse for seg selv.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet Lære og pakter 6, 8, 9, 11 og de andre skriftstedene i denne
leksjonen.

2. Gjennomgå materialet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, tar du en radio med til klassen.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Når det passer, bruker du følgende aktivitet eller en av dine egne til å begynne
leksjonen:

• Vis klassen en radio, men slå den ikke på. Hvorfor kan vi ikke høre 
noen sending?

• Slå på radioen, men still den ikke inn på noen stasjon. Hva må vi gjøre før vi
kan høre en radiostasjon klart? Hvordan kan det å lytte til Den hellige ånd
sammenlignes med å finne en radiostasjon? (Det å gjøre en innsats for å søke
Den hellige ånd kan sammenlignes med å slå på radioen. Å gjøre det som er
nødvendig for å motta Den hellige ånds hvisken, kan sammenlignes med å
stille radioen inn på en stasjon eller, om nødvendig, reparere radioen.)

Forklar at denne leksjonen er ment å skulle hjelpe klassen å lære hvordan man
gjenkjenner personlig åpenbaring fra Den hellige ånd.

Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Drøft hvordan de utvalgte skriftstedene gjelder dagliglivet. Oppfordre
klassemedlemmene til å fortelle om erfaringer som har forbindelse med prinsip-
pene i Skriften.

Minn elevene på at dette er den andre av to leksjoner om personlig åpenbaring.
Leksjon 5 drøftet hvordan man forbereder seg til å motta personlig åpenbaring.
I denne leksjonen skal vi se nærmere på hvordan man gjenkjenner personlig
åpenbaring.

1. Forstå hvordan Den hellige ånd kommuniserer med oss

Forklar at åpenbaring kan komme på mange måter. Noen av disse er besøk av
Herren eller hans sendebud, stemmer fra Herren eller hans sendebud, syner og
drømmer. Men i alminnelighet kommer åpenbaring ved at Den hellige ånd
meddeler tanker til vårt sinn og følelser i vårt hjerte. Den hellige ånd er et

Diskusjon og
anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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medlem av guddommen. Han er en åpenbarer som underviser, trøster, advarer,
styrker og veileder oss.

Forklar at Den hellige ånd kommuniserer med oss på mange forskjellige måter.
La klassen lese nedenstående skriftsteder som er satt opp i kursiv. La dem deret-
ter finne ut hva disse skriftstedene lærer oss om hvordan Den hellige ånd
kommuniserer med oss (forslag til svar står i parentes). Oppsummer svarene på
tavlen. Drøft deretter svarene.

A. Lære og pakter 8:2–3, 85:6. (Han bruker en mild røst for å sette seg i forbin-
delse med vårt sinn og vårt hjerte.) Se også 1. Kongebok 19:12, 1. Nephi 17:45,
Helaman 5:30.

Eldste Dallin H.Oaks i De tolvs quorum har sagt: «Syn forekommer virkelig.
Røster høres fra den andre siden av sløret. Jeg vet dette. Men slike opplevelser er
uvanlige . . . Det meste av den åpenbaring som kommer til Kirkens ledere og
medlemmer, kommer ved den stille, lave røst eller ved en følelse snarere enn
ved et syn eller en røst som uttaler bestemte ord vi kan høre. Jeg vitner om
at slik åpenbaring virkelig gis, og jeg har blitt kjent med den som en velkjent,
til og med daglig, erfaring som veileder meg i Herrens arbeid.» («Teaching
and Learning by the Spirit», Ensign, mars 1997, s.14.)

Eldste Boyd K.Packer i De tolvs quorum har sagt: «Disse følsomme, rene ånde-
lige overføringene kan vi ikke se med våre øyne eller høre med våre ører. Og
selv om den beskrives som en røst, er det en røst som man mer føler enn hører»
(That All May Be Edified [1982], s. 335).

• Hvorfor er det viktig å forstå dette prinsippet for hvordan Den hellige ånd
meddeler seg? Hvilke farer er det ved å vente at meddelelser fra Gud skal
komme på mer dramatiske eller iøynefallende måter?

Eldste Dallin H.Oaks har gitt oss følgende advarsel:

«Noen [mennesker] har kun sett etter de store tilkjennegivelsene som er
nedtegnet i Skriften, og har ikke gjenkjent den milde røst som de får . . . Vi
må vite at Herren sjelden taler høyt. Hans budskap kommer nesten alltid
som en hvisken . . .

Noen mennesker forstår ikke disse prinsipper for åpenbaring, og utsetter det
å erkjenne sitt vitnesbyrd til de har opplevd en mirakuløs hendelse. De er
ikke klar over at hos de fleste mennesker . . . er ikke det å få et vitnesbyrd en
hendelse, men en prosess» (Ensign, mars 1997, s.11–12, 14).

B. Lære og pakter 6:15, 11:13–14. (Han opplyser vårt sinn.)

• På hvilke måter opplyser Ånden vårt sinn?

Svarene skulle omfatte at Ånden kan opplyse vårt sinn med nye tanker eller
ny innsikt, glimt av inspirasjon og sterke følelser eller inntrykk (se f.eks.
L&p 128:1). Profeten Joseph Smith sa at åpenbaring kan komme som «en
plutselig innskytelse» som strømmer inn i vårt sinn som «ren intelligens»
(Profeten Joseph Smiths læresetninger, s.110).

Be klassemedlemmene fortelle om erfaringer der Den hellige ånd har opplyst
deres sinn med nye tanker eller ny innsikt, glimt av inspirasjon eller sterke
følelser eller inntrykk.
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C. Lære og pakter 6:22–23. (Han gir oss fred i sinnet.)

Forklar at Oliver Cowdery bodde hjemme hos Joseph Smiths foreldre en tid før
han møtte profeten. I denne tiden ba Oliver og fikk en fredfylt forsikring om at
Josephs kall og verk var fra Gud. Deretter reiste Oliver til Harmony i Pennsylva-
nia og begynte sitt arbeid som skriver for Joseph mens han oversatte Mormons
bok. Kort tid senere ønsket Oliver «enda et vitnesbyrd» om forsikringen han
tidligere hadde fått (L&p 6:22).

• Hva åpenbarte Herren for Oliver Cowdery med hensyn til hans ønske om
«enda et vitnesbyrd» om profetens guddommelige misjon? (Se L&p 6:22–23.)
Be klassen fortelle om erfaringer da Ånden har talt fred til deres sinn.
Hvordan kan vi lære å stole mer på den fred Ånden taler til vårt sinn?

D. Lære og pakter 9:7–8. (Han kan forårsake en brennende følelse i brystet.) Se også
Lukas 24:32.

Påpek at selv om L&p 9 handler om Oliver Cowderys forsøk på å oversette
Mormons bok, gjelder prinsippet også for personlig åpenbaring. Legg vekt på at
den brennende følelsen i brystet bare er én måte Den hellige ånd kan meddele
seg til oss på. Hvis du ønsker det, kan du bruke nedenstående sitater til å hjelpe
klassen å forstå denne måten Ånden meddeler seg på.

President Boyd K. Packer har forklart: «Denne brennende følelse i brystet er ikke
utelukkende en fysisk opplevelse. Den er mer lik et varmt lys som skinner inni
deg» (i Lys over Norge, jan. 1995, s. 59).

Eldste Dallin H. Oaks har sagt: «Jeg har truffet mennesker som har fortalt meg at
de aldri har fått et vitnesbyrd fra Den hellige ånd, for de har aldri hatt ‘en bren-
nende følelse i [sitt] bryst’. Hva betyr en ‘brennende følelse i sitt bryst’? Må det
nødvendigvis være en slik varme som produseres ved forbrenning? Hvis det er
betydningen, har jeg aldri hatt en brennende følelse i brystet. Ordet ‘brennende’ i
dette verset betyr helt klart en følelse av velvære og ro» (Liahona, mai 1999, s. 22).

E. Lære og pakter 98:12. (Han åpenbarer ofte ting «linje på linje og bud på bud»
istedenfor alt på en gang.)

Forklar at vi vanligvis mottar åpenbaring i samsvar med vår forberedelse til
å motta den. Når vi blir bedre forberedt, får vi mer åpenbart. Eldste Richard
G. Scott i De tolvs quorum har sagt:

«Når vi søker inspirasjon til å velge rett, gir Herren oss milde tilskyndelser. Disse
krever av oss at vi tenker oss om, viser tro, arbeider, noen ganger også kjemper,
og handler. Det hender ikke så ofte at vi mottar hele svaret på en viktig sak eller
et innviklet problem med en gang. Som oftest kommer svaret litt etter litt, uten
at vi ser avslutningen på det» (i Lys over Norge, jan. 1990, s. 30).

Be klassemedlemmer fortelle om erfaringer med hvordan de har mottatt veiled-
ning fra Gud linje på linje, eller trinn for trinn.

2. Formaninger om personlig åpenbaring

La klassen lese nedenstående skriftsteder som er satt opp i kursiv. La dem deret-
ter identifisere formaningen disse skriftstedene gir om personlig åpenbaring
(forslag til svar står i parentes). Oppsummer svarene på tavlen.
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A. Lære og pakter 109:44. (Vi skulle be om at Herrens vilje må skje – og være villige til
å legge vår vilje inn under hans.) Se også Matteus 6:10.

• Hvorfor er det viktig å legge vår vilje inn under Guds vilje når vi søker
personlig åpenbaring?

• Hvordan kan vi bli klar over når Gud svarer «nei»? (Svarene kan omfatte at vi
vil få negative følelser, bli forvirret, føle uro eller at våre «tanker . . . sløves»
[L&p 9:9]. Be klassemedlemmer fortelle om erfaringer med å få slike følelser.)

• Hvordan skulle vi reagere når en oppriktig bønn om noe vi har et meget
sterkt ønske om, ikke besvares på den måten vi ønsker? Hvordan kan slike
erfaringer være til hjelp for oss?

B. Lære og pakter 88:68. (Vi skulle huske på at åpenbaring vil komme til Herrens egen
tid og på hans måte.)

Forklar at vi ikke alltid mottar åpenbaring til den tid eller på den måten som vi
venter. Hvis vi forsøker å fremtvinge en åpenbaring når og slik som vi ønsker,
kan vi bli bedratt. Eldste Dallin H. Oaks har sagt:

«Herren taler til oss gjennom Ånden i sin egen tid og på sin egen måte. Mange
forstår ikke dette prinsippet. De tror at når de er klare og det passer dem, kan de
påkalle Herren og han vil straks svare, til og med akkurat slik de har bedt om.
Åpenbaring kommer ikke slik . . .

Prinsippet som forklares i [L&p 88:68], gjelder enhver kommunikasjon fra vår
himmelske Fader: ‘Det skal skje i hans egen tid, og på hans egen måte, og i
overensstemmelse med hans egen vilje.’ Vi kan ikke fremtvinge det som er
åndelig» (Liahona, mai 1999, s. 20–21).

C. Lære og pakter 28:2, 6–7, 43:2–4. (Vi mottar åpenbaring etter vår forvaltning og
våre ansvarsoppgaver.)

Profeten Joseph Smith har sagt: «Det er i strid med Guds plan at noen medlem-
mer av denne kirke – eller hvem det ellers måtte være – mottar instruksjoner for
dem som har et høyere myndighetsområde enn de selv» (Profeten Joseph Smiths
læresetninger, s.13).

Like før Dallin H. Oaks ble kalt til apostel, forklarte han: «Vår himmelske Faders
hus er et ordens hus . . . Bare Kirkens president mottar åpenbaring for å veilede
hele Kirken . . . Det er biskopen som mottar åpenbaring for menigheten . . .
Enkeltpersoner kan motta åpenbaring som veiledning i sitt privatliv. Men når et
menneske hevder å ha mottatt åpenbaring for et annet menneske utenfor
vedkommendes ansvarsområde – slik som når et medlem av Kirken hevder å ha
mottatt åpenbaring for hele Kirken, eller når en person hevder å ha mottatt
åpenbaring for en annen person som vedkommende ikke har presiderende
myndighet over ifølge Kirkens orden – da kan du være sikker på at slike åpenba-
ringer ikke kommer fra Herren» («Åpenbaring», Lys over Norge, des. 1983, s. 40).

• Hvorfor er dette prinsippet viktig for hvordan Kirken ledes? Hvorfor er det
viktig å forstå det i vårt forhold til andre mennesker? (Hvis det passer for
klassen, kan du kanskje referere til forslag nr. to under Flere undervisnings-
idéer, der du finner et forslag til hvordan du kan utvikle denne diskusjonen.)
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D.Lære og pakter 11:12–14, 50:23–24. (Vi skulle forstå om åpenbaringen har kommet
fra Gud.)

Forklar at det er viktig for oss å forstå om en åpenbaring virkelig kommer fra
Gud. Av og til kan det vi tror er en åpenbaring, være en projisering av våre egne
ønsker. Og av og til kan falske åpenbaringer komme fra Satan.

• Hvordan kan vi forstå om en åpenbaring har kommet fra Gud? (Se L&p
11:12–14, 50:23–24. Svarene kan innbefatte at åpenbaringer fra Gud vil være
i overensstemmelse med Skriften og de levende profeters råd. De vil være
oppbyggende. De vil ikke lede oss til å gjøre noe som er i strid med rettferdig-
hetens prinsipper.)

Det første presidentskap har sagt: «Når . . . inspirasjon overbringer noe som
ikke er i harmoni med Kirkens aksepterte åpenbaringer eller i strid med
avgjørelsene til dens innsatte autoriteter, kan siste-dagers-hellige vite at den
ikke er av Gud, uansett hvor plausibel den kan virke . . . Hva som helst som er
i uoverensstemmelse med det som kommer fra Gud gjennom Kirkens over-
hode, skal ikke mottas som autoritativt eller pålitelig» (i James R. Clark, red.:
Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
6 bind [1965–75], 4:285).

3. Når åpenbaring ikke mottas eller gjenkjennes

• Hva skulle vi gjøre når personlig åpenbaring ikke kommer når vi ønsker den?
(Svarene kan innbefatte dem som er satt opp nedenfor.)

a. Være tålmodige og fortsette å vente trofast på Herren (L&p 98:2). Han vil
svare i sin tid. Når vi viser tålmodighet, hjelper det oss å vokse åndelig og
utvikle gudlike egenskaper. Hvis du ønsker det, kan du lese andre avsnitt
av brevet som siteres i Offisiell erklæring–2 (side 322 i Lære og pakter), og
påpeke at selv profeter må ha tålmodighet når de søker veiledning fra Gud.

b. Øke vår innsats for å være på bølgelengde åndelig så vi kan motta og
gjenkjenne Åndens hvisken.

c. Øke vår innsats for å studere og be, og være klar over at vi kanskje ikke
har gjort dette så lenge, så trofast eller så oppriktig som vi burde.

d. Mer trofast etterleve budene (Jesaja 59:2).

e. Legge saken til side en stund. Glimt av inspirasjon kommer ofte når vi
minst venter dem, når vårt sinn ikke lenger er så opptatt av saken.

f. Erkjenne at vi kanskje søker råd i forbindelse med saker som vi burde
avgjøre selv, og bruke vårt beste skjønn basert på studium og sunn fornuft.
I slike tilfeller kan Herren overlate til oss å avgjøre saken på egen hånd
(se f.eks. L&p 58:25–28, 60:5, 61:22, 62:5). Herren tillater oss ofte å ta våre
egne avgjørelser i rettferdighet.

g. Vurdere om vi kan ha fått et svar allerede, men ikke har akseptert det fordi
det ikke var det vi håpet på eller ventet. Hvis vi insisterer på det vi ønsker,
kan vi stenge av Åndens kommunikasjon til oss.

Eldste Boyd K. Packer ga dette råd:

«Noen ganger kjemper dere kanskje med et problem uten å få svar. Hva kan
være galt? Kanskje gjør dere ikke noe galt. Kanskje kan det være at dere ikke
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har gjort det som er riktig lenge nok. Husk, dere kan ikke fremtvinge åndelige
ting. Enkelte ganger blir vi forvirret fordi vi ikke vil ta nei som et svar . . .

La vanskelige spørsmål ligge i underbevisstheten og ta fatt på livet. Tenk
igjennom dem og be uavlatelig om dem.

Svaret kommer kanskje ikke som lyn fra klar himmel. Det kommer muligens
som noe inspirasjon her og noe inspirasjon der, ‘linje på linje og bud på bud’
(L&p 98:12).

Noen svar kommer når man leser i Skriften, noen når man hører taler. Og
av og til, når det er viktig, kommer svaret som en meget direkte og mektig
inspirasjon. Tilskyndelsen vil være klar og umiskjennelig» (i Lys over Norge,
mai 1980, s. 31–32).

Konklusjon Understrek at vi alle har anledning til og ansvar for å lære Åndens språk
flytende. Oppfordre klassen til å gjøre den nødvendige innsats for å kunne
motta og gjenkjenne Den hellige ånds hvisken. Bær vitnesbyrd om at vi, når
vi forbereder oss og lytter nøye, vil motta «åpenbaring på åpenbaring» ved
Den hellige ånd (L&p 42:61).

Flere 
undervisningsidéer 1. Hvordan lære barn om personlig åpenbaring

Hvis du underviser voksne, har du kanskje lyst til å drøfte hvordan man lærer
barn prinsippet for personlig åpenbaring.

2. Advarsel om åpenbaring i forbindelse med ekteskap

Følgende advarsel fra eldste John H. Groberg i De sytti forklarer et viktig prinsipp
for det å søke Guds veiledning med hensyn til hvem man skal gifte seg med:

«Jeg vil . . . advare dere og si at dere ikke kan motta en ensidig åpenbaring fra
Gud med hensyn til evig ekteskap. Bare hvis begge parter føler det samme, kan
man være forsikret om at det kommer fra Herren. De som forsøker å tvinge en
annens vilje til å stemme med sin egen antatte personlige åpenbaring, gjør seg
selv og sine venner en stor bjørnetjeneste» («What Are You Doing Here?» New
Era, jan. 1987, s. 37–38).

3. Prosessen da president Joseph F. Smith mottok sitt vitnesbyrd

Les president Joseph F. Smiths beretning om hvordan han fikk sitt vitnesbyrd:

«Da jeg som gutt begynte min tjenestegjerning, gikk jeg ofte ut og ba Herren vise
meg et eller annet fantastisk, så jeg kunne få et vitnesbyrd. Men Herren holdt
undere tilbake fra meg og viste meg sannheten regel på regel, bud på bud, litt her
og litt der, inntil han hadde latt meg føle sannheten like fra issen og ned til fotså-
lene, og inntil tvil og frykt var fullstendig vasket bort. Han behøvde ikke å sende en
engel fra himlene for å gjøre dette, ei heller behøvde han å tale med en erkeengels
basun. Ved den levende Guds ånds stille hvisken ga han meg det vitnesbyrd jeg har
i dag. Og ved dette prinsipp og ved denne kraft vil han gi alle menneskenes barn
kunnskap om sannheten» (Læresetninger i evangeliet, s.17–18).
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Formål Å hjelpe klassen å forstå og søke velsignelsene som følger av evangeliets første
prinsipper og ordinanser, tro på den Herre Jesus Kristus, omvendelse, dåp og
bekreftelse.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet skriftstedene i denne leksjonen.

2. Gjennomgå materialet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Hvis følgende bilder er tilgjengelige, setter du dem foran i rommet før leksjo-
nen begynner: Den Herre Jesus Kristus (62572, bildesettet Kunst inspirert av
evangeliet 240), Dåp (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 601) og Den
hellige ånds gave (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 602).

4. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, tar du med deg et tøystykke som
kan brukes til bind for øynene.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Be om en frivillig i klassen til å komme frem. Gi den frivillige bind for øynene
og be ham eller henne skrive følgende setning på tavlen: Jesus er verdens lys.
Ta bort bindet og be vedkommende skrive samme setning på tavlen en gang til.
La deretter vedkommende gå og sette seg.

• På hvilken måte er det å synde som å få bind for øynene? Hvordan er det
å utøve tro på Jesus Kristus og omvende seg fra sine synder som å fjerne
bindet? Hva kan vi se klarere når vi omvender oss?

Forklar at denne leksjonen drøfter evangeliets første prinsipper og ordinanser.
Ved tro, omvendelse, dåp og Den hellige ånds gave blir vi bedre i stand til å
forstå vår evige fremtid og vårt formål mens vi er i jordelivet.

Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Hvis du ønsker det, kan du bruke to klasseperioder på denne leksjonen.

Forklar at Herren gjenga evangeliet gjennom profeten Joseph Smith «linje på
linje og bud på bud» (L&p 128:21). Noen av de første sannheter som ble gjen-
gitt, var evangeliets første prinsipper og ordinanser. Be en i klassen fremsi den
fjerde trosartikkel. Skriv de første prinsippene og ordinansene på tavlen.

Diskusjon og
anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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1. Tro på den Herre Jesus Kristus er evangeliets første prinsipp.

Påpek at gjengivelsen av evangeliet begynte med en handling der Joseph Smith
viste tro (Joseph Smith – Historie 1:11–14). Moronis besøk fant også sted etter
en handling der Joseph viste tro, og Joseph skrev at han hadde «full tillit til at
[han] ville få en guddommelig tilkjennegivelse» da han ba om tilgivelse
(Joseph Smith – Historie 1:29).

• Hva vil det si å ha tro på Jesus Kristus? Hvorfor er det viktig at vi konsentrerer
vår tro om Jesus Kristus?

• Hvordan kan vi styrke vår tro på Jesus Kristus? (Se L&p 19:23, 88:118, Alma
32:27.) Understrek at vi styrker troen gradvis, ikke ved en enkelt opplevelse.
Påpek også at vi hele tiden må gi vår tro næring for å holde den sterk.) Hvis
det passer slik, kan du be klassemedlemmene fortelle om erfaringer som har
hjulpet dem å styrke sin tro på Kristus.

• Kan du nevne noen omstendigheter i livet som krever at vi utøver tro på
Kristus? Hvordan har tro hjulpet deg å overvinne skuffelse, svakheter eller
andre vansker? Hvordan kan tro på Kristus styrke vårt forhold til andre?
(Drøft konkrete typer forhold, som f.eks. forhold til ektefelle, et barn, en far
eller mor, et medlem i menigheten eller en nabo.)

• Hvordan kan vi vise vår tro på Kristus? (Se L&p 20:69, Jakobs brev 2:14–17.)
Hvordan påvirker tro på Kristus vårt ønske om å gjøre gode gjerninger?

• Les L&p 8:10 sammen med klassen. Hva kan vi oppnå uten tro? Hva kan vi
oppnå med tro? (I L&p 35:9, 42:48–51, 63:9–11, Moroni 7:33 kan du finne
noen svar på dette spørsmålet.) Hvordan har du sett troens kraft tilkjennegitt?

• Et budskap som gjentas ofte i Lære og pakter, er hvor viktig det er å be i tro.
F.eks. sier Herren i L&p 10:46–52 at Mormons bok ble bevart på grunn av at
de gamle profeter hadde «tro i deres bønner» på at den ville bli bevart.
Hvilken rolle spiller tro i våre bønner?

2. Ved oppriktig omvendelse kan vi få del i forsoningens velsignelser.

Forklar at omvendelse er et viktig tema i Lære og pakter. Herren lærer oss læren
om omvendelse og understreker gjentatte ganger behovet for å omvende seg.
Han lover store velsignelser til dem som omvender seg – og straffedommer for
dem som ikke gjør det.

• Hva er omvendelse? (Se L&p 58:42–43. Omvendelse er prosessen med å bli
renset fra våre synder og få tilgivelse for dem ved kraften i Frelserens forso-
ning. For å omvende oss må vi bekjenne og forsake våre synder og vende oss
bort fra det onde. Vi må også vende vårt hjerte og vår vilje mot Gud og
oppriktig strebe etter å etterleve hans bud. Se forslag nummer to under Flere
undervisningsidéer for å drøfte omvendelsesprosessen.)

• Hva er forskjellen på sann omvendelse og det å bare slutte med en dårlig
vane eller forandre oppførselen?

President Ezra Taft Benson har forklart: «Omvendelse [innebærer] noe mer
enn bare å forandre sin oppførsel . . . Sann omvendelse er basert på og har sitt
utspring i tro på Herren Jesus Kristus. Det finnes ingen annen måte . . . Sann
omvendelse innebærer at ikke bare vår oppførsel, men også vårt hjerte blir
forandret (se Alma 5:13)» (Lys over Norge, mars 1990, s. 7).
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Eldste Neal A. Maxwell i De tolvs quorum har sagt at «omvendelse krever at man
både vender seg fra det onde og mot Gud» (i Lys over Norge, jan. 1992, s. 35).

• Les L&p 18:11–13 og 19:16–19 sammen med klassen. Hva lærer disse skrift-
stedene oss om Frelserens kjærlighet til oss? Hvorfor trenger vi Frelserens
forsoning for å få våre synder tilgitt? (Se også 2. Nephi 2:6–9.) Hvorfor er
det nødvendig at vi omvender oss for å få våre synder tilgitt?

Forklar at når vi synder, blir vi urene og underlagt den straff som rettferdig-
hetens lov krever. Siden vi er ufullkomne, kan vi ikke bli rene igjen eller
tilfredsstille rettferdighetens krav på egen hånd. Ved å sone for våre synder
påtok Frelseren seg straffen som rettferdighetens lov krever, og kan tilby
barmhjertigheten og tilgivelsen som vi trenger for å bli rene. Disse forsoning-
ens velsignelser er tilgjengelige for oss kun på den betingelse at vi omvender
oss (Alma 7:14).

• Hvorfor er tro på Jesus Kristus nødvendig for at vi virkelig skal omvende oss?

• Skriv Konsekvenser av ikke å omvende seg på tavlen. Hva er konsekvensene av
ikke å omvende oss fra våre synder? (La klassen lese følgende skriftsteder og
finne konsekvensene: L&p 1:33, 19:17–18 og 29:17. Skriv disse konsekvensene
på tavlen. Andre konsekvenser kan bl.a. være adskillelse fra Gud og andre,
skyld, dårlig selvfølelse, bortforklaring av andre synder og at man blir ufor-
sonlig.)

• Skriv Velsignelser ved sann omvendelse på tavlen. Hva lover Herren når vi virke-
lig omvender oss fra våre synder? (La klassen lese følgende skriftsteder og
finne løftene: L&p 1:32, 58:42 og 109:53. Skriv disse løftene på tavlen.) Be
klassen fortelle hvordan omvendelse har vært til velsignelse for dem. (Merk:
Du ønsker kanskje å advare klassemedlemmene mot å komme med detaljerte
bekjennelser av tidligere synder.)

• Hvorfor finner vi det av og til vanskelig å tilgi oss selv eller andre selv om
Herren har lovet å tilgi oss når vi omvender oss?

• Hvordan kan vi bli bedre til å omvende oss? Hvorfor utsetter vi av og til vår
omvendelse? Hvordan kan vi overvinne en hvilken som helst stolthet, motløs-
het, selvgodhet eller hva som helst annet som kan holde oss fra å omvende oss?

Eldste Neal A. Maxwell har sagt: «Omvendelse er en redningsoperasjon og ikke en
streng lære. Den er tilgjengelig både for den som har begått alvorlige synder, og
den som allerede er god og strever med marginale justeringer» (i Lys over Norge, jan.
1992. s. 35).Understrek at selv om omvendelsen kan være en vanskelig prosess, kan
den også gi stor glede når vi vender vårt hjerte bort fra synd og til Gud.

3. Dåpen er en viktig ordinans.

Forklar at tro og omvendelse fører til dåp, evangeliets første ordinans. I Lære og
pakter åpenbarte Herren hensiktene med, kvalifikasjonene for og instruksjo-
nene om dåpen. Gjennom profeten Joseph Smith gjenga døperen Johannes
prestedømsmyndigheten som er nødvendig for å utføre denne ordinansen
(se leksjon 8).

• Hva er hensiktene med dåpen? (Se L&p 18:22, 49:13–14. Hensiktene innbefatter
det å vise Frelseren vårt engasjement, få tilgivelse for synder, bli medlemmer av
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Kirken, komme inn på veien som fører til opphøyelse og forberede oss til å
motta Den hellige ånds gave. Se også 2. Nephi 9:23, 31:10–13, 17, Mosiah 18:17.)
Be klassemedlemmene fortelle hvilke følelser de har i forbindelse med sin dåp.

• Les L&p 20:37 sammen med klassen. Hvilke kvalifikasjoner må en person ha
for å kunne bli døpt? Hvilke pakter inngår vi med Gud når vi blir døpt? (Se
også Mosiah 18:8–10.) Hvordan kan vi øke vårt engasjement for å holde
løftene vi ga Herren da vi ble døpt?

• Hva symboliserer dåpen? (Se L&p 76:51, Johannes 3:3–5, Romerbrevet 6:3–4.
Dåp ved nedsenkning symboliserer Jesu Kristi død, begravelse og oppstan-
delse. Den symboliserer også at vi begraver vårt gamle selv og blir gjenfødt i
Kristus. I tillegg symboliserer den at vi blir renset for våre synder.)

• Hvorfor er det nødvendig å bli døpt av en som har den rette myndighet?
(Se L&p 22.) Hvorfor er det nødvendig at dåpen utføres ved nedsenkning?
(Se L&p 20:72–74.) Hvorfor er det ikke passende å døpe noen før de fyller åtte
år? (Se L&p 20:71, 29:46–47, 68:25, Moroni 8:9–12.)

4. Ved bekreftelsens ordinans mottar vi Den hellige ånds gave.

Forklar at Den hellige ånd er medlem av guddommen og en «Ånd i persons
skikkelse» (L&p 130:22). Etter dåpen i vann mottar medlemmer av Kirken Den
hellige ånds gave ved bekreftelsens ordinans (L&p 33:15, 35:5–6). Denne ordi-
nansen kalles også «dåpen med ild og Den Hellige Ånd» (L&p 20:41). Profeten
Joseph Smith har sagt: «Dåp i vann er bare en halv dåp og er til ingen nytte
uten . . . Den hellige ånds dåp» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 238).

• Hva er forskjellen mellom en tilkjennegivelse fra Den hellige ånd og Den
hellige ånds gave?

Eldste Dallin H. Oaks i De tolvs quorum har sagt: «Tilkjennegivelser fra Den
hellige ånd gis for å lede oppriktig søkende til evangeliets sannheter som vil
tilskynde dem til omvendelse og dåp. Den hellige ånds gave er mer omfat-
tende . . . Den . . . gir bl.a. rett til konstant ledsagelse, så ‘hans Ånd alltid kan
være hos [oss]’ (L&p 20:77)» (i Lys over Norge, jan. 1997, s. 57–58).

Eldste Bruce R. McConkie i De tolvs quorum sammenlignet tilkjennegi-
velsene fra Den hellige ånd som en person kan motta før dåpen, med lyn-
glimt som «[flammer] opp en mørk og stormfull natt». Han sammenlignet
Den hellige ånds gave, som en person får etter dåpen, med «et vedvarende
sterkt sollys midt på dagen som sprer sine stråler på livets vei og alt som
omgir den» (A New Witness for the Articles of Faith [1985], s. 262).

• Det at vi mottar Den hellige ånds gave, sikrer ikke automatisk at Den hellige
ånd alltid vil være med oss. Hva må vi gjøre for at Den hellige ånd skal
kunne være med oss hele tiden?

President Joseph Fielding Smith har sagt: «Den hellige ånd vil ikke bo hos
den som er uvillig til å holde og etterleve Guds bud, eller som med overlegg
bryter disse budene» (Church News, 4. nov. 1961, s.14).

• Kan du nevne noen av Den hellige ånds funksjoner? (Velg noen av skriftstedene
nedenfor til å lese sammen med klassen. Drøft hva det enkelte skriftsted lærer
oss om Den hellige ånds funksjoner. Oppsummer opplysningene på tavlen.)
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a. L&p 18:18, 39:6, 42:14, 75:10, 79:2. (Han er lærer. Se også Johannes 14:26,
16:13, 1. Nephi 10:19, Moroni 10:5.)

b. L&p 39:6. (Han er talsmannen. Se også Johannes 14:16.)

c. L&p 42:17, 100:8. (Han er en som vitner. Se også Johannes 15:26, Alma 5:46.)

d. L&p 11:12. (Han leder oss til å gjøre godt, vandre i ydmykhet og dømme
rettferdig.)

e. L&p 11:13, 76:10. (Han opplyser vårt sinn og fyller vår sjel med glede.)

f. L&p 84:33. (Gjennom ham blir vi helliggjort. Se også 3. Nephi 27:20.)

g. L&p 31:11, 75:27, 84:85. (Han inspirerer oss til hvor vi skal gå, hva vi skal
gjøre og hva vi skal si.)

Be klassemedlemmene fortelle hvordan Den hellige ånd har velsignet dem
på disse eller andre måter. Drøft hvordan vi mer fullstendig kan nyte godt
av disse velsignelsene. Understrek hvilket privilegium det er for oss å være
ledsaget av et medlem av guddommen. Bær vitnesbyrd om hvor viktig det
er å ha Den hellige ånd som ledsager.

5. Vi må holde ut til enden i tro for å oppnå evig liv.

Når vi blir døpt, går vi inn på veien som fører til opphøyelse. Men denne ene
opplevelsen sikrer oss ikke opphøyelse. Som Herren ofte gir formaninger om
i Lære og pakter, må vi også overholde paktene vi inngikk i dåpen om trofast
å holde ut til livets slutt.

• Les 2. Nephi 31:19–20 og L&p 14:7 sammen med klassen. Hva vil det si å holde
ut til enden? Hvilke velsignelser har Herren lovet oss hvis vi holder ut til enden?

• Hvilke erfaringer har lært deg hvor viktig det er at du holder deg tro mot det
du tror på, og dine pakter?

• Les L&p 24:8 sammen med klassen. Forklar at det å holde ut til enden innbe-
fatter å være trofast under livets prøvelser. Hvordan kan vi holde oss trofast
i vanskelige tider? (Be klassemedlemmene fortelle hva som har hjulpet dem
å utholde vanskelige opplevelser.)

Konklusjon Bær vitnesbyrd om hvor viktige evangeliets første prinsipper og ordinanser er.
Gi uttrykk for din takknemlighet for Jesus Kristus, hans forsoning og hans
eksempel. Oppfordre klassemedlemmene til å styrke sin tro hver dag, omvende
seg fra sine synder, overholde sine dåpspakter og leve slik at de hele tiden kan
ha Den hellige ånd som sin ledsager. Bær vitnesbyrd om at vi vil motta opphøy-
else hvis vi trofast holder ut til enden.

Flere 
undervisningsidéer 1. «Troens skjold» (L&p 27:17)

Les L&p 27:15, 17 sammen med klassen. President Boyd K. Packer i De tolvs
quorum har sagt følgende om dette skriftstedet:

«Troens skjold . . . fremstilles ikke i en fabrikk, men i hjemmet.

Det endelige formål med alt vi forkynner, er å forene foreldre og barn i troen på
den Herre Jesus Kristus, slik at de er lykkelige i hjemmet, beseglet i evig ekteskap,
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knyttet til alle generasjonene i sin slekt, og forsikret om opphøyelse i vår himmel-
ske Faders nærhet.

. . . Derfor prøver våre ledere å få medlemmene til å forstå at det som er viktigst
å få gjort, må gjøres i hjemmet. Noen forstår fortsatt ikke at altfor mange akti-
viteter utenfor hjemmet, uansett hvor velbegrunnet de er, gir en for lite tid til å
skape og tilpasse troens skjold i hjemmet» (i Lys over Norge, juli 1995, s. 7).

• Hvordan kan foreldre og barn samarbeide for å fremstille og styrke troens
skjold i familien?

2. Omvendelsesprosessen

• Hva må vi gjøre for å omvende oss? Hva lærer L&p 58:43 og 61:2 oss om
omvendelsesprosessen? Hvorfor er bekjennelse en viktig del av omvendelsen?
Hvorfor er det viktig at vi forsaker våre synder som en del av omvendelsen?

Eldste Richard G. Scott i De tolvs quorum skisserte de viktige elementer i
omvendelsen slik:

«Bedrøvelse for synd. [Dette vil gi deg] et oppriktig ønske om å forandre deg og
være villig til å underkaste deg alle tilgivelsens krav . . .

Avståelse fra synd. Dette er en urokkelig, permanent beslutning om aldri å gjenta
overtredelsen . . .

Bekjennelse av synd. Du må alltid bekjenne dine synder for Herren. Hvis det
dreier seg om alvorlige overtredelser, f.eks. umoral, må de bekjennes for bisko-
pen eller stavspresidenten . . .

Vederlag for synd. Du må gi tilbake, så langt det er mulig, det som er stjålet,
skadet eller tilsmusset . . .

Lydighet mot alle budene. Når du viser full lydighet, opplever du evangeliets fulle
kraft . . . Dette innebærer at du gjør ting du kanskje ikke først betraktet som en del
av omvendelsen, som å gå i kirken, betale tiende, tjene andre og tilgi andre . . .

Anerkjenn Frelseren. Av alle de nødvendige trinnene som fører til omvendelse,
bærer jeg vitnesbyrd om at det aller viktigste er at du er fullstendig klar over at
tilgivelse er mulig på grunn av Forløseren» (i Lys over Norge, juli 1995, s. 77–78).

Hvis du underviser ungdom, vil du kanskje la dem lese og drøfte rådet om
omvendelse i Til styrke for ungdom, s. 29–30 (36550 170).

3. Gruppepresentasjon

Ta med deg bildesettet Kunst inspirert av evangeliet (34730 170) til klassen. Del
klassen i to grupper, og gi hver gruppe halvparten av bildene. Be dem deretter
bruke noen minutter til å lage et budskap ved hjelp av bilder i settet til å under-
vise om evangeliets første prinsipper og ordinanser. Oppfordre dem til å bruke
mellom 5 og 10 bilder. Gi hver gruppe tid til å fremføre sin presentasjon.
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Formål Å lære klassen å sette større pris på gjengivelsen av prestedømmet, å oppfordre
brødre til å foredle sine embeder og kall i prestedømmet, og å hjelpe alle
medlemmer så de i større grad kan få prestedømmets velsignelser.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 13, 20:38–67, 27:12–13, 84:6–30, 107:1–20, 110:11–16, Joseph
Smith – Historie 1:66–73.

b. Oliver Cowderys beretning om gjengivelsen av Det aronske prestedømme,
i fotnoten til Joseph Smith – Historie 1:71.

c. Vår arv, side 11–13.

2. Gjennomgå materialet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Hvis bildet Gjengivelsen av Det melkisedekske prestedømme er tilgjengelig
(62371, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 408), kan du forberede deg
på å bruke det i leksjonen.

4. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, tar du med deg et utvalg nøkler til
klassen.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Hold opp flere nøkler.

• Hva er formålene med disse nøklene?

Skriv Prestedømmet på tavlen. Forklar at i Kirken snakker vi ofte om 
prestedømsnøkler.

• Hva er formålene med prestedømsnøkler?

Forklar at prestedømsnøkler gir dem som har dem, myndighet til å presidere
over og lede Kirken innenfor et embedsområde, f.eks. en stav, en menighet eller
et quorum. Presiderende prestedømsledere mottar disse nøklene når de blir
beskikket. Alle embeder i prestedømmet og organisasjonene i Kirken virker
under ledelse av disse presiderende autoriteter. Denne leksjonen handler om
gjengivelsen av prestedømmet og dets nøkler.

Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassemedlemmene til å fortelle om erfaringer som har
forbindelse med Skriftens prinsipper.

Diskusjon og
anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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1. Definisjon av og formål med prestedømmet

Forklar at prestedømmet er et av hovedtemaene i Lære og pakter. Gjennom
profeten Joseph Smith ga Herren mange åpenbaringer som i stor grad gir oss
større forståelse av prestedømmets nøkler, embeder, organisasjon, ordinanser,
plikter og velsignelser. Disse åpenbaringene gir veiledning i bruk av prestedøm-
met til å føre Guds verk på jorden fremover.

• Hva er prestedømmet? (Prestedømmet er Guds evige kraft og myndighet. Det
er den kraft hvorved han skapte og styrer himlene og jorden. Det er også den
kraft hvorved han forløser og opphøyer sine barn. Han gir en del av sin pres-
tedømskraft og -myndighet til verdige mannlige medlemmer av Kirken så de
kan forkynne evangeliet, forrette de frelsende ordinanser og styre hans rike
på jorden.)

• Hvorfor er det viktig å ha prestedømmet på jorden? (Svarene kan innbefatte
at prestedømmet gir mennesker myndighet til å handle for Gud og velsigne
hans barn og hjelpe dem å forberede seg til opphøyelse.)

• Kan du nevne noen måter prestedømsbærere handler på vegne av Gud og
velsigner hans barn? (Se utvalgte vers fra L&p 20:38–55, 107:8–12, 23, 35.)
Hvordan har du blitt velsignet ved prestedømsbærernes tjeneste?

• Hvilken innflytelse har prestedømmet hatt på deg? Hvordan har du sett
prestedømmets kraft tilkjennegitt for deg?

• Hvordan har prestedømmet velsignet og styrket din familie? Hvordan kan du
gjøre prestedømmets innflytelse og kraft mer effektiv for deg og din familie?

2. Gjengivelsen av Det aronske prestedømme

Gjennomgå og drøft Joseph Smith – Historie 1:68–72, L&p 13, 84:26–27, 107:20.
Forklar at Det aronske prestedømme «er utledet av det større eller Det melkise-
dekske prestedømme» (L&p 107:14).

• Hvordan ble Det aronske prestedømme gjengitt til jorden i de siste dager?
(Se Joseph Smith – Historie 1:68–72 og i Vår arv, side 11–13. Se også L&p 13.
Påpek at gjengivelsen av Det aronske prestedømme var den første overdra-
gelse av myndighet fra Gud i denne evangelieutdeling.)

• (For prestedømsbærere) Hva følte du da du mottok Det aronske preste-
dømme?

Hvis du ønsker det, kan dere gjennomgå Oliver Cowderys følelser i forbin-
delse med å motta Det aronske prestedømme (se fotnoten til Joseph Smith –
Historie 1:71). Du kan også lese følgende tanker fra eldste James E. Talmage,
som virket i De tolvs quorum, om hvordan han ble påvirket av sin ordina-
sjon til en diakons embede:

«Straks jeg var blitt ordinert, kom det en følelse over meg som jeg aldri har
maktet å beskrive. Det virket knapt mulig at jeg, en liten gutt, kunne bli så
hedret av Gud at jeg ble kalt til prestedømmet . . . Jeg følte sterkt at jeg
tilhørte Herren, og at han ville hjelpe meg med hva som helst som måtte bli
krevet av meg.

Virkningen av min ordinasjon . . . kunne føles i alt som hadde med mitt
gutteliv å gjøre . . . Når vi spilte i skolegården, og jeg kanskje var fristet til å
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jukse meg til en fordel, når jeg var midt i en feide med en lekekamerat,
husket jeg, og tanken var like effektiv som om den var blitt uttalt høyt – ‘Jeg
er diakon, og det er ikke riktig av en diakon å handle slik.’ Når vi hadde
eksamen og det virket rett for meg å skrive av etter en annen gutt . . ., pleide
jeg å si i mitt sinn: ‘Det ville vært mer ugudelig for meg å gjøre dette enn for
dem, for jeg er diakon’» (Incidents from the Lives of Our Church Leaders [under-
visningshåndbok for diakoner, 1914], s.135–36).

• Hvordan kan gutter og unge menn forberede seg til å motta Det aronske pres-
tedømme? Hvordan kan foreldre, besteforeldre og andre hjelpe gutter og
unge menn å forberede seg til å motta prestedømmet? Hvordan kan andre
innpode en dyp verdsettelse av prestedømmet i gutter og unge menn?

• Hvilken myndighet og hvilke velsignelser ble gjengitt sammen med Det
aronske prestedømme? (Se L&p 13, 84:26–27, 107:20. Bruk opplysningene
nedenfor til å utvikle denne diskusjonen. Skriv overskriftene på tavlen.)

Nøklene til englers betjening (L&p 13, 84:26, 107:20)

• Hva vil det si å ha «nøklene til englers betjening»? (L&p 13).

President Gordon B. Hinckley har sagt: «Det betyr, slik jeg tolker det, at hvis
dere lever verdig til det prestedømme dere bærer, har dere retten til å motta
og glede dere over himmelske veseners kraft som kan veilede, beskytte og
velsigne dere» (i Lys over Norge, april 1983, s. 77).

Forklar at englers betjening kan finne sted ved personlige besøk og «kan også
foregå usynlig. Englebudskap kan formidles ved en røst eller bare ved tanker
eller følelser som meddeles sinnet . . . De fleste meddelelser fra engler føles
eller høres istedenfor å sees» (Dallin H. Oaks i Liahona, jan. 1999, s. 45).

• Gjengivelsen av Det aronske prestedømme har gjort det mulig for alle medlem-
mer av Kirken å få englers betjening, ikke bare prestedømsbærere. Hvordan
kan vi motta englers betjening? (Se Moroni 7:35–37 og nedenstående sitat.)

Eldste Dallin H. Oaks i De tolvs quorum har talt om forholdet mellom det
å ta del i nadverden og å motta englers betjening:

«Gjennom Det aronske prestedømmes ordinanser dåp og nadverd [blir vi]
renset for våre synder og lovet at hvis vi holder våre pakter, vil vi alltid ha
hans Ånd hos oss. Jeg tror dette løftet ikke bare viser til Den hellige ånd, men
også til englers betjening, for ‘engler taler ved Den Hellige Ånds kraft, derfor
taler de Kristi ord’ (2. Ne. 32:3). Slik er det at de som bærer Det aronske
prestedømme, åpner døren for alle medlemmer av Kirken som verdig tar del
i nadverden, til å nyte godt av å bli ledsaget av Herrens ånd og englers betje-
ning» (i Liahona, jan. 1999, s. 45).

Hvis du ønsker det, kan dere gjennomgå et par skriftsteder om englers betje-
ning. Disse skriftstedene innbefatter 3. Nephi 7:18, 17:23–24, Moroni 7:25, 29–31
og L&p 84:88.

Nøklene til omvendelse og dåp (L&p 13, 84:26–27, 107:20)

Forklar at omvendelse og dåp også kalles «det forberedende evangelium» (L&p
84:26–27). Dette er fordi omvendelse og dåp hjelper oss å forberede oss til å
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motta de større velsignelser som ledes gjennom Det melkisedekske preste-
dømme, som f.eks. Den hellige ånds gave og tempelordinansene.

• Påpek at døperen Johannes forkynte omvendelse og døpte folk for å berede
veien for Frelseren (Matteus 3:1–6, 11). Hvordan kan bærere av Det aronske
prestedømme i vår tid forkynne omvendelse? (Svarene kan innbefatte som
hjemmelærere, ved misjonærarbeid, ved å bære vitnesbyrd og ved fellesskaps-
fremmende arbeid.) Hvordan kan bærere av Det aronske prestedømme ta del
i dåpsordinansen? (Under biskopens ledelse kan verdige prester utføre dåps-
handlinger og være vitner ved dåpshandlinger.)

Be brødre som har døpt noen, fortelle hva de følte i forbindelse med å kunne
utføre denne ordinansen.

• I tillegg til å døpe kan bærere av Det aronske prestedømme forrette nadver-
den. Hvilken forbindelse har nadverden med omvendelse og dåp?

Be brødrene fortelle hva de følte da de tilberedte, forrettet eller delte ut
nadverden for første gang. Alternativt kan du be foreldre fortelle hva de har
følt når deres sønner har tilberedt, forrettet eller delt ut nadverden.

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolvs quorum har sagt: «Vi [ber] dere unge
menn i Det aronske prestedømme tilberede, forrette og dele ut symbolene på
Frelserens offer på en verdig og ærbødig måte. Hvilket herlig privilegium og
hvilken hellig tillit i en så bemerkelsesverdig ung alder! Jeg kan ikke tenke
meg noe større kompliment himmelen kunne gi dere. Vi er virkelig glad i
dere. Lev så godt dere kan, og ta dere best mulig ut når dere tar del i Herrens
nadverd» (i Lys over Norge, jan. 1996, s. 68).

Elven Susquehanna. Det aronske og Det melkisedekske prestedømme ble gjengitt på bredden av
denne elven i 1829 (L&p 13, 128:20).

3. Gjengivelsen av Det melkisedekske prestedømme

Gjennomgå og drøft L&p 27:12–13, 84:19–22, 107:1–12, 18–19. Forklar at Det
melkisedekske prestedømme er det større prestedømme. All den myndighet, all
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den kunnskap og alle de pakter som er nødvendige for Guds barns opphøyelse,
er forbundet med det.

• Hvordan ble Det melkisedekske prestedømme gjengitt til jorden i de siste
dager? (Vis bildet av gjengivelsen av Det melkisedekske prestedømme. Forklar
at noen uker etter at døperen Johannes gjenga Det aronske prestedømme,
viste Peter, Jakob og Johannes seg for Joseph Smith og Oliver Cowdery og
overdro dem Det melkisedekske prestedømme. I Lære og pakter er det ikke
tatt med noen beretning om denne begivenheten, men det refereres til den
i innledningen til L&p 13, L&p 27:12–13, L&p 128:20 og Vår arv, side 13.)

• Hvilken myndighet og hvilke velsignelser ble gjengitt sammen med Det melkise-
dekske prestedømme? (Se L&p 84:19–22, 107:8–12, 18–19, 110:11–16. Bruk neden-
stående opplysninger til å utvikle diskusjonen. Skriv overskriftene på tavlen.)

Myndighet til å forvalte Jesu Kristi evangelium (L&p 84:19)

• Hva vil det si at Det melkisedekske prestedømme omfatter myndighet til å
forvalte Jesu Kristi evangelium? (Se L&p 84:19. Svarene kan innbefatte at Det
melkisedekske prestedømme omfatter myndighet til å styre Kirken, forkynne
evangeliet og forrette de frelsende ordinanser.)

«Nøklene til alle kirkens åndelige velsignelser» (L&p 107:18)

• Kan du nevne noen av de åndelige velsignelser vi får gjennom Det melkise-
dekske prestedømme? (Se L&p 84:19–22, 107:18–19. Svarene kan innbefatte
dem som er satt opp nedenfor. Drøft hva den enkelte velsignelse betyr og
hvilken anvendelse den har for klassemedlemmene.)

a. Kunnskap om rikets mysterier og kunnskap om Gud (L&p 84:19, 107:19.
Denne kunnskapen kommer ved Den hellige ånds gave.)

b. Guddommelighetens kraft, som tilkjennegis gjennom evangeliets ordi-
nanser (L&p 84:20–21). Hvordan tilkjennegir prestedømsordinansene
«guddommelighetens kraft» for oss? Be klassemedlemmene fortelle om
erfaringer der de har følt «guddommelighetens kraft» tilkjennegitt
gjennom evangeliets ordinanser.

c. Mulighet til å se, kommunisere med og nyte godt av Gud Faderens og
hans Sønns, Jesu Kristi, nærhet (L&p 84:22, 107:19).

• Kan du nevne noen eksempler på hvordan bærere av Det melkisedekske
prestedømme skulle være åndelige ledere i sitt hjem?

Retten til å presidere (L&p 107:8–9)

Forklar at retten til å presidere er retten til å presidere i Kirken. Kirkens presi-
dent er den eneste på jorden som kan bruke (eller bemyndige en annen til å
bruke) prestedømmets nøkler til å lede hele Kirken. Han bemyndiger følgende
prestedømsledere til å ha de nødvendige nøkler til å presidere i sine kall:
tempelpresidenter, misjonspresidenter, stavspresidenter, biskoper, distriktspresi-
denter, grenspresidenter og quorumspresidenter.

Nøklene til Israels innsamling, Abrahams evangelieutdeling og beseglingskraften
(L&p 110:11–16)

Forklar at disse nøklene ble gjengitt av Moses, Elias og Elijah i Kirtland tempel
i 1836. De vil bli drøftet i leksjon 18.
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4. Prestedømmets velsignelser for alle mennesker

Forklar at selv om bare verdige mannlige medlemmer av Kirken har prestedøm-
met, kan alle få del i dets velsignelser.

• Hvordan blir kvinner velsignet ved prestedømmet? Hvordan blir barn velsig-
net ved prestedømmet? (Gjennomgå noen av prestedømmets velsignelser
som kvinner og barn kan motta mens de lever. Understrek at selv om kvinner
og barn ikke har prestedømmet, får de hele tiden velsignelser ved det. For å få
hjelp til å svare på disse spørsmålene kan du se Den siste-dagers-hellige kvinne,
del A, kapittel 12 og 13 [31113 170].)

• Hvordan kan de som ikke har trofaste prestedømsbærere i sitt hjem, motta
prestedømmets velsignelser? (Svarene kan innbefatte gjennom hjemmelæ-
rere, prestedømsledere og medlemmer av sin utvidede familie.) Be klassemed-
lemmene fortelle om erfaringer der de har mottatt prestedømmets velsig-
nelser fra prestedømsbærere som ikke bor hjemme hos dem.

• Hvordan kan vi vise at vi setter pris på prestedømmets velsignelser?

Konklusjon Bær vitnesbyrd om at prestedømmet og dets nøkler er blitt gjengitt. Prestedøms-
bærere har myndighet til å lede Guds verk på jorden og handle på vegne av
ham når de velsigner hans barn og hjelper dem å forberede seg til opphøyelse.
Understrek at alle kan motta prestedømmets velsignelser. Oppfordre klassen til
å søke disse velsignelsene.

Flere 
undervisningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en av eller begge idéene nedenfor som supple-

ment til forslaget til leksjonsopplegg.

1. Embeder, quorum og plikter i prestedømmet

Herren åpenbarte for Joseph Smith viktige instruksjoner om embedene i preste-
dømmet, pliktene i de enkelte embeder og quorumene som prestedømsbærerne
organiseres i. Hvis du ønsker det, kan dere gjennomgå noen av disse instruksjo-
nene slik de skisseres i følgende oversikt:

Det aronske prestedømme

Embede Plikter Quorum

Diakon L&p 20:57–59, 84:111 L&p 107:85

Lærer L&p 20:53–59, 84:111 L&p 107:86

Prest L&p 20:46–52 L&p 107:87–88

Biskop L&p 107:13–17, 68, 71–72, 87–88
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Det melkisedekske prestedømme

Embede Plikter Quorum

Eldste L&p 20:38–45, 42:43–44 L&p 107:89, 124:137
L&p 43:15–16, 107:11–12

Høyprest L&p 107:10, 12, 17 L&p 124:133, 136

Patriark L&p 124:91–93, 124

Sytti L&p 107:25, 34, 38, 97, L&p 107:25–26, 93–96,
124:138–39

Apostel L&p 27:12–13, 107:23, 33, 35, 39, 58, L&p 107:23–24
112:30–32, 124:128

Vis et bilde av Salt Lake tempel (62433, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet
502). Påpek at spirene på østsiden av templet er høyere enn dem i vest. Legg
også merke til at det er fem sett vinduer på østspirene og fire sett vinduer på
vestspirene. Forklar at dette mønstret var ment å skulle representere prestedøm-
met, med Det melkisedekske prestedømme og dets fem embeder på østspirene
og Det aronske prestedømme og dets fire embeder på vestspirene.

2. Videopresentasjonen «Prestedømmets gjengivelse»

Hvis Lære og pakter og Kirkens historie, videopresentasjoner (56912 170) er tilgjenge-
lig, kan du overveie å vise «Prestedømmets gjengivelse», et segment på åtte
minutter, for å gi den historiske bakgrunn for annen del av leksjonen.
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Formål Å lære klassen om gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke ved profeten Joseph
Smith, å hjelpe dem å sette pris på velsignelsene ved medlemskapet i Kirken, 
og å oppmuntre dem til å vise Herren sin takknemlighet for medlemskapet i
hans kirke.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 20:1–36, 68–69, 75–79; 21, 27, 115:1–4.

b. Vår arv, side 13–16.

2. Gjennomgå materialet for denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekker nr. 2, tar du med deg et papirark og
en penn eller blyant til hvert klassemedlem.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke en av nedenstående aktiviteter til å begynne
leksjonen. Velg den aktiviteten som passer best for klassen.

1. Hvis det er en liten klasse, ber du hver enkelt i klassen kort oppgi en grunn til
at han eller hun er takknemlig for å være medlem av Kirken. Hvis det er en
stor klasse, kan du gi noen klassemedlemmer i oppgave å gjøre dette.

2. Skriv nedenstående spørsmål på tavlen. Gi hvert klassemedlem et papirark og
en penn eller blyant. Be dem skrive svar på så mange av disse spørsmålene
som mulig:

Forklar at denne leksjonen drøfter organiseringen av Jesu Kristi Kirke i de
siste dager. Be klassen følge med og finne svar på spørsmålene gjennom
leksjonen og skrive eller rette svarene etter behov.

Hvilken dato ble Kirken organisert i denne
evangelieutdeling?

Hvordan visste Joseph Smith når Kirken skulle
organiseres?

Hvor ble Kirken organisert?

Hvor mange medlemmer hadde Kirken da den 
ble organisert?

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 skriftstedene
gjelder dagliglivet. Oppfordre klassemedlemmene til å fortelle om erfaringer
som har forbindelse med prinsippene i Skriften.

1. Kirken organiseres i de siste dager.

Forklar at 1830 var en avgjørende tid i verdenshistorien. Tiden da gamle profe-
tier skulle oppfylles, var kommet (Jesaja 11:11–12, 29:13–14, Jeremia 31:31–33,
Daniel 2:44–45). Etter at Mormons bok var utgitt og prestedømmet var gjengitt,
var neste store trinn i gjengivelsen av evangeliet den formelle organiseringen
av Kirken.

Lære og pakter 20 inneholder instruksjoner fra Herren til Joseph Smith om
organiseringen av Kirken.

• Hvilken dato ble Kirken organisert i denne evangelieutdeling? (Se L&p 20:1,
21:3.) Hvorfor ble denne datoen valgt? (Se innledningen til L&p 20.)

• Det gikk ti år fra det første syn til Kirken ble organisert. Hvilke hendelser fant
sted i denne tiden som beredte veien for organiseringen av Kirken og forbe-
redte Joseph Smith til å lede den? (Hvis du ønsker det, kan du skrive svarene
på tavlen. Om nødvendig kan du se sitatet nedenfor for å få hjelp til å
besvare dette spørsmålet.)

Mens eldste Gordon B. Hinckley virket i De tolvs quorum, sa han:

«Denne organiseringsdagen var faktisk en eksamensfest, Joseph Smiths utek-
saminering etter ti år med bemerkelsesverdig skolering. Det hele begynte
med det uforlignelige synet i lunden våren 1820, da Faderen og Sønnen viste
seg for den 14 år gamle gutten. Det fortsatte med undervisningen fra Moroni,
der både advarsler og instruksjoner ble gitt ved flere anledninger. Så var det
oversettingen av den gamle opptegnelsen, og inspirasjonen, kunnskapen,
åpenbaringen som denne begivenheten resulterte i. Myndighet fra Gud ble
overdratt, det fordums prestedømme ble igjen overdratt til mennesker ved
dem som med rette hadde det – døperen Johannes for Det aronske preste-
dømme, og Peter, Jakob og Johannes for Det melkisedekske. En rekke åpen-
baringer ble gitt, der Guds røst igjen ble hørt, og kommunikasjonskanalen
ble igjen åpnet mellom mennesket og Skaperen. Alt dette var forberedelser
til den historiske dagen 6. april» («150-Year Drama: A Personal View of Our
History», Ensign, apr. 1980, s.11–12).

• Hvordan bidro Mormons boks fremkomst til å berede veien for gjengivelsen
av evangeliet? (Se L&p 20:6–12.) Hvordan bidro gjengivelsen av prestedøm-
met til å berede veien? (Prestedømsmyndighet var nødvendig for å lede
Kirken og forrette de frelsende ordinanser.)

Forklar at 6. april 1830 samlet Joseph Smith og over 50 andre seg i tømmerhuset til
Peter Whitmer sen. i Fayette i New York for å organisere Kirken. Loven i New York
krevde at en kirke måtte ha minst seks medlemmer for å kunne organiseres for-
melt. Derfor ble seks menn, som alle var blitt døpt og hadde sett gullplatene, de
første offisielle medlemmer av Kirken. Disse seks var Joseph Smith, Oliver Cow-
dery, Hyrum Smith, Peter Whitmer jr., Samuel H. Smith og David Whitmer (se
History of the Church, 1:76. Nærmere historisk bakgrunn finnes i Vår arv side 13–16).

Diskusjon og
anvendelse
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• Under hvilket navn ble Kirken organisert? (Se L&p 20:1.) Forklar at det også
ble brukt andre navn på Kirken i dens tidligste år, men i april 1838 åpenbarte
Herren navnet som skulle brukes på hans kirke. Hvilket navn ga Herren sin
kirke? (Se L&p 115:4.) Hvorfor er det viktig at Herrens kirke bærer hans navn?
(Se 3. Nephi 27:8.)

Hvis du ønsker det, kan du forklare at navnet mormon er et økenavn Kirken
fikk på grunn av Mormons bok. Vi foretrekker å bruke vår kirkes fulle navn
for å understreke vår tro på Frelseren, Jesus Kristus.

Hvis du brukte oppmerksomhetsvekker nr. 2, gjennomgår du kort svarene på
spørsmålene (alle svarene finnes i det foregående.)

Peter Whitmer seniors tømmerhus. Denne tro kopien ble oppført på tomten der Kirken ble
organisert i Fayette i New York 6. april 1830.

2. Herren befaler Kirkens medlemmer å følge profeten.

På møtet der Kirken ble organisert, ble Joseph Smith og Oliver Cowdery
oppholdt som presiderende embedsmenn i Kirken (History of the Church, 1:77).
Herren ga også en åpenbaring der Kirkens medlemmer fikk instruksjon om å
følge Joseph Smith som profet. Denne åpenbaringen er nedtegnet i L&p 21.

• Les L&p 1:38 og 21:4–5 sammen med klassen. Hva lærer disse versene oss om
hvordan vi skulle se på profetens ord? (Påpek at selv om utsagnene i L&p 21
ble uttalt om Joseph Smith, gjelder de også profetene som har etterfulgt
ham.) Hvor kan vi finne den levende profets ord? (Svarene kan omfatte i offi-
sielle brev, generalkonferansene og Kirkens tidsskrifter.) Hvilke råd eller lære-
setninger fra profeter i de siste dager har vært spesielt meningsfylte for deg?

• I L&p 21:5 sier Herren at vi må lytte til profetens ord «i all tålmodighet og
tro». Hvorfor kan det kreves tålmodighet eller tro for å følge profetens råd?
Be klassen fortelle om erfaringer der de har måttet bruke tålmodighet eller tro
for å følge profetens råd.

50



• Les L&p 21:6 sammen med klassen. Hvilke velsignelser lover Herren dem som
følger profeten? (Hvis du ønsker det, kan du skrive disse velsignelsene på
tavlen.) Hvordan blir disse løftene oppfylt for Kirkens medlemmer i dag? På
hvilke måter har du blitt velsignet fordi du har fulgt profeten?

• I L&p 21:9 lovet Herren «en mektig velsignelse» til dem som arbeider i hans
tjeneste. Hvordan har du blitt velsignet når du har tjent Herren? (Hvis du
ønsker det, kan du påpeke at en velsignelse ved å tjene Herren, er at vårt
vitnesbyrd om profetenes ord blir styrket.)

3. Herren oppfordrer Kirkens medlemmer til å komme sammen ofte for å ta
del i nadverden.

• Forklar at på møtet der Kirken ble organisert, tok medlemmene del i nadver-
den (History of the Church, 1.78). Hvorfor tror du det var viktig å få nadver-
dens ordinans utført på det første møtet i den gjenopprettede kirke?

• I L&p 20 åpenbarte Herren opplysninger om hvordan nadverden skulle
forrettes (vers 75–79). Les L&p 20:75 sammen med klassen. Hvorfor er det
viktig å ta del i nadverden ofte?

• Be en i klassen lese nadverdsbønnene (L&p 20:77, 79). Hvilke løfter gir vi når
vi tar del i nadverden? (Se også Lukas 22:19–20, 3. Nephi 18:7, 10–11.) Hvis du
ønsker det, kan du påpeke at begge bønnene legger vekt på at vi skal minnes
Jesus. Hva vil det si å alltid minnes ham? Hvordan hjelper nadverden oss å
minnes ham?

• Hvilket løfte gis i nadverdsbønnene dem som tar verdig del i nadverden?
(Se L&p 20:77, 79.) Hvis det passer slik, ber du klassen fortelle hvordan de har
blitt velsignet ved å ta del i nadverden.

• I L&p 27 ga Herren videre instruksjoner til Joseph Smith om nadverden. Hva
gjorde Joseph da han mottok denne åpenbaringen? (Se innledningen til L&p 27.)
Hva lærte denne åpenbaringen Joseph om nadverden? (Se L&p 27:2.) Hvordan
kan vi ta del i nadverden med øyet «fullt og helt vendt mot [Kristi] ære»?

4. Herren forklarer Kirkens medlemmers plikter.

• Les L&p 20:68–69 sammen med klassen. I disse versene forklarer Herren
«medlemmenes plikter etter at de er innlemmet ved dåp». Hva åpenbarer vers
69 om Herrens forventninger til oss som medlemmer av Kirken? Hvordan kan
vi vise Herren vår takknemlighet for medlemskapet i hans kirke?

Konklusjon Understrek at organiseringen av Jesu Kristi kirke i 1830 var et av de store mirak-
ler i de siste dager. Selv om de fleste mennesker ikke kjente til dette lille møtet
i Fayette i New York, har begivenhetene denne dagen forandret verden. Be
klassen tenke på miraklet med Kirkens verdensomspennende vekst fra en så
beskjeden start. Hvis du ønsker det, kan du fortelle om følgende opplevelse:

President Wilford Woodruff fortalte om et møte der profeten Joseph Smith profe-
terte om Kirkens vekst. Møtet var i «et lite hus, kanskje 4,3 ganger 4,3 meter. Men
det hadde plass til hele prestedømmet i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
som da var i byen Kirtland, og som hadde samlet seg for å dra ut i Sions leir.»
Etter at flere av mennene hadde båret vitnesbyrd om verket, sa profeten:
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«Brødre, jeg har blitt svært oppbygget og belært av deres vitnesbyrd her i kveld,
men jeg vil gjerne si til dere for Herrens åsyn at dere ikke vet mer om den
fremtid som ligger foran denne kirke og dette rike, enn et spebarn på sin mors
fang. Dere forstår den ikke . . . Det er kun en liten håndfull prestedømme dere
ser her i kveld, men denne kirken vil fylle Nord- og Syd-Amerika – den vil fylle
hele verden» (i Lys over Norge, juli 1997, s.17).

Etter Åndens tilskyndelse vitner du om sannhetene som gjennomgås i leksjonen.

Flere 
undervisningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en eller flere av nedenstående idéer til å supp-

lere forslaget til leksjonsopplegg.

1. Kirkens vekst

Led klassens oppmerksomhet mot fotografiet av Peter Whitmer seniors
tømmerhus på side 50. Forklar at huset på bildet er en tro kopi av huset der
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble formelt organisert. Sammenlign
Kirkens spede begynnelse med dens verdensomspennende vekst i dag.

2. Vårt forhold til Gud

Be klassen lese L&p 20:8–31 for å finne sannheter om Gud og hans forhold til
sine sønner og døtre på jorden. Oppfordre klassen til å overveie hvordan deres
liv kunne vært annerledes hvis de ikke hadde kjent til disse sannhetene. Her er
noen av sannhetene du kanskje ønsker å drøfte:

a. L&p 20:11. (Gud inspirerer fremdeles mennesker og kaller dem til å utføre
hans verk.)

b. L&p 20:12. (Han er den samme i går, i dag og til evig tid.)

c. L&p 20:17. (Han er uendelig, evig og uforanderlig.)

d. L&p 20:17. (Han dannet himmelen og jorden og alt som i dem er.)

e. L&p 20:18. (Vi er skapt i Guds bilde.)

f. L&p 20:21–25. (Gud ga sin enbårne Sønn til å sone for våre synder.)

g. L&p 20:29–31. (Hvis vi tror, omvender oss, elsker og tjener Gud og holder ut
til enden, vil vi bli rettferdiggjort og helliggjort ved Jesu Kristi nåde og frelst i
Guds rike.)

3. «Jeg vil drikke av vintreets frukt med dere» (L&p 27:5) 

• Les L&p 27:5. Hvilket løfte om nadverden gir Herren i dette verset? (Han vil
en gang i fremtiden ta nadverden sammen med sine tilhengere på jorden.)
Hvem sier Herren vil være med ham ved denne anledning? (Se L&p 27:5–14.
Påpek at han i vers 14 sier at «alle dem som min Fader har gitt meg ut av
verden», skal være til stede.)

4. Video-presentasjonen «Kirken blir organisert»

Hvis Lære og pakter og Kirkens historie, videopresentasjoner (56912 170) er tilgjenge-
lig, kan du overveie å vise «Kirken blir organisert», et segment på åtte minutter.
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Formål Å hjelpe klassen å lære å anvende på seg selv de instruksjonene Herren har
åpenbart til andre personer i Skriften.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet Lære og pakter 25 og de andre skriftstedene i denne
leksjonen.

2. Gjennomgå materialet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens
medlemmer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under
leksjonen.

3. Hvis du kan få tak i et bilde av Emma Smith, kan du forberede deg til å bruke
det i leksjonen (62509, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 405).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du fortelle om følgende opplevelse eller bruke en egen
aktivitet til å begynne leksjonen.

Eldste Jay E. Jensen i De sytti har beskrevet en gang da han virket som misjons-
president og ved avslutningen av en distriktskonferanse var frustrert og mismo-
dig på grunn av de mange problemene han sto overfor. På hjemreisen bladde
han i Skriften på leting etter trøst og veiledning, da han stoppet på tredje kapit-
tel i Lære og pakter. Han sa:

«Når jeg leser et vers, pleier jeg ofte å sette inn mitt eget navn i det. Jeg gjorde
det i vers 5 og fant hjelpen jeg trengte for å kvitte meg med de dystre tankene:
‘Se, du, Jay Jensen, ble betrodd disse ting, men hvor strenge var ikke dine befa-
linger, og husk også de løfter som ble gitt deg, Jay Jensen’ (L&p 3:5).

Ordene ‘husk også de løfter’ slo meg med uvanlig styrke . . . Disse fire dagene
hadde jeg ikke vært opptatt av annet enn problemer. Jeg hadde ikke stoppet
opp for å tenke på et eneste løfte» (i Lys over Norge, jan. 1993, s. 78–79).

Deretter gjennomgikk eldste Jensen i sitt sinn løftene som han fikk i sin patriar-
kalske velsignelse, i velsignelsen da han ble beskikket til misjonspresident, og i
Skriften. Ved å gjøre det ble han i stand til å finne den styrke og trøst han trengte.

• Hvordan kan denne idéen med å sette vårt eget navn inn i skriftstedene være
til hjelp for oss når vi leser i Skriften?

• Les 1. Nephi 19:23 sammen med klassen. Hva har Nephi lært oss om hvor
viktig det er å anvende Skriften på oss selv?

Forklar at denne leksjonen drøfter hvordan vi kan anvende rådene i Lære og
pakter som Herren ga hellige som enkeltpersoner.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassen til å fortelle om erfaringer som er forbundet med
prinsippene i Skriften.

Påpek at mange av åpenbaringene i Lære og pakter ble gitt til enkeltpersoner.
Selv om rådene i åpenbaringene var spesielt til disse personene, og selv om disse
medlemmene av Kirken levde for mange år siden, gjelder mange av rådene for
oss i dag. Som Herren har sagt mange ganger: «Det jeg sier til én, sier jeg til alle»
(L&p 61:36. Se også L&p 25:16, 82:5, 93:49).

I juli 1830 rettet Herren en åpenbaring til Emma Smith, profeten Joseph Smiths
hustru (L&p 25). Vis et bilde av Emma Smith. Forklar at denne leksjonen foku-
serer på tre temaer fra Herrens åpenbaring til Emma.

1. Mann og hustru skulle støtte og trøste hverandre.

Herrens åpenbaring til Emma Smith innbefattet råd om hennes plikter overfor
sin mann. Hvis du underviser ungdom, kan du bruke materialet i denne delen
til å hjelpe dem å forstå hvor viktig det er at de støtter sin fremtidige ektefelle.

• Les L&p 25:5 sammen med klassen. Hvilket råd ga Herren Emma Smith i
dette verset? Kan du nevne noen måter menn og hustruer kan hjelpe hveran-
dre på i vanskelige tider? (Når klassen drøfter dette spørsmålet, kan du be
dem fortelle om personlige opplevelser eller observasjoner av andre ektefeller
som har trøstet og støttet hverandre.)

Profeten Joseph Smith lærte hustruer at de skulle behandle sine menn «med
mildhet og kjærlighet. Når en mann er tynget ned av vanskeligheter, når han
er rådvill på grunn av bekymringer og besvær, da vil det berolige hans sjel og
lindre hans følelser hvis han blir møtt med et smil og mildhet istedenfor
diskusjon og knurring» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s.172–73).

Profeten lærte ektemenn: «Det er en manns plikt å elske sin hustru og verne
om henne og gi henne næring, og holde seg til henne og ingen annen. Han
burde hedre henne som seg selv, og han burde se på hennes følelser med
ømhet» (Elders’ Journal, aug. 1838, s. 61).

• Les L&p 25:14 sammen med klassen. Hva rådet Herren Emma Smith til i dette
verset? Hvordan kan ektefeller vise at de gleder seg over hverandre?

Joseph og Emma Smith var til sterk støtte for hverandre i de mange tider med
lidelse som de ble utsatt for. Da Joseph i 1842 lå i dekning fordi hans liv var i
fare, fikk Emma anledning til å besøke ham. Joseph sa senere om dette besøket:

«For en usigelig fryd, og hvilke følelser av glede svulmet i mitt bryst, da jeg den
kvelden tok henne i hånden, min kjære Emma – hun som var min hustru, ja,
min ungdoms hustru, og mitt hjertes valg. Det var mange gjenklanger i mitt
sinn da jeg en stund tenkte over de mange scener vi hadde blitt kalt til å
gjennomgå, besværlighetene og slitet, sorgene og lidelsene, og gledene og
trøsten som fra tid til annen kom vår vei . . . Å, hvilken harmoni av tanker fylte
mitt sinn en stund, igjen er hun her, . . . uredd, fast og urokkelig – den uforan-
derlige, kjærlige Emma!» (History of the Church, 5:107).

Diskusjon og
anvendelse
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Joseph og Emma støttet og trøstet hverandre også da mange av deres barn døde.
På fire år døde fire av deres barn som spebarn. Av 11 barn (to adopterte) var det
bare tre sønner og en datter som opplevde å bli gamle.

På en tid da profeten bar tunge byrder i forbindelse med den voksende kirken i
Kirtland i Ohio, fødte Emma tvillinger, en gutt og en pike, som begge døde
noen timer etter fødselen. Omtrent samtidig fikk John og Julia Murdock, nye
konvertitter til Kirken, tvillinger i den nærliggende byen Orange i Ohio. Før det
var gått seks timer etter Murdock-tvillingenes fødsel, døde søster Murdock. Da
Emma og Joseph fikk vite om dette, spurte de bror Murdock om de kunne få
adoptere tvillingene. Snart kom de to spebarna, Joseph og Julia Murdock, hjem
til familien Smith.

Joseph Smiths mor, Lucy Mack Smith, har beskrevet noen av karakteregenska-
pene som gjorde det mulig for Emma å støtte Joseph gjennom vanskelige tider:

«Jeg har aldri i mitt liv sett en kvinne som kunne utholde all slags utmattelse og
slit, fra måned til måned og fra år til år, med så ubøyelig mot, iver og tålmodig-
het, som hun alltid har gjort, for jeg vet hva hun måtte utholde . . . Hun har
utholdt forfølgelser og motstått menneskers og djevlers raseri som ville ha fått
nesten alle andre kvinner til å bukke under» (History of Joseph Smith, red.
Preston Nibley [1958], s.190–91).

• Hva kan menn og hustruer lære av Josephs og Emmas eksempel som kan
hjelpe dem å bli mer kjærlige og gi mer støtte?

2. Vi skulle være ydmyke og unngå stolthet.

Herren befalte Emma Smith å «fortsett[e] i saktmodighetens ånd og vokt[e seg]
for stolthet» (L&p 25:14). Han ga lignende instruksjoner til andre medlemmer
av Kirken. Les følgende vers sammen med klassen:

a. L&p 23:1 (til Oliver Cowdery): «Vokt deg for stolthet så du ikke faller i fristelse.»

b. L&p 38:39 (til de hellige på en konferanse i Kirken): «Vokt dere for stolthet
for at dere ikke skal bli som nephittene i fordums tid.»

c. L&p 90:17 (til Det første presidentskap i Kirken): «Ta imot formaning i alt
deres hovmot og i all deres stolthet, for denslags lokker deres sjeler i en felle.»

d. L&p 98:19–20 (til de hellige i Kirtland): «Jeg, Herren, har ikke behag i mange
som tilhører kirken i Kirtland, for de forsaker ikke sine synder og sine ugude-
lige veier, sitt hjertes stolthet, og sitt begjær.»

• Hva er stolthet? Hvorfor tror du Herrens advarsler mot stolthet er så sterke og
kommer så ofte?

President Ezra Taft Benson har sagt:

«De fleste av oss ser på stolthet som selvopptatthet, forfengelighet, selvskryt,
arroganse og hovmod. Alt dette inngår i denne synden, men selve kjernen
mangler.

Det sentrale trekk i stolthet er fiendskap – fiendskap mot Gud og fiendskap
mot vår neste. Fiendskap betyr ‘hat eller motstand eller en tilstand av opposi-
sjon’» (i Lys over Norge, juli 1989, s. 3).

• Hvordan påvirker stolthet vårt forhold til Gud?
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President Benson forklarte:

«Stolthet er i bunn og grunn utfordrende av natur. Vi setter vår vilje opp mot
Guds vilje . . . i en ånd av ‘Min vilje skje, ikke din.’ . . .

Når vår vilje utfordrer Guds vilje, får begjær, grådighet og lidenskaper frie
tøyler. (Se Alma 38:12, 3. Nephi 12:30.) . . .

Vår fiendskap mot Gud har mange merkelapper, slik som opprør, hårdhjertet-
het, stivnakkethet, uvillighet til å omvende seg, oppblåsthet, lett å fornærme og
tegnsøkere. De stolte vil at Gud skal være enig med dem. De er ikke interessert i
å endre mening for å være enige med Gud» (i Lys over Norge, juli 1989, s. 3).

• Hvordan virker stolthet inn på vårt forhold til andre?

President Benson bemerket:

«En annen viktig del av denne hyppig forekommende synd er fiendskap mot
vår neste. Vi fristes daglig til å heve oss over andre på deres bekostning
(se Helaman 6:17, L&p 58:41) . . .

Stolthet . . . kommer til uttrykk på så mange måter, slik som ved kritikk av
andre, sladder, baksnakking, knurring, å leve over evne, misunnelse, begjær,
tilbakeholdenhet med takknemlighet og ros som kan løfte andre, og ved å
være utilgivende og sjalu . . .

Selviskhet er et av stolthetens vanligste ansikter. ‘Hvordan alt berører meg’ er
sentrum for alt som teller – selvbedrag, selvmedlidenhet, verdslig selvoppfyl-
lelse, selvtilfredsstillelse og selvopptatthet . . .

Et annet av stolthetens ansikter er strid. Argumenter, krangel, urettferdig
herredømme, generasjonskløft, skilsmisser, mishandling av ektefelle, opprør
og forstyrrelser er alle trekk ved denne kategori av stolthet» (i Lys over Norge,
juli 1989, s. 3–5).

• Hvordan kan vi overvinne stolthet og dyrke en ydmyk ånd?

President Benson ga dette råd: «Motgiften mot stolthet er ydmykhet og
underkastelse (se Alma 7:23). Det er et sønderknust hjerte og en angergiven
ånd . . . Vi kan velge å ydmyke oss ved å elske Gud, underkaste vår vilje hans
vilje og sette ham først i livet» (i Lys over Norge, juli 1989, s.5).

• Les følgende skriftsteder sammen med klassen: L&p 1:28, 19:23, 112:10 og
124:97. Hva er, ifølge disse skriftstedene, noen velsignelser som vi får når vi
velger å være ydmyke og underdanige?

• Hvilke velsignelser har du fått når du har valgt å være ydmyk og ikke stolt?

3. Vi skulle glede oss og være ved godt mot

Herren formante Emma Smith: «Oppløft ditt hjerte fryd deg» (L&p 25:13). Selv
når de tidlige hellige i denne evangelieutdeling ble utsatt for stor motgang, ga
Herren dem gjentatte ganger lignende formaninger. Les følgende vers sammen
med klassen:

a. L&p 29:5 (til profeten Joseph Smith og andre): «Oppløft deres hjerter og vær
glade, for jeg er midt iblant dere, og jeg er deres talsmann hos Faderen.»
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b. L&p 61:36 (til profeten Joseph Smith og andre): «Vær ved godt mot, mine
barn, for jeg er midt iblant dere, og jeg har ikke forlatt dere.»

c. L&p 68:6 (til Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson og William E.
McLellin): «Vær . . . ved godt mot og frykt ikke, for jeg, Herren, er med dere,
og vil stå ved deres side.»

d. L&p 78:18 (til profeten Joseph Smith og andre): «Dere kan ikke tåle alle ting
nå, vær likevel ved godt mot, for jeg vil lede dere.»

e. L&p 136:29 (til Israels leir ved Winter Quarters): «Hvis du er sørgmodig,
påkall Herren din Gud i oppriktighet så din sjel kan glede seg.»

• Hvilke grunner oppgir Herren i disse versene for å være ved godt mot? Hva
kan vi gjøre for å utvikle og vedlikeholde godt mot? Hvordan kan vi hjelpe
andre å være ved godt mot?

• Kan du nevne noen konsekvenser av å dvele ved livets negative sider, selv om
de kan være alvorlige og fremherskende?

Eldste Marvin J. Ashton i De tolvs quorum har gitt følgende råd:

«Ingen av oss vil unnslippe tragedie og lidelse. Vi vil alle trolig reagere forskjellig.
Hvis vi imidlertid kan huske Herrens løfte: ‘for jeg, Herren, er med dere’, vil vi bli
i stand til å møte våre problemer med verdighet og mot. Vi vil finne styrke til å
være ved godt mot istedenfor å bli sinte, kritiske eller føle nederlag. Vi vil bli i
stand til å møte livets ubehagelige hendelser med klarsyn, styrke og kraft . . .

Det er en glede å se noen ved godt mot som, når andre på grunn av en ubeha-
gelig hendelse eller uønsket utvikling viser sint taushet eller høylytt avsky,
møter situasjonen med munter utholdenhet og godt humør» (I Lys over Norge,
nr. 6 1986, s. 68).

Understrek at Frelserens mange formaninger om å være ved godt mot minner
oss på at vi kan finne fred og glede uansett hvordan våre omstendigheter er.

Konklusjon Bekreft at Herrens råd til individuelle hellige for mange år siden i stor grad kan
være til velsignelse for oss i dag. Oppfordre klassen til å lese i Skriften med den
hensikt å anvende budskapene på sine individuelle omstendigheter.

Flere 
undervisningsidéer Anvend Skriften på oss selv

Skaff på forhånd fotografier av noen klassemedlemmer. Forbered deg også til å vise
et bilde av Emma Smith (62509, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 405).

Vis bildet av Emma Smith og forklar at L&p 25 inneholder Herrens instruksjo-
ner til henne. Sett fotografiene av klassemedlemmene ved siden av bildet av
Emma. La klassen lese L&p 25:16. Forklar at rådene i denne åpenbaringen også
kan anvendes på oss. La klassen lese L&p 61:36, 82:5 og 93:49. Hjelp dem å
forstå at vi kan «anvende alle skrifter på oss» (1. Nephi 19:23).

• Hvordan har råd i Skriften til en bestemt person vært til nytte for deg?
Hvordan anvendte du rådet på dine egne omstendigheter?
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Formål Å hjelpe klassen å bestemme seg for å styrke Guds rike ved flittig tjeneste,
spesielt ved å dele evangeliet med andre ved misjonærarbeid.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 4, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 31, 33, 75 og de andre skriftstedene
i denne leksjonen.

b. Vår arv, side 10–11.

2. Gjennomgå materialet for denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Skriv på tavlen Samuel Smith → Phinehas Young og John P. Greene → __________.
Forklar at straks evangeliet var gjengitt, begynte Kirken et enormt misjonærarbeid
for å spre dette glade budskap over hele verden. Mange nye konvertitter tok med
iver imot misjonskall. En av disse konvertittene var Joseph Smiths bror Samuel.

I april 1830 begynte Samuel Smith å reise til nabobyene i New York og forkynne
evangeliet og presentere Mormons bok for folk. Han hadde liten suksess, selv
om han fikk solgt et eksemplar av boken til en mann ved navn Phinehas
Young. I juni 1830 beskikket profeten Joseph Samuel til å foreta en misjonsreise
østover. Han gikk fire mil den første dagen og stoppet ved mange hus, men folk
behandlet ham uvennlig og ville ikke høre på ham. Dagen etter la han igjen et
eksemplar av Mormons bok hos John P. Greene, som var metodistprest. John
Greenes hustru, Rhoda, var Phinehas Youngs søster.

Samuel ble avvist av nesten alle han tok kontakt med, og følte at hans misjon
ikke hadde vært noen suksess. Men bøkene han etterlot seg hos Phinehas
Young og John P. Greene, førte til at de og mange andre ble omvendt. Phinehas
Young og Rhoda Greene hadde f.eks. en bror ved navn Brigham, som ble
omvendt og senere ble Kirkens annen president. Brigham Youngs venn Heber
C. Kimball sluttet seg også til Kirken. Han ble senere medlem av Det første presi-
dentskap. Både Brigham Young og Heber C. Kimball var redskaper til at tusener
ble omvendt i USA og England.

Påpek at hvis du skulle fylt ut den åpne plassen på tavlen med navnene på alle
som har blitt påvirket av Samuel Smiths misjonærarbeid, ville du vært nødt til å
skrive millioner av navn. De som ble direkte påvirket, var bl.a. noen av Kirkens
store ledere. Mange av dem du underviser, om ikke alle, er på en eller annen
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måte berørt av denne tjenesten. Hvis du ønsker det, kan du skrive ditt navn og
navnene på noen av klassemedlemmene på tavlen.

Denne leksjonen drøfter noen av de viktigste åpenbaringene Herren har gitt om
tjeneste i hans rike, spesielt når det gjelder å gi andre del i evangeliet. Påpek at
på samme måte som Samuel Smiths misjonærinnsats har blitt til velsignelse for
medlemmer av Kirken i mange generasjoner, er det når vi forkynner evangeliet,
muligheter for å velsigne mange mennesker nå og hundre- eller til og med
tusenvis i fremtiden.

Denne leksjonen inneholder mer materiale enn det er mulig å gjennomgå på én
klasseperiode. Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klasse-
medlemmenes behov.

I februar 1829 kom Joseph Smiths foreldre på besøk til Joseph og Emma i
Harmony i Pennsylvania. I denne tiden spurte profeten Herren og mottok for
sin far, Joseph Smith sen., åpenbaringen som er nedtegnet i L&p 4.

I tillegg til denne åpenbaringen til sin far, mottok profeten åpenbaringer for
mange andre som ba ham spørre Herren og finne ut hans vilje med dem. Noen
av disse åpenbaringene er nedtegnet i L&p 11, 12, 14, 15 og 16. Selv om disse
åpenbaringene ble gitt til enkeltpersoner, gjelder prinsippene for alle som virker
i Herrens rike (L&p 11:27).

1. «Tjen ham av hele deres hjerte, og av all makt, sinn og styrke.»

• Les L&p 4:1–2 sammen med klassen. Hva sier vers 2 at Herren krever av dem
som virker i hans rike? Hva vil det si å tjene ham av hele vårt hjerte, vår makt,
vårt sinn og vår styrke? (Dette antyder fullstendig troskap i Herrens tjeneste.)

• Hvorfor er det viktig at vi vier hele vår sjel til Herrens tjeneste? Hvorfor er vi
av og til mindre enn fullstendig engasjert i Herrens tjeneste? Hvordan kan vi
styrke vårt engasjement når det gjelder å tjene Herren med full hengivenhet?

Forklar at Joseph Smiths far viet sitt liv til tjeneste for Herren, som han fikk
beskjed om i L&p 4. Les følgende beretning, som viser hvor sterkt han enga-
sjerte seg i å gi andre del i evangeliet:

«Joseph Smith sen. hadde et sterkt vitnesbyrd om sannheten, og var alltid ivrig
etter å gi andre del i den. Han var nesten 60 år da han foretok den slitsomme
reisen . . . for å gi evangeliet videre til sin far og mor og sine søsken. Like etter at
han kom [hjem] igjen gikk han i fengsel for en liten gjeld på 14 dollar istedenfor
å fornekte Mormons boks guddommelige opprinnelse og få slettet gjelden! Han
ble kastet på en celle sammen med en dømt morder, der han satt i fire dager
uten mat. Senere ble han overført til fengslets arbeidsgjeng, der han forkynte
evangeliet og omvendte to personer som han senere døpte. Han var i fengsel en
hel måned før familien greide å få ham løslatt» (E. Cecil McGavin: The Family of
Joseph Smith [1963], s. 68. Se også Lucy Mack Smith: History of Joseph Smith, red.
Preston Nibley [1958], s.172–73, 179–86).

• Hvordan kan vi vise like stort engasjement i arbeidet med å gi andre del i
evangeliet som Joseph Smith sen. gjorde? Hvilke erfaringer har du gjort når
du har fortalt familie og naboer, mennesker på skolen eller på jobben,
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mennesker du møter når du er ute og reiser, om evangeliet, eller når du har
gjort det under andre forhold?

2. Forbered deg til å tjene Herren.

Gjennom hele Lære og pakter gir Herren oss råd om hvordan vi skal forberede
oss til å tjene ham. Forklar at denne forberedelsen skulle være en innsats som
varer hele livet.

• Kan du nevne noen av egenskapene Herren ønsker hos dem som tjener ham?
(Se skriftstedene nedenfor. Skriv egenskapene på tavlen og bruk spørsmålene
til å oppmuntre til diskusjon.)

a. L&p 4:3, 11:8. Hvorfor er ønske en viktig egenskap når vi tjener Herren?
Hvordan kan vi styrke vårt ønske om å tjene ham?

b. L&p 4:5–6, 12:8, 18:19. Hvilke egenskaper gjentas oftest i disse versene? Be
klassen fortelle om erfaringer som viser hvor viktig hvilken som helst av
disse egenskapene er når vi tjener Herren.

c. L&p 11:6, 20. Hvorfor er lydighet viktig når vi tjener Herren?

d. L&p 4:7, 31:12. Hvordan har bønn hjulpet deg å tjene Herren?

Oppfordre klassen til å velge en av disse egenskapene og i ydmykhet strebe
etter å utvikle den bedre.

• Les L&p 11:21 sammen med klassen. Hva kan dette verset lære oss om forbere-
delse til å tjene Herren? Hvordan har dine erfaringer vist at dette er et klokt råd?

3. «Marken er ... hvit.»

Gjennom hele Lære og pakter overbringer Herren den tanke at det haster med å
spre evangeliet. Dette er fordi formålet med misjonærarbeidet er «sjelers frelse»
(L&p 100:4).

• Les L&p 4:4, 11:3 og 33:3 sammen med klassen. Hva mente Herren med å
sammenligne misjonærarbeidet med en mark som er klar til å høstes? (Svarene
kan innbefatte at mange mennesker er beredt til å ta imot evangeliet.)

• Herren advarte eldstene mot å være uvirksomme og sa at de skulle «dra ut»
og ikke «vente» (L&p 60:13, 75:3). Hvordan kan denne advarselen gjelde oss?
Hvorfor venter noen av oss med å gi andre del i evangeliet?

Eldste Henry B. Eyring i De tolvs quorum har fortalt om følgende opplevelse:

«Det er lett å si: ‘Det er ikke det rette tidspunktet.’ Men det er farlig å utsette.
For mange år siden arbeidet jeg for en mann i California. Han ansatte meg, han
var velvillig innstilt og han syntes å sette meg høyt. Jeg var kanskje den eneste
siste-dagers-hellige han noen gang kjente godt. Jeg vet ikke alle de grunner jeg
fant for å vente på et bedre tidspunkt til å snakke med ham om evangeliet. Jeg
vet bare at jeg husker sorgen jeg følte da jeg fikk vite, etter at han hadde trukket
seg tilbake og jeg bodde langt unna, at han og hans hustru hadde blitt drept en
sen kveld mens de kjørte hjem til Carmel i California. Han elsket sin hustru.
Han elsket sine barn. Han hadde elsket sine foreldre. Han elsket sine barnebarn,
og han vil elske deres barn og ønske å være sammen med dem for evig.

Jeg vet ikke hvordan folk vil bli plassert i den kommende verden. Men jeg
regner med at jeg vil møte ham, at han vil se meg inn i øynene og at jeg vil
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se spørsmålet i dem: ‘Hal, du visste, hvorfor fortalte du meg det ikke?’»
(I Liahona, jan. 1999, s. 38).

4. «Opplat deres munn, den skal bli fylt.»

I Lære og pakter gir Herren veiledning om hva vi skal lære folk og hvordan vi skal
undervise når vi gir andre del i evangeliet. Han oppfordrer oss også til å fortelle
om evangeliet uten å frykte, og lover oss hjelp når vi føler at vi ikke strekker til.

• Les noen av disse versene sammen med klassen: L&p 11:9, 15:6, 18:6, 31:3–4,
33:10–11, 42:12 og 52:8–9. Hva åpenbarer disse versene om hva Herrens
tjenere skulle forkynne? Hvorfor er budskapet om omvendelse så viktig?
(Se L&p 18:10–14.)

• Les noen av disse versene sammen med klassen: L&p 18:20–21, 38:41, 42:6,
42:14, 75:4 og 100:7–8. Hva åpenbarer disse versene om hvordan Herrens
tjenere skulle undervise? Hvorfor er det viktig å unngå strid når man under-
viser i evangeliet? Hva vil det si å «oppløfte deres røst som med lyden fra en
basun»? (L&p 42:6, 75:4). Hvordan kan vi være både flittige og måteholdne
når vi forkynner evangeliet? (Se Alma 38:10–12.)

• Herren formante eldstene gjentatte ganger til å åpne sin munn og forkynne
hans evangelium «og ikke frykte hva menneskene kan gjøre» (L&p 30:11. Se
også L&p 30:5, 33:8–11). Herren sa også at han ikke var tilfreds med dem som
«ikke vil åpne sin munn . . . på grunn av menneskefrykt» (L&p 60:2).
Hvordan kan dette gjelde oss? Hvordan kan vi overvinne frykt når vi skal
forkynne evangeliet? (Se L&p 19:38, 33:12–14, 75:9–13.)

• Forklar at noen av oss nøler med å gi andre del i evangeliet fordi vi ikke har
god nok tro på våre evner til å tale eller undervise. Hvordan kan vi overvinne
slik frykt? (Se L&p 11:21, 14:8, 31:3.) Be klassen fortelle om erfaringer der
Ånden har styrt deres ord når de har forkynt evangeliet for noen.

• Vis til beretningen om Samuel Smiths første misjon, som oppsummeres i
oppmerksomhetsvekkeren. Hvorfor kan Samuel Smith ha følt seg som en
fiasko etter sin første misjon? På hvilke måter hadde han suksess? Hva kan
vi lære av denne opplevelsen som kan hjelpe oss i vår misjonærinnsats?

5. Herren lover store velsignelser til dem som arbeider i hans tjeneste.

• Hva lover Herren dem som arbeider med flid i hans tjeneste? (Velg noen av
nedenstående skriftsteder til å lese sammen med klassen. Drøft løftene i de
enkelte skriftstedene. Oppsummer opplysningene på tavlen og bruk disku-
sjonsforslagene til å oppmuntre til anvendelse.)

a. L&p 4:4, 11:3, 75:5

b. L&p 18:15–16. Be klassemedlemmene gi uttrykk for hva de føler overfor
medlemmer av Kirken som lærte dem om evangeliet, eller beskrive hva de
følte da de fikk lære om evangeliet.

c. L&p 31:5, 84:60–61.

d. L&p 31:7, 109:55–57. Be klassemedlemmene fortelle om erfaringer der
Herren har åpnet deres hjerte eller andres hjerte for evangeliet.

e. L&p 31:11, 84:85, 100:5–6. Be klassen fortelle om erfaringer der Ånden har
ledet deres innsats eller inspirert dem når de har lært andre om evangeliet.
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f. L&p 31:13, 75:9–13, 84:88. Be klassen fortelle om erfaringer der de har følt
Herren støtte og styrke dem når de har gitt andre del i evangeliet.

g. L&p 71:9–10. Påpek at Herren ga dette løfte på en tid da Kirken ble angre-
pet av en bitter apostat. Hvordan kan dette løftet hjelpe oss i dag?

h. L&p 84:80. Be klassen fortelle hvordan Herren har oppholdt dem mentalt,
fysisk og åndelig når de har forkynt evangeliet.

i. L&p 100:7–8. Be klassen fortelle om erfaringer der de har følt Den hellige
ånd vitne mens de har gitt andre del i evangeliet.

Konklusjon Oppfordre klassen til å gå fullt og helt inn for å tjene Herren. Understrek at
Herren vil velsigne dem når de deler evangeliet med andre. Etter Åndens veiled-
ning bærer du vitnesbyrd om sannhetene dere har drøftet i leksjonen.

Flere 
undervisningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en eller flere av nedenstående idéer til å supp-

lere leksjonsopplegget.

1. Repetisjon av læresetninger

La klassemedlemmene slå opp på fire forskjellige kapitler: L&p 6, 11, 12 og 14.
La en lese de første seks versene i et av disse kapitlene, og be de andre følge med
i de andre kapitlene. Forklar at Herren gjentar mange instruksjoner i Skriften,
ofte ord for ord.

• Hva kan vi lære av at Herren gjentar disse instruksjonene? Hvorfor er det
viktig for oss i dag at vi forstår disse instruksjonene?

2. «Søk å fremme og grunnfeste Sions sak» (L&p 6:6)

• Herren formante flere ganger sine tjenere til å «søk[e] å fremme og grunnfeste
Sions sak» (L&p 6:6, 11:6, 12:6, 14:6). Hvordan kan vi være med på å grunnfeste
Sions sak? (Svarene kan innbefatte å leve rettferdig og bygge opp Guds rike i
våre familier, i våre staver og menigheter, ved misjonærarbeid og ved tempelar-
beid.) Kan du nevne noe som kan trekke oss bort fra å grunnfeste Sion?
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Formål Å hjelpe klassen å forstå hvordan Israel i de siste dager ble samlet i denne
kirkens første tid, hvordan det er i ferd med å samles i dag, og hvordan de kan
være med på denne samlingen.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 29:1–8, 33:3–7, 37, 38:24–41, 52:2–5, 42–43, 57:1–3,
110:11, 10. trosartikkel og de andre skriftstedene i denne leksjonen.

b. Vår arv, side 16–23, 37–39.

2. Gjennomgå materialet for denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Be klassemedlemmer forberede seg til å oppsummere følgende beretninger fra
Vår arv:

a. De offer Newel Knight og Joseph Knight sen. ga ved samlingen i Kirtland
(side 17–18).

b. De helliges utvandring fra Fayette, anført av Lucy Mack Smith (side 18–19).

c. Brigham Youngs offer ved samlingen i Kirtland (side 23).

d. Reisen de hellige fra Colesville foretok til Missouri og deres bosetning der
(side 37–39).

4. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, tar du flere små pinner med deg
til klassen.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Spre flere små pinner rundt i rommet. Vis hvor lett en pinne kan brekkes. Be
deretter noen i klassen samle alle pinnene, og la en eller annen forsøke å brekke
alle på en gang.

• Hva kan vi lære av denne aktiviteten om Herrens formål med å samle sitt folk?

Forklar at denne leksjonen fokuserer på Israels innsamling og vår rolle i den.

Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Drøft hvordan Skriften angår dagliglivet. Oppfordre klassen til å fortelle
om erfaringer som har forbindelse med prinsippene i Skriften.
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1. Herren samler sitt folk.

Forklar at Israels innsamling er et fremtredende tema i Lære og pakter. Da Israels
tolv stammer i oldtiden kom i frafall, ble de tatt til fange av sine fiender og
spredt blant jordens nasjoner, akkurat som Herren sa i sin advarsel. Selv om stor
profetene sørget over folkets ugudelighet, gledet de seg da de forutså den tid i
de siste dager da Israel skulle samles igjen. Denne prosessen begynte da evange-
liet ble gjengitt og misjonærer kalt til å «forkynne godt budskap om glede til
denne generasjon» (L&p 31:3).

Profeten Joseph Smith har sagt: «Alt som profetene har skrevet helt fra den rett-
ferdige Abels tid og ned til det siste menneske som har etterlatt seg noe skriftlig
vitnesbyrd som vi kan vurdere når vi snakker om Israels frelse i de siste dager,
viste tydelig at den består i arbeidet med innsamlingen» (Profeten Joseph Smiths
læresetninger, s. 60).

• Les den tiende trosartikkel og L&p 45:71 sammen med klassen. Hva er Israels
innsamling? (Forklar at Israels innsamling har en åndelig og en fysisk betyd-
ning, slik som skissert nedenfor.)

a. Åndelig innsamling. Den åndelige innsamling av Israel finner sted når
mennesker lærer om evangeliet, kommer til Kristus, blir døpt inn i Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og holder sine pakter. På denne måten
blir de samlet fra verden og inn i Kirken, eller Guds rike på jorden.

b. Fysisk innsamling. Den fysiske innsamling av Israel finner sted når Kirkens
medlemmer kommer sammen på et bestemt sted eller i Sions staver over
hele verden.

• Les L&p 29:1–2, 7–8 sammen med klassen. Hva kan disse versene lære oss om
formålene med innsamlingen? På hvilken måte er det å bli samlet inn i
Herrens kirke til velsignelse for deg?

• Forklar at myndigheten til å lede Israels innsamling er gitt gjennom bestemte
prestedømmets nøkler. Når ble nøklene til Israels innsamling gjengitt til
jorden? (Se L&p 110:11 og innledningen til kapitlet.)

• Forklar at innsamlingen i denne evangelieutdeling begynte med noen få
mennesker i New York. Den sprer seg nå ut over jorden og bringer hundretu-
sener av mennesker til Herrens kirke hvert år. Hvilket ansvar har vi for å bidra
til å samle mennesker til Herrens kirke? (Se L&p 33:7, 38:40, 39:11, 88:81.)

2. De hellige samles i Ohio.

I desember 1830, bare åtte måneder etter at Kirken ble organisert, ga Herren for
første gang i denne evangelieutdeling de hellige et kall om å samles fysisk. Han
åpenbarte for Joseph Smith at de hellige skulle dra fra New York og samles i
Ohio (L&p 37:3). Hvis du ønsker det, kan du vise til kart 1 og 3 på side 274 og
276 i denne boken og på side 29 og 31 i Studieveiledning for klassens medlemmer.

• Hvilke hensikter oppga Herren at han hadde med å befale sitt folk å reise til
Ohio? (Se L&p 38:31–32, 39:15.) På hvilken måte ble de hellige «begavet med
kraft fra det høye» etter å ha samlet seg i Ohio? (Se L&p 95:8, 105:33, 110:9.
De hellige mottok delvis denne begavelse av kraft ved at Frelseren viste seg
og at prestedømsnøkler ble gitt etter at Kirtland tempel sto ferdig.)
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• Les L&p 38:24–27 sammen med klassen. Hvilket råd ga Herren i disse versene
mens hans folk forberedte seg til å samles i Ohio? (Svarene kan innbefatte
at de skulle være dydige, elske hverandre og stå sammen.) Hvorfor er enhet
så viktig i Kirken? Hvordan har det å føle enhet med andre medlemmer av
Kirken vært til velsignelse for deg? Hvordan kan vi få større enhet?

• Les L&p 38:34–39 sammen med klassen. Hvilket råd ga Herren i disse versene
mens hans folk forberedte seg til å samles i Ohio? På hvilken måte gjelder
dette rådet for oss? Hva lovet Herren dem som ga akt på budet om å samles?
(Se L&p 38:39.)

Forklar at de fleste av Kirkens medlemmer i New York mellom januar og mai
1831 solgte, leide ut eller forlot gårdene sine og foretok den 483 kilometer lange
reisen til Ohio. Mange av de hellige måtte ofre mye for å følge Herrens kall om
å samles. La klassemedlemmene som har fått dette oppdraget, oppsummere
beretningene om disse ofrene fra Vår arv (dette er de tre første oppsummering-
ene som er oppført under «Forberedelse», punkt 3).

• Hvorfor tror du Kirkens medlemmer var villige til å lide økonomisk og på
andre måter for å følge Herrens kall om å samles i Ohio? Hva kan vi lære av
deres eksempel? Hvilke ofre ber Herren oss gjøre for å være med på å bygge
opp hans rike?

3. De hellige samles i Missouri.

De tidlige hellige hadde lest profetier om Sions by, eller det nye Jerusalem, som
skulle opprettes i de siste dager (Jesaja 2:2–3, 3. Nephi 20:22, 21:22–28, Ether
13:2–12, Moses 7:61–62). Å finne stedet for denne byen og etablere den var en
av hovedhensiktene til disse medlemmene av Kirken.

Noen måneder etter at de hellige begynte å samles i Ohio, reiste Joseph Smith
til Missouri og mottok en åpenbaring som utpekte Missouri til stedet for Sions
by (L&p 57:1–3). Denne åpenbaringen gjorde Missouri til det annet samlings-
sted for Kirken i denne evangelieutdeling (L&p 63:24, 36–48). Fra 1831 til 1838
hadde Kirken et befolkningssenter både i Ohio og i Missouri. Hvis du ønsker
det, kan du vise til kart 2 og 3 på side 275 og 276 i denne boken og på side 30
og 31 i Studieveiledning for klassens medlemmer.

Nedenstående tidslinje oppsummerer de tidlige åpenbaringene om Sions land
og opprettelsen av Kirken i Missouri. Gjennomgå tidslinjen sammen med
klassen, og bruk tavlen etter behov.

a. September 1830 (i New York): Herren åpenbarte at Sions by skulle bygges «på
grensen mot lamanittene», og det nøyaktige stedet skulle oppgis senere 
(L&p 28:9).

b. September og oktober 1830 (i New York): Herren kalte fire misjonærer til å
forkynne evangeliet for lamanittene (L&p 30:5–6, 32:1–3). Disse misjonæ-
rene var de første medlemmer av Kirken som reiste til Missouri.

c. Februar 1831 (i Kirtland, like etter at de hellige begynte å komme dit): Herren
sa han ville åpenbare stedet for det nye Jerusalem i sin egen beleilige tid
(L&p 42:62).

d. Juni 1831 (i Kirtland, etter den første konferansen der): Herren kalte Joseph
Smith, Sidney Rigdon og andre eldster til å reise på en misjon til Missouri.
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Herren lovet også å vie Missouris land til sitt folk som deres arveland
(L&p 52:2–5, 42–43).

e. Juni 1831 (i Kirtland): Herren åpenbarte at de hellige fra Colesville gren i New
York, som hadde reist til Ohio, skulle fortsette til Missouri (L&p 54:8).

f. Juli 1831 (etter at profeten hadde reist til Missouri): Herren åpenbarte at Sions
by skulle ligge i Missouri, med Independence som stedets sentrum. Det skulle
bygges et tempel i Independence (L&p 57:1–3).

De hellige fra Colesville var de første som samlet seg i Missouri, og mange andre
kom snart etter. La klassemedlemmet som har fått dette oppdraget, oppsum-
mere hva de hellige fra Colesville opplevde mens de dro til Missouri og begynte
å slå seg ned der (Se «Forberedelser», punkt 3d).

• Hva i disse beretningene om de hellige fra Colesville gjør inntrykk på deg?
(Hvis du ønsker det, kan du gjennomgå noen av de gode egenskapene som
disse hellige la for dagen under meget utfordrende omstendigheter.) Hva kan
vi lære av deres eksempel?

4. De hellige samler seg nå i Sions staver i sine egne land.

Kirkens medlemmer var mange i Ohio og Missouri fra 1831 til 1838, da forføl-
gelse tvang dem til å dra (se leksjon 26–28). I 1838 samlet de seg i Illinois og
opprettet byen Nauvoo. I 1846 ble de tvunget til å forlate Nauvoo, og i 1847
ledet president Brigham Young dem til et nytt samlingssted i Rocky Mountains
like ved Great Salt Lake. Hvis du ønsker det, kan du vise til kart 3 på side 276 i
denne boken og side 31 i Studieveiledning for klassens medlemmer.

I mange år etter at de hellige slo seg ned i Utah, var fortsatt kallet for Kirkens
medlemmer over hele verden å samle seg i dette området. Men den fasen i
innsamlingen er nå over, og Kirkens medlemmer rådes til å samle seg i Sions
staver der de bor. På en områdekonferanse som ble holdt i Mexico City i 1972,
sa eldste Bruce R. McConkie:

«[Det] åpenbarte ord taler om . . . at det skal finnes forsamlinger av . . . Herrens
paktsfolk i alle nasjoner, som taler alle tungemål, og blant hvert folkeslag når Herren
kommer igjen . . .

Det sted der de meksikanske hellige skal samles, er i Mexico. Det sted hvor de
hellige i Guatemala skal samles, er i Guatemala. Det sted hvor de brasilianske
hellige skal samles, er i Brasil. Og slik kan man fortsette over hele jorden på
kryss og tvers. Japan er for japanerne, Korea er for koreanerne, Australia er for
australierne. Enhver nasjon er samlingsstedet for sitt eget folk» (sitert av Boyd
K. Packer i Lys over Norge, jan. 1993, s. 69).

I april 1973 siterte president Harold B. Lee, Kirkens 11. president, disse ordene på
generalkonferansen. Ved å gjøre det «erklærte [han] i realiteten at pionerfasen
for innsamlingen nå var over. Innsamlingen skal nå skje ut fra verden og inn i
Kirken i hver nasjon» (Boyd K. Packer i Lys over Norge, jan. 1993, s. 69).

• Hvilke forhold i Kirken førte til den forandring at medlemmene skulle samles
i sine egne land, og ikke på et sentralt sted? (Svarene kan innbefatte at
Kirkens medlemsmasse og ressurser ble tilstrekkelige til å opprette staver og
bygge templer i mange områder i verden.)
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• En hensikt med å samles på et sentralt sted i Kirkens pionerfase, var at
medlemmene kunne styrke hverandre og finne tilflukt fra og beskyttelse mot
verden. Hvordan blir de samme hensiktene oppfylt ved å samles i Sions
staver i dag? (Se L&p115:6 og sitatet nedenfor. Be klassen fortelle hvordan de
har følt seg beskyttet og styrket gjennom Sions staver.) Hva kan vi gjøre for
å sikre at våre staver er tilfluktssteder og forsvar mot det onde?

President Ezra Taft Benson har sagt:

«For tiden blir Israel samlet til de forskjellige Sions staver . . . Det er minst fire
formål med en stav:

1. [Staver skal] forene og fullkommengjøre de medlemmer som bor innenfor
grensene, ved å gi dem Kirkens programmer, ordinansene og opplæring i
evangeliet.

2. Medlemmene i staver skal være eksempler på, eller norm for, rettferdighet.

3. Staver skal være en beskyttelse. Dette blir de når stavens medlemmer
forener seg under sine lokale prestedømsledere og vier seg til sine oppgaver
og holder sine pakter . . .

4. Staver er tilfluktssted fra de stormer som skal utøses over jorden» («Styrk
dine staver», Lys over Norge, aug. 1991, s. 3, 5).

• Tempelbygging var en viktig del av samlingen i Kirtland, Missouri, Nauvoo
og Utah. Det fortsetter å være viktig når de hellige i dag samler seg i Sions
staver over hele verden. Hvorfor er tempelbygging en viktig del av innsam-
lingen? Hvordan bidrar tempelarbeid til det store innsamlingsverket på
jorden og i åndeverdenen?

Profeten Joseph Smith forkynte: «Hva var hensikten med å samle . . . Guds
folk i en hvilken som helst tidsalder? . . . Hovedhensikten var å bygge et hus
for Herren hvor han kunne åpenbare for sitt folk ordinansene i sitt hus og
herlighetene i sitt rike og undervise folket om frelsens vei . . . Det er i samme
hensikt Gud samler sitt folk i de siste dager, for å bygge et hus for Herren for
å forberede dem på ordinansene og begavelsene, tvettingen og salvingen»
(History of the Church, 5:423–24).

Konklusjon Understrek at Herrens løfter om å samle Israel er i ferd med å oppfylles i vår tid.
Dette store verk påskyndes etter hvert som folk slutter seg til Kirken og tilber
sammen i Sions staver i over 160 nasjoner over hele verden. Oppfordre klassen til å
arbeide med flid for å samle folk inn i Kirken og bygge opp og styrke Kirken uansett
hvor de bor. Bær vitnesbyrd om de lovede velsignelser som innsamlingen gir.

Flere 
undervisningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en av idéene nedenfor, eller begge, til å supp-

lere det foreslåtte leksjonsopplegget.

1. «Sion vil ... strekke seg over hele jorden»

Hvis du ønsker det, kan du forklare at selv om det sentrale sted for Sion vil være
i Missouri, vil Sion til slutt spre seg over hele jorden. President Brigham Young
har sagt:
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«Da Joseph [Smith] først åpenbarte landet hvor de hellige skulle samles, spurte
en kvinne i Canada om vi trodde Jackson County ville være stort nok til å
samle alle mennesker . . . Jeg vil besvare spørsmålet . . . Sion vil til slutt strekke
seg over hele jorden. Det vil ikke finnes noen avkrok på jorden som ikke vil
være i Sion. Alt sammen vil være Sion . . .

Vi skal samle så mange som vi kan, velsigne dem, gi dem deres begavelse osv.,
forkynne sannheten for dem, fremlegge det evige livs prinsipper for dem, gi
dem all informasjon som vi har kraft til å gi, og lede dem på veien til sannhet
og rettferdighet» (i Journal of Discourses, 9:138).

2. Herrens forberedelse til den fysiske innsamlingen av «de fordrevne av
Israel» (Jesaja 11:12)

Noen tiår etter Frelserens død ble jødene adspredt «blant alle nasjoner»
(2. Nephi 25:15. Se også vers 14). Men Skriften inneholder mange profetier
om at de adspredte jødene i de siste dager vil bli samlet igjen og få Jerusalem
«til arveland» (3. Nephi 20:33. Se også 1. Nephi 15:19–20, 2. Nephi 9:1–2, 10:8).

Den 27. mai 1836 ba profeten Joseph Smith i innvielsesbønnen for Kirtland
tempel om at innsamlingen av jødene og forløsningen av Jerusalem måtte
begynne (L&p109:62–67). Les eller fortell følgende for å vise én måte Herren
har forberedt innsamlingen av jødene på:

Orson Hyde mintes at da han sluttet seg til Kirken, profeterte Joseph Smith:
«Når tiden er inne, skal du dra til Jerusalem . . ., og ved dine hender skal Den
aller høyeste utføre et stort verk, som skal berede veien og i stor grad lette
innsamlingen av dette folk» (History of the Church, 4:375). På generalkonferan-
sen i april 1840 ble eldste Hyde, som da var medlem av De tolvs quorum, kalt
på misjon til Palestina (History of the Church, 4:106). Omkring 18 måneder
senere kom han frem til sitt bestemmelsessted.

Tidlig søndag morgen 24. oktober 1841 gikk eldste Hyde opp på Oljeberget og
oppsendte en bønn. I sin bønn innviet og helliget han landet «til innsamling
av Judas adspredte levninger, ifølge de hellige profeters forutsigelser – for å
bygge opp Jerusalem igjen . . . og for å oppføre et tempel til [Herrens] navns
ære». Han ba også om at Herren for evig måtte huske på Abrahams, Isaks og
Jakobs ætt og «gi dem dette land som en evig arv» (History of the Church, 4:456).

Som et vitnesbyrd om handlingen satte Hyde opp en varde av stein på toppen
av Oljeberget. Han satte også opp en varde av stein «på det som i gammel tid
ble kalt Sions berg [muligens Moria-fjellet], der templet sto» (History of the
Church, 4:459).
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Formål Å hjelpe medlemmene å få en riktig forståelse av profeten Joseph Smiths rolle
når det gjelder å få frem Herrens ord i denne evangelieutdelingen.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet skriftstedene i denne leksjonen og følgende annet
materiale:

a. Vår arv, side 23–25, 40–41, 58.

b. «Joseph Smiths oversettelse».

2. Gjennomgå materialet for denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Be en i klassen forberede seg til å oppsummere beretningen om Mary Eliza-
beth og Caroline Rollins som berget en del av sidene til Budenes bok (Vår arv,
side 40–41).

4. Hvis bildet av Mary og Caroline Rollins som berger Budenes bok, (62605,
bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 409) er tilgjengelig, kan du forberede
deg til å bruke det i leksjonen.

5. Kopier utvalgte punkter fra oversikten på side 74 til en plakat eller gjør forbe-
redelser til å skrive dem på tavlen.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Skriv noen av, eller alle, nedenstående emner på tavlen før klassen begynner.

Be en i klassen stryke ut på tavlen alt som ikke har blitt åpenbart gjennom
profeten Joseph Smith. Hjelp klassen å forstå at ingenting på tavlen kan strykes

Guddommens fysiske natur
Vi er skapt i Guds bilde
Apostler og profeter
Det melkisedekske prestedømme
Det aronske prestedømme
Dåpsmåten
Den hellige ånds gave
Det førjordiske liv
Dåp for de døde
Oppstandelsen
De tre herlighetsrikene
Evig ekteskap
Vårt potensial til å bli som vår himmelske Fader

Oppmerksom-
hetsvekker
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ut – at alle disse sannhetene ble gjengitt ved profeten Joseph. Denne leksjonen
drøfter hvordan Joseph Smith har vært et redskap til å få frem Herrens ord i
denne evangelieutdelingen.

Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassen til å fortelle om erfaringer som har forbindelse med
prinsippene dere gjennomgår.

1. Herren sa at folket i denne evangelieutdeling skulle motta hans ord
gjennom Joseph Smith.

Les L&p 5:10 sammen med klassen. Forklar at ordene «denne generasjon» i
dette verset viser til denne evangelieutdeling – tiden som vi lever i. Les deretter
følgende utsagn av president Brigham Young:

«Det jeg har mottatt fra Herren, har jeg mottatt gjennom Joseph Smith»
(Discourses of Brigham Young, red. John A. Widtsoe [1941], s. 458).

• Hvordan er dette utsagnet sant for deg? Hvordan er det sant for alle siste-
dagers-hellige?

Påpek at den store utgytelse av sannhet i denne evangelieutdeling har kommet
gjennom profeten Joseph Smith. F.eks. har hellig skrift i de siste dager, preste-
dømsordinansene, organiseringen av prestedømmet og tempelbyggingen
kommet fra Herren gjennom profeten Joseph Smith.

2. Mange hellige skrifter, fra oldtiden og fra de siste dager, har kommet
gjennom Joseph Smith.

• Les Moses 1:40–41 sammen med klassen. På hvilken måte er profetien i vers
41 i ferd med å oppfylles? (Understrek at i en tid da mange tok lett på
Herrens ord, oppreiste Herren profeten Joseph Smith. Herrens ord «finnes
[nå] blant menneskenes barn».)

• Hvilken hellig skrift har vi fått gjennom profeten Joseph Smith? (Mormons
bok, Lære og pakter, Den kostelige perle og Joseph Smiths oversettelse av
Bibelen. Påpek at Joseph Smith var et redskap i Herrens hånd til å gjengi
gammel hellig skrift, og han mottok mange åpenbaringer som ble hellig
skrift i de siste dager.)

Eldste LeGrand Richards i De tolvs quorum har sagt følgende om Joseph
Smith: «Så langt våre opptegnelser viser, har han gitt oss mer åpenbart
sannhet enn noen profet som noen gang har levd på jorden» (i Lys over
Norge, okt. 1981, s. 57).

Mormons bok

Les 2. Nephi 3:11–15 sammen med klassen. Forklar at dette skriftstedet innehol-
der en profeti om Joseph Smith. Skriftene som nevnes i vers 12, er Bibelen og
Mormons bok.

Diskusjon og
anvendelse
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• På hvilke måter bidrar Mormons bok til å eliminere strid og opprette fred?
På hvilke måter gir Mormons bok folk kunnskap om Herrens pakter?

• Hvordan har Mormons bok vært til velsignelse for deg?

• Kan du nevne noen av dine favoritt-skriftsteder i Mormons bok?

Hvis du ønsker det, kan du som en del av denne diskusjonen lese et par skrift-
steder fra Mormons bok som er spesielt meningsfylte for deg.

Lære og pakter

Forklar at fra 1823 til 1831 mottok Joseph Smith over 60 åpenbaringer fra
Herren. Noen håndskrevne eksemplarer av disse åpenbaringene ble gitt til
misjonærer og andre, men de fleste medlemmer av Kirken hadde ikke tilgang
til dem. På en konferanse som ble holdt i Ohio på slutten av 1831, bestemte
Kirkens ledere seg for å utgi åpenbaringene i en bok som ble kalt Budenes bok
(se innledningene til L&p 67 og 69). Oliver Cowdery og John Whitmer ble
valgt til å frakte åpenbaringene til Independence i Missouri, en distanse på ca.
1600 kilometer, der boken skulle trykkes og innbindes.

Oliver Cowdery og John Whitmer kom til Independence i januar 1832, og i juli
1833 hadde William W. Phelps trykt de første 160 sidene av Budenes bok. Den
20. juli 1833 ødela imidlertid en mobb bror Phelps’ trykkpresse og mange av de
uinnbundne sidene til Budenes bok.

Be den i klassen som har fått dette oppdraget, fortelle historien om Mary Eliza-
beth og Caroline Rollins’ mot (Vår arv, side 41).

De sidene som ble berget, ble innbundet til noen få eksemplarer av Budenes bok,
men åpenbaringene var fremdeles ikke tilgjengelig for alle. I 1835, etter at det var
kommet til 45 åpenbaringer til, ble Budenes bok utgitt som Lære og pakter.

• Hva forteller historien om Mary Elizabeth og Caroline Rollins oss om
hvordan vi skulle verdsette åpenbaringene i Lære og pakter?

• Hvordan har du blitt velsignet når du har studert Lære og pakter i år?

• Kan du nevne noen av dine favoritt-skriftsteder i Lære og pakter?

Som en del av denne diskusjonen kan du, hvis du ønsker det, lese et par skrift-
steder fra Lære og pakter som er spesielt meningsfylte for deg.
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Budenes bok. Dette er den første samlingen av åpenbaringer som ble gitt gjennom profeten Joseph
Smith. Disse åpenbaringene ble senere en del av Lære og pakter.

Den kostelige perle

Påpek at Den kostelige perle har et passende navn. I likhet med en perle er den
liten av størrelse, men stor i verdi. Selv om den bare er på 63 sider, spenner den
over evighetene, deriblant noen vers om det store råd i himmelen, gjengivelsen
av evangeliet i evangelieutdelingen i tidenes fylde, Frelserens annet komme,
tusenårsriket og evig liv. Den inneholder verdifulle læresetninger om skapelsen,
fallet, forsoningen og menneskenes handlefrihet. Denne boken med hellig
skrift er delt opp i fem deler:

a. Utvalg fra Mose bok

b. Abrahams bok

c. Joseph Smith – Matteus

d. Joseph Smith – Historie

e. Trosartiklene

Be klassen slå opp på innledningen foran i Den kostelige perle. La dem lese de
siste fem avsnittene, som forklarer bakgrunnen for hver av delene i denne
boken med hellig skrift.

• Hvordan har læresetningene i Den kostelige perle vært til hjelp for deg? Kan
du nevne noen skriftsteder i Den kostelige perle som er spesielt meningsfylte
for deg?

Som en del av denne diskusjonen kan du kanskje lese et par av dine favoritt-
skriftsteder fra Den kostelige perle.

Joseph Smiths oversettelse av Bibelen

• Les den åttende trosartikkel sammen med klassen. Hvilken betydning har
ordene «så langt som den er riktig oversatt»?

72



Les 1. Nephi 13:24–28 sammen med klassen. (Forklar at «boken [som] kom ut av
en jødes munn», er Bibelen. Ordene «stor og avskyelig kirke» viser til alle dem
som kjemper mot Gud, ikke en bestemt kirke.) Minn klassen om at Herren på
grunn av fallet trakk fylden av evangeliet bort fra jorden. I århundrene etter
dette ble mange deler av Bibelen forandret, og mange tydelige og viktige sann-
heter gikk tapt.

Like etter at Kirken var blitt gjenopprettet, ga Herren profeten Joseph Smith
instruks om å foreta inspirerte rettelser til Kong Jakobs versjon av Bibelen.
Det er mange henvisninger til denne instruksen i Lære og pakter (se f.eks.
L&p 35:20, 37:1, 45:60–61, 73:3–4, 93:53). I dag omtaler vi profetens verk
som Joseph Smiths oversettelse av Bibelen.

Joseph Smiths oversettelse av Bibelen er ikke det samme som det vi normalt
kaller en oversettelse. Profeten oversatte ikke Bibelen fra ett språk til et annet.
Hans eneste tekst var kong Jakobs versjon av Bibelen, og han ble ledet av Ånden
til å foreta rettelser og gjengi vers som hadde gått fullstendig tapt.

I Den kostelige perle er det tatt med to utdrag fra Joseph Smiths oversettelse
(Mose bok og Joseph Smith – Matteus). I tillegg er korte deler av Joseph Smiths
oversettelse tatt med i fotnoter i Kirkens engelske utgave av kong Jakobs bibel.

For å hjelpe klassen å få en riktigere forståelse av Joseph Smiths oversettelse,
kan du, hvis du ønsker det, kort sammenligne noen vers med den norske bibel-
utgaven. Her er to forslag til sammenligninger:

a. Enoks beretning og læresetninger er et eksempel på gjengivelse av lange
skriftsteder i Joseph Smiths oversettelse. De eneste gangene Bibelen nevner
Enok, er i 1. Mosebok 5:18–24, Lukas 3:37, Hebreerbrevet 11:5 og Judas 1:14–15.
Omtalen av Enok i Joseph Smiths oversettelse er sterkt utvidet og får med
hans læresetninger, syner og profetier som vi finner i Moses 6:21–68 og
7:1–69. Velg noen av disse versene til å lese i klassen, og drøft deres verdi.

Prosessen med å oversette Bibelen førte ikke bare til rettelser og gjengivelse av
læresetninger i Bibelen. Den bidro også til å tilveiebringe gjengivelsen av lære-
setninger gjennom Lære og pakter. Mange åpenbaringer i Lære og pakter er svar
på spørsmål profeten stilte mens han grunnet på ting i forbindelse med overset-
tingen av Bibelen. Et medlem av Kirken som brukte mange år på å studere
Joseph Smiths oversettelse, har sagt: «Joseph Smiths oversettelse er ikke bare en
bedre bibel. Den var kanalen, eller redskapet, til gjengivelse av læresetninger i
denne kirkes spede barndom» (Robert J. Matthews i The Capstone of Our Religion:
Insights into the Doctrine and Covenants [1989], s. 64).

For å gi et eksempel på hvordan Joseph Smiths oversettelse førte til «gjengivelse
av læresetninger», kan du lese det første fullstendige avsnittet på side 24 i Vår
arv. Du kan også lese innledningen til L&p 76 og vers 15–19 i L&p 76.

Oppfordre klassen til å benytte seg av Joseph Smiths oversettelse mens de stude-
rer Skriften.

3. Klare og viktige læresetninger i evangeliet er blitt gjengitt gjennom
Joseph Smith.

Oversikten på side 74 kaster lys over noen av læresetningene i evangeliet som
ble gjengitt eller klargjort gjennom profeten Joseph Smith. Legg merke til at
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emnene som er satt opp i venstre kolonne, er de samme som de som står i
oppmerksomhetsvekkeren.

I midtre kolonne i oversikten står vers i Bibelen der læresetningene og prinsip-
pene er uklare, feilaktige eller ufullstendige. Høyre kolonne viser hvor disse
læresetningene og prinsippene forklares eller klargjøres i skriftsteder som er gitt
gjennom Joseph Smith.

Velg noen få emner fra oversikten, og gjennomgå de tilhørende skriftstedene
sammen med klassen. Drøft hvordan åpenbaringene som kom gjennom profe-
ten, klargjør disse emnene.

Emne Skriftsteder i Bibelen Skriftsteder gitt gjennom 
Joseph Smith

Guddommens fysiske natur Matteus 3:16–17, Joseph Smith – Historie 1:17,
Johannes 4:24, L&p 130:1, 22
Apostlenes gjerninger 7:55

Vi er skapt i Guds bilde 1. Mosebok 1:27 Moses 6:8–9

Apostler og profeter Efeserbrevet 2:20, 4:11–16 L&p 107:23, 33, 35, 39, 58,
112:30–32

Det melkisedekske Hebreerbrevet 6:20, 7:17 L&p 84:19–25, 107:1–8, 18–19
prestedømme 

Det aronske Hebreerbrevet 7:11 L&p 13, 84:18, 26–27, 30, 107:1, 
prestedømme 13–14, 20

Dåpsmåten Matteus 3:16 3. Nephi 11:22–26, 
Moroni 8:8–12, L&p 20:71–74

Den hellige ånds gave Apostlenes gjerninger 8:17 L&p 20:41, 43, 35:6, 121:46

Det førjordiske liv Jeremia 1:4–5 L&p 93:29, Abraham 3:22–26

Dåp for de døde 1. Korinterbrev 15:29 L&p 128:16–18

Oppstandelsen Job 19:25–26, Alma 11:42–45
Johannes 5:28–29,
1. Korinterbrev 15:22

De tre herlighetsriker 1. Korinterbrev 15:40–42 L&p 76:50–112, 131:1

Evig ekteskap 1. Mosebok 2:24, L&p 131:1–4, 132:19
1. Korinterbrev 11:11

Vår mulighet til å bli som Romerbrevet 8:17 L&p 88:107, 93:20, 132:20–24
vår himmelske Fader 

Konklusjon Gi uttrykk for at du verdsetter Joseph Smiths rolle med å gi oss Herrens ord.
Etter Åndens tilskyndelse kan du bære vitnesbyrd om sannhetene dere har
drøftet i leksjonen.
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Formål Å hjelpe klassen å forstå innvielsesloven og dens evige formål, og få et ønske
om mer fullstendig å vie sitt liv til Guds tjeneste.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 42:30–42, 51, 78, 82, 104:11–18 og de andre skriftstedene i
denne leksjonen.

b. Vår arv, side 25–26.

2. Gjennomgå materialet for denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, tar du med deg et papirark og en
penn eller blyant til hver i klassen.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Gi klassemedlemmene et papirark og en penn eller blyant hver. Be hver enkelt
sette opp en liste over fem av sine materielle eiendeler som har størst verdi for
dem. Les deretter L&p 104:13–14 sammen med klassen.

• Hva lærer disse versene oss om hvem som egentlig eier alt vi har i vår besit-
telse? Hva føler du ved å bruke dine eiendeler når du er klar over at alt på
jorden tilhører Herren?

Forklar at prinsippene vi lærer i disse versene, er grunnleggende for det å etter-
leve innvielsesloven. Denne leksjonen fokuserer på denne loven og hvordan vi
mer fullstendig kan vie vårt liv til Herren.

Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassen til å fortelle om erfaringer som har forbindelse med
prinsippene i Skriften.

1. Herren åpenbarer innvielsesloven for de hellige.

Forklar at i februar 1831, like etter at de hellige begynte å samles i Kirtland i
Ohio, åpenbarte Herren at de skulle begynne å etterleve innvielsesloven
(L&p 42:30).

• Hva vil det si å innvie? (I denne betydningen er det å reservere eller vie noe til
Herrens tjeneste.) Hva er innvielsesloven? (Det er at enkeltpersoner på en
organisert måte vier sin tid, sine talenter og sine eiendeler til Kirken for å
bygge opp Herrens rike og tjene hans barn.)

Diskusjon og
anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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Gjennomgå ganske kort følgende opplysninger for å hjelpe klassen å forstå innvi-
elsesloven (se også Vår arv, side 25–26). Forklar at fylden av innvielsesloven kun
har blitt etterlevd til bestemte tider etter Herrens befaling. Noen av de tidlige
hellige forsøkte periodevis å etterleve loven i Ohio, Missouri og Utah. Men Kirken
som et hele mislyktes med å etterleve den, og Herren trakk den tilbake. En gang i
fremtiden vil han be oss etterleve lovens fylde.

Innvier eiendom

Under innvielsesloven viet Kirkens medlemmer frivillig alt de eide til Kirken 
med skjøte (L&p 42:30).

Mottar en forvaltning

Etter at Kirkens medlemmer hadde gitt sin eiendom, ga biskopen dem forvalt-
ninger, eller andeler, av all mottatt eiendom. Forvaltningens størrelse var
avhengig av familiens omstendigheter og behov, etter biskopens avgjørelse i
samråd med medlemmet som mottok den (L&p 42:32, 51:3). Forvaltningen ble
gitt med skjøte så det enkelte medlem skulle ha det fulle ansvar for å forvalte den
(L&p 51:4, 72:3–4, 104:11–13). Forvaltningen ble så behandlet som privat, ikke
felles eller offentlig eiendom, selv om all eiendom til syvende og sist tilhører Gud.

Overskudd

Hvis medlemmer fikk overskudd fra sin forvaltning utover det som familien
trengte, ga de det til biskopen ved slutten av året så han kunne ha det i biskopens
forrådshus (L&p 42:33, 51:13). Biskopen brukte overskuddet til omsorg for de
fattige, til å bygge hus til gudsdyrkelse og til andre verdige formål (L&p 42:34–35).

Den forente orden

I mars 1832 åpenbarte Herren at de måtte ha en organisasjon til å regulere og
administrere innvielsesloven blant hans folk (L&p 78:3). Han kalte denne organi-
sasjonen «den forente orden» (L&p 92:1). I senere åpenbaringer ga Herren videre
instruksjoner om den forente orden (se f.eks. L&p 104).

Formål med innvielsesloven

• Hva er formålene med innvielsesloven? (La klassen lese skriftstedene nedenfor
og finne ut hva de lærer oss om formålene med innvielsesloven. Oppsummer
disse formålene på tavlen. Velg noen av spørsmålene nedenfor for å oppmun-
tre til diskusjon.).

a. L&p 42:30. (Å dra omsorg for de fattige og trengende.) Hvordan oppnår
man å dra omsorg for de fattige og trengende ved innvielsesloven? (Se 
L&p 42:31–34.)

b. L&p 42:35. (Å kjøpe jord, bygge hus til gudsdyrkelse og bygge det nye
Jerusalem.)

c. L&p 42:40. (Å hjelpe Herrens folk å overvinne stolthet.) Hvordan kan
medlemmer ved å etterleve innvielsesloven få hjelp til å overvinne personlig
stolthet eller grådighet?

d. L&p 42:42. (Å hjelpe Herrens folk å være flittige og unngå lediggang.)

e. L&p 51:9. (Å hjelpe Herrens folk å være ett.) På hvilke måter forventer Herren
at vi skal være ett? Hvordan kan innvielsesloven hjelpe de hellige å være ett?
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f. L&p 78:3–7. (Å gjøre Herrens folk like i jordiske ting og hjelpe dem å
motta et sted i det celestiale rike.) Hvordan kan det at vi er like i «jordiske
ting» hjelpe oss å oppnå «himmelske ting»? (L&p 78:5).

g. L&p 78:14. (Å hjelpe Kirken å «stå uavhengig over alle andre skapninger».)

h. L&p 82:17–19. (Å hjelpe Herrens folk å utvikle sine talenter til beste for alle,
søke sin nestes interesse og gjøre alt til Guds ære.) Hvordan kan det å etter-
leve innvielsesloven hjelpe Herrens folk å utvikle større nestekjærlighet?

Understrek at det ut fra disse formål er klart at innvielsesloven ikke bare er et
timelig eller økonomisk program. Den er også en åndelig lov som hjelper
medlemmene å vokse åndelig og forberede seg til evig liv (L&p 29:34–35).

2. Innvielsesloven er en evig lov.

Innvielsesloven er en evig lov som Herren åpenbarte på nytt i vår evangelieut-
deling. Beretninger om at Herrens folk etterlevde denne loven finner vi i Den
kostelige perle, Det nye testamente og Mormons bok. Les eller gjennomgå
følgende skriftsteder sammen med klassen:

a. Moses 7:18. (Enoks folk.)

b. Apostlenes gjerninger 4:32, 34–35. (De hellige etter Frelserens oppstandelse.)

c. 4. Nephi 1:1–3,12–13, 15. (Nephittene etter Frelserens besøk hos dem.)

• Hva tror du ville være noen av velsignelsene ved å leve i et samfunn der folk
etterlevde innvielsesloven?

3. Vi kan vie vårt liv til Herren nå.

Som Guds hellige må vi være beredt og villige til å etterleve innvielsesloven i
dens fylde. Men vi trenger ikke å vente til en gang i fremtiden før vi vier vårt liv
til Herren. Når vi gjør alt vi kan for å etterleve innvielsesloven i dag, vil vi bli
bedre beredt til å etterleve fylden av loven når Herren ber oss gjøre det.

• På hvilke måter kan vi etterleve innvielsesloven i dag? (Bruk opplysningene
nedenfor til å drøfte eller supplere klassens svar. Skriv overskriftene på tavlen
etter hvert som dere drøfter dem.)

Vær klar over at alt vi har, tilhører Herren

• Hvis du brukte oppmerksomhetsvekkeren, kan du vise til den igjen. Hvis du
ikke brukte den, leser du L&p 104:13–14 og Salme 24:1 sammen med klassen.
Hva kan vi lære av disse versene? Hva vil det si å være forvalter over vår
eiendom? Hvordan skulle denne kunnskap påvirke vår holdning til det vi
eier? Hvorfor er det viktig å forstå at alt tilhører Herren? Hva lover Herren oss
når vi er trofaste forvaltere av det han har gitt oss? (Se L&p 51:19, 78:22.)

Biskop Victor L. Brown, tidligere presiderende biskop i Kirken, har sagt at før vi
«føler full harmoni» med det prinsipp at alt vi har, tilhører Herren, «vil det bli
vanskelig, om ikke umulig, for oss å godta innvielsesloven. Når vi forbereder
oss til å etterleve denne loven, vil vi med stor forventning se frem til den
dagen da kallet kommer. Hvis vi på den annen side håper at den kan utsettes
så vi får den glede å samle oss materielle ting, befinner vi oss på feil vei» («The
Law of Consecration», 1976 Devotional Speeches of the Year [1977], s. 439).
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• Les L&p 19:26 sammen med klassen. Hvilken advarsel ga Herren Martin
Harris i dette verset? Hvorfor må vi overvinne begjærlighet hvis vi skal vie
vårt liv til Herren? Hvordan kan vi overvinne begjærlige følelser?

President Brigham Young har sagt: «Jeg er mer redd for begjærlighet hos våre
eldster enn for helvetes hærskarer . . . Alle våre fiender . . . i verden, og hele
helvete med dem stilt opp mot oss, kan ikke skade oss like mye som begjærlig-
het i dette folks hjerter kan, for det er avguderi» (i Journal of Discourses, 5:353).

Gi de ofre som Herren krever nå

Vi må være villige til å ofre det som Herren krever av oss nå. Dette innbefatter
å ofre tid, talenter og eiendom. Det første presidentskap og De tolvs quorum gir
oss rettledning om hvordan vi skal etterleve innvielseslovens prinsipper i vår tid.

• Hvordan kan vi vie vår tid, våre talenter og vår eiendom til å være med på å
bygge opp Guds rike i dag? (Svarene kan innbefatte dem som er oppført
nedenfor.)

a. Betal tiende og fasteoffer og gi rundhåndet på andre måter til de trengende.
Ved å gjøre dette kan vi hjelpe Kirken å ta seg av de fattige og gjennomføre
de viktige aktiviteter som er nødvendige for å bygge opp Guds rike på
jorden. Eldste Marion G. Romney spurte: «Hva hindrer oss i å gi like mye i
fasteoffer som vi ville ha gitt i overskudd under den forente orden? Intet
annet enn våre egne begrensninger» (I Conference Report, apr. 1966, s.100).

b. Utfør villig tjeneste i Kirken. Herren har formant hver enkelt til å «lære
sin plikt, og med all flid virke i det embedet han er kalt til» (L&p 107:99).
Vi skulle utføre kallene vi får, etter beste evne. I tillegg til konkrete kall i
Kirken kan vi gi andre del i evangeliet, utføre tempelarbeid og søke å
styrke vitnesbyrdet til dem som er nye eller svake i troen.

c. Reis på heltidsmisjon. Eldste Robert D. Hales i De tolvs quorum har sagt:
«Ved å reise på heltidsmisjon lærer dere å etterleve innvielsesloven. Det
kan være den eneste gangen i deres liv da dere kan gi Herren all deres tid
og alle deres talenter og ressurser. Til gjengjeld vil Herren velsigne dere
ved å la sin Ånd være med dere. Han vil være dere nær og styrke dere»
(i Lys over Norge, juli 1996, s. 37).

Utvikle Kristus-lignende kjærlighet til andre

• Les L&p 82:19 og Jakobs bok 2:17 sammen med klassen. Hva lærer Herren oss
i disse skriftstedene om hvordan vi skal vise vår kjærlighet til andre? Hvorfor
er det nødvendig å utvikle Kristus-lignende kjærlighet til andre hvis vi skal
etterleve innvielsesloven?

Forklar at evnen til å ha Kristus-lignende kjærlighet til andre er grunnlaget for
innvielsesloven. Når vi vokser i kjærlighet, vil også vår evne til å etterleve
denne loven vokse. Be klassen fortelle om erfaringer der de eller andre har ofret
av sin tid og sine ressurser for å hjelpe andre når de har trengt hjelp. Hvis det
passer slik, kan du lese eller fortelle følgende historie som president Thomas S.
Monson har fortalt:
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«Jeg har mange minner fra barndommen. Forventningen til søndagsmiddagen
er ett av dem. Nettopp som vi barn . . . satte oss til bordet og snuste inn duften
av stek, kunne mor si til meg: ‘Tommy, før vi spiser – kan ikke du stikke bort
med dette fatet som jeg har gjort i stand til gamle Bob? Men skynd deg tilbake.’

Jeg kunne aldri forstå hvorfor vi ikke først kunne spise ferdig og så levere matfa-
tet hans etterpå. Jeg protesterte aldri høyt, men sprang bort til Bobs hus og
ventet utålmodig på at hans gamle ben omsider bragte ham til døren. Så rakte
jeg ham fatet. Han pleide å gi meg tilbake et rent fat fra søndagen før og tilby
meg en mynt som betaling for at jeg kom. Men jeg svarte alltid det samme: ‘Jeg
kan ikke ta imot pengene. Mor ville hudstryke meg.’ Da strøk han den rynkede
hånden over det lyse håret mitt og sa: ‘Gutten min, du har en praktfull mor.
Hils henne og si takk.’ . . . Jeg husker også at søndagsmiddagen alltid smakte litt
bedre etter at jeg hadde utført mitt ærend» («De ensommes uendelige rekker»,
Lys over Norge, sep.1992, s. 4).

Streb etter å vie alle aspekter av ditt liv til Herren

Eldste Neal A. Maxwell i De tolvs quorum, har sagt: «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» (i Lys over Norge, jan. 1993, s. 63).

• Kan du nevne noen måter vi kan «holde tilbake en del» på når vi kan greie
større innvielse i tjeneste for Gud og hans barn? (Se L&p 64:34 og nedenstå-
ende eksempler fra eldste Maxwell om hvordan vi av og til ikke strekker til i
innvielsen vi skulle gi.)

a. Ikke villig til fullt og helt å underkaste seg Herrens vilje. «Når alt kommer
til alt, er det å underkaste sin vilje virkelig det eneste personlige vi har å
legge på Guds alter,» sa eldste Maxwell. «Alt det andre vi gir, . . . er faktisk
det han allerede har gitt eller lånt oss. Men når du og jeg til sist underkas-
ter oss ved å la vår vilje bli oppslukt av Guds vilje, da gir vi ham virkelig
noe! Det er det eneste vi har som virkelig er vårt» (i Lys over Norge,
jan. 1996, s. 24).

b. Ikke villig til å oppgi selviske ting, som «våre viktige stillinger, vår tid og
våre fortrinn og eiendeler» (i Lys over Norge, jan. 1996, s. 24).

c. La hobbyer og mindre viktige ting vi er opptatt av, oppta for mye av oss.

d. Yte prisverdig tjeneste i lokalsamfunnet, men fortsette å være «forholdsvis
fremmed for Jesu hellige templer og hans hellige skrift» (i Lys over Norge,
jan. 1996, s. 23).

e. Være pliktoppfyllende når det gjelder ansvar i familien, men ikke følge
Jesu eksempel på vennlighet overfor enkelte familiemedlemmer.

f. Bygge opp oss selv først istedenfor Guds rike.

g. Bruke talenter offentlig mens vi privat holder fast på en spesiell stolthet.

h. Ta imot et kall i Kirken mens hjertet er mer opptatt av å bevare en bestemt
rolle i samfunnet.

(Se Lys over Norge, jan. 1993, s. 62–64 og Lys over Norge, jan. 1996, s. 23–24.)

• Hvordan blir vi velsignet når vi streber etter fullstendig innvielse?
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Konklusjon Oppfordre klassemedlemmene til å granske sitt liv for å finne ut hvordan de
mer fullstendig kan vie seg til Herren. Forklar at vi kan gjøre dette ved å
erkjenne at alt vi eier, tilhører Herren, ved villig å ofre det som kreves av oss
nå, og ved å utvikle Kristus-lignende kjærlighet til andre mennesker.

Flere 
undervisningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en av nedenstående idéer, eller begge, til å

supplere det foreslåtte leksjonsopplegget.

1. Herrens forrådshus

Herrens forrådshus nevnes flere ganger i Lære og pakter i forbindelse med
omsorg for de fattige (L&p 42:34, 78:3, 83:5–6). For å hjelpe klassen å forstå
hva Herrens forrådshus er og hvordan det brukes i dag, kan du lese følgende
fra Kirkens instruksjonshåndbok:

«Herrens forrådshus tar imot, tar vare på og deler ut hellige offergaver til de
hellige. Forrådshuset kan være enkelt eller forseggjort etter omstendighetene.
Det kan være en liste over tilgjengelige tjenester, penger på en konto, mat i
et spiskammer eller varer i en bygning. Et forrådshus opprettes når trofaste
medlemmer gir til biskopen av sin tid, sine talenter, sine ferdigheter, sin barm-
hjertighet, sine materielle eiendeler og økonomiske midler for å ta seg av de
fattige og bygge opp Guds rike på jorden.

Herrens forrådshus finnes derfor i alle menigheter. Biskopen er den som forval-
ter forrådshuset. Ledet ved inspirasjon fra Herren distribuerer han de helliges
offergaver til de fattige og trengende. Han får hjelp av prestedømsquorumene
og Hjelpeforeningen. Han får opplæring og støtte i sine ansvarsoppgaver av
ledere på stavs- og områdeplan» (Bok 2–Ledere i prestedømmet og hjelpeorganisa-
sjonene [1998], s. 256).

• Hvordan kan hver enkelt av oss bidra til ressursene i Herrens forrådshus i vår
menighet?

2. «Likestilt i jordiske ting» (L&p 78:6)

Ordet likestilt brukes ofte i Lære og pakter i forhold til timelige ting (L&p 51:3,
70:14, 78:6). Forklar at dette ikke betyr at alle forvaltninger er nøyaktig like. De
blir i stedet gitt etter den enkelte persons og families behov (L&p 42:32, 51:3).
De er likestilt i den betydning at alle hellige har «samme krav på eiendom-
mene» for å dekke sine behov (L&p 82:17).
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Formål Å hjelpe klassen å identifisere Åndens gaver, søke å få dem og bruke dem til å
tjene andre.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 46, 7. trosartikkel.

b. 1. Korinterbrev 12–13, Moroni 10:8–18 (supplerende skriftsteder).

c. Vår arv, side 42, 47–48, 63.

2. Gjennomgå materialet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Be noen i klassen forberede seg til å lese følgende beretninger fra Vår arv:

a. Newel Knight salver Philo Dibble (side 42).

b. Amanda Smith mottar åpenbaring om hvordan hun skulle behandle sin
sårede sønn (side 47–48).

c. Profeten Joseph Smith profeterer om Dan Jones’ misjonærtjeneste (side 63).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Be klassen forestille seg at de skal så en hage.

• Hvilke frø vil du så i hagen din?

Gi klassen litt tid til å tenke seg om, og be deretter noen av dem beskrive hva de
ville ha lyst til å ha i en hage. Rett oppmerksomheten mot forskjeller i klasse-
medlemmenes valg. Påpek at selv om hagene ville bli forskjellige, kan alle bli
vakre og nyttige.

• Hva vil du måtte gjøre etter såingen for å få en god hage?

Når klassen har svart, forklarer du at denne leksjonen handler om Åndens
gaver. Minn klassen på at folk som har forskjellige planter i hagene sine, likevel
har like vakre og nyttige hager. På samme måte kan medlemmer av Kirken
motta forskjellige Åndens gaver, men alle disse gavene er nyttige når det gjelder
å bygge opp Guds rike. Og på samme måte som frø og planter må Åndens gaver
kultiveres og gis næring for å bli fullt utviklet og til nytte.

Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassen til å fortelle om erfaringer som har forbindelse med
prinsippene i Skriften.

Diskusjon og
anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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1. Alle trofaste medlemmer av Kirken kan få Åndens gaver.

Forklar at Åndens gaver er åndelige velsignelser eller evner som gis ved Den
hellige ånd. Disse gavene ble borttatt fra jorden i forbindelse med det store
frafallet, men Gud gjenga dem i den første tiden av denne evangelieutdeling.
Utøvelse av disse gaver kan velsigne, oppbygge og forene oss.

Be dem i klassen som har fått disse oppdragene, lese beretningene fra Vår arv
(se «Forberedelse», punkt 3). Etter hver beretning drøfter dere hvilke av Åndens
gaver som illustreres i historien. Newel Knight hadde tro til å helbrede (L&p
46:20), Philo Dibble og Alma Smith hadde tro til å bli helbredet (L&p 46:19),
Amanda Smith mottok åpenbaring (7. Trosartikkel), profeten Joseph Smith
hadde profetiens gave (L&p 46:22), og Dan Jones fikk undervisningens gave
(Moroni 10:9–10).

• Hvilke av Åndens gaver nevner Herren i L&p 46? (La klassen lese nedenstå-
ende skriftsteder og oppgi den åndelige gave som nevnes i det enkelte skrift-
stedet. Oppsummer disse gavene på tavlen.)

a. L&p 46:13. (Kunnskap «gis ved Den Hellige Ånd . . . [om at] Jesus Kristus er
Guds Sønn og at han ble korsfestet for verdens synder».)

b. L&p 46:14. (Tro på andres vitnesbyrd om Frelseren.)

c. L&p 46:15. (Kunnskap om «forskjellige måter å lede på».) Eldste Bruce R.
McConkie i De tolvs quorum har sagt at denne gaven «brukes til å admi-
nistrere og ordne Kirken» (A New Witness for the Articles of Faith [1985],
s. 278).

d. L&p 46:16. (Evnen til å «vite om de forskjellige tilkjennegivelser er av
Gud». Denne gaven hjelper oss å avgjøre om en læresetning eller innfly-
telse kommer fra Gud eller fra en annen kilde.)

e. L&p 46:17–18. (Visdom og kunnskap.)

f. L&p 46:19. (Tro til å bli helbredet.)

g. L&p 46:20. (Tro til å helbrede.)

h. L&p 46:21. (Kraft til å utføre mirakler.)

i. L&p 46:22. (Profeti.)

j. L&p 46:23. (Skjelne mellom ånder.)

k. L&p 46:24. (Tale med tunger.)

l. L&p 46:25. (Tolkning av tunger.)

Hvis du ønsker det, kan du påpeke at Åndens gaver også nevnes i 1. Korinter-
brev 12:4–12, 13:1–13 og Moroni 10:8–18.

• Hvem kan motta Åndens gaver? (Se L&p 46: 8, 11. Påpek at Gud gir minst én
av disse gavene til hvert eneste trofast medlem av Kirken som har mottatt
Den hellige ånds gave. Hvis du underviser ungdom, kan du legge vekt på at
de har åndelige gaver. Hvis du ønsker det, kan du også påpeke at mennesker
som ikke har mottatt Den hellige ånds gave, likevel kan bli velsignet med
enestående evner til å oppløfte og styrke andre.)
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2. Gud gir Åndens gaver til beste for sine barn.

• Kan du nevne noen hensikter med Åndens gaver, som åpenbart i L&p 46?
(Bruk opplysningene nedenfor til å drøfte klassens svar eller supplere dem.
Skriv overskriftene på tavlen mens dere drøfter dem.)

Å styrke og velsigne oss individuelt

• Les L&p 46:9 sammen med klassen. På hvilke måter kan Åndens gaver hjelpe
oss individuelt? Hvilke gaver har vært spesielt verdifulle for deg? (Hvis du
ønsker det, kan du be klassen fortelle om erfaringer der deres åndelige gaver
har styrket og velsignet dem.)

Eldste Dallin H. Oaks i De tolvs quorum har sagt at Åndens gaver «kan lede
oss til Gud. De kan skjerme oss mot Satans makt. De kan kompensere for
våre utilstrekkeligheter og rette på våre ufullkommenheter» («Spiritual Gifts»,
Ensign, sep.1986, s. 72).

Å hjelpe oss å tjene andre

Les L&p 46:11–12, 26 sammen med klassen. Les deretter følgende utsagn:

Eldste Orson Pratt i De tolv apostlers quorum sa en gang: «Åndelige gaver forde-
les blant Kirkens medlemmer, etter deres trofasthet, omstendigheter, naturlige
evner, plikter og kall, så medlemmene kan bli riktig undervist, bekreftet, full-
kommengjort og frelst» (Masterful Discourses and Writings of Orson Pratt, red.
N. B. Lundwall [1953], s. 571).

• Hvordan har en bestemt åndelig gave hjulpet deg å tjene andre? Hvordan har
du blitt velsignet ved andres åndelige gaver?

Som en del av denne diskusjonen, kan du ta med denne historien:

«Mens vi hadde det travelt med å gjøre klart til en julemiddag, strakte min
tenåringssøster seg spent inn i skapet etter porselenet med sølvkanter. Det
skjønne . . . settet var bestemors bryllupsgave til mor og far og ble bare brukt
ved spesielle anledninger. Men da min søster tok noen av de dyrebare taller-
kenene ut av skapet, dunket hun armen sin mot noe, og porselenet gled ut av
hendene hennes. Hennes desperate forsøk på å få tak i tallerkenene igjen var
forgjeves, og braket da porselenet gikk i knas mot gulvet, var like hjerteskjæ-
rende som uttrykket av hjelpeløs skrekk i ansiktet hennes.

Mors hender som holdt på med maten, stoppet midt i luften, og den muntre
praten i den travle familien stoppet, og vi ble stående urørlig i forskrekket stillhet.
Uten å snu seg for å se på skaden gled mor stille ut av rommet. Da . . . forsøkte
resten av oss å få opp farten igjen med våre plikter i forbindelse med julen.

Men ikke min søster. Hun sto urørlig, og en stor tåre rant nedover kinnet. Da
enda en tåre falt, fant hun mekanisk frem kosten og brettet og begynte å
sope opp de spredte bitene. Så la hun seg på kne og plukket langsomt opp de
større bitene og la dem forsiktig på støvbrettet.

Etter noen minutter kom mor inn på kjøkkenet igjen og slo armene sine
rundt sin sørgende datter. Min søster begynte å hulke høyt . . . Stille trøstet
[mor]: ‘Det er i orden, kjære. Mennesker er viktigere enn gjenstander.’

83

Leksjon 15



Mor fortalte meg senere at hun hadde gått inn i det andre rommet for å be
og ble velsignet med en fredfull følelse og fikk inspirasjon om hvordan hun
skulle trøste min søster. Den gaven av åndelig perspektiv som mor fikk den
juledagen, ble den dyrebareste gaven vår familie fikk» (Laura Russell Bunker:
«The Art of Perspective», Ensign, des. 1998, s. 54–55).

Hvis du ønsker det, kan dere drøfte hvilke av Åndens gaver som ville være til
hjelp i situasjonene nedenfor. La klassen igjen slå opp L&p 46:13–25.

a. En hjemmelærer kalles hjem til en av sine familier for å gi en prestedømsvel-
signelse.

b. En misjonær presiderer over en liten gren av Kirkens medlemmer.

c. En ung kvinne får i oppgave å undervise klassen sin i en leksjon.

d. En veileder i Det aronske prestedømme er ansvarlig for en gruppe diakoner
på overnattingstur da de får problemer.

e. En Hjelpeforenings-president fordeler besøkende lærerinner til søstrene i
menigheten eller grenen.

Å hjelpe oss å unngå å bli bedratt

• Les L&p 46:8 sammen med klassen. Hvordan kan Åndens gaver hjelpe oss å
unngå å bli bedratt eller utsatt for ond innflytelse?

3. Vi skulle søke Åndens gaver og dyrke dem.

Herren har sagt til oss: «Søk oppriktig etter de beste gaver, idet dere alltid husker
hvorfor de er gitt» (L&p 46:8).

• Hva kan vi gjøre for å finne ut hvilke åndelige gaver Gud har gitt oss?
(Svarene kan innbefatte at vi kan grunne på, be, faste og lese vår patriarkalske
velsignelse, etterleve budene og tjene andre. Se også sitatet nedenfor.) Hva
kan vi gjøre for å dyrke og utvikle de åndelige gaver vi har fått?

Profeten Joseph Smith har sagt at mange av Åndens gaver, som f.eks. visdom
eller den gave å helbrede, ikke er åpenbare før vi trenger dem. Han sa at «det
[ville] ta tid, om omstendighetene måtte oppstå, før alle disse gavene kunne
bli virksomme» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s.186).

• Hva kan vi gjøre for å søke Åndens gaver? (La klassen lese nedenstående
skriftsteder og finne ut hva de lærer oss om det å søke Åndens gaver.
Oppsummer opplysningene på tavlen.)

a. L&p 46:7, 30. (Spørre Gud og følge Åndens veiledning. Se også utsagnet av
president George Q. Cannon nedenfor.)

b. L&p 46:9. (Søk gaver til beste for andre, ikke av egoistiske grunner.)

c. L&p 46:31. (Gjør alt i Kristi navn.)

d. L&p 46:32. (Takk Gud for gavene han har gitt oss.)

e. L&p 46:33. (Praktiser alltid dyd og hellighet.)

President George Q. Cannon har sagt: «Hvis noen av oss er ufullkomne, er det
vår plikt å be om den gave som vil gjøre oss fullkomne. Har jeg ufullkommen-
heter? Jeg er full av dem. Hva er min plikt? Å be Gud gi meg de gaver som vil
rette på disse ufullkommenhetene. Hvis jeg er en sint mann, er det min plikt å
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be om nestekjærlighet, som er langmodig og vennlig. Er jeg en misunnelig
mann? Det er min plikt å søke nestekjærlighet, som ikke er misunnelig. Slik er
det med alle evangeliets gaver. De er ment for denne hensikt. Ingen burde si:
‘Å, jeg kan ikke for dette. Det er min natur.’ Vedkommende har ikke rett til å si
det, av den grunn at Gud har lovet å gi styrke for å rette på dette og for å gi
gaver som vil utrydde dem» (Millennial Star, 23. april 1894, s. 260).

Eldste Dallin H. Oaks har forklart hvordan hans mor anvendte prinsippet
med å søke Åndens gaver: «Etter å ha mistet sin mann var min mor ufullsten-
dig. Hvor hun ba om det hun trengte for å utføre sitt ansvar med å oppdra
sine tre små barn! Hun søkte, hun var verdig, og hun ble velsignet! Hennes
bønner ble besvart på mange måter, også ved at hun fikk åndelige gaver. Hun
hadde mange, men de troens gaver som jeg husker best, er tro, vitnesbyrd
og visdom. Hun var en mektig kvinne i Sion» (Ensign, sep. 1986, s. 72).

Konklusjon Oppfordre klassen til å søke Åndens gaver og bruke gavene de har fått, til å
tjene andre. Etter Åndens tilskyndelse kan du bære vitnesbyrd om sannhetene
dere har drøftet i leksjonen.

Flere 
undervisningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en eller flere av nedenstående idéer til å supp-

lere leksjonsopplegget.

1. Bruk åndelige gaver til å tjene andre

Hvis følgende bilder er tilgjengelige, kan du ta noen av dem, eller alle, med til
klassen: Ung pike taler i kirken (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 607),
Biskopen (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 611), Misjonærer forkynner
Jesu Kristi evangelium (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 612), Salving av
syke (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 613), Hjemmeundervisning
(bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 614) og Tjen hverandre (bildesettet
Kunst inspirert av evangeliet 615). Vis bildene ett for ett, og be klassen forklare
hvordan situasjonen på hvert av bildene viser behovet for Åndens gaver.

Be klassen tenke på sine ansvarsoppgaver. De kan f.eks. tenke over sitt ansvar
som foreldre, søsken, prestedømsledere eller ledere for hjelpeorganisasjoner,
eller hjemmelærere og besøkende lærerinner. Deretter ber du dem grunne på
følgende spørsmål stille hver for seg: Hvilke av Åndens gaver kan du søke for å
bli i stand til å tjene andre bedre?

2. Flere av Åndens gaver

• Eldste Bruce R. McConkie har sagt: «Åndens gaver kan ikke telles og er uende-
lig forskjellige. De som nevnes i det åpenbarte ord, er bare illustrasjoner»
(A New Witness for the Articles of Faith, s. 371). Kan du nevne noen åndelige
gaver i tillegg til dem som nevnes i L&p 46?

Eldste Marvin J. Ashton i De tolvs quorum har sagt at noen «ikke fullt så
iøynefallende gaver» bl.a. er «evnen til å kunne spørre, evnen til å lytte,
evnen til å gi akt på og følge den lille stemmen, . . . evnen til å unngå stridig-
heter, evnen til å være omgjengelig, . . . evnen til å søke rettferdighet, evnen
til å la være å dømme andre, evnen til å be Gud om veiledning, evnen til å
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være en 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).

3. Skjelne Åndens sanne gaver

Forklar at Satan kan forsøke å bedra mennesker med falske åndelige gaver.
Joseph Smith var bekymret over noen falske tilkjennegivelser av disse gaver
blant Kirkens medlemmer, så han spurte Herren og fikk en åpenbaring som
nå er nedtegnet som L&p 50.

For å hjelpe klassen å skjelne mellom sanne og falske åndelige gaver, kan dere
kanskje gjennomgå L&p 50:17–24. Understrek at hvis en gave er fra Gud, vil
den være oppbyggende og få oss til å føle glede. Den vil lede oss til å gjøre godt,
til å elske og tjene Gud og til å tro på Kristus. Hvis en åndelig tilkjennegivelse
ikke oppbygger, eller hvis den leder oss til å synde, er den ikke av Gud. Emnet å
unngå bedrag og ond innflytelse drøftes mer detaljert i leksjon 24.

4. Undervis ved Ånden

• Forklar at undervisning i evangeliet er en av Åndens gaver (Moroni 10:9–10).
Les deretter L&p 42:13–14 og 50:17–18 sammen med klassen. Hva vil det
si å undervise ved Ånden? Hvorfor er det viktig å undervise ved Ånden? (Se
2. Nephi 33:1, L&p 50:21–22 og sitatet nedenfor.)

I Kirkens instruksjonshåndbok står det: «En person kan undervise i dype sann-
heter, og klassens medlemmer kan engasjere seg i stimulerende diskusjoner,
men hvis ikke Ånden er til stede, vil ikke dette bli kraftig innprentet i sjelen»
(Bok 2–Ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene, s. 300).

• Hva kan lærere gjøre for å innby Ånden når de underviser? (se side viii i
denne boken.) Hva kan de som blir undervist, gjøre for å innby Ånden?

• Les L&p 43:8 og 88:122 sammen med klassen. Hvordan kan disse versene
gjelde vår Søndagsskole-klasse? (Understrek hvor viktig det er å undervise og
oppbygge hverandre.) Hvordan har du sett at undervisning og læring ved
Ånden hjelper oss å oppbygge hverandre og glede oss sammen?
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Formål Å hjelpe klassemedlemmene å styrke sitt ønske om å helligholde sabbatsdagen.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder:

Lære og pakter 59 og de andre skriftstedene i denne leksjonen.

2. Gjennomgå materialet for denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Hvis bildet Jesus ber i Getsemane er tilgjengelig, kan du forberede deg til å
bruke det i leksjonen (62175, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 227).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

• Hva føler du når du kommer inn i et tempel? (Hvis ikke klassemedlemmene
har vært i templet, kan du spørre hva de forventer å føle. I denne diskusjo-
nen setter du atmosfæren i templet opp mot atmosfæren i verden.)

• Les L&p 109:13 sammen med klassen. Hva gjør et tempel annerledes enn
andre steder? (Herren har helliggjort det. Det er hans hus.)

• Les 1. Mosebok 2:1–3 sammen med klassen. Forklar at dette er beretningen om
da Herren innstiftet sabbaten. Hva sier denne beretningen gjør sabbaten anner-
ledes enn andre dager? (Herren har helliggjort den. Sabbaten er hans dag.)

Forklar at denne leksjonen handler om sabbatsdagen. Påpek at vi på mange
måter kan «gå inn i» hver sabbatsdag med den samme ærbødighet som vi føler
når vi går inn i templet. Vi kan huske at Herren har helliggjort sabbaten og at
det er vårt privilegium å tilbe og tjene ham på hans dag.

Denne leksjonen inneholder mer materiale enn det er mulig å gjennomgå i én
klasseperiode. Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klasse-
medlemmenes behov.

1. Herren innstiftet sabbaten.

Forklar at Gud fastsatte mønstret for sabbaten da jorden ble skapt. Etter å ha
arbeidet seks dager hvilte han på den syvende og innviet den til en hellig dag
(1. Mosebok 2:2–3). Helt fra de tidligste tider har han befalt sine barn å hellig-
holde sabbatsdagen.

Diskusjon og
anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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• Les 2. Mosebok 20:8–11 og 31:13–17 sammen med klassen. Påpek at dette
budet gjentas mange andre ganger i Skriften. Hvorfor tror du budet om å
helligholde sabbatsdagen har vært så viktig gjennom tidene?

I vår evangelieutdeling har Herren igjen understreket hvor viktig sabbaten er.
Gjennom profeten Joseph Smith har Herren åpenbart at vi på denne dagen skal
vie vår andakt til ham ved å gå i kirken, ta del i nadverden og hvile fra vårt
arbeid (L&p 59:9–13).

2. Du skal vie din andakt til Gud ved å tilbe ham på Kirkens søndagsmøter.

• Herren har sagt: «Du [skal] gå til bønnens hus . . . på min hellige dag» (L&p
59:9). Hvorfor tror du det er viktig å komme sammen for å tilbe Gud på sabba-
ten? Hvordan er det å gå på Kirkens møter på søndagen til velsignelse for deg?

• President Gordon B. Hinckley har sagt at «ethvert nadverdsmøte burde være
en åndelig høytidsstund» og «en tid til åndelig fornyelse» (i Lys over Norge, apr.
1983, s. 80, 93). Hvordan kan vi oppnå dette? Hvordan kan vi gjøre vårt
opphold på andre søndagsmøter mer åndelig berikende? (Det kan vi ved å
komme med en tilbedende holdning, ved å komme i rett tid, ved å studere
det oppsatte leksjonsmaterialet på forhånd, ved å delta aktivt, ved å lytte
nøye, ved å søke å styrke andre, og ved ikke å kritisere talere eller lærere.)

President Spencer W. Kimball, Kirkens 12. president, har sagt: «Vi kommer ikke
til sabbatsmøtene for å bli underholdt, og heller ikke bare for å bli undervist. Vi
går for å tilbe Herren. Det er et individuelt ansvar, og hvis man ønsker å tilbe
Herren i ånd og sannhet, kan man gjøre det, uansett hva som blir sagt fra taler-
stolen, ved å være til stede på møtene, ta del i nadverden og tenke over
skjønnheten i evangeliet. Hvis møtet blir en fiasko for deg, har du sviktet.
Ingen kan tilbe for deg» («The Sabbath – A Delight», Ensign, jan. 1978, s. 4–5).

• Hva kan vi gjøre for å forberede oss til søndagsmøtene? Hvordan kan foreldre
hjelpe sine barn å få større utbytte av søndagsmøtene? (Be klassen fortelle
om erfaringer som har forbindelse med disse spørsmålene.)

• Hvordan kan musikk styrke våre søndagsmøter? (Se Salmer, s. IX–X.) Hvorfor
er det så viktig at vi alle synger salmene? (Se L&p 25:12.) Hvordan har du blitt
velsignet ved å synge salmene?

Eldste Boyd K. Packer i De tolvs quorum har gitt uttrykk for bekymring for at
«stadig flere av våre ledere og medlemmer ikke synger med i forsamlingen».
Deretter ga han dette råd: «Vi skulle synge Sions sanger, for de utgjør en
viktig del av vår tilbedelse» (i Lys over Norge, jan. 1992, s. 26).

• Hvordan kan vi på en meningsfylt måte være med på bønnene i menigheten
på søndagsmøtene?

• Hvorfor er ærbødighet viktig på Kirkens møter?

Eldste Boyd K. Packer har sagt at vi skulle være ærbødige i kirkesalen så vi
ikke forstyrrer «dem som strever for å opprette en fin åndelig kontakt». Han
advarte også og sa at ærbødighet «ikke [er] ensbetydende med absolutt still-
het. Vi må være tolerante overfor spebarn, ja, til og med enkelte utbrudd fra
en smårolling som blir geleidet ut» (i Lys over Norge, jan. 1992, s. 25, 26).
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President Gordon B. Hinckley har fortalt om en flau hendelse han opplevde
som misjonær:

«Vi holdt våre møter i rådhuset . . ., som vi leide. Det var harde gulv . . . Hver gang
en stol ble flyttet på, hørtes det godt. Men dette var ikke det verste med denne
situasjonen. Langt verre var alle grenens medlemmer som snakket sammen.

En gang inviterte vi en familie som vi hadde truffet mens vi var ute og lette
etter nye medlemmer. Meget forventningsfulle sto vi misjonærer i døren for
å ønske dem velkommen. Det var den vanlige gemyttlige tonen i hallen, med
medlemmer som snakket høylytt med hverandre. Da denne familien kom
inn i rommet, gikk de stille bort til noen stoler, knelte ned en stund og
fremsa en bønn med lukkede øyne. Deretter satte de seg med en ærbødig
holdning til alt bråket.

For å være helt ærlig følte jeg meg ganske beklemt. De hadde kommet til det
de betraktet som en gudstjeneste, og oppførte seg deretter.

Da møtet var slutt, gikk de stille ut, og da vi traff dem neste gang, fortalte de
skuffet om det de hadde opplevet, noe jeg aldri har glemt» (i Lys over Norge,
juli 1987, s. 38).

• Hvordan kan vi få bedre ærbødighet på Kirkens møter?

3. Du skal vie din andakt til Gud ved å ta del i nadverden.

Vis bildet av Jesus som ber i Getsemane.

• Herren har befalt oss å ta del i nadverden på sabbaten (L&p 59:9, 12). Hvorfor
er det viktig å ta del i nadverden hver søndag? (Se L&p 59:9, 3. Nephi 18:6–7
og nedenstående sitat.)

Eldste Joseph B. Wirthlin i De tolvs quorum har sagt: «Vinduer må pusses
med jevne mellomrom for å fjerne støv og skitt . . . Akkurat som jordiske
vinduer trenger stadig og grundig rengjøring, gjør også våre åndelighetsvin-
duer det . . . Ved å ta verdig del i nadverden for å fornye vår dåpspakt, får vi
klarere sikt på livets evige hensikt og guddommelige prioriteringer. Nadverds-
bønnene innbyr til selvransakelse, omvendelse og fornyet innsats idet vi er
villige til å huske vår Frelser, Jesus Kristus» (i Lys over Norge, jan. 1996, s. 77).

• Hvordan har du blitt velsignet ved å ta del i nadverden?

• Hvordan kan vi forberede oss til å ta del i nadverden? Hvordan kan foreldre
hjelpe sine barn å forberede seg til denne ordinansen? (Hvis du ønsker det,
kan dere drøfte hvordan man hjelper barn i forskjellige aldersgrupper.)
Hvordan får du hjelp til forberedelsen ved å synge nadverdssalmen? Hvordan
hjelper nadverdsbønnene deg å forberede deg? (Se L&p 20:77, 79.)

• Hvorfor må vi være verdige når vi tar del i nadverden? (Se 1. Korinterbrev
11:28–29, 3. Nephi 18:29, Mormon 9:29.)

• Hvordan kan vi holde vårt sinn og hjerte fokusert på Jesus mens vi tar del i
nadverden?

• Hvordan kan vi gjøre nadverdens ordinans mer meningsfylt for oss? (Under-
strek at denne ordinansen ikke bare skulle bli en vane eller rutine.) Hvordan
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kan vi styrke vårt engasjement for Frelseren de andre dagene i uken ved at vi
tar del i nadverden?

• På sabbaten tar vi ikke bare del i nadverden, men vi skulle også gi Herren
våre egne sakramenter og gaver (L&p 59:9, 12). Dette betyr at vi skulle
gi ofre som viser vår hengivenhet overfor ham. Hvilke ofre skulle vi gi?
(Se L&p 59:8, L&p 59:12, L&p 64:34, 97:8 og nedenstående sitat.)

Eldste M. Russell Ballard i De tolvs quorum har sagt:

«Etter sitt virke på jorden . . . sa Jesus til sine nephittiske apostler at han ikke
lenger ville godta brennoffer, men at hans disipler skulle ofre ‘et sønderknust
hjerte og en angrende ånd’ (3. Ne. 9:19–20. Se også L&p 59:8, 12). Istedenfor
å kreve våre dyr eller vårt korn, ønsker Herren nå at vi skal gi avkall på alt
som er ugudelig. Denne høyere praktiseringen av offerloven rekker helt inn i
et menneskes innerste sjel . . .

. . . Når vi overvinner våre egne egoistiske ønsker og setter Gud først i livet og
inngår pakt om å tjene ham uansett hva det måtte koste, etterlever vi offerlo-
ven» («The Law of Sacrifice», Ensign, okt. 1998, s.10–11).

4. Du skal vie din andakt til Gud ved å hvile fra ditt arbeid.

• I L&p 59:10 åpenbarer Herren at vi skulle «hvile fra [vårt] arbeide» på sabbats-
dagen (se også vers 13). Hva vil det si å hvile fra vårt arbeide? Hvordan viser
vi vår hengivenhet overfor Gud ved å hvile fra vårt arbeide?

• Som en del av hvilen fra vårt arbeide skulle vi avstå fra å kjøpe eller selge, dra
til forlystelsessteder og dyrke andre verdslige interesser på sabbaten (se Jesaja
58:13 og legg merke til uttrykkene «ikke driver ditt yrke» og «ikke går dine
egne veier»). Hvilke aktiviteter synes å ta sabbatens ånd bort fra deg? Kan du
nevne noen verdslige bekymringer som har en tendens til å forstyrre sabba-
ten? Hvordan kan vi frigjøre oss fra disse bekymringene?

Den presiderende biskop H. David Burton har sagt: «Jeg vet det er vanskelig,
spesielt for våre unge, å velge å helligholde sabbaten når idrettslagene som de så
gjerne vil være med i, regelmessig spiller kamper på søndagen. Jeg vet også at
det kan synes uvesentlig for mange som bare trenger et par ting på sabbaten, at
de tar en rask stopp ved en butikk og handler på søndagen. Men jeg vet også at
det å huske å helligholde sabbaten er et av de viktigste budene vi kan holde for
å forberede oss til å kunne motta Åndens hvisken» (i Liahona, jan. 1999, s.10).

• Å hvile fra vårt arbeid betyr ikke at vi skulle være uvirksomme. Nei, vi skulle
følge Frelserens eksempel og «gjøre godt på sabbaten» (Matteus 12:12. Se også
Lukas 13:10–17, Johannes 5:1–19). Hvilke aktiviteter føler du passer godt på
sabbaten? (Skriv svarene på tavlen.) Hvordan kan vi forbedre vår tid med
personlig tilbedelse på sabbaten?

President Spencer W. Kimball har sagt: «Sabbaten er en hellig dag da vi gjør
ting som er hellig og verdig. Å avholde seg fra arbeid og adspredelse er viktig,
men ikke tilstrekkelig. En riktig overholdelse av sabbaten krever at våre
tanker og handlinger er oppbyggende, og dersom vi bare driver dank og ikke
gjør noe som helst på sabbaten, bryter vi den. En som overholder sabbaten,
vil være på sine knær i bønn, han vil tilrettelegge leksjoner, studere evange-
liet, meditere, besøke syke og sorgfulle, skrive brev til misjonærer, ta en hvil,
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lese oppbyggende litteratur og være til stede på alle de møter som han eller
hun ventes å være til stede på» (i Lys over Norge, juli 1978, s. 4–5).

• Hvordan kan vi avgjøre hva som er passende for oss å gjøre på sabbaten?
(Svarene kan innbefatte å påse at våre aktiviteter hedrer Gud, er åndelig
oppløftende, gir troen næring, styrker familien, hjelper eller velsigner andre,
og er noe annet enn verdens daglige aktiviteter.)

• Kan du nevne noen måter hvorpå vi kan styrke vår familie på sabbaten?
Hvordan kan foreldre hjelpe sine barn å nyte sabbaten og helligholde den? (Se
sitatene nedenfor. Be klassen fortelle om personlige erfaringer som har forbin-
delse med disse spørsmålene. Utfordre klassemedlemmene til å velge én
bestemt måte de vil benytte for å gjøre sabbaten mer meningsfylt for familien.)

President Gordon B. Hinckley har sagt: «La de siste-dagers-hellige være
hjemme, undervise familien, lese i Skriften, gjøre det som er sunt og vakkert
og kommunisere med Herren på sabbatsdagen» («Excerpts from Recent
Addresses of President Gordon B. Hinckley», Ensign, juli 1996, s. 73).

President Hinckley har også gitt dette råd: «Nå ønsker ikke jeg å være snerpet.
Jeg ønsker ikke at dere skal låse barna inn i huset og lese i Bibelen for dem
hele ettermiddagen. Bruk fornuft. Vær forsiktig. Men gjør denne dagen til en
dag da dere kan sitte ned sammen med familien og snakke om hellige og
gode ting» (Teachings of Gordon B. Hinckley, s. 559–60).

Det første presidentskap ga følgende råd da de kunngjorde den samordnede
møteplanen i 1980:

«Det vil bli lagt større ansvar på de enkelte medlemmer og familier for å
bruke sabbatsdagen riktig. Det vil bli mer tid til personlig studium av Skriften
og familiesentrert studium av evangeliet . . .

Det forventes at denne nye planen for møter og aktiviteter vil føre til større
åndelig vekst for Kirkens medlemmer» (Church News, 2. feb. 1980, s. 3).

• Sabbaten skulle være en bønnens dag (L&p 59:14). På hvilke måter kan vi
være mer ydmyke denne dagen? Hvordan kan vi gjøre våre bønner mer
meningsfylt?

• Kan du nevne noen utfordringer med hensyn til å gjøre sabbatsdagen så
meningsfylt som du ønsker? Hvordan arbeider du for å overvinne disse utfor-
dringene? Hvordan kan omhyggelig planlegging hjelpe deg å eliminere eller
greie disse utfordringene?

5. Herren velsigner dem som helligholder sabbatsdagen.

• Les L&p 59:9, 13, 15–17 sammen med klassen. Hvilke velsignelser lover
Herren dem som helligholder sabbatsdagen? (Skriv svarene på tavlen.)

• Hvordan hjelper helligholdelse av sabbaten oss å være «ubesmittet av
verden»? (L&p 59:9. Svarene kan innbefatte at det hjelper oss å omvende oss,
fornye våre dåpspakter og fokusere våre tanker på Gud og det som er av evig
verdi, istedenfor det som hører verden til.)

• Hvordan får vi ved å helligholde sabbaten hjelp til å motta en fullkommen
glede, som Herren lover oss i L&p 59:13? Hvordan har riktig overholdelse av
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sabbaten hjulpet deg å føle deg fysisk og åndelig styrket? Hvordan har det
hjulpet deg å være mer produktiv de andre dagene i uken?

• Herren har lovet at de som helligholder sabbaten, skal få «jordens fylde» og
«de gode ting som kommer av jorden» (L&p 59:16–17. Se også Jesaja 58:14).
Hvordan har du sett dette løftet oppfylles?

• Kan du nevne noen andre måter du og din familie har blitt velsignet på når
dere har helligholdt sabbatsdagen?

• Herren har åpenbart at sabbaten skulle være en dag med «glede» (L&p 59:14).
Jesaja sa at vi skulle «kalle sabbaten en lyst» (Jesaja 58:13). Har du noen gang
syntes sabbaten virket mer som en dag med restriksjoner enn en lyst?
Hvordan kan vi gjøre sabbatsdagen til en dag med glede og «en lyst»? (Én
måte er ved å fokusere på det vi skulle istedenfor det vi ikke skulle gjøre.)

Konklusjon Oppfordre klassemedlemmene til å se nærmere på hvordan de bedre kan hellig-
holde sabbaten. Bær vitnesbyrd om at når de helligholder denne dagen, vil
Herren velsigne dem med større åndelig styrke og glede.

Flere 
undervisningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en av nedenstående aktiviteter, eller begge, til

å supplere det foreslåtte leksjonsopplegget.

1. Forslag til hjelp for dem som må arbeide på søndag

Forklar at Kirkens medlemmer skulle gjøre hva de kan for å velge en arbeids-
plass der det ikke kreves at de må arbeide på søndag. Men det kan være anled-
ninger da en arbeidsgiver krever at man må utføre søndagsarbeid. Spør om
noen i klassen kan huske en slik anledning for dem selv eller et annet familie-
medlem. Drøft hvordan man kan bevare sabbatens ånd så mye som mulig
under slike omstendigheter. Foreslå for klassemedlemmene at de forteller sine
arbeidsgivere om sitt ønske om å ha sabbaten som en helligdag. (Hvis du under-
viser ungdom, se brosjyren Til styrke for ungdom, side 32–33 [36550 170].)

2. Herren velsigner oss kollektivt når vi helligholder sabbaten

I tillegg til å velsigne oss individuelt når vi helligholder sabbaten, velsigner
Herren oss også kollektivt. Han kan f.eks. velsigne oss som kirke eller som
samfunn. Dette understreker behovet for at vi står sammen om å helligholde
sabbatsdagen.

• Hva fører likegyldighet til når det gjelder å helligholde sabbaten? Hvordan
har deres eget samfunn nytt godt av eller blitt berøvet velsignelser basert på
helligholdelse av sabbaten?

92



Formål Å hjelpe klassemedlemmene å styrke sitt ønske om å betale full tiende og etter-
leve fasteloven.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder:

a. Lære og pakter 59:13–14, 21, 119, 120.

b. Jesaja 58:6–12, Malaki 3:8–12 eller 3. Nephi 24:8–12, Matteus 6:16–18 eller
3. Nephi 13:16–18 (supplerende skriftsteder).

2. Gjennomgå materialet for denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, tar du en mynt med deg til
klassen.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Vis en mynt.

• Hva kan denne mynten representere?

Gi klassen anledning til ganske korte svar. Påpek deretter at avhengig av
hvordan mynten brukes, kan den representere meget forskjellige ting og begre-
per. Den kan f.eks. representere materiell eiendom, makt, grådighet eller livets
beskjedne nødvendigheter.

Som avslutning på denne diskusjonen understreker du at hvis penger brukes på en
bestemt måte, selv i små beløp, kan de representere vårt ønske om å bidra til å
bygge opp Guds rike. De kan representere vår omsorg for andre. Og de kan repre-
sentere vår tro, lydighet og kjærlighet til Herren. Forklar at denne leksjonen drøfter
hvordan vi kan bygge opp riket og tjene andre ved å betale tiende og fasteoffer.

Denne leksjonen inneholder mer materiale enn det er mulig å gjennomgå i én
klasseperiode. Velg i ydmykhet skriftstedene, spørsmålene og annet leksjonsma-
teriale som best vil dekke klassens behov.

Diskusjon og
anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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1. Herren har befalt oss å betale tiende. Han har lovet store velsignelser til
dem som følger dette budet.

Herrens definisjon av tiende

• Profeten Joseph Smith mottok en åpenbaring om tiende 8. juli 1838 i Far
West i Missouri. Les L&p 119:3–4 sammen med klassen. Hva er Herrens defi-
nisjon av tiende, ifølge disse versene?

Les følgende utsagn for å hjelpe klassen å forstå hva full tiende er:

Det første presidentskap har gitt følgende definisjon av tiende: «Det enkleste
utsagn vi kjenner til, er det Herren selv har sagt, nemlig at Kirkens medlem-
mer skulle betale ‘en tiendedel av alle sine årlige inntekter’, og det er å forstå
som inntekten. Ingen kan rettferdiggjøres i å si noe annet enn dette» (Brev
fra Det første presidentskap, 19. mars 1970).

President Joseph Fielding Smith i De tolvs quorum har forklart: «Det er
bemerkelsesverdig hvor mange unnskyldninger og tolkninger man kan finne
på med hensyn til hva tiendedelen utgjør . . . Det står imidlertid skrevet at
med det samme mål som vi måler med, skal vi måles igjen. Hvis vi opptrer
gjerrig overfor Herren, vil han kunne være gjerrig mot oss, eller med andre
ord, holde tilbake sine velsignelser» (Church History and Modern Revelation,
2 bind [1953], 2:92).

Herrens løfter til tiendebetalere

• Les Malaki 3:8–9 eller 3. Nephi 24:8–9 sammen med klassen. På hvilke måter
«rane[r vi] fra Gud» hvis vi ikke betaler tiende og offergaver? (Hvis du ønsker det,
kan du la klassen lese L&p 59:21 og 104:14 mens de drøfter dette spørsmålet.)

• Les Malaki 3:10–12 eller 3. Nephi 24:10–12 sammen med klassen. Hva lover
Herren dem som betaler tiende? (Skriv klassens svar på tavlen.)

Eldste John A. Widtsoe i De tolvs quorum talte om åndelige velsignelser som
vi får når vi betaler tiende:

«En tiendebetaler oppretter samfunn med Herren. Dette er den lykkeligste
belønning. Overholdelse av tiendeloven, som en hvilken som helst annen
lov, gir en dyp, indre glede, en tilfredsstillelse og forståelse som man ikke kan
gjøre seg fortjent til på noen annen måte. Mennesket blir på en virkelig måte
en partner, selv om det er en beskjeden partner, med Herren i det enorme,
evige programmet som er opprettet for menneskets frelse. Sannhetens prin-
sipper blir lettere å forstå, og det blir lettere å etterleve dem. Det opprettes en
ny nærhet mellom mennesket og dets Skaper. Det blir lettere å be. Tvilen blir
borte. Troen går fremover. Sikkerhet og mot oppmuntrer sjelen. Den åndelige
følelse skjerpes, den evige røst høres klarere. Mennesket blir mer som sin
Fader i himmelen» (i Deseret News, 16. mai 1936, Church Section, s. 5).

Følgende historie, som er blitt fortalt av eldste Dallin H. Oaks i De tolvs
quorum, illustrerer hvordan vi kan motta timelige velsignelser når vi betaler
tiende:

«Under Den annen verdenskrig forsørget min mor, som var enke, sine tre
små barn på en mager lærerlønn. Da jeg ble bevisst at vi måtte unnvære
enkelte ønskverdige ting fordi vi ikke hadde nok penger, spurte jeg min mor
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hvorfor hun betalte så mye av sin lønn i tiende. Jeg har aldri glemt hennes
forklaring: ‘Dallin, det er kanskje enkelte mennesker som kan greie seg uten å
betale tiende, men det gjør ikke vi. Herren har valgt å ta far bort og la meg
oppdra dere barn. Det kan jeg ikke gjøre uten Herrens velsignelser, og jeg får
disse velsignelsene ved å betale en ærlig tiende. Når jeg betaler tiende, har jeg
Herrens løfte om at han vil velsigne oss, og vi er avhengige av disse velsig-
nelsene hvis vi skal greie oss’» (i Lys over Norge, juli 1994, s. 34).

• Hvordan har du blitt velsignet når du har etterlevd tiendeloven? (Be klassen
fortelle hvordan de har blitt velsignet åndelig eller timelig.)

Grunner til å betale tiende

Understrek at vi skulle betale tiende fordi vi elsker Herren og har tro på ham,
ikke bare fordi vi trenger velsignelser.

• Hvordan viser vår tiendebetaling at vi elsker Herren? Hvordan virker den inn
på vårt forhold til ham?

• Eldste Joseph B. Wirthlin i De tolvs quorum har sagt at «å betale tiende har
mindre å gjøre med penger, men mer med tro» (i Lys over Norge, juli 1990, s.
29). På hvilken måte handler tiende mer om tro enn om penger?

• Hvorfor er det av og til en utfordring å betale tiende? Hva kan vi gjøre for å
overvinne den utfordringen? (Be klassen fortelle om situasjoner der de eller
noen de kjenner har måttet overvinne utfordringer for å betale tiende.)

Bruk av tiendemidler

• Hvem bestemmer hvor tiendemidler skal brukes? (Se L&p 120. Legg merke til
at uttrykket «biskopen og hans råd» i denne åpenbaringen refererer til Det
presiderende biskopsråd. Uttrykket «høyråd» refererer til De tolv apostlers
quorum. Det første presidentskap, De tolvs quorum og Det presiderende
biskopsråd utgjør rådet for disponering av tiendemidler.)

President Gordon B. Hinckley har talt om hvilken dyp respekt rådet for dispone-
ring av tiendemidler har for tiendemidler:

«På skapet bak skrivebordet mitt har jeg en enkes skjerv som jeg fikk i Jerusalem
for mange år siden, som en påminnelse, en stadig påminnelse, om hvor hellige
midlene er som vi arbeider med. De kommer fra enker, de er deres bidrag såvel
som tiende fra de rike, og de skal brukes med omhu og varsomhet til Herrens
formål. Vi behandler dem forsiktig og trygger dem og forsøker på alle mulige
måter å påse at de brukes slik som vi føler at Herren vil at de skal brukes til å bygge
opp hans verk og til å gjøre mennesker bedre» (i Lys over Norge, jan. 1997, s. 51).

• Hva brukes tiendemidlene til?

Eldste Dallin H. Oaks har forklart: «[Tienden] brukes til å bygge og vedlike-
holde templene og møtehusene, til å drive vårt verdensomspennende misjo-
nærarbeid, til å oversette og utgi hellig skrift, til å skaffe ressurser til å forløse
de døde, til å finansiere religionsundervisning og til å støtte andre formål
i Kirken i henhold til de utpekte Herrens tjeneres råd» (i Lys over Norge,
juli 1994, s. 36).

95

Leksjon 17



Be klassen reflektere over eldste Oaks’ utsagn og tenke over hvordan de har blitt
velsignet på grunn av templer, møtehus, misjonærarbeidet, Skriften, arbeidet
for å forløse de døde og Seminar eller Institutt. Understrek at de største velsig-
nelser vi kan få, er direkte knyttet til at vi etterlever tiendeloven. Når vi tenker
over disse velsignelsene, kan vi se at Herren virkelig «åpne[r] himmelens luker
. . . Og øse[r] ut velsignelser over dere i rikelig mål» (Malaki 3:10. Se også
3. Nephi 24:10).

2. Herren har befalt oss å faste og betale et rundhåndet fasteoffer.

Forklar at en annen lov som Herren har gjengitt i de siste dager, er fasteloven.
Vi etterlever denne loven ved at vi som kirke faster en gang i måneden, vanlig-
vis den første søndagen i måneden. Vi har fått instruksjoner om at en behørig
faste er å avstå fra mat og drikke to måltider i trekk og gå på faste- og vitnes-
byrdsmøtet. Hvis du ønsker det, kan du påpeke at vi i tillegg til å faste på faste-
dagen kan faste en rimelig tid når vi måtte føle et spesielt behov for å gjøre det.

Understrek at faste er mer enn bare å gå uten mat. Faste kan gi stor glede når vi
faster med et formål, forbereder oss til fasten og ber. Skriv på tavlen Formål,
Forberedelse, Bønn.

• Kan du nevne noen formål med faste? (Svarene kan innbefatte at vi kan faste
for å komme nærmere Herren, motta veiledning, øke vår åndelige styrke,
ydmyke oss, legge våre legemlige lyster under ånden, overvinne fristelse eller
svakhet, styrke vårt vitnesbyrd og be Herren velsigne andre.) På hvilke måter
har faste med et formål gitt dine faster mening?

• Kan du nevne noe vi kan gjøre for å forberede oss til å faste? På hvilken måte
er vår faste mer meningsfylt når vi forbereder oss til den?

• Vi skulle be når vi begynner en faste, under fasten og når vi avslutter fasten.
Hvorfor er det viktig å be når vi faster?

• Les L&p 59:13–14 og Matteus 6:16–18 eller 3. Nephi 13:16–18 sammen med
klassen. Hvordan sier disse skriftstedene at vi skulle opptre når vi faster?
Hvorfor tror du det settes likhetstegn mellom faste og glede? Hva har du gjort
for å gjøre fasten til en glede?

Forklar at en riktig faste på fastesøndag innbefatter å gi et rundhåndet fasteoffer
for å bidra til omsorg for de trengende. Fasteoffer brukes først til å hjelpe folk i
menigheten og staven der medlemmene bor. Biskoper kan bruke disse midlene
til å sørge for mat, husly, klær og annen livsnødvendig hjelp til de trengende.

• Hvorfor er det å gi fasteoffer en viktig del av det å etterleve fasteloven?
(Svarene kan innbefatte at vi ved å gi fasteoffer tjener andre og viser kjærlig-
het til de trengende.)

• Hvor rundhåndet skulle vi være når vi betaler fasteoffer?

President Spencer W. Kimball har sagt: «Av og til har vi vært gjerrige og regnet
ut at vi hadde ett egg til frokost og at det kostet oss så mange kroner, og så gir
vi dette til Herren. Jeg tror at når vi er velstående, som mange av oss er, burde
vi være meget, meget rundhåndet . . . og gi, ikke bare beløpet vi sparer ved å
faste over to måltider, men kanskje mye, mye mer – ti ganger mer når vi har
anledning til å gjøre det» (i Det aronske prestedømme – kursbok 3, s. 74).
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• Kan du nevne noen av konsekvensene når vi betaler et rundhåndet fasteof-
fer? (Se Jesaja 58:6–7 og sitatet nedenfor.)

President Gordon B. Hinckley har sagt: «Tenk på hva som ville skje om disse
prinsipper for faste og fasteoffer ble fulgt over hele verden. De sultne ville få
mat, de nakne klær, de hjemløse ly. Skattebyrden ville bli lettere. Giveren
ville ikke lide, men ville bli velsignet ved å avstå fra litt. Det ville vokse frem
en ny omtanke og uselviskhet i menneskers hjerter overalt» (i Lys over Norge,
juli 1991, s. 55).

• Les Jesaja 58:8–12 sammen med klassen. Hva har Herren lovet dem som
retter seg etter fasteloven? På hvilke måter har faste hjulpet deg? Hva kan vi
gjøre for å bli mer flittige til å etterleve fasteloven?

Konklusjon Understrek at når vi trofast betaler tiende, bidrar vi til å bygge opp Guds rike. Å
betale et rundhåndet fasteoffer er én mulighet vi har til å vise at vi er disipler av
Frelseren, som sa: «Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det
gjorde dere mot meg» (Matteus 25:40).

Oppfordre klassen til å betale en ærlig tiende og etterleve fasteloven. Bær vitnes-
byrd etter Åndens tilskyndelse.

Flere 
undervisningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en eller flere av nedenstående idéer til å supp-

lere leksjonsopplegget.

1. Gruppediskusjoner og -presentasjoner

Del klassen i fire små grupper. Gi hver gruppe i oppgave å lage en presentasjon
basert på skriftstedene og spørsmålene i hver del av leksjonen.

2. Gjør tiende og offergaver til din første økonomiske forpliktelse

Les følgende råd fra eldste Marvin J. Ashton i De tolvs quorum:

«God økonomisk styring begynner i ethvert siste-dagers-hellig hjem med at
man betaler en ærlig tiende. Hvis tiende og fasteoffer er de første forpliktelser vi
innfrir hver gang vi mottar lønn, vil vår trofasthet overfor dette viktige prinsip-
pet i evangeliet styrkes, og sannsynligheten for dårlig økonomisk styring vil
reduseres. Ved at vi villig betaler tiende til Ham som ikke kommer for å kontrol-
lere oss hver måned, vil vi og våre barn lære å bli ærligere overfor dem som er i
vår umiddelbare nærhet» (Sammen om pengene – Veiledning i familieøkonomi
[brosjyre, 1992], s. 3).

3. Gi heller enn å motta

Gi alle i klassen et papirark og en penn eller blyant. Be dem skrive hvordan de
vanligvis bruker pengene sine. Oppfordre dem til å notere sine vaner med
hensyn til pengebruk den neste måneden og deretter vurdere hvor mye mer
rundhåndet de kan være mot de trengende.

• Hvordan kan Kirkens ungdom hjelpe de fattige og de trengende? (Hvis du
underviser ungdom, kan du oppfordre dem til å yte tjeneste og betale fasteof-
fer. Du kan også påpeke at bærere av Det aronske prestedømme ofte hjelper
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biskopen med timelige saker som å samle inn fasteoffer.) Hva kan foreldre
gjøre for å oppmuntre sine barn til å hjelpe de fattige og de trengende?

4. «Gud elsker en glad giver» (2. Korinterbrev 9:7)

• Les 2. Korinterbrev 9:6–8 sammen med klassen. Hvordan kan vi følge dette
rådet når vi betaler tiende og offergaver? Hvorfor er vår holdning og motiva-
sjon viktig når vi betaler tiende og offergaver?

5. Følg Frelserens eksempel når du faster

Forklar at vi kan lære mye av Frelserens eksempel da han fastet i ørkenen:

a. I Joseph Smiths oversettelse står det at mens Jesus fastet, hadde han samfunn
med Gud (se Joseph Smiths oversettelse av Matteus 4:2).

b. Da Frelserens faste var over, motsto han Satans fristelser og «i Åndens kraft
vendte Jesus tilbake til Galilea» (Lukas 4:2–14. Se også Matteus 4:3–11). Ved å
faste kan vi få åndelig styrke.

6. Faste for å gi uttrykk for takknemlighet

I en generalkonferanse-tale leste president Gordon B. Hinckley et brev skrevet av
en kvinne som ga uttrykk for sin takknemlighet overfor Herren. Brevskriveren sa:
«De fleste ganger jeg faster, gjør jeg det i takknemlighet» (i Lys over Norge, jan.
1995, s. 57). Gi klassen del i følgende eksempler på faste «i takknemlighet»:

I Nauvoo i Illinois ble profeten Joseph Smith 26. desember 1842 uberettiget
arrestert og innkalt til Springfield i Illinois. Anklagene mot ham ble avvist 6.
januar 1843, og han fikk vende tilbake til Nauvoo. For å feire dette erklærte De
tolvs quorum «en dag med ydmykhet, faste, pris, bønn og takksigelse» (History
of the Church, 5:209, 244, 248).

En mor var redd for at hennes sønn, som var på heltidsmisjon, ikke hadde et
vitnesbyrd som var sterkt nok til å hjelpe ham gjennom den vanskelige tiden
han kunne komme ut for. Så fikk hun nyheter om hans suksess på misjonen.
Med hjertet fylt av takknemlighet fastet hun med det eneste formål å takke
Herren for at hennes sønn ønsket å være en eksemplarisk misjonær. Da hennes
sønn ble klar over morens faste i takknemlighet, ga han det løfte at han skulle
arbeide enda hardere for å bli den misjonæren som moren så for seg.

Be klassen tenke over hva slags følelser de kunne hatt hvis de fastet ene og
alene i den hensikt å uttrykke sin takknemlighet overfor Herren. Foreslå at de
kan vie en nær forestående faste til å uttrykke takknemlighet overfor Herren.
Oppfordre dem til å skrive i dagboken om sin erfaring.

7. Videopresentasjoner

Hvis Lære og pakter – Videopresentasjoner (56912 170) er tilgjengelig, kan du over-
veie å vise «Himmelens sluser», et segment på 11 minutter, under diskusjonen
om tiende.

Hvis Familiens hjemmeaften – Videosupplement (56736 170) er tilgjengelig, kan du
overveie å vise «Fasteloven», et segment på 4 minutter.
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Formål Å hjelpe klassen å forstå templenes betydning og oppfordre dem til selv å søke
templets velsignelser.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 95, 109, 110.

b. Vår arv, side 32–35.

2. Gjennomgå materialet for denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Hvis følgende materiell er tilgjengelig, kan du forberede deg til å bruke det i
leksjonen: Bilder av Kirtland tempel (62431, bildesettet Kunst inspirert av
evangeliet 500) og et annet tempel.

4. Gjør forberedelser til å la klassen synge «Guds ånd som en ild» hvis du plan-
legger å bruke den i leksjonen (Salmer, nr. 2). Alternativt kan du be en i
klassen eller en gruppe klassemedlemmer forberede seg til å synge den.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Skriv følgende spørsmål på tavlen så klassen kan se dem når de kommer inn i
rommet:

Hvor mange templer ble bygd av Herrens paktsfolk før denne evangelieutdelingen?

Hvor mange templer ble bygd eller planlagt på profeten Joseph Smiths tid?

Uten å be om diskusjon av disse spørsmålene forklarer du at vi bare kjenner til
fire templer som ble bygd av Herrens paktsfolk før denne evangelieutdeling. Det
første var templet som ble bygd på Salomos tid, som også ble gjenoppbygd to
ganger og til forskjellige tider var kjent som Serubbabels tempel og Herodes’
tempel. De andre tre er nevnt i Mormons bok: templet som Nephi bygde (2.
Nephi 5:16), templet i Zarahemlas land, som kong Benjamin holdt sin siste tale
fra (Mosiah 1:10, 2:1), og templet i landet Bountiful, der folket samlet seg før
den oppstandne Herren kom til dem (3. Nephi 11:1).

Forklar at fem templer ble bygd eller planlagt bygd mens profeten Joseph Smith
levde – i Kirtland, Independence, Far West, Adam-ondi-Ahman og Nauvoo.

• Hvor mange templer er nå bygd eller under oppføring?

Understrek at profeten Joseph Smith var en tempelbygger. Det var gjennom
ham Malakis profeti om Elijahs tilbakekomst ble oppfylt (Malaki 4:5–6, L&p

Oppmerksom-
hetsvekker
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110:13–16). Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fortsetter å være en tempel-
byggende kirke.

Denne leksjonen drøfter Kirtland tempel, det første templet som ble bygd i
denne evangelieutdelingen.

Denne leksjonen inneholder mer materiale enn det er mulig å gjennomgå i én
klasseperiode. Velg i ydmykhet det materialet som best vil dekke klassemedlem-
menes behov.

1. Herren befalte de hellige å bygge Kirtland tempel.

Gjennomgå og drøft L&p 95. Forklar at templer er en viktig del av Jesu Kristi
evangelium. I desember 1832 befalte Herren de hellige å bygge et tempel i Kirt-
land i Ohio (L&p 88:119, 109:2. Vis bildet av Kirtland tempel). Fem måneder
senere hadde de hellige gjort lite for å følge denne befalingen, så Herren krevde
at de skulle omvende seg og påskynde arbeidet (L&p 95). Fire dager senere
begynte menn å kjøre sten og grave grøfter som forberedelse til å bygge templet.

• Les L&p 95:3–4, 8–9, 16–17, 109:5, 8 sammen med klassen. Hva lærer disse
versene oss om formålene med å bygge Kirtland tempel? (Oppsummer klas-
sens svar på tavlen. Forklar at Kirtland tempel ikke var som dagens templer,
der frelsende ordinanser utføres for levende og døde. Herren gjenga tempel-
ordinansene noen år senere mens de hellige var i Nauvoo.)

• Hva åpenbarte Herren for Joseph Smith om hvordan Kirtland tempel skulle
bygges? (Se L&p 95:13–17 og sitatene nedenfor.)

Noen av arbeiderne foreslo at de skulle bygge templet av tømmer eller bord.
Men Joseph Smith svarte: «Skal vi . . . bygge et hus for vår Gud av tømmer?
Nei. Jeg har en plan over Herrens hus som han selv har gitt, og av denne vil
dere snart se forskjellen mellom våre kalkulasjoner og hans oppfatning av det
hele» (sitert i Lucy Mack Smith: History of Joseph Smith, red. Preston Nibley
[1958], s. 230).

Herren åpenbarte sine planer for Kirtland tempel i et syn til Det første presi-
dentskap (Joseph Smith, Sidney Rigdon og Frederick G. Williams). President
Frederick G. Williams fortalte at de knelte ned sammen i bønn, og en modell
av bygningen «viste seg innenfor synsvidde . . . Etter at vi hadde sett nøye på
det utvendige, virket det som bygningen kom rett over oss.» Da templet sto
ferdig, sa Frederick G. Williams at det så ut nøyaktig som det hadde vært i
synet. (I The Revelations of the Prophet Joseph Smith, red. Lyndon W. Cook
[1981], s.198).

Hvis du ønsker det, kan du påpeke at Det første presidentskap, ved hjelp av
åpenbaring, bestemmer når og hvor det skal bygges templer.

2. De hellige ble velsignet for sine store ofre for å bygge templet.

• Forklar at Kirtland tempel var det første templet som ble bygd i denne evan-
gelieutdeling. Kan du nevne noen av utfordringene og ofrene i forbindelse
med byggingen av templet? (Se L&p 109:5 og Vår arv, side 32–34).

• Hvordan ble de hellige velsignet for sine ofre for å bygge Kirtland tempel?
(Se Vår arv, side 34–35.)

Diskusjon og
anvendelse
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• Hva har du sett medlemmer av Kirken ofre for å motta templets velsignelser eller
utføre tempelarbeid? Kan du nevne noe vi kan ofre for å utføre tempelarbeid?

Kirtland tempel. Dette var det første templet som ble bygd i denne evangelieutdelingen, innviet i
1836.

3. Joseph Smith innvier Kirtland tempel.

Den 27. mars 1836 innviet profeten Joseph Smith Kirtland tempel. Innvielses-
bønnen, som Herren åpenbarte, er nedtegnet i L&p 109. Innvielsesmøtet varte
syv timer og ble ledsaget av en stor utgytelse av Ånden. Det besto av innvielses-
bønn, salmesang, vitnesbyrd, nadverden, prekener og en høytidelig forsamling
der medlemmene oppholdt Joseph Smith og andre ledere for Kirken. Møtet ble
avsluttet med at de hellige ga hosianna-ropet – løftet hendene over hodet og
ropte tre ganger: «Hosianna, hosianna, hosianna til Gud og Lammet, amen,
amen og amen» (History of the Church, 2:427–28).

Hvis du ønsker det, kan du la elevene synge «Guds ånd som en ild» (Salmer,
nr. 2), som ble sunget ved innvielsen av Kirtland tempel. Alternativt kan du be en
i klassen eller en gruppe klassemedlemmer som har fått oppgaven, synge den.

• Hvorfor innvier vi templer? På hvilken måte er templer annerledes når de er
innviet? Hvis noen i klassen har vært med på en tempelinnvielse, kan du be dem
fortelle om noen av sine tanker og inntrykk i forbindelse med opplevelsen.

• Hvilke åndelige tilkjennegivelser fant sted under innvielsen av Kirtland
tempel? (Se Vår arv, side 34.)

• Forklar at profeten i innvielsesbønnen understreket noen ansvarsoppgaver
Kirkens medlemmer har med hensyn til templer. Hvilke ansvarsoppgaver
understreket han? (Noen av dem skisseres i skriftstedene nedenfor. Velg noen
skriftsteder som klassen kan lese og drøfte. Oppsummer svarene på tavlen.)
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a. L&p 109:7, 14. (Vi skulle flittig søke å lære ved studium og ved tro.) Hvorfor
er dette et viktig ansvar i forbindelse med templer?

b. L&p 109:9, 17–19. (Vår inngang, vår utgang og våre hilsener må være i
Herrens navn.) Hvordan kan vi utføre dette ansvaret?

c. L&p 109:20–21. (Vi må være rene for å komme inn i templet.) Hvorfor er
det nødvendig at vi er verdige når vi går inn i templet? (Se L&p 97:15–17.)
Hvordan bekrefter vi at vi er verdige til å gå inn i Herrens hus? (I intervjuer
for å få tempelanbefaling.)

d. L&p 109:23. (Når vi drar fra templet, skulle vi bære evangeliets store
budskap ut til jordens ender.) Hvordan kan vi få inspirasjon til å gjøre
dette ved å gå i templet?

• Forklar at profeten i innvielsesbønnen ba om mange store velsignelser.
Hvilke velsignelser ba han om? (Noen av disse velsignelsene er skissert i
skriftstedene nedenfor. Velg noen skriftsteder som klassen kan lese og drøfte.
Oppsummer svarene på tavlen.)

a. L&p 109:15. (At Herrens folk kunne motta en fylde av Den hellige ånd.) Be
klassen fortelle hvordan tempelbesøk har økt Åndens innflytelse over dem.

b. L&p 109:22. (At Herrens folk måtte gå fra templet iført kraft og voktet av
engler.) Be klassen fortelle om opplevelser der de har følt seg iført kraft
etter å ha vært i templet.

c. L&p 109:25–26. (At hverken våpen eller ugudelighet skulle lykkes mot
Herrens folk.) På hvilken måte beskytter tempelbesøk oss mot det onde?

d. L&p 109:32–33. (At Herren måtte befri sitt folk fra lidelsens åk.) Hvordan
har tempelbesøk hjulpet deg å overvinne eller utstå lidelse?

e. L&p 109:36–37. (At Ånden måtte utgytes som på pinsedagen. Se Ap.gj.
2:1–4.) En oppfyllelse av denne delen av bønnen fant sted under et preste-
dømsmøte den kvelden innvielsen skjedde. Templet ble fylt med lyden
av en mektig vind, og mange brødre talte i tunger, profeterte og så syner
(History of the Church, 2:428).

f. L&p 109:54–58. (At Herren måtte ha barmhjertighet med jordens nasjoner
og bløtgjøre folkets hjerter for å forberede dem til evangeliets budskap.)

g. L&p 109:61–64, 67. (At Israels adspredte barn måtte begynne å samles og
forløses.) Hvordan bidrar tempelarbeid til å tilveiebringe denne velsig-
nelsen?

h. L&p 109:72–74. (At Herrens kirke måtte fylle hele jorden.) Hvordan bidrar
tempelarbeid til å tilveiebringe denne velsignelsen?)

President Howard W. Hunter, Kirkens 14. president, beskrev disse løftene i
innvielsesbønnen til Kirtland tempel som «gripende og strålende» («Det store
symbol på vårt medlemskap», Lys over Norge, nov. 1994, s. 5). Denne bønnen,
sa han, «blir [fortsatt] besvart for oss som enkeltpersoner, for oss som familier
og for oss som et folk på grunn av prestedømmets kraft som Herren har gitt
oss til bruk i sine hellige templer» (Lys over Norge, nov. 1994, s. 5).
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4. Herren godtok Kirtland tempel, og profeter fra gammel tid gjenga
prestedømsnøkler.

Gjennomgå og drøft L&p 110. Forklar at Herren oppfylte sitt løfte om å begave
sine tjenere med kraft fra det høye når Kirtland tempel var ferdig (L&p 95:8).
Denne begavelsen av kraft innbefattet at Frelseren viste seg i templet, en utgy-
telse av Ånden, mange åpenbaringer og gjengivelse av prestedømsnøklene ved
Moses, Elias og Elijah. Med disse hellige opplevelser og nøkler var Herrens
tjenere i stand til å føre Hans verk fremover med større kraft og myndighet.

• Hvordan beskrev profeten Joseph Smith Frelserens besøk i Kirtland tempel?
(Se L&p 110:1–3.) Hva sa Frelseren om seg selv? (Se L&p 110:4.) Hva sa han til
Joseph Smith og Oliver Cowdery om templet? (Se L&p 110:6–10.)

• Hvilke prestedømsnøkler gjenga Moses, Elias og Elijah? (Se L&p 110:11–16.)
Hvilke velsignelser og ansvarsoppgaver har vi i dag på grunn av at Moses
gjenga nøklene til Israels innsamling, på grunn av at Elias gjenga nøklene til
Abrahams evangelieutdeling, på grunn av at Elijah gjenga beseglingskraftens
nøkler? (Oversikten nedenfor kan være til hjelp i diskusjonen. Hvis du
ønsker det, kan du oppsummere informasjonen på tavlen.)

Person Nøkler gjengitt Velsignelser og ansvarsoppgaver i dag

Moses Israels innsamling Myndigheten til å forkynne evangeliet 
for å samle Israel (misjonærarbeid).

Elias Abrahams Abrahams pakts velsignelser og ansvarsoppgavene 
evangelieutdeling forbundet med denne pakt (se en oversikt 

over disse velsignelser og ansvarsoppgaver i 
Abraham 2:9–11).

Elijah Beseglingskraft Kraften som gjør prestedømsordinanser gyldige
i himmelen. Beseglingskraften muliggjør 
tempelekteskap, beseglinger til barn og forfedre,
evige familier og tempelordinanser for de døde.

5. Tempoet i bygging av templer og tempelarbeid øker i vår tid.

• Vis et bilde av et tempel. Hvordan har tempoet i bygging av templer økt i vår
tid? (Kirken hadde 19 templer i 1980 og 51 templer ved slutten av 1997. På
generalkonferansen i oktober 1997 kunngjorde president Gordon B. Hinckley
planer om å oppføre templer av mindre størrelse. På april-konferansen i 1998
kunngjorde han planer om å ha 100 templer ved utgangen av år 2000,
hvilket betydde oppføring av like mange templer på tre år som det ble bygd
de første 167 årene etter at Kirken ble organisert.)

• Ved siden av det økte tempoet i bygging av templer har Kirkens ledere lagt
ny vekt på det å utføre tempelarbeid. Les L&p 138:53–56 sammen med
klassen. Forklar at verdige medlemmer av Kirken i dag er blant de «utvalgte
ånder som var blitt holdt tilbake for å komme frem i tidenes fylde for å være
med på . . . byggingen av templene og utførelsen av ordinanser i dem».
Hvordan kan vi bidra til å øke takten i tempelarbeidet?

President Howard W. Hunter har sagt: «La oss være et folk som benytter
templene og elsker dem. La oss skynde oss til templet så ofte som tid og
midler og personlige omstendigheter tillater det. La oss ikke bare reise dit for
våre avdøde slektninger, men la oss også reise dit for å nyte den personlige
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velsignelsen ved tilbedelse i templet, for den renhet og trygghet som finnes
innenfor de hellige og innviede vegger. Templet er et sted for skjønnhet, det
er et sted for åpenbaring, det er et sted for fred. Det er Herrens hus. Det er
hellig for Herren. Det skulle være hellig for oss» (Lys over Norge, nov. 1994, s. 6).

Konklusjon Oppfordre klassen til i ydmykhet å granske sitt liv og avgjøre hvordan de kan
utføre tempelarbeid. Antyd at på samme måte som de hellige ofret for å bygge
Kirtland tempel, skulle vi ofre for å bidra til tempelarbeidet. Hvis dere har et
tempel i nærheten, oppfordrer du klassen til å besøke templet. Bær vitnesbyrd
om at Herren vil velsigne oss når vi er med på dette enestående arbeidet.

Enda en 
undervisningsidé Hvis du ønsker det, kan du bruke nedenstående idé til å supplere leksjonsopplegget.

Bilder av templer

Foreslå for klassemedlemmene at de setter opp bilder av templer hjemme hos
seg selv. President Howard W. Hunter har sagt: «Ha et bilde av templet i ditt
hjem så dine barn kan se det. Lær dem om hensiktene med Herrens hus. Få
dem til å planlegge fra sine tidligste år av at de vil dra dit og forbli verdige til
den velsignelsen» (i Lys over Norge, jan. 1995, s. 7).
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Formål Å hjelpe klassen å forstå hvilken stor rekkevidde frelsesplanen har, og oppfordre
dem til å leve etter sin kunnskap om planen.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet skriftstedene i denne leksjonen.

2. Gjennomgå materialet for denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, skaffer du et bilde, f.eks. et foto-
grafi fra et tidsskrift. Klipp noen små biter av fotografiet. Forsikre deg om at
klassen ikke vil greie å identifisere bildet ved å se på de små bitene.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Vis de små bitene av bildet som du har tatt med til klassen, men vis ikke bildet
(se «Forberedelse», punkt 3). Fortell klassen at disse små bitene er deler av et
større bilde. Be dem kort gjette hva som er på bildet. Vis deretter bildet, og sett
de små bitene på plass.

Påpek at selv om de små bitene er viktige, ville de hatt liten betydning hvis de
ikke var en del av det store bildet. Forklar at erfaringer vi har, avgjørelser vi tar
og sannheter vi lærer, er som små biter av et stort bilde. De har mindre betyd-
ning hvis de ikke settes sammen med et større bilde – frelsesplanen. Kunnskap
om frelsesplanen kan hjelpe oss å ta rettferdige avgjørelser, finne glede i jordeli-
vet og forberede oss til evig liv. Denne leksjonen drøfter frelsesplanen.

Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassen til å fortelle om erfaringer som har forbindelse med
prinsippene i Skriften.

1. Frelsesplanen er «en av himmelens beste gaver til menneskeheten».

Skriv på tavlen Vår himmelske Faders –––––––––––––––––––––– plan.

Be klassen fullføre setningen. Oppfordre dem til å tenke på så mange svar fra
Skriften som mulig. Skriv svarene på tavlen. Etter et minutt eller to oppgir du
eventuelle svar nedenfor som de ikke har nevnt:

frelses- (Alma 24:14, 42:5, Moses 6:62) gjenopprettelses- (Alma 41:2)

lykke- (Alma 42:8, 16) barmhjertighets- (Alma 42:15, 31)

forløsnings- (Jakobs bok 6:8, Alma 12:25–33)

Diskusjon og
anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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• Hva lærer disse ordene oss om vår himmelske Faders plan?

• Profeten Alma omtalte vår himmelske Faders plan som «lykkens store plan»
(Alma 42:8). Hvordan kan frelsesplanen gi oss lykke?

• Profeten Joseph Smith har sagt: «Denne store frelsesplanen er et emne vi
burde vie hele vår oppmerksomhet, og burde betraktes som en av himmelens
beste gaver til menneskeheten» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 48).
Hva kan vi gjøre for å vie frelsesplanen «hele vår oppmerksomhet»?

Forklar at denne leksjonen er en oversikt over frelsesplanen. Den viser hvordan
evangeliets prinsipper er forbundet med hverandre som en del av én stor plan.

2. Det førjordiske liv

Forklar at frelsesplanen kan deles i tre deler: det førjordiske liv, jordelivet og
livet etter døden.

Skriv Det førjordiske liv på tavlen. Påpek at en viktig velsignelse ved gjenoppret-
telsen er at vi har fått større kunnskap om vårt førjordiske liv. Denne kunnskapen
hjelper oss å forstå livets hensikt og vår rolle i Guds frelsesplan. Mens klassen
drøfter spørsmålene nedenfor, lar du dem lese de foreslåtte skriftstedene.

• Vi er sønner og døtre av Gud, og vi levde i en førjordisk eksistens som hans
åndebarn (L&p 76:24, 93:29). Hvilken innvirkning har kunnskapen om at du
er et Guds barn, på deg?

• Før jorden ble skapt, samlet vår himmelske Fader et råd i himmelen og
fremla frelsesplanen for alle sine åndebarn. Kan du nevne noen elementer i
frelsesplanen som vår himmelske Fader fremla i den førjordiske verden? (Se
2. Nephi 2:24–26, Alma 34:8–9, Abraham 3:24–25. Svarene kan innbefatte
Jesu Kristi forsoning, jordens skapelse, fallet, en tid på jorden da vi skulle
motta et dødelig legeme og bli prøvet, samt handlefriheten, eller kraften til
å velge godt eller ondt.)

• Hvordan reagerte Jehova, Faderens førstefødte, på frelsesplanen? (Se Moses
4:2. For å vise hvordan Frelseren fulgte Faderens vilje, kan dere lese L&p
19:16–19 og 76:40–42. Understrek at Jesu Kristi forsoning muliggjør frelses-
planen. Frelseren er den sentrale skikkelse i Guds plan for å frelse oss.)

• Lucifer gjorde opprør mot frelsesplanen og søkte å tilintetgjøre vår handlefri-
het og skaffe seg vår himmelske Faders makt (Moses 4:1, 3, L&p 29:36). Han ble
Satan, og han og hans tilhengere ble kastet ut fra Faderens nærhet og nektet
jordelivet (L&p 29:36–38, 76:25–27, Moses 4:4, Abraham 3:26). Hvorfor er det
viktig for oss å være klar over at Satan og hans tilhengere eksisterer?

• Hvordan reagerte vi på frelsesplanen? (Se Job 38:4–7.) Forklar at profeter i de
siste dager har sagt at vers 7 i dette skriftstedet viser til den glede vi alle følte i
vår førjordiske eksistens da vi godtok frelsesplanen.)

Forklar at vår himmelske Fader i den førjordiske verden valgte og forutor-
dinerte edle ånder til å føre verket fremover på jorden (L&p 138:55–56,
Abraham 3:22–23. Se også Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 275).

• På hvilke måter kan vår kunnskap om det førjordiske liv virke inn på våre
daglige avgjørelser? Hvordan kan vår kunnskap om vårt førjordiske liv hjelpe
oss når vi står overfor prøvelser?
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3. Jordelivet

Påpek at da vi godtok vår himmelske Faders plan i vårt førjordiske liv, holdt vi
vår «første prøvestand». På grunn av vår trofasthet fikk vi anledning til å
komme til jorden, som er vår «annen prøvestand» (Abraham 3:26).

Skriv Jordelivet på tavlen. Forklar at vi på grunn av Adam og Evas fall er i en
fallen tilstand i jordelivet (L&p 29:40). Vi er underlagt fysisk død og også
åndelig død, eller adskillelse fra Guds nærhet (L&p 29:41–42, Alma 42:9, 14.
Fysisk og åndelig død vil bli drøftet senere i leksjonen.) Åpenbaring i de siste
dager har lært oss at fallet er et nødvendig trinn i vår evige fremgang. Eva sa
om fallets velsignelser: «Var det ikke for vår overtredelse, ville vi aldri ha fått
avkom, og ville aldri ha kjent godt og ondt og gleden ved vår forløsning og det
evige liv som Gud gir til alle lydige» (Moses 5:11).

Mens klassen drøfter nedenstående spørsmål, lar du dem lese de foreslåtte
skriftstedene.

• Kan du nevne noen hensikter med jordelivet? (Skriv klassens svar på tavlen.
Svarene kan innbefatte dem som er satt opp nedenfor.)

a. Å motta et fysisk legeme. Profeten Joseph Smith har sagt: «Vi kom til
denne jord for å få et legeme som vi kunne presentere rent for Gud i det
celestiale rike» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s.136).

b. Å vise at vi er trofaste ved å etterleve Guds bud (Abraham 3:25–26). Dette
innbefatter å omvende oss fra våre synder og motta de frelsende ordinan-
ser (Alma 12:24, L&p 29:42–43, den tredje trosartikkel).

c. Å leve i familier og besegle barn til deres foreldre ved tempelordinanser
(Moses 2:28, L&p 93:40, 131:1–4, 138:48).

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum har forkynt at «ekte-
skap mellom mann og kvinne er innstiftet av Gud, og at familien står
sentralt i Skaperens plan for hans barns evige fremtid . . . Den guddomme-
lige plan for lykke muliggjør en fortsettelse av familieforholdet på den
andre siden av graven. Hellige ordinanser og pakter som er tilgjengelige i
hellige templer, gjør det mulig for enkeltmennesker å vende tilbake til
Guds nærhet og for familier å bli evig forenet» («Familien – en erklæring
til verden», Lys over Norge, juni 1996, s.10–11).

• Hvordan gjør din forståelse av hensiktene med jordelivet ditt liv annerledes?
Hvordan innvirker din forståelse av disse hensiktene på avgjørelsene du tar?

• Som en del av vårt jordeliv får Satan anledning til å friste oss (L&p 29:39).
Hvorfor? (Se L&p 29:39. Se også 2. Nephi 2:11–13.) Hvorfor er handlefriheten
en viktig del av frelsesplanen? (Se L&p 58:27–28, 101:78, 2. Nephi 2:25–27.)

4. Livet etter døden

Understrek at den fysiske død ikke er slutten på vårt liv. Skriv Livet etter døden på
tavlen. Mens klassen drøfter nedenstående spørsmål, lar du dem lese de fore-
slåtte skriftstedene.

• Når vi dør, går vår ånd til åndeverdenen (se Profeten Joseph Smiths læreset-
ninger, s. 234). Hvordan vil vårt liv i åndeverdenen etter døden bli påvirket av
hva vi foretok oss i jordelivet? (Se Alma 34:34, 40:11–14.)
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• Mennesker som ikke mottar evangeliet på jorden, vil få anledningen i ånde-
verdenen (L&p 137:7–9, 138:30–34). Hva kan vi gjøre for å hjelpe dem å
motta alle frelsesplanens velsignelser? (Se L&p 128:6–8, 15. Svarene kan
innbefatte at vi kan utføre slektshistorisk arbeid og kan utføre prestedømsor-
dinanser for dem i templet.)

• Minn klassen på at fallet bragte fysisk og åndelig død inn i verden. Hvordan
vil vi bli utfridd fra fysisk død? (Se Alma 11:42, L&p 88:14–16, 93:33. Ved Jesu
Kristi forsoning vil alle mennesker oppstå, eller «oppstå fra denne timelige
død». Vår ånd gjenforenes med legemet, og vi vil bli i stand til å «motta en
fylde av glede». Hvordan kan vi bli utfridd fra åndelig død? (Se Alma
42:11–13, 15, den tredje trosartikkel.)

Forklar at når vi har oppstått, vil vi vende tilbake til Guds nærhet for å bli dømt
etter våre gjerninger (Alma 11:43–45, L&p 76:111). Vi vil arve et sted i det celesti-
ale rike, det terrestriale rike eller det telestiale rike basert på hvordan vi «mottok
Jesu vitnesbyrd» (L&p 76:51. Se også vers 50, 79–82). I neste leksjon finnes en
gjennomgang av disse tre herlighetsrikene.

• På hvilke måter hjelper kunnskapen om livet etter døden oss i jordelivet?

Konklusjon La en i klassen lese følgende utsagn av president Boyd K. Packer i De tolvs
quorum:

«Planen består av tre deler. Du befinner deg i den andre eller midterste delen,
den der du vil bli prøvet ved fristelse, ved prøvelser, kanskje ved tragedie . . .

Husk dette! Replikken ‘og de levde lykkelig alle sine dager’ skrives aldri inn i
annen akt [av et skuespill]. Den replikken hører til i tredje akt, når mysteriene
løses og alt plasseres på rett sted . . .

Før du har et bredt perspektiv på [planens] evige natur, vil du ikke få livets ulikhe-
ter til å stemme. Noen blir født med så lite og andre med så mye. Noen blir født i
fattigdom, med handikap, med smerte, med lidelse. Noen dør så altfor tidlig, selv
uskyldige barn. Vi har de brutale, uforsonlige naturkreftene og menneskers bruta-
litet overfor andre mennesker. Vi har sett mye av dette i det siste.

Gå ikke ut fra at Gud med hensikt forårsaker det som han, i sin egen hensikt,
tillater. Når du kjenner planen og hensikten med alt sammen, vil selv dette
tilkjennegi en kjærlig Fader i himmelen» (The Play and the Plan [satellittoverfø-
ring 7. mai 1995], s.1–2).

Understrek at kunnskap om frelsesplanen kan hjelpe oss å ta rettferdige avgjø-
relser, finne glede i jordelivet og forberede oss til evig liv. Gi uttrykk for hva du
føler i forbindelse med Jesu Kristi rolle i frelsesplanen. Etter Åndens tilskyndelse
vitner du om sannhetene dere har gjennomgått i leksjonen.

Enda en 
undervisningsidé Hvis du ønsker det, kan du bruke nedenstående idé til å supplere det foreslåtte

leksjonsopplegget.

108



Råd til foreldre

Les Alma 12:32 sammen med klassen. Før dere leser, forklarer du at ordet dem i
dette verset viser til Adam og Eva.

Understrek at Adam og Eva allerede hadde kunnskap om forløsningsplanen da
de fikk budene. Still deretter følgende spørsmål:

• Hvorfor er det nyttig å ha kunnskap om forløsningsplanen når vi får budene?
Hvordan kan foreldre følge dette undervisningsmønster med sine barn?
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Formål Å hjelpe klassen å tenke nøye over den evige arv i de tre herlighetsrikene og
oppmuntre dem til å leve på en slik måte at de vil bli i stand til å arve celestial
herlighet og bo i vår himmelske Faders nærhet sammen med sin familie.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet Lære og pakter 76, 131, 132:19–24, 137.

2. Gjennomgå materialet for denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Minn klassen ganske kort om forrige leksjon. Sørg for at klassen husker de tre
delene av vår evige eksistens: det førjordiske liv, jordelivet og livet etter døden.

Etter denne korte repetisjonen forklarer du at hvis vi ikke hadde hatt åpenba-
ringene i L&p 76, 131 og 137, ville vi visst meget lite om hvordan vår tilstand vil
bli når vi har oppstått. Les deretter følgende utsagn av president Wilford
Woodruff, Kirkens fjerde president, om synet som er nedtegnet i L&p 76:

«Jeg vil kun referere til ‘Synet’ som en åpenbaring som gir mer lys, mer sannhet
og mer prinsipp enn noen annen åpenbaring i noen annen bok vi noen gang
har lest. Det klargjør for oss vår nåværende tilstand, hvor vi kom fra, hvorfor vi
er her og hvor vi går hen. Alle mennesker kan på grunn av denne åpenbaringen
vite hvilken rolle og tilstand de vil få» (The Discourses of Wilford Woodruff, red.
G. Homer Durham [1946], s. 47–48).

Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Sørg for å sette av nok tid til en diskusjon om det celestiale rike mot
slutten av leksjonen. 

1. Herlighetsrikene og «Jesu vitnesbyrd»

Gjennomgå og drøft L&p 76:11–24, 40–43, 119.

• Hvilke omstendigheter førte til synet som er nedtegnet i L&p 76? (Se L&p
76:11–19. Se også innledningen til L&p 76. Legg merke til at bildet på side 114
viser rommet der profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon mottok synet.)

Understrek at hele synet vitner om Jesus Kristus og hans uendelige forsoning.
Joseph Smiths beskrivelse av synet begynner og slutter med et vitnesbyrd om
Frelseren. La en i klassen lese L&p 76:20–24 høyt og en annen lese L&p 76:119
høyt. Hvis du ønsker det, kan du også la noen i klassen lese L&p 76:40–43.

Diskusjon og
anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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Lære og pakter 76 viser at vår himmelske Fader har sørget for tre herlighetsriker
der de fleste mennesker vil leve etter at de har oppstått: det telestiale rike, det
terrestriale rike og det celestiale rike. Vi vil alle arve et herlighetsrike basert på
hvordan vi «mottok Jesu vitnesbyrd» (L&p 76:51). Oppfordre klassen til å ha
dette i bakhodet mens de drøfter denne åpenbaringen.

2. Fortapelse

Gjennomgå og drøft L&p 76:25–39, 44–49. Begynn med å skrive Fortapelse på
tavlen. Forklar at ordet fortapelse viser til en tilstand av tap og ødeleggelse, og
ikke et herlighetsrike. De som opplever dette, kalles «fortapelsens sønner» fordi
de følger Satan, som kalles Fortapelse (L&p 76:25–26, 31–32). Sørg for at denne
diskusjonen blir kort, unngå spekulasjon og sett av tilstrekkelig tid til å drøfte
det celestiale rike senere i leksjonen. Som med andre emner må du kun fokusere
på det som forkynnes i Skriften og av profeter i de siste dager.

• Da Lucifer gjorde opprør under rådet i himmelen, ble han kastet ned på
jorden (Åp.12:7–9, L&p 29:36–37, 76:25–28, Moses 4:1–3). Hva begynte han
å gjøre da han ble kastet ut? (Se L&p 76:29, Moses 4:4.) Hva kan vi gjøre
for å vinne krigen mot Satan? (Noen svar på dette spørsmålet finnes i
1. Nephi 14:14, L&p 10:5, 27:15–18.)

• Hva åpenbarte Herren om lidelsen til fortapelsens sønner? (Se L&p 76:32–34,
36–38, 44–49). Hvorfor er fortapelsens sønner dømt til å gjennomgå så stor
lidelse? (Se L&p 76:30–31, 35. I nedenstående sitat finnes en forklaring på
hva det vil si å fornekte Den hellige ånd.)

Profeten Joseph Smith har sagt: «Hva må et menneske gjøre for å begå den
utilgivelige synd? Det må motta Den hellige ånd, få himlene åpnet for seg og
kjenne Gud og så synde mot Den hellige ånd. Etter at et menneske har
syndet mot Den hellige ånd, er det ikke lenger mulig å omvende seg. Han må
si at solen ikke skinner selv om han ser det, han må fornekte Jesus Kristus
etter at himlene er blitt åpnet for ham, han må med åpne øyne fornekte at
frelsesplanen er sann, og fra da av begynner vedkommende å bli en fiende»
(Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 269).

3. Det telestiale rike

Gjennomgå og drøft L&p 76:81–90, 98–106, 109–12. Begynn med å skrive Det
telestiale rike på tavlen og tegne en stjerne ved siden av. Forklar at det telestiale
rike er det laveste av herlighetsrikene. Herren sammenlignet dets herlighet med
stjernenes herlighet (L&p 76:81, 98, se også 1. Korinterbrev 15:40–41).

• Hvem vil arve det telestiale rike? (Se L&p 76:81–83, 98–101, 103.)

• Hvilke tilstander eller begrensninger vil bli pålagt dem som kommer til det
telestiale rike? (Se L&p 76:84–86, 102, 104–6, 112.)

Du vil kanskje måtte forklare at «helvete» som nevnes i vers 84 og 106 er et
åndelig fengsel, en midlertidig tilstand mellom døden og oppstandelsen. 
De i det åndelige fengslet som ikke aksepterer evangeliet, skal til slutt oppstå
og arve telestial herlighet. La noen i klassen lese vers 85 og 106.
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4. Det terrestriale rike

Gjennomgå og drøft L&p 76:71–80, 91, 97. Begynn med å skrive Det terrestriale
rike på tavlen og tegne en måne ved siden av. Forklar at Herren sammenlignet
det terrestriale rikes herlighet med månens herlighet (L&p 76:78, 97. Se også
1. Korinterbrev 15:40–41).

• Hvem vil arve det terrestriale rike? (Se L&p 76:71–75, 79. Les sitatet nedenfor
for å hjelpe klassen å forstå disse versene.)

Eldste Bruce R. McConkie i De tolvs quorum har forklart: «De som er bestemt
til å arve det terrestriale rike, er: (1) de som døde ‘uten lov’ – de hedenske folk
som ikke hører evangeliet i dette liv, og som ikke ville tatt imot det av hele sitt
hjerte hvis de hadde fått høre det, (2) de som hører evangeliet og forkaster det i
dette liv og så tar imot det i åndeverdenen, (3) de ‘som er jordens hederlige
mennesker, som [er] forblindet ved menneskers list’, og (4) de som er lunkne
medlemmer av den sanne kirke og som har et vitnesbyrd, men ikke er sanne
og tro i alle ting» (A New Witness for the Articles of Faith [1985], s.146).

• Hvilke tilstander eller begrensninger vil de i det terrestriale rike bli underlagt?
(Se L&p 76:76–78.)

• Hvordan kan vi holde oss fra å bli «forblindet ved menneskers list»? (Noen
svar på dette spørsmålet finnes i Efeserbrevet 4:11–15, 1. Nephi 15:24,
Helaman 5:12, L&p 3:78, 21:4–6, 52:14–20.)

5. Det celestiale rike

Gjennomgå og drøft L&p 76:50–70, 92–96, 131:1–4, 132:19–24, 137. Begynn med
å skrive Det celestiale rike på tavlen og tegne en sol ved siden av. Forklar at det
celestiale rike er det høyeste herlighetsrike. Herren sammenlignet dets herlighet
med solens herlighet (L&p 76:70, 78, 96. Se også 1. Korinterbrev 15:40–41).

• Hvem vil arve det celestiale rike? (Se L&p 76:50–53, 68–69. For å hjelpe
klassen å forstå vers 53 kan du forklare at forjettelsens hellige ånd er Den
hellige ånd, som bekrefter at prestedømsordinansene vi har mottatt og
paktene vi har inngått, kan godtas av Gud. Denne godkjennelsen er avhengig
av at vi er trofaste.)

• Omkring fire år etter at synet i L&p 76 ble åpenbart, mottok Joseph Smith et
syn der han så sin eldre bror Alvin i det celestiale rike (L&p 137:1–5). Alvin
hadde dødd i 1823, før Kirken ble gjenopprettet. Hva lærte Joseph av å
se Alvin i det celestiale rike? (Se L&p 137:7–9.) Hva mer fikk profeten vite om
hvem som arver celestial herlighet? (Se L&p 137:10.) Hvordan kan disse sann-
heter gi oss trøst?

• Hvilke velsignelser vil vi få hvis vi arver det celestiale rike? (Se L&p 76:54–67,
94–95.)

• På hvilken måte bestemmer vårt vitnesbyrd om Jesus hvilket rike vi skal arve
etter døden? (Se L&p 76:31, 35 [fortapelse], L&p 76:82, 101 [telestial], L&p
76:79 [terrestrial], L&p 76:51–53, 69, 121:29 [celestial].) Hva betyr det for deg
å være tapper «i Jesu vitnesbyrd»? (L&p 76:79).

I tillegg til å drøfte klassens svar, kan du godt lese følgende utsagn av eldste
Bruce R. McConkie:

112



«Hva betyr det å være tapper i Jesu vitnesbyrd?

Det er å være frimodig og djerv, å bruke all vår styrke, energi og evne i krigen
mot verden, å kjempe troens gode strid . . . Tapperhetens store hjørnesten i
rettferdighetens byggverk er lydighet mot hele loven i hele evangeliet.

Å være tapper i Jesu vitnesbyrd er å komme ‘til Kristus og bli fullkomne i
ham’; det er å fornekte oss selv ‘all ugudelighet’ og ‘elske Gud’ av hele vår
‘makt, sinn og styrke’ (Moro. 10:32).

Å være tapper i Jesu vitnesbyrd er å tro på Kristus og hans evangelium med
urokkelig overbevisning. Det er å ha kunnskap om Herrens verks guddomme-
lighet og sannhet her på jorden.

Men det er ikke alt. Det er mer enn å tro og å vite. Vi må være ordets gjørere
og ikke bare dets hørere. Det er mer enn tale; det er ikke bare å bekjenne
Frelserens guddommelighet med sine lepper. Det er lydighet og standhaftig-
het og personlig rettferdighet . . .

Å være tapper i Jesu vitnesbyrd er å ‘streve fremover med standhaftighet i
Kristus og ha et fullkomment, klart håp og kjærlighet til Gud og alle mennes-
ker’. Det er å ‘holde ut til enden’ (2. Nephi 31:20). Det er å etterleve vår reli-
gion, å praktisere det vi forkynner, å holde budene. Det er ‘sann religion’
manifestert i menneskers liv; det er å se til ‘farløse og enker i deres trengsel’
og holde oss ‘uplettet av verden’ (Jakobs brev 1:27).

Å være tapper i Jesu vitnesbyrd er å tøyle våre lidenskaper, kontrollere våre lyster
og heve oss over smuss og ondskap. Det er å overvinne verden slik han gjorde
som er vårt forbilde, og som selv var den mest tapre av alle vår Faders barn. Det
er å være moralsk ren, å betale tiende og offergaver, å respektere sabbaten, å be
av et oppriktig hjerte og å kunne ofre alt dersom vi skulle bli kalt til det.

Å være tapper i Jesu vitnesbyrd er å ta Herrens parti i alle ting. Det er å
stemme slik han ville gjort det. Det er å tenke det han tenker, å tro det han
tror, å si det han ville sagt og gjøre det han ville gjort i samme situasjon.
Det er å ha Kristi sinnelag og være ett med ham slik han er ett med Faderen»
(i Lys over Norge, mai 1975, s. 38).

• Elleve år etter at synet i L&p 76 ble åpenbart, forkynte profeten Joseph at det
er tre grader i det celestiale rike (L&p 131:1). Hvem vil bli opphøyet i den
høyeste grad av det celestiale rike? (Se L&p 131:1–3, 132:19.)

• Hvilken velsignelse kan kun de få som blir opphøyet i den høyeste grad av
det celestiale rike? (Se L&p 131:4, 132:19–20. Forklar at uttrykkene «få avkom»
og «en fortsettelse av ætten evindelig og alltid» betyr at de som holder seg til
pakten og blir opphøyet i den høyeste grad av det celestiale rike, vil få ånde-
barn i evighetene.)

• President Joseph Fielding Smith i De tolvs quorum har sagt: «Kapittel 76 i
Lære og pakter . . . skulle av alle medlemmer av Kirken skattes som en uvur-
derlig arv. Den skulle styrke deres tro og for dem være en spore til å søke
den opphøyelse som loves alle som har vært rettferdige og trofaste» (Church
History and Modern Revelation, 2 bind [1953], 1:279). Hvordan kan denne
åpenbaringen styrke vår tro og inspirere oss til å søke opphøyelse? Hvordan
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kan vi overvinne eventuell motløshet som vi måtte oppleve når vi streber
etter celestial herlighet?

Konklusjon Understrek at opphøyelsens store velsignelser i det celestiale rike er tilgjengelige
for alle mennesker. Hver enkelt av oss kan bli fullkommengjort ved Jesus Kristus
og bli opphøyet sammen med sin familie i den høyeste grad av det celestiale
rike. Åpenbaringen i L&p 76 skulle oppmuntre oss til å holde budene og motta
de frelsende ordinansene så vi kan få disse store velsignelsene.

Bær vitnesbyrd, etter Åndens tilskyndelse, om sannhetene dere har drøftet i
leksjonen.

Enda en 
undervisningsidé Del klassen i fire grupper. Gi hver gruppe ett av nedenstående skriftsteder. Gi

gruppene tid til å lese og drøfte skriftstedene. På passende punkter i leksjonen
lar du gruppene fortelle hva de tildelte skriftstedene har lært dem.

L&p 76:25–49 (fortapelse) L&p 76:81–86, 88–90, 98–112 (telestial herlighet)
L&p 76:71–80, 87, 91, 97 L&p 76:50–70, 92–96 (celestial herlighet)
(terrestrial herlighet)

John Johnsons hus. Mens profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon arbeidet i dette huset med å
oversette Bibelen, mottok de åpenbaringen som nå er nedtegnet i L&p 76, sammen med andre
åpenbaringer.
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Formål Å hjelpe klassen å forstå og gjenkjenne tegnene på det annet komme og forbe-
rede seg til «Herrens store dag kommer» (L&p 45:39).

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet Lære og pakter 29:9–29, 34:5–12, 45:16–75, 88:86–99,
101:22–34, 133 og de andre skriftstedene i leksjonen.

2. Gjennomgå materialet i denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Hvis bildet Det annet komme er tilgjengelig, kan du forberede deg til å bruke
det i leksjonen (62562, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 238).

4. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, gjør du følgende forberedelse:

Forbered deg til å bruke følgende bilder i tillegg til bildet som er nevnt
ovenfor: Jesu fødsel (62116, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 200),
Jesus ber i Getsemane (62175, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 227)
og Korsfestelsen (62505, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 230).

Til læreren: Mens du underviser i denne leksjonen, må du fokusere på Herrens
åpenbarte ord i Lære og pakter. Drøft ikke spekulative ting som tidspunktet for
det annet komme.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Vis bildene av Jesu fødsel, forsoning og annet komme (se «Forberedelse», punkt
3 og 4).

Forklar at Jesu Kristi fødsel og hans annet komme er to av de herligste begivenheter
i verdenshistorien. Da Frelseren for første gang kom til jorden, kom han under
beskjedne omstendigheter og ble ikke alminnelig anerkjent som Messias. Men når
han kommer for annen gang, vil han komme med kraft og stor herlighet. Denne
leksjonen drøfter Frelserens annet komme og hans tusenårige styre på jorden.

Denne leksjonen inneholder mer materiale enn det er mulig å gjennomgå i én
klasseperiode. Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klasse-
medlemmenes behov.

1. Frelseren vil komme tilbake til jorden med kraft og stor herlighet.

Forklar at vi er privilegert som lever i evangelieutdelingen i tidenes fylde, hvor åpen-
baring i de siste dager lærer oss store sannheter om det annet komme, hendelsene

Diskusjon og
anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker

115

Leksjon

21
«Se frem til . . . Herrens 
store dag kommer»



forut for det og de tusen år med fred som skal begynne når Frelseren kommer igjen.
Lære og pakter gir oss et vell av opplysninger om disse viktige emnene.

På samme måte som alle profetier i forbindelse med Frelserens fødsel ble
oppfylt, skal også alle profetier i forbindelse med hans annet komme gå i
oppfyllelse. Velg noen av profetiene nedenfor til å lese sammen med klassen.
Drøft hva det enkelte skriftsted lærer oss om Frelserens annet komme. Oppsum-
mer opplysningene på tavlen. Hvis du ønsker det, kan du dele klassen i små
grupper og gi hver gruppe i oppgave å studere tildelte skriftsteder og avlegge
rapport om dem. Alternativt kan du gi enkeltpersoner i oppgave å studere skrift-
stedene og avlegge rapport om dem.

a. L&p 29:9–11, 45:44. (Kristus vil komme til jorden med kraft og stor herlighet.
De stolte og de ugudelige vil bli brent, og det vil ikke finnes ugudelighet på
jorden.)

b. L&p 34:7, 12, 43:17, 110:16. (Det annet komme er nær.)

c. L&P 34:8, 11, 63:34. (Alle nasjoner skal skjelve når Frelseren kommer. Hvis vi
er trofaste, vil hans kraft og innflytelse være med oss til han kommer.)

d. L&p 45:45–54, 88:96–99. (De hellige som har dødd, skal oppstå og komme
frem for å møte Frelseren. De hellige som lever på jorden, vil bli samlet for å
møte ham. Han vil komme til Oljeberget, og det skal kløves. Jødene vil aner-
kjenne sin Frelser og gråte fordi de forfulgte ham. Deretter skal de som
mottok evangeliet i åndenes fengsel, oppstå.)

e. L&p 49:6. (Frelseren vil legge alle fiender under sine føtter.)

f. L&p 49:7. (Ingen, selv ikke englene, vet timen eller dagen da Frelseren skal
komme.)

g. L&p 133:46–53. (Frelseren vil komme i røde klær. Hans komme vil bli en tid
med hevn over de ugudelige og forløsning for de rettferdige.)

2. Tusenårsriket vil bli en tid med glede og fred.

Frelserens annet komme vil innvarsle perioden på tusen år som kalles tusenårsriket.
I den tiende trosartikkel står det at «Kristus personlig vil regjere på jorden» i denne
tiden, og «jorden vil bli fornyet og få sin paradisiske herlighet». Lære og pakter 101
gir en beskrivelse av den skjønnhet og glede vi kan se frem til i tusenårsriket.

• Hvordan vil livet på jorden være under tusenårsriket?

For å besvare dette spørsmålet velger du noen av nedenstående skriftsteder til
å lese sammen med klassen. Drøft hva de enkelte skriftsteder lærer oss om
tusenårsriket. Oppsummer opplysningene på tavlen. Hvis du ønsker det, kan
du dele klassen i små grupper og gi hver gruppe i oppgave å studere tildelte
skriftsteder og avlegge rapport om dem. Alternativt kan du gi enkeltpersoner
i oppgave å studere skriftstedene og avlegge rapport om dem.

a. L&p 101:23. (Alle vil kunne se Frelseren.)

b. L&p 101:24. (Alle de ugudelige vil bli tilintetgjort.)

c. L&p 101:25. (Jorden vil bli ny.)

d. L&p 101:26. (Mennesker og dyr vil leve i fred.)

e. L&p 101:27. (Mennesker vil få oppfylt sine rettferdige ønsker.)

f. L&p 101:28. Se også L&p 45:55, 88:110. (Satan vil bli bundet og ikke ha
makt til å friste noen.)
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g. L&p 101:29. (Det vil ikke være noen sorg eller død.)

h. L&p 101:30–31. (En person vil bli gammel og så plutselig forandret fra
dødelig til udødelig liv.)

i. L&p 101:32–34. (Herren vil åpenbare alt om jorden og himmelen, også
hvordan jorden ble skapt og hvordan det skal gå med den.)

j. L&p 45:58. (Barn vil vokse opp uten synd.)

k. L&p 45:59, 133:25. (Herren vil være hele jordens konge og lovgiver.)

• Hvordan kan denne kunnskapen om tusenårsriket være til velsignelse for oss
nå? Hvordan hjelper den deg å vite at rettferdigheten til slutt skal seire over
ugudeligheten?

3. Vi må forberede oss til det annet komme.

Herren har gjentatte ganger understreket at vi må forberede oss til hans komme
(L&p 133:4, 10–11). Enkelte mennesker føler kanskje at de aldri kan gjøre nok
eller være gode nok til å forberede seg skikkelig. De kan bli motløse og føle at
slik forberedelse er umulig. Men Herren har gitt råd i Lære og pakter for å lære
oss hvilke forberedelser vi kan gjøre til denne viktige begivenheten som en del
av vårt daglige liv.

• Hva kan vi gjøre nå for å forberede oss til det annet komme? (Bruk opplys-
ningene nedenfor til å drøfte eller utdype klassens svar.)

Se etter tegnene på Frelserens komme

Forklar at Herren i Lære og pakter åpenbarer mange av de tegnene som vil
gå forut for hans annet komme og oppfordrer oss til å «vær[e] årvåkne»
(L&p 61:38).

• Hvorfor er det viktig for oss å kjenne til tegnene som vil gå forut for Frelse-
rens annet komme? Les L&p 45:36–39 sammen med klassen. Hva kan vi lære
av denne lignelsen om hvorfor vi har fått disse tegnene?

• Kan du nevne noen av tegnene som det har blitt profetert skal gå forut for
Frelserens annet komme?

For å svare på dette spørsmålet velger du noen av nedenstående skriftsteder
til å lese sammen med klassen. Kartlegg tegnene som nevnes i hvert skrift-
sted. Oppsummer dem på tavlen under overskriftene Positive tegn og Negative
tegn. Hvis du ønsker det, kan du dele klassen i små grupper og gi hver gruppe
i oppgave å studere tildelte skriftsteder og avlegge rapport om dem. Alterna-
tivt kan du gi enkeltpersoner i oppgave å studere skriftstedene og avlegge
rapport om dem.

Positive tegn

a. L&p 45:9, 133:57–58. (Evangeliets fylde vil bli gjengitt.)

b. L&p 45:66–71. (Det nye Jerusalem vil bli bygget. Det vil bli et sted med
fred og trygghet for de rettferdige i de siste dager.)

c. L&p 65:2–6. (Guds rike vil bli opprettet på jorden.)

d. L&p 110:11–16. (Prestedømsnøklene vil bli gjengitt.)

e. L&p 133:8–9, 36–39. (Evangeliet vil bli forkynt over hele verden.)
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Negative tegn

a. L&p 29:15, 88:91. (Det skal bli mye gråt, fortvilelse og frykt. Menneskenes
hjerter vil svikte dem.)

b. L&p 29:16, 45:31, 112:24. (Det skal bli hungersnød, plager, sykdom og
ødeleggelse.)

c. L&p 34:9, 45:40–42, 88:87. (Det skal bli tegn og undere på himmelen og
på jorden.)

d. L&p 45:26, 63:33. (Det skal bli krig og rykter om krig, og hele jorden skal
være i opprør.)

e. L&p 45:27. (Menneskenes kjærlighet skal bli kald, og ugudelighet vil
florere.)

f. L&p 45:33, 88:89–90. (Det skal bli jordskjelv, stormer og store bølger på
havet. Menneskene vil forherde sitt hjerte mot Gud og kjempe mot hver-
andre.)

Påpek at noen av disse profetiene allerede har blitt oppfylt, noen er i ferd
med å bli oppfylt og noen vil bli oppfylt senere.

• Herren rådet oss til «ikke [å være] bekymret» under urolighetene i de siste
dager (L&p 45:35). Hvordan kan vi bevare håpet og unngå å bli bekymret når
vi omgis av ugudeligheten og urolighetene i de siste dager? (Se L&p 38:30.)

Stå på hellige steder

I tillegg til å råde oss til å se etter tegnene på det annet komme råder Herren oss
også til å forberede oss ved å være rettskafne. Velg noen av skriftstedene nedenfor
til å lese sammen med klassen. Drøft hva det enkelte skriftsted lærer oss om det å
forberede seg til Frelserens annet komme. Oppsummer opplysningene på tavlen.

a. L&p 27:15, 33:17. (Vær standhaftig i rettferdighet.)

b. L&p 34:6, 39:19–20, 43:20–23. (Rop omvendelse og vær angerfull.) Hvorfor
er omvendelse viktig i forberedelsen til det annet komme?

c. L&p 45:32, 87:8, 101:22–23. (Stå på hellige steder.) Hva vil det si å «stå på
hellige steder»? Kan du nevne noen av disse hellige stedene? (De kan innbe-
fatte våre templer, våre møtehus, våre hjem og Sions staver.) Hva kan vi
gjøre for å holde oss verdige og hellige selv når vi befinner oss i verdslige
omgivelser?

d. L&p 45:56–57. (Ha Den hellige ånd som vår veileder.)

President Gordon B. Hinckley har sagt: «Hvordan forbereder du deg til det
annet komme? Du skal ikke bare bekymre deg. Du skal bare leve slik at du ville
vært rede hvis det annet komme skulle finne sted i morgen. Ingen vet når det
blir . . . Det er vårt ansvar å forberede oss, å leve slik at vi er verdige til å ha
forbindelse med Frelseren, å oppføre oss på en slik måte at vi ikke ville kommet
i forlegenhet hvis han skulle komme blant oss. Det er en utfordring i vår tid»
(Church News, 2. jan. 1999, s. 2).

Eldste Boyd K. Packer i De tolvs quorum ga følgende råd:

«Tenåringer tenker også av og til: ‘Hva skal det tjene til? Verden vil snart bli
sprengt i tusen biter og ikke være mer.’ Denne følelsen kommer av frykt, ikke
tro. Ingen kjenner timen eller dagen (se L&p 49:7), men enden kan ikke komme
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før alle Herrens hensikter er oppfylt. Alt som jeg har lært av åpenbaringene og
av livet, overbeviser meg om at det er tid, og rikelig tid, for deg til å foreta en
omhyggelig forberedelse til et langt liv.

En dag vil du måtte hamle opp med egne tenåringsbarn. Det vil du ha godt av.
Senere vil du skjemme bort dine barnebarn, og de vil i sin tur skjemme bort
sine. Skulle én tilfeldigvis få en tidligere ende, er det en enda større grunn til å
gjøre det som er rett» (i Lys over Norge, juli 1989, s. 52).

Konklusjon Påpek at Herren har åpenbart mer om det annet komme og tusenårsriket for oss
enn for noen annen gruppe i verdenshistorien. Med denne kunnskapen kan vi
være beredt og stå fast i rettferdighet mens hans profetier oppfylles overalt
omkring oss. Vi skulle med glede se frem til den tiden da Frelseren skal komme
tilbake og innvarsle de tusen år med fred og rettferdighet.

Etter Åndens tilskyndelse bærer du vitnesbyrd om sannhetene dere har drøftet i
leksjonen.

Flere
undervisningsidéer Materialet nedenfor supplerer det foreslåtte leksjonsopplegget. Hvis du ønsker

det, kan du bruke en av disse idéene, eller begge, som en del av leksjonen.

1. Lignelsen om hveten og ugresset

Lære og pakter 86 gir ytterligere innsikt i det annet komme. I dette kapitlet
finner vi en åpenbaring som Joseph Smith mottok for å klargjøre noen av
betydningene i lignelsen om hveten og ugresset. Frelseren fortalte tidligere
denne lignelsen mens han virket på jorden (Matteus 13:24–30).

• Gjennomgå lignelsen i L&p 86 sammen med klassen. Hva representerer
elementene i denne lignelsen?

Herrens tjenere er de som sår den gode sæd, og Satan og hans tilhengere er
de som sår klinten. Den gode sæd representerer Jesu tilhengere, og ugresset er
de som gir etter for det onde. Hveten og ugresset tillates å vokse sammen til
verdens ende. På den tiden vil de rettferdige bli samlet fra de ugudelige, og de
ugudelige vil bli brent.

• Hva lærer denne lignelsen oss om hendelsene forbundet med det annet
komme?

2. Lignelsen om de ti jomfruer

Forklar at lignelsen om de ti jomfruer (Matteus 25:1–13. Se også L&p 45:56–59) er
basert på gamle jødiske ekteskapsskikker. På Jesu tid eskorterte brudgommen og
hans venner bruden fra hennes hjem til brudgommens. Langs veien ventet
brudens venninner for å slutte seg til dem. Når de kom til brudgommens hjem,
gikk alle inn til bryllupet. Disse bryllupene fant vanligvis sted om kvelden, så de
som ventet på bruden, bar på små oljelamper. I lignelsen representerer brudgom-
men Frelseren. Jomfruene er medlemmer av Kirken. Bryllupet er Frelserens annet
komme. Oljen på lampene representerer forberedelse til det annet komme.

La klassen lese L&p 45:56–59. Still deretter følgende spørsmål:
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• Hva forteller disse versene oss om å forberede oss til Frelserens annet
komme?

Hvis du ønsker det, kan du lese følgende av president Spencer W. Kimball:

«I lignelsen kan olje kjøpes på markedet. I vårt liv samler vi opp forberedelsens
olje dråpe for dråpe ved å leve rettskaffent. Når vi går på nadverdsmøtene, får vi
flere dråper på lampen, dråpe for dråpe gjennom årene. Faste, familiebønn, hjem-
meundervisning, kontroll over kroppens lyster, forkynnelse av evangeliet,
studium av evangeliet – hver handling i hengivenhet og lydighet er nok en dråpe
til vårt lager. Gjerninger i godhet, betaling av offergaver og tiende, kyske tanker
og handlinger, ekteskap i pakten for evighet – dette er også viktige bidrag til oljen
som gjør at vi ved midnatt kan fylle våre nesten utbrente lamper» (Faith Precedes
the Miracle [1972], s. 256, gjengitt i Primær 7 – Det nye testamente, s. 85).
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Formål Å oppfordre klassemedlemmene til å følge rådene i Visdomsordet, så vel som
Herrens andre råd om fysisk helse.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 89 (Visdomsordet).

b. Lære og pakter 49:19–21, 59:15–21, 88:124 (supplerende skriftsteder).

c. Vår arv, side 25.

2. Gjennomgå materialet for denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Be en i klassen forberede seg til å oppsummere den historiske bakgrunnen for
Visdomsordet (Vår arv, side 25).

4. Hvis du ønsker det, kan du ta med deg bilder av sunn mat til bruk i tredje del
av leksjonen.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Les følgende historie som president Gordon B. Hinckley har fortalt:

«Jeg husker at en biskop fortalte meg om en kvinne som kom for å få en [tempel]-
anbefaling. Da hun ble spurt om hun holdt Visdomsordet, sa hun at hun drakk
en kopp kaffe fra tid til annen. Hun sa: ‘Biskop, du vil vel ikke la det holde meg
fra å komme til templet?’ Til dette svarte han: ‘Søster, du vil sikkert ikke la en
kopp kaffe stå mellom deg og Herrens hus?’» (i Lys over Norge, juli 1990, s. 45).

Forklar at Visdomsordet er en enkel, direkte lov. Mange mennesker er klar over de
fysiske farer ved å bryte denne loven. Det er viktig å huske disse konsekvensene,
men det er også viktig å huske hvilke fysiske og åndelige velsignelser vi vil motta
når vi etterlever Visdomsordet. Denne leksjonen drøfter disse store løftene.

Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassen til å fortelle om erfaringer som er forbundet med
prinsippene i Skriften.

1. Hvorfor ble Visdomsordet åpenbart?

Forklar at vår himmelske Fader har gitt oss et legeme i en guddommelig hensikt.
Det er en nødvendig del av hans plan for vår evige fremgang. På grunn av denne
betydningen har vår himmelske Fader gitt oss som forvaltning å ta vare på det. I
vår evangelieutdeling, som i oldtiden, har han åpenbart prinsipper for god helse

Diskusjon og
anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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for å hjelpe oss å holde vårt legeme rent. Når vi retter oss etter disse prinsippene,
viser det at vi elsker ham, og det er et uttrykk for vår takknemlighet.

Be den i klassen som har fått oppdraget, oppsummere den historiske bakgrun-
nen for Visdomsordet fra Vår arv, side 25. Hvis du ønsker det, kan du vise bildet
av Newel K. Whitneys butikk på side 128 i denne boken. Profeten Joseph Smith
mottok Visdomsordet i denne butikken.

• Les 1. Korinterbrev 3:16–17 og 6:19–20 sammen med klassen. Hvorfor er det,
ifølge disse versene, viktig at vi tar vare på vårt legeme? (Forklar at vårt legeme
er et tempel og er hellig for Herren. Vi skulle holde det rent fordi det er bolig
for vår ånd, som er Guds avkom. Når vi respekterer vårt legeme som et Guds
tempel, tilkjennegir vi vårt vitnesbyrd om at vi er Guds barn. Det holder også
vårt legeme rent så det kan være bolig for Den hellige ånd. Understrek at
måten vi tar vare på vårt fysiske legeme på, påvirker oss åndelig.)

• Les L&p 89:4 sammen med klassen. Hva lærer dette verset oss om Herrens
grunner til å gi Visdomsordet? Kan du nevne noen eksempler på «ondskap og
planer . . . i uhederlige menneskers hjerter» med hensyn til de skadelige stoffene
som nevnes i Visdomsordet? (Eksempler innbefatter feilaktige fremstillinger i
reklame og underholdning, som forbinder disse stoffene med lykke og suksess.)

• På hvilken måte er Visdomsordet en tilkjennegivelse av Guds kjærlighet til oss?
På hvilken måte er det en tilkjennegivelse av Joseph Smiths kall som profet og
seer? (Forklar at Herren åpenbarte Visdomsordet for profeten Joseph Smith
lenge før det ble fullt ut vitenskapelig bevist at dets prinsipper er riktige. Denne
åpenbaringen forutså den nåværende epidemien med stoffmisbruk. Den
varsler oss på forhånd og beskytter oss mot konkrete problemer i vår tid.)

2. Herrens råd om hva som ikke er bra for legemet

Til læreren: Når du gjennomgår annen og tredje del av denne leksjonen, må du
fokusere på grunnleggende helseprinsipper åpenbart av Herren. Unngå disku-
sjon om helsemoter, spesielle dietter og annen slags mat og drikke. Understrek
at Herren ikke har satt opp noen liste over alt vi bør og ikke bør spise eller
drikke. «Slik åpenbaring er unødvendig,» sa president Joseph Fielding Smith.
«Visdomsordet er en grunnleggende lov. Den peker ut veien og gir oss tilstrek-
kelige instruksjoner med hensyn til både mat og drikke . . . Hvis vi oppriktig
følger det som er skrevet ved Herrens ånds hjelp, . . . vil vi vite hva som er godt
og hva som er dårlig for legemet» («Your Question: The Word of Wisdom»,
Improvement Era, feb. 1956, s. 78–79).

Skriv Ikke for legemet og skriftstedhenvisningene nedenfor på tavlen. Les de
enkelte skriftstedene sammen med klassen. Nevn deretter stoffet det beskriver.

a. L&p 89:5–7. (Vin eller sterk drikk.)

b. L&p 89:8. (Tobakk.)

c. L&p 89:9. (Hete drikker, som defineres som te og kaffe.)

Forklar at i tillegg til disse stoffene skulle vi ikke:

a. Bruke noe som inneholder ulovlige stoffer.

b. Bruke noen andre vanedannende stoffer, unntatt i forbindelse med behand-
ling av en dyktig lege.
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c. Misbruke reseptpliktige og andre medisiner.

• Kan du nevne noen konsekvenser av å bruke disse skadelige stoffene? (Drøft
fysiske og åndelige konsekvenser. Avsnittene nedenfor om alkohol og tobakk
er eksempler. Hvis du underviser ungdom, kan du kanskje vise til brosjyren
Til styrke for ungdom, side 12–13 [36550 170].)

Det første presidentskap har sagt: «Når mennesker er drukne på sterk drikk,
har de mistet sin fornuft. Deres tanker er ødelagt. Deres dømmekraft og
klarsyn er borte . . . Alkohol har gitt mer lidelse og elendighet, mer ulykkelig
kjærlighet, ødelagt flere hjem, begått flere forbrytelser, forårsaket mer død enn
alle kriger verden har gjennomlevd» (i Conference Report, okt. 1942, s. 8).

Hvert år forårsaker tobakk nesten 2,5 millioner altfor tidlige dødsfall på
verdensbasis. Bruk av tobakk skader også millioner av uskyldige ofre. Eksempel-
vis overfører gravide mødre som røker, giftige kjemikalier som påvirker fosterets
utvikling, noe som hvert år påfører 3 millioner babyer lidelser.  Disse mennes-
kene har mange ganger flere tilfeller av sykdom i åndedrettsorganene og har tre
ganger større sannsynlighet for å dø av lungekreft enn dem som ikke inhalerer
som passive røykere. Tobakk som ikke røykes, er like vanedannende som siga-
retter, og de som bruker slik tobakk, har opptil femti ganger flere tilfeller av
kreft enn de som ikke bruker tobakk. (Se James O. Mason: «I Have a Question»,
Ensign, sep.1986, s. 59–61.)

• Bruk av stoffer som er forbudt i Visdomsordet, er på fremmarsj i mange deler
av verden, spesielt blant ungdom. Hvordan lokker reklame unge mennesker
til å bruke disse stoffene? (Drøft de falske budskapene i slik reklame.) Hvordan
lokker jevnaldrende og andre mennesker folk til å bruke disse stoffene? (Hvis
du ønsker det, kan dere drøfte hvordan man kan motstå forsøk på overtalelser
som «Bare lite grann kan ikke gjøre noe», «Bare én gang kan ikke gjøre noe»,
«Alle andre gjør dette» og «Ingen andre får vite om det».) Kan du nevne noen
andre måter mennesker fristes på til å bruke disse stoffene?

• Hvordan kan tilsynelatende små brudd på Visdomsordet skade?

• Hvordan kan vi styrke oss mot fristelser til å bruke skadelige stoffer? (Be
klassen fortelle om hendelser der de har motstått fristelser til å bryte Visdoms-
ordet.) Hvordan kan ungdom hjelpe hverandre til å holde Visdomsordet?

• Hvordan kan foreldre effektivt lære sine barn om Visdomsordet og hjelpe dem
å etterleve det? (Se Familiens hjemmeaften – idébok [31106 170], side 253–55.)

• De skadelige stoffene som Visdomsordet forbyr, forårsaker avhengighet.
Hvorfor er det skadelig å bli avhengig av disse stoffene? Hvordan kan folk
overvinne avhengigheten til narkotika og andre stoffer?

Understrek at det er håp for mennesker som kjemper med avhengighet. For
å overvinne avhengighet kreves det et sterkt personlig ønske og disiplin,
sammen med omvendelse og hjelp fra Herren. Familie, venner og ledere i
Kirken kan også hjelpe, og i enkelte tilfeller er det nødvendig med profesjo-
nell hjelp. Be klassen fortelle om eksempler på hvordan mennesker har over-
vunnet avhengighet av skadelige stoffer.
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3. Herrens råd om hva som er godt for legemet

Skriv Godt for legemet og nedenstående skriftstedhenvisninger på tavlen. Les
hvert skriftsted sammen med klassen. Oppsummer det ved siden av henvis-
ningen. Hvis du har tatt med bilder av sunne matvarer, viser du dem nå
(se «Forberedelse», punkt 4).

a. L&p 89:10. (Sunne urter – næringsrike grønnsaker og planter.)

b. L&p 89:11. (Frukt.)

c. L&p 89:12. Se også L&p 49:19. (Kjøtt av dyr og fugler.)

d. L&p 89:14–17. (Korn.)

e. L&p 88:124. (Gå tidlig til sengs og stå opp tidlig – få tilstrekkelig søvn.)

• Hva vil det si å bruke mat «med måte»? (L&p 89:11. Se også L&p 59:18–20.
Svarene kan innbefatte at vi skulle spise mat som gir legemet næring og vise
måtehold med hensyn til hva slags og hvor mye mat vi spiser.) Hva vil det si
å bruke mat «med . . . takksigelse»? (L&p 89:11). Hvordan kan vi vise Herren
vår takknemlighet for maten han gir oss?

• Hvilke retningslinjer har Herren gitt om bruk av kjøtt? (Se L&p 89:12. Se også
L&p 49:19, 21.) Hvilke retningslinjer har Herren gitt oss om bruk av korn? (Se
L&p 89:14, 16.)

• Hvilke råd har Herren gitt oss om søvn? (Se L&p 88:124.) Hvordan blir vi
påvirket fysisk og åndelig av å få tilstrekkelig søvn?

President Brigham Young har sagt: «Istedenfor å gjøre to dagsverk på én dag,
skulle visdom lære [de hellige] at hvis de ønsker et langt liv og god helse, må
de, etter tilstrekkelig anspennelse, gi kroppen anledning til å hvile før den
blir helt utslitt. Når de er utslitt, hevder enkelte, trenger de stimulanser . . .
Men istedenfor disse stimulansene skulle de komme til hektene ved å hvile»
(Læresetninger fra Kirkens presidenter – Brigham Young, s. 212).

4. Lovede velsignelser for å etterleve Visdomsordet

Herren åpenbarte Visdomsordet som «et prinsipp med løfte» (L&p 89:3). Skriv
Lovede velsignelser og nedenstående skriftstedhenvisninger på tavlen. Les hvert
skriftsted sammen med klassen. Skriv deretter hvert løfte utenfor henvisningen.

a. L&p 89:18 (Fysisk helse.)

b. L&p 89:19. (Visdom og store kunnskapsskatter.)

c. L&p 89:20. (Evnen til å løpe og ikke bli trett og gå og ikke bli matt.)

d. L&p 89:21. (Beskyttelse mot ødeleggelsens engel.)

• Hvordan har du blitt velsignet når du har etterlevd Visdomsordet? (Be
klassen fortelle om fysiske og åndelige velsignelser de har mottatt.)

Hvis du ønsker det, kan du påpeke at de som etterlever Visdomsordet, i
alminnelighet vil leve lengre og ha bedre livskvalitet enn hvis de ikke hadde
etterlevd det. Men enkelte mennesker har alvorlige sykdommer eller handikap
til tross for at de etterlever Visdomsordet. Forklar at disse menneskene kan få
de åndelige velsignelser ved å etterleve Visdomsordet selv om deres fysiske
problemer fortsetter. Dessuten gjelder Herrens løfter for evigheten, og de som
ikke får alle de lovede velsignelser i dette liv, vil motta dem i det neste.
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• Kan du nevne noen eksempler på hvordan det å etterleve Visdomsordet hjelper
oss å «finne visdom og kunnskapens store skatter, til og med, skjulte skatter»?
(L&p 89:19). Drøft hvordan en person ved å etterleve Visdomsordet får styrket
sine mentale evner. Drøft også hvordan det hjelper en person å motta åndelige
kunnskapsskatter, som et vitnesbyrd, kunnskap om guddommelige sannheter,
personlig åpenbaring, patriarkalske velsignelser og tempelordinanser og -pakter.)

Eldste Boyd K. Packer i De tolvs quorum har sagt: «Jeg har . . . fått lære at en
grunnleggende hensikt med Visdomsordet er åpenbaring . . . Hvis en som er
‘påvirket’ [av skadelige stoffer] knapt kan lytte til vanlig tale, hvordan kan han
da reagere på åndelige tilskyndelser, som rører ved de mest vare følelser vi har?
Hvor verdifullt Visdomsordet enn er som sunnhetsregel, kan det bli enda mer
verdifullt for dere åndelig enn det er fysisk» (i Lys over Norge, mai 1980, s. 30).

• Hvordan kan Herrens løfte i L&p 89:20 anvendes på oss fysisk? Hvordan kan
det anvendes på oss mentalt og følelsesmessig? (Svarene kan innbefatte at vi
vil få større mental og følelsesmessig styrke, selvbeherskelse og selvhjulpen-
het.) Hvordan kan dette løftet anvendes på oss åndelig? (Se Hebreerbrevet
12:1–3. Svarene kan innbefatte at vi vil få større styrke til å motstå fristelser
og til å «løpe med tålmodighet» mot evig liv.)

• Hvordan kan Herrens løfte i L&p 89:21 anvendes på oss?

Forklar at i oldtiden, like før Israels barn utvandret fra Egypt, gikk ødeleg-
gelsens engel forbi Israels førstefødte sønner fordi folket var lydig mot profe-
ten Moses og merket sine dører med blod av lam (2. Mosebok 12). På samme
måte er det slik at når vi «vandrer i lydighet mot budene», også Visdomsor-
det, vil ødeleggelsens engel gå forbi oss, hvilket vil si at vi blir frelst fra
åndelig død og velsignet med evig liv ved Jesu Kristi forsonende blod. (Se
Boyd K. Packer, i Lys over Norge, juli 1996, s.18–19).

Konklusjon Understrek at Herren har gitt oss Visdomsordet fordi han elsker oss og er opptatt
av vårt fysiske og åndelige velvære. Forklar at Visdomsordet er mer enn en lov for
fysisk helse. Det er også en nøkkel til store åndelige velsignelser. Foreslå at klasse-
medlemmene vurderer om de behandler sitt legeme på beste måte, i overensstem-
melse med Herrens råd om helse. Bær vitnesbyrd om at når vi følger dette rådet,
vil Herren oppfylle sine løfter og velsigne oss fysisk og åndelig.

Flere 
undervisningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en eller flere av nedenstående idéer til å

supplere det foreslåtte leksjonsopplegget.

1. Hvis Visdomsordet etterleves, vil det løse verdens økonomiske problemer

• President Heber J. Grant, Kirkens syvende president, sa at «Visdomsordet . . .
ville løst de økonomiske problemer . . . i ethvert . . . land, hvis det var blitt
etterlevd av menneskene i verden» (i Conference Report, apr. 1936, s. 48).
Hvordan tror du det kan være slik?

Tenk over hvor mye jord, penger og andre ressurser som brukes til å produ-
sere skadelige stoffer, reklamere for dem, kjøpe dem og behandle konsekven-
sene av at de brukes. I 1985 var f.eks. utgiftene i Amerika til helsepleie og
tapt produktivitet forbundet med tobakk ca. 65 milliarder dollar (se Ensign,
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sep. 1986, s. 61). Omkostningene ved produksjon og bruk av alkohol var
også meget høye. Tenk over potensielle økonomiske virkninger av å bruke
disse ressursene til gavnlige istedenfor destruktive formål.

2. Overholdelse av Visdomsordet er forbundet med flere fordeler

Samfunnsvitenskapsmenn har funnet ut at medlemmer av Kirken som etterle-
ver evangeliet, også Visdomsordet, har større sannsynlighet for å bli lykkelige
i sitt ekteskap og tilfreds med familielivet. Det er mindre sannsynlig at de blir
med på sex før eller utenfor ekteskapet, utsettes for depresjon og viser forbry-
tersk, avvikende eller antisosial oppførsel. (Se Robert L. Millet og Noel B.
Reynolds, red.: Latter-day Christianity; 10 Basic Issues [hefte, 1998], s. 46–47.)

3. Overholdelse av Visdomsordet hjelper en misjonær å undervise med kraft

Overholdelse av Visdomsordet velsignet en misjonær på en uventet måte. Mens
han lærte en mann om Visdomsordet, så mannen ham inn i øynene og spurte:
«Mener du å fortelle meg at du aldri har prøvd stoff, røkt en sigarett eller smakt
alkohol i noen form?» Misjonæren så rett på mannen og sa med kraftig
stemme: «Ja, det har jeg aldri gjort.»

Misjonæren beskrev senere hva han opplevde etterpå: «I dette øyeblikket gikk det
en kraft gjennom meg, og jeg visste hvorfor jeg hadde overholdt Visdomsordet. Jeg
er takknemlig for at jeg da jeg kom til dette punktet i mitt liv, kunne bære et sterkt
vitnesbyrd om hvor viktig Visdomsordet er, fordi jeg alltid hadde etterlevd det.»

4. «Arbeid ikke mer enn du har styrke ... til» (L&p 10:4)

• Hvilket råd ga Herren Joseph Smith i L&p 10:4? (Se også Mosiah 4:27.)
Hvordan kan dette rådet anvendes på vår helse? Hvilke farer er forbundet
med å ignorere dette rådet?

5. Tatovering og «piercing»

Apostelen Paulus forkynte at vårt legeme er hellig for Herren og at det er et
tempel som Den hellige ånd kan bo i (1. Korinterbrev 3:16, 6:19–20). På samme
måte som vi ikke skulle besudle vårt legeme ved å innta skadelige stoffer, skulle
vi heller ikke besudle den ytre overflaten med tatovering og «piercing». Slike
forandringer kan få negative fysiske, sosiale og åndelige konsekvenser. (Se David
A. Burton: «I Have a Question», Ensign, feb. 1999, s. 52–53.)
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Formål Å oppfordre klassen til å lære «ved studium og ved tro» hele livet (L&p 88:118).

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet skriftstedene i denne leksjonen.

2. Gjennomgå materialet i denne leksjonen i Studieveiledning for klassens
medlemmer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under
leksjonen.

3. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, ber du en i klassen forberede seg
til å fortelle om et par personlige opplevelser som viser velsignelsene ved å
lære i livet.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Be en i klassen ganske kort fortelle om velsignelsene ved å lære i livet
(se «Forberedelse», punkt 3).

Når klassemedlemmet har talt, forklarer du at denne leksjonen drøfter hvor
viktig det er å lære hele livet.

Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassen til å fortelle om erfaringer i forbindelse med læring.

1. Profetenes skole gir et mønster som vi kan følge i vår læring.

Påpek at Herren i denne evangelieutdeling har lagt stor vekt på behovet for
åndelig og timelig opplæring.

Herren påla profeten Joseph Smith å begynne en profetenes skole i Kirtland i
Ohio. Profetenes skole begynte å komme sammen i januar 1833 i et lite rom
over Newel K. Whitneys butikk i Kirtland (se bildet på side 128). I denne skolen
fikk Kirkens ledere opplæring i evangeliets lære, Kirkens affærer og andre saker.
De skulle forberedes til ledelse i Kirken og misjonærtjeneste (L&p 88:77–80).

Disse møtene var et miljø for åndelige erfaringer og inngående diskusjon av
prinsipper i evangeliet. Flere åpenbaringer ble mottatt. Kirkens historie forteller
at «stor glede og tilfredshet hele tiden strålte i ansiktene til dem som tilhørte
profetenes skole, og de hellige, på grunn av det som ble åpenbart, og . . . frem-
gangen i kunnskap om Gud» (History of the Church, 1:334).

• Hvilke anledninger til å lære har vi i kirken? Hva kan vi gjøre for å forberede
oss bedre til å lære på Kirkens møter?

Diskusjon og
anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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• Les L&p 88:122–25 sammen med klassen. Hva befalte Herren brødrene i
profetenes skole å gjøre? Hva befalte han dem å ikke gjøre? (Skriv klassens
svar på tavlen.) Hva kan disse versene lære oss om hvordan vi skal undervise
hverandre? Hva sier disse versene om hvordan vi skulle lære av hverandre?

Butikken til Newel K. Whitney & kompani. Profetenes skole ble holdt i et lite rom over denne
butikken i Kirtland i Ohio. Åpenbaringen som ble kjent som Visdomsordet (L&p 89), ble mottatt
her, sammen med andre åpenbaringer.

2. Vi skulle lære «ved studium og ved tro».

• Les L&p 88:118 sammen med klassen. Hvorfor er både studium og tro
nødvendig i vår anstrengelse for å lære? (Se sitatet nedenfor.) På hvilken måte
øker tro vår evne til å lære? Hvilke farer er forbundet med å lære uten å ha
tro på Gud og etterleve hans bud? (Se 2. Timoteus 3:7, 2. Nephi 9:28–29.)

President Marion G. Romney i Det første presidentskap har sagt: «Jeg tror på
studium. Jeg tror at menneskene lærer mye ved å studere . . . Men jeg tror
også, og vet, at læring ved studium går mye raskere ved tro» (Learning for the
Eternities, red. George J. Romney [1977], s. 72).

• I tillegg til å studere evangeliet, skulle vi også søke å lære på andre områder,
som historie, vitenskap og god litteratur. Hvordan har studium av slike
emner beriket ditt liv?

• Hva slags kunnskap er av størst verdi? Hvilket forhold skulle det være
mellom læring i evangeliet og annet verdig studium?

President John Taylor, Kirkens tredje president, har sagt: «Vi burde fremme
opplæring og intelligens av alle slag, fremme god litterær smak, og mennesker
med litterært og vitenskapelig talent skulle utvikle dette talentet, og alle skulle
foredle gavene som Gud har gitt dem .. . Hvis det er noe godt og prisverdig i
moral, religion, vitenskap eller noe som helst som er beregnet på å opphøye og
foredle mennesket, støtter vi det. Men sammen med alt vi får, ønsker vi å få
forståelse, og den forståelsen som strømmer ut fra Gud» (The Gospel Kingdom,
red. G. Homer Durham [1943], s. 277).
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Mens eldste Gordon B. Hinckley virket i De tolvs quorum, holdt han en tale
der han siterte Frelserens formaning «lær av meg» (Matteus 11:29). Deretter sa
han: «Jeg vil gjerne foreslå at dere følger denne formaningen fra Guds Sønn.
Lær av ham i alt dere lærer. Søk kunnskap om Mesteren i alt dere studerer.
Denne kunnskapen vil på en enestående måte utfylle den sekulære opplæ-
ring dere får, og gi deres liv og karakter en fylde som dere ikke kan få på noen
annen måte» (i Conference Report, okt. 1964, s.118).

• Hvordan har du sett at kunnskap om det som hører Gud til, er den viktigste
type kunnskap?

3. Vi skulle fortsette å lære hele livet.

Påpek at Herren og hans profeter alltid har lagt vekt på hvor viktig det er å lære.
Vi skulle fortsette å lære hele livet.

Eldste Russell M. Nelson i De tolvs quorum har sagt: «På grunn av vår hellige
aktelse for hvert menneskes intellekt ser vi på det å skaffe seg en utdannelse
som et religiøst ansvar . . . Vår Skaper venter at hans barn overalt skal skaffe seg
utdannelse» (i Lys over Norge, jan. 1993, s. 5).

Skriv følgende spørsmål på tavlen:

Hvorfor skulle vi lære? Hva skulle vi lære? Hvordan kan vi lære?

Les følgende skriftsteder sammen med klassen. La klassen se etter svar på spørs-
målene på tavlen. Skriv deres svar under vedkommende spørsmål.

L&p 6:7 L&p 88:76–80, 118 L&p 130:18–19

L&p 11:21–22 L&p 90:15 L&p 131:6

L&p 19:23 L&p 93:36–37, 53 L&p 136.32–33

• Hvorfor tror du vi er blitt befalt å lære så mange forskjellige ting?

President Gordon B. Hinckley har lært unge mennesker hvor viktig utdan-
nelse er: «Det er så viktig at dere unge menn og unge kvinner får all den
utdannelse dere kan. Herren har sagt det svært tydelig at hans folk skal skaffe
seg kunnskap om land og riker og det som er i verden, i utdannelsesproses-
sen, ja, ved studium og ved tro. Utdannelse er nøkkelen til mulighetenes dør
for dere. Det er verd å ofre for. Det er verd å arbeide for, og hvis du trener opp
ditt sinn og dine hender, vil du bli i stand til å bidra i stor grad til det
samfunn du er en del av, og du vil kunne stå som et hederlig eksempel på
den kirken du er medlem av. Mine kjære unge brødre og søstre, benytt
enhver mulighet til utdannelse som dere har råd til. Og dere fedre og mødre,
oppmuntre deres sønner og døtre til å få seg en utdannelse som vil bli til
velsignelse for dem» («Inspirerende tanker», Liahona, juni 1999, s. 4–5).

• Hvilke anledninger har vi til formell utdannelse? (Svarene kan innbefatte
videregående skoler, yrkesskoler og høyskoler og universiteter.) Hvordan er
formell utdannelse til beste for oss? Hva kan vi gjøre for å benytte oss bedre
av våre anledninger til formell utdannelse?

• President Brigham Young har sagt: «Vår utdannelse skulle være slik at den
forbedrer vårt sinn og gjør oss mer nyttige, så vi kan yte menneskene større
tjeneste» (Discourses of Brigham Young, red. John A. Widtsoe [1941], s. 255).
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Hvordan kan utdannelse hjelpe oss å tjene familien? Hvordan kan utdan-
nelse hjelpe oss å tjene andre? Hvordan kan utdannelse hjelpe oss i vårt
arbeid for å være med på å bygge opp Guds rike? Be klassen fortelle om
erfaringer der deres utdannelse har hjulpet dem i deres tjenesteinnsats.

• Les L&p 90:15 sammen med klassen. Hvordan har ditt liv blitt beriket ved
at du har studert gode bøker?

• Hvilket ansvar har foreldre for å undervise sine barn? (Se L&p 68:25–28.
Understrek at foreldre har et høytidelig ansvar for å hjelpe sine barn å lære
evangeliet. Foreldre skulle også lære dem praktiske ferdigheter som å ta vare
på helsen, arbeide flittig, komme overens med andre, styre penger og skaffe
seg en god utdannelse.)

• Hvordan kan foreldre oppmuntre barn til å utvikle en kjærlighet til læring
som varer hele livet?

Mens eldste Gordon B. Hinckley virket i De tolvs quorum, understreket han
hvor viktig det er å oppmuntre barn til å lese: «Dere vet at deres barn vil lese.
De vil lese bøker og de vil lese tidsskrifter og aviser. Lær dem å sette pris på
det som er best. Lær dem mens de er meget små de fine historiene som er
udødeliggjort på grunn av dydene de lærer oss. La dem påvirkes av gode
bøker. La det være et hjørne et eller annet sted hjemme hos dere, uansett
hvor lite det måtte være, der de i alle fall vil se noen bøker av det slaget som
store personer har blitt oppdratt med» (i Conference Report, okt. 1975, s. 57).

President Thomas S. Monson har minnet oss på at små barn kan forstå lære-
setningene i Skriften: «Et . . . adelsmerke på et lykkelig hjem oppdages når et
hjem er et bibliotek av kunnskap . . . Herren har gitt dette råd: ‘Søk derfor
flittig og lær hverandre visdoms ord, ja, søk visdoms ord fra de beste bøker,
søk lærdom ved studium og også ved tro’ (L&p 88:118). Standardverkene er et
slikt bibliotek av kunnskap som jeg snakker om. Vi må være forsiktige så vi
ikke undervurderer barnas evne til å lese og til å forstå Guds ord» (i Lys over
Norge, jan. 1989, s. 60).

Hvis du ønsker å drøfte emnet undervisning av barn nærmere, kan du se side
63–72 i 1998-utgaven av Undervisning, intet større kall (33043 170). Leksjon 45
i denne boken drøfter også foreldrenes ansvar for å undervise sine barn.

• Hva slags lesning skulle vi unngå?

President Ezra Taft Benson i De tolvs quorum sa en gang: «I dag, når det
finnes så mange bøker, er det et kjennetegn på et virkelig utdannet menneske
at vedkommende vet hva man ikke skal lese . . . Les bare det beste. Som John
Wesleys mor rådet sin sønn: ‘Unngå alt som svekker din fornuft, svekker det
ømme i din samvittighet, visker ut din oppfatning av Gud, tar bort din smak
for det åndelige, . . . øker legemets kontroll over sinnet’» («In His Steps», i
1979 Devotional Speeches of the Year [1980], s. 61).

• Hva kan vi gjøre, i tillegg til å skaffe oss formell utdannelse og lese gode
bøker, for å fortsette å lære hele livet?

4. I templet får vi utdannelse for evigheten.

Forklar at profeten Joseph Smith i slutten av juni 1833 sendte en plan for
byggingen av byen Sion til de hellige i Independence i Missouri.
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Vis planen for byen Sion, som står nedenfor. Forklar at i byens sentrum skulle
de hellige bygge et tempel. Selv om de ikke greide å bygge byen Sion, brukte de
dette begrepet da de bygde Salt Lake City.

Plan over byen Sion. Tempeltomten er i byens sentrum.

• Hva kan vi lære av planen om å bygge et tempel i sentrum av byen Sion?
(Svarene kan innbefatte at templet er et læresenter for Kirkens medlemmer
og at vi skulle ha templet som et midtpunkt i vårt liv.)

• Les L&p 88:119 sammen med klassen. Understrek at templet er «et lærdom-
mens hus». På hvilke måter underviser Herren oss når vi går i templet? Hva
kan vi gjøre for å få den kunnskap som er tilgjengelig i templet?

Eldste John A. Widtsoe i De tolvs quorum har sagt: «Templet er et sted for
undervisning. Her gjennomgås evangeliets prinsipper, og dype sannheter i
Guds rike avdekkes. Hvis vi går inn i templet i den rette ånd og er oppmerk-
somme, kommer vi derfra beriket med hensyn til kunnskap i evangeliet og
visdom» («Looking toward the Temple», Ensign, jan. 1972, s. 56–57).
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Eldste Boyd K. Packer i De tolvs quorum har sagt:

«Templet er en stor skole. Det er et hus for opplæring. I templene er det en
atmosfære som er ideell for opplæring i emner som er dypt åndelige . . .

Du vil ikke forstå tempelseremonien helt ut første gangen du går gjennom
templet. Du vil bare forstå den delvis. Reis tilbake igjen og igjen. Reis tilbake
for å lære. Ting som bekymrer deg, forvirrer deg, eller virker gåtefulle, vil bli
forklart for deg. Dette vil være personlige ting som du egentlig ikke kan
forklare til noen annen. Men for deg er dette ting du vet . . .

Ha derfor oppmerksomheten vendt mot templet. Før dine barn til templet.
Led deres oppmerksomhet mot templet helt fra deres tidligste barndom, og
begynn å forberede dem til den dag da de kan tre inn i det hellige tempel.

I mellomtiden bør du selv være villig til å lære, være ærbødig. Drikk dypt av
de lærdommer – de symbolske, dypt åndelige lærdommer – som bare er
tilgjengelige i templet» (Det hellige tempel [brosjyre, 1993], s. 5–8).

Minn klassen på at ordinansene og seremoniene i templet er hellige. Vi skulle ikke
drøfte konkrete aspekter ved disse ordinansene og seremoniene utenfor templet. Be
klassen ha dette prinsippet i tankene mens de svarer på følgende spørsmål:

• Kan du nevne noen sannheter som du har lært ved å gå i templet?

Oppfordre klassemedlemmene til å reise til templet så ofte som de kan. Presi-
dent Ezra Taft Benson spurte: «Reiser vi ofte tilbake til templet for å få de
personlige velsignelser som regelmessig tilbedelse i templet gir? Bønner besva-
res, åpenbaringer kommer, og det blir gitt instruksjoner ved Ånden i Herrens
hellige templer» (i Lys over Norge, juli 1988, s. 77).

Konklusjon Oppfordre klassen til å fortsette å lære hele livet så de vil bli beriket og så de
bedre kan tjene andre. Minn dem på Herrens bud om å «søk[e] lærdom ved
studium og også ved tro» (L&p 88:118).

Bær etter Åndens tilskyndelse vitnesbyrd om sannhetene dere har drøftet i
leksjonen. Hvis du ønsker det, kan du gi uttrykk for din takknemlighet for
anledningene du har til å lære.

Flere
undervisningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en eller flere av nedenstående idéer til å supp-

lere det foreslåtte leksjonsopplegget.

1. Anvend rådene i Lære og pakter 88:121–126

• Les L&p 88:121–126 sammen med klassen. Påpek at prinsippene i disse
versene kan hjelpe oss på alle områder i livet. Hva har du opplevd som har
vist deg hvor viktige disse prinsippene er?

2. Lær uten å bli overveldet av alt som finnes å vite

• Hvordan kan vi fortsette å lære uten å bli overveldet av alt som finnes å vite?

President Wilford Woodruff har gitt dette råd: «Mist ikke motet fordi dere
ikke kan lære alt på en gang. Lær én ting om gangen, lær den godt og sett
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pris på den, og lær så en annen sannhet og sett pris på den, og etter noen år
vil dere ha et stort lager av nyttig kunnskap, som ikke bare vil være til stor
velsignelse for dere selv og deres barn, men også for deres neste» (The
Discourses of Wilford Woodruff, red. G. Homer Durham [1946], s. 269).

Som en del av denne diskusjonen, kan du godt lese L&p 78:17–18 sammen
med klassen.

3. Lær evangeliet i Seminar- og Institutt-klasser

Les følgende utsagn av president Gordon B. Hinckley: «Kirkens storartede
utdannelsesprogram går fremover. Arbeidet med å undervise elever i Seminar-
og Institutt-programmet går fremover . . . Vi oppfordrer innstendig alle som det
er tilgjengelig for, til å nyte godt av det. Vi nøler ikke med å love at din kunn-
skap i evangeliet vil øke, din tro vil bli styrket, og du vil knytte nære vennskaps-
bånd til andre medlemmer av Kirken» (i Lys over Norge, okt. 1984, s. 90).

Hvis det finnes Seminar- og Institutt-klasser i ditt område, kan du kanskje bruke
tid i forbindelse med denne diskusjonen til å oppmuntre ungdom og unge
voksne til å melde seg på. Overvei å stille følgende spørsmål:

• Hvilke erfaringer har du hatt i Seminar (eller Institutt) som har vært til hjelp
for deg? Hvordan kan vi oppmuntre andre til å gå i Seminar (eller Institutt)?

4. Ved utdannelse utvikles våre talenter

Gjennomgå lignelsen om talentene (Matteus 25:14–30. Se også L&p 82:18). Be
klassemedlemmene sette opp en liste over sine talenter og interesser på et papir-
ark. Drøft med dem hvordan verdslig og religiøs utdannelse vil hjelpe dem å
utvikle sine talenter og interesser.
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Formål Å hjelpe klassen å forstå hvordan de kan unngå å bli bedratt og falle fra.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet Lære og pakter 26, 28, 43:1–7, 50, 52:14–19 og de andre
skriftstedene i denne leksjonen.

2. Gjennomgå materialet for denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Skaff en plansje over de nåværende generalautoritetene fra en aktuell konfe-
ranseutgave av Liahona.

4. Hvis du ønsker det, kan du gi klassemedlemmer i oppdrag å presentere histo-
riene i første del av leksjonen. Gi dem historiene på forhånd.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Skriv følgende på tavlen:

En halv liter fløte

Et feilstavet navn

Ingen ledige sitteplasser ved innvielsen av Kirtland tempel

Fortell klassen at alle disse uttrykkene har noe til felles. Alle er årsaker tidlige
medlemmer av Kirken har oppgitt for at de falt fra Kirken.

Forklar at dagens leksjon drøfter hvordan man kan unngå individuelt frafall.
Disse uttrykkene og historiene som hører sammen med dem, vil bli forklart
senere i leksjonen.

Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Drøft hvilken forbindelse det valgte materialet har med dagliglivet.

1. Vi skulle gjenkjenne Satans bedrag som kan føre oss ut i frafall.

Forklar at enkelte medlemmer i Kirkens første år ble bedratt av Satan og ført ut
i frafall, eller opprør mot Gud. Noen medlemmer som falt fra, ble fiender av
Kirken og bidro til forfølgelsen av de hellige i Ohio og Missouri. Som medlem-
mer av Kirken i dag, må vi være trofaste og på vakt så vi ikke lar oss bedra.

• Les L&p 50:2–3 og 2. Nephi 2:18, 27 sammen med klassen. Hvorfor ønsker
Satan å bedra oss? Kan du nevne noen måter hvorpå Satan forsøker å bedra

Diskusjon og
anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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oss og føre oss ut i frafall? (Bruk opplysningene nedenfor til å drøfte eller
supplere klassens svar. Skriv overskriftene på tavlen.)

Ikke anerkjenne profeten som kilden til åpenbaring for Kirken

Enkelte medlemmer blir bedratt av falske profeter. Beretningen nedenfor viser
hvordan flere tidlige hellige midlertidig ble bedratt av falske åpenbaringer.

I 1830 hadde Hiram Page, et av vitnene til Mormons bok, en sten som han
hevdet å få åpenbaringer gjennom om oppbygging av Sion og Kirkens orden.
Oliver Cowdery, familien Whitmer og andre trodde dette. Profeten Joseph
Smith sa at påstandene «gikk fullstendig på tvers av ordenen i Guds hus, slik
som den ble etablert i Det nye testamente, så vel som i våre nyere åpenba-
ringer» (History of the Church, 1:110).

Profeten ba angående saken og fikk en åpenbaring der Herren gjorde det klart at
bare Kirkens president har rett til å motta åpenbaringer for Kirken (L&p 28).
Herren ga Oliver Cowdery beskjed om å si fra til Hiram Page om at åpenbaring-
ene han fikk gjennom stenen, kom fra Satan (L&p 28:11). Etter å ha hørt beskje-
den fra Herren, «fornektet bror Page, så vel som hele Kirken som var til stede,
nevnte sten og alt som hadde med den å gjøre» (History of the Church, 1:115).

Stolthet

Enkelte medlemmer bedras på grunn av sin stolthet. Nedenstående historie
illustrerer hvordan stolthet fikk Thomas B. Marsh, som var president for De
tolvs quorum, og hans hustru Elizabeth ut i frafall.

Mens de bodde i Far West i Missouri, bestemte søster Marsh og søster Harris seg
for å slå sammen melken så de kunne lage en større ost enn de kunne hver for
seg. De ble enige om å sende hverandre både melken og fløten fra kuene deres.
Men søster Marsh holdt tilbake en halv liter fløte fra hver ku og sendte melken
til søster Harris uten fløte.

Det oppsto en krangel, og saken ble fremlagt for biskopen. Da han avgjorde at
søster Marsh hadde brutt avtalen, ble hun og hennes mann opprørt og appel-
lerte saken til høyrådet og deretter til Det første presidentskap. Hvert av rådene
gikk god for den opprinnelige avgjørelsen om at søster Marsh hadde gjort feil.

Thomas B. Marsh forkynte at han hadde fullstendig tro på sin hustrus karakter.
Kort tid senere vendte han seg mot Kirken og gikk til en offentlig embedsmann
og erklærte at de siste-dagers-hellige var fiendtlig innstilt overfor delstaten
Missouri. (Se George A. Smith, i Journal of Discourses, 3:283–84.)

President Gordon B. Hinckley har sagt om denne hendelsen: «For en liten og
triviell sak – litt fløte som to kvinner kranglet om. Men det førte til, eller var i
det minste en medvirkende årsak til, guvernør Boggs fryktelige utryddelsesordre
som drev de hellige ut av delstaten Missouri, med all den forferdelige lidelse og
død som det resulterte i. Mannen som skulle ha fått slutt på denne lille krange-
len, men som i stedet førte den videre, . . . mistet sin stilling i Kirken. Han mistet
sitt vitnesbyrd om evangeliet» (i Lys over Norge, okt. 1984, s.146).

Etter 19 års mørke og bitterhet foretok Thomas B. Marsh en smertefull reise til
Saltsjødalen og ba Brigham Young tilgi ham og tillate at han ble døpt inn i
Kirken igjen. Han skrev til Heber C. Kimball, førsterådgiver i Det første presi-
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dentskap: «[Jeg begynte] å våkne og forstå min situasjon . . . Jeg vet at jeg har
syndet mot himmelen og i dine øyne». Deretter beskrev han hva han hadde
lært: «Herren kunne greie seg meget godt uten meg, og han har ikke mistet noe
ved at jeg falt bort, men o, hva har ikke jeg mistet? Rikdommer, større rikdom-
mer enn hele denne verden eller mange planeter som denne har råd til» (sitert
av James E. Faust i Lys over Norge, juli 1996, s. 6).

• Hva kan vi lære av denne historien? Hvordan har du sett stolthet føre folk ut
i bedrag og frafall? Hva lover Herren dem som ydmyker seg for ham? (Se
L&p 112:2–3, 10, Ether 12:27. Legg merke til at L&p 112 er en åpenbaring gitt
til Thomas B. Marsh gjennom profeten Joseph Smith.)

Kritisk innstilling til lederes ufullkommenhet

Enkelte medlemmer blir bedratt fordi de blir kritisk innstilt til ufullkommenhe-
tene til ledere i Kirken. Nedenstående historie illustrerer hvordan Simonds
Ryder ble bedratt på denne måten.

Simonds Ryder konverterte til Kirken i 1831. Senere fikk han et brev undertegnet
av profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon der han ble informert om at det var
Herrens vilje, tilkjennegitt ved Ånden, at han skulle forkynne evangeliet. Både i
brevet han fikk og i den offisielle fullmakten til å forkynne, ble navnet hans stavet
Rider istedenfor Ryder. Simonds Ryder «mente at hvis den ‘ånd’ som han ble kalt
gjennom til å undervise, kunne gjøre feil så hans navn ble feilstavet, kunne den
også ha gjort feil ved å kalle ham til å virke, eller med andre ord, han ble ledet til å
tvile på om han i det hele tatt ble kalt ved Guds ånd, på grunn av at hans navn ble
stavet feil!» (History of the Church, 1:261.) Simonds Ryder falt senere fra Kirken.

• Hva kan vi lære av denne historien? På hvilken måte blir vi mer mottagelige
for bedrag ved å være kritisk innstilt til våre ledere i Kirken?

Bli fornærmet

Enkelte medlemmer av Kirken blir fornærmet av andre medlemmers handlinger
og lar en krenkelse nage dem helt til de blir ført ut i frafall. Et eksempel på dette
illustreres i hendelsen nedenfor.

Da Kirtland tempel sto ferdig, samlet mange hellige seg til innvielsen. Sitteplas-
sene i templet ble raskt opptatt, og mange mennesker fikk anledning til å stå,
men likevel fikk ikke alle plass inne i bygningen. Eldste Frazier Eaton, som
hadde gitt 700 dollar til tempelbyggingen, kom etter at det var blitt fullt, så han
slapp ikke inn til innvielsen. Innvielsen ble gjentatt neste dag for dem som ikke
fikk plass den første dagen, men dette tilfredsstilte ikke Frazier Eaton, og han
falt fra. (Se George A. Smith, i Journal of Discourses, 11:9.)

• Hva kan vi lære av denne historien? Hvordan tillater vi oss i dag å bli
fornærmet av andre? Hvordan kan det å bli fornærmet føre til frafall?
Hvordan kan vi unngå å føle oss fornærmet?

• Les L&p 64:8–11 og 82:1 sammen med klassen. Hvem krever Herren at vi
skal tilgi? Hvorfor er det av og til vanskelig å tilgi? Kan du nevne noen av
konsekvensene av ikke å tilgi noen? Hva kan vi gjøre for å få hjelp til å
tilgi noen vi ikke ennå har tilgitt?
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Bortforklaring av ulydighet

Bortforklaring er å unnskylde eller forsvare uakseptabel oppførsel. Det er å
se etter en måte å lette vår samvittighet på når vi har gjort noe vi vet er galt.

• På hvilken måte er bortforklaring en form for bedrag? Hvordan forsøker 
vi av og til å bortforklare vår oppførsel? Hvorfor er det farlig? Hvordan kan
vi erkjenne og overvinne bortforklaring?

Godtagelse av verdens falske læresetninger

• Kan du nevne noen av verdens falske læresetninger som kan bedra medlem-
mer og føre dem ut i frafall? (Eksempler kan innbefatte falske oppfatninger
av at Guds bud er for restriktive, at umoral kan aksepteres og at materielle
eiendeler er viktigere enn det åndelige.)

Den presiderende biskop H. David Burton har sagt: «En av [Satans] lumske
metoder er å gradvis svekke våre sanser med hensyn til hva som er riktig og
galt. Satan vil overbevise oss om at det er kult å lyve og bedra. Han oppmun-
trer oss til å se på pornografi ved å antyde at det forbereder oss til virkelighe-
ten. Han vil gjerne ha oss til å tro at umoral er en attraktiv livsførsel, og at
lydighet mot vår himmelske Faders bud er gammeldags. Satan bombarderer
oss konstant med bedragersk propaganda nydelig innpakket i omhyggelig
forkledning» (i Lys over Norge, juli 1993, s. 45).

2. Vi kan holde oss tapre i vårt vitnesbyrd og unngå å bli bedratt.

Forklar at Herren har gitt oss mange velsignelser og bud for å hjelpe oss å holde
oss trofast i vårt vitnesbyrd og unngå å bli bedratt.

• Hva kan vi gjøre for å holde oss fra å bli bedratt og ført ut i frafall? (Bruk
opplysningene nedenfor til å utvikle denne diskusjonen.)

Vi kan vite klart hvem Herren har kalt til å lede Kirken

• I Kirkens tidlige år hevdet mange mennesker at de mottok åpenbaring til å
lede Kirken eller rette på profeten Joseph Smith. Hva åpenbarte Herren som
svar på disse påstandene? (Se L&p 28:2, 6–7, 43:1–3. Påpek at L&p 28 ble
åpenbart da Hiram Page hevdet å motta åpenbaring for hele Kirken, og L&p
43 ble åpenbart da andre kom med lignende påstander.)

• Hvem mottar åpenbaringer og bud for hele Kirken i dag?

President Joseph F. Smith og hans rådgivere i Det første presidentskap har sagt:
«Herren har . . . utpekt én mann om gangen på jorden til å ha nøklene til åpen-
baring for hele Kirken i alle dens organisasjoner, myndigheter, ordinanser og
læresetninger. Åpenbaringens ånd er overdratt til alle dens medlemmer til
gavn og opplysning for hver enkelt som mottar dens inspirasjon og i det
område vedkommende er kalt til å arbeide i. Men for hele Kirken er han som
står som overhode, alene utpekt til å motta åpenbaringer ved bud og for å få
slutt på strid» (i Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph F. Smith).

• Hvordan kan vi unngå å bli bedratt av dem som falskelig hevder å ha mottatt
åpenbaring for Kirken? (Se L&p 43:4–7.)

• Les L&p 26:2 og 28:13 sammen med klassen. Hva er prinsippet med felles
samtykke? (Se L&p 20:65, 42:11. Det er vanlig praksis å vise at vi er villige til
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å oppholde dem som er kalt til å virke i Kirken, vanligvis ved å rekke opp
høyre hånd.) Hvordan kan prinsippet med felles samtykke beskytte oss mot
bedrag? (Det gjør det mulig for oss å vite hvem som er blitt kalt til å presidere
og administrere i Kirken, og således holde oss fra å bli bedratt av påstandene
til dem som ikke har blitt kalt på riktig måte.)

Vis plansjen med de nåværende generalautoritetene (se «Forberedelse», punkt 3).
Understrek hvilken velsignelse det er for oss å kunne oppholde disse lederne og
følge deres råd.

Vi skulle studere Skriften og Kirkens læresetninger

• Les L&p 1:37 og 33:16 sammen med klassen. Forklar at Herren gjennom hele
Lære og pakter lærer oss hvor viktig det er å studere Skriften. Hvordan kan
det å studere Skriften og det profetene i de siste dager har sagt, hjelpe oss å
unngå å bli bedratt? (Svarene kan innbefatte dem som er satt opp nedenfor.)

a. Vi kan bedre se om idéer er sanne ved å sammenligne dem med sannhe-
tene vi lærer av Skriften og våre nåværende ledere.

President Harold B. Lee har sagt: «Hvis [noen] skriver eller sier noe som
ikke harmonerer med det du kan finne i Kirkens standardverker, uten at
vedkommende er profeten, seeren og åpenbareren – merk dere dette ene
unntaket – kan dere straks si: ‘Nå, det er hans egen idé.’ Og hvis han sier
noe som går på tvers av det som står i Kirkens standardverker, kan dere på
samme måte straks vite at det er feil» (The Teachings of Harold B. Lee, red.
Clyde J. Williams [1996], s. 540–41).

b. Skriftstudium styrker vårt vitnesbyrd så det er færre muligheter for å bli
selvgode i rettferdighet eller påvirket av falsk lære.

President Lee har sagt: «Hvis vi ikke leser i Skriften hver dag, blir vårt
vitnesbyrd svakere, vår åndelighet blir ikke dypere» (The Teachings of
Harold B. Lee, s.152).

• Hvordan har studium av Skriften beskyttet deg mot bedrag?

Vi skulle være klar over at det som hører Gud til, alltid vil oppbygge oss

Profeten Joseph Smith forklarte at like etter at de hellige hadde slått seg ned i
Kirtland «ble mange falske ånder introdusert, mange underlige syner ble sett og
ville, entusiastiske begreper ble støttet. Mennesker løp ut av husene under
påvirkning av denne ånd, og noen av dem klatret opp på trestubber og ropte,
og de ga seg ut på alle slags overdrivelser . . . Mange latterlige ting ble gjort, i den
hensikt å bringe vanære over Guds kirke så Guds ånd skulle trekkes tilbake»
(History of the Church, 4:580). Profeten var bekymret over disse overdrevne ånde-
lige oppvisningene og spurte Herren. Åpenbaringen i L&p 50 er Herrens svar.

• Les L&p 50:17–24 sammen med klassen. Hva lærer disse versene oss om
hvordan vi kan skille det som hører Gud til, fra det som hører Satan til? (Det
som hører Gud til, vil oppbygge oss ved å opplyse vårt sinn og hjelpe oss å
vokse åndelig. Det får oss til å følge Frelseren og leve et bedre liv. Det som
hører Satan til, vil gjøre det motsatte.)

President Joseph Fielding Smith har sagt: «Det finnes ikke noe ordspråk med
større sannhet enn ‘det som ikke oppbygger, er ikke av Gud’. Og det som ikke
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er av Gud, er mørke, det hjelper ikke om det kommer forkledt som religion,
etikk, filosofi eller åpenbaring. Ingen åpenbaring fra Gud kan unngå å
oppbygge» (Church History and Modern Revelation, 2 bind [1953], 1:201–2.)

Vi skulle anvende Herrens mønster for å beskytte oss mot å bli bedratt

Herren åpenbarte L&p 52 dagen etter en konferanse i Kirtland. I denne åpenba-
ringen gir han et mønster som gjør at man kan unngå å bli bedratt.

• Les L&p 52:14–19 sammen med klassen. Hva sier disse versene karakteriserer
lærere som er «av Gud»? Hvordan kan mønstret som oppgis i dette skriftste-
det, hjelpe oss å unngå å bli bedratt?

Konklusjon Gjennomgå Satans bedrag som kan føre til frafall. Gjennomgå rådet Herren har
gitt for å beskytte oss mot bedrag. Understrek at når vi følger dette rådet, vil
Herrens ånd holde oss på sannhetens vei. Bær etter Åndens tilskyndelse vitnes-
byrd om sannhetene dere har drøftet i leksjonen.

Flere 
undervisningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en av nedenstående idéer, eller begge, til å

supplere det foreslåtte leksjonsopplegget.

1. Aktivitet for å introdusere første del av leksjonen

Lag et notat til hver enkelt i klassen. Hvert notat skulle inneholde et kort
budskap med påskjønnelse eller et oppdrag om å lese et skriftsted i klassen eller
delta på en annen måte. Men du må legge inn en liten stavefeil i hvert navn.
Del ut notatene ved begynnelsen av leksjonen for å introdusere historien om
Simonds Ryder og de andre historiene i denne delen.

2. Flere råd om hvordan vi kan styrke oss mot frafall.

Eldste Carlos E. Asay i De sytti har regnet opp følgende som vi kan gjøre for å
styrke oss mot frafall:

«1. Unngå dem som ønsker å rive ned din tro . . .

2. Hold budene . . .

3. Følg de levende profeter . . .

4. Skap ikke strid eller debatt om læresetninger. [Se 3. Nephi 11:29.]

5. Studer Skriften . . .

6. La deg ikke skremme eller avlede fra Kirkens misjon . . .

7. Be for dine fiender . . .

8. Praktiser ‘ren religion’. [Se Jakobs brev 1:27 og Alma 1:30.] . . .

9. Husk at det kan være mange spørsmål som vi ikke har svar på, og at en del
ting må godtas kun ved tro» (i Lys over Norge, apr. 1982, s.116–17).
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Formål Å hjelpe klassen å få større forståelse av prestedømmet og søke velsignelsene
som kommer ved å bruke det i rettferdighet.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 84:33–44, 121:34–46.

b. Lære og pakter 107 (supplerende skriftsted).

c. Vår arv, side 26.

2. Gjennomgå materialet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Be klassen utveksle grunner til at de er takknemlige for å være medlemmer av
Kirken. Skriv deres svar på tavlen.

• Hva av dette ville vært mulig uten prestedømmet?

Det mest sannsynlige er at ingenting av det klassen har nevnt, vil være mulig
uten prestedømmet. Hvis f.eks. klassen gir uttrykk for takknemlighet for evig
ekteskap, kan du påpeke at dette ikke ville vært mulig uten prestedømmets
beseglingskraft. Selv noe så enkelt som enhet i Kirken ville ikke vært mulig uten
profeter, apostler og andre prestedømsledere, som hjelper oss å oppnå «enhet i
tro» (Efeserbrevet 4:13. Se også vers 10–12).

Forklar at denne leksjonen drøfter prestedømmet og noen av paktene og velsig-
nelsene som er forbundet med det.

Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassen til å fortelle om erfaringer som har forbindelse med
prinsippene i Skriften.

1. Rekkefølgen i gjengivelsen av prestedømmet og dets embeder

Det aronske prestedømme og Det melkisedekske prestedømme ble gjengitt til
jorden i 1829 (se leksjon 8). Etter organiseringen av Kirken i 1830 åpenbarte
Herren gradvis prestedømsembeder, quorum og råd etter behov for å lede
veksten i Kirken. Tidslinjen nedenfor oppsummerer denne gjengivelsen. Skriv
den på tavlen og gjennomgå den med klassen. Skriftstedhenvisningene behøver
du ikke å ta med på tavlen.

Diskusjon og
anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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Forklar at Herren i vår tid fortsetter å gi åpenbaringer om organiseringen av
prestedømmet og dets ansvar for å lede Kirkens vekst. Ett eksempel på dette er
kall av områdeautoritet-syttier og den ledsagende organisering av De syttis 3.,
4. og 5. quorum i 1997 (se leksjon 42, side 247–48).

2. Prestedømmets ed og pakt

Skriv Prestedømmets ed og pakt på tavlen. Forklar at i tillegg til åpenbaringer om
prestedømsembeder og ledelse åpenbarte Herren også prinsipper for hvordan
man mottar og utøver prestedømmet. Han åpenbarte f.eks. prestedømmets ed og
pakt, som vi finner i L&p 84:33–44. Disse versene skisserer (1) paktene en mann
inngår med Herren når han mottar Det melkisedekske prestedømme og (2)
paktene Herren inngår med trofaste bærere av Det melkisedekske prestedømme.

Eldste Carlos E. Asay i De sytti har sagt: «Av alle de hellige avtaler henhørende
til Jesu Kristi evangelium er det få, om noen, som i betydning overgår preste-
dømmets ed og pakt. Den er i sannhet en av de mest hellige avtaler, for den
innebærer delaktighet i himmelens krefter og menneskets streben oppad mot
evige mål» (i Lys over Norge, nr. 2 1986, s. 34).

Når dere drøfter prestedømmets ed og pakt, understreker du at «prestedømmets
velsignelser er ikke kun begrenset til menn. Disse velsignelsene utøses også . . .
over alle de trofaste kvinner i Kirken . . . Herren tilbyr sine døtre alle åndelige
gaver og velsignelser som hans sønner kan oppnå, for i Herren er hverken
kvinnen noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen» (Joseph Fielding
Smith i Conference Report, apr. 1970, s. 59. Se også Alma 32:23).

• Skriv på tavlen: Prestedømsbærere inngår pakt om å. Hva lover prestedømsbæ-
rerne som en del av prestedømmets ed og pakt? (Se L&p 84:33, 36, 39–44.
Oppsummer klassens svar på tavlen.)

Prestedømsbærerne inngår pakt om å:

a. Være trofaste og motta Det aronske og Det melkisedekske prestedømme
(vers 33).

b. Foredle sine kall (vers 33).

c. Motta Herrens tjenere (vers 36).

d. Gi flittig akt på det evige livs ord (vers 43–44).

• Hva vil det si å foredle et kall? (Se L&p 107:99, Jakobs bok 1:17–19.)

Det aronske prestedømme: 15. mai 1829 (L&p 13)

Det melkisedekske prestedømme: mai eller juni 1829 (L&p 128:20)

Apostler, eldster, prester, lærere og diakoner: april 1830 (L&p 20:38–60)

Biskop: 4. februar 1831 (L&p 41:9–10)

Høyprester: juni 1831 (innledningen til L&p 52)

Det første presidentskap: 1832–33 (L&p 81, 90)

Patriark: 18 desember 1833 (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s. 26–27)

Høyråd: 17. februar 1834 (L&p 102)

De tolv apostlers quorum: 1835 (L&p 107:23–24)

Syttier: 1835 (L&p 107:25)

De syttis første quorum: 1835 (L&p 107:26, 93–97)
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President Gordon B. Hinckley har sagt: «Vi foredler vårt prestedømme og
forstørrer vårt kall når vi virker med flid og entusiasme i de stillinger vi er
kalt til ved rett myndighet . . . Vi foredler vårt kall, vi forstørrer vårt preste-
dømmes potensial når vi gir av oss selv til mennesker i nød og gir styrke til
dem som vakler . . . Vi foredler vårt kall når vi vandrer i ærlighet og integritet»
(i Lys over Norge, juli 1989, s. 42).

• Hvordan har du blitt velsignet av en som foredlet sitt kall?

Forklar at når vi foredler vårt kall, er det viktig at vi finner riktig balanse så vi
ikke forsømmer familien. Eldste Neal A. Maxwell i De tolvs quorum har sagt:

«Av og til kan endog ekstra aktiviteter i Kirken, når de brukes uforstandig, util-
siktet hemme familielivet. Da den oppstandne Jesus hadde undervist nephit-
tene, sa han: ‘Gå hjem og overvei de ting jeg har sagt’ og be og bered deres sinn
‘til i morgen’ (3. Nephi 17:3). Han sa ikke at de skulle gå i klubben, på møter i
lokalsamfunnet og heller ikke til stavssentre!» (i Lys over Norge, juli 1994, s. 87).

• Hva vil det si å motta Herrens tjenere? (L&p 84:36). Forklar at når vi godtar
budskapet og evangeliets ordinanser fra Herrens tjenere, tar vi også imot Herren.

• Skriv på tavlen: Herren inngår pakter om å. Hvilke velsignelser lover Herren
som en del av prestedømmets ed og pakt? (Se L&p 84:33–34, 38, 42.
Oppsummer klassens svar på tavlen.)

Herren inngår pakter om å:

a. Helliggjøre oss ved Ånden (vers 33).

b. Fornye vårt legeme (vers 33).

c. Gi oss velsignelsene han lovet Abraham og hans etterkommere (vers 34).

d. Gjøre oss til sine utvalgte (vers 34).

e. Gi oss alt som Faderen har (vers 38).

f. Be sine engler våke over oss (vers 42).

• Herren lover at hvis vi er trofaste, vil vi bli «Abrahams ætt . . . og Guds
utvalgte» (L&p 84:34). Hva er Abrahams ætts velsignelser og ansvarsoppga-
ver? (Se Abraham 2:9–11.) Abraham 2:11 antyder at «alle jordens familier
[skal] velsignes» ved prestedømmet. Hvordan kan dette oppnås?

• Kronen på verket blant velsignelsene i prestedømmets ed og pakt er at vi kan
motta «alt som [vår] Fader har» (L&p 84:38). Hvordan kan kunnskap om
dette løftet hjelpe oss i tider med motgang? Hvordan kan det hjelpe oss i
tider med overflod?

3. Prinsipper for bruk av prestedømmet

Gjennomgå og drøft L&p 121:34–46. Forklar at Herren i disse versene åpenbarer
prinsipper for bruk av prestedømmet. Han åpenbarer også løfter til dem som
bruker det rettferdig. I tillegg til anvendelsen på prestedømsbærere kan disse
prinsippene anvendes generelt på alle menneskelige forhold. Derfor er de
viktige også for dem som ikke har prestedømmet.

• I L&p 121:34–40 åpenbarer Herren hvorfor enkelte prestedømsbærere ikke er
i stand til å utøve prestedømmet med kraft. Hva sier disse versene hindrer
dem fra å gjøre det? (Svarene kan innbefatte at deres hjerter er innstilt på det
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som hører verden til, at de søker ære fra mennesker, at de forsøker å dekke
over synder, at de tilfredsstiller stolthet eller forfengelig ærgjerrighet og
utøver urettferdig herredømme.)

• Kan du nevne noen eksempler på at man er for opptatt av «de ting som hører
denne verden til»? (L&p 121:35). Hvordan kan det å søke det som verden har
å tilby, holde oss fra å motta det som Herren tilbyr? Hvordan kan en person
overvinne dette problemet?

• Kan du nevne noen måter mennesker «utøve[r] urettferdig herredømme»
på? (L&p 121:39. Se også vers 37). Hva er konsekvensene av å gjøre dette?
Hvordan kan en person overvinne en tendens til å utøve urettferdig herre-
dømme?

Understrek at prestedømmet kun kan brukes i rettferdighet og i en ånd av kjær-
lighet som et middel til å tjene og velsigne andre. Eldste M. Russell Ballard i De
tolvs quorum har sagt:

«De som bærer prestedømmet, må aldri glemme at de ikke har noen rett til å bruke
sin prestedømsmyndighet som en klubbe over hodet på andre i familien eller i stil-
linger i Kirken . . . Enhver mann som .. . søker å bruke prestedømmet i noen som
helst grad av urettferdighet i Kirken eller i hjemmet, forstår simpelthen ikke hva
hans myndighet egentlig er. Prestedømmet er til tjeneste, ikke til trelldom, barm-
hjertighet, ikke tvang, omsorg, ikke kontroll» (i Lys over Norge, jan. 1994, s. 75).

• I L&p 121:41–42 åpenbarer Herren prinsipper som vil hjelpe prestedømsbæ-
rere å utøve prestedømmet med kraft. Hvilke prinsipper er det? Hvordan kan
vi anvende disse prinsippene i vår forbindelse med familiemedlemmer,
naboer, medarbeidere på jobben og andre?

Hvis du ønsker det, kan dere drøfte hvordan disse prinsippene kan anvendes
på konkrete situasjoner, som f.eks. når vi hjelper et barn å ta en avgjørelse
eller gjøre ferdig en oppgave, når vi tar avgjørelser i råd i Kirken, når en eller
annen ikke har utført en oppgave eller når det forekommer alvorlige
meningsforskjeller.

• Hvilke prinsipper for å rette på noen eller disiplinere dem åpenbares i L&p
121:43–44? (Forklar at i tide betyr «med en gang» eller «snart». (Forklar at med
bestemthet betyr «klart» eller «nøyaktig», ikke «alvorlig» eller «hardhendt».)
Hvilke erfaringer har du hatt som har bekreftet at disse prinsippene er
viktige? På hvilken måte blir konsekvensene av disiplinering i kjærlighet
annerledes enn konsekvensene av disiplinering i sinne?

• Hva vil det si å «la alltid dine tanker være prydet med dyd»? (L&p 121:45).
Hvordan kan vi holde onde eller udydige tanker borte fra vårt sinn? (Se L&p
27:15–18.) Hvordan kan vi mer aktivt fylle vårt sinn med dydige tanker?

• Hva lover Herren oss hvis vi er «fylt av kjærlighet» og «la[r] alltid [våre]
tanker være prydet med dyd»? (Se L&p 121:45–46.) Hva vil det si å ha større
frimodighet for Guds åsyn? (Se sitatet nedenfor.) Hvilke velsignelser får vi når
vi hele tiden har Den hellige ånd som ledsager?

Mens eldste Gordon B. Hinckley virket i De tolvs quorum, sa han: «Jeg har
ved flere anledninger fått samtale med USAs president og viktige mennesker
hos myndighetene i andre land. Etter slike anledninger har jeg reflektert over
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hvilken givende opplevelse det er å stå med frimodighet ansikt til ansikt med
en anerkjent leder. Og så har jeg tenkt hvor vidunderlig det er, hvor enestå-
ende det vil være, å stå med frimodighet – uten redsel, skam og forlegenhet –
ansikt til ansikt med Gud. Det er løftet som er gitt alle dydige menn og
kvinner» (i Conference Report, okt. 1970, s. 66).

Konklusjon Bær vitnesbyrd om hvor viktig prestedømmet er. Gi uttrykk for hvor takknemlig du
er for prestedømmets ed og pakt og for velsignelsene Herren lover oss hvis vi er
trofaste. Oppfordre klassen til å søke prestedømmets velsignelser mer fullstendig.

Flere
undervisningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en av nedenstående idéer, eller begge, til å

supplere det foreslåtte leksjonsopplegget.

1. Kirkens presiderende quorumer

En viktig del av gjengivelsen av prestedømsmyndighet var organiseringen av
Kirkens presiderende quorumer. Rådgivere ble kalt til å hjelpe profeten Joseph
så tidlig som i mars 1832 (L&p 81:1), og Det første presidentskap ble formelt
organisert ett år senere (se innledningen til L&p 90). I februar 1835 ble tolv
menn kalt og ordinert til apostler, og De tolvs quorum ble dannet. Kort tid
senere organiserte profeten De syttis første quorum.

• Hvilke ansvarsoppgaver har medlemmene av Det første presidentskap?
(Se L&p 107:9, 22, 65–66, 78–81, 91–92, 112:30–32.)

• Hvilke ansvarsoppgaver har medlemmene av De tolv apostlers quorum?
(Se L&p 107:23, 33, 35, 39, 58, 112:30–32.)

• Hvilke ansvarsoppgaver har medlemmene av De syttis quorumer? 
(Se L&p 107:25–26, 34, 38, 97.)

• Hvordan blir vi velsignet ved den tjeneste Kirkens presiderende embedsmenn
utfører?

2. Betydningen av prestedømstjeneste

Be en prestedømsbærer i menigheten fortelle klassen om en prestedømserfaring,
som f.eks. å forrette nadverden for en som er bundet til hjemmet, være med på å
gi en prestedømsvelsignelse eller utføre en misjon. La denne prestedømsbæreren
fortelle hva han følte i forbindelse med denne tjenesten. La ham bære vitnesbyrd
om prestedømmet og hvor viktig det er å bruke prestedømmet til å tjene andre.
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Formål Å inspirere klassen til å følge eksemplet til de hellige i Kirtland, som ofret
mye for å dele evangeliet med andre og var standhaftige gjennom tider med
motgang.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet skriftstedene i denne leksjonen og Vår arv, side 29–32,
35–36.

2. Gjennomgå materialet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Be klassen forberede seg til å oppsummere følgende kapitler i Vår arv:

a. «Tidligere Ohio-konvertitters misjoner» og «De tolv apostlers quorums
misjon» (side 29–31).

b. «Misjon i England» (side 31–32).

c. «Utvandringen fra Kirtland» (side 35–36).

Hvis du ønsker det, kan du gi noen i klassen i oppdrag å fortelle andre histo-
rier fra leksjonen.

4. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, legger du følgende i en liten
koffert eller veske: et sett standardverker, et par strømper, fem små mynter
og et papirark med følgende budskap (sløyf henvisningene på slutten):

Denne kofferten tilhører eldste Erastus Snow. Profeten Joseph Smith har kalt
meg til å utføre en misjon i det vestlige Pennsylvania. Jeg har fått beskjed om
å dra våren 1836. Jeg vil dra fra Kirtland alene og til fots. Jeg tar med meg alle
mine verdslige eiendeler. (Se Vår arv, side 29–31, «Autobiography of Erastus
Snow», Utah Genealogical and Historical Magazine, juli 1923, s.106.)

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Vis kofferten eller vesken du har tatt med deg (se «Forberedelse», punkt 4). Be
en i klassen åpne den, lese det som står på arket og vise hva misjonæren tok
med seg – standardverkene, strømper og fem små mynter. Skriv tre ord på
tavlen: Offer, mot og tro. Be klassen tenke over hvilket offer og mot og hvilken
tro eldste Snow utviste ved å påta seg denne reisen som Herren befalte.

Forklar at denne leksjonen inneholder en diskusjon av misjonærarbeidet som
de hellige som bodde i Kirtland i Ohio, utførte med store ofre. Disse misjonæ-
rene bidro til å omvende mange mennesker til evangeliet og styrket den unge
kirken.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassen til å fortelle om erfaringer som har forbindelse med
prinsippene dere drøfter.

1. Herren utøste store velsignelser i Kirtland-perioden.

Forklar at de fleste av de siste 13 leksjonene har fokusert på læresetningene som
ble åpenbart, og hendelsene som fant sted mens de hellige var i Kirtland i Ohio.
I denne tiden ga Herren sitt folk store velsignelser. Bruk spørsmålene nedenfor
til en kort repetisjon av høydepunkter fra Kirtland-perioden. Se tidligere leksjo-
ner og Vår arv etter behov.

• Kan du nevne noen av de viktige læresetninger Herren åpenbarte i Kirtland-
perioden? (Svarene kan innbefatte åpenbaringer om innvielsesloven, tiende-
loven, herlighetsrikene, Visdomsordet, det annet komme og prestedømmet.)

• Kan du nevne noen av de viktige hendelser og resultater i Kirtland-perioden?

2. De hellige i Kirtland ofret mye for å dele evangeliet med andre.

Forklar at et annet viktig aspekt ved Kirtland-perioden var kall av misjonærer til
å forkynne evangeliet i USA, Canada og England. De fleste av dem ofret mye for
å gjøre dette.

• Les L&p 42:6 og L&p 88:81 sammen med klassen. Hvilket budskap gir Herren
i disse versene? Forklar at mange åpenbaringer som ble gitt i Kirtland, inne-
holdt bud om å forkynne evangeliet.

Be klassemedlemmet som har fått oppdraget, oppsummere kapitlene «Tidlige
Ohio-konvertitters misjoner» og «De tolv apostlers quorums misjon» i Vår arv,
side 29–31.

• Hva ofret disse hellige for å gi andre del i evangeliet?

Hvis du ønsker det, kan du fortelle om følgende hendelser:

I 1836 ble eldste Parley P. Pratt, medlem av De tolvs quorum, kalt til å reise
til Canada på misjon. På sin vei til Toronto i Canada «ga en fremmed ham et
introduksjonsbrev til John Taylor, en metodistpredikant i Toronto. Taylor var
tilknyttet en gruppe som trodde at de eksisterende kirkene ikke var i samsvar med
kristendommen i Det nye testamente. I to år hadde denne gruppen hatt møter
flere ganger i uken i den ‘hensikt å søke sannheten, uavhengig av alle sekteriske
organisasjoner’. I Toronto tok familien Taylor høflig imot eldste Pratt, men de var
til å begynne med ikke så begeistret for hans budskap.

Parley ble motløs fordi han ikke greide å skaffe et sted å forkynne, og bestemte
seg for å dra fra Toronto. Men først stoppet han hos familien Taylor for å hente
noe av sin bagasje og ta avskjed med dem. Mens han var der, fortalte Leonora
Taylor sin venninne fru Isabella Walton om Parleys problem og sa at hun var lei
seg for at han skulle reise. ‘Han kan være en Guds mann,’ sa hun. Fru Walton
svarte at hun var blitt inspirert av Ånden til å besøke familien Taylor denne
formiddagen fordi hun var villig til å la eldste Pratt oppholde seg hjemme hos
henne og forkynne. Han gjorde det, og ble til slutt invitert til et møte i John
Taylors gruppe, der John leste den nytestamentlige beretningen om Filip som
forkynte i Samaria. ‘Hvor,’ sa han, ‘er så vår Filip? Har vi tatt imot ordet med

Diskusjon
og anvendelse
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glede og blitt døpt når vi trodde? Hvor er vår Peter og Johannes, våre apostler?
Hvor er vår Hellige ånd ved håndspåleggelse? . . .’ Da Parley ble invitert til å tale,
sa han at han hadde svarene på John Taylors spørsmål.

I tre uker gikk John Taylor på eldste Pratts møter og tok detaljerte notater av
hans prekener, som han omhyggelig sammenlignet med Skriften. Gradvis ble
han overbevist om at Jesu Kristi sanne evangelium var blitt gjengitt. Han og
hans hustru Leonora ble døpt 9. mai 1836» (Kirkens historie i tidenes fylde
[kursbok for Kirkens skoleverk 1997], s.157–58).

John Taylor ble ordinert til eldste og virket trofast som misjonær. Senere ble han
Kirkens tredje president.

• Hvordan velsignet Herren eldste Pratt når han søkte å forkynne evangeliet?

Levi Hancock ble døpt i november 1830, og etter kort tid ble han kalt til å dra
fra Kirtland og utføre en misjon i Missouri. Reisen innebar å gå hundrevis av
kilometer, og han og hans ledsager, Zebedee Coltrin, lyktes med å forkynne
evangeliet underveis. «Men de opplevde også strabaser på sin reise. Levi ble syk
og fikk en infeksjon i foten, så han måtte bruke tid på å samle krefter hos en
familie som tok seg av ham, mens Zebedee gikk videre uten ham. Senere, i
Missouri, fortsatte han å kjempe med sykdom og ble av og til irritert fordi han
ikke greide å gjøre alt han hadde lyst til. Men takknemlig for å kunne tjeneste-
gjøre skrev han: ‘Jeg må være ærlig for Gud og gjøre alt godt som jeg kan, for
hans rike, ellers ve meg. Jeg bryr meg ikke om verden og hva de måtte si. De må
møte mitt vitnesbyrd ved dommersetet. Jeg mener min oppførsel skal være slik
at mine ord blir trodd, med Herrens hjelp.’»

Senere virket Levi tappert som deltager i Sions leir. I februar 1835 ble han valgt
til en av presidentene for De sytti. (Se Don L. Searle: «It Is the Truth, I Can Feel
It», Ensign, juli 1999, s. 48–50.)

• Hva kan disse historiene lære oss om misjonærarbeid? Hva kan de lære oss
om å overvinne motgang i misjonærarbeidet?

• Hvilke ofre må vi gjøre for å virke som heltidsmisjonærer? Hvilke ofre kan vi
måtte gjøre for å dele evangeliet med våre venner og naboer?

3. Medlemmer av De tolvs quorum underviste tusener i England.

Forklar at etter hvert som Kirken vokste, ble kreftene som motarbeidet den,
sterkere. Noen av de hellige vaklet i sin tro. I denne vanskelige tiden åpenbarte
Herren for profeten Joseph Smith at «noe nytt måtte gjøres for å frelse hans
kirke» (History of the Church, 2:489).

Be klassemedlemmet som har fått oppdraget, forklare hva som ble gjort, ved å
oppsummere avsnittet «Misjon i England» i Vår arv, side 31–32.

• Hvordan velsignet Herren Kirken i denne tiden med forfølgelse og prøvelser?
Hva kan vi lære av eldste Heber C. Kimballs eksempel?

Herrens befaling om at disse brødrene skulle forlate Kirtland i en så vanskelig
tid, kan ha virket vanskelig å forstå. Men disse trofaste brødres ofre førte til at
Kirken ble betydelig styrket.

Den 23. juli 1837, den dagen misjonærene for første gang forkynte evangeliet i
England, mottok profeten Joseph Smith en åpenbaring rettet til Thomas B.
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Marsh, presidenten for De tolvs quorum. Denne åpenbaringen er nå L&p 112.
Vers 12–34 inneholder instruksjoner som Thomas B. Marsh skulle gi De tolv.

• Les L&p 112:19–22 sammen med klassen. Hvilke løfter ga Herren De tolv
apostler i disse versene?

Forklar at løftet i L&p 112:19 raskt ble oppfylt. Før det var gått åtte måneder,
hadde 2 000 mennesker sluttet seg til Kirken etter disse misjonærenes innsats,
og 26 grener var blitt organisert.

Herren lovet De tolv at han skulle gi dem makt til å åpne nasjoner for forkyn-
nelse av evangeliet hvis de ville «ydmyke seg for [ham], . . . forbli i [hans] ord,
og lytte til [hans] Ånds røst» (L&p 112:21–22). For å vise at Herren fortsetter å
oppfylle dette løftet, kan du godt lese denne historien som president Thomas
S. Monson har fortalt:

«Da jeg i 1968 foretok min første reise til Øst-Tyskland (DDR), var forholdet meget
anspent. Tillit og forståelse eksisterte ikke. Det var ikke opprettet noen diploma-
tisk forbindelse. En overskyet og regntung dag reiste jeg til byen Görlitz, som
ligger langt inne i Øst-Tyskland (DDR) . . . Jeg var på mitt første møte med de
hellige. Vi kom sammen i en liten og gammel bygning. Mens medlemmene sang
Sions salmer, fylte de bokstavelig talt salen med sin tro og hengivenhet.

Mitt hjerte ble fylt av sorg da det gikk opp for meg at medlemmene ikke hadde
noen patriark, ingen menigheter eller staver – bare grener. De kunne ikke få
templets velsignelser – hverken begavelse eller besegling. De hadde ikke hatt
noe offisielt besøk fra Kirkens hovedkvarter på lang tid. Medlemmene kunne
ikke reise ut av sitt land. Likevel stolte de på Herren av hele sitt hjerte.

Jeg sto på talerstolen, og med tårefylte øyne og en stemme som var halvkvalt av
sinnsbevegelse, ga jeg folket et løfte: ‘Hvis dere vil fortsette å være sanne og tro
mot Guds bud, vil dere få enhver velsignelse som et hvilket som helst medlem
av Kirken i et hvilket som helst annet land nyter godt av.’ Så ble jeg klar over
hva jeg hadde sagt. Den kvelden gikk jeg ned på mine knær og bønnfalt min
himmelske Fader: ‘Fader, jeg er i ditt ærend; dette er din kirke. Jeg har uttalt ord
som ikke kom fra meg, men fra deg og din Sønn. Vil du oppfylle løftet for dette
edle folk.’ Slik endte mitt første besøk i Den tyske demokratiske republikk.»

Åtte år senere oppsendte eldste Monson en innvielsesbønn for landet:

«En søndagsmorgen, 27. april 1975, sto jeg på et klippefremspring mellom byene
Dresden og Meissen, høyt over elven Elben, og oppsendte en bønn for landet
og dets folk. Bønnen fremhevet medlemmenes tro. Den understreket de kjær-
lige følelser i mange hjerter fylt av et overveldende ønske om å oppnå templets
velsignelser. Det ble uttalt en bønn om fred. Det ble bedt om Guds hjelp. Jeg
uttalte disse ord: ‘Kjære Fader, la dette bli begynnelsen til en ny dag for
medlemmene av din kirke i dette land.’

Plutselig begynte en klokke i et kirketårn langt nede i dalen å kime, og et skarpt
hanegal brøt morgenstillheten. Begge deler innvarslet begynnelsen på en ny
dag. Selv om øynene mine var lukket, følte jeg varmen fra solens stråler nå frem
til mitt ansikt, mine hender og mine armer. Hvordan kunne dette skje? Et
ustoppelig regn hadde falt hele morgenen.
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Da jeg hadde avsluttet bønnen, stirret jeg mot himmelen. Jeg merket en stråle av
solskinn som strømmet ned fra en åpning i de tunge skyene, en stråle som dekket
stedet der vår lille gruppe sto. Fra det øyeblikk visste jeg at Guds hjelp var nær.»

Etter denne inspirerte bønnen vokste Kirken raskt i landet. Det ble organisert
distriktsråd, og senere opprettet staver. Prestedømsledere og patriarker ble kalt.
Freiberg Tyskland tempel ble innviet i 1985. Og i 1989 tillot myndighetene Kirken
å sende heltids-misjonærer til landet. (I Lys over Norge, juli 1989, s. 47–48.)

4. Mange hellige i Kirtland beholdt sin tapperhet til tross for forfølgelse.

Forklar at i 1838 gikk de helliges tid i Kirtland mot slutten. Forfølgelsen ble mer
intens, og det ble utrygt å være der. Be klassemedlemmet som har fått oppdra-
get, oppsummere avsnittet «Utvandringen fra Kirtland» i Vår arv, side 35–36.

Selv om enkelte medlemmer av Kirken falt fra i Kirtland, holdt de fleste av dem
seg trofast og ble til stor styrke for Kirken. Gjenfortell følgende opplevelse fra
Brigham Youngs liv:

Mens Brigham Young bodde i Kirtland, var han på et møte der en gruppe
frafalne, deriblant noen fremtredende ledere i Kirken, la planer for å avsette
profeten Joseph Smith og sette en annen i hans sted. Brigham Young sa om
denne opplevelsen:

«Jeg reiste meg, og på en tydelig og kraftig måte fortalte jeg dem at Joseph var
en profet, og jeg visste det, og de kunne skjelle ham ut og ærekrenke ham så
mye de ville, men de kunne ikke frata ham utnevnelsen til Guds profet, det
eneste de kunne gjøre, var å ødelegge sin egen autoritet, kutte tråden som bandt
dem til profeten og til Gud, og selv senke seg ned til helvete. Mange av dem ble
meget rasende for at jeg bestemte meg for å gå imot dem . . . Dette møtet ble
avbrutt uten at de frafalne greide å bli enige om noen motstand» («History of
Brigham Young», Deseret News, 10. feb. 1858, s. 386. Første del er gjengitt i Lære-
setninger fra Kirkens presidenter – Brigham Young, s. 4–5).

• Hvilke egenskaper la Brigham Young for dagen i denne situasjonen? Hvordan
blir vi styrket av å oppholde våre ledere i Kirken? På hvilken måte er dette til
styrke for hele Kirken?

Konklusjon Understrek at de hellige fikk store velsignelser mens de bodde i Kirtland. Mange av
dem ble kalt til å reise på misjon og ofret villig for å spre evangeliet. De fleste av
dem holdt seg trofast i en tid med stor motgang. Om disse medlemmene av Kirken
sier Vår arv: «Ved sitt eksempel etterlot de seg . . . en permanent arv av trofast lydig-
het mot Herrens salvede ledere og personlig offer i Herrens verk» (s. 36).

Oppfordre klassen til å følge eksemplet til de hellige i Kirtland, som ofret
mye for Herrens verk og holdt seg trofast i tider med motgang. Bær etter
Åndens tilskyndelse vitnesbyrd om sannhetene dere har drøftet i leksjonen.
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Formål Å lære om de tidlige helliges innsats for å opprette byen Sion i Missouri og
oppfordre klassen til å være med på å bygge opp Sion i dag.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 101, 103, 105.

b. Vår arv, side 26–29, 37–45.

2. Gjennomgå materialet for denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Be noen i klassen forberede seg til å oppsummere følgende avsnitt i Vår arv:

a. «Forfølgelse i Jackson County» og «Biskop Partridge smøres inn med tjære
og fjær» (side 39–40, 41–42).

b. «Tilflukt i Clay County» (side 43–44).

c. «Opplæring av ledere i Sions leir» og «Forfølgelse av Sions leir» (side 26–29
og 44–45).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

• Hva ville du følt hvis du ble bedt om å forlate din familie og gå 1600 kilome-
ter under ytterst krevende forhold for å hjelpe medlemmer av Kirken, som
befant seg i et fiendtlig område? (Hvis du ønsker det, kan du velge et kjent
sted 1600 kilometer unna og ta med et kart for å vise hvor lang reisen ville
bli.) Hvilke ofre ville dette kreve av deg? Hva ville du følt hvis du kom frem
og ble bedt om å gå hjem igjen uten å gjøre noe som helst for å hjelpe?

Forklar at da de hellige i Jackson County i Missouri ble drevet bort fra sine hjem,
organiserte Joseph Smith Sions leir, en gruppe på 207 menn, som marsjerte
nesten 1600 kilometer fra Ohio for å hjelpe dem. Spørsmålene ovenfor kan
hjelpe oss å forstå noen av utfordringene deltagerne i Sions leir sto overfor.

Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Hvis du ønsker det, kan du bruke to klasseperioder på å gjennomgå
denne leksjonen.

Diskusjon
og anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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1. De hellige slår seg ned i Jackson County i Missouri, og blir senere
drevet ut.

Gjennomgå kort nedenstående historiske opplysninger. Minn klassen på at Kirken
fra 1831 til 1838 hadde to befolkningssentre – det ene i Kirtland i Ohio og det andre
i det vestlige Missouri. Viktige begivenheter fant sted begge steder. Leksjon 27 og
28 fokuserer på læresetninger og hendelser forbundet med Kirken i Missouri.

I juli 1831 foretok Joseph Smith sin første reise til Missouri. Der mottok han en
åpenbaring som utpekte Missouri som stedet for byen Sion, med Independence
som stedets sentrum (L&p 57:1–3). Den 2. august innviet Sidney Rigdon landet
til de helliges innsamling. Dagen etter innviet profeten Joseph Smith tempel-
tomten i Independence.

Medlemmer fra Colesville gren i New York var de første hellige som slo seg ned
i Missouri, og andre kom snart dit, ivrige etter å være med på å bygge byen Sion
(L&p 63:24, 36). I 1832 var over 800 hellige samlet i fem grener i Independence
og de omkringliggende områdene i Jackson County.

De hellige i Jackson County nøt godt av en tid med fred og optimisme. Men det
oppsto problemer på slutten av 1832. Noen medlemmer ville ikke godta sine
lokale lederes myndighet i Kirken. Andre kritiserte profeten Joseph, som hadde
vendt tilbake til Kirtland. Noen medlemmer var splidaktige, begjærlige, egen-
kjærlige og vantro.

Spenningen i forhold til de andre nybyggerne i området økte også. Den 20. juli
1833 gikk det spente forholdet over til vold. Be klassemedlemmet som har fått
dette oppdraget, oppsummere avsnittene «Forfølgelse i Jackson County» og
«Biskop Partridge smøres inn med tjære og fjær» i Vår arv, side 39–40 og 41–42.

Mellom juli og november i 1833 ble forfølgelsene av de hellige mer intense.
Mobber brente deres avlinger, ødela husene, pisket og slo mennene og terrori-
serte kvinnene og barna.

Forfølgelse i Missouri. De hellige ble drevet fra sine hjem i Jackson County i Missouri.

151



Like ved Big Blue-elven startet medlemmer av en mobb 4. november et slag mot
en gruppe siste-dagers-hellige menn og gutter (Vår arv, side 42–43). De neste
to dagene ble over 1 000 hellige drevet ut av Jackson County i den bitre kulden.
Uten eksistensmidler dro de fleste av dem over elven Missouri og fant midlerti-
dig tilflukt i Clay County. Be klassemedlemmet som har fått dette oppdraget,
oppsummere avsnittet «Tilflukt i Clay County» i Vår arv, side 43–44.

2. Herren underviser de hellige som ble drevet ut fra Jackson County.

Forklar at da nyheten om problemene i Missouri nådde Joseph Smith i Kirtland,
ble han dypt ulykkelig. Han ba om at Sion måtte bli forløst og mottok åpenba-
ringen som nå er L&p 101.

• Hvilke grunner oppga Herren for at han tillot plager å komme over de hellige
i Missouri? (Les versene nedenfor sammen med klassen. Oppsummer opplys-
ningene på tavlen. Velg noen av spørsmålene for å oppmuntre til diskusjon.)

a. L&p 101:2, 6. Se også L&p 103:4. (På grunn av deres overtredelser.)

b. L&p 101:4. (Fordi de trengte å «refses og prøves likesom Abraham».) For
hvilke formål tukter Herren sitt folk? (L&p 95:1, 105:6, Helaman 12:3, Hebre-
erbrevet 12:11.) På hvilken måte viser Herrens tuktelse hans kjærlighet til
oss? Hvordan hjelper Herrens tuktelse oss å lære lydighet og minnes ham?

c. L&p 101:7–8. (Fordi noen av de hellige hadde vært sene til å lytte til
Herren.) Hvorfor glemmer folk av og til Gud og ignorerer hans råd «på
den dag da alt [er] vel»? Hva kan vi gjøre som kan hjelpe oss å bli ivrige
etter å følge Guds råd?

• Hvordan viste Herren de hellige medlidenhet etter å ha tuktet dem? (Les versene
nedenfor sammen med klassen. Oppsummer opplysningene på tavlen.)

a. L&p 101:9. (Han lovet at han ikke skulle forkaste dem og ville være barm-
hjertig «på vredens dag».)

b. L&p 101:10. (Han lovet at hans vrede skulle komme over deres fiender.)

c. L&p 101:11–15. (Han lovet å frelse, samle og trøste sine hellige.)

d. L&p 101:16–19. (Han lovet at Sion skulle bli forløst i fremtiden.)

Be klassen fortelle om erfaringer der de har følt Herrens kjærlighet og barm-
hjertighet i tider med spesielle behov.

• Les L&p 101:35–38 sammen med klassen. Hva kan vi lære av disse versene
som kan hjelpe oss å holde vårt jordeliv i riktig perspektiv? Hvordan har
kunnskap om Herrens evige løfter hjulpet deg i tider med prøvelser?

3. Sions leir organiseres og marsjerer til Missouri.

Forklar at etter at de hellige var blitt drevet ut fra Jackson County, søkte de
hjelp fra guvernør Daniel Dunklin i Missouri til å få sine hjem tilbake og få
beskyttelse. Guvernøren ga uttrykk for vilje til å hjelpe de hellige hvis de ville
organisere en gruppe menn til sin egen beskyttelse.

I februar 1834 fikk Joseph Smith beskjed om dette tilbudet i Kirtland i Ohio.
Han svarte med å organisere en gruppe menn som marsjerte nesten 1600 kilo-
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meter for å gi de hellige i Missouri lindring, hjelpe dem tilbake til deres jord og
senere beskytte dem. Åpenbaringen som ga retningslinjer for denne ekspedisjo-
nen, som ble kjent som Sions leir, er nedtegnet i L&p 103.

Be klassemedlemmet som har fått dette oppdraget, gjennomgå historien om
Sions leir i Vår arv, side 27–29 og 44–45. For å vise avstanden mellom Kirtland
og Missouri, kan du vise til kart 3 på side 276 i denne boken og side 31 i Studie-
veiledning for klassens medlemmer.

• Som befalt av Herren i L&p 103, organiserte Joseph Smith Sions leir for å
hjelpe de hellige i Jackson County å få tilbake sine hjem og sin jord. Hva ble
resultatet av Sions leir med hensyn til denne hensikten? (Etter at leiren
hadde tilbakelagt nesten 1600 kilometer til Fishing-elven like ved Jackson
County, åpenbarte Herren at de hellige ville måtte vente på Sions forløsning.
Etter kort tid oppløste profeten leiren.)

• Da Brigham Young kom tilbake til Kirtland etter Sions leir, ble han spurt:
«Hva har dere oppnådd med denne reisen?» Han svarte: «Akkurat det vi dro
for . . . Jeg ville ikke bytte kunnskapen jeg har fått denne tiden, med hele
[dette] County» (i Journal of Discourses, 2:10). Hvilke viktige formål oppnådde
Sions leir? (Svarene kan innbefatte dem som er med på listen nedenfor.)

a. Deltagerne ble styrket ved flere mirakuløse tilkjennegivelser av Herrens
kraft (et eksempel finnes i Vår arv, side 44–45).

b. Den ga anledning til å prøve deltagernes tro og la dem vise at de ville være
lydige mot Herren og ofre alt, selv sitt liv om nødvendig, for å gjøre hans vilje.

c. Den virket som en prøve for å finne ut hvem som var trofast og kunne ha
lederstillinger i Kirken.

d. Den ga deltagerne anledning til å ha nær forbindelse med profeten og lære
av ham, noe som forberedte dem til fremtidig lederansvar.

Forklar at selv om enkelte mente Sions leir var en fiasko, var det viktig for
Kirken å oppnå disse formålene. Sions leir er et eksempel på hvordan Guds
hensikter kan oppnås på måter som vi kanskje ikke forstår i øyeblikket.

• På hvilken måte forberedte erfaringen med Sions leir fremtidige ledere i
Kirken?

I februar 1835, fem måneder etter at leiren ble oppløst, ble De tolv apostlers
quorum og De syttis første quorum organisert. Ni av De tolv apostler og
alle 70 medlemmer av De syttis quorum var med på Sions leir. Joseph Smith
sa følgende om hvordan leiren bidro til å forberede disse lederne:

«Brødre, noen av dere er sinte på meg fordi dere ikke kom i kamp i Missouri,
men la meg fortelle dere at Gud ikke ville at dere skulle kjempe. Han kunne
ikke organisere sitt rike med tolv menn som skal åpne evangeliets dør til
jordens nasjoner, og med sytti menn under deres ledelse som skal følge i
deres fotspor, medmindre han hentet dem fra en gruppe menn som hadde
villet gi sitt liv og ofre som Abraham» (Lære og pakter, Evangeliets lære –
lærerens hefte [34517 170], s. 62).
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George A. Smiths opplevelse viser hvordan Sions leir forberedte menn til frem-
tidig lederskap i Kirken. Som 16-åring var han den yngste i leiren, uerfaren og
uten selvtillit. Til tross for personlig ubehag og mange menns klaging over de
dårlige forholdene, fulgte George villig alle Joseph Smiths instruksjoner.
George sov i profetens telt og fikk høre mye av hans råd og instruksjoner. Ved
å ha nær omgang med profeten lærte George lederferdigheter og utviklet
styrke som forberedte ham til et liv som leder. Mindre enn fem år etter Sions
leir ble George A. Smith ordinert til apostel. Han var senere medlem av Det
første presidentskap sammen med Brigham Young.

• Hva kan vi lære av erfaringene til Sions leir som vi kan anvende på oss selv?
(Nedenfor er det satt opp noen mulige svar, med spørsmål til å oppmuntre til
diskusjon.)

a. Forståelse av hensiktene med prøvelser. Kan du nevne noen av prøvelsene
i forbindelse med Sions leir? Hva kan erfaringene til Sions leir lære oss om
hensiktene med prøvelser i livet? (Se L&p 103:12.)

b. Hvor viktig lydighet er. Hva kan Sions leir lære oss om lydighet? (Se L&p
103:7–10, 36.)

c. Behovet for å være villig til å ofre alt for Herren. Hva kan Sions leir lære
oss om offer? (Se L&p 103:27–28.) Hvorfor krever Herren at vi skal være
villige til å ofre alt for ham? Hvordan kan vi utvikle en slik villighet?
Hvordan kan vi vise denne villigheten nå?

d. Betydningen av å stå sammen i Herrens verk. Påpek at når selv noen få
mennesker knurrer og gjør opprør, blir hele gruppen svekket.

e. Betydningen av å oppholde profeten og følge hans råd selv når det er
vanskelig eller når vi ikke fullt ut forstår grunnene til det.

4. Herren åpenbarer at hans folk må «vente ennå en stund på Sions
forløsning».

Forklar at Herren hadde lovet å forløse Sion og la sitt folk få sin jord tilbake i
Jackson County i Missouri. Men dette løfte var betinget av at de hellige var
lydige (L&p 103:5–8, 11–14). På samme måte som det gamle Israel ikke kunne
komme inn i det lovede land på 40 år på grunn av sin ulydighet, åpenbarte
Herren at det nyere tids Israel ville måtte «vente en liten stund» på Sions for-
løsning på grunn av noen helliges ulydighet og splid (L&p 105:9, 13).

• Les L&p 105:1–13 sammen med klassen. Kan du nevne noen av kravene
Herren stilte for at Sion til slutt skulle opprettes? (Svarene kan innbefatte
dem som er satt opp nedenfor. Drøft hvordan disse kravene gjelder for oss.)

a. De hellige må lære lydighet (L&p 105:3, 6. Se også vers 37).

b. De må dra omsorg for de fattige og de trengende (L&p 105:3).

c. De må være «knyttet sammen og forenet slik det celestiale rikes lov
forlanger» (L&p 105:4. Se også vers 5).

d. De må undervises mer fullkomment, få mer erfaring og kjenne sine plikter
mer fullkomment (L&p 105:10).

e. De må begaves med kraft fra det høye (L&p 105:11–12. Se også vers 33).
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• I L&p 105:38–40 rådet Herren de hellige til å søke fred, selv med dem som
hadde forfulgt dem. Han lovet til gjengjeld at «alle ting skal tjene dere til
gode» (L&p 105:40). Hvordan har du blitt velsignet når du har anvendt rådet
om å søke fred?

Konklusjon Herren har lovet at Sion vil bli forløst, og han har sagt oss hva vi må gjøre for å
forberede oss til denne dagen. Minn klassen på at vi av hele vårt hjerte skulle
søke å bygge opp Sion i dag i våre familier og staver. Etter Åndens tilskyndelse
kan du vitne om sannhetene dere har drøftet i leksjonen.

Flere 
undervisningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en eller flere av nedenstående idéer til å supp-

lere det foreslåtte undervisningsopplegget.

1. Tidslinje – Missouri

Nedenstående tidslinje for hendelsene i Missouri kan være til hjelp når du under-
viser i denne leksjonen. For å få hjelp til å finne viktige steder, kan dere se på kart
2 på side 275 i denne boken og på side 30 i Studieveiledning for klassens medlemmer.

Januar 1831: De første misjonærer kom til Missouri.

Juli 1831: Herren utpeker Missouri til stedet for byen Sion.

August 1831: Joseph Smith innviet tempeltomten i Independence i Missouri.

Juli 1833: En mobb angrep de hellige i Independence i Missouri.

November 1833: Slaget ved Big Blue fant sted. De hellige ble drevet ut av Jackson County til 
Clay County i Missouri.

Mai – juni 1834: Sions leir marsjerte fra Kirtland i Ohio til Clay County i Missouri.

Juni 1836: Borgere i Clay County ba de hellige forlate stedet.

September 1836: De hellige begynte å flytte til Far West og andre steder som ble til Caldwell og
Daviess County, Missouri.

Mars 1838: Joseph Smith og hans familie kom til Far West i Missouri etter å ha flyktet fra
mobbene i Kirtland i Ohio.

Oktober 1838: Slaget ved Crooked-elven fant sted. Guvernør Boggs i Missouri utstedte en utryd-
delsesordre.

Oktober 1838–april 1839: Joseph Smith og andre ledere i Kirken ble holdt som fanger i Missouri.

April 1839: De hellige flyktet fra Missouri til Illinois.

2. Herrens instruksjoner til de hellige i eksil

Etter at de hellige var blitt drevet ut av Jackson County, ga Herren konkrete
instruksjoner om hva de skulle gjøre. Hvis du ønsker det, kan dere gjennomgå
følgende instruksjoner:

a. Søk Sions forløsning (L&p 101:43–62). Med lignelsen i disse versene minnet
Herren de hellige på at ulydighet hadde svekket deres stilling og gjort det
mulig for deres fiender å overvinne dem. Man han forsikret dem om at Sion
ville bli forløst i hans egen tid.
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b. Fortsett arbeidet med innsamlingen (L&p 101:63–75). Selv om stedets
sentrum for Sion hadde falt for fienden, gjorde Herren det klart at de hellige
skulle fortsette å samle seg på de stedene han hadde utpekt (vers 67). I vår tid
er disse stedene Sions staver over hele verden. Vi skal gjøre våre staver til
«hellige steder» (L&p 101:21–22).

c. Søk erstatning (L&p 101:76–95). De hellige ble befalt å sende formelle søkna-
der om erstatning og rettferdighet. USAs grunnlov garanterte dem religions-
frihet og frihet til eiendom. Disse rettighetene var blitt krenket i delstaten
Missouri. De hellige fulgte Herrens råd og søkte erstatning på lokal-, delstats-
og nasjonalplan. De ble nektet hjelp, så de hellige la ansvaret for å dømme
i Herrens hender og dro videre.

d. Gjøre krav på sin eiendom i Jackson County (L&p 101:96–101).
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Formål Å hjelpe klassen å utholde motgang bedre ved å vende seg til Frelseren.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 121:1–33, 122 og de andre skriftstedene i denne leksjonen.

b. Vår arv, side 45–53.

2. Gjennomgå materialet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Be på forhånd et par klassemedlemmer fortelle ganske kort hva de har lært
og hvordan de har vokst av motstand. Pass på at ikke dette oppdraget blir
ubehagelig for dem.

4. Hvis du bruker oppmerksomhetsvekkeren, tar du med deg et papirark og en
penn eller blyant til alle i klassen.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Gi hver enkelt i klassen et papirark og en penn eller blyant. Be dem skrive
ned et problem eller en motgang de har opplevd. Når de er ferdige, lar du dem
skrive hva de har lært og hvordan de vokste av denne motgangen.

Forklar at denne leksjonen handler om å utholde motgang ved å vende seg til
Frelseren. Fortell klassen at de senere i leksjonen vil få anledning til å fortelle
hva de har skrevet.

Velg i ydmykhet det leksjonsmateriale som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassen til å fortelle om erfaringer som har forbindelse med
prinsippene i Skriften.

Foreta en kort oppsummering av nedenstående hendelser i Missouri. Hvis du
ønsker det, kan du benytte tidslinjen på side 155 og kart 2 på side 275 i denne
boken og på side 30 i Studieveiledning for klassens medlemmer.

Etter at de hellige ble drevet ut av Jackson County på slutten av 1833, fant de
tilfluktssted i det nærliggende Clay County til de fikk beskjed om å dra i 1836.
Fra Clay County flyttet de ca. 96 kilometer nordover og opprettet samfunnet
Far West og andre mindre bosetninger.

Kirken hadde en stund fremgang i det nordlige Missouri. Befolkningen vokste
raskt, og det ble innviet tempeltomter i Far West og Adam-ondi-Ahman. Men
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det fortsatte å være konflikter blant noen av de hellige. Flere ledere ble uteluk-
ket, deriblant Oliver Cowdery og David Whitmer.

I tillegg til dissensen blant noen av Kirkens medlemmer var det fortsatt konflik-
ter med andre innbyggere i det nordlige Missouri. I 1838 satte mobber og milits-
medlemmer i gang flere angrep. Den 25. oktober ble tre medlemmer av Kirken
drept i et slag ved Crooked-elven, deriblant David W. Patten, en av apostlene.
To dager senere utstedte guvernør Lilburn W. Boggs i Missouri en ordre om at
«mormonene må behandles som fiender og må utryddes eller drives ut av delsta-
ten» (History of the Church, 3:175).

Den 30. oktober drepte en mobb på ca. 200 mann 17 menn og gutter ved
Haun’s Mill. Dagen etter ble Joseph Smith og ca. 50 andre ledere i Kirken arres-
tert på falske anklager. De fleste av disse lederne ble løslatt før det var gått tre
uker. Seks av dem, deriblant Joseph og Hyrum Smith, ble derimot holdt tilbake
til tross for at de var uskyldige. I november ble de marsjert først til Indepen-
dence, så til Richmond og deretter til Liberty, der de ble de sperret inne i
Liberty-fengslet til april 1839.

Det var barske forhold i Liberty-fengslet. Fangene ble holdt i underetasjen, som var
som et fangehull – mørk, kald og uhygienisk. Maten var utilstrekkelig og uren.
Profeten og hans ledsagere hadde bare litt halm på stengulvet til å ligge på, med
tynne ulltepper over seg. Taket var så lavt at noen av brødrene, deriblant Joseph og
Hyrum, ikke kunne stå oppreist. De ble også hele tiden truet med døden.

Mens profeten satt i fengsel, ble ca. 8 000 hellige i Missouri tvunget bort fra sine
hjem som et resultat av guvernørens utryddelsesordre. Mange av dem ble plyn-
dret, slått og drept av mobbene mens de flyktet til delstaten Illinois. Profeten
hørte rapporter om de helliges lidelser og bønnfalt Herren om hjelp. Som svar
ga Herren noen mektige åpenbaringer. Profeten tok dem med i et brev til
Kirkens ledere i Quincy i Illinois, som ledet de helliges utvandring fra Missouri.
Deler av disse åpenbaringene er nå kapittel 121, 122 og 123 i Lære og pakter.

Liberty-fengslet. Mens profeten Joseph Smith satt urettmessig i fengsel her i 1838–39, mottok han
åpenbaringene som nå er nedtegnet i L&p 121, 122 og 123.
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1. Joseph Smiths bønn i Liberty-fengslet og Herrens svar

• Les L&p121:1–6 sammen med klassen. Hva antyder disse versene om hva
Joseph Smith følte og tenkte på i denne tiden? Hva ba han Herren om?
Hvilke tanker og følelser får du når du leser Joseph Smiths inntrengende
bønner til Herren i disse versene?

• Herrens svar på Joseph Smiths bønn gis i L&p 121:7–33 og L&p 122. Les
L&p 121:7–10 sammen med klassen. Hva lærte Herren Joseph i disse versene?
Hva ville du følt hvis disse ordene hadde blitt sagt til deg? Hva kan dette
svaret lære oss om Herren?

Påpek at disse åpenbaringene «for en tid gjorde Liberty-fengslet til et senter for
undervisning. De helliges øyne var vendt mot det stedet som oppmuntring, råd
– Herrens ord, skulle komme fra. Det var mer tempel enn fengsel, så lenge som
profeten var der. Det var et sted for meditasjon og bønn . . . Joseph Smith søkte
Gud i dette barske fengslet, og fant ham» (B. H. Roberts: A Comprehensive History
of the Church, 1:526).

• Hvordan har åpenbaringene som ble gitt i Liberty-fengslet (L&p 121 og 122),
vært til velsignelse for deg?

2. Frelserens fullkomne forståelse av våre lidelser og motganger

• Be klassen tenke på sine egne prøvelser mens en leser L&p 122:5–8.
På hvilken måte har Frelseren «steg[et] ned under alt» [L&p 88:6]?
(Se Alma 7:11–12, L&p 19:16–19.)

Forklar at fordi Frelseren steg ned under alt, forstår han alle våre prøvelser
fullt ut. Eldste Neal A. Maxwell i De tolvs quorum har sagt følgende om
Frelserens umåtelige lidelse:

«Som en del av sin uendelige forsoning . . . har [han] båret ethvert menneskes
synder og sorger og enhver manns og kvinnes og ethvert barns smerter,
uttalte Jakob. (Se 2. Nephi 9:21.) Jesus har utviklet en fullkommen innfølings-
evne og vet derfor hvordan han kan hjelpe oss . . . Alt ligger innenfor hans
forløsende rekkevidde eller hans omfattende innfølingsevne. Derfor skulle vi
ikke klage over at vårt liv ikke er noen rosenhave når vi husker hvem som bar
tornekronen» (i Lys over Norge, juli 1987, s. 64–65).

• Opplever vi noen prøvelser der Frelseren ikke kan trøste oss? (Se
Hebreerbrevet 4:15.) Hvordan kan kunnskap om Frelserens lidelse
hjelpe oss å være trofaste i våre trengsler?

• Hva kan vi gjøre for å få mer fullstendig del i den trøst og styrke Jesus tilbyr ved
sin forsoning? (Se Hebreerbrevet 4:16, 1. Peter 5:6–11.) Hvordan kan bønn,
ydmykhet og tro på Jesus Kristus hjelpe oss å motta styrke i tider med motgang?

3. Formål med motgang

Forklar at motgang er en del av Herrens plan for at vi skal prøves og vokse i
jordelivet. Vi kom til jorden og var klar over at vi skulle oppleve smerte,
prøvelser og andre vanskeligheter.

Profeten Joseph Smith opplevde så mange plager at han sa de «har vært min
lodd hele mitt liv; . . . og i likhet med Paulus har jeg lyst til å juble i trengsler»
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(L&p 127:2). I tillegg til trøsten og rådene Herren ga profeten i Liberty-fengslet,
var det mange andre anledninger da Herren lærte ham om motgang. Resten av
denne leksjonen gjennomgår disse læresetningene i Lære og pakter.

• Hva åpenbarer Herren i Lære og pakter om hensiktene med motgang? (Les
versene nedenfor sammen med klassen. Oppsummer opplysningene på tavlen.)

a. L&p 98:12, 14–15, 101:4, 136:31. (Herren tillater at vi får motgang for å
prøve oss og se om vi vil holde fast på hans pakt.) Hvorfor ønsker Herren
at hans folk skal «prøves i alt»?

b. L&p 101:1–2. (Noe motgang får vi på grunn av våre overtredelser.)

c. L&p 122:7. (Herren tillater motgang for å gi oss erfaring og hjelpe oss å vokse.)

• Hvordan kan forståelse av disse hensiktene med motgang hjelpe oss å trofast
«holde det ut»? (L&p 121:8).

• Enkelte mennesker tror feilaktig at all motgang er straff fra Gud. Hvilke farer
er forbundet med en slik oppfatning? Hvorfor blir ikke motgang holdt borte
fra de rettferdige?

Understrek at selv om overtredelse er en kilde til motgang, er det ikke den
eneste kilden. Noe motgang får vi fordi det selv for de rettferdige er «en
motsetning i alt» (2. Nephi 2:11). En viss motgang får vi som en naturlig
konsekvens av det dødelige legemes skrøpelighet og forgjengelighet. Noe
kommer på grunn av ulykker, på grunn av våre egne valg som ikke nødven-
digvis er overtredelser, og på grunn av andre menneskers valg – ting som
Gud kan beskytte oss mot, men av og til ikke gjør det fordi «den grunnleg-
gende lov i evangeliet er handlefrihet og evig utvikling» (Spencer W. Kimball:
Faith Precedes the Miracle [1973], s. 96). Motgang kan også komme for at
«Herrens hensikter skal kunne oppnås i våre liv, slik at vi kan motta den
foredling som kommer gjennom prøvelser» (Richard G. Scott, i Lys over Norge,
jan. 1996, s.16).

Mens Harold B. Lee virket i De tolvs quorum, sa han at «det at vi etterlever
Jesu Kristi evangelium, ikke garanterer at vi ikke skal få motgang. Men det at
vi etterlever evangeliet, gir oss styrke, tro og kraft til å heve oss over denne
motgangen og se forbi dagens problemer og til en lysere dag» (sitert av
A. Theodore Tuttle i Conference Report, okt. 1967, s.15).

For å finne flere læresetninger fra Skriften om hensiktene med motgang, kan
du se 2. Nephi 2:11, Alma 32:5–6 og Helaman 12:1–3.

4. Herrens råd til dem som opplever motgang

• Hvilket råd gir Herren i Lære og pakter for å hjelpe oss når vi opplever
motgang? (Les versene nedenfor sammen med klassen. Oppsummer opplys-
ningene på tavlen. Velg noen av spørsmålene for å oppmuntre til diskusjon.)

a. L&p 24:8, 31:9, 54:10, 121:7. (Vær tålmodig i trengsler. De vil «kun vare et
øyeblikk». Se også Alma 17:11.) Hvordan kan vi øke vår tålmodighet når det
gjelder å utholde prøvelser? I hvilken betydning varte Joseph Smiths
trengsler kun «et øyeblikk»? Hvordan kan vi lære å se motgang i Herrens
evige perspektiv?
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b. L&p 98:1. (Gled dere og gi takk.) Hvorfor skulle vi takke Gud selv når vi
opplever prøvelser? Kan du nevne noen velsignelser vi fortsetter å få selv
under den kraftigste motgang?

c. L&p 98:11. (Vi skulle fortsette å være lydige og «klynge [oss] til alt godt».)
Hvorfor er det av og til vanskelig å fortsette å være lydige når vi opplever
motgang?

d. L&p 101:36–38. (Vær opptatt av sjelen, ikke legemet, og søk Herren.)
Hvordan kan vi anvende dette rådet?

e. L&p 122:9. (Vi skulle ikke frykte hva mennesker kan gjøre, for Gud vil
være med oss for evig. Se også L&p 98:13.)

• Hvorfor blir noen mennesker bitre av prøvelser, mens andre vokser og blir
styrket? Hva kan vi gjøre for å takle våre prøvelser og motganger bedre? (Se
Alma 62:49–51.) Hvilke beretninger i Skriften har hjulpet eller inspirert deg i
tider med motgang?

• Hva har andre gjort for å hjelpe deg gjennom motgang? Hvordan kan vi
hjelpe andre å takle sine prøvelser? Hvordan kan vi bruke det våre prøvelser
har lært oss, til å hjelpe andre? Hvilket utbytte kan vi få av å tjene andre når
vi befinner oss midt i våre egne prøvelser? (Se Lukas 9:24, Galaterbrevet 6:2.)

• Hva kan vi gjøre hvis vi merker at vi begynner å fortvile og miste håpet på
grunn av motgang? (Se Alma 36:3.) Hvordan kan vi forberede oss nå så vi er
sterke i fremtiden når vi kanskje får større motgang?

5. Herrens løfter til dem som er trofaste i motgang

• Hvilke løfter gir Herren i Lære og pakter til dem som er trofaste i motgang?
(Les noen av versene nedenfor sammen med klassen. Oppsummer opplys-
ningene på tavlen. Velg noen av spørsmålene for å oppmuntre til diskusjon.)

a. L&p 3:8, 24:8, 112:13, 122:4. (Herren vil være med oss, stå ved vår side og
helbrede oss i våre lidelser. Se også Jakobs bok 3:1, Mosiah 24:13–14, Alma
36:27.) Hvorfor er det viktig å vite at Herren vil være med oss i lidelser?
Hvilke erfaringer har vist deg at Herren er med deg i tider med prøvelser?

b. L&p 58:2–4, 101:35–36, 103:12, 121:29, 127:4, 136:31. (De som er trofaste i
trengsler, vil få herlighet, glede og andre velsignelser.)

c. L&p 98:3, 122:7. (Alt vil virke sammen til vårt beste og til Herrens herlig-
het. Se også L&p 90:24, 100:15, 2. Nephi 2:2, Romerbrevet 8:28.) Hvordan
kan motgang være til beste for oss?

Be klassemedlemmene som har fått oppdraget, fortelle kort hva de har lært og
hvordan de har vokst av motgang (se «Forberedelse», punkt 3). Hvis du brukte
oppmerksomhetsvekkeren, kan du be noen i klassen lese det de har skrevet.
Hvis du ikke brukte oppmerksomhetsvekkeren, kan du be andre klassemed-
lemmer fortelle hva de har lært og hvordan de har vokst av motgang.

Mens eldste James E. Faust virket i De tolvs quorum, sa han: «I smerten,
pinen og livets heltemodige anstrengelser går vi gjennom en lutrers ild, og
uviktige og ubetydelige ting i vårt liv kan smelte bort som slagg og gjøre vår
tro klar, intakt og sterk . . . Det er de handlinger som kreves av noen for å bli
kjent med Gud. I livets kvaler synes vi å lytte bedre til Den guddommelige
hyrdes svake, guddommelige hvisken» (i Conference Report, apr. 1979, s. 77).
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Eldste Marion G. Romney i De tolvs quorum sa en gang:

«Jeg har sett angeren og fortvilelsen hos mennesker som, i prøvelsens
time, har forbannet Gud og dødd åndelig. Og jeg har sett mennesker stige
til store høyder fra det som virket som utålelige byrder.

Og til slutt, jeg har søkt Herren når jeg selv har vært i nød og selv lært at
min sjel har vokst mest når jeg har blitt drevet ned på mine knær av
motgang og lidelse» (i Conference Report, okt. 1969, s. 60).

d. L&p 121:8, 127:2. (De som er trofaste i trengsler, vil bli opphøyet.)

• Hva kan vi gjøre i våre perioder med prøvelser for mer fullstendig å føle den
fred Herren taler om i L&p 121:7? (Se også L&p 19:23.)

Konklusjon Etter at profeten og hans ledsagere i april 1839 var blitt holdt i Liberty-fengslet i
nesten fem måneder, ble de sendt til Daviess County og så til Boone County for
å bli stilt for retten. Mens de ble flyttet til Boone County, lot vaktene dem
unnslippe fordi noen embedsmenn kom frem til at det ikke ville være mulig å
få dem dømt. Joseph Smith og de andre fangene tok seg så frem til Illinois, der
de sluttet seg til sine familier og resten av de hellige.

Oppfordre klassen til å lese åpenbaringene som ble gitt i Liberty-fengslet i en
motgangstid. Bær vitnesbyrd om at Jesus Kristus ved forsoningen har båret våre
sorger. Hvis vi vender oss til ham, vil han trøste og oppløfte oss selv når det ser
som mørkest ut. Gi uttrykk for at du er takknemlig for Joseph Smiths eksempel
med hensyn til å takle motgang og Kristi villighet til å hjelpe oss å holde ut og
lære av motgang.

Flere undervis-
ningsidéer 1. Mot til å stå for vår overbevisning

Før Joseph Smith og hans ledsagere ble sperret inne i Liberty-fengslet, ble de
lenket sammen under bevoktning i et tomt gammelt hus i Richmond i Missouri
i over to uker. Gjennomgå beretningen om Joseph Smiths reaksjon på de
brutale vaktene i Richmond, ut fra Vår arv, side 49–51.

• Hvordan kan vi utvikle nødvendig mot til å takle vanskelige situasjoner? Kan
du nevne noen situasjoner der vi trenger mot i det daglige? (Be klassen
fortelle om erfaringer der de eller noen de kjenner, har vist mot når det
gjelder å støtte evangeliets prinsipper.)

2. Amanda Smith fikk inspirasjon til å hjelpe sin sønn Alma

I Vår arv finner vi en beretning om Amanda Smith som fikk inspirasjon til å
hjelpe sin sønn Alma, som ble såret under Haun’s Mill-massakren (side 47–48).
Hvis du ikke gjennomgikk denne beretningen i leksjon 15, ønsker du kanskje
å gjøre det i denne leksjonen.
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Formål Å undervise om hvordan de tidlige hellige arbeidet for å bygge opp Guds rike i
Nauvoo og å oppfordre klassen til å følge deres eksempel.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 124:1–21, 87–90, 97–110, 126.

b. Vår arv, side 51, 55–58, 61.

2. Gjennomgå materialet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Be klassemedlemmer forberede seg til å oppsummere følgende beretninger i
Vår arv:

a. Prøvelsene John Hammer og hans familie ble utsatt for da de søkte tilflukt
i Illinois, fra avsnittet «Utvandringen til Illinois» (side 51).

b. «Nauvoo-misjonærenes ofre» (side 55–58).

c. «Hjelpeforeningen» (side 61).

4. Hvis du ønsker å la Hjelpeforeningens president eller en av hennes rådgivere
si noe om Hjelpeforeningens formål, inviterer du vedkommende på forhånd.
Be henne forberede seg til å lese erklæringen om Hjelpeforeningen som ble
fremlagt på Hjelpeforeningens hovedmøte i 1999. Erklæringen er tatt med på
side 166 i denne boken og finnes også som separat trykksak (36175 170).

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Skriv følgende setninger på tavlen:

Læren om dåp for de døde ble åpenbart.

Tempelbegavelsen ble utført for første gang.

Hjelpeforeningen ble organisert.

• Hvor skjedde dette?

Forklar at disse og mange andre viktige begivenheter fant sted i Nauvoo i Illi-
nois. Denne leksjonen drøfter hvordan de tidlige hellige i Nauvoo arbeidet for å
bygge opp Guds rike, og hvordan vi kan lære av deres eksempel når vi streber
etter å bygge opp Guds rike i dag.
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Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best vil dekke klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassen til å fortelle om erfaringer som har forbindelse med
prinsippene i Skriften.

1. De hellige søkte tilflukt i Illinois.

Forklar at mens Joseph Smith satt i fengsel i Liberty i Missouri, falt hovedansva-
ret for å lede de helliges flukt fra Missouri på Brigham Young, presidenten for
De tolv apostlers quorum. For å slippe bort fra sine forfølgere begynte de hellige
å dra over Mississippi-elven til Illinois på slutten av 1838. Kart 3 på side 276 i
denne boken og side 31 i Studieveiledning for klassens medlemmer viser ruten de
hellige brukte da de ble drevet ut av Missouri.

Be klassemedlemmet som har fått dette oppdraget, fortelle om prøvelsene
John Hammer og hans familie ble utsatt for da de søkte tilflukt i Illinois 
(Vår arv, side 51).

De hellige samlet seg først i Quincy i Illinois. Etter at Joseph Smith kom tilbake
fra Liberty-fengslet, flyttet de ca. 56 kilometer oppover Mississippi-elven til det
som da var den lille landsbyen Commerce. De hellige begynte raskt å drenere
sumplandet, så og bygge hus. Sommeren 1839 ga profeten stedet det nye navnet
Nauvoo. Han sa: «Navnet på vår by (Nauvoo) er av hebraisk opprinnelse og
betyr vakker beliggenhet, eller et sted som også leder tanken hen på hvile»
(Profeten Joseph Smiths læresetninger, s.136).

I desember 1840 ga delstaten Illinois Nauvoo frihetsbrev som tillot byen å
opprette en milits, en kommunal domstol og et universitet. Nauvoo ble Illinois’
nest største by etter som Kirken vokste raskt og nye konvertitter kom dit.

Den 19. januar 1841 mottok profeten Joseph Smith en åpenbaring der Herren ga
de hellige bud angående deres ansvar i Nauvoo. Denne åpenbaringen er nedteg-
net i L&p 124. Forklar at vi ved å studere L&p 124 og eksemplene til de tidlige
hellige i Nauvoo kan få en klarere forståelse av hvilken viktig rolle hver enkelt
av oss spiller når det gjelder å bygge opp Guds rike.

2. Misjonærer sendt ut fra Nauvoo omvendte tusener av mennesker.

Forklar at mange medlemmer av Kirken i Nauvoo, deriblant medlemmene av
De tolvs quorum, ble kalt til å virke som misjonærer. Be klassemedlemmet som
har fått dette oppdraget, avlegge rapport om misjonene til de hellige i Nauvoo
(Vår arv, side 55–58).

Innen noen måneder etter at eldste Wilford Woodruff kom til England, hadde
han døpt og bekreftet mange mennesker. Deretter opplevde han følgende:

«Jeg . . . hadde et møte med en stor forsamling av hellige og fremmede, og mens
vi sang den første salmen, hvilte Herrens ånd på meg, og Guds røst sa til meg:
‘Dette er ditt siste møte med dette folket på mange dager.’ Dette forundret meg,
for jeg hadde mange avtaler ute i dette distriktet. Da jeg reiste meg for å tale til
folket, sa jeg til dem at det var mitt siste møte med dem på mange dager. De ble
like forundret som jeg var. Mot slutten av møtet kom fire personer frem for å bli
døpt. Vi gikk ned i vannet og døpte dem.
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Om morgenen gikk jeg i enerom frem for Herren og spurte ham hva som var
hans vilje med meg. Svaret jeg fikk, var at jeg skulle dra sydover, for Herren
hadde et stort verk for meg å utføre der, for mange sjeler ventet på hans ord.»

De neste to dagene dro han sydover til han kom til John Benbows gård i Here-
fordshire. Benbow og hans hustru, Jane, tok med glede imot ham og sa det var
en gruppe på over 600 menn og kvinner som hadde dannet sin egen menighet
som de kalte Forente brødre. Eldste Woodruff sa:

«Denne gruppen Forente brødre søkte lys og sannhet, men hadde kommet så
langt de kunne komme, og påkalte hele tiden Herren om å åpne veien for dem og
sende dem lys og kunnskap så de kunne kjenne den sanne vei til frelse. Da jeg
hørte dette, kunne jeg klart se hvorfor Herren, mens jeg var i byen Hanley, hadde
befalt meg å forlate dette arbeidsfeltet og dra sydover, for i Herefordshire var det
en stor innhøstningsmark til innsamling av mange hellige til Guds rike.»

Eldste Woodruffs innsats i dette området av England gjorde ham i stand «til, ved
Guds velsignelser, å bringe over 1800 sjeler inn i Kirken på åtte måneder,
deriblant alle de 600 Forente brødre med unntak av én person» (i Wilford
Woodruff: History of His Life and Labors, red. Matthias F. Cowley [1909], s.116–19).

• Hva kan vi lære av det eldste Woodruff opplevde?

Påpek at Kirken ble styrket ved ofrene og innsatsen til misjonærene som virket i
England. Eldste Harold B. Lee har oppsummert hva som skjedde i denne bemer-
kelsesverdige tiden:

«På ett år, 1840 til 1841 – ett år og 14 dager, for å være nøyaktig – ble ni medlem-
mer av De tolv kalt til å arbeide i Den britiske misjon. Hvis du husker historien
[i Nauvoo], markerte disse årene perioden med noe av den alvorligste forføl-
gelse som Kirken har gjennomgått i denne evangelieutdelingen. På dette ene
året og 14 dager opprettet disse ni medlemmene av De tolv, sammen med sine
medarbeidere, kirker i hver kjente by og landsby i Storbritannia. De døpte
mellom 7 000 og 8 000 konvertitter. De trykte 5 000 eksemplarer av Mormons
bok, 3 000 salmebøker og 50 000 traktater, . . . og [de] fikk 1000 sjeler til å
emigrere til Amerika» (i Conference Report, apr. 1960, s.108).

3. Eksemplene til de hellige i Nauvoo viser hvor viktig det er å holde ut til
enden i rettferdighet.

Forklar at L&p 124 inneholder mange instruksjoner og løfter til enkeltpersoner
som levde i Nauvoo-perioden. Les noen av disse versene sammen med klassen
og identifiser instruksjonene og løftene:

a. L&p 124:12–14 (til Robert B. Thompson).

b. L&p 124:16–17 (til John C. Bennett).

c. L&p 124:18–19 (til Lyman Wight).

d. L&p 124:87–90, 97–102 (til William Law).

e. L&p 124:103–10 (til Sidney Rigdon).

I Nauvoo-perioden holdt de fleste hellige seg trofast og fikk store velsignelser.
Men John C. Bennett, Lyman Wight, William Law, Sidney Rigdon og andre
kom i frafall og mistet mange av sine velsignelser.
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• Hva har hjulpet deg mest i dine anstrengelser for å holde ut til enden i rett-
ferdighet?

• Les L&p 124:15 sammen med klassen. Hvilke karaktertrekk roste Herren
Hyrum Smith for? (Se også sitatet nedenfor.) Hvordan kan vi utvikle hjertets
oppriktighet? Hvordan kan vi lære oss å elske det som er rett?

Profeten Joseph Smith sa om sin bror Hyrum: «Jeg kunne be i mitt indre om
at alle mine brødre måtte være som min kjære bror Hyrum, som har et lams
mildhet og Jobs rettskaffenhet og, kort sagt, Kristi saktmodighet og ydmyk-
het. Og jeg elsker ham med en kjærlighet som er sterkere enn døden, for jeg
har aldri hatt grunn til å irettesette ham, heller ikke han meg» (sitert av
eldste M. Russell Ballard i Lys over Norge, jan. 1992, s. 7).

4. Hjelpeforeningen ble organisert i Nauvoo.

Forklar at mens de hellige bodde i Nauvoo, ble de velsignet med en ny organisa-
sjon i Kirken. Ved prestedømmets myndighet organiserte profeten Joseph Smith
Hjelpeforeningen. Be klassemedlemmet som har fått dette oppdraget, oppsum-
mere avsnittet «Hjelpeforeningen» i Vår arv, s. 61.

For å understreke hensiktene med Hjelpeforeningen leser du nedenstående
erklæring, som ble fremlagt på Hjelpeforeningens hovedmøte 1999. Hvis du har
bedt Hjelpeforeningens president eller en av hennes rådgivere foreta denne
presentasjonen, ber du vedkommende gjøre det nå.

«Vi er vår Guds åndelige døtre, og han elsker oss. Og vårt liv har mening,
hensikt og mål. Som et verdensomspennende søsterfellesskap står vi forenet i
vår hengivenhet til Jesus Kristus, vår Frelser og vårt forbilde. Vi er kvinner med
tro, dyd, visjon og kjærlighet som:

Styrker vårt vitnesbyrd om Jesus Kristus gjennom bønn og skriftstudium.

Søker åndelig styrke ved å følge Den hellige ånds tilskyndelser.

Vier oss til å styrke ekteskap, familie og hjem.

Finner sann storhet i moderskap og glede ved å være kvinner.

Finner glede i tjeneste og gode gjerninger.

Elsker å leve og lære.

Står frem for sannhet og rettferdighet.

Støtter prestedømmet som Guds myndighet på jorden.

Fryder oss over templets velsignelser, forstår vår guddommelige fremtid og
streber etter opphøyelse» (Mary Ellen Smoot: «Fryd deg høylig og gled deg, du
Sions datter!», Liahona, jan. 2000, s.112).

• Hvordan bygger Hjelpeforeningen opp tro og styrker vitnesbyrd? Hvordan
styrker den ekteskap og familier? Hvordan hjelper den mennesker i nød?

• Hvilke velsignelser har du fått del i på grunn av Hjelpeforeningen?
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Konklusjon Understrek at de tidlige hellige i Nauvoo viet sitt liv til å bygge opp Guds rike
ved misjonærarbeid og ved å virke på mange andre måter. Ved å følge deres
eksempler kan vi mer trofast bidra til å bygge opp Guds rike i dag.

Etter Åndens tilskyndelse kan du bære vitnesbyrd om sannhetene som dere har
drøftet i leksjonen.

Flere
undervisningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en eller flere av nedenstående idéer til å

supplere det foreslåtte leksjonsopplegget.

1. De tidlige hellige ble fritatt for å bygge et tempel i Missouri

• De hellige hadde ikke bygd noe tempel i Missouri, selv om Herren hadde
befalt dem å bygge et i Independence og et i Far West (L&p 57:1–3, 97:10–12,
115:7–12). Hvilket prinsipp lærte Herren de hellige i L&p 124:49–53?
Hvordan kan dette prinsippet anvendes på oss i dag?

2. Apostlenes innsats for å oppfylle Herrens ord

Forklar at L&p 118 inneholder Herrens instruksjoner om at De tolv skulle reise over
«de store vann» og forkynne evangeliet. Brødrene skulle starte fra tempeltomten i
Far West i Missouri 26. april 1839. Men i mars 1839 hadde de fleste hellige flyktet fra
Missouri til Illinois. Mobber truet alle ledere som kom tilbake til Far West.

Til tross for disse truslene dro Brigham Young, fire andre apostler og flere andre
til tempeltomten i Far West like etter midnatt natten til 26. april 1839. Der ordi-
nerte de to apostler til – Wilford Woodruff og George A. Smith. De sang og ba,
og en stor sten ble rullet til et hjørne av den foreslåtte tempeltomten. Like etter
dro de på misjon til England.

3. En erklæring til verden

• Les L&p 124:1–7 sammen med klassen. Hva befalte Herren profeten Joseph
Smith å skrive?

Forklar at profeten Joseph Smith og andre arbeidet på denne erklæringen helt
til profeten led martyrdøden i 1844. De tolvs quorum gjorde da dokumentet
ferdig og utga det 6. april 1845.

Erklæringen ble adressert til verdens konger, USAs president og alle nasjoners
herskere og folk. Kirkens ledere erklærte at Gud igjen hadde talt fra himlene og
at Guds rike og det hellige prestedømme var blitt gjengitt for å berede veien for
Frelserens annet komme. De sa også:

«Vi sender dere . . . et budskap med myndighet fra det høye og befaler dere alle
å omvende dere og være ydmyke som små barn for Den hellige majestet, og
komme til Jesus (Kristus) med et sønderknust hjerte og en angergiven ånd, og
bli døpt i hans navn til syndenes forlatelse . . ., så skal dere få Den hellige ånds
gave gjennom håndspåleggelse av apostlene og eldstene i denne store og siste
utdeling av barmhjertighet mot mennesket.

Denne ånd skal vitne for dere om sannheten av vårt vitnesbyrd. Den skal
opplyse deres sinn og virke i dere som profetiens og åpenbaringens ånd. Den
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skal bringe det som hører fortiden til, til deres gjenkjennelse og forståelse og
vise dere det som skal komme.

Den skal også gi dere mange store og enestående gaver, som gaven til å helbrede
de syke og å bli helbredet ved håndspåleggelse i Jesu navn; og til å drive ut onde
ånder, og til og med å se syner og samtale med engler og ånder fra den usynlige
verden.

Ved denne ånds lys som dere mottar gjennom ordinanser i kraft av det hellige
apostelembede og prestedømmets myndighet, vil deres forstand bli opplatt.
Dere vil bli lysets barn og på den måten bli forberedt slik at dere kan unngå alt
det som skal komme over jorden, og deretter stå foran Menneskesønnen.

Vi bærer vitnesbyrd om at disse læresetninger er Jesu Kristi læresetninger eller
evangelium, i dets fylde, og at det er det eneste sanne, evige og uforanderlige
evangelium, samt den eneste plan som er åpenbart på jorden, som kan frelse
mennesket» (sitert i Mitt rike skal rulle frem, 31387 170, s. 43).

I 1975 siterte president Ezra Taft Benson i De tolvs quorum en del av dette doku-
mentet på generalkonferansen og sa at Kirken nok en gang erklærte disse sann-
hetene for verden. Han sa:

«Som ydmyke Herrens tjenere kaller vi på nasjonenes ledere til å ydmyke seg for
Gud, å søke hans inspirasjon og veiledning. Vi kaller på både herskere og folk til
å omvende seg fra sine ugudelige veier. Vend dere til Herren, søk hans tilgivelse
og foren dere i ydmykhet med hans rike. Det finnes ingen annen vei. Hvis dere
vil gjøre dette, vil deres synder bli utslettet, fred vil komme og bli, og dere vil bli
en del av Guds rike og gjøre forberedelser til Kristi annet komme. Men hvis dere
nekter å omvende dere eller å ta imot vitnesbyrdet fra hans inspirerte budbring-
ere og forene dere med Guds rike, vil dere få del i de fryktelige straffedommer
og ulykker som loves de ugudelige» (i Conference Report, okt. 1975, s. 48).

4. Profeten Joseph Smiths butikk i rød murstein

Forklar at profeten Joseph Smiths butikk i rød murstein var en av de viktigste
bygningene Kirken hadde i hele Nauvoo-perioden (se bildet nedenfor). I tillegg til
å være forretning, var den et senter for religiøs, sosial og samfunns-aktivitet. De
hellige opprettet en offentlig skole der. De brukte også bygningen til kirke- og
samfunnsmøter og ungdomssammenkomster. Hjelpeforeningen ble organisert i
denne butikken 17. mars 1842. Før templet ble ferdig, ble annen etasje brukt til
ordinansrom. De første begavelsene i denne evangelieutdeling ble gitt der.
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Profeten Joseph Smiths butikk i rød murstein. Dette var en viktig bygning for Kirken gjennom
hele Nauvoo-perioden.
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Formål Å hjelpe klassen å glede seg over sin mulighet til å sørge for ordinanser for de
døde.

Forberedelse 1. Studer i ydmykhet følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 2, 124:25–55, 127, 128, Joseph Smith – Historie 1:36–39.

b. Vår arv, side 58–61, opplysninger under «Nauvoo tempel».

2. Gjennomgå materialet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du vil referere til materialet under leksjonen.

3. Gi følgende oppdrag på forhånd:

a. Be en i klassen forberede seg til å fortelle om byggingen av Nauvoo tempel.
La vedkommende basere presentasjonen på de første fire avsnittene under
«Nauvoo tempel» på side 58–59 i Vår arv.

b. Be to klassemedlemmer forberede seg til ganske kort å fortelle om sine
erfaringer med å utføre dåp for de døde. Be dem fortelle hva de føler når
de vet at de ved dåp for de døde kan hjelpe andre å oppnå frelse. Hvis de
har utført dåp for sine avdøde forfedre, kan du be dem fortelle hvordan
disse opplevelsene har hjulpet dem å vende sitt hjerte til sine forfedre.

c. Be en eller flere konvertitter forberede seg til å forklare hva de følte da de
for første gang fikk vite at de kunne bli døpt for sine avdøde familiemed-
lemmer.

4. Hvis følgende bilder er tilgjengelige, kan du forberede deg til å bruke dem i
leksjonen: Nauvoo tempel (62432, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet
501) og Døpefont i et tempel (62031, bildesettet Kunst inspirert av evangeliet
504).

Til læreren: Klassen kan ha spørsmål om hvordan de kan finne ut om forfedre
som har dødd uten å ha mottatt evangeliet. Foreslå at de snakker med menighe-
tens slektshistoriske konsulent og får tak i et eksemplar av Medlemsveiledning i
tempelarbeid og slektshistorie (34697 170). De kan også ta kontakt med et av
Kirkens slektshistoriske sentre. Du kan også nevne at leksjon 40 vil fokusere på
konkrete ting som Kirkens medlemmer kan gjøre for å være med på tempelar-
beid og slektshistorisk arbeid.

Forslag til 
leksjonsopplegg

Hvis det passer slik, kan du bruke nedenstående aktivitet eller en av dine egne
til å begynne leksjonen.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Les følgende beskrivelse som profeten Joseph Smith ga av sin eldste bror, Alvin:

«Han var . . . den edleste av min fars familie. Han var en av de edleste av
menneskenes sønner . . . I ham var det intet svik . . . Han var et av sindigste
av alle mennesker, og da han døde, besøkte Herrens engel ham i hans siste
stund» (History of the Church, 5:126–27).

Forklar at Alvin døde i 1823, tre år etter at han hadde akseptert Josephs vitnes-
byrd om Det første syn, men mer enn fem år før prestedømmet ble gjengitt.

• Kan du nevne noen menn og kvinner i din familie som døde før de kunne
motta evangeliets fylde? Hva vet du om disse familiemedlemmene?

Påpek at vi som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har
evangeliets fylde og prestedømmets frelsende ordinanser. På grunn av tempelar-
beid for de døde kan vi sørge for disse ordinansene for de milliarder av menn
og kvinner som ikke mottok dem mens de levde på jorden.

Forklar at denne leksjonen handler om arbeidet for å forløse de døde. Den
drøfter primært dåp for de døde.

Velg i ydmykhet de skriftsteder, spørsmål og annet leksjonsmateriale som best
vil dekke klassemedlemmenes behov. Oppfordre klassen til å fortelle om erfa-
ringer som har forbindelse med prinsippene i Skriften.

1. Gjennom profeten Joseph Smith åpenbarte Herren læren om
prestedømsordinanser for de døde.

• Hvorfor utfører vi ordinanser for de døde? (Forklar at alle mennesker må få
anledning til å høre evangeliet og motta prestedømmets frelsende ordinan-
ser. De som ikke mottok disse velsignelsene mens de levde på jorden, vil få
denne anledningen i åndeverdenen. Fordi de ikke har noe fysisk legeme i
åndeverdenen, kan de ikke motta ordinansene selv. Vi kan imidlertid motta
ordinansene på deres vegne. Enkeltpersoner i åndeverdenen kan så velge å
godta eller avslå ordinansene som har blitt utført for dem.)

Påpek at Herren begynte å undervise Joseph Smith om arbeidet for de døde
meget tidlig under profetens virke (Joseph Smith – Historie 1:36–39, innled-
ningen til L&p 2, L&p 2:1–3). President Gordon B. Hinckley har sagt følgende
om denne læresetningen:

«Det er enormt viktig for meg at . . . denne gjentagelsen av Malakis forunderlige
ord om arbeidet for de døde ble gitt til gutten Joseph fire år før han fikk lov til å
ta platene fra høyden. Det ble gitt før han mottok Det aronske eller Det melki-
sedekske prestedømme, før han ble døpt og lenge før Kirken ble organisert. Det
sier mye om prioriteringen av dette arbeidet i Herrens plan» («A Century of
Family History Service», Ensign, mars 1995, s. 61).

Forklar at 15. august 1840 talte profeten Joseph i begravelsen til et medlem av
Kirken ved navn Seymour Brunson. Som en del av sin tale leste han mye fra 1.
Korinterbrev 15, som også refererer til dåp for de døde (vers 29). Deretter kunn-
gjorde han at de hellige kunne bli døpt på vegne av sine venner og slektninger
som hadde dødd uten å ta imot evangeliet. Han sa at hensikten med frelsespla-
nen var å frelse alle som var villige til å innrette seg etter kravene i Guds lov.
Etter denne prekenen begynte Kirkens medlemmer å utføre dåp for de døde i

Diskusjon og
anvendelse
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elven Mississippi like ved. (Se Journal History of The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 15. aug. 1840.)

2. Herren befalte de hellige å bygge et tempel i Nauvoo.

• Den 19. januar 1841, flere måneder etter at de hellige hadde begynt å utføre
dåp for de døde, befalte Herren dem å bygge et tempel i Nauvoo (L&p
124:25–27). Hvilke grunner oppga Herren for dette budet? (Les skriftstedene
nedenfor sammen med klassen for å finne svar på dette spørsmålet. Mulige
svar er også tatt med nedenfor.)

a. L&p 124:28, 40–41. (Å åpenbare flere prestedømsordinanser.)

b. L&p 124:29–30, 33. (Å skaffe et sted å utføre dåp for de døde.)

c. L&p 124:55. (Å la de hellige vise at de var trofaste i å holde hans bud så
han kunne velsigne dem med heder, udødelighet og evig liv.)

Påpek at Nauvoo tempel var tempel nummer to som ble bygd i denne evange-
lieutdeling. Et av de primære formål med dette templet var å skaffe et sted der
de hellige kunne utføre ordinanser som dåp og bekreftelse for de døde, bega-
velsen og tempelekteskap. Disse ordinansene ble ikke utført i Kirtland tempel.

Vis bildet av Nauvoo tempel. Forklar at de hellige ofret mye for å følge budet
om å bygge dette templet. Be klassemedlemmet som har fått dette oppdraget,
avlegge rapport om byggingen av Nauvoo tempel, slik den fremstilles i Vår arv
(side 58–60, de fire første avsnittene under «Nauvoo tempel»).

Nauvoo tempel. Denne modellen viser hvor vakker den opprinnelige bygningen var før den brant
ned i 1848.
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• Hva ved ofrene som de tidlige hellige ga for å bygge Nauvoo tempel, gjør
inntrykk på deg?

Forklar at Herren en kort tid lot de hellige fortsette å utføre dåpshandlinger for de
døde i Mississippi-elven (L&p 124:31–32, History of the Church, 4:xxxviii). Men 3.
oktober 1841 kunngjorde profeten Joseph at «det skal ikke utføres mer dåp for de
døde før ordinansen kan utføres i Herrens hus» (History of the Church, 4:426). Den
8. november 1841 innviet Brigham Young en midlertidig, men omhyggelig forar-
beidet døpefont av tre i kjelleren til det uferdige templet (History of the Church,
4:446–47). I dag må alle ordinanser for de døde utføres i templer.

• Hva kan vi lære av de helliges beslutning om å bygge en døpefont før
templet var ferdig? (Mens klassen drøfter dette spørsmålet, ber du dem reflek-
tere over hva de føler i forbindelse med de dødes forløsning. Foreslå at de
skal spørre seg selv om de er like ivrige etter å utføre arbeidet som de tidlige
hellige var.)

3. Vi skulle være entusiastiske og glade i vår innsats for å utføre dåp for
de døde.

Forklar at det ble utført noe dåp for de døde på nytestamentlig tid etter Kristi
oppstandelse (1. Korinterbrev 15:29). Men det store arbeidet med å utføre frel-
sende ordinanser for de døde er nå et ansvar som Kirkens medlemmer i denne
evangelieutdeling har. Vis bildet av døpefonten i et tempel.

Understrek at medlemmer av Kirken som er 12 år og eldre, også nye konvertit-
ter, kan døpes for de døde. For å kunne bli døpt for de døde, må et medlem ha
gyldig tempelanbefaling. Mannlige medlemmer må ha prestedømmet.

• Les L&p 128:15 sammen med klassen. På hvilke måter er de døde avhengige
av oss for sin frelse? På hvilke måter er vår frelse avhengig av de dødes frelse?
(Se L&p 128:17–18 og sitatene nedenfor.)

President Gordon B. Hinckley har sagt: «Det som foregår i Herrens hus, . . .
kommer nærmere ånden i Herrens offer enn noen annen aktivitet som jeg
kjenner til. Hvorfor? Fordi det utføres av dem som gir rikelig av tid og penger,
uten å vente seg takk eller belønning, for å gjøre for andre det disse ikke selv
kan gjøre» (Ensign, mars 1995, s. 62–63).

Eldste John A. Widtsoe i De tolvs quorum har sagt: «I vår førjordiske tilværelse,
da det store råd fant sted, inngikk vi en bestemt overenskomst med Den allmek-
tige. Herren fremla en plan som han var opphav til. Vi godtok den. Siden planen
er ment for alle mennesker, ble vi deltagere i frelsen for ethvert menneske i
henhold til planen. Der og da gikk vi med på å være ikke bare vår egen frelser,
men . . . for hele den menneskelige familie. Vi inngikk kompaniskap med
Herren. Utarbeidelsen av planen ble derfor ikke bare Faderens verk og Frelserens
verk, men også vårt verk. Selv den minste av oss, den mest beskjedne, er i
kompaniskap med Den allmektige for å oppnå hensikten med den evige frelses-
plan» («Sitert i Kom til meg, personlig studiehåndbok for Hjelpeforeningen 3, s. 70).

• Les L&p 2 sammen med klassen. Hvordan kan det å utføre dåp for de døde
hjelpe oss å vende vårt hjerte til våre forfedre?
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Be klassemedlemmene som har fått oppdragene, snakke ganske kort om hva de
føler når de vet at de ved dåp for de døde kan hjelpe andre å motta frelse
(se «Forberedelse», punkt 3b).

Hvis du underviser ungdom, kan du kanskje lese eller fortelle følgende historie
om en gruppe unge kvinner som forsket for å finne navnene på mennesker som
hadde dødd uten å motta evangeliet:

«Etter å ha forsket frem over 400 navn, både manns- og kvinnenavn, inviterte
Unge kvinner i Meridian [Idaho] 15. menighet Unge menn med seg til Boise
[Idaho] tempel for å utføre dåp. Templet ordnet det slik at navnene ble oppbe-
vart i et arkiv i menigheten. Heather Bennett, 15 år, sa: ‘Den beste delen var å
bli døpt for dem. Navnene virket velkjent på meg. Det var det vakreste ved hele
prosjektet. Vi utførte arbeid for mennesker som ellers ikke ville ha blitt gjort. De
kunne ha blitt glemt.’»

Cori Christensen, et annet medlem av gruppen, sa: «Mens vi satt i dåpsrommet
i templet, hadde vi en fullstendig god følelse. Det var en følelse av seier. Vi
hadde gitt dem en sjanse» («Names and Faces», New Era, feb. 1994, s. 32).

• Les L&p 128:19, 22–24 sammen med klassen. Hvilken holdning sier disse
versene at vi skulle ha til evangeliet og til å utføre dåp for de døde? Hvorfor
gir emnet dåp for de døde slik glede, både til de levende og de døde?

Be klassemedlemmene som har fått disse oppdragene, forklare hva de følte da
de for første gang fikk vite at de kunne døpes for sine avdøde familiemedlem-
mer (se «Forberedelse», punkt 3c).

Konklusjon Les L&p 128:17 sammen med klassen. Understrek at profeten Joseph Smith kalte
arbeidet med å forløse de døde det «mest strålende av alle emner som tilhører
det evige evangelium». Oppfordre klassen til å gjøre alt de kan for å utføre dåp
for de døde. Etter Åndens tilskyndelse bærer du vitnesbyrd om sannhetene dere
har drøftet i leksjonen.

Flere undervis-
ningsidéer Hvis du ønsker det, kan du bruke en av nedenstående idéer, eller begge, til å

supplere det foreslåtte leksjonsopplegget.

1. Historisk bakgrunn for Lære og pakter 127 og 128

Bruk følgende opplysninger til å gi historisk bakgrunn for L&p 127 og 128:

Sommeren 1842 søkte en gruppe menn urettmessig å få profeten Joseph Smith
i fengsel. På grunn av denne forfølgelsen dro profeten fra Nauvoo. Han sa: «Jeg
[har] funnet at det er nødvendig og klokt å forlate stedet en liten stund, av
hensyn til min egen sikkerhet og dette folks sikkerhet» (L&p 127:1). Til tross for
slike vanskelige omstendigheter, skrev han glade ord i brev til de hellige.

• Hvilket emne opptok profetens tanker og veide tyngst i hans følelser i denne
tiden med forfølgelse? (Se L&p 128:1.)
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2. Betydningen av å føre opptegnelser

Forklar at Herren gjennom Joseph Smith befalte de hellige å føre nøyaktige
opptegnelser over dåp for de døde (L&p 127:5–9, 128:1–9). Disse opptegnelsene
lagres nå i datamaskiner.

• Hvorfor skal vi føre opptegnelser over dåp for de døde? (Se L&p 128:6–8, 24.
Disse opptegnelsene som blir laget på jorden, blir også registrert i himmelen,
og de døde vil bli dømt etter disse bøkene. Ved Herrens annet komme vil vi
fremlegge opptegnelsene for ham som et offer til ham.)
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå at evig ekteskap er av den største betyd-
ning i vår himmelske Faders plan, å hjelpe de unge å forberede seg til evig ekte-
skap og oppfordre ektepar til å leve i henhold til ekteskapspakten.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Lære og pakter 131:1–4, 132:4–33 og andre skriftsteder i 
denne leksjonen.

2. Les gjennom stoffet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Planlegg hvordan du kan henvise til dette under gjennomgåelsen.

3. Hvis du underviser ungdom, tar du med deg ett eller flere eksemplarer av Til
styrke for ungdom (36550 170). Du kan gjerne ta med et eksemplar til hvert klas-
semedlem eller be klassens medlemmer ta med sine egne brosjyrer til klassen.

4. Hvis du vil bruke oppmerksomhetsvekkeren, må du ta kontakt med et
medlem i menigheten som er gift i templet. Be vedkommende forberede seg
på å bruke fire eller fem minutter i begynnelsen av klasseperioden til å
snakke om den dagen han eller hun ble viet i templet. Du kan gjerne be
vedkommende ta med seg et bilde eller et annet minne fra bryllupet. Be ham
eller henne overveie følgende spørsmål mens de forbereder seg:

• Hva gjorde du for å forberede deg til å bli viet i templet?

• Hvorfor er det viktig å bli gift i templet?

• Hvilket råd kan du gi klassemedlemmer som ennå ikke er gift i templet, for å
hjelpe dem til å forberede seg?

Til læreren: Mens du gjennomgår denne leksjonen, må du være fintfølende
overfor enslige foreldre og andre som ikke er i en tradisjonell familiesituasjon
(se det første punktet under Flere undervisningsidéer). Hvis klassen stiller spørs-
mål som angår skilsmisse og andre ømtålige emner, oppfordrer du dem til å
snakke med biskopen på tomannshånd istedenfor å drøfte spørsmålene i klassen.

Forslag til 
leksjonsopplegg 

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

Be det den som har fått oppdraget, fortelle om den dagen han eller hun giftet seg
i templet (se «Forberedelse», punkt 4). Etter presentasjonen kommenterer du kort
det vedkommende har sagt. Forklar at denne leksjonen handler om evig ekteskap.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Velg i ydmykhet det leksjonsmaterialet som best dekker klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om opplevelser i forbindelse
med prinsippene i Skriften.

1. Evig ekteskap er av den største betydning i vår himmelske Faders plan.

Undervis i og drøft L&p 131:1–4, 132:4–33. Forklar at disse versene inneholder
åpenbaringer fra Herren til profeten Joseph Smith om evig ekteskap. Eldste
Parley P. Pratt, ett av de opprinnelige medlemmer av De tolvs quorum i denne
evangelieutdeling, mintes hva han følte da han første gang hørte profeten
Joseph undervise om disse læresetningene:

«Jeg hadde elsket før, men jeg visste ikke hvorfor. Men nå elsket jeg – med renhet
– med inderlige, edle, opphøyede følelser, som oppløftet min sjel . . . Jeg følte at
Gud virkelig var min himmelske Fader, at Jesus var min bror, og at min elskede
hustru var en udødelig, evig ledsager . . . Kort sagt, jeg kunne nå elske med ånden
og også med forståelse.» (Autobiography of Parley P. Pratt [1975], s. 298.)

• Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum har uttalt at «ekteskap
mellom mann og kvinne er helt avgjørende for [Guds] evige plan» («Familien
– En erklæring til verden», Lys over Norge, juni 1996, s.10, se også L&p 49:15).
Hvorfor er ekteskap en så vesentlig del av Guds evige plan? (Se L&p 131:1–4,
1. Korinterbrev 11:11.)

Benytt en eller flere av følgende uttalelser i klassen. Etter hver uttalelse oppfor-
drer du klassens medlemmer til å drøfte dens betydning og anvendelse.

Eldste Joseph B. Wirthlin i De tolvs quorum har sagt: «Det gode fellesskapet
ved et evig ekteskap er en av de største velsignelser Gud har gitt sine barn.
De mange årene jeg har hatt sammen med min gode ledsager, har i sannhet
bragt meg de største gleder i mitt liv. Helt fra tidens begynnelse har ekteska-
pet vært grunnleggende for vår himmelske Faders store plan for lykke. Vårt
liv påvirkes til det gode, og vi blir begge både beriket og opphøyet ved de fine
velsignelser samvær med kjære medlemmer av vår familie gir.» (Lys over
Norge, jan. 1998, s. 33.)

President Boyd K. Packer i De tolvs quorum har sagt: «Det endelige formål
med alt vi forkynner, 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.» (Lys over Norge, juli 1995, s. 7.)

President Joseph Fielding Smith sa: «Ekteskapet, slik de siste-dagers-hellige
ser det, er en pakt som er ment å vare evig. Den utgjør fundamentet i evig
opphøyelse, for uten den kan ingen evig fremgang finne sted i Guds rike» (Frelsende
læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind, 2:56).

• Hvis mann og hustru ikke er viet i templet for tid og evighet, hva vil da ekte-
skapets status være når en av dem dør? (Se L&p 132:7, 15–18. Deres ekteskap
«har ingen virkning, kraft eller gyldighet», selv om de har lovet høytidelig å
være sammen for alltid.)

• Når en mann og kvinne vies for tid og evighet i templet, inngår de en pakt
med Herren. Hvilke velsignelser vil de motta hvis de er trofaste mot pakten?

Diskusjon
og anvendelse
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(Se L&p 131:1–4, 132:19–24, 30–31. Svarene kan omfatte de som står oppført
på neste side.)

a. De skal være sammen «i tid og gjennom all evighet» (L&p 132:19). Deres
barn kan også være en del av deres evige familie. (Du kan gjerne forklare at
forjettelsens hellige ånd er Den hellige ånd, som bekrefter at prestedøms-
ordinansene vi har mottatt og paktene vi har inngått, blir godtatt av Gud.
Denne godtagelsen avhenger av vår trofasthet.)

b. De vil opphøyes i den høyeste grad i det celestiale rike og være sammen
med sin himmelske Fader og Jesus Kristus (L&p 131:1–3, 132:23–24).

c. De skal «arve troner, riker, fyrstedømmer og makter, herredømmer»
(L&p 132:19).

d. De skal fortsette å få avkom, eller åndebarn, gjennom evigheten
(L&p 132:19, 30–31, se også L&p 131:4).

e. «De skal være guder fordi de har all makt» (L&p 132:20–21).

• Hvilke velsignelser følger med tempelekteskap i jordelivet? (Oppfordre klas-
sens medlemmer til å fortelle hvilke følelser de har i forbindelse med det å bli
gift i templet. Hvis du ikke har lest uttalelsen av eldste Joseph B. Wirthlin på
side 177, kan du gjerne gjøre det nå.)

2. Unge skulle forberede seg nå til evig ekteskap.

Hvis du underviser ungdom, bruker du denne delen av leksjonen til å oppmun-
tre dem til å forberede seg til tempelekteskap. Hvis du underviser voksne, kan
du gjerne utelate denne delen eller bruke bare litt av den.

• Hvorfor tror dere det legges så stor vekt på tempelekteskap overfor Kirkens
unge? (Hjelp klassens medlemmer til å forstå at avgjørelsen om å gifte seg
i templet er en av de viktigste avgjørelser et menneske kan ta. Kirkens medlem-
mer skulle begynne å forberede seg til evig ekteskap mens de er unge.)

President Spencer W. Kimball sa: «Ekteskap er kanskje den mest betydnings-
fulle av alle avgjørelser og har de mest langtrekkende virkninger da det ikke
bare har med den umiddelbare lykke å gjøre, men også med evig glede. Det
berører ikke bare de to menneskene som er involvert, men også familiene
deres, og særlig deres barn og barnebarn gjennom mange generasjoner.»
(«Enhet i ekteskap», Lys over Norge, juni 1978, s.1.)

• Hva kan unge menn og kvinner gjøre for å forberede seg til å bli viet i
templet?

• Hvordan påvirker stevnemøter i tenårene ekteskapet senere i livet? (Hvis du
har tatt med deg noen eksemplarer av Til styrke for ungdom, ber du klassens
medlemmer lese «Stevnemøter», side 24–25.)

• Hva slags person har dere lyst til å gifte dere med en dag? (Du kan gjerne be
hvert klassemedlem nevne en egenskap og si hvorfor den er viktig. Skriv
svarene på tavlen. Du finner også andre idéer i sitatene som følger.) Hvordan
må du leve for å forberede deg til å gifte deg med en slik person? (Be klassens
medlemmer overveie dette spørsmålet uten å svare høyt.)

President Gordon B. Hinckley har gitt følgende råd: «Velg en livsledsager med
samme tro som deg. Da er det større sannsynlighet for at dere blir lykkelige.

178



Velg en ektefelle du alltid kan hedre, alltid respektere, en som vil utfylle deg
i livet, en som du kan gi hele ditt hjerte, hele din kjærlighet, hele din
troskap, hele din lojalitet.» («Livets forpliktelser», Liahona, mai 1999, s. 4.)

Eldste Richard G. Scott i De tolvs quorum har sagt:

«Det skal mer til som grunnlag for evig ekteskap enn et vakkert ansikt eller
en pen figur. Det finnes mer å overveie enn popularitet eller utstråling. Når
du ser etter en evig ledsager, så se etter en som holder på å utvikle de vesent-
lige egenskaper som bringer lykke: dyp kjærlighet til Herren og hans bud –
beslutning om å etterleve dem – en som er vennlig og forståelsesfull, tilgi-
vende overfor andre og villig til å gi av seg selv – og som har et ønske om en
familie velsignet med vakre barn og beslutning om å undervise dem i sann-
hetens prinsipper i hjemmet.

En viktig prioritering hos en vordende hustru er ønsket om å være hustru og
mor. Hun skulle være i ferd med å utvikle de hellige egenskaper som Gud har
gitt sine døtre for at de skal utmerke seg som hustru og mor: tålmodighet,
vennlighet, kjærlighet til barn og et ønske om å ta seg av dem fremfor å
trakte etter en yrkeskarriere. Hun skulle skaffe seg en god utdannelse for å
forberede seg til det som kreves av en mor.

En vordende ektemann skulle også ære sitt prestedømme og bruke det til å
tjene andre. Søk etter en mann som godtar sin rolle som forsørger og vil skaffe
livets nødvendigheter, som har evne til å gjøre dette og går flittig inn for å
forberede seg til å fylle disse ansvarsoppgavene.» (Liahona, juli 1999, s. 29.)

• Hvordan kan foreldre og andre voksne hjelpe de unge med å forberede seg til
evig ekteskap? Hvordan kan de hjelpe små barn med å forberede seg til evig
ekteskap?

3. Etter at en mann og hustru er beseglet i templet, må de leve i henhold til
pakten for å motta de lovede velsignelser.

Be et kvinnelig klassemedlem lese følgende sitat. Be deretter klassen gjette hvem
som har sagt det.

«Jeg var helt sikker på at de første ti årene skulle være fryd og gammen. Men i
løpet av vårt første år sammen oppdaget jeg . . . at en mengde tilpasninger måtte
til. Det var naturligvis ikke den slags saker man løper hjem til mor med. Men
jeg gråt ned i puten av og til. Problemene hadde nesten alltid sammenheng
med det å lære seg å leve i samsvar med en annens timeplan og gjøre ting slik
en annen gjør. Vi elsket hverandre, det var det ingen tvil om. Men vi måtte også
venne oss til hverandre. Jeg tror alle par må venne seg til hverandre.»

Fortell klassen at dette ble sagt av søster Marjorie P. Hinckley, president Gordon
B. Hinckleys hustru (i Sheri L. Dew: Go Forward with Faith: The Biography of
Gordon B. Hinckley [1996], s.118). Understrek at det kreves kjærlighet, arbeid og
hengivenhet for å få et vellykket ekteskap. Når en mann og hustru er beseglet i
templet, vil de motta de lovede velsignelsene kun hvis de «holder fast ved min
pakt» (L&p 132:19). Bruk spørsmålene, skriftstedene og sitatene i denne delen av
leksjonen til å hjelpe klassens medlemmer til å forstå konkrete ting menn og
hustruer skulle gjøre for å «holde fast ved pakten».
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• Les L&p 42:22 sammen med klassen. Forklar at denne befalingen gjelder like
mye for både menn og kvinner. Hva betyr det å elske sin ektemann eller
hustru av hele sitt hjerte? Hva betyr det å holde seg til sin ektemann eller
hustru og ingen annen?

President Spencer W. Kimball forklarte:

«Når Herren sier hele hjertet, er det ikke mulig å dele det med andre eller dele
det opp eller berøve noe . . .

Ordene ingen annen eliminerer alle og alt. Ektefellen kommer da aller først for
ektemannen eller hustruen, og hverken sosial omgang, yrkesliv, politikk eller
noen annen interesse eller person eller sak får noen gang bli viktigere enn
livsledsageren . . .

Ekteskapet forutsetter fullstendig lojalitet og troskap. Hver av ektefellene tar
partneren med den forståelse at han eller hun gir seg fullt og helt til den
annen: helhjertet, med hele sin styrke, lojalitet, respekt og hengivenhet i all
verdighet. Ethvert avvik er synd – ethvert forsøk på å dele sitt hjerte med en
annen er overtredelse. På samme måte som vi skulle ha ‘øyet vendt mot Gud
og til hans ære’, skulle vi ha øyet, øret og hjertet vendt mot ekteskapet og vår
ektefelle og familie.» (Faith Precedes the Miracle [1972], s.142–143.)

President Gordon B. Hinckley har gitt følgende enkle råd til ektepar: «Vær
absolutt lojale mot hverandre» (Liahona, mai 1999, s. 4).

• Når en mann og hustru vies i templet, inngår de en pakt om å være trofaste
mot hverandre og mot Herren. Hva kan ektepar gjøre for å styrke sin kjærlig-
het til hverandre og til Herren? (Skriv klassemedlemmenes svar på tavlen.
Svarene kan innbefatte å be og lese i Skriften sammen, søke å bli ledet av
Ånden sammen, holde familiens hjemmeaften, gå ut sammen, ta seg tid til å
snakke med hverandre, hjelpe hverandre i huset og være tilstede i templet
sammen. Du kan gjerne bruke punkt 2 under «Flere undervisningsidéer» som
en del av denne diskusjonen.)

Konklusjon Hvis du underviser ungdom eller andre som ennå ikke er viet i templet, oppfor-
drer du dem til å forberede seg til evig ekteskap. Oppfordre klassemedlemmer
som er gift i templet, til å leve i henhold til ekteskapspakten.

Etter Åndens påvirkning bærer du vitnesbyrd om sannhetene som er drøftet i
leksjonen.

Flere 
undervisningsidéer Du kan gjerne bruke en eller flere av de følgende idéene for å supplere forslaget

til leksjonsopplegg.

1. Trofaste hellige vil ikke bli nektet evighetens velsignelser

Les følgende uttalelser om enslige.

Eldste Dallin H. Oaks i De tolvs quorum har sagt følgende:

«Vi vet at mange verdige og gode siste-dagers-hellige for tiden ikke har de
ideelle anledninger og nødvendige forutsetninger for sin utvikling. Enslighet,
barnløshet, død og skilsmisse kullkaster idealer og utsetter oppfyllelsen av
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lovede velsignelser. Dessuten har enkelte kvinner som ønsker å være mor og
husmor på heltid, bokstavelig blitt tvunget til å arbeide på heltid utenfor
hjemmet. Men disse hindringer er bare midlertidige. Herren har lovet at i evig-
heten vil ingen velsignelse nektes hans sønner og døtre som holder budene, er
tro mot sine pakter og ønsker det som er riktig.

Mange av de største savn i jordelivet vil rettes opp i tusenårsriket, som er tiden
for å oppfylle alt som er ufullstendig i den store plan for lykke for alle vår
Faders verdige barn. Vi vet det vil skje med hensyn til tempelordinanser. Jeg tror
det også vil skje med hensyn til familieforhold og erfaringer.» (Lys over Norge,
jan. 1994, s. 72.)

Eldste Richard G. Scott i De tolvs quorum har gitt følgende råd: «Hvis du er
enslig og ikke har funnet en som passer for et celestialt ekteskap, så lev for å
finne en. Be om det. Forvent å oppleve det i Herrens beleilige tid. Gå ikke på
akkord med dine normer på noen måte slik at det ville utelukke denne velsig-
nelsen på denne eller den andre siden av sløret. Herren kjenner ditt hjertes
ønsker. Hans profeter har sagt at du vil oppnå denne velsignelsen når du stadig
lever slik at du er verdig til det. Vi vet ikke om det vil skje på denne eller på den
andre siden av sløret. Men lev for det. Be om det.» (Liahona, juli 1999, s. 31.)

2. Eksempler på lykkelige, varige tempelekteskap

Etter at du har overveiet det og bedt angående det, henvender du deg til en
mann og en kvinne i menigheten som er gode eksempler på vellykket tempe-
lekteskap. Be hver av dem om å forberede seg på å bruke to eller tre minutter
av klassetiden til å komme med forslag til et lykkelig, varig ekteskap.

Etter disse presentasjonene kan du gjerne gi klassens medlemmer anledning til
å gi andre forslag.

3. Oppdrag til ungdom og unge enslige voksne

Hvis du underviser ungdom eller unge enslige voksne, kan du oppfordre hvert
klassemedlem til å dra hjem og skrive et brev som gir uttrykk for kjærlighet til
hans eller hennes fremtidige ektefelle. Be dem beholde brevene til de er gift og
kan vise dem til sine ektefeller.

4. Unngå verdslige tendenser

• Kan dere nevne noen av de tendenser som viser at folk ikke respekterer Guds
normer med hensyn til ekteskap? Hva kan vi gjøre for å være trofaste mot
Herrens normer?

5. Video: «Templer og familier»

Hvis videokassetten til Lære og pakter og Kirkens historie (56912 170) er tilgjenge-
lig, overveier du å vise «Templer og familier», et 9-minutters segment.

6. Flergifte

Følgende opplysninger er tatt med for å hjelpe deg hvis klassen har spørsmål
om praktisering av flergifte. Det skulle ikke være fokus for leksjonen.
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Herrens hensikt med å befale sitt folk å praktisere flergifte

I Mormons bok forkynte profeten Jakob: "For ingen mann blant dere skal ha
mer enn én hustru. . . [Men] hvis jeg vil oppreise meg avkom, sier Hærskarenes
Herre, vil jeg gi befaling til mitt folk, ellers skal de lytte til disse ting" (Jakobs
bok 2:27, 30). Til forskjellige tider gjennom Bibelens historie befalte Herren folk
å praktisere flergifte. Han ga for eksempel denne befalingen til Abraham, Isak,
Jakob, Moses, David og Salomo (L&p 132:1).

Åpenbaringen om å praktisere flergifte i denne evangelieutdeling

I denne evangelieutdelingen befalte Herren noen av de første siste-dagers-
hellige å praktisere flergifte. Profeten Joseph Smith og de som sto ham nærmest,
bl.a. Brigham Young og Heber C. Kimball, fant denne befalingen vanskelig,
men de rettet seg etter den. Kirkens ledere regulerte praksisen. Man måtte
få tillatelse til å praktisere den, og vielsene måtte utføres ved prestedømmets
beseglende myndighet.

Kirkens standpunkt til flergifte i dag

I 1890 mottok president Wilford Woodruff en åpenbaring om at Kirkens ledere
skulle slutte å undervise om å praktisere flergifte (Offisiell erklæring 1, side
296–297 i Lære og pakter.

I 1998 kom president Gordon B. Hinckley med følgende uttalelse om Kirkens
standpunkt med hensyn til flergifte: «Denne kirken har ikke noe som helst å
gjøre med dem som praktiserer polygami. De er ikke medlemmer av denne
kirken . . . Hvis det oppdages at noen av våre medlemmer praktiserer flergifte,
blir de utelukket, den alvorligste straff Kirken kan pålegge. Ikke bare bryter de
som er involvert i dette, direkte landets lov, de overtrer også denne kirkes lov.»
(Liahona, jan. 1999, s. 84.)
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Formål Å lære klassens medlemmer om profeten Joseph Smiths martyrdød og styrke
deres vitnesbyrd om hans kall som en Guds profet.

Forberedelse 1. Studer ydmykt følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 135.

b. Vår arv, side 62–65.

2. Les gjennom stoffet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Planlegg hvordan du kan henvise til dette under gjennomgåelsen.

3. Be et klassemedlem forberede seg på å oppsummere de første fem avsnittene
av «Martyriet» i Vår arv (side 62–63).

4. Hvis følgende bilder er tilgjengelige, kan du ha dem klar til bruk i leksjonen:
Profeten Joseph Smith (62002; bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 401)
og Bror Joseph (62161).

5. Hvis du vil bruke oppmerksomhetsvekkeren, forbereder du deg på å bruke
følgende bilder i tillegg til dem som er oppført ovenfor: Johannes forkynner
i ørkenen (62132; bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 207) og Abinadi
hos kong Noah (62042; bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 308).

Forslag til 
leksjonsopplegg

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

Vis frem bildene som er oppført under «Forberedelse», punkt 4 og 5. Be klassens
medlemmer tenke over hva mennene på disse bildene har felles. Etter et
øyeblikk påpeker du at én ting de har felles, er at de alle led martyrdøden på
grunn av sin hengivenhet til sannheten.

Be klassens medlemmer identifisere andre martyrer fra Skriften og Kirkens
historie. Svarene kan innbefatte Sakarias (Matteus 23:35), Stefanus (Apostlenes
gjerninger 7:56–60) og Hyrum Smith (L&p 135:1).

Forklar at denne leksjonen omhandler profeten Joseph Smiths og hans bror
Hyrums martyrdød. Den omhandler også profeten Josephs bidrag.

Velg i ydmykhet det stoffet i leksjonen som best dekker klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om innsikt de har tilegnet
seg i forbindelse med prinsippene i Skriften.

Diskusjon
og anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker 

183

Leksjon

32
«For å besegle . . . vitnesbyrd»



1. Profeten Joseph Smith beseglet sitt vitnesbyrd med sitt blod.

Forklar at de hellige hadde fremgang i Nauvoo i noen år. Kirken og byen vokste
raskt, arbeidet på templet gikk fremover, og profeten Joseph Smith mottok
mange åpenbaringer. Men i løpet av 1843 og 1844 økte fiendtligheten mot
Kirken. Fiender både i og utenfor Kirken begynte å prøve å ødelegge den. Denne
motstanden nådde sitt klimaks 27. juni 1844.

Be det klassemedlemmet som har fått oppdraget, om å gjengi de første fem
avsnittene av «Martyriet» i Vår arv, side 62–63. Les også L&p 135:4–5 sammen
med klassens medlemmer. Forklar at L&p 135 ble skrevet av eldste John Taylor,
som ble såret under angrepet på profeten Joseph.

• Hvorfor tror dere profeten Joseph Smith kunne være «rolig som en sommer-
morgen» når han visste at han kunne komme til å lide martyrdøden i
Carthage? Hvilken trøst tror du Joseph og Hyrum kan ha fått fra Ether
12:36–38?

Les L&p 135:1–2 sammen med klassens
medlemmer. Les også følgende beret-
ning om martyriet av eldste Willard
Richards, eller be en i klassen lese den.
Forklar at eldste Richards var en venn
av profeten og medlem av De tolvs
quorum. Han var i Carthage fengsel da
profeten ble drept. Hans beretning
begynner idet mobben ankom fengslet
like etter klokken fem om ettermidda-
gen 27. juni 1844:

«En skur av muskettkuler ble avfyrt opp
trappen mot fengselsdøren i annen etasje,
etterfulgt av mange raske fottrinn . . .

. . . En kule ble sendt gjennom døren.
Den gikk mellom oss og viste at våre
fiender var voldsmenn . . .

. . . Joseph Smith, herr Taylor og jeg selv hoppet bakover til den fremre del av
rommet, og . . . Hyrum Smith trakk seg tilbake to tredjedeler over rommet, rett
imot døren.

En kule ble avfyrt gjennom døren, og denne traff Hyrum på siden av nesen.
Han falt bakover, i sin fulle lengde, uten å bevege føttene.

Av hullene i [klærne] hans er det tydelig at en kule må ha blitt avfyrt utenfra,
gjennom vinduet. Denne traff ham i ryggen på høyre side og trengte inn til den
ble stoppet av uret hans . . . I samme øyeblikk traff kulen fra døren nesen hans.

Da han falt om på gulvet, utbrøt han tydelig: ‘Jeg er en død mann.’ Joseph så på
ham og svarte: ‘Å, kjære bror Hyrum!’ og åpnet døren noen få centimeter med
venstre hånd, avfyrte en ladning fra pistolen på måfå ut i gangen . . . En kule [fra
musketten til en i mobben] streifet Hyrums bryst, trengte seg inn i halsen og videre
til hodet, mens andre musketter ble rettet mot ham og noen kuler traff ham.
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Joseph fortsatte å fyre av revolveren sin opp rundt dørkarmen som før . . .,
mens herr Taylor sto ved siden av med en spaserstokk og slo ned bajonettene
og muskettene som konstant ble fyrt av gjennom døråpningen . . .

Da revolveren sviktet, hadde vi ikke flere skytevåpen og ventet at mobben
straks skulle strømme inn. Døråpningen var full av musketter, halvveis inn i
rommet, og vi hadde ikke noe håp, men ventet en umiddelbar død inne i
rommet.

Herr Taylor hoppet opp i vinduet, som er ca. 4,5 til 6 meter fra bakken. Da
han nesten hadde fått balansen, traff en kule fra døren ham i benet, og en kule
utenfra traff uret . . . i vestelommen hans nær venstre side av brystet, . . . og
kraften av denne kulen kastet ham tilbake på gulvet, og han rullet under sengen
som sto ved siden av ham . . .

Som en siste utvei prøvde Joseph å hoppe [fra] det samme vinduet som herr
Taylor falt fra, da to kuler fra døren trengte inn i ham, og en utenfra traff ham
i høyre side av brystet, og han falt ut idet han utbrøt: ‘Å Herre, min Gud!’ . . .
Han falt død om på sin venstre side.» (History of the Church, 6:619–20).

Eldste John Taylor ble skutt på fire ganger, men ble frisk igjen av sårene. Som
oppfyllelse av en profeti profeten hadde gitt over et år tidligere, ble ikke eldste
Willard Richards såret. Eldste Richards mintes at i denne profetien hadde profe-
ten fortalt ham at «det skulle komme en dag da kulene skulle hvine rundt ham
som hagl, og han skulle se sine venner falle til høyre og venstre, men han
skulle ikke få et hull i sine klær» (History of the Church, 6:619).

Carthage fengsel. Her led profeten Joseph Smith og hans bror Hyrum martyrdøden 27. juni 1844.

• Les L&p 135:6 sammen med klassen. Hva føler dere når dere tenker på hva
profeten og hans bror Hyrum ofret for sitt vitnesbyrd om evangeliet?

Forklar at før Joseph Smith sen. døde, ga han profeten en velsignelse og sa til
ham: «Du skal leve lenge nok til å fullføre ditt verk . . . Du skal leve til du har
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fremlagt planen for hele det verk som Gud har gitt deg å gjøre.» (Sitert i Lucy
Mack Smith: History of Joseph Smith, red. Preston Nibley [1958], s. 309–10).
Joseph Smith fullførte tappert sin misjon og gjorde alt det Gud ba ham gjøre.

• Hva gjør størst inntrykk på dere ut fra det dere vet om profeten Joseph
Smiths liv?

2. Profeten Joseph Smith gjorde mer for menneskenes frelse i denne verden
enn noen annen bortsett fra Jesus.

• Les L&p 135:3 sammen med klassen. Hva var, ifølge dette verset, noe av det
største Joseph Smith gjorde? På hvilke måter gjorde han «mer, bortsett fra
Jesus selv, for menneskenes frelse i denne verden enn noe annet menneske
som noensinne har levet i den»?

Svarene kan innbefatte at hans verk velsignet ikke bare de hellige i denne
evangelieutdeling, men også milliarder av mennesker som har levet til alle
andre tider uten å motta evangeliets velsignelser eller prestedømmets frel-
sende ordinanser. Bruk følgende materiale for å drøfte disse bidragene i
detalj. Skriv overskriftene på tavlen. Forklar at vi kan verdsette profetens liv
og misjon bedre når vi tenker over hvordan hans mange bidrag velsigner
vårt daglige liv og vil velsigne oss for evig.

Sannheter om guddommen

• Hvilke sannheter om guddommen ble gjengitt gjennom profeten Joseph
Smith? (Se L&p 130:22–23, Joseph Smith – Historie 1:17 og følgende sitat.)

I en tale profeten Joseph Smith holdt i begravelsen til eldste King Follett
7. april 1844, forkynte han: «Gud selv var en gang som vi er nå, og er et
opphøyet menneske som sitter på sin trone i hine himler! Det er den store
hemmelighet. Dersom sløret revnet i dag, og den store Gud, som holder
denne verden i dens bane, og som opprettholder alle verdener og alle ting
ved sin makt, skulle gjøre seg selv synlig – ja, jeg sier, at om dere skulle få
se ham i dag, ville dere se ham i et menneskes skikkelse – slik dere selv er i
et menneskes person, bilde og skikkelse. For Adam ble skapt i Guds form, i
hans bilde og etter hans lignelse og mottok belæring fra og vandret, talte og
samtalte med ham som et menneske taler og meddeler seg til et annet.»
(Profeten Joseph Smiths læresetninger, red. Joseph Fielding Smith, s. 262.)

• Hvorfor er de sannhetene om guddommen som ble gjengitt gjennom Joseph
Smith, viktige for oss?

Eldste Bruce R. McConkie i De tolvs quorum sa: «Kunnskap om Gud er den
største sannhet i all evighet . . . Joseph Smith kom for å åpenbare Gud, i en
tid med nesten totalt åndelig mørke, på en tid da menneskene ikke lenger
visste hvordan det vesenet var som de skulle tilbe.» («This Generation Shall
Have My Word through You», Ensign, juni 1980, s. 55.)

Prestedømmets myndighet

Påpek at gjennom Joseph Smith gjenga himmelske sendebud Det aronske pres-
tedømmet, Det melkisedekske prestedømmet og prestedømmets nøkler
(L&p 13;110:11–16). Etter hvert som gjenopprettelsen skred frem, ga Herren
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åpenbaringer om prestedømmets embeder, organisasjon, pakter, ordinanser,
plikter og velsignelser. Vi ville ikke ha forstått prestedømmet eller hvordan det
virker, uten disse åpenbaringene.

• Hvilke velsignelser nyter dere godt av på grunn av prestedømmet? Hvordan
kan vi vise at vi setter pris på prestedømmets velsignelser?

Se leksjon 8 og 25 for flere opplysninger.

Sannheter om vår opprinnelse og vårt forhold til Gud

• Hvilke sannheter om vår opprinnelse og vårt forhold til Gud ble gjengitt
gjennom profeten Joseph Smith? (Svarene kan innbefatte at vi er bokstavelig
Guds åndebarn, og at vi levde sammen med ham før vi ble født på jorden. Se
L&p 76:23–24, Abraham 3:22–28.)

• Hvordan er kunnskapen om at dere bokstavelig er Guds barn, en velsignelse
for dere?

Skriften

Eldste Bruce R. McConkie sa at profeten Joseph Smith «har gitt vår verden i dag
mer hellig skrift enn noen enkelt profet noensinne har gjort» (Lys over Norge,
okt. 1976, s. 78). Denne skrift omfatter Mormons bok, Lære og pakter, Den
kostelige perle og Joseph Smiths oversettelse av Bibelen.

Mens eldste Gordon B. Hinckley var medlem av De tolvs quorum, sa han:
«[Joseph Smith] oversatte og utga Mormons bok, en bok på 522 sider som siden
igjen er blitt oversatt til [mange] språk, og som av millioner over hele verden
anerkjennes som Guds ord. De åpenbaringer han mottok og andre skrifter han
har frembragt, er på samme måte hellig skrift for disse millioner. Det totale antall
boksider utgjør omtrent det samme som hele Det gamle testamente, og alt kom
gjennom én mann i løpet av noen få år.» (Lys over Norge, okt. 1977, s. 64.)

• Hvordan har den hellige skrift som kom gjennom profeten Joseph Smith,
vært til velsignelse for dere?

Se leksjon 1, 4 og 13 for ytterligere opplysninger om disse skriftene.

Sannheter om frelsesplanen

• Hvilke sannheter om frelsesplanen ble gjengitt gjennom profeten Joseph
Smith? (Du kan gjerne understreke noe av stoffet i leksjon 19 og 20.)

• Hvordan har det vært til velsignelse for dere å kjenne disse sannheter?

Sannheter om frelse for de døde

• Hvilke sannheter om frelse for de døde ble gjengitt gjennom profeten
Joseph Smith? (Svarene kan innbefatte at vi kan utføre stedfortredende dåp
i templene for dem som døde uten å ha mottatt denne ordinansen. Se
L&p 128:18.) Hvorfor er disse sannheter viktige?

Forklar at frelse for de døde er en av de betydeligste og mest inspirerende lære-
setninger som er gjengitt gjennom profeten Joseph Smith. Se leksjon 29 og 39
for flere opplysninger.

187

Leksjon 32



Bygging av templer og utførelse av tempelordinanser

• Kan dere nevne noen av de velsignelser dere har nytt godt av på grunn av
templer og tempelordinanser? (Dere kan gjerne drøfte velsignelsen ved evige
familier, som blir gjort mulig ved beseglingsordinansen i templet.)

Andre bidrag

Du kan gjerne kort repetere noen av de andre bidragene fra profeten Joseph
Smith og hvilke velsignelser de er for oss:

a. Kirken ble gjenopprettet gjennom ham (se leksjon 9).

b. Han begynte arbeidet i denne evangelieutdeling med å bringe evangeliet til
alle nasjoner og samle Israel (se leksjon 12).

c. Innvielsesloven ble åpenbart gjennom ham (se leksjon 14).

d. Visdomsordet ble åpenbart gjennom ham (se leksjon 22).

e. Instruksjon om å opprette Sion i de siste dager ble åpenbart gjennom ham
(se leksjon 27 og 46).

f. Han skrev trosartiklene (se punkt 1 under «Flere undervisningsidéer»).

• Hvorfor er det viktig at vi alle har et vitnesbyrd om at Joseph Smith var en
Guds profet? Hvordan fikk dere et vitnesbyrd om Joseph Smiths kall?
Hvordan har dette års studium av Lære og pakter styrket deres vitnesbyrd?

• Hvordan kan vi vise vår takknemlighet for profeten Joseph Smiths liv og
misjon?

Konklusjon Understrek hvor viktige profeten Joseph Smiths bidrag er for oss. Du kan gjerne
bære ditt vitnesbyrd om hans kall som en Guds profet.

Flere 
undervisningsidéer Du kan gjerne bruke en eller flere av følgende idéer for å supplere forslaget til

leksjonsopplegg.

1. Trosartiklene

Forklar at trosartiklene fremsetter mange av Kirkens grunnleggende læreset-
ninger. De ble skrevet av profeten Joseph Smith som del av et brev til John
Wentworth, en avisredaktør i Chicago som hadde bedt om å få en uttalelse om
Kirkens historie og lære. De ble senere offisielt godkjent som hellig skrift i Den
kostelige perle.

President Spencer W. Kimball spurte: «Hvor mange av dere kan trosartiklene? . . .
Kan dere dem? Har dere repetert dem? Dere har alltid en tale for hånden hvis
dere kan trosartiklene. De er av grunnleggende betydning, ikke sant? Jeg ville
synes det var fint om [vi] alle lærte dem utenat. Det hjelper oss til ikke å utelate
eller glemme noe.» (Se Lys over Norge, april 1976, s. 64.)

• Hvorfor er det viktig at vi kjenner trosartiklene? Be klassens medlemmer
fortelle om noe de har opplevd i forbindelse med trosartiklene som har
hjulpet dem.
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2. «Priser profeten»

Forbered deg på å la klassen synge «Priser profeten som skuet Jehova» (Salmer,
nr. 12). Eller be et klassemedlem eller en gruppe fra klassen forberede seg på å
synge den. Forklar at William W. Phelps skrev teksten til denne salmen for å
ære profeten Joseph Smith.

3. Video

Hvis Lære og pakter og Kirkens historie – Videopresentasjoner (56912 170) er
tilgjengelig, kan du overveie å vise «Joseph Smiths martyrdød», et 2-minutters
segment.
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå prosessen for suksesjon i Kirkens leder-
skap og vise hvordan Brigham Young begynte å forberede de hellige på reisen
vestover.

Forberedelse 1. Studer ydmykt følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 107:22–24.

b. Vår arv, side 65–71.

2. Les gjennom stoffet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Planlegg hvordan du kan henvise til dette under gjennomgåelsen.

3. Be noen klassemedlemmer forberede seg på å oppsummere følgende avsnitt
i Vår arv:

a. «Suksesjon i presidentskapet» (side 65–67).

b. «Forberedelse til å forlate Nauvoo» og «Prøvelsene ved en vinterreise»
(side 69–70).

4. Hvis følgende bilder er tilgjengelige, kan du gjøre dem klar til bruk i leksjo-
nen: Nauvoo tempel (62432; bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 501),
Utvandringen fra Nauvoo, februar – mai 1846 (62493; bildesettet Kunst inspi-
rert av evangeliet 410) og Utvandringen fra Nauvoo (bildesettet Kunst inspi-
rert av evangeliet 411).

Forslag til 
leksjonsopplegg 

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

Forklar at da profeten Joseph Smith var død, var det mange som spådde at
Kirken ville opphøre å eksistere.

• Hva var det slike mennesker ikke forsto angående Kirkens lederskap?

Les følgende uttalelse av president Joseph Fielding Smith:

«Ingen mann kan lede denne kirke på egen hånd. Det er vår Herre Jesu Kristi
kirke. Han er overhodet . . .

Han velger menn og kaller dem til å være redskaper i sine hender, for at hans
hensikt kan bli fullført, og han leder og styrer dem i deres arbeid. Men menn
er bare redskaper i Herrens hender, og den ære og herlighet som hans tjenere
oppnår, er hans og skulle tilskrives ham for alltid.

Hvis dette var menneskers verk, ville det svikte, men det er Herrens verk, og
han svikter ikke.» (Lys over Norge, okt. 1970, s. 291.)

Oppmerksom-
hetsvekker 
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Forklar at etter profeten Joseph Smiths martyrdød ble Brigham Young Kirkens
leder ved en inspirert prosess for suksesjon som fortsetter i Kirken i dag. Denne
leksjonen dreier seg om suksesjonen i Kirkens presidentskap og beskriver hvordan
Brigham Young begynte å forberede de hellige på reisen vestover til Saltsjødalen.

Velg i ydmykhet det stoffet i leksjonen som best dekker klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om erfaringer i forbindelse
med prinsippene i Skriften.

1. Profeten Joseph Smith ga De tolv rikets nøkler og underviste dem om
prinsippene for suksesjon i presidentskapet.

Forklar at profeten Joseph Smith brukte flere dager vinteren 1843–44 i Nauvoo
på å gi medlemmene av De tolvs quorum deres tempelbegavelse og undervise
dem i deres ansvar. Han fortalte De tolv at han hadde vært bekymret for at han
snart skulle dø uten først å ha overdratt rikets nøkler til andre. Wilford Woodruff,
som var medlem av De tolvs quorum på den tiden, mintes følgende ord som
profeten Joseph uttalte:

«Nå, brødre, takker jeg Gud for at jeg har levd lenge nok til å oppleve den dagen
jeg har kunnet gi dere deres begavelse, og jeg har nå beseglet på deres hoder all
myndighet tilhørende Det aronske og Det melkisedekske prestedømme og apos-
telembedet, med alle dets nøkler og krefter, som Gud har beseglet på meg. Og
nå overfører jeg alt arbeid, alle byrder og all omsorg for denne kirke og Guds
rike på deres skuldre, og jeg befaler dere nå i den Herre Jesu Kristi navn å rette
ryggen og bære frem denne kirke og Guds rike for himmel og jord, og for Gud,
engler og mennesker.» (James R. Clark, red.: Messages of the First Presidency of The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 bind [1965–75], 3:134).

• Et viktig prinsipp i forbindelse med suksesjon i presidentskapet er nedtegnet
i L&p 107:22–24. Les disse versene sammen med klassen. Hva lærer disse
versene oss om forholdet mellom Det første presidentskap og De tolv apost-
lers quorum? (Forklar at Det første presidentskap og De tolv apostler utgjør
hver sitt quorum. De to quorumene er likeverdige når det gjelder myndighet
og makt, men Det første presidentskap er kalt til å presidere.)

• Hvorfor er det viktig å forstå dette forholdet mellom disse to presiderende
quorumene i Kirken?

President Harold B. Lee sa: «Profeten Joseph Smith erklærte at ‘der det ikke
er noen president, er det intet første presidentskap’. Umiddelbart etter en
presidents død blir den neste instans i rang, De tolv apostlers quorum, den
presiderende myndighet, og presidenten for De tolv blir automatisk Kirkens
fungerende president til Kirkens president offisielt blir ordinert og oppholdt
i sitt embede.» (Se Lys over Norge, okt. 1970, s. 293.)

Se punkt 1 under «Flere undervisningsidéer» for mer informasjon om suksesjon.

Diskusjon
og anvendelse
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2. Etter Joseph Smiths martyrdød presiderte De tolv over Kirken til Brigham
Young ble oppholdt som president.

Forklar at da Joseph Smith døde, ble
Det første presidentskap oppløst, og
De tolvs quorum ble den preside-
rende myndighet i Kirken. Be det
klassemedlemmet som har fått
oppdraget, oppsummere det som står
under «Suksesjon i presidentskapet»
i Vår arv, side 65–67.

• Hva var det Sidney Rigdon ikke
forsto angående Kirkens lederskap?
Hva var Brigham Youngs første
reaksjon på spørsmålet om hvem
som skulle lede Kirken? (Se Vår arv,
side 66. Han ønsket å vite Herrens
vilje angående saken.) Hva kan vi
lære av Brigham Youngs eksempel?

• På møtet om ettermiddagen, da Kirkens lederskap ble drøftet, profeterte
Brigham Young at de som ikke fulgte De tolv apostler, ikke ville få fremgang,
og at kun apostlene ville lykkes med å bygge opp Guds rike (Vår arv, side 67).
Hvordan har dette vist seg å være sant i Kirkens historie og i vår tid?

Forklar at ved avslutningen av møtet gikk de hellige enstemmig inn for å støtte
De tolvs quorum som Kirkens ledere (Vår arv, side 67). De tolvs quorum, med
Brigham Young som quorumspresident, presiderte over Kirken i tre og et halvt
år. Den 27. desember 1847 ble Det første presidentskap formelt organisert på ny
med Brigham Young som president.

3. Før de hellige forlot Nauvoo, mottok de tempelordinanser.

Vis et bilde av Nauvoo tempel. Forklar at samtidig med at de hellige gjorde
forberedelser til å forlate Nauvoo, arbeidet de hardt for å fullføre templet. Så
snart templet var ferdig, samlet de seg i store antall for å motta sine tempelordi-
nanser. Følgende innføringer i president Brigham Youngs dagbok viser hvor
ivrige de hellige var etter å motta disse ordinansene:

«I morges var det en stor mengde i mottagelsesrommet som ventet på å få
komme inn . . . 121 personer mottok ordinanser.» (History of the Church, 7:565.)

De hellige har vist en så stor iver etter å motta ordinansene [i templet], og vi for
vår del har vært så ivrige etter å forrette dem at jeg har gått helt opp i Herrens
arbeid i templet natt og dag, og jeg har ikke hatt mer enn gjennomsnittlig fire
timers søvn pr. døgn og har bare gått hjem en gang i uken.

Eldste Heber C. Kimball og de andre tolv apostlene var hele tiden tilstede,
men som følge av intens konsentrasjon måtte noen av dem forlate templet
for å hvile og komme seg.» (History of the Church, 7:567.)

Forfølgelsen mot de hellige tiltok i januar 1846. Tidlig i februar 1846 kunngjorde
president Young at ordinansene i templet skulle opphøre, slik at de hellige
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kunne forlate Nauvoo. Men de som ennå ikke hadde mottatt ordinansene, var
ikke villige til å dra. President Young skrev følgende 3. februar 1846:

«Ennskjønt jeg hadde kunngjort at vi ikke skulle forrette ordinansene, var
Herrens hus fullt hele dagen, og iveren etter å motta var så stor at det virket som
om brødrene ville at vi skulle bli værende her og fortsette begavelsene til vår vei
ville være blokkert og våre fiender ville stoppe oss. Men jeg opplyste brødrene
om at dette ikke var klokt, og at vi skulle bygge flere templer og få flere anled-
ninger til å motta Herrens velsignelser, så snart de hellige var klar til å motta
dem. I dette templet har vi blitt rikelig belønnet, selv om vi ikke mottar mer. Jeg
fortalte også brødrene at jeg ville få vognen min klar og dra avsted. Jeg gikk et
stykke bort fra templet og regnet med at folk ville forlate stedet, men da jeg kom
tilbake, fant jeg bygningen fylt til trengsel.

Da vi så menneskemengden og forsto hvor inderlig de hungret etter ordet,
holdt vi iherdig frem med arbeidet i Herrens hus. 295 personer mottok ordinan-
sene.» (History of the Church, 7:579.)

• Hva kan vi lære av de helliges iver etter å motta tempelordinansene? Hvorfor
tror dere det var så viktig at de hellige skulle motta tempelordinansene før de
tok fatt på reisen fra Nauvoo? (Svarene kan innbefatte at større kunnskap og
styrke ville hjelpe dem å stå imot de prøvelsene de ville stå overfor.) På hvilke
måter er templet en kilde til styrke og veiledning for dere?

Forklar at arbeidet i templet fortsatte resten av uken, og deretter ble det stengt.
Tilsammen mottok nesten 6000 hellige sin begavelse før de tok fatt på reisen
vestover.

4. De hellige opplevde prøvelser og mirakler da de tok fatt på reisen
vestover.

Vis et bilde av utvandringen fra Nauvoo. Forklar at noen av de hellige begynte
utvandringen fra Nauvoo 4. februar 1846. Be det klassemedlemmet som har fått
oppdraget, oppsummere avsnittene «Forberedelse til å forlate Nauvoo» og
«Prøvelsene ved en vinterreise» fra Vår arv, side 69–70.

Fordi de hellige begynte å forlate Nauvoo om vinteren og ble tvunget til å gjøre
hastige forberedelser, hadde de en svært strabasiøs reise. En bemerkelsesverdig
hendelse fant sted tidlig i februar ved Sugar Creek, omkring elleve kilometer fra
Nauvoo på Iowa-siden av Mississippi-elven. Den første natten de lå i leir ved
Sugar Creek, ble ni barn født. Det var bitende kaldt, og de hellige hadde ikke
tilstrekkelig ly. Eliza R. Snow skrev:

«Mødre fødte barn under nesten alle tenkelige omstendigheter, bortsett fra
dem som de hadde vært vant til, noen i telt, andre i vogner – i regnvær og i
snøstorm. Jeg hørte om en fødsel som fant sted under et grovt skur av en hytte, der
veggene var ulltepper festet til stenger som var slått ned i bakken, med et barktak
som regnet dryppet gjennom. Velvillige søstre sto og holdt skåler som de fanget
opp vannet i, og på den måten beskyttet de nykommeren og moren mot regnet . . .

La det være klart at mødrene til disse barna som ble født i villmarken . . . ikke
var . . . vant til å streife om i skogen og trosse uvær og storm . . . De fleste av dem
var født og utdannet i Øststatene – hadde akseptert evangeliet der slik det var
blitt forkynt av Jesus og hans apostler, og for sin religions skyld hadde de samlet
seg med de hellige, og under vanskelige omstendigheter hadde de, ved sin tro,
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tålmodighet og energi, hjulpet til med å gjøre Nauvoo til det navnet antyder:
‘den skjønne’. Der hadde de pene hjem, pyntet med blomster og beriket med
utvalgte frukttrær, som akkurat begynte å bære rikelig frukt.

Disse hjem . . . hadde de nettopp tatt avskjed med, og med det lille av sine eien-
deler som kunne pakkes i en, to og i noen tilfeller tre vogner, hadde de lagt ut
på reisen, mot ørkenen.» (Edward W. Tullidge: The Women of Mormondom
[1877], s. 307–8.)

• Hva gjør inntrykk på dere angående de hellige i denne beretningen?

Forklar at innen september 1846 hadde de fleste hellige forlatt Nauvoo og var
spredt rundt i Iowa i bosetninger de hadde gjort i stand for den kommende
vinter. Mobben, som hadde bestemt seg for å jage ut resten av de hellige fra
Nauvoo, plyndret deres hjem og jaget dem ned til elven. Noen kom seg over
elven, men fikk ikke med seg proviant og ekstra klær. De som ikke klarte å
unnslippe, ble slått eller kastet ut i elven av mobben.

Flyktningeleirer på fem til seks hundre hjemløse menn, kvinner og barn var
spredt utover 3 kilometer langs elvebredden. De fleste hadde bare ulltepper eller
kratt til ly og hadde svært lite å spise. Mange var for syke til å reise, og noen
døde. Biskop Newel K. Whitney kjøpte noe mel og delte det ut som best han
kunne, men dette var ikke nok til å opprettholde livet for folket. Da tok Herren
seg av dem på en mirakuløs måte:

Den 9. oktober, da det var spesielt knapt med mat, fløy noen store flokker
vaktler inn i leiren og slo seg ned på bakken og til og med på bord. Mange ble
fanget, tilberedt og spist av de sultne hellige. For de trofaste var dette et tegn på
Guds barmhjertighet overfor Israel i nyere tid, ettersom en lignende hendelse
hadde funnet sted for oldtidens Israel. (Se B. H. Roberts: A Comprehensive History
of the Church, 3:135–36.)

• Hvilket lignende mirakel gjorde Herren for oldtidens israelitter? (Se
2. Mosebok 16:12–15.) Hvordan har Herren sørget for dere i vanskelige tider?

Konklusjon Etter Åndens påvirkning bærer du vitnesbyrd om sannhetene som er drøftet i
leksjonen.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjøre bruk av

en eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Ytterligere opplysninger om suksesjon i Kirkens presidentskap

Fremgangsmåten med hensyn til suksesjon i Kirkens presidentskap har blitt
brukt mange ganger og følger nå mønsteret som er skissert på side 191. Hvis du
mener at klassens medlemmer har nytte av en detaljert beskrivelse av denne
prosessen, kan du gjennomgå følgende trinn med dem.

1. En mann som er forutordinert til å presidere over Kirken en dag, kalles ved
åpenbaring til medlem av De tolv apostlers quorum.

2. Han blir opplært til sitt fremtidige kall ved sin omgang med medlemmer av
quorumet og Det første presidentskap og gjennom sine oppdrag. Etter hvert
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som han overlever andre medlemmer av quorumet, går han fremover i ansi-
ennitet til han er president for De tolvs quorum og bare Kirkens president
har vært apostel lenger enn ham.

3. Når Kirkens president dør, oppløses Det første presidentskap. Rådgiverne i
Det første presidentskap vender tilbake til sine plasser i De tolvs quorum
(hvis de var medlemmer av quorumet). De tolvs quorum blir Kirkens preside-
rende quorum. Presidenten for De tolv blir Kirkens presiderende myndighet.

4. Medlemmer av De tolv kommer sammen i templet i faste og bønn. Veiledet
av åpenbaring kommer de frem til en enstemmig avgjørelse med hensyn til
reorganisering av Det første presidentskap. I overensstemmelse med denne
beslutningen oppholder de seniormedlemmet av De tolv som Kirkens presi-
dent. Deretter legger de sine hender på hans hode og ordinerer ham og
beskikker ham til Kirkens president.

5. Den nye presidenten velger to menn (vanligvis medlemmer av De tolvs
quorum) til sine rådgivere.

6. Ledige plasser i De tolvs quorum som oppstår etter reorganiseringen av
presidentskapet, blir fylt.

2. Satans motstand mot tempelarbeid

De hellige i Nauvoo møtte stor motstand mens de arbeidet for å fullføre
templet. Eldste Boyd K. Packer i De tolvs quorum har sagt følgende om forføl-
gelse av de hellige hver gang de har prøvd å bygge et tempel:

«De hellige møtte motstand fordi motstanderen var redd templet. Han ville gjøre
hva som helst for å hindre at det ble oppført» (The Holy Temple [1980], s.175).

• Hvorfor er motstanderen redd templer og tempelarbeid? Hva kan vi gjøre for
å styrke vår beslutning om å besøke templet regelmessig uansett om vi møter
hindringer?

3. «Kom, hellige»

Forbered deg på å la klassen synge «Kom, hellige» (Salmer, nr. 26). Eller be et
klassemedlem eller en gruppe klassemedlemmer være forberedt på å synge den.
Etter salmen oppsummerer du begivenhetene som inspirerte William Clayton
til å skrive den (Vår arv, side 71).
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå hvordan pionerenes reise til Saltsjødalen
er en parallell til vår reise tilbake til vår himmelske Fader, og å hjelpe klassens
medlemmer til å sette pris på alt pionerene ofret.

Forberedelse 1. Studer ydmykt følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 136.

b. Vår arv, side 71–77.

2. Les gjennom stoffet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Planlegg hvordan du kan henvise til dette under gjennomgåelsen.

3. Be klassemedlemmer forberede seg på å oppsummere følgende deler i Vår arv:

a. «Winter Quarters» (side 71–72).

b. «De hellige fra Brooklyn» (side 74–75).

c. «Innsamlingen fortsetter» (side 75–76)

d. «Dette er det rette stedet» (side 76–77).

4. Hvis følgende bilder er tilgjengelige, kan du gjøre dem klar til bruk i leksjo-
nen: Mary Fielding og Joseph F. Smith krysser slettene (62608; bildesettet
Kunst inspirert av evangeliet 412) og Pionerer ankommer San Franciscos
havn med båt (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 421).

Forslag til 
leksjonsopplegg 

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

Skriv Det lovede land på tavlen. Forklar at Herren har mange ganger i Skriften
ledet menneskegrupper fra der de bodde, til et «lovet land». Skriften omtaler
ofte et slikt sted som et utvalgt land, et fredens land eller et arveland
(1. Nephi 2:20, L&p 45:66, 103:11).

• Kan dere nevne noen grupper i Skriften som ble ledet ut på reise til et lovet
land? (Skriv klassens svar på tavlen. Svarene kan innbefatte jaredittene, Lehis
familie, Israels barn i Det gamle testamente og Brigham Young og pionerene.)

Forklar at vårt jordeliv er som en reise til det «lovede land» i det celestiale rike.
Eldste M. Russell Ballard i De tolvs quorum sa følgende da han talte om pione-
rene som la grunnlaget for denne evangelieutdeling:

«Deres reise ligner på vår egen. Vi har noe å lære av hvert steg de tok – noe å
lære om kjærlighet, mot, plikttroskap, hengivenhet, utholdenhet og, fremfor
alt, tro.» (Lys over Norge, juli 1997, s. 59.)

Oppmerksom-
hetsvekker 
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Denne leksjonen omhandler en av de største reiser i historien – pionerenes
vandring til Saltsjødalen. I løpet av leksjonen kan du oppfordre klassens
medlemmer til å sammenligne pionerenes reise med sin egen reise mot evig liv.

Velg i ydmykhet det stoffet i leksjonen som best dekker klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om erfaringer i forbindelse
med prinsippene i Skriften.

1. Herren ga de hellige instruksjoner angående den fysiske forberedelsen
til reisen.

Be det klassemedlemmet som har fått oppdraget, om å oppsummere beret-
ningen om de hellige i Winter Quarters i Vår arv, side 71–72.

• De hellige i Winter Quarters led mye på grunn av sykdom og andre vanske-
ligheter, likevel fortsatte de å arbeide og gjøre forberedelser til reisen. På
hvilke måter ble de og andre velsignet for sin standhaftige besluttsomhet?
(Svarene kan innbefatte at deres forberedelser gjorde reisen lettere og hjalp
dem som skulle komme etter.) Hvordan har dere blitt velsignet ved å være
utholdende i vanskelige tider? Hvordan kan det at vi holder ut i vanskelige
tider, hjelpe dem som kommer etter oss?

Forklar at i Winter Quarters i januar 1847 mottok president Brigham Young
en åpenbaring angående de helliges reise vestover. Denne åpenbaringen står i
L&p 136.

• Hvilke instruksjoner ga Herren de hellige angående forberedelser til reisen?
(Les følgende vers sammen med klassen, og finn instruksjonene i hvert vers.
Velg noen av spørsmålene for å hjelpe klassens medlemmer med å drøfte og
anvende disse instruksjonene.)

a. L&p 136:2. (Inngå en «pakt og et løfte om å holde alle Herren vår Guds
bud og lover».) Hvorfor var denne instruksjonen så viktig for de hellige?
Hvordan kan vi anvende denne instruksjonen på vår reise?

b. L&p 136:3. (Organiser kompanier under ledelse av De tolvs quorum, med
en president og to rådgivere og med kapteiner over hundre, femti og ti.)
Hvordan ligner denne organiseringen på den måten menigheter og staver
er organisert på?

c. L&p 136:5. («La hvert kompani etter beste evne skaffe til veie det de
trenger.») Hvorfor er det viktig at vi streber etter å være selvhjulpne?

d. L&p 136:6. (Gjør «forberedelser for dem som må være tilbake».) Hvilke
forberedelser gjorde de hellige for dem som måtte være tilbake? (Se
L&p 136:7, 9.) Hvordan kan denne instruksjonen gjelde oss?

e. L&p 136:8. (Sørg for «de fattige, enkene, [og] de faderløse».) Hvordan kan
vi ivareta dette ansvaret i dag?

f. L&p 136:10. («La hver mann bruke all sin innflytelse og alle sine midler til å
forflytte dette folk til . . . en Sions stav.») Hvordan kan denne instruksjonen
gjelde oss?

Diskusjon 
og anvendelse
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2. Herren instruerte de hellige angående deres adferd.

Undervis om og drøft L&p 136:17–33. Forklar at i tillegg til å gi instruksjoner om
fysisk forberedelse ga Herren de hellige veiledning angående åndelige saker og
deres oppførsel overfor hverandre.

• Hvilke instruksjoner ga Herren de hellige om hvordan de skulle oppføre seg?
(Les følgende vers sammen med klassen, og finn instruksjonene i hvert vers.
Velg noen av spørsmålene for å hjelpe klassens medlemmer med å drøfte og
anvende disse instruksjonene.)

a. L&p 136:19. («Om noen forsøker å fremheve seg selv og ikke søker mitt råd,
skal han ikke ha noen makt.») Hvorfor var det viktig for de hellige å vise
ydmykhet på reisen? Hvordan prøver folk noen ganger å fremheve seg selv?
Hvordan kan vi mer fullstendig søke Herrens ære istedenfor vår egen?

b. L&p 136:21. («Avstå fra . . . å misbruke Guds navn.» Se også 2. Mosebok
20:7.) Hvorfor er det viktig at vi behandler Herrens navn med ærbødighet?

c. L&p 136:23–24. («Slutt å stride med hverandre, slutt å tale ondt om hveran-
dre . . . la deres ord tjene til å oppbygge hverandre.») Hvordan holder strid og
det å tale ondt om hverandre oss tilbake som et folk? Hvordan kan vi over-
vinne strid med hverandre? Hva kan vi gjøre for å oppbygge hverandre?

d. L&p 136:25–26. (Gi tilbake det vi har lånt eller funnet.)

e. L&p 136:27. («Du skal ta godt vare på alt du har.») Hva tror dere det betyr å
være en «klok forvalter»? Hvordan kan vårt forvalterskap over fysiske eien-
deler påvirke vårt åndelige ve og vel?

I L&p 136:28 gir Herren instruksjoner om passende avkobling. Eldste David
O. McKay sa om dette emnet:

«Etter en dags marsj på slettene ble vognene stilt i en sirkel, en mann med fiolin
inntok sin plass ved leirbålet, og der på prærien tok de robuste pionerene hveran-
dre i hendene og danset. De åpnet med bønn og deltok i adspredelse som
fremmet ånden i evangeliet . . . President Brigham Young . . . sa en gang i hovedsa-
ken følgende: ‘Ånden i dansen skulle være slik at hvis en eldste ble kalt fra festen
for å salve en syk, kunne han gå derfra med den samme ånd som han ville gå fra
eldstenes quorumsmøte med.’» (Conference Report, apr. 1920, s.117.)

• Hvordan kan vi anvende dette rådet?

• Hva instruerte Herren de hellige om å gjøre for å lære visdom? (Se L&p
136:32–33.) På hvilke måter har du funnet ut at disse instruksjonene gjelder deg?

3. Under ledelse av president Brigham Young reiste de hellige til
Saltsjødalen.

Henvis til kart 3 på side 276 i denne boken og side 31 i Studieveiledning for klassens
medlemmer. Forklar at to år før profeten Joseph Smith døde, profeterte han at «de
hellige ville fortsette å lide megen trengsel, og at de ville bli fordrevet til Rocky
Mountains», og at «noen av dem ville leve lenge nok til å være med og hjelpe til
med å rydde boplasser, bygge byer og få oppleve at de hellige blir et mektig folk
midt i Rocky Mountains» (Profeten Joseph Smiths lærdommer, red. Joseph Fielding
Smith, s.193). Som oppfyllelse av denne profetien foretok ca. 70 000 medlemmer
av Kirken fra hele verden reisen til Utah mellom 1847 og 1869.

198



Utvandring mot vest. Den 4. februar 1846 krysset de første vognene Mississippi-elven og begynte på
den historiske vandringen vestover.

Vis bildene av Mary Fielding og Joseph F. Smith og av de hellige som ankommer
San Francisco. Forklar at det finnes mange beretninger om den tro og det mot
som ble vist da de hellige foretok reisen til Utah.

Be de klassemedlemmene som har fått oppdragene, om å oppsummere følgende
deler fra Vår arv: «De hellige fra Brooklyn» (side 74–75), «Innsamlingen fortset-
ter» (side 75–76) og «Dette er det rette stedet» (side 76–77). Etter hva tiden tilla-
ter, kan du fortelle andre inspirerende pionerhistorier (se eksempel i punkt 1
under «Flere undervisningsidéer»). Du kan også oppfordre klassens medlemmer
til å fortelle pionerhistorier som er inspirerende for dem. Disse pionerhistoriene
kan også være fra andre perioder av Kirkens historie og fra andre land hvor
Kirken er etablert.

• Hva føler dere når dere tenker over den arv av tro og offer som pionerene og
andre hellige har gitt oss? Hvem er pionerer i Kirken der dere bor? Hvordan
kan vi overlevere denne type arv til dem som følger etter oss?

• Hvilke lærdommer kan vi høste fra pionerenes utvandring som kan hjelpe
oss på vår reise tilbake til Guds nærhet? (Etter at klassens medlemmer har fått
anledning til å svare, leser du følgende uttalelse av eldste M. Russell Ballard.)

«Livet er ikke alltid lett. Et eller annet sted på vår reise føler vi oss kanskje
nesten som pionerene da de dro gjennom Iowa – til knes i gjørme, tvunget til
å gi opp noen av våre drømmer underveis. Vi kommer alle til ulendte åser,
med vinden rett imot og en vinter som kommer for tidlig. Av og til virker det
som det ikke er noen ende på støvet som svir i øynene og hindrer oss i å se.
Fortvilelse og motløshet sinker oss som skarpe stener som stikker opp av
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jorden . . . Av og til når vi en topp i livet, som pionerene gjorde, og ser flere
fjelltopper foran oss, høyere og mer utfordrende enn den vi nettopp har
besteget. Ved å ta frem skjulte reserver av tro og utholdenhet beveger vi oss,
som våre forfedre, bit for bit mot den dag da vi kan løfte vår stemme
sammen med alle pionerer som har holdt ut i tro, og synge: ‘Alt er vel, alt er
vel’.» (Lys over Norge, juli 1997, s. 61.)

Konklusjon Legg vekt på at på mange måter ligner vår reise mot evig liv reisen pionerene
foretok tvers over Amerika. Pionerene krysset slettene med stort personlig offer
og ofte under alvorlige vanskeligheter. Ved å vise stor tro, stort mot og stor
utholdenhet var de et eksempel vi skal følge.

Forklar at dette er vår tid i Guds rikes historie på jorden. Pionerene la grunnla-
get, men nå er det opp til oss å fullføre verket, som president James E. Faust
vitnet om: «Tro i hvert steg i fremtiden vil oppfylle en profetisk visjon om
denne kirkes ærefulle fremtid» (Lys over Norge, jan. 1998, s. 44).

Eldste M. Russell Ballard sa: «Vi er arvinger til en enorm arv. Det er vårt privile-
gium og vårt ansvar å være en del av gjenopprettelsens fortsatte utvikling, og
det er store og heltemodige historier om tro som skal skrives i vår tid. Det vil
kreve hele vår styrke, visdom og energi å overvinne hindringene vi vil møte.
Men selv det vil ikke være nok. Som våre pioner-forfedre vil vi lære at det er
kun i tro – virkelig tro, helhjertet, testet og prøvet – at vi vil finne sikkerhet og
trygghet mens vi går på våre farlige stier gjennom livet.» (Lys over Norge,
juli 1997, s. 61.)

Bær vitnesbyrd om at mange av de måtene som pionerene ble rådet til å
forberede seg til reisen på i L&p 136, også gjelder vår reise. Oppfordre klassens
medlemmer til å vise sin takknemlighet for pionerene ved å videreføre deres
arv av tro.

Flere 
undervisningsidéer Du kan gjerne bruke den ene eller begge følgende idéer for å supplere forslaget

til leksjonsopplegg.

1. Offer som pionerene gjorde

I tillegg til at Joseph Smith profeterte at mange av de hellige skulle leve lenge
nok til å bli et stort folk i Rocky Mountains, forutsa han at de skulle lide. Han sa
at noen skulle «bli drept av våre forfølgere eller miste livet som følge av straba-
ser eller sykdom» (Profeten Joseph Smiths læresetninger, s.193).

Les følgende beretning fortalt av eldste Thomas S. Monson mens han var
medlem av De tolvs quorum:

«Mormon-pionerer i hundretall led og døde på grunn av sykdom, kulde eller
sult. Enkelte som manglet vogner og okseforspann, gikk bokstavelig talt på sine
ben de 2000 kilometrene over slettene og fjellene mens de skjøv og dro sine
håndkjerrer med seg. Hver sjette person i disse gruppene omkom.

For mange begynte ikke ferden i Nauvoo, Kirtland, Far West eller New York,
men i fjerntliggende land som England, Skottland, Skandinavia eller Tyskland
. . . Mellom den hjemlige trygghet og det forjettede Sion sto det frådende og
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forrædersk mektige Atlanterhavet. Hvem kan vel fortelle om den frykt som grep
menneskesjelen under denne farefulle overfarten? Tilskyndet av Åndens stillfer-
dige hvisken, støttet av en enkel, men utholdende tro, satte de sin lit til Gud og
satte seil på sin reise . . .

Ombord på en av disse overfylte seilskutene av tre var mine oldeforeldre, deres
lille familie og noen få av deres eiendeler. Bølgene gikk høye, reisen var lang og
lugarene overfylte. Lille Mary [deres datter] hadde alltid vært svakelig. Etter som
dagene nå gikk, så hennes engstelige mor at den lille stadig ble svakere. Hun var
blitt alvorlig syk . . . Dag etter dag holdt de engstelige foreldrene utkikk etter
land, men ikke noe land var i sikte. Nå klarte ikke Mary mer . . . Slutten nærmet
seg. Lille Mary gikk fredfullt gjennom dette dødens forheng.

Mens familie og venner flokket seg sammen på det åpne dekket, ledet kaptei-
nen begravelsesseremonien, og en kjær, liten kropp ble lagt varsomt inn i en
tårestenket seilduk og sluppet ned i det frådende havet. Den sterke faren trøstet
den sørgende moren med halvkvalt stemme mens han gjentok: ‘Herren ga, og
Herren tok, Herrens navn være lovet! Vi skal møte vår Mary igjen!’» (Se Lys over
Norge, nov. 1988, s. 2–3.)
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Formål Å undervise om unnsetningen av Martins og Willies håndkjerrekompanier, å
vise at Jesu Kristi evangelium er et budskap om redning og å oppfordre klassens
medlemmer til å hjelpe til med å redde dem som er i nød.

Forberedelse 1. Studer ydmykt følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 4:3–7, 18:10–16, 52:40, 81:5–6, 138:58.

b. 3. Nephi 18:31–32, Moroni 7:45–48 (supplerende skriftsteder)

c. Sitatene i denne leksjonen.

d. Vår arv, side 77–80.

2. Les gjennom stoffet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Planlegg hvordan du kan henvise til dette under gjennomgåelsen.

3. Hvis følgende bilder er tilgjengelige, kan du gjøre dem klar til bruk i leksjo-
nen: Martins håndkjerrekompani i Bitter Creek, Wyoming, 1856 (62554;
bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 414) og Tre unge menn redder
Martins håndkjerrekompani (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 415).

4. Hvis du vil bruke oppmerksomhetsvekkeren, gjør du klar følgende bilder i
tillegg til dem som er nevnt ovenfor: Utvandringen fra Nauvoo (62493;
bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 411), Håndkjerrekompani (62528)
og Mary Fielding og Joseph F. Smith krysser slettene (62608).

Forslag til 
leksjonsopplegg 

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

Vis bildene som er oppført under «Forberedelse», punkt 3 og 4.

• Hvorfor er det viktig å fortsette å gjenta historiene om det de tidligste siste-
dagers-hellige pionerer opplevde?

President Gordon B. Hinckley sa: «Historier om de hjemsøkte hellige og om
deres lidelse og død vil gjentas om og om igjen . . . Historiene om deres
redning trenger å gjentas om og om igjen. De dreier seg om selve kjernen
i Jesu Kristi evangelium.» (Lys over Norge, jan. 1997, s. 83.)

Med henvisning til pionerene sa president Hinckley også: «Jeg vil aldri
opphøre med å være takknemlig mot dem. Jeg håper at dere aldri vil opphøre
med å være takknemlige mot dem. Jeg håper at vi alltid vil huske dem . . .
La oss om og om igjen lese beretningene om dem som led så mye, og også
lese dem for våre barn eller barnebarn.» (Church News, 31. juli 1999, s. 5.)

Oppmerksom-
hetsvekker
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Forklar at denne leksjonen omhandler en beretning om lidelse, død og
redning, nemlig historien om Martins og Willies håndkjerrekompanier.

Velg i ydmykhet det stoffet i leksjonen som best dekker klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om erfaringer i forbindelse
med prinsippene du underviser om.

1. President Brigham Young ledet redningen av Martins og Willies
håndkjerrekompanier.

Vis bildet av Martins håndkjerrekompani. Oppsummer det første avsnittet
under «Pionerer med håndkjerrer» på side 77 i Vår arv. Les så følgende beret-
ning som president Gordon B. Hinckley har fortalt:

«Vi går tilbake til generalkonferansen i oktober 1856. På lørdagen under den
konferansen ankom Franklin D. Richards og noen få andre til denne dalen. De
hadde reist fra Winter Quarters med sterke oksespann og lette vogner og hadde
gjort unna reisen på kort tid. Bror Richards oppsøkte straks president Young.
Han meldte at det var hundrevis av menn, kvinner og barn spredt langs den
lange ruten . . . De var i en fortvilet situasjon. Vinteren hadde kommet tidlig.
Snø og vind hylte over slettene . . . Våre folk var sultne, kjerrene og vognene
deres gikk i stykker, oksene døde. Menneskene selv var i ferd med å dø. De ville
alle gå til grunne hvis de ikke ble reddet.

Jeg tror ikke president Young sov den natten. Jeg tror han stadig gjennom
natten så for seg disse fortvilte, frosne, døende menneskene. Neste morgen kom
han til det gamle tabernaklet som sto på denne plassen. Han sa til folket:

‘Jeg vil nå gi dette folk det emne og den tekst som eldstene skal tale over . . . Det
er følgende . . . Mange av våre brødre og søstre befinner seg ute på slettene med
håndkjerrer, og sannsynligvis er mange nå mer enn tusen kilometer unna, og
de må bli bragt hit. Vi må sende dem hjelp. Teksten lyder: «Bring dem hit.» . . .

Dette er min religion. Det er Den hellige ånds rettledning, som jeg besitter. Det
er å redde folket . . .

Jeg vil kalle på biskopene i dag. Jeg venter ikke til i morgen, heller ikke til dagen
etter, på 60 gode muldyrspann og 12 eller 15 vogner. Jeg ønsker ikke å sende okser.
Jeg ønsker gode hester og muldyr. De finnes her i dette territoriet, og vi må ha dem.
Også 12 tonn mel og 40 gode kjørekarer i tillegg til dem som fører spannene . . .

Jeg sier dere alle at deres tro, religion og bekjennelse av religion aldri vil frelse
en sjel av dere i Guds celestiale rike, med mindre dere iverksetter nettopp slike
prinsipper som jeg nå belærer dere om. Gå og bring hit de menneskene som nå
befinner seg på slettene.’ (I LeRoy R. Hafen og Ann W. Hafen: Handcarts to Zion
[1960], s.120–21.)

Om ettermiddagen ble mat, sengetøy og klær i store mengder samlet inn av
kvinnene. Neste morgen ble hester skodd og vogner reparert og lastet. Neste
morgen . . . dro 16 muldyrspann ut og satte kursen østover. Ved slutten av
oktober var 250 spann på vei for å komme til unnsetning.» (Lys over Norge,
jan. 1997, s. 82–83.)

Diskusjon
og anvendelse
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Påpek at Martins og Willies håndkjerrekompanier hadde gjort alt de kunne for
å nå Saltsjødalen, men nå kunne de ikke komme lenger. De trengte å bli reddet.
Uten redningsmennene ville alle ha dødd.

• Har dere opplevd å bli reddet? Hva følte dere da dere trengte hjelp? Hva følte
dere da noen kom og hjalp dere?

• Hva kan de hellige i håndkjerrekompaniene ha følt da redningspatruljene
fant dem?

President Hinckley fortalte dette om redningen:

«I denne desperate og forkomne tilstand – sultne, utmattet, med tynne og fillete
klær – fant redningspatruljen [håndkjerrekompaniene]. Da redningsmennene
kom til syne i horisonten i vest og banet seg vei gjennom snøen, så de ut som
barmhjertige engler. Og det var det de var. De hjemsøkte emigrantene ropte av
glede – noen av dem. Andre, som var for svake til å rope, bare gråt, gråt og gråt.

Nå fikk de mat og noe varmere tøy. Men lidelsen var ikke over, den ville heller
aldri ta slutt i jordelivet. De led av forfrysninger i lemmer, og koldbrann løsnet
kjøttet fra bena.

Kjerrene ble etterlatt, og de overlevende stuet sammen i redningsmennenes
vogner. Den lange og strabasiøse reisen på fem hundre, seks hundre, til og med
på åtte hundre kilometer mellom dem og denne dalen føltes spesiell lang og
anstrengende på grunn av uværet. Den 30. november kom 104 vogner lastet
med lidende mennesker til Saltsjødalen. Ryktet om deres ankomst hadde
kommet foran dem. Det var søndag, og igjen var de hellige samlet i Tabernaklet.
Brigham Young sto foran forsamlingen og sa:

‘Så snart dette møtet er avsluttet, ønsker jeg at brødrene og søstrene skal dra til
sine hjem . . .

Ettermiddagens møte avlyses, for jeg ønsker at søstrene skal . . . være klar til å gi dem
som nettopp har ankommet, en munnfull mat og vaske dem og stelle dem .. .

Dere vil finne at noen har forfrysninger opp til anklene, noen opp til knærne,
og noen har forfrosne hender . . . Vi ønsker at dere skal ta imot dem som deres
egne barn, og at dere skal føle slik for dem.’ (Sitert i Hafen: Handcarts to Zion,
s. 139.)» (I Lys over Norge, jan. 1992, s. 66.)

• Hva gjør inntrykk på dere med hensyn til anstrengelsene for å redde hånd-
kjerrepionerene?

2. Frelseren redder oss ved sitt sonoffer.

Påpek at Jesu Kristi evangelium er et budskap om redning. Etter at president
Gordon B. Hinckley i en konferansetale hadde fortalt historien om redningen
av håndkjerrekompaniene, bar han sitt vitnesbyrd om Frelserens rednings-
misjon:

«Det er på grunn av det offer og den forløsning som verdens Frelser gjennom-
førte, at det evige evangeliums plan er tilgjengelig for oss, og ifølge denne skal
de som dør i Herren, ikke smake døden, men få anledning til å gå videre til en
celestial og evig herlighet.
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I vår egen hjelpeløshet blir han vår redningsmann og frelser oss fra fordøm-
melse og bringer oss til evig liv.

Når vi opplever fortvilelser, ensomhet og frykt, er han der i horisonten for å
komme til unnsetning, bringe trøst, forsikring og tro. Han er vår konge, vår
Frelser, vår Forløser, vår Herre og vår Gud.» (Lys over Norge, jan. 1992, s. 67.)

• På hvilke måter trenger vi å bli reddet av Frelseren? Hvorfor er Frelseren
i stand til å redde oss? (Se Alma 7:11–13, L&p 18:11–12.) Hva må vi gjøre for
fullt ut å motta hans tilbud om redning?

3. Som siste-dagers-hellige skal vi redde mennesker i nød.

Vis bildet av de tre unge mennene som reddet håndkjerrepionerer. Les deretter
følgende historie som president Thomas S. Monson har fortalt:

«La oss et øyeblikk bli med kaptein Edward Martin og håndkjerrekompaniet
han ledet. Selv om vi ikke vil føle de samme smerter av sult eller oppleve den
bitre kulde som gjennomtrengte deres utslitte legemer, vil vi komme fra vårt
besøk med en bedre forståelse av de strabaser de gjennomgikk, det mot de
utviste og den tro de realiserte. Med tårer i øynene vil vi få bekreftet et drama-
tisk svar på spørsmålet ‘Er jeg min brors vokter?’

‘Håndkjerrene beveget seg videre 3. november og kom frem til elven [Sweetwa-
ter], som var fylt med isflak. Det virket som det skulle mer mot og kraft til for å
komme over enn den menneskelige natur kunne mønstre. Kvinner vek tilbake,
og menn gråt. Noen presset seg videre, men andre kunne ikke klare ildprøven.

Tre attenårige gutter som tilhørte unnsetningsgruppen, kom til redning, og til
forundring for alle som så det, bar de nesten alle medlemmer av dette ulykksa-
lige håndkjerrekompaniet over den snedekkede elven. Påkjenningen var så
forferdelig, og utmattelsen ble så stor at alle guttene i senere år døde av etter-
virkningene av dette. Da president Brigham Young hørte om denne heltemo-
dige handling, gråt han som et barn, og senere sa han offentlig: «Denne ene
handlingen vil alene sikre C. Allen Huntington, George W. Grant og David P.
Kimball evig frelse i Guds celestiale rike, verdener uten ende.»’ (LeRoy R. Hafen
og Ann W. Hafen: Handcarts to Zion [Glendale, California: The Arthur H. Clark
Company, 1960], s.132–33.)

Vår tjeneste for andre er kanskje ikke så oppsiktsvekkende, men vi kan støtte
menneskers ånder, kle frysende legemer, fø sultne mennesker, trøste sørgende
hjerter og løfte dyrebare sjeler opp til nye høyder.» (Lys over Norge, juli 1990, s. 42.)

Understrek at som medlemmer av Jesu Kristi Kirke har vi en redningsmisjon.
«Som tilhengere av Herren Jesus Kristus,» sa president Gordon B. Hinckley, «må
vår misjon i livet være å frelse» (Lys over Norge, jan. 1992, s. 68). Som president
Monson sa, er vår tjeneste kanskje ikke så oppsiktsvekkende som det offer de tre
unge menn i beretningen gjorde. Men vi kan bidra til å redde familiemedlem-
mer, venner og andre ved vår enkle daglige innsats for å være glad i dem, gjøre
tjenester for dem og undervise dem.

• Hva er noe helt konkret vi kan gjøre for å redde mennesker i nød? (Skriv klas-
sens svar på tavlen. Som en del av samtalen tar du med følgende sitat.)

President Hinckley sa med tanke på de lidende håndkjerrekompaniene til
Martin og Willie:
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«Jeg er takknemlig for at disse pionerdagene ligger bak oss. Jeg er takknemlig
for at vi ikke har brødre og søstre som sitter fast i snøen, og som fryser og
holder på å dø mens de prøver å nå frem til dette Sion i fjellene. Men det
finnes mennesker, og ikke helt få, som er i fortvilte omstendigheter og roper
om hjelp og lindring.

Det finnes så mange sultne og fattige i denne verden som trenger hjelp . . .
Det er vår store og høytidelige plikt å rekke ut en hjelpende hånd, oppmun-
tre dem, gi dem mat hvis de er sultne, gi deres ånd næring hvis de tørster
etter sannhet og rettferdighet.

Det er så mange unge som vandrer formålsløst omkring og slår inn på den
tragiske vei med stoff, gjenger, umoral og alt det onde som følger dette. Det
finnes enker som lengter etter et vennlig ord og slik god omtanke som vitner
om kjærlighet. 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 felles-
skap, hvor sterke hender og kjærlige hjerter vil varme dem, trøste dem, støtte
dem og føre dem på veien til lykke og et produktivt liv.» (Lys over Norge,
jan. 1997, s. 83.)

Be klassens medlemmer lese følgende skriftsteder og se etter råd om hva vi kan
gjøre for å redde mennesker i nød. Bruk spørsmålene for å oppmuntre til disku-
sjon og anvendelse.

a. L&p 4:3–7, Moroni 7:45–48. Hvordan kan de egenskapene som er nevnt i
disse versene, hjelpe oss med å redde mennesker i nød?

b. L&p 18:10–16. Hvilke anledninger har vi til å undervise i evangeliet og lede
andre til omvendelse?

c. L&p 52:40. Hva kan vi gjøre for å hjelpe «fattige og trengende, de syke og
lidende»? Hvorfor er vi ikke Frelserens disipler hvis vi ikke hjelper mennesker
som er i nød?

d. L&p 81:5–6. Hva betyr å «løfte de hengende hender og gi kraft til de vaklende
knær»? Hvordan kan dette budet gjelde både åndelige og fysiske behov?

e. L&p 138:58. Hvordan redder vi mennesker ved tempelarbeid?

f. 3. Nephi 18:31–32. Hva kan vi «fortsette å betjene» dem som har falt fra?

• Be klassens medlemmer tenke på redningen av Martins og Willies håndkjer-
rekompanier. Hva kan vi lære av president Brigham Youngs og de helliges
eksempel, de som reddet de nødstedte håndkjerrekompaniene, når vi streber
etter å redde andre? (Svarene kan innbefatte at vi ikke skulle utsette å gjøre
en innsats, at vi ofte må legge våre egne saker til side for å ta oss av andres
behov, og at vi skulle utøve tro.)
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Konklusjon Oppfordre klassens medlemmer til å finne måter som de kan anvende prinsip-
pene på som er drøftet i leksjonen. Understrek at når vi streber etter å hjelpe
mennesker som trenger å reddes, må vi aldri gi opp håpet. Vi må gi slipp på
egoisme, og vi må vise kjærlighet. Etter Åndens påvirkning bærer du vitnesbyrd
om sannhetene som er drøftet i leksjonen.

Flere 
undervisningsidéer Du kan gjerne bruke en eller flere av følgende idéer for å supplere forslaget til

leksjonsopplegg.

1. «Vi ble kjent med [Gud] i vår ytterste nød»

Be et klassemedlem være forberedt på å fortelle historien om Nellie Pucell i Vår
arv, side 77–78. Be en annen forberede seg på å fortelle historien om mannen
som vitnet om at han og de andre pionerene med håndkjerrer «ble kjent med
[Gud] i [sin] ytterste nød» (Vår arv, side 77–78).

• Hva kan vi lære fra disse historiene? Hvordan har dere sett at vi kan bli bedre
kjent med Gud når vi gjennomgår prøvelser?

Som en del av denne diskusjonen kan du gjerne la klassens medlemmer lese
L&p 122:5–8.

2. «Hvis verden skal frelses, må vi gjøre det»

For å understreke vårt ansvar for å redde dem som er i nød, kan du bruke
følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley:

«Vårt budskap er så absolutt nødvendig når vi stopper opp og tenker på at
frelsen, verdens evige frelse, hviler på denne kirkes skuldre. Når alt kommer til
alt – hvis verden skal frelses, må vi gjøre det. Vi kan ikke komme bort fra det.
Intet annet folk i verdens historie har fått et slikt påbud som vi har fått. Vi er
ansvarlige for alle som har levd på jorden. Dette angår vår slektshistorie og vårt
tempelarbeid. Vi har ansvar for alle som lever på jorden nå, og det angår vårt
misjonærarbeid. Og vi vil få ansvar for alle som kommer til å leve på jorden.»
(Church News, 3. Juli 1999, s. 3.)
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå hvordan de er blitt velsignet ved det offer
de første hellige i Saltsjødalen ga, og oppfordre dem til å følge disse trofaste
medlemmers eksempel.

Forberedelse 1. Studer ydmykt Vår arv, side 81–95.

2. Les gjennom stoffet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Planlegg hvordan du kan henvise til dette under gjennomgåelsen.

3. Be noen av klassens medlemmer forberede seg på å oppsummere følgende
avsnitt fra Vår arv:

a. «Det første året i dalen» og «Utforskning» (side 82–84).

b. «Kall til å kolonisere» (side 86–89).

c. «Misjonærer tar imot kall» (side 84–86).

d. «Misjonærarbeid» (side 93–95).

4. Hvis følgende bilder er tilgjengelige, kan du gjøre dem klar til bruk i leksjo-
nen: Salt Lake tempel (62433; bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 502;
side 210 i denne boken), Brigham Young (bildesettet Kunst inspirert av evan-
geliet 507) og John Taylor bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 508).

Forslag til 
leksjonsopplegg 

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

Vis et bilde av Salt Lake tempel. Forklar at dypt nede i bakken under templet er
det et sterkt fundament av stenblokker. Fundamentet har støttet dette praktfulle
templet i mer enn 150 år.

• Hvorfor er det så viktig at fundamentet til en bygning er sterkt og dypt?

Forklar at på samme måte som bygninger trenger sterke fundamenter, trenger
også vårt liv det. Denne leksjonen dreier seg om byggingen av Salt Lake tempel
og pionerenes innsats for å kolonisere sitt nye hjem og utbre evangeliet. Den
drøfter også noen av hovedprinsippene som de første hellige bygget sitt liv på,
og hvordan vi kan lære av deres eksempel.

Velg i ydmykhet det stoffet i leksjonen som best dekker klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om opplevelser i forbindelse
med prinsippene dere drøfter.

Diskusjon
og anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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1. «Akkurat her skal vår Guds tempel stå.»

Forklar at 28. juli 1847, fire dager etter at president Brigham Young var kommet
til Saltsjødalen, sto han på det stedet hvor Salt Lake tempel nå står. Han slo med
stokken sin i bakken og sa: «Akkurat her skal vår Guds tempel stå» (i Wilford
Woodruff: Deseret Evening News, 25. juli 1888, s. 2). Slik begynte offeret og velsig-
nelsen ved å bygge ytterligere et tempel.

Eldste John A. Widtsoe i De tolvs quorum sa: «Pionerene var sultne og trette. De
trengte mat og hvile. De befant seg i en ugjestmild ørken. Selv om de hadde
slike fysiske behov, tenkte de først på å bygge templer og skaffe seg den åndelige
mat og styrke som templene sørger for.» (Conference Report, apr. 1943, s. 38.)

Før en uke var gått etter at president Young hadde utpekt stedet for templet,
begynte de hellige å måle opp den nye byen, og templet ble gjort til sentrum for
oppmålingen. Byggeplanen for byen rettet folkets oppmerksomhet mot templet.

• Hvorfor skulle templet være sentralt for oss i dag? (Se følgende sitat.)
Hvordan kan vi gjøre templet til en viktigere del av vårt liv?

President Howard W. Hunter sa:

«Vi vil . . . fremheve de personlige velsignelser som følger tempelarbeidet, og
den hellige og trygge atmosfæren som finnes innenfor disse hellige vegger.
Det er Herrens hus, et sted for åpenbaring og fred. Når vi kommer til templet,
lærer vi i større grad og mer inngående om livets hensikt og betydningen av
den Herre Jesu Kristi forsoning og offer. La oss gjøre templet, tempelarbeidet
og -paktene og tempelekteskap til vårt fremste jordiske mål og den aller
fineste erfaring i vårt jordeliv . . .

Måtte du gi templets betydning, skjønnhet og fred en mer direkte plass i din
hverdag.» (Lys over Norge, jan. 1995, s. 87–88.)

Vis et bilde av Salt Lake tempel. Forklar at utgravingen til det store fundamentet
ble gjort for hånd, noe som krevde tusenvis av arbeidstimer. Hjørnestenene ble
lagt 6. april 1853. Etter noen års arbeid på fundamentet stoppet de hellige arbei-
det på grunn av problemer med USAs myndigheter. USAs president hadde hørt
falske historier om at de hellige gjorde opprør mot regjeringen, og derfor sendte
han en hær til Saltsjødalen. President Young reagerte med å be de hellige dekke
fundamentet med jord for at det skulle se ut som en vanlig mark.

Da de hellige senere gravde frem igjen sandstensfundamentet, oppdaget de
sprekker i stenene. De fjernet sandstenen og erstattet den med solide granitt-
blokker. President Young insisterte på at de bare skulle bruke de beste materialer
og det beste håndverk under oppføringen av templet. Han sa:

«Jeg ønsker å se at templet blir bygget slik at det vil bestå gjennom tusenårsri-
ket. Dette er ikke det eneste tempel vi skal bygge. Det vil bli hundrevis av dem
som blir bygget og innviet til Herren . . . Og når tusenårsriket er over, . . . vil jeg
at dette templet fortsatt skal stå som et stolt monument over den tro, utholden-
het og flid som Guds hellige i disse fjellene viste i det nittende århundre.»
(Discourses of Brigham Young, red. John A. Widtsoe [1941], s. 395.)

Det tok mange år for de hellige å hugge ut, transportere og forme granittblok-
kene så de kunne brukes til bygging av templet. I denne tiden kjempet de for
rett og slett å overleve, mens de mistet avling på grunn av naturkrefter, reiste
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på misjon til fjerntliggende land og aksepterte kall til å forlate sine hjem og
opprette samfunn i avsidesliggende områder. Til tross for alle disse utfordring-
ene holdt de hellige ut, og med Herrens hjelp seiret de. Salt Lake tempel ble
innviet i 1893, 40 år etter at hjørnestenene var lagt.

• Hva kan vi lære av de helliges utholdenhet mens de bygget Salt Lake tempel?
Hvordan kan de helliges eksempel på utholdenhet hjelpe oss?

Da Jeffrey R. Holland var rektor ved Brigham Young University, sammenlig-
net han det å bygge opp vårt liv med byggingen av Salt Lake tempel:

«Det ansette Scientific American [Vitenskapelige Amerika] omtalte [Salt Lake
tempel] som et ‘monument over mormonenes utholdenhet’. Og det var det
virkelig. Blod, slit, tårer og svette. De beste ting er det alltid verdt å fullføre.
‘Vet dere ikke at dere er Guds tempel?’ (1. Korinterbrev 3:16.) Det er vi visse-
lig. Så langvarig og slitsom innsatsen enn kan virke, må vi fortsette å forme
og sette på plass de stenene som vil gjøre det vi fullfører, til ‘et stort og impo-
nerende syn’. Vi må benytte enhver anledning til å lære og vokse, drømme
drømmer og ha visjoner, arbeide for at de skal realiseres, vente tålmodig når
vi ikke har noe annet valg, lene oss mot vårt sverd og hvile en stund, men
komme oss opp og kjempe igjen . . . Vi legger grunnvollen til et stort verk –
vår egen uvurderlige fremtid.» (However Long and Hard the Road [1985], s.127.)

Salt Lake tempel. Det tok 40 år å bygge dette templet, som ble innviet i 1893.

2. De hellige var lydige da de slo seg ned og koloniserte Saltsjødalen og
områdene omkring.

Forklar at de hellige møtte store utfordringer da de begynte oppgaven med å
kolonisere Saltsjødalen og områdene omkring. Be det klassemedlemmet
som har fått dette oppdraget, om å oppsummere «Det første året i dalen» og
«Utforskning» i Vår arv, side 82–84.
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• Hvilke egenskaper hjalp de hellige med å overvinne de store vanskelighetene
de hadde de første årene i Saltsjødalen? Hvilke situasjoner i dag kan kreve de
samme egenskaper?

• Hvordan ble de hellige velsignet mens de opplevde motgang? Hvordan har
Herren velsignet dere i tider med motgang?

Be det klassemedlemmet som har fått dette oppdraget, om å oppsummere «Kall
til å kolonisere» i Vår arv, side 86–89.

• Hva gjør inntrykk på dere i historiene om Charles Lowell Walker og Charles
C. Rich?

Forklar at disse to brødre og deres familier er flotte eksempler på lydighet. En
av de store læresetninger i Kirkens historie er at vi vil bli velsignet når vi adlyder
Herren og følger hans profeter. Lære og pakter inneholder også mange lære-
setninger om lydighetens velsignelser. Les følgende skriftsteder sammen med
klassen. Drøft hva hvert skriftsted sier om lydighet, som vist nedenfor.

a. L&p 58:2–4. (Hvis vi holder budene og er «trofast i trengsel», vil vi bli
«kronet med stor herlighet».)

b. L&p 64:33–34. (De som er villige og lydige, vil bli velsignet i Sions land i de
siste dager.)

c. L&p 82:10. (Herren er bundet når vi gjør det han sier. Han vil velsigne oss når
vi adlyder hans bud.)

d. L&p 93:1. (De som omvender seg, kommer til Frelseren og holder hans bud,
skal se hans ansikt.)

e. L&p 130:19–21. (En person som erverver seg mer kunnskap og intelligens ved
flid og lydighet i dette liv, vil ha en fordel i den kommende verden. Vi
oppnår velsignelser ved å adlyde Guds lover.)

• Hvilke opplevelser som har lært dere betydningen av lydighet, kan det være
på sin plass for dere å fortelle andre om? På hvilke måter blir vi bedt om å
adlyde profeten i dag, selv om vi ikke blir kalt på til å kolonisere nye
områder? Hva føler dere når dere er lydige mot Guds vilje?

3. Misjonærer ofret for å forkynne evangeliet over hele verden.

Forklar at mens de hellige koloniserte Saltsjødalen, kalte president Brigham
Young mange misjonærer til å virke over hele verden. Be det klassemedlemmet
som har fått dette oppdraget, om å oppsummere «Misjonærer tar imot kall» i
Vår arv, side 84–86.

• I hvilke områder av verden forkynte de hellige evangeliet mens president
Brigham Young ledet Kirken? Hva ofret disse første hellige for å fortelle folk
rundt om i verden om evangeliet?

• Hvordan bidro eldste Lorenzo Snows tro og bønner til å gjøre folket i Italia
mottagelige for evangeliets budskap?

• Hva kan vi lære av eksemplene til eldste Edward Stevenson? Elizabeth og
Charles Wood? Eldste Joseph F. Smith?
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President Brigham Young ledet Kirken i 33 år. Etter president Youngs død i 1877
ledet John Taylor Kirken i tre år som president for De tolvs quorum, og han ble
så oppholdt som Kirkens president 10. oktober 1880 (Vår arv, side 93).

Forklar at under president Taylors ledelse fortsatte de hellige å forkynne evange-
liet utover verden. Be det klassemedlemmet som har fått dette oppdraget,
oppsummere «Misjonærarbeid» i Vår arv, side 93–95.

• I hvilke områder av verden forkynte de hellige evangeliet mens president
John Taylor ledet Kirken?

• Hvordan ble Milton Trejo ledet i livet slik at han kunne delta i å bygge opp
Guds rike? Hvordan kan vi bedre forberede oss til å bygge opp Guds rike?

• Hva kan vi lære av historiene om eldste Thomas Biesinger? Eldstene Kimo
Pelio og Samuela Manoa? Eldste og søster Dean? Jonathan og Kitty Napela?

Konklusjon Påpek at i Saltsjødalen bygget de hellige et sterkt fundament for Herrens tempel
og for sitt liv. Oppfordre klassens medlemmer til å følge de første helliges
eksempel på tro, utholdenhet, lydighet og ønske om å fortelle andre om evan-
geliet. Etter Åndens påvirkning bærer du vitnesbyrd om sannhetene som er
drøftet i leksjonen.
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å anerkjenne behovet for vår levende profet,
forstå hans roller og mer trofast rette seg etter hans råd.

Forberedelse 1. Studer ydmykt skriftstedene i denne leksjonen og Vår arv, side 130–131.

2. Les gjennom stoffet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Planlegg hvordan du kan henvise til dette under gjennomgåelsen.

3. Be et klassemedlem forberede seg på å fortelle historien om eldste Spencer
W. Kimball som hjelper en mor og hennes barn på en flyplass 
(Vår arv, s. 130–131).

4. Gjør forberedelser til å la klassens medlemmer synge «Ha takk for profeten
du sendte» (Salmer, nr. 17) hvis du planlegger å bruke den under avslutningen
av leksjonen. Eller be et klassemedlem eller en gruppe fra klassen forberede
seg på å synge den.

Forslag til 
leksjonsopplegg 

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

Fortell følgende historie, som president Hugh B. Brown i Det første president-
skap fortalte:

Før president Brown ble kalt til generalautoritet, bodde han en tid i England,
hvor han arbeidet som advokat. Han ble kjent med en fremstående engelsk-
mann, som var medlem av Underhuset og tidligere høyesterettsdommer i Stor-
britannia. De to mennene drøftet ofte forskjellige emner, også religion.

I 1939, da det var klart at Den annen verdenskrig snart ville bryte ut, ba den
engelske herren bror Brown komme til hans kontor. Han ba bror Brown
forsvare sin religiøse tro på samme måte som han ville drøfte en sak i retten. I
en generalkonferansetale mintes president Brown deler av denne samtalen:

«Jeg begynte med å spørre: ‘Kan jeg fortsette, sir, ut fra den antagelse at De er
en kristen?’

‘Det er jeg.’

‘Jeg går ut fra at De tror på Bibelen – Det gamle og det nye testamente?’

‘Det gjør jeg!’

Den engelske herren sa at han trodde på Bibelens beretninger om at Herren
talte til profeter. Men han hevdet at slik kommunikasjon hadde opphørt etter
Kristi oppstandelse. Samtalen fortsatte med et nytt spørsmål fra bror Brown:
«Hvorfor tror De det tok slutt?»

Oppmerksom-
hetsvekker
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‘Det kan jeg ikke si.’

‘De tror ikke at Gud har talt siden da?’

‘Ikke såvidt jeg vet.’

‘La meg da få antyde noen mulige grunner til at han ikke har talt. Kanskje er
det fordi han ikke kan. Han har mistet denne evnen.’

Han sa: ‘Det ville selvsagt være den reneste blasfemi.’

‘Hvis De ikke kan godta det, taler han kanskje ikke til mennesker mer fordi han
ikke lenger elsker oss. Han er ikke lenger interessert i hvordan menneskene har det.’

‘Nei,’ sa han, ‘Gud elsker alle mennesker, og han gjør ikke forskjell på folk.’

‘Javel, men . . . da er det eneste mulige svar jeg kan se, at vi ikke trenger ham. Vi
har hatt en så rask utvikling innen utdannelse og vitenskap at vi ikke trenger
Gud lenger.’

Da sa han med en stemme som skalv ved tanken på den truende krigsfare: ‘Mr.
Brown, det har aldri vært noen tid i verdenshistorien da det har vært så stort
behov for Guds røst som nettopp nå. Kanskje De kan fortelle meg hvorfor han
ikke taler.’

Mitt svar lød: ‘Han taler virkelig, han har talt, men menneskene trenger tro for
å høre ham.’» (I Conference Report, okt. 1967, s.117–118, eller Improvement Era,
des. 1967, s. 36–37.)

Understrek at Herren fortsetter å tale i dag gjennom en levende profet. Denne
leksjonen omhandler velsignelsene ved å bli ledet av en levende profet og vårt
ansvar for å følge hans råd.

Velg i ydmykhet det stoffet i leksjonen som best dekker klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om opplevelser i forbindelse
med prinsippene dere drøfter.

1. Vårt behov for en levende profet

• Hvorfor trenger vi en levende profet i dag? (Du kan gjerne påpeke at rådene
fra en levende profet hjelper oss å takle alle de største problemene og beho-
vene i vår tid.)

Mens president Ezra Taft Benson var president for De tolvs quorum, sa han:
«Den viktigste profet, hva oss angår, er han som lever i vår dag og tidsalder.
Det er denne profeten som har dagens instruksjoner fra Gud til oss i vår tid.
Guds åpenbaring til Adam ga ikke Noah instruksjon om hvordan han skulle
bygge arken. Enhver generasjon har behov for oldtidsskriftene og den nye
hellige skrift fra den levende profet. Derfor er det helt nødvendig å lese og
fordype seg i de ferskeste inspirerte ord fra Herrens levende talerør.» (Områ-
dekonferansen i Korea 1975, Conference Report, s. 52. Sitert i «Lære og
pakter – Evangeliets lære, lærerens hefte», s.16.)

• Hvordan har dere blitt velsignet fordi det finnes en levende profet på jorden
i dag?

Diskusjon
og anvendelse
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2. Vår levende profets roller

Forklar at alle medlemmene av Det første presidentskap og De tolv apostlers
quorum er profeter, seere og åpenbarere. Men bare Kirkens president har
myndighet til å motta åpenbaring for hele Kirken og utøve alle de prestedøm-
mets nøkler som er nødvendige for å lede Kirken.

Lære og pakter gir oss viktige opplysninger om vår levende profets roller. Be klas-
sens medlemmer lese følgende kursiverte skriftstedhenvisninger. Be dem så finne
ut hva disse skriftstedene lærer oss om vår levende profets roller (forslag til svar
står i parentes). Oppsummer svarene på tavlen. Deretter drøfter dere svarene.

A. Lære og pakter 1:38, 21:4–5, 43:2, 68:3–4. (Profeten taler for Herren og åpenbarer
Herrens vilje.)

• Kan dere nevne noen emner som vi har mottatt veiledning om fra dem som
nylig har vært profeter? (Svarene kan innbefatte å bygge opp sterke familier,
utføre tempelarbeid, hjelpe nye medlemmer av Kirken, unngå gjeld og lese
Mormons bok.)

B. Lære og pakter 20:21–26, Mosiah 13:33. (Profeten vitner om Jesus Kristus og
underviser i evangeliet.)

• Hvordan har deres vitnesbyrd om Frelseren blitt styrket av vår levende
profets ord?

C. Lære og pakter 21:1, Mosiah 8:13–18. (Profeten er en seer.)

• Hva er en seer? (En seer er en profet som Gud skjenker stor kraft til å kjenne
fortiden og fremtiden. Han kan vite om ting som ikke er kjent eller som er
skjult. Han kan også ha evne til å oversette gamle opptegnelser.)

• Les L&p 101:43–54 sammen med klassen. Hvilket bud unnlot tjenerne i
denne lignelsen å adlyde? (Se L&p 101:46–50.) Hva kunne ha blitt unngått
hvis tjenerne hadde bygget tårnet? (Se L&p 101:51–54.) Hvordan angår dette
den oppmerksomheten vi vier Kirkens president?

• Kirkens president kan se fienden «mens han ennå [er] langt borte»
(L&p 101:54). Hvilke farer har siste-dagers profeter sett og advart oss mot?

D. Lære og pakter 107:91–92. (Profeten presiderer over Kirken.)

• Hvilke velsignelser mottar vi fordi den sanne kirke alltid ledes av en profet
som Gud velger og leder?

• Hvordan kan vi støtte profeten i hans rolle som Kirkens president? (Se
L&p 107:22.)

3. Gi akt på vår levende profets ord

• Les L&p 21:4–6 sammen med klassen. Hva lærer disse versene oss om vårt ansvar
for å lytte til profeten? Hva lover Herren oss hvis vi adlyder profetens råd?

President Harold B. Lee forkynte: «Det eneste som gir oss som medlemmer
av denne kirken trygghet, er å gjøre nøyaktig det som Herren sa til Kirken da
Kirken ble organisert [se L&p 21:4–5] . . . Vi vil oppleve ting som krever tålmo-
dighet og tro. Du liker kanskje ikke det som blir sagt av Kirkens autoriteter. Det
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kan være i strid med ditt politiske syn. Det kan stride imot ditt sosiale syn. Det
kan komme i konflikt med ditt sosiale liv. Men dersom du lytter til dette som
om det ble uttalt av Herren selv, med tålmodighet og tro, er vi blitt lovet at
helvetes porter ikke [skal] få makt over dere’ [L&p 21:6 ].» (Conference Report,
okt. 1970, s.152, eller Improvement Era, des. 1970, s.126.)

• Hvordan kan vi få greie på profetens inspirerte råd? (Ved å studere talene fra
generalkonferansene, Budskap fra Det første presidentskap og andre artikler i
Liahona og ved å lytte til brev fra Det første presidentskap som blir opplest
på Kirkens møter.)

Ved avslutningen av en generalkonferanse sa president Ezra Taft Benson:
«Det neste halvåret skulle konferanseutgaven av [Kirkens tidsskrift] stå ved
siden av standardverkene, og dere skulle ofte slå opp i det» (se Lys over Norge,
juli 1988, s. 76).

Mens eldste Harold B. Lee var medlem av De tolvs quorum, kom han med en
lignende uttalelse under en generalkonferanse. Han sa at rapporten fra konfe-
ransen skulle «være veilederen for [vår] vandring og tale det neste halvåret»
(sitert i Lys over Norge, jan. 1993, s. 77).

• Hvordan kan vi bedre studere og bruke profetens generalkonferansetaler,
enkeltvis og i familien?

• Hvordan har dere blitt velsignet når dere har fulgt profetens råd?

Gjengi følgende historie som eldste Bruce D. Porter i De sytti har fortalt:

«Da min hustru og jeg var et ungt ektepar, bodde vi i Boston-området, hvor jeg
gikk på skole. Et annet ungt par flyttet inn i menigheten like etter at vi kom dit.
De var blitt medlemmer omkring to år tidligere . . . Jeg var bekymret for hvordan
de ville klare seg, . . . så det var med glede jeg tok imot kallet til å være deres hjem-
melærer. Jeg gledet meg til å bidra til å styrke deres vitnesbyrd om evangeliet.

En kveld kom min ledsager og jeg til deres beskjedne leilighet for å undervise
dem. De hadde nettopp holdt hjemmeaften med det lille barnet sitt. Jeg la meg
det på sinne at det ville være en god idé for min hustru og meg å begynne å
holde hjemmeaftener, slik . . . at når vi fikk barn, ville vi allerede ha fått denne
vanen. Deretter viste de oss ivrig minneboken sin, hvor de hadde samlet mange
navn på forfedre fra begge sider av familien. Jeg husket at det var lenge siden
jeg hadde sett i min minnebok.

Etter leksjonen vår tok de oss med ut til den avskjermede verandaen bak huset,
hvor de hadde stablet iskrembøtter fylt med hvete, sukker, mel og annen mat – et
helt års matvarelager. Jeg hadde tenkt at siden vi var studenter, gjaldt ikke det rådet
egentlig oss! Nå følte jeg stor ydmykhet. Jeg var kommet for å undervise dem, men
de underviste meg på alle punkter. Da vi skulle til å gå, la jeg merke til et bilde av
templet som hang ved siden av døren. Jeg husket at president Spencer W. Kimball
hadde sagt at alle siste-dagers-hellige familier skulle ha et bilde av templet på en
fremtredende plass i hjemmet, og jeg kom på at vi ikke hadde noe . . .

Jeg dro hjem fylt av omvendelsens ånd og fant et lite bilde av Sveits tempel i en
misjonsbrosjyre. Jeg klippet det ut og tapet det opp på veggen. Siden da har vi
alltid hatt et bilde av templet i vårt hjem. Hver gang jeg ser på det, minner det
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meg om et ungt konvertittektepar som lærte oss hva det vil si å ‘følge profe-
ten’.» (Tale holdt under stavskonferansen i Bountiful Mueller Park, 17. jan. 1999.)

4. Siste-dagers profeters eksempel på Kristus-lignende kjærlighet

Påpek at Kirkens presidenter har betjent andre uselvisk og med stor kjærlighet.
Vi kan lære mye av deres eksempel.

Fortell følgende beretning fra profeten Joseph Smiths liv:

John Lyman Smith og hans familie kom til Nauvoo da de hellige begynte å slå
seg ned der. Det eneste stedet familien kunne finne å bo til å begynne med, var
i en stall laget av tømmerstokker. Alle i familien, bortsett fra moren, ble snart
sengeliggende av sumpfeber. John Lyman Smith sa om denne hendelsen:

«Profeten Joseph Smith og hans bror Hyrum besøkte oss og salvet oss alle, siden
far var omtåket på grunn av feberen. Deres ord var til stor trøst for oss, for de
sa at i Herrens navn ‘skal dere alle bli friske igjen’. Idet Joseph forlot skuret
vårt, satte han sine sandaler på min fars føtter og hoppet opp på hesten sin fra
døråpningen og red barbent hjem. Dagen etter flyttet Joseph far til sitt eget hus
og pleiet ham til han ble frisk.» (Sitert i Stories about Joseph Smith the Prophet:
A Collection of Incidents Related by Friends Who Knew Him, red. Edwin F. Parry
[1934], s. 33– 34.)

Be det klassemedlemmet som har fått dette oppdraget, fortelle historien om
eldste Spencer W. Kimball som hjalp en mor og hennes barn på en flyplass
(Vår arv, side 130–131).

Etter klassemedlemmenes presentasjon gjengir du følgende historie om presi-
dent Gordon B. Hinckley:

I 1998 forårsaket en sterk orkan store ødeleggelser i Mellom-Amerika. Kirken
sendte store mengder mat og utstyr som hjelp, men president Gordon B.
Hinckley følte at han skulle reise til Honduras og Nicaragua for å treffe og
oppmuntre folk der. Senere fortalte president Hinckley under en juleandakt
om en to år gammel pike han møtte på turen. Hun var blitt foreldreløs under
naturkatastrofen. Moren hadde dødd noen måneder før orkanen, og da
orkanen rammet, stablet faren opp møblene i huset sitt for å komme unna
vannet som steg.

President Hinckley fortalte at faren «tok en liten madrass og la den på toppen
og la [sin datter] på den. I sin hektiske og desperate anstrengelse fikk han slag
og døde . . . Ingen visste noe om henne før en ung mann to dager senere tilfel-
digvis kom til å se opp i dette forlatte huset og så henne der, fremdeles i live.
Forsiktig tok han henne ned og ga henne til biskopen og biskopens hustru. Det
var der jeg så henne . . .

I denne julehøytiden, da det ikke blir noen gaveutveksling blant disse hjem-
søkte menneskene, håper jeg at denne lille foreldreløse piken kan få litt godter,
noe søtt og deilig. Jeg må passe på at det skjer.

Måtte Gud velsigne menneskene overalt . . . slik at deres hjerter kan åpnes og deres
hender strekkes ut for å hjelpe de trengende.» (Church News, 12. des. 1998, s. 4.)

• Hva gjør inntrykk på dere av det disse profetene gjorde? Hva kan vi lære av
deres eksempel?
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Konklusjon Understrek at vi ledes av Guds ord som gis gjennom hans profet. Når vi lytter til
profetens råd og gjør ifølge hans instruksjoner, vil vi motta den veiledning og
styrke som er nødvendig for å takle vår tids utfordringer. Etter Åndens påvirk-
ning bærer du vitnesbyrd om sannhetene som er drøftet i leksjonen.

Du kan gjerne la klassens medlemmer synge «Ha takk for profeten du sendte»
(Salmer, nr. 17). Eller be det klassemedlemmet eller den gruppen som har fått
oppdraget, synge den.

Flere 
undervisningsidéer 1. Profeten vil aldri lede oss på avveier

Understrek at vi kan ha full tillit til at profeten som Gud har utpekt, alltid vil
lede oss riktig.

Mens eldste Ezra Taft Benson var medlem av De tolvs quorum, sa han: «Hold
øye med profeten, for Herren vil aldri la sin profet lede denne kirke på avveier.»
(I Conference Report, okt. 1966, s.123, eller Improvement Era, des. 1966, s.1145.)

Mens president Joseph F. Smith var rådgiver i Det første presidentskap, sa han:
«Hvis [Kirkens president] skulle miste troen, ville Gud fjerne ham fra hans plass.
Jeg vitner i Israels Guds navn om at han ikke vil la Kirkens overhode, som han
har valgt til å stå som overhode, overtre hans lover og falle fra. I det øyeblikk
han måtte ta en slik kurs, vil det i sin tur føre til at Gud fjerner ham. Hvorfor?
Fordi at å la en ugudelig mann ha denne stillingen, ville være å tillate, for å si
det slik, at kilden skulle bli forurenset, noe som han aldri vil tillate.» (Læreset-
ninger fra Kirkens presidenter – Joseph F. Smith, s. 229.)

2. Profeti og åpenbaring om krig

Mens dere drøfter en profets roller, kan du gjerne lese L&p 87 sammen med
klassen. Denne åpenbaringen ble gitt gjennom Joseph Smith i 1832. Den forutsa
den amerikanske borgerkrig, som begynte i 1861.

3. Bidrag fra Kirkens presidenter i de siste dager

Vis bilder av Kirkens presidenter i de siste dager (62575; bildesettet Kunst inspi-
rert av evangeliet 401, 507–20, se også side 219). Hvis du bruker bilder fra møte-
husets bibliotek eller bildesettet Kunst inspirert av evangeliet, kan du gjerne vise
profetens navn sammen med hvert bilde og årstallene for den tiden han var
Kirkens president, som vist på side 219.

Be klassens medlemmer finne «Kronologisk oversikt over Kirkens historie»
(side 272–73 i denne boken og side 27–28 i Studieveiledning for klassens medlem-
mer). Forklar at dette er en nyttig kilde når det gjelder å finne de største bidra-
gene fra hver av Kirkens presidenter.
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Joseph Smith Brigham Young John Taylor Wilford Woodruff
1830–44 1847–77 1880–87 1889–98

Lorenzo Snow Joseph F. Smith Heber J. Grant George Albert Smith
1898–1901 1901–18 1918–45 1945–51

David O. McKay Joseph Fielding Smith Harold B. Lee Spencer W. Kimball
1951–70 1970–72 1972–73 1973–85

Ezra Taft Benson Howard W. Hunter Gordon B. Hinckley
1985–94 1994–95 1995–
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå prinsippene for åndelig og timelig velferd
og forplikte seg til større selvhjulpenhet og tjeneste for de fattige og trengende.

Forberedelse 1. Studer ydmykt følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 38:30, 42:30–31, 42, 58:26–28, 104:13–18 og de andre
skriftstedene i leksjonen.

b. Vår arv, side 108–109, 111–114.

2. Les gjennom stoffet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Planlegg hvordan du kan henvise til dette under gjennomgåelsen.

3. Be noen klassemedlemmer forberede seg på å oppsummere følgende opplys-
ninger fra Vår arv:

a. Opprettelsen av velferdsprogrammet (side 108–109).

b. Velferdshjelpen som ble gitt folk i Europa etter Den annen verdenskrig
(nederst på side 111 til midt på side 114).

4. Hvis du vil bruke oppmerksomhetsvekkeren, må du ta med en ryggsekk eller
en bag til klassen. Ta også med noen store steiner med følgende merkelapper:
mangel på tro, latskap, manglende utdannelse, gjeld, har unnlatt å gjøre forbere-
delser til fremtiden.

Forslag til 
leksjonsopplegg 

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

Be et klassemedlem ta på seg ryggsekken eller løfte bagen du har tatt med
(se «Forberedelse», punkt 4). Forklar at det er mange av oss som bærer tunge
byrder gjennom livet selv om det er unødvendig. Begynn å legge steinene i
ryggsekken eller bagen, en om gangen, og drøft hvorfor hver av dem kan være
en byrde. Når du legger den siste steinen i, ber du klassens medlemmer legge
merke til hvor tung sekken eller bagen har blitt.

Nå tar du ut steinene en om gangen. Forklar at når vi påtar oss ansvar for å
kvitte oss med noen av disse byrdene, vil livet bli bedre.

Forklar at profetene i nyere tid alltid har undervist om hvor viktig det er å være
selvhjulpen og hjelpe mennesker som er i nød. Denne leksjonen drøfter disse
prinsippene så vel som Kirkens velferdsprogram, som oppfordrer medlemmene
til å anvende disse prinsippene.

Oppmerksom-
hetsvekker 
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Velg i ydmykhet det stoffet i leksjonen som best dekker klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om opplevelser i forbindelse
med prinsippene dere drøfter.

1. Bli åndelig selvhjulpen 

• Les L&p 38:30 sammen med klassens medlemmer. Hva lærer dette verset oss
om betydningen av å være selvhjulpen? Hvordan har du oppdaget at dette
rådet stemmer for deg?

• Hva betyr det å være selvhjulpen i åndelige saker? (Vi skulle strebe etter å
utvikle åndelig styrke til å løse vanskelige problemer i livet og styrke andre
når de lider åndelig nød.) Hvorfor er det viktig å være åndelig selvhjulpen?

Eldste Boyd K. Packer i De tolvs quorum har sagt:

«Vi er blitt fortalt at vi skal lagre et års forråd av mat, klær og, hvis mulig,
brensel – i hjemmet.. . Kan vi ikke se at de samme prinsipper gjelder for inspi-
rasjon og åpenbaring, problemløsning, råd og veiledning? Det er nødvendig
at vi har et forråd av dette lagret i hvert eneste hjem.. .

Dersom vi taper vår følelsesmessige og åndelige uavhengighet, vår selvsten-
dighet, kan vi bli svekket i like stor grad, ja, kanskje i enda større grad enn
om vi blir materielt avhengige.» (Lys over Norge, okt. 1978, s.161, 162.)

• Hvordan kan vi bli mer selvstendige i åndelige saker?

• Hvordan kan foreldre bidra til å lære sine barn å bli selvhjulpne?

2. Bli timelig selvhjulpen 

• Hva betyr det å være selvhjulpen i timelige saker? (Vi skulle bruke de velsig-
nelsene Herren har gitt oss, til å ta vare på oss selv og vår familie. Når vi er
fysisk og følelsesmessig i stand til det, skulle vi ikke pålegge andre byrden ved
å ta seg av oss eller vår familie.) Hvorfor er det viktig å være timelig selvhjul-
pen?

• Hvordan kan vi bli mer selvhjulpne i timelige saker? (Svarene kan innbefatte
å lære å arbeide effektivt, lagre mat og andre nødvendigheter til vanskelige
tider, styre våre penger klokt og få god utdannelse. Bruk følgende opplys-
ninger for å drøfte eller tilføye noe til klassens svar. Se leksjon 23 for informa-
sjon om å skaffe seg en god utdannelse.)

Arbeid

Forklar at kort tid etter at president Brigham Young hadde kommet til Saltsjøda-
len, kalte han området Deseret, som er et ord fra Mormons bok som betyr «en
honningbi» (Ether 2:3). President Young ville at de hellige skulle være flittige i
sitt nye hjem og arbeide sammen for det felles beste, i likhet med honningbi-
ene. Vi skulle ha denne samme holdning når det gjelder vårt arbeid.

• Les L&p 42:42 og 56:17 sammen med klassen. Hvilken advarsel har Herren
gitt dem som velger å være late? Hvilken verdi har arbeid for oss? (Se
følgende sitat.) Hvordan har arbeid vært en velsignelse for dere? Hvordan
har dere lært hvilken verdi arbeid har? Hvordan kan voksne lære barn
verdien av arbeid?

Diskusjon
og anvendelse
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«For å bli selvhjulpen må en person arbeide. Arbeid er fysisk, mental eller
åndelig innsats. Det er en grunnleggende kilde til lykke, egenverd og frem-
gang. Ved arbeid oppnår menneskene mye godt i livet.» (Kirkens instruksjons-
håndbok, 222 bok 2: Ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene, s. 257.)

• Eldste Neal A. Maxwell i De tolvs quorum har sagt: «Arbeid er . . . alltid en
åndelig nødvendighet selv om det for noen ikke er en økonomisk nødven-
dighet» (Lys over Norge, juli 1998, s. 38). Hvorfor er arbeid viktig for oss både
åndelig og timelig?

Lager av mat og andre nødvendigheter

Forklar at i mange år har profeter i nyere tid bedt oss lagre et års forråd av mat
og andre nødvendigheter, der det er mulig. Når vi følger dette rådet, blir vi mer
selvhjulpne fordi vi er i stand til å ta vare på oss selv i vanskelige tider.

Kirkens instruksjonshåndbok forklarer:

«Kirkens ledere har ikke gitt noen nøyaktig oppskrift på hva vi skal lagre. De
foreslår i stedet at Kirkens medlemmer skal begynne med å lagre det som
trenges for å holde seg i live hvis de ikke hadde noe annet å spise . . .

Ved omhyggelig planlegging kan de fleste medlemmer av Kirken lagre det grunn-
leggende som trengs for å opprettholde livet i ett år. Enkelte medlemmer har
imidlertid ikke penger eller plass til slik lagring, og noen steder forbyr loven dem
å lagre mat for ett år. Disse medlemmene skulle lagre så mye som de kan etter
omstendighetene. Alle medlemmer kan sørge for seg selv med større sikkerhet
ved å lære å produsere og tilberede grunnleggende matvarer.» (Bok 2, s. 258.)

• Hvilke viktige matslag kan lagres i deres område? Hva har dere eller andre
gjort for å bygge opp et matvarelager? Hvordan kan det å ha et tilstrekkelig
matvarelager være en åndelig så vel som en timelig velsignelse?

Økonomisk trygghet

For å være selvhjulpen er det viktig at vi vet hvordan vi skal styre våre penger.
Dårlig pengeforvaltning kan føre til mange problemer for oss selv og familien.

• Hva kan vi gjøre for å bli mer selvhjulpne med hensyn til økonomien?
Hvordan kan foreldre lære barn å bli økonomisk selvhjulpne?

Kirkens instruksjonshåndbok forklarer: «For å bli selvhjulpen i styring av ressurser
skulle Kirkens medlemmer betale tiende og offergaver, unngå unødvendig gjeld,
spare for fremtiden og innfri alle sine forpliktelser. Medlemmene skulle også
bruke sine ressurser, også sin tid, nøysomt og unngå å sløse.» (Bok 2, s. 258.)

• Hvordan kan det å betale tiende bidra til at vi styrer våre ressurser bedre?

• Hvorfor er det viktig at vi unngår unødvendig gjeld? Hva har hjulpet dere å
unngå gjeld eller kvitte dere med gjeld?

President Gordon B. Hinckley har kommet med advarsler med hensyn til
farene forbundet med gjeld:

«Jeg ber dere inntrengende om å være forsiktig med å bruke penger, vær disi-
plinert når dere gjør innkjøp for å unngå gjeld så langt som mulig. Betal
gjelden så fort som dere kan, og befri dere fra trelldom . . .
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Hvis dere har betalt deres gjeld, hvis dere har penger i reserve, selv om det
ikke er så mye, vil dere, om uværet skulle bryte løs over hodet på dere, 
ha tak over hodet for deres hustru og barn og fred i deres hjerte.» (Liahona,
jan. 1999, s. 66.)

3. Omsorg for de trengende

I Lære og pakter understreker Herren gjentatte ganger hvor viktig det er å ta seg
av de trengende. Les følgende vers sammen med klassen. Finn ut hva hvert
skriftsted sier om vårt ansvar for å ta oss av de trengende.

a. L&p 42:30–31. (Når vi gir av våre midler til de fattige, gjør vi det for Herren.)

b. L&p 44:6. (Vi «må se til de fattige og trengende og hjelpe dem.»)

c. L&p 52:40. (Hvis vi ikke husker de fattige, de trengende, de syke og de
lidende, er vi ikke Frelserens disipler.)

d. L&p 56:16. (Hvis vi er rike og ikke deler med de fattige, vil rikdommen
forderve vår sjel.)

e. L&p 88:123. (Vi skulle elske hverandre og dele med hverandre slik evangeliet
påbyr.)

f. L&p 104:18. (Hvis vi ikke gir de fattige av vår overflod, skal vi pines sammen
med de ugudelige.)

• I L&p 104:13–18 forklarer Herren sin måte å sørge for sine barns timelige
behov på. Hva er Herrens «måte» å sørge for de fattige på? Hva er vårt ansvar
når vi mottar av Herrens overflod? (Se også Jakobs bok 2:17–19.)

Forklar at å sørge for de fattige og trengende på Herrens «måte» betyr å hjelpe
de som trenger det, ved å gi i forhold til det vi har mottatt fra Gud. Det betyr at
vi gir villig og kjærlig og anerkjenner at vår himmelske Fader er kilden til alle
velsignelser, og at vi har ansvar for å bruke dem til å tjene andre. De som
mottar denne hjelpen, skulle ta imot den med takknemlighet. De skulle bruke
den til å befri seg fra de begrensninger deres nød har påført dem, og til å bli mer
i stand til å nå alle sine muligheter. Deretter skulle de gå inn for å hjelpe andre.

• Hvordan blir vi velsignet når vi gir til andre som trenger det? Hvordan har
dere blitt velsignet fordi andre har gitt til dere når dere har trengt det?

Forklar at det er mange måter vi kan hjelpe de trengende på. Kirken sørger for
organiserte måter vi kan gi hjelp på, og vi kan også ta oss av mennesker rundt
oss i det stille og på egen hånd.

• En måte vi kan yte hjelp til de trengende på, er å bidra med fasteoffer. Hvordan
brukes fasteoffer til å hjelpe de fattige? (Biskopen bruker disse midlene til å
sørge for mat, husly, klær og annen hjelp til dem som trenger det.)

• Hvor mye skulle vi bidra med som fasteoffer? (Se følgende sitat.) Hvorfor er
det viktig at vi bidrar med fasteoffer?

«Kirken fastsetter en søndag hver måned som fastedag. Denne dagen er
Kirkens medlemmer uten mat og drikke i to måltider etter hverandre. De . . .
gir Kirken et fasteoffer som minst tilsvarer motverdien av maten de ville ha
spist. Om mulig skulle medlemmene være meget gavmilde og gi mye mer
enn motverdien av to måltider.» (Kirkens instruksjonshåndbok, bok 2, s. 256.)
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Se leksjon 17 for ytterligere opplysninger om faste og fasteofferbidrag.

En annen måte Kirken hjelper oss å sørge for de trengende på, er gjennom orga-
nisert humanitær hjelp. I mange år har Kirken vært involvert i humanitær hjelp
og tiltak for å bedre selvhjulpenhet rundt om i verden. Slik hjelp gis medlem-
mer så vel som ikke-medlemmer for å lindre de ødeleggende virkninger av
fattigdom, krig og naturkatastrofer.

• Hvordan kan de enkelte medlemmer gi bidrag til Kirkens fond for humanitær
hjelp? (Ved å fylle ut den aktuelle delen på bidragsseddelen. Du kan gjerne
vise klassen en slik bidragsseddel.) Kan dere nevne noen måter som Kirkens
humanitære hjelp har vært til velsignelse for trengende på?

President Thomas S. Monson har fortalt om noen resultater av Kirkens huma-
nitære hjelp:

«I 1992 herjet en fryktelig orkan . . . østkysten av Florida og etterlot seg en vei
av ruiner med ødelagte hjem, tak som var blåst bort, sultne mennesker. Våre
medlemmer var der for å hjelpe. Hjem etter hjem ble ryddet og reparert uten
omkostninger. Det spilte ingen rolle hvilken hudfarge eller tro personen som
bodde der, hadde . . .

Langt borte, ved foten av skråningene på vestsiden av Mount Kenya, langs
grensen til den enorme Rift Valley, kommer det nå vann til de tørste mennes-
kene. Et drikkevannsprosjekt har forandret livet for over 1 100 familier. Da
vi til å begynne med ble klar over behovet for rent vann, var vi i stand til å
bidra med midler til et prosjekt i samarbeid med TechnoServe, en privat
frivillighetsorganisasjon. Landsbybeboerne sørget for arbeidskraft, og nå
strømmer det drikkevann gjennom ca. 40 kilometer med rør til ventende
hjem i et område med 15 landsbyer. Den enkle velsignelsen knyttet til rent
drikkevann minner om Herrens ord: ‘Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke’
[Matteus 25:35].» («Our Brothers’ Keepers», Ensign, juni 1998, s. 37.)

• I tillegg til anledningene som Kirken gir oss, skulle vi søke andre måter å
hjelpe trengende rundt oss på. Les L&p 58:26–28 sammen med klassen.
Hvordan kan vi anvende dette skriftstedet på vår innsats for å hjelpe de
fattige og trengende?

• Hvilke hindringer kan vi støte på når vi vil ta oss av fattige og trengende?
Hvordan kan vi overvinne disse hindringene?

4. Kirkens velferdsprogram

Forklar at i 1936 opprettet Det første presidentskap, etter inspirasjon fra Herren,
Kirkens velferdsprogram som en organisert måte å oppfordre til selvhjulpenhet
og hjelpe trengende på. Be det klassemedlemmet som har fått oppdraget,
fortelle om opprettelsen av velferdsprogrammet fra Vår arv, side 108–109.

Du kan gjerne formidle følgende uttalelse fra Det første presidentskap for
å understreke formålet med Kirkens velferdsprogram:

«Vårt hovedformål var å sette opp, så langt det var mulig, et system som ville
fjerne lediggangens forbannelse, forsorgsvesenets onder og igjen opprette
uavhengighet, flid, sparsommelighet og selvrespekt blant våre medlemmer.
Kirkens mål er å hjelpe medlemmene til å hjelpe seg selv. Arbeid må gjenvinne
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sin posisjon som det styrende prinsipp i livet til Kirkens medlemmer.»
(Conference Report, okt. 1936, s. 3.)

• Hvordan bidrar Kirkens velferdsprogram til å oppfylle disse formål?

Forklar at Kirkens hjelp til folk i Europa etter Den annen verdenskrig er et inspi-
rerende eksempel på hvordan Kirkens velferdsprogram kan velsigne mange
mennesker. Be det klassemedlemmet som har fått oppdraget, fortelle hvordan
velferdsprogrammet velsignet nødstedte i Europa. Dette begynner nederst på
side 111 i Vår arv og fortsetter til midt på side 114.

• Hva gjør inntrykk på dere av den innsatsen som ble gjort av dem som var
involvert i disse prosjektene? Hvordan kan vi følge deres eksempel?

Konklusjon Understrek hvor viktig det er å være selvhjulpen og å ta seg av fattige og treng-
ende. Du kan gjerne bære vitnesbyrd om hvordan du har blitt velsignet på
grunn av lydighet mot disse prinsippene.

Flere 
undervisningsidéer Du kan gjerne bruke en eller begge følgende idéer for å supplere forslaget til

leksjonsopplegg.

1. Utdannelse er vesentlig for å være selvhjulpen

Påpek at Kirkens medlemmer alltid har blitt rådet til å få så god utdannelse som
mulig. De første hellige var svært interessert i å videreutdanne seg. Det første
året i Saltsjødalen ble det opprettet skole for barna i et telt. Senere ba Kirkens
ledere hver menighet om å opprette en skole. University of Deseret ble oppret-
tet i 1850. Se leksjon 23 for flere opplysninger om verdien av utdannelse for å
bli selvhjulpen.

2. Video: «Omsorg for de trengende»

Hvis Lære og pakter og Kirkens historie – Videopresentasjoner (56912 170) er tilgjeng-
elig, kan du overveie å vise «Omsorg for de trengende», et 7-minutters segment.
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå at de må søke etter sine forfedre og motta
prestedømmets ordinanser på deres vegne.

Forberedelse 1. Studer ydmykt følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 2, 110:13–16, 138, Joseph Smith – Historie 1:37–39.

b. Vår arv, side 98–100, 101–102, 105–107.

2. Les gjennom stoffet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Planlegg hvordan du kan henvise til dette under gjennomgåelsen.

3. Gi på forhånd følgende oppdrag:

a. Be et klassemedlem forberede seg på å oppsummere beretningen om
biskop Henry Ballard og hans datter i Vår arv, side 99.

b. Be et annet klassemedlem kort beskrive åpenbaringen som president
Wilford Woodruff mottok, om å oppspore vår slektshistorie og besegle
barn til foreldre (se det andre hele avsnittet på side 101 i Vår arv).

c. Be ett eller to av klassens medlemmer forberede seg på kort å fortelle om
sine opplevelser i forbindelse med å sørge for prestedømmets ordinanser
for de døde. Oppfordre disse klassemedlemmene til å fortelle hva de følte
for de menneskene som de har utført disse ordinansene for.

d. Be et klassemedlem forberede seg på kort å fortelle om president Joseph
F. Smiths profeti om at tiden ville komme da landet skulle «være over-
strødd med templer» (se det siste hele avsnittet på side 106 i Vår arv).

4. Hvis følgende bilder er tilgjengelige, gjør du dem klar til bruk i leksjonen:
Elijah gjengir myndigheten til å besegle familier for evig (bildesettet Kunst
inspirert av evangeliet 417), Wilford Woodruff (bildesettet Kunst inspirert av
evangeliet 509), Joseph F. Smith (bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 511)
og Gordon B. Hinckley (63001; bildesettet Kunst inspirert av evangeliet 520).
Istedenfor å bruke enkeltbildene av president Woodruff, Smith og Hinckley
kan du bruke bildet Profeter i de siste dager (62575; bildesettet Kunst inspirert
av evangeliet 506).

Forslag til 
leksjonsopplegg 

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

Frederick William Hurst arbeidet som gullgraver i Australia da han for første
gang hørte siste-dagers-hellige misjonærer forkynne det gjengitte evangelium.
Han og hans bror Charles ble døpt i januar 1854. Han prøvde å hjelpe til med

Oppmerksom-
hetsvekker 

226

Leksjon

39
«Barnas hjerter skal
vendes til fedrene»



å få de andre familiemedlemmene til å bli medlemmer, men de satte seg imot
ham og sannhetene han forkynte.

Fred slo seg ned i Salt Lake City fire år etter at han hadde sluttet seg til Kirken,
og han virket trofast som misjonær i flere forskjellige land. Han arbeidet også
som maler i Salt Lake tempel.

I en av sine siste dagbokinnføringer skrev han: «Ca. 1. mars 1893 befant jeg meg
alene i spisestuen. Alle hadde gått til sengs. Jeg satt ved bordet da min eldre bror
Alfred til min store overraskelse spaserte inn og satte seg rett overfor meg ved
bordet og smilte. Jeg sa til ham (han så helt virkelig ut): ‘Når kom du til Utah?’

Han sa: ‘Jeg har nettopp kommet fra åndeverdenen. Det er ikke mitt legeme du
ser, det ligger i graven. Jeg vil fortelle deg at da du var på misjon, fortalte du
meg mye om evangeliet og livet etter dette og om at åndeverdenen er like virke-
lig og håndgripelig som jorden. Jeg kunne ikke tro deg, men da jeg døde og gikk
dit og selv så det, forsto jeg at du hadde fortalt sannheten. Jeg var tilstede på
mormon-møtene.’ Han løftet hånden og sa med stor glød: ‘Jeg tror på den Herre
Jesus Kristus av hele mitt hjerte, og på tro, omvendelse og dåp til syndenes
forlatelse, men jeg kommer ikke videre. Jeg henvender meg til deg for at du skal
gjøre arbeidet for meg i templet . . . Du blir nøye iakttatt . . . Alle betrakter vi deg
som vår leder i dette store arbeidet. Jeg vil fortelle deg at det er svært mange
ånder som gråter og sørger fordi de har slektninger i Kirken her som er skjødes-
løse og ikke gjør noe for dem.» (Diary of Frederick William Hurst, red. Samuel
H. og Ida Hurst [1961], s. 204.)

Forklar at dere i denne leksjonen skal drøfte de dødes forløsning ved kort å
studere fire profeters arbeid: Elijah, president Wilford Woodruff, president
Joseph F. Smith og president Gordon B. Hinckley. Formålet for denne leksjonen
er å få større forståelse av behovet for å forløse de døde. Neste leksjon drøfter
måter som vi kan delta på i tempel- og slektshistorisk arbeid.

Velg i ydmykhet det stoffet i leksjonen som best dekker klassemedlemmenes
behov. Oppfordre medlemmene til å fortelle om opplevelser i forbindelse med
prinsippene i Skriften.

1. Elijah: «Nøklene til denne husholdning [er] overgitt i deres hender.»

Undervis og drøft L&p 2, 110:13–16, 138:47–48, Joseph Smith – Historie 1:37–39.
Vis bildet av Elijah som gjengir prestedømmets beseglende myndighet.

• Da engelen Moroni kom til Joseph Smith, sa han at Elijah skulle «plante i
barnas hjerter de løfter som ble gitt til fedrene» (L&p 2:2, Joseph Smith –
Historie 1:39). I denne profetien viser ordet fedrene til våre forfedre. Hvilke
løfter ble gitt våre forfedre?

President Joseph Fielding Smith forkynte: «Hvilket løfte var det som ble gitt
til fedrene og som skulle oppfylles i de siste dager ved at barnas hjerter skulle
vendes til deres fedre? Det var det løfte Herren ga gjennom Enok, Jesaja og
profetene til jordens nasjoner om at den tid skulle komme da de døde ville bli
forløst» (Frelsende læresetninger, red. Bruce R. McConkie, 3 bind, 2:131).

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolvs quorum sa: «Gud ga disse løftene til oldti-
dens patriarker– Adam, Noah, Abraham, Isak, Jakob og så videre – og uten
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tvil ga vi dem til våre forfedre i rett linje, de som kom til jorden før evange-
liet ble gjengitt, men som vi lovet å sørge for dets frelsende ordinanser for.»
(Christ and the New Covenant [1997], s. 297.)

• Den 3. april 1836 viste profeten Elijah seg for profeten Joseph Smith og
Oliver Cowdery i Kirtland tempel. Hva var Elijahs formål med å besøke
Joseph og Oliver? (Se L&p 110:13–16, se også L&p 2, Joseph Smith – Historie
1:38–39. Han overdro prestedømmets beseglende myndighet til Joseph
Smith. Denne myndighet muliggjør evig ekteskap, beseglinger til foreldre
og tempelordinansarbeid for de døde.)

• Les Joseph Smith – Historie 1:37–39 og L&p 138:47–48 sammen med klassen.
Hvorfor «ville hele jorden bli lagt øde ved [Herrens] komme» hvis vi ikke
hadde den beseglende myndighet? (Ett av hovedformålene med livet på
jorden er å opprette evige familieforhold. Uten den beseglende myndighet
ville dette være umulig.)

Eldste Jeffrey R. Holland sa at uten den beseglende myndighet «ville ingen
familiebånd eksistere i evigheten, og menneskeslekten ville virkelig levnes
hverken «rot [forfedre] eller gren [etterkommere] i evigheten. All den stund
. . . en beseglet, forenet Guds familie som er frelst i det celestiale rike, er det
endelige mål for jordelivet, ville en svikt her virkelig ha vært en forbannelse
og tilintetgjort hele frelsesplanen» (Christ and the New Covenant, s. 297–98).

2. President Wilford Woodruff: «Noen må forløse dem.»

Vis bildet av president Wilford Woodruff. Forklar at president Woodruff gikk
hengivent inn for arbeidet med å forløse de døde og besegle familier for evighe-
ten. Under hans ledelse var det mange av Kirkens medlemmer som utførte
genealogiske oppdrag, og i 1894 bestemte Det første presidentskap at en genea-
logisk forening skulle organiseres (Vår arv, side 101). Ifølge eldste Russell M.
Nelson i De tolvs quorum etablerte «det som skjedde dette historiske året
[1894], . . . slektsforskning og tempelarbeid som én funksjon i Kirken» (Lys over
Norge, jan. 1995, s. 84).

Bruk følgende historier for å undervise om hvor overordentlig viktig tempelar-
beid for de døde er, og at vi må bli beseglet til våre foreldre og forfedre.

Tempelarbeid for de døde er en absolutt nødvendighet

Be det klassemedlemmet som har fått oppdraget, oppsummere historien om
biskop Henry Ballard og hans datter i Vår arv, side 99.

Forklar at president Woodruff var president for templet i St. George i Utah en tid.
Det var i dette templet det for første gang i denne evangelieutdeling ble utført
begavelsesordinanser for de døde (se Frelsende læresetninger, 2:144). Mens president
Woodruff virket der, fikk han besøk av åndene til mange avdøde «fremstående
menn». Be et klassemedlem lese følgende beretning av president Woodruff:

«De dødes ånder samlet seg rundt meg og ville vite hvorfor vi ikke forløste dem.
De sa: ‘Dere har kunnet bruke Endowment House i en årrekke, likevel har dere
ikke gjort noe for oss. Vi la grunnvollen for den styreform som dere nå kan nyte
godt av, og vi . . . forble trofaste mot den og mot Gud.’ Det var disse menn som
hadde undertegnet Uavhengighetserklæringen [til De forente stater], og de
besøkte meg to dager og to netter . . . Jeg gikk rett inn i døpefonten og ba bror
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McAllister døpe meg for dem som hadde undertegnet Uavhengighetserklæ-
ringen og femti andre fremstående menn, til sammen hundre, deriblant John
Wesley, Columbus og andre.» (The Discourses of Wilford Woodruff, red. G. Homer
Durham [1946], s.160–61.)

• Hva kan vi lære av disse to beretningene? (Svarene kan innbefatte at de som
er døde, venter ivrig på at vi skal utføre ordinanser for dem, og at vi skulle
være flittige i vårt arbeid med å forløse de døde.)

Mens eldste Wilford Woodruff var medlem av De tolvs quorum, sa han: «I løpet
av de siste atten hundre år hadde aldri de menneskene som har levd og gått
bort, hørt røsten fra en inspirert mann, aldri hørt en preken om evangeliet, før
de kom til åndeverdenen. Noen må forløse dem ved å utføre slike ordinanser
for dem i kjødet som de ikke selv kan få utført i ånden, og for at dette arbeid
kan bli gjort, må vi ha templer å gjøre det i.» (I Journal of Discourses, 19:228–29).

Behovet for å bli beseglet til våre foreldre og forfedre

Be det klassemedlemmet som har fått oppdraget, gjengi åpenbaringen som
president Woodruff mottok om å oppspore vår slekts historie og besegle barn til
deres foreldre (Vår arv, side 101).

• Hva lærer denne åpenbaringen oss om familier? Hvordan bidrar åpenba-
ringen til å oppfylle profetien om å vende barnas hjerter til fedrene?

3. President Joseph F. Smith: «Mine øyne ble åpnet.»

Les eller gjengi med egne ord følgende uttalelse av president Woodruff:

«President [Brigham] Young, som fulgte etter president Joseph Smith, . . . la
fundamentet til [Salt Lake tempel], så vel som andre blant Israels fjell. Hvorfor?
For at vi kan iverksette disse prinsippene for forløsning for de døde. Han full-
førte alt det Gud krevde av ham. Men han mottok ikke alle åpenbaringer som
tilhører dette arbeid, det gjorde heller ikke president [John] Taylor og heller ikke
Wilford Woodruff» (The Discourses of Wilford Woodruff, s.153–54).

Vis bildet av president Joseph F. Smith. Forklar at president Smith, Kirkens sjette
president, mottok en åpenbaring som bidro til å fortsette å fremme arbeidet
med å forløse de døde. Den 4. oktober 1918, bare noen uker før sin død, sa han
på en generalkonferanse:

«Jeg har gjennomgått svært alvorlig sykdom de siste fem måneder . . . Jeg har
ikke vært alene disse fem månedene. Jeg har følt bønnens, påkallelsens, troens
og besluttsomhetens ånd, og jeg har hele tiden hatt kommunikasjon med
Herrens ånd.» (I Conference Report, okt. 1918, s. 2.)

Dagen før president Smith kom med denne uttalelsen, hadde han mottatt en
åpenbaring som kom til å utvide de helliges forståelse av de dødes forløsning.
Denne åpenbaringen er nå kapittel 138 i Lære og pakter. Det er en opptegnelse
over Frelserens besøk i åndeverdenen mens hans legeme lå i graven.

• Hva holdt president Smith på med da han mottok synet om de dødes forløs-
ning? (Se L&p 138:1–11. Han reflekterte over Skriften og Jesu Kristi forsoning.
Mens han satt i dype tanker, ble han ledet til å lese 1. Peter 3 og 4, som inne-
holder opplysninger om Jesu virke i åndeverdenen etter jordelivet.)
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• Les L&p 138:12–19 sammen med klassen. Hvem gikk Frelseren til i åndeverde-
nen? (Svarene kan innbefatte de som er oppført nedenfor. Du kan gjerne
oppsummere dem på tavlen.)

Frelseren gikk til åndene som:

a. «Hadde vært trofaste i Jesu vitnesbyrd mens de levde her på jorden»
(L&p 138:12).

b. «Hadde frembragt offer i likhet med Guds Sønns store offer» (L&p 138:13).

c. «Hadde lidd trengsel for sin Forløsers navn» (L&p 138:13).

d. «Hadde forlatt dette jordeliv urokkelige i håpet om en oppstandelse i
herlighet ved Gud Faderens og hans enbårne Sønns, Jesu Kristi nåde»
(L&p 138:14).

e. «Var fylt av glede og lykksalighet og . . . frydet seg sammen fordi dagen da
de skulle bli utfridd, var nær for hånden» (L&p 138:15).

• Hvem gikk Frelseren ikke til? (Se L&p 138:20–21.) Hva gjorde Frelseren for at
evangeliet kunne forkynnes for «dem som døde i sine synder, uten kunnskap
om sannheten»? (Se L&p 138:27–37. Han organiserte de rettferdige ånder og
ga dem i oppdrag å undervise dem som ennå ikke hadde akseptert evange-
liet.) Hvem forkynner evangeliet i åndeverdenen i dag? (Se L&p 138:57.)

• Les L&p 138:22–24, 57–59 sammen med klassen. Be dem se etter forskjeller
mellom de i åndeverdenen som har vært trofaste i Jesu vitnesbyrd, og de som
ikke har vært det. Hva sier disse versene om betydningen av å forkynne evan-
geliet i åndeverdenen? Hva får disse versene dere til å føle for deres ansvar
med hensyn til å sørge for prestedømmets ordinanser for de døde?

Be de klassemedlemmene som har fått dette oppdraget, om kort å fortelle
om sine opplevelser og følelser når de har sørget for ordinanser for de døde
(se «Forberedelse», punkt 3c).

4. President Gordon B. Hinckley: «Vi er fast bestemt på ... å bringe
templene ut til folket.»

Be det klassemedlemmet som har fått oppdraget, fortelle om president Joseph F.
Smiths profeti om at tiden skulle komme da landet ville «være overstrødd med
templer» (Vår arv, s.106).

Vis bildet av president Gordon B. Hinckley. Forklar at president Hinckley er nok
en profet som har gitt oss større forståelse av tempelarbeid. Da han ble Kirkens
president i 1995, var det 47 templer i drift. Omtrent to og et halvt år senere kom
han med følgende kunngjøring:

«Det finnes mange fjerntliggende områder av Kirken hvor medlemsmassen
er liten og ikke ventes å øke radikalt i nær fremtid. Skal de som bor på disse
stedene, aldri få nyte godt av tempelordinansenes velsignelser? Vi ba og
grunnet på dette da vi besøkte et slikt område for noen måneder siden. Vi
mener at svaret kom lysende klart.

Vi vil bygge små templer i noen av disse områdene, bygninger som alle er
utstyrt for å administrere samtlige ordinanser. De vil bli bygget etter tempel-
standard, som er langt høyere enn møtehusstandard. De vil ha rom for dåp for
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de døde, begavelser, beseglinger og alle andre ordinanser som utføres i Herrens
hus for både levende og døde . . .

. . .Vi er fast bestemt på . . . å bringe templene ut til folket og gi dem alle mulig-
heter til å oppnå de ytterst dyrebare velsignelsene som tempelarbeid medfører.»
(Lys over Norge, jan. 1998, s. 50.)

I april 1998 kunngjorde president Hinckley at målet var å ha 100 templer i drift
innen utgangen av århundret (se Lys over Norge, juli 1998, s. 89)

• Hvordan har økningen i tempelbygging påvirket dere? Hvordan har den
påvirket andre dere kjenner? (Du kan gjerne påpeke at mange mennesker
ikke hadde kunnet ta del i templets velsignelser om ikke president Hinckley
hadde mottatt åpenbaringen om å fremskynde byggingen av templer.)
Hvordan vil den økte tempelbyggingen påvirke de som døde uten å ha
mottatt evangeliet?

Konklusjon Understrek at ingen mennesker i historien noensinne har hatt anledning til å
gjøre så mye for så mange som vi har i dag. Forklar at neste leksjon inneholder
omtale om konkrete måter å delta på i tempelarbeid og slektshistorisk arbeid.
Etter Åndens påvirkning bærer du vitnesbyrd om hvor viktig tempelarbeid og
slektshistorisk arbeid er.

Flere 
undervisningsidéer Du kan gjerne bruke en eller flere av følgende idéer for å supplere forslaget til

leksjonsopplegg.

Ungdom og tempelarbeid

Hvis du underviser ungdom, oppfordrer du dem til å delta i tempelarbeid ved å
bli døpt for de døde. Hvis du underviser voksne, foreslår du at foreldre hjelper
sine barn med å delta i tempelarbeid. Overvei å bruke følgende historie som
eldste J Ballard Washburn i De sytti har fortalt:

«Etter en stavskonferanse . . . snakket jeg med en familie med barn i tenårene.
Jeg sa til dem: ‘Dere må leve rettskaffent så dere en gang kan reise til templet
sammen med deres foreldre.’ En 16-årig datter svarte: ‘Å, vi reiser til templet
sammen med våre foreldre nesten hver uke. Vi utfører dåp for navnene i vårt
familiearkiv.’ Jeg tenkte: Hvor stort det er for familier å reise til templet sammen.»
(Lys over Norge, juli 1995, s.10.)

• På hvilke andre måter kan ungdom hjelpe til med å fremme arbeidet som
gjøres i templene? (Svarene kan innbefatte at de kan gjøre slektsforskning
og støtte foreldrenes anstrengelser for å komme til templet.)
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å se alle de forskjellige måtene de kan delta på i
tempel- og slektshistorisk arbeid, og oppfordre dem til ydmykt å bestemme seg
for hvordan de skulle delta nå.

Forberedelse 1. Les gjennom stoffet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Planlegg hvordan du kan henvise til dette under gjennomgåelsen.

2. En uke på forhånd ber du to av klassens medlemmer delta i tempel- og slekts-
historisk arbeid på en eller annen måte i løpet av kommende uke. Hjelp dem
å forstå at det er mange måter å gjøre dette arbeidet på. De kan for eksempel
fylle ut et familiegruppeark, sende inn navn på en av forfedrene til templet,
være tilstede i templet, skrive dagbok eller personlig historie, eller lære barn
om deres forfedre. Be dem forberede seg på å fortelle om dette i leksjonen.

3. Du kan gjerne få tak i noen av de hjelpemidlene Kirken har til tempel- og
slektshistorisk arbeid, slik at du kan vise dette i den tredje delen av leksjonen
(se side 236). Hvis menigheten eller grenen har en slektshistorisk konsulent,
kan du be ham eller henne forberede seg på å gi en kort omtale av disse hjel-
pemidlene.

Forslag til 
leksjonsopplegg 

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

Skriv navnet ditt midt på tavlen. På andre steder på tavlen skriver du navnene
til dine foreldre, til noen av dine forfedre og, hvis du har barn, til dine barn.
Fortell klassen kort hvordan slektskapsforholdet er mellom deg og hver person
du har skrevet navnet på.

Forklar hvordan noen av disse menneskene midlertidig har blitt skilt fra hver-
andre. Noen har for eksempel blitt adskilt på grunn av død. Noen kan være skilt
fra hverandre fordi de bor på forskjellige steder.

Påpek at selv når familiemedlemmer midlertidig er skilt fra hverandre, kan de
bli forenet for evig. Deres hjerter kan vende seg til hverandre (L&p 110:14–15).

Forklar at denne leksjonen omhandler hvordan vi kan delta i tempel- og slektshis-
torisk arbeid. Når vi deltar i dette arbeidet, får vi større forståelse av hva det betyr å
være en del av en evig familie. Våre hjerter vender seg til våre forfedre, deres
hjerter vender seg til oss, og foreldres og barns hjerter vender seg til hverandre.

Oppmerksom-
hetsvekker
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Velg i ydmykhet det stoffet i leksjonen som best dekker klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om opplevelser i forbindelse
med prinsippene dere drøfter.

Minn klassens medlemmer på at dette er den andre av to leksjoner om tempel-
og slektshistorisk arbeid. Leksjon 39 omhandlet behovet for å være tilstede i
templet og utføre prestedømmets ordinanser på vegne av dem som døde uten å
motta dem. Denne leksjonen omhandler noen måter vi kan delta på i tempel-
og slektshistorisk arbeid.

1. Elijahs ånd tilskynder mennesker til å vende sine hjerter til sine forfedre.

Forklar at siste-dagers-hellige ofte snakker om Elijahs ånd. Dette uttrykker viser
til det ønsket mennesker har om å «vende fedrenes hjerter til barna, og
barnas hjerter til fedrene» (L&p 110:15). Vi kaller det Elijahs ånd fordi Elijah
gjenga nøklene til prestedømmets beseglende myndighet til Joseph Smith
(L&p 110:13–16). Ved denne myndighet kan beseglingsordinanser som forener
familier for evigheten, utføres.

• Hva inspirerer Elijahs ånd Kirkens medlemmer til å gjøre? (Svarene kan
innbefatte at den tilskynder oss til å motta tempelordinanser for oss selv,
gjøre slektsforskning og være tilstede i templet for å motta prestedømsordi-
nanser for de døde. Se også følgende sitat.) Hvilke opplevelser har dere hatt
når dere har følt Elijahs ånd påvirke dere?

President Gordon B. Hinckley understreket: «Alt arbeidet vårt med slektshis-
torie er rettet mot tempelarbeid. Det er intet annet formål med det. Tempel-
ordinansene blir de største velsignelser Kirken kan tilby.» (Lys over Norge,
juli 1998, s. 89.)

• Hva er noe av det Elijahs ånd leder mennesker over hele verden til å gjøre?
(Svarene kan innbefatte at genealogi har blitt en populær hobby over alt i
verden, og at teknologiske fremskritt gjør genealogi lettere og mer tilgjengelig.)

2. Alle medlemmer i Kirken kan delta i tempel- og slektshistorisk arbeid.

Be de klassemedlemmene som har fått oppdraget, kort fortelle om hva de har
opplevd i forbindelse med tempel- og slektshistorisk arbeid i uken som har gått
(se «Forberedelse», punkt 2).

Etter at disse klassemedlemmene har fortalt om det de har gjort, leser du
følgende uttalelse av president Boyd K. Packer i De tolvs quorum:

«Intet arbeid gir større beskyttelse for denne kirke enn tempelarbeidet og slekts-
forskningen som støtter opp om det. Intet arbeid er mer åndelig foredlende.
Intet arbeid vi utfører, gir oss mer kraft.» («Det hellige tempel», Lys over Norge,
juni 1992, s. 23.)

• Hvordan har tempel- og slektshistorisk arbeid hjulpet dere å føle større
åndelig foredling og kraft?

Påpek at vi alle kan delta i tempel- og slektshistorisk arbeid på en eller annen
måte gjennom livet. Eldste Dallin H. Oaks i De tolvs quorum har sagt: «I arbei-
det med å forløse de døde er det mange oppgaver som må utføres, og . . . alle
medlemmer skulle ta del i dem ved at de med bønnens hjelp velger de måter

Diskusjon
og anvendelse
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som passer deres personlige omstendigheter på et gitt tidspunkt . . . Våre bestre-
belser går ikke ut på å tvinge alle til å gjøre alt, men å oppmuntre alle til å gjøre
noe.» («I visdom og orden», Lys over Norge, des. 1989, s. 20.)

• Hva har dere gjort for å delta i tempel- og slektshistorisk arbeid? (Skriv klas-
sens svar på tavlen. Bruk følgende opplysninger for å drøfte eller tilføye noe
til disse svarene. Hvis du underviser voksne, kan du gjerne spørre dem
hvordan de har deltatt i tempel- og slektshistorisk arbeid på forskjellige
stadier i livet.)

Ha en gyldig tempelanbefaling, og reis regelmessig til templet

Forklar at én ting vi kan gjøre for å delta i tempel- og slektshistorisk arbeid, er å
ha en gyldig tempelanbefaling og være tilstede i templet så ofte omstendighe-
tene tillater det. President Gordon B. Hinckley har sagt:

«Jeg ber inntrengende vårt folk overalt, med all den overtalelsesevne jeg er i
besittelse av, leve verdig til å ha tempelanbefaling, til å skaffe seg en og se på
den som et dyrebart aktivum, samt anstrenge seg mer for å komme til Herrens
hus og ta del i den ånd og de velsignelser som finnes der. Jeg er sikker på at
enhver mann eller kvinne som reiser til templet i en oppriktighetens og troens
ånd, kommer ut av Herrens hus som en bedre mann eller kvinne. Det er behov
for stadig forbedring i livet for oss alle. Det er av og til behov for å forlate
verdens støy og uroligheter og gå innenfor veggene til et hellig Guds hus, for
der å føle Hans ånd i et hellig og fredfylt miljø.» (Lys over Norge, jan. 1996, s. 56.)

Påpek at selv om vi er i en situasjon da vi ikke kan reise til templet regelmessig,
skulle vi ha en tempelanbefaling. President Howard W. Hunter sa: «Det ville
behage Herren om hvert voksent medlem var verdig til – og hadde – en gyldig
tempelanbefaling. De ting som vi må gjøre eller ikke gjøre for å bli verdige til å
få en tempelanbefaling, er de samme ting som vil sikre at vi blir lykkelige som
enkeltpersoner og familier.» (Lys over Norge, jan. 1995, s. 7.)

• Hvilke velsignelser kan vi motta ved å ha tempelanbefaling og være tilstede i
templet?

• Hvordan kan foreldre undervise sine barn om betydningen av templet?
(Svarene kan innbefatte at foreldre kan reise regelmessig til templet eller
aktivt gå inn for å komme dit, lære barna om templet og vitne om velsig-
nelsene vi mottar gjennom templene, og ta med seg barn som er over 12 år
gamle, til templet for å bli døpt for de døde.)

Gjør forberedelser for å få utført ordinanser for avdøde slektninger

Forklar at en annen måte vi kan delta i tempel- og slektshistorisk arbeid på, er
å gjøre forberedelser for at ordinanser kan bli utført for avdøde slektninger. Selv
om andre i familien har arbeidet med slektshistorie, kan vi ofte finne avdøde
slektninger som fremdeles trenger å få tempelordinanser utført.

Vi begynner denne prosessen med å identifisere våre avdøde slektninger. Vi kan
skrive opp dem vi husker, se gjennom familieopptegnelser og be foreldre, beste-
foreldre og andre familiemedlemmer fortelle oss om andre forfedre. Vi kan også
bruke dataprogrammer som Kirken har utgitt, hjemme og i slektshistoriske
sentre som hjelp i dette arbeidet. Understrek hvor kraftig Åndens innflytelse er
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når man leter etter forfedre. Når vi utøver tro, kan vi finne navn og opplys-
ninger på uventede måter og steder.

Når vi finner opplysninger om våre forfedre, skulle vi skrive dem ned på skje-
maer for slektshistorie, som f.eks. på anetavler og familiegruppeark. Hvis en av
forfedrene har mottatt noen prestedømsordinanser før han/hun døde, er det
nyttig å skrive ned datoene da disse ordinansene ble utført, slik at vi vet hvilke
som gjenstår.

Slektshistoriske konsulenter i menighet, gren eller stav kan hjelpe oss å forbe-
rede de opplysningene som templet trenger før ordinanser kan utføres for våre
forfedre. Slektshistoriske publikasjoner, lokale prestedømsledere og templene
skulle også ha disse instruksjonene.

Eldste Richard G. Scott i De tolvs quorum har gitt følgende råd: «Sørg for at du
får delta for avdøde forfedre i besegling og andre ordinanser . . .Når jeg mottar
stedfortredende ordinanser for en annen, synes jeg det er nyttig å prøve å
forholde meg spesielt til vedkommende person. Jeg tenker på ham og ber om
at han vil akseptere ordinansen og ha nytte av den. Gjør dette med en bønn
i hjertet om at Den hellige ånd vil gi deg større forståelse og berike ditt liv. Slike
verdige bønner vil bli besvart.» (Liahona, juli 1999, s. 30–31.)

Lær om forfedrenes liv

• Hvordan har dere lært om deres forfedres liv? Hvordan har det vært nyttig
for dere å lære om deres forfedre?

• Hva kan foreldre gjøre for å lære sine barn om deres forfedre?

Eldste Dennis B. Neuenschwander i De sytti har fortalt om sitt ansvar for å
lære sine barn og barnebarn om deres slektshistorie:

«Ingen av mine barn husker mine besteforeldre. Hvis jeg vil at mine barn og
barnebarn skal vite noe om dem jeg fremdeles husker, må jeg bygge bro
mellom dem. Det er bare jeg som kan bygge bro mellom disse generasjonene
som står på begge sider av meg. Det er mitt ansvar å knytte dem sammen
gjennom kjærlighet og respekt, selv om de aldri har kjent hverandre person-
lig. Mine barnebarn vil ikke vite noe om sin slektshistorie hvis ikke jeg gjør
noe for å bevare den for dem. Det som jeg ikke skriver ned på en eller annen
måte, vil, når jeg dør, ha gått tapt. Og det som jeg ikke gir videre til mine
barn og barnebarn, vil de aldri få. Arbeidet med å samle og gi andre del i
familiens evige samleobjekter er et personlig ansvar som ikke kan ignoreres
eller overlates til andre.» (Liahona, juli 1999, s. 98–99.)

Før dagbok eller lag en personlig historie eller slektshistorie

• Hvordan kan det å skrive dagbok eller en personlig historie hjelpe oss med å
delta i slektshistorisk arbeid? Hvilke velsignelser er knyttet til å skrive dagbok
eller personlig historie? (Foreslå at klassens medlemmer skal drøfte hvordan
de personlig blir velsignet, og hvordan deres etterkommere kan bli velsignet.)

• Hvordan kan det å lage en slektshistorie bidra til å vende våre hjerter til våre
familiemedlemmer?
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3. Kirken gir oss mange hjelpekilder som hjelper oss å gjøre tempel- og
slektshistorisk arbeid.

Forklar at Kirken gir oss mange hjelpekilder til å gjøre tempel- og slektshistorisk
arbeid. Dette innbefatter:

a. Medlemsveiledning i tempelarbeid og slektshistorie (34697 170).

b. Skjemaer for slektshistorie (f.eks. anetavler og familiegruppeark).

c. Dataprogrammer.

d. Opplysninger på internett.

e. Slektshistoriske sentre (du kan gjerne finne ut hvor det nærmeste er).

Vis noen eksemplarer av Medlemsveiledning til tempelarbeid og slektshistorie og et
skjema for slektshistorie, og forklar hvordan klassens medlemmer kan få tak i
dem. Hvis du har bedt menighetens eller grenens slektshistoriske konsulent om
å fortelle klassens medlemmer om disse hjelpekildene, lar du ham eller henne
gjøre dette nå (se «Forberedelse», punkt 3). Påse at klassens medlemmer forstår
at de kan delta i tempel- og slektshistorisk arbeid selv om de ikke har tilgang til
disse hjelpemidlene.

Konklusjon Gi uttrykk for hva du føler for betydningen av å delta i tempel- og slektshisto-
risk arbeid. Oppfordre klassens medlemmer til ydmykt å bestemme seg for
hvordan de skulle delta i dette arbeidet nå. Etter Åndens påvirkning bærer du
vitnesbyrd om sannhetene som er drøftet i leksjonen.

Enda en 
undervisningsidé Du kan gjerne bruke følgende idé for å supplere forslaget til leksjonsopplegg.

Aktivitet for klassens medlemmer

Få tak i nok eksemplarer av et gyldig skjema for slektshistorie, f.eks. anetavle
eller familiegruppeark, til at du kan gi ett til hvert klassemedlem. Du kan få tak
i disse skjemaene hos prestedømsledere eller slektshistorisk konsulent.

Gi hvert klassemedlem et skjema som en del av leksjonen. Hvis det er tid til
det, kan du dele ut penner eller blyanter og be dem begynne å fylle ut skjemaet
i klassen. Hvis det ikke er tid, oppfordrer du klassens medlemmer til å fylle ut
skjemaet hjemme.
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Formål Å inspirere klassens medlemmer til å være med på å bringe evangeliet ut til hele
verden og styrke nye konvertitter.

Forberedelse 1. Studer ydmykt følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 1:4–5, 30; 65; 88:81; 109:72–74.

b. Vår arv, side 115–117, 124–125.

2. Les gjennom stoffet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Planlegg hvordan du kan henvise til dette under gjennomgåelsen.

3. Be noen klassemedlemmer forberede seg på å oppsummere følgende opplys-
ninger fra Vår arv:

a. Misjonærarbeidet under president David O. McKays ledelse (side 115–117).

b. President Spencer W. Kimballs tale til Kirkens regionalrepresentanter (siste
avsnitt på side 124 og første på side 125).

4. Du kan gjerne be en eller to i klassen som er konvertitter, om kort å fortelle
hva de følte som nye medlemmer av Kirken. Be dem fortelle hvordan andre
medlemmer hjalp dem. De kan også foreslå hvordan andre medlemmer
kunne ha vært mer hjelpsomme.

Forslag til 
leksjonsopplegg 

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

Skriv følgende på tavlen før klassen:

• Hvilke av disse områdene tror dere fikk besøk av misjonærer de første 20 år
etter at Kirken var organisert?

England Tyskland Samoa

Tahiti Tonga New Zealand

Australa Tyrkia Syd-Amerika

Island Mexico Frankrike

Italia Tsjekkoslovakia Hawaii

Sveits Kina

Oppmerksom-
hetsvekker
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President Spencer W. Kimball sa: «Når jeg leser Kirkens historie, blir jeg slått av
den dristighet de første brødre la for dagen da de dro ut i verden. Det virket som
de fant en utvei . . . Så tidlig som i 1837 var De tolv apostler i England og kjempet
mot Satan. De var på Tahiti i 1844, i Australia i 1851, på Island i 1853, i Italia i
1850, og i 1850 befant de seg også i Sveits, Tyskland, på Tonga, i Tyrkia, Mexico,
Tsjekkoslovakia, Kina, Samoa, New Zealand, Syd-Amerika, Frankrike og på Hawaii
. . . En stor del av dette første proselytteringsarbeidet ble gjort mens lederne ennå
var i ferd med å krysse Rocky Mountains, så sine frø og bygge opp sine hjem.
Dette er virkelig tro.» («Gå ut i all verden», Lys over Norge, nov. 1974, s. 445.)

Understrek at fra gjenopprettelsens første tid har Kirkens ledere prøvd å
oppfylle påbudet om å bringe evangeliet ut til hele verden. President Kimball
uttrykte sin tillit til at vi kan fortsette å gjøre dette: «Jeg mener . . . at når vi har
gjort alt som står i vår makt, vil Herren finne en utvei til å åpne dørene. Dette
tror jeg på.» (Se Lys over Norge, nov. 1974, s. 445.)

Forklar at denne leksjonen tar for seg noen måter som evangeliet blir bragt ut i
verden på.

Velg i ydmykhet det stoffet i leksjonen som best dekker klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om opplevelser i forbindelse
med prinsippene i Skriften.

1. Kirken kommer ut fra mørket.

Årets studiekurs har vist hvordan Kirken startet som en liten gruppe mennesker
som var lite kjent. Kirken har nå vokst slik at den har medlemmer i nesten alle land
i verden. Denne dramatiske økningen i medlemsantall og synbarhet må ha vært
vanskelig å forstå i Kirkens første tid med kamp, forfølgelse og fattigdom. Men
Herren åpenbarte sin kirkes strålende fremtid gjennom profeten Joseph Smith.

Be klassens medlemmer lese følgende skriftsteder og drøfte hva hvert av dem
forteller om Kirkens fremtid.

a. L&p 1:30. (De som var kalt av Gud til å lede hans kirke, skulle ha makt til å
lede den frem ut av mørke.)

b. L&p 65:1–6. (Evangeliet skal rulle frem til det har fylt hele jorden. De som
mottar det, vil være beredt til Frelserens annet komme.)

c. L&p 109:72–74. (Kirken skal fylle hele jorden. Den skal komme ut fra
ørkenen og «skinne . . . klar som solen».)

Profeten Joseph Smith uttalte: «Ingen vanhellig hånd kan hindre verket i å rulle
frem. Forfølgelser kan rase, mobber kan slå seg sammen, hærer kan samle seg,
baktalelser kan ærekrenke, men Guds sannhet vil gå frem, djervt, edelt og
uavhengig, inntil det har gjennomsyret ethvert kontinent, gjestet ethvert
himmelstrøk, feiet over alle land og lydt i hvert øre, inntil Guds hensikt er
oppfylt og den store Jehova skal si at arbeidet er utført.» (History of the Church,
4:540. Sitert i Lys over Norge, juli 1996, s. 74.)

• På hvilke måter kommer Kirken ut av mørket over hele verden?

Diskusjon
og anvendelse
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2. Profeter i nyere tid har utfordret oss til å bringe evangeliet til hele
verden.

Forklar at en viktig måte som Kirken går fremover på over verden, er gjennom
hvert medlems misjonærinnsats. Profeter i nyere tid har utfordret oss til å gjøre
en større innsats for å forkynne evangeliet som medlem-misjonærer og heltids-
misjonærer.

President David O. McKay ble kjent for sitt ordtak «Hvert medlem en misjo-
nær». Be det klassemedlemmet som har fått oppdraget, fortelle om misjonærar-
beidet under president McKay (Vår arv, side 115–117).

Senere ba president Spencer W. Kimball Kirkens medlemmer forlenge sine steg i
misjonærarbeidet og oppfordret dem til å be om at nasjonenes dører skulle bli
åpnet for evangeliets forkynnelse, og til å øke antallet av godt forberedte misjo-
nærer, slik at vi kunne gå gjennom de dørene. Be det klassemedlemmet som har
fått oppdraget, fortelle om president Kimballs tale til regionalrepresentantene
(Vår arv, siste avsnitt på side 124 og første på side 125). Forklar at president
Kimballs visjon om hvordan misjonærarbeidet skulle merkes over hele jorden,
nå er i ferd med å virkeliggjøres.

President Gordon B. Hinckley forkynte at hver enkelt av oss har ansvar for å
iverksette denne visjonen om at evangeliet fyller jorden:

«Hva så med fremtiden, hva med årene som ligger foran oss? Det ser virkelig
lovende ut. Folk begynner å kjenne oss som det vi er og for de verdinormer vi
følger . . .

Hvis vi vil gå fremover og aldri tape av syne vårt mål, aldri tale nedsettende om
noen og etterleve de store prinsipper vi vet er sanne, vil denne sak rulle videre
i majestet og kraft for å fylle jorden. Dører som nå er lukket for evangeliets
forkynnelse, vil bli åpnet. Den allmektige må, om nødvendig, kanskje ryste
nasjonene for å ydmyke dem og få dem til å lytte til den levende Guds tjenere.
Alt som er nødvendig, vil skje.

De store utfordringer vi står overfor, og nøkkelen til verkets suksess beror på
deres trofasthet som kaller seg siste-dagers-hellige.» (Lys over Norge, jan. 1998,
s. 69–70.)

• Hvordan blir disse profetiene om at evangeliet skal fylle jorden, oppfylt?

3. «Hvert medlem en misjonær.»

• Les L&p 1:4–5 og 88:81 sammen med klassen. Hva sier disse versene oss om
vårt ansvar for å forkynne evangeliet?

• Hva kan vi alle gjøre for å hjelpe til i misjonærarbeidet? (Bruk følgende
opplysninger for å drøfte eller tilføye noe til medlemmenes svar. Skriv over-
skriftene på tavlen mens dere drøfter dem.)

Forberedelse til heltidsmisjon

• Hvordan kan vi forberede oss til å reise på heltidsmisjon? Hvorfor er det
viktig at vi forbereder oss før vi blir kalt?

President Spencer W. Kimball sa: «Når jeg ber om misjonærer, ber jeg ikke
om misjonærer uten vitnesbyrd eller uverdige misjonærer. Jeg ber om at vi
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begynner tidligere og gir våre misjonærer i alle grener og menigheter verden
over bedre opplæring . . . De unge [skulle] forstå at det er et stort privilegium å
reise på misjon, og at de må være friske, fysisk, mentalt og åndelig, og at
‘Herren ikke se på synd og på noen som helst måte samtykke i den’ [L&p 1:31].»
(Se «Gå ut i all verden», Lys over Norge, nov. 1974, s. 445.)

• Hvordan kan foreldre og andre voksne hjelpe unge til å forberede seg til å
reise på heltidsmisjon? (Svarene kan innbefatte å lære dem å være verdige og
forberedt til misjonskallet i riktig tid, fortelle dem om misjonsopplevelser,
undervise dem om misjonærarbeidets gleder og velsignelser, fortelle historier
om egen eller forfedres omvendelse, starte et misjonærfond for dem og lære
dem å arbeide hardt.)

• Hvilke utfordringer har de unge når de forbereder seg til å reise på heltidsmi-
sjon? Hvordan kan de overvinne disse utfordringene? Hvilke utfordringer har
eldre medlemmer når de gjør forberedelser til å være heltidsmisjonærer?
Hvordan kan de overvinne disse utfordringene?

Reis på heltidsmisjon

• Hvem skulle utføre en heltidsmisjon?

Alle verdige unge menn i alderen 19 til og med 25 år, som er i stand til det,
skulle reise på heltidsmisjon. Heltidsmisjon er et prestedømsansvar for disse
unge mennene. Kvinner som er 21 år og eldre, kan også anbefales å reise på
heltidsmisjon hvis de ønsker det. Eldre ektepar oppfordres også til å reise på
misjon når de er i stand til det. Alle misjonærer må være verdige.

Eldste David B. Haight i De tolvs quorum har gitt følgende råd: «Målet for
ethvert ektepar i Kirken som fysisk sett er i stand til det, skulle være det
samme som for enhver 19 år gammel ung mann i Kirken, nemlig å reise på
misjon. Ingen kan være et finere eksempel eller bære et edlere vitnesbyrd enn
det foreldre gjennom sitt misjonærarbeid i modne år formidler til sine barn
og barnebarn.» (Se Lys over Norge, juli 1987, s. 54.)

Støtt heltidsmisjonærer

• Hvordan kan vi støtte misjonærer som virker nå? (Svarene kan innbefatte å
huske dem i våre bønner, skrive oppmuntrende brev og gi bidrag til menig-
hetens eller grenens misjonærfond eller det generelle misjonærfond. Vi kan
støtte misjonærer som virker i vårt område, ved å hjelpe dem å finne og
undervise undersøkere og gi annen hjelp.)

President Gordon B. Hinckley sa: «Mine brødre og søstre, vi kan la misjonæ-
rene prøve å gjøre det alene, eller vi kan hjelpe dem. Hvis de gjør det alene,
vil de banke på dører dag etter dag, og høsten vil bli mager. Eller vi kan som
medlemmer hjelpe dem med å finne og undervise undersøkere.» («Finn
lammene, fø fårene», Liahona, juli 1999, s.120.)

Forkynn evangeliet ved vårt liv

• Hvorfor er det viktig at vi forkynner evangeliet for andre ved vårt liv? Hvilke
opplevelser har dere hatt i forbindelse med å forkynne evangeliet for andre?

• Hvorfor er vi noen ganger redde for å fortelle om evangeliet? Hvordan kan vi
overvinne denne frykten?
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• Ble noen av dere påvirket til å slutte dere til Kirken på grunn av et medlems
eksempel og vennskapsfremmende arbeid? Hvordan påvirket dette medlem-
mets handlinger dere?

• På hvilke måter kan vi fortelle andre om evangeliet som en del av vårt
daglige liv? (Svarene kan innbefatte følgende.)

a. Være et godt eksempel for familiemedlemmer, naboer og venner.

b. Gi bort Mormons bok.

c. Gi misjonærene navn på interesserte personer.

d. Fortelle andre hva du føler for evangeliet.

e. Invitere andre med til Kirkens aktiviteter, møter og temakvelder.

f. Invitere folk til familiens hjemmeaften og aktiviteter i nabolaget.

g. Oppfordre personer som er interessert i genealogi, til å besøke et slektshis-
torisk senter.

h. Invitere noen til et dåpsmøte.

President Spencer W. Kimball sa: «Jeg synes det ser ut til at Herren valgte sine
ord med omhu da han sa [at evangeliet måtte forkynnes for] ‘alle folkeslag’,
‘ethvert land’, ‘like til jordens ende’, ‘enhver tunge’, ‘ethvert folkeslag’, ‘enhver
sjel’, ‘all verden’ og ‘mange land’. Det er ingen tvil om at disse ordene er betyd-
ningsfulle . . . Jeg undres om vi gjør alt vi kan. Er vi tilfreds med den måten vi
underviser hele verden på? . . . Er vi forberedt på å forlenge våre steg? Å utvide
vår visjon?» (Se Lys over Norge, nov. 1974, s. 444–445).

• På hvilke måter kan vi alle forlenge våre steg når vi prøver å dele evangeliet
med andre i vårt daglige liv?

President Kimball sa også: «Det vi må gjøre, og det som er vårt store kall, er å
bringe denne verdens mennesker forståelsens lys som kan lyse opp veien for
dem ut av dunkelhet og mørke og inn til evangeliets glede, fred og sannheter.
Jeg tror at vi ikke må bli trette av å gjøre godt. Jeg tror at det igjen er tid for oss
til å spørre oss selv: Hva kan jeg gjøre for å hjelpe til med å bringe evangeliet
til andre og til verdens innbyggere?» (Se «Gjør vi alt vi kan?» Lys over Norge,
juni 1983, s. 4–5.)

President Hinckley har anmodet enhver prestedømsbærer om å godta ansvaret
og være et eksempel når det gjelder å finne og drive vennskapsfremmende
arbeid med undersøkere. Han har bedt om at dette emnet må bli drøftet på
nadverdsmøtene av og til. Han har også bedt om at møter i prestedømmet, i
Hjelpeforeningen, Unge kvinner, Primær, menighetsråd og stavsråd brukes til å
planlegge hvordan vi kan finne undersøkere og drive vennskapsfremmende
arbeid med dem. (Liahona, juli 1999, s.121.)

4. Det er vårt vedvarende ansvar å gi nye konvertitter næring.

Skriv følgende uttalelse på tavlen: «Enhver undersøker som er verdig til dåp,
blir en konvertitt som er verd å frelse» (Gordon B. Hinckley, Liahona, juli 1999,
s. 123). Forklar at det hvert år bringes hundretusener konvertitter inn i Kirken.
Disse nye medlemmene trenger å næres og styrkes av oss alle.

• Hvorfor er det noen ganger vanskelig for nye konvertitter å holde seg aktive
i Kirken?
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President Gordon B. Hinckley har sagt: «Det er ikke lett å bli medlem av
denne kirken. Som oftest innebærer det at man må legge av gamle vaner,
forlate gamle venner og forbindelser, og tre inn i et nytt samfunn som er
annerledes og noe krevende.» (Lys over Norge, juli 1997, s. 47.)

• Hva kan nye konvertitter gjøre for å styrke seg selv? Hva kan andre medlem-
mer gjøre for å styrke nye konvertitter? Hvordan har dere sett medlemmer
gjøre dette effektivt?

President Hinckley har sagt at «enhver ny konvertitt trenger tre ting:

1. En venn i Kirken som han stadig kan henvende seg til, som vil stå ved
hans side, som vil besvare hans spørsmål, som vil forstå hans problemer.

2. En oppgave. Aktivitet er det geniale ved denne kirken. Det er prosessen vi
vokser ved. Tro og kjærlighet til Herren er som musklene i armen min. Hvis
jeg bruker dem, blir de sterkere. Hvis jeg legger dem i en fatle, svekkes de.
Enhver ny konvertitt fortjener en ansvarsoppgave . . .

3. Enhver konvertitt må tilføres næring gjennom Guds gode ord (Moroni
6:4). Det er tvingende nødvendig at han eller hun knyttes til et prestedøms-
quorum eller Hjelpeforeningen, Unge kvinner, Søndagsskolen eller Primær.
Han eller hun må oppmuntres til å komme på nadverdsmøtet.» (Liahona,
juli 1999, s.122.)

Hvis du har bedt noen klassemedlemmer om å fortelle hva de følte da de var nye
medlemmer av Kirken, ber du dem gjøre det nå (se «Forberedelse», punkt 4).

Konklusjon Understrek at Herren veileder sin kirke og åpner for at evangeliet kan bringes til
hele jorden. Oppfordre klassens medlemmer til å forlenge sine steg mens de forbe-
reder seg til heltidsmisjon og til å fortelle om evangeliet til mennesker rundt seg.
Oppfordre dem også til å gi næring til og styrke nye medlemmer. Etter Åndens
påvirkning bærer du vitnesbyrd om sannhetene som er drøftet i leksjonen.

Enda en 
undervisningsidé Du kan gjerne bruke følgende idé for å supplere forslaget til leksjonsopplegg.

Video: Et banner for nasjonene

Hvis videokassetten Et banner for nasjonene (56980 170) er tilgjengelig, kan du
overveie å vise et segment av den som del av leksjonen. Denne presentasjonen
inneholder den inspirerende historien om Kirkens vekst i Europa, på Stillehavs-
øyene, Latin-Amerika, Asia og Afrika. Den avsluttes med bilder av templer og
mennesker fra hele verden som synger salmen «Tro i hvert et steg».

Fordi videokassetten varer i 60 minutter, kan du ikke vise hele videoen i
klassen. Men når du ser gjennom den på forhånd, kan du finne et segment som
vil være spesielt inspirerende for klassen din.
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Formål Å vise klassens medlemmer at Herren fortsetter å lede Kirken gjennom åpenba-
ring til profeter, seere og åpenbarere i de siste dager.

Forberedelse 1. Studer ydmykt følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 1:38, 68:1–4, 84:109–110, 107:25, 34, 93–98, 132:8.

b. Offisiell erklæring 2 (side 297–299 i Lære og pakter).

c. Vår arv, side 117–118, 125–127.

2. Les gjennom stoffet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Planlegg hvordan du kan henvise til dette under gjennomgåelsen.

3. Be noen i klassen om å være forberedt på å oppsummere følgende fra Vår arv:

a. Det som står om Kirkens korrelasjonsprogram (siste avsnitt på side 117 og
de to første avsnittene på side 118).

b. Beretningen om åpenbaringen som ga prestedømmets velsignelser til alle
verdige mannlige medlemmer av Kirken (side 125–127).

Forslag til 
leksjonsopplegg 

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

Fortell følgende historie, som president Harold B. Lee fortalte:

«Eldste John A. Widtsoe i De tolvs råd fortalte en gang om en samtale han
hadde hatt med en gruppe stavsfunksjonærer. I løpet av samtalen var det en
som spurte ham: ‘Bror Widtsoe, hvor lenge er det siden Kirken har mottatt
en åpenbaring?’ Bror Widtsoe gned seg på haken og svarte: ‘Å, sannsynligvis
siden torsdag.’» (Stand Ye in Holy Places [1974], s.132–33.)

President Spencer W. Kimball erklærte at Kirken fortsatt ledes ved åpenbaring:

«Vi vitner for verden at åpenbaring fortsetter, og at Kirkens hvelv og arkiver inne-
holder disse åpenbaringene, som kommer måned etter måned og dag etter dag.
Vi vitner også om at det siden 1830, da Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble
organisert, er og vil fortsette å være så lenge tiden består, en profet, som Gud og
hans folk har anerkjent, og som vil fortsette å forklare Herrens sinn og vilje . . .

Hvis man venter noe oppsiktsvekkende, er man kanskje ikke helt oppmerksom
på den stadige kommunikasjon som åpenbares. Jeg sier i den største ydmykhet,
men også med den kraft og styrke som ligger i min sjels brennende vitnesbyrd, at
fra gjenopprettelsens profet til profeten i vårt eget år er kommunikasjonslinjen
uavbrutt, myndigheten er kontinuerlig, og et lys, klart og gjennomtrengende,
fortsetter å skinne. Lyden fra Herrens røst er en sammenhengende melodi og en

Oppmerksom-
hetsvekker 
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tordenlignende appell. I nesten halvannet århundre har det ikke vært noen avbry-
telse.» (Conference Report, apr. 1977, s.115, eller Ensign, mai 1977, s. 78.)

Understrek at president Kimballs uttalelse fortsatt gjelder i dag. Himlene er
åpne, og Herren fortsetter å åpenbare sin vilje til profeter i de siste dager.

Velg i ydmykhet det stoffet i leksjonen som best dekker klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om opplevelser i forbindelse
med prinsippene dere drøfter.

Les L&p 1:38 og 68:1–4 sammen med klassen. Understrek at medlemmene av
Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum er profeter, seere og åpen-
barere i de siste dager. De fortsetter å motta åpenbaring for å lede Kirken. Deres
veiledning er «Herrens vilje, . . . Herrens sinn, . . . Herrens ord, . . . Herrens røst og
Guds kraft til frelse» (L&p 68:4). Forklar at denne leksjonen omhandler noen
eksempler på fortsatt åpenbaring for å lede Kirken.

1. Kirkens korrelasjon

Be det klassemedlemmet som har fått oppdraget, oppsummere opplysningene
om Kirkens korrelasjonsprogram i Vår arv, fra det nederste avsnittet på side 117
og de to første avsnittene på side 118. Understrek at Kirkens korrelasjonspro-
gram ble satt igang og fortsetter å fungere i dag gjennom åpenbaring fra Herren
til hans profeter.

Forklar at hensikten med Kirkens korrelasjonsprogram er å bevare «Guds riktige
vei» (Jakobs bok 7:7). Det tar til syvende og sist sikte på å bidra til å fullføre
Kirkens misjon, som er å innby alle mennesker til å komme «til Kristus og bli
fullkommengjort i ham» (Moroni 10:32, se også L&p 20:59).

Det første presidentskap og De tolvs quorum overvåker Kirkens korrelasjonspro-
gram. Dette omfatter:

a. Å beholde ren lære.

b. Å legge vekt på betydningen av familien og hjemmet.

c. Å legge alt arbeid i Kirken under prestedømmets ledelse.

d. Å etablere godt samarbeid mellom Kirkens organisasjoner.

e. Å oppnå enhet og orden i Kirken.

f. Å sikre at Kirkens programmer og materiell er enkelt.

Eldste Bruce R. McConkie i De tolvs quorum sa at korrelasjon er en prosess
«hvor vi tar alle Kirkens programmer, fokuserer på dem under ett, lager én
pakke av dem, driver dem som ett program, involverer alle Kirkens medlemmer
i driften – og gjør alt under prestedømmets ledelse» (Let Every Man Learn His
Duty [brosjyre, 1976], s. 2).

Bruk følgende materiell for å drøfte hvordan Kirkens korrelasjonsprogram er til
velsignelse for oss. Skriv overskriftene på tavlen mens dere drøfter dem.

Familiens betydning

Korrelasjonsprogrammet har understreket betydningen av familien på mange
måter. En måte er at familiens hjemmeaften-program ble etablert. Foreldre skal
avholde en ukentlig familiens hjemmeaften for å undervise og styrke familien
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sin. Mandag kveld er avsatt til familiens hjemmeaften over hele Kirken og
skulle være fri for møter og aktiviteter i Kirken.

• Hvordan har familiens hjemmeaften påvirket dere? Hva har dere gjort for at
familiens hjemmeaftener skal bli vellykket?

Korrelasjonsprogrammet har også understreket betydningen av familien ved å
klargjøre hvilken rolle Kirkens organisasjoner, programmer og aktiviteter har
i forhold til familien. I Kirkens instruksjonshåndbok står det:

«Det viktigste sted for undervisning og lederskap i evangeliet er familien og
hjemmet (se Mosiah 4:14–15, L&p 68:25–28) . . . Quorum, hjelpeorganisasjoner,
programmer og aktiviteter i Kirken skulle styrke og støtte familien. De skulle
styrke de evangeliesentrerte familieaktivitetene, ikke konkurrere med dem.»
(Bok 2–Ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene, s. 299.)

• Hvorfor er det viktig å forstå at Kirkens hjelpeorganisasjoner, programmer og
aktiviteter er til for å støtte familien? Hvordan har Kirkens organisasjoner og
aktiviteter styrket deg og din familie?

Korrelasjonsprogrammet understreker også at Kirkens programmer og aktivite-
ter ikke skulle gjøre unødvendig krav på Kirkens medlemmers innsats, tid eller
andre ressurser.

Driften av Kirkens hjelpeorganisasjoner

En viktig rolle korrelasjonsprogrammet har, er å forene og koordinere Kirkens
hjelpeorganisasjoner – Hjelpeforeningen, Unge menn, Unge kvinner, Primær
og Søndagsskolen. I mange år var disse organisasjonene nokså uavhengige. På
generalplan i Kirken hadde noen sine egne tidsskrifter, fond og konferanser.
Etterhvert som de vokste, ble de stadig mer komplekse, og det forekom ofte
unødig dobbeltarbeid i deres programmer og materiell.

Gjennom korrelasjonsprogrammet har slikt dobbeltarbeid blitt redusert. Det
har også blitt lagt vekt på at hjelpeorganisasjonene virker under veiledning av
prestedømsledere. I en menighet, for eksempel, virker alle disse organisasjonene
under biskopsrådets veiledning.

• Hvorfor er det viktig å forene og koordinere arbeidet til hjelpeorganisasjo-
nene i menigheten? Hvordan har dere sett at disse organisasjonene har
kunnet arbeide mer effektivt fordi de har koordinert arbeidet?

Utarbeidelse av Kirkens publikasjoner

Forklar at Kirkens publikasjoner, som f.eks. leksjonsbøker og Kirkens tidsskrifter,
blir utgitt for å hjelpe medlemmene å lære og etterleve Jesu Kristi evangelium.
Korrelasjonsprogrammet bidrar til å sikre at dette materiellet er basert på Skrif-
ten, er nøyaktig doktrinært sett og passer for dem det er beregnet på. Alt som
Kirken utgir, blir planlagt, utarbeidet, gjennomlest og iverksatt under ledelse av
Det første presidentskap og De tolvs quorum.

Ett resultat av korrelasjonsprogrammet når det gjelder Kirkens publikasjoner, er
at klasser for voksne og unge i Evangeliets lære og de fleste Primær-klassene
studerer den samme av Skriftens bøker gjennom året. Dette kan oppmuntre til
og lette samtaler om Skriften i hjemmet.
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• Hvordan kan leksjoner som holdes i kirken, støtte foreldres innsats for å
undervise barna hjemme?

Hjemmeundervisning

Les L&p 20:53–55 sammen med klassen. Forklar at besøk i hjemmene av preste-
dømsbærere har vært en del av Kirken helt siden profeten Joseph Smiths tid. Som
en del av korrelasjonsprogrammet ble det lagt fornyet vekt på disse besøkene i
1960-årene, og de ble kalt hjemmeundervisning. Hjemmeundervisning er fortsatt
et viktig ansvar for lærere, prester og bærere av Det melkisedekske prestedømme.

• Hva er formålet med hjemmeundervisning? Hvilke opplevelser har vist dere
betydningen av hjemmeundervisning?

For å avslutte omtalen av Kirkens korrelasjonsprogram leser du L&p
84:109–110 og 132:8 sammen med klassen.

• På hvilke måter hjelper Kirkens korrelasjonsprogram oss med å oppfylle disse
ordene?

• Hva kan vi gjøre enkeltvis og i våre kall i Kirken for å anvende prinsippene
for korrelasjon i Kirken?

2. Åpenbaringen som gir prestedømmets velsignelser til alle verdige
mannlige medlemmer av Kirken

Forklar at i juni 1978 kunngjorde president Spencer W. Kimball en åpenbaring
som ga prestedømmets velsignelser til alle verdige mannlige medlemmer av
Kirken. Be det klassemedlemmet som har fått oppdraget, om å oppsummere
beretningen om denne åpenbaringen i Vår arv, side 125–127.

• Les Offisiell erklæring 2 sammen med klassen. Hvordan har denne åpenba-
ringen vært en velsignelse for Kirken?

• Hva kan vi lære av den prosessen president Kimball gikk gjennom før han
mottok denne åpenbaringen? (Se Vår arv, side 126.)

3. Nye siste-dagers-hellige utgaver av Skriften

Forklar at Kirken i 1979, etter mange års omhyggelig arbeid under ledelse av Det
første presidentskap og De tolvs quorum, utga en siste-dagers-hellig utgave av
Bibelen på engelsk. Denne utgaven av Bibelen har den samme teksten som den
engelske kong Jakobs versjon, men den inneholder spesielle studiehjelpemidler,
slik som Topical Guide [Emneregister], Bible Dictionary [Bibel-ordbok] og fotno-
ter som viser til vers i andre av Skriftens bøker og til utdrag fra Joseph Smiths
oversettelse av Bibelen på engelsk.

I 1981 utga Kirken en ny engelsk utgave av trippelkombinasjonen (Mormons
bok, Lære og pakter og Den kostelige perle i ett bind), med flere fotnoter og
utvidet register.

• Les Esekiel 37:15–19 sammen med klassen. Forklar at «Judas stav» er Bibelen
og Efra’ims stav er Mormons bok. Hvordan bidrar de nye utgavene av Skrif-
ten til at Bibelen og Mormons bok «blir til ett i din hånd»?

Forklar at mange fotnoter i den engelske bibel viser til skriftsteder i Mormons
bok, og mange fotnoter i Mormons bok viser til skriftsteder i Bibelen. Eldste

246



Boyd K. Packer i De tolvs quorum sa: «Judas stav eller opptegnelse – Det
gamle og Det nye testamente – og Efra’ims stav eller opptegnelse – Mormons
bok, som er et annet testamente om Jesus Kristus – er nå flettet sammen på
en slik måte at når dere studerer den ene, blir dere trukket til den andre. Når
dere henter lærdom fra den ene, blir dere opplyst av den andre. De er i
sannhet ett i vår hånd.» (Lys over Norge, april 1983, s.102.)

Bruk noen minutter til å vise klassens medlemmer studiehjelpemidlene i de
siste-dagers-hellige utgavene av Skriften (du kan gjerne bruke punkt 2 under
Flere undervisningsidéer). Still deretter følgende spørsmål:

• Hvordan har dere brukt studiehjelpemidlene i Skriften? Hvordan har disse hjel-
pemidlene hjulpet dere i deres skriftstudium? På hvilke måter tror dere Kirken
har blitt velsignet på grunn av de siste-dagers-hellige utgavene av Skriften?

Kort tid etter at disse utgavene var blitt trykt, profeterte eldste Boyd K.
Packer: «Etter som årene går, vil disse utgavene av hellig skrift frembringe
nye generasjoner av trofaste kristne som kjenner den Herre Jesus Kristus og
som ønsker å adlyde hans vilje . . . For dem vil åpenbaringene bli klargjort
som aldri før i verdens historie. I deres hånd legges nå Josefs og Judas staver.
De vil tilegne seg en kunnskap om evangeliet som overgår det deres forfedre
kunne oppnå. De vil få et vitnesbyrd om at Jesus er Kristus, og være i stand
til å forkynne ham og forsvare ham.» (Lys over Norge, april 1983, s.102.)

Under generalkonferansen i april 1995 sa president Gordon B. Hinckley noe
som viser at eldste Packers ord går i oppfyllelse: «Jeg ser tilbake på min egen
ungdom. Hverken unge menn eller unge kvinner leste stort i Skriften på den
tiden. Hvilken fantastisk forandring som er inntruffet! En ny generasjon
vokser frem som er kjent med Herrens ord.» (Lys over Norge, juli 1995, s. 89.)

4. Flere quorumer for De sytti

Forklar at etter som Kirken vokser, har Herren åpenbart hvordan Kirkens hoved-
administrasjon skulle forandres for å dekke behovene til medlemmer over hele
verden. Disse forandringene har vært spesielt tydelige i organiseringen av flere
quorumer for De sytti.

• Les L&p 107:25, 34 sammen med klassen. Hva er De syttis ansvarsoppgaver?

Forklar at i mange år var det bare syv av Kirkens generalautoriteter som virket
som syttier. De utgjorde De syttis første råd. I 1975 ble flere kalt. De virket i De
syttis første quorum. I 1989 skjedde en nok utvidelse da De syttis annet quorum
ble tilføyd.

I april 1995 kunngjorde president Gordon B. Hinckley at nye lokale embeds-
menn ville bli kalt som områdeautoriteter. De skulle virke i en periode på
omtrent seks år. (Se Lys over Norge, juli 1995, s. 55.)

I 1997 kunngjorde president Hinckley at områdeautoritetene ville bli ordinert til
syttier og danne De syttis tredje, fjerde og femte quorumer. Til forskjell fra sytti-
ene som er generalautoriteter, virker områdeautoritet-syttiene i områdene hvor
de bor, og fortsetter i sitt nåværende yrke. (Se Lys over Norge, juli 1997, s. 5–6.)

• Les L&p 107:93–97 sammen med klassen. Hvordan stemmer organiseringen
av flere quorumer for syttier med instruksjonene i denne åpenbaringen?
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• Hvordan tror dere kallet av områdeautoritet-syttier vil hjelpe Kirken etter
hvert som den vokser?

President Hinckley sa om opprettelsen av flere quorumer for syttiene: «Når
disse respektive quorumer nå er på plass, har vi etablert et mønster hvorved
Kirken kan vokse til en hvilken som helst størrelse, med en organisasjon av
områdepresidentskaper og områdeautoritet-syttier, som er valgt fra hele
verden og arbeider der det er behov. Herren våker over sitt rike. Han inspire-
rer dets ledere til å ha omsorg for dets stadig økende antall medlemmer.»
(Lys over Norge, juli 1997, s. 6.)

Konklusjon Hvis du ikke har brukt oppmerksomhetsvekkeren, kan du lese uttalelsen av
president Spencer W. Kimball på side 243–44. Legg spesielt merke til president
Kimballs vitnesbyrd om at «lyden fra Herrens røst [til hans profeter] er en
sammenhengende melodi og en tordenlignende appell». Gi uttrykk for din
takknemlighet for Herrens veiledning gjennom profeter i de siste dager.

Etter Åndens påvirkning bærer du vitnesbyrd om sannhetene som er drøftet i
leksjonen.

Flere
undervisningsidéer Du kan gjerne bruke en eller begge følgende idéer for å supplere forslaget til

leksjonsopplegg.

1. Video: «Åpenbaringen om prestedømmet»

Hvis Lære og pakter og Kirkens historie – Videopresentasjoner (56912 170) er
tilgjengelig, kan du overveie å vise «Åpenbaringen om prestedømmet», 
et 7-minutters segment, i den andre delen av leksjonen.

2. Aktivitet for å oppmuntre til å gjøre bruk av Skriftens emneregistre

Bruk følgende aktivitet for å hjelpe klassens medlemmer til å benytte Skriftens
emneregistre:

Be klassens medlemmer lukke bøkene sine (Skriften). Be dem så nevne så mange
skriftstedhenvisninger de kan om to eller tre forskjellige emner i evangeliet som
det står mange henvisninger til i Skriftens emneregistre. Du kan for eksempel
be dem nevne henvisninger til ydmykhet, lydighet og Den hellige ånds gave.
Når de ikke kan nevne flere henvisninger, ber du dem finne de samme emnene
i registrene. Les noen få av skriftstedene som er oppført under disse emnene.

Når dere har gjort denne aktiviteten, ber du klassens medlemmer slå opp i
emneregisteret til Mormons bok og se hvor mye som er oppført om Kristus.
Mens de undersøker disse henvisningene, kan du gjerne lese en uttalelse av
president Boyd K. Packer i De tolvs quorum fra «Kristi fredelige etterfølgere»
i Lys over Norge, des. 1998, s. 20.
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å ta på seg Guds fulle rustning for å beskytte seg
i kampen mot det onde.

Forberedelse 1. Studer ydmykt skriftstedene i denne leksjonen.

2. Les gjennom stoffet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Planlegg hvordan du kan henvise til dette under gjennomgåelsen.

3. Hvis du underviser ungdom, ber du noen klassemedlemmer forberede seg på
å oppsummere det som står under noen av eller under alle følgende emner
i Til styrke for ungdom (36550 170):

a. «Seksuell renhet» (side 26–28).

b. «Påkledning og opptreden» (side 14–16).

c. «Underholdning og media (side 17–19).

d. «Musikk og dans» (side 20–21).

e. «Ærlighet» (side 31)

f. «Språk» (side 22–23).

Forslag til 
leksjonsopplegg 

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

Tegn en strekfigur som skal forestille en person, på tavlen, som vist nedenfor. Tegn
deretter flere piler som peker mot figuren, og som kommer fra mange kanter.

Forklar at Skriften noen ganger omtaler fristelser som «motstanderens brennende
piler» (L&p 3:8. Se også Efeserbrevet 6:16, 1. Nephi 15:24, L&p 27:17). Denne

Oppmerksom-
hetsvekker 
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leksjonen omhandler noen av disse fristelsene og «rustningen» vi kan ha på oss
for å beskytte oss mot dem.

Velg i ydmykhet det stoffet i leksjonen som best dekker klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassens medlemmer til å drøfte hvordan de kan anvende
disse prinsippene.

1. Ta på deg Guds fulle rustning.

• Les L&p 76:25–28 og Moses 4:3 sammen med klassen. Hvem var lederne for
de to kreftene som var innblandet i striden i himmelen, og hva var deres
hensikter? Hvordan er vi innblandet i en lignende konflikt på jorden i dag?
(Se L&p 76:29, Moses 4:4.)

• Understrek at Herren ikke har latt oss være forsvarsløse i kampen mot det
onde. Les L&p 27:15–18 sammen med klassen. Hva er Herrens rustning som
beskrives i disse versene? (Skriv følgende punkter på tavlen. Hvis du har
brukt oppmerksomhetsvekkeren, skriver du dem i nærheten av strekteg-
ningen du tegnet.)

Lender ombundet med sannhet

Rettferdighetens brynje

Føtter skodd med den beredskap som fredens evangelium gir

Troens skjold

Frelsens hjelm

Guds ånds sverd og hans ord gjennom åpenbaring

• Hva kan vi gjøre for å ta på oss Guds «fulle rustning»? Hvordan har dere følt
større beskyttelse mot fristelse når dere har bedt? Studert Skriften? Holdt
sabbatsdagen hellig? Reist til templet? Hedret prestedømmet?

• Hvilke konsekvenser kan det ha å bære bare en del av Herrens rustning eller
forsømme å ha den på selv bare for en kort stund?

Eldste Joseph B. Wirthlin i De tolvs quorum har advart oss mot Satan og sagt at
han «søker å finne en brist i rustningen til hver eneste en av oss. Han kjenner
våre svakheter og vet hvordan han skal utnytte dem dersom vi tillater ham å
gjøre det. Vi kan bare forsvare oss mot hans angrep og bedrageri ved å forstå
budene og styrke oss hver dag gjennom bønn og skriftstudium, og ved å følge
de råd som Herrens salvede gir oss.» (Lys over Norge, jan. 1989, s. 30.)

Forklar at resten av denne leksjonen kommer til å dreie seg om tre områder
hvor Satan prøver å utnytte svakheter i vår rustning i dag: kyskhet, ærlighet
og språk.

2. Etterlev kyskhetsloven.

• Hva er Herrens kyskhetslov? (Se L&p 42:22–24, 59:6, 63:16 og følgende
sitater.)

Det første presidentskap har uttalt: «Herrens morallov er avholdenhet
utenfor rettsgyldig ekteskap og trofasthet i ekteskapet. Seksuelle forhold
er kun på sin plass mellom mann og hustru, passende uttrykt innenfor ekte-
skapets bånd. All annen seksuell kontakt, innbefattet utukt, hor og homo-
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seksuell og lesbisk adferd, er syndig.» (Brev fra Det første presidentskap,
14. nov. 1991.)

Eldste Richard G. Scott i De tolvs quorum 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 bevisst å stimulere disse følelsene i din egen kropp.»
(Lys over Norge, jan. 1995, s. 36.)

Hvis du har bedt et klassemedlem oppsummere det som står under «Seksuell
renhet» i Til styrke for ungdom, ber du ham eller henne gjøre det nå.

• Hva er noen av konsekvensene av å bryte kyskhetsloven? (Drøft konsekven-
ser som er åndelige og fysiske, umiddelbare og langsiktige.) Hvordan påvirker
en persons brudd på kyskhetsloven andre?

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
konsekvenser. Sannheten er at umoral er den underliggende årsak til mye av
den lidelse og mange andre problemer som finnes i dag, bl.a. sykdomsepide-
mier, abort, oppløste familier, familier uten far og mødre som selv er barn.»
(Lys over Norge, jan. 1995, s. 74.)

• Hvordan blir vi velsignet når vi retter oss etter kyskhetsloven? (Se
L&p 121:45–46. Svarene kan innbefatte at vi føler større fred og glede, kjær-
lighet til vår ektefelle og andre familiemedlemmer, selvrespekt og respekt
for andre. Det er også nødvendig for oss å holde kyskhetsloven for å bli ledsa-
get av Den hellige ånd, motta prestedømmets ordinanser og delta verdig i
nadverden.) Hvordan kan vår lydighet mot kyskhetsloven påvirke andre?

• Hvordan frister Satan folk til å bryte kyskhetsloven? Hvordan prøver folk å
finne unnskyldninger for å bryte denne loven?

Hvis du har bedt noen i klassen om å oppsummere deler av Til styrke for
ungdom, lar du dem gi følgende oppsummeringer nå: «Påkledning og opptre-
den», «Underholdning og  media» og «Musikk og dans».

President Gordon B. Hinckley har gitt følgende advarsel: «Dere må ikke søke
rundt på Internett for å finne pornografisk stoff. Dere må ikke ringe fjern-
samtaler for å høre på svineri. Dere må ikke leie videofilmer med pornogra-
fisk stoff av noe slag. Sånt uanstendig stoff er ganske enkelt ikke noe for dere.
Hold dere borte fra pornografi som dere ville sky en alvorlig sykdom. Det er
ødeleggende. Det kan bli en vane, og den som begir seg inn på det, klarer
ikke å la det være. Det er vanedannende.» (Lys over Norge, juli 1998, s. 51.)

• Hvordan kan vi beskytte oss mot fristelser til å bryte kyskhetsloven? Hva kan
vi gjøre i våre hjem for å unngå umoralsk innflytelse?

• Kyskhetsloven omfatter renhet i tanke så vel som i gjerning. Hvordan påvir-
kes vi åndelig når våre tanker er urene? (Se L&p 63:16.) Hvordan kan vi jage
bort urene tanker fra vårt sinn?

Eldste Boyd K. Packer i De tolvs quorum rådet oss til å kaste ut uverdige
tanker fra sinnet ved å erstatte dem med «noe oppbyggende i stedet» (Lys
over Norge, april 1978, s. 82). Drøft hvordan vi kan følge dette rådet. Forslag
innbefatter å be om styrke, synge en favorittsalme eller fremsi et favoritt-
skriftsted i vårt sinn eller tenke på vår kjærlighet til familiemedlemmer.
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3. Vær ærlig.

• Hva vil det si å være ærlig?

President James E. Faust har sagt: «Ærlighet er mer enn å la være å lyve. Det
er å si sannheten, tale sannhet, etterleve sannheten og elske sannheten.»
(Lys over Norge, jan. 1997, s. 39.)

Hvis du har bedt et klassemedlem oppsummere det som står under «Ærlig-
het» i Til styrke for ungdom, ber du ham eller henne gjøre det nå.

• Les L&p 42:21, 51:9 og 97:8 sammen med klassen. Hvorfor er det viktig å være
ærlig i alle livets saker? Hva er konsekvensene av å være uærlig? Hvordan blir
vi velsignet når vi er ærlige?

• På hvilke måter blir vi fristet til å være uærlige? Hvordan kan det at vi gir
etter for små fristelser til å være uærlig, gjøre oss mer sårbare for andre fris-
telser? Hvordan kan vi overvinne fristelser til å være uærlig?

• Hva vil det si å være ærlig overfor Herren? (Svarene kan innbefatte å holde
pakter og andre løfter vi har gitt Herren, utføre oppdrag i Kirken, delta verdig
i nadverden og betale tiende og andre offergaver.)

• Hva vil det si å være ærlig overfor oss selv? (En betydning er at vi ikke bort-
forklarer eller unnskylder synd.)

• Hvordan kan vi undervise virkningsfullt om ærlighet i vårt hjem? (Etter at
klassemedlemmer har svart, kan du gjerne foreslå at de kan bruke Idébok for
Familiens hjemmeaften [31106 170], s. 258–259, for å undervise om ærlighet i
sine hjem.)

Be klassens medlemmer fortelle om opplevelser hvor de har valgt å være ærlige
selv om det var vanskelig. Eller be dem fortelle om eksempler på ærlighet som
de har sett på arbeidsplassen, i skolen, samfunnet eller hjemme.

4. Bruk språk som viser ærbødighet overfor Gud, og som er oppbyggende.

• Les L&p 63:60–62 og 136:21 sammen med klassen. Hvilket bud har Herren
gitt om hvordan vi skal bruke hans navn? På hvilke måter misbruker
mennesker Herrens navn? (Svarene kan innbefatte at de bruker det respekt-
løst, bruker det for hverdagslig eller tilfeldig, og bruker det i forbindelse med
skitne tanker eller onde handlinger.)

• Hva annet slags språk skulle vi unngå i tillegg til å misbruke Herrens navn?
(Svarene kan innbefatte vulgært, uanstendig, grovt eller simpelt språk.)

President Hinckley har sagt: «Ikke bann. Ikke bruk grovt språk. Styr unna
såkalte grove vitser. Hold dere unna samtaler som er krydret med skitne
uttrykk. Dere vil bli lykkeligere hvis dere gjør det, og deres eksempel vil gi
styrke til andre.» (Lys over Norge, jan. 1988, s. 43.)

Hvis du har bedt et klassemedlem om å oppsummere det som står under
«Språk» i Til styrke for ungdom, ber du ham eller henne gjøre det nå.

• Hva er noen av konsekvensene av å bruke stygt språk? (Svarene kan innbe-
fatte at man krenker Gud, krenker andre, fornedrer seg selv og mister Den
hellige ånd som ledsager.)
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Eldste Dallin H. Oaks i De tolvs quorum har sagt: «Banning og vulgaritet . . . er
synder som adskiller oss fra Gud og forkrøpler vårt åndelige forsvar ved å få
Den hellige ånd til å trekke seg tilbake fra oss.» (Lys over Norge, nr. 6 1986, s. 56.)

• Hvordan frister Satan mennesker til å banne og bruke vulgært eller uansten-
dig språk? Hvordan kan vi overvinne fristelser til å bruke stygt språk? (Dere
kan gjerne drøfte hvordan man kvitter seg med vanen med å bruke stygt
språk.)

• Hvorfor er det å lære å kontrollere våre ord vesentlig for vår åndelige vekst?
Hvordan kan det å kontrollere våre ord hjelpe oss å holde oss unna andre
fristelser?

• Hvordan skulle vi reagere når vi er sammen med folk som bruker stygt språk,
eller når det brukes stygt språk i filmer, på fjernsyn eller i bøker? (Når det er
mulig, skulle vi forlate steder hvor det brukes stygt språk. Vi kan også komme
med innvendinger mot slikt språk.)

• Hvordan kan foreldre lære barna til ikke å bruke stygt språk? (Etter at klasse-
medlemmer har svart, kan du gjerne foreslå at de kan bruke Idébok for Famili-
ens hjemmeaften, side 217–218, for å undervise barna om ikke å bruke stygt
språk.)

• Hva slags språk vil Herren at vi skal bruke? (Se L&p 52:16, 136:24, Efeserbrevet
4:29.) På hvilke måter kan våre ord virke oppbyggende på andre? Hvordan
kan vi oppfordre andre til å bruke et språk som viser ærbødighet for Gud, og
som er oppbyggende?

Konklusjon Understrek at vår himmelske Fader elsker oss og vil at vi skal ta på oss hans «fulle
rustning», slik at vi er beskyttet mot fristelse. Oppfordre klassens medlemmer til å
etterleve kyskhetsloven, være ærlige og bruke oppbyggende språk. Etter Åndens
påvirkning bærer du vitnesbyrd om sannhetene som er drøftet i leksjonen.

Flere 
undervisningsidéer Du kan gjerne bruke en eller flere av følgende idéer for å supplere forslaget til

leksjonsopplegg.

1. Guds rustning inneholder våpen som vi kan benytte

Mens eldste Harold B. Lee var medlem av De tolvs quorum, forklarte han at
Guds rustning omfatter ikke bare defensiv beskyttelse, men også våpen som vi
kan bruke aktivt:

«[En] mann som har på seg rustningen, holder et skjold i den ene hånden og et
sverd i den andre . . . Dette skjoldet var troens skjold, og sverdet var åndens
sverd, som er Guds ord. Jeg vet ikke om noe mektigere våpen enn tro og kunn-
skap om Skriften, . . . som inneholder Guds ord. En som er utrustet slik og som
er beredt med slike våpen, er beredt til å gå imot fienden.» («Feet Shod with the
Preparation of the Gospel of Peace», Brigham Young University Speeches of the
Year [9. nov. 1954], s. 7.)
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2. Aktivitet med Til styrke for ungdom

Forklar at når vi retter oss etter normene i Til styrke for ungdom, får vi hjelp til å
iføre oss en rustning som er sterk og sikker. Del klassen i grupper, og gi hver
gruppe et emne i Til styrke for ungdom.

La gruppene bruke fem minutter på å drøfte emnet sitt og forberede idéer de
kan presentere for klassen. La så hver gruppe ha et kort innlegg. Du kan foreslå
at gruppene bruker en eller flere av følgende fremgangsmåter i innlegget:

a. Finne eksempler fra virkeligheten på situasjoner hvor normen blir berørt.

b. Fortelle om aktuelle personlige opplevelser eller venners opplevelser.

c. Bruke rollespill for å illustrere hvordan man kan takle en aktuell og virkelig
situasjon.

d. Snakke om noe som har hjulpet dem personlig til å rette seg etter denne
normen.

e. Gi forslag til hvordan man kan hjelpe andre til å rette seg etter denne
normen.

f. Drøfte hva man skal gjøre hvis det å rette seg etter denne normen skaper
konflikter blant jevnaldrende eller med en enkelt person.

3. Gi de unge støtte

Hvis du underviser voksne, kan du be en mor eller far, eller en leder i Unge
menn eller Unge kvinner om kort å skissere noen av utfordringene og de
gunstige resultatene de unge har.

Be klassens medlemmer overveie nøye det de har hørt. Be dem tenke over
hvordan de kan gi de unge mer støtte. Oppsummer svarene på tavlen. Noen
forslag er oppført nedenfor:

a. Lære og huske navnene deres.

b. Være oppriktig interessert i dem og la dem vite at dere bryr dere om dem.

c. Identifisere spesielle behov og ta initiativ for å dekke dem.

d. Se etter anledninger til å la de unge ta del i deres talenter, fortelle personlige
historier, om erfaringer gjort i ungdommen og opplevelser som bygger opp
vitnesbyrd.

e. Fortsette å ha omgang med de unge etter at dere er avløst fra kall i Kirken
hvor dere underviste eller arbeidet med dem.

f. Være et godt eksempel på en som lever et Kristus-lignende liv.

g. Tilgi tidligere feiltrinn og avstå fra å sette negative merkelapper på personer.

4. Video: «Guds fulle rustning»

Hvis Det nye testamente – Videopresentasjoner (56914 170) er tilgjengelig, kan du
overveie å vise «Guds fulle rustning», et 13-minutters segment.
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Formål Å oppmuntre Kirkens medlemmer til å være gode borgere ved å delta i styre og
stell, adlyde loven og styrke samfunnet.

Forberedelse 1. Studer ydmykt følgende skriftsteder og annet materiell:

a. Lære og pakter 58:21–22, 26–28, 98:4–10, 134, 12. trosartikkel.

b. Vår arv, side 133–134, som fokuserer på eldste Ezra Taft Bensons arbeid som
landbruksminister i USA.

2. Les gjennom stoffet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlem-
mer (35686 170). Planlegg hvordan du kan henvise til dette under gjennom-
gåelsen.

Til læreren: Styresett og lover varierer i de forskjellige land og kulturer. Vær fint-
følende for lokale forhold når du bestemmer deg for hva som skal drøftes i
denne leksjonen. I noen områder kan det være best å bruke det meste av klasse-
tiden på å drøfte den tredje delen av leksjonen. Unngå diskusjoner som skaper
uenighet eller kritikk. Husk at Kirkens ledere alltid har bedt oss arbeide innenfor
loven for å bevirke nødvendige forandringer.

Forslag til 
leksjonsopplegg 

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

Forklar at i 1952, mens eldste Ezra Taft Benson var medlem av De tolv apostlers
quorum, ble han spurt av Dwight D. Eisenhower, USAs president, om han ville
bli landets landbruksminister. Etter oppmuntring fra Kirkens president David O.
McKay aksepterte eldste Benson oppdraget og gjorde en god innsats. I sin første
tale på en generalkonferanse etter at han var blitt landbruksminister, sa han:

«Jeg er glad for anledningen til å stå til tjeneste, i hvert fall i en liten grad, for
dette gode landet og regjeringen vi har. Jeg takker Det første presidentskap og
mine brødre for at de har vært villige til ikke bare å gi sitt samtykke, men også
til å gi meg sin velsignelse da jeg aksepterte anmodningen fra landets øverste
leder.» (Conference Report, apr. 1953, s. 40.)

• Hvorfor tror dere eldste Benson ble oppmuntret til å akseptere et slikt ansvar?

Forklar at Kirkens ledere har oppfordret oss til å være gode borgere og styrke
våre samfunn og nasjoner. Det er mange måter å være gode borgere på. Dette
omfatter å delta i styre eller politiske saker, adlyde loven og gjøre tjeneste i
samfunnet. Denne leksjonen omhandler Herrens læresetninger om regjerings-
form og det å være god borger.

Oppmerksom-
hetsvekker 
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Velg i ydmykhet det stoffet i leksjonen som best dekker klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om opplevelser i forbindelse
med prinsipper i Skriften.

1. Delta i styre og stell

Forklar at en hovedforsamling som ble avholdt av Kirken i Kirtland i Ohio i
august 1835, enstemmig vedtok en trosbekjennelse med hensyn til myndigheter
og lover. Denne erklæringen står i L&p 134.

• Hva er formålene med sivile myndigheter? (Se L&p 134:1, 6–8, 11. Svarene
kan omfatte de som er oppført nedenfor.)

a. «Til samfunnets gavn og trygghet» (L&p 134:1).

b. «Å beskytte de uskyldige og straffe de skyldige» (L&p 134:6).

c. «Å vedta lover som beskytter alle borgeres adgang til fri religionsutøvelse»
(L&p 134:7).

d. Gi «erstatning for alle overgrep, all urettferdig behandling» (L&p 134:11).

• Hva kan vi som borgere gjøre for å bidra til å oppfylle disse formålene som
myndighetene har?

Les følgende uttalelse av eldste L. Tom Perry i De tolvs quorum:

«Som Kirkens medlemmer lever vi under mange forskjellige flagg. Hvor viktig er
det ikke at vi forstår vår plass og vår stilling i de land vi bor i! Vi skulle kjenne
til historien, arven og lovene i de nasjoner som leder oss. I de land som
innrømmer oss rett til å delta i styre og stell, skulle vi benytte vår handlefrihet
og engasjere oss aktivt i å støtte og forsvare prinsipper for sannhet, rett og
frihet.» (Lys over Norge, jan. 1988, s. 67.)

• Hvordan kan vi støtte og forsvare sannhet, rett og frihet ved å delta i styre
og stell?

• Lære og pakter 134 sier oss at vi skulle søke etter og støtte ledere som vil
«håndheve loven upartisk og rettferdig» (vers 3). Hvilke andre egenskaper
skulle vi se etter når vi velger ledere? (Se for eksempel L&p 98:10.) Hvordan
kan vi forberede oss til å velge ledere klokt?

Forklar at når vi deltar i offentlig styre og i politiske saker, skulle vi gjøre dette
med den forståelse at «Kirken er politisk nøytral. Den gir ikke sin tilslutning til
politiske partier, standpunkter eller kandidater. Kandidater skulle ikke gi
inntrykk av at de har tilslutning fra Kirken eller dens ledere. Ledere og medlem-
mer av Kirken skulle unngå uttalelser eller oppførsel som vil kunne tolkes som
at Kirken gir sin tilslutning til politiske partier eller kandidater.» (Kirkens instruk-
sjonshåndbok, bok 2: Ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene, s. 325.)

2. Adlyd landets lover

• Hvilket ansvar har vi med hensyn til landets lover? (Se L&p 58:21–22,
98:4–6, 134:5–6, 12. trosartikkel.) Hvordan kan foreldre, lærere og ledere lære
barn å adlyde landets lover?

• Hvordan skulle vi behandle lovens håndhevere og andre myndighetsperso-
ner? (Se L&p 134:3, 6.) Hvordan kan vi vise at vi setter pris på deres arbeid?

Diskusjon
og anvendelse
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• Hvilket forhold skulle det være mellom religion og landets øvrighet? (Se L&p
134:4, 9. Disse versene sier at den offentlige forvaltning ikke skulle gi lover
angående religion med mindre religionsutøvelse gjør inngrep i andres rettig-
heter og friheter.) Hvordan kan religion styrke landets regjering?

3. Styrk samfunnet

Les følgende uttalelse fra Kirkens instruksjonshåndbok:

«Medlemmene skulle gjøre sin borgerplikt ved å støtte tiltak som styrker
samfunnet moralsk, økonomisk og kulturelt. Medlemmene oppfordres til å
engasjere seg aktivt i verdige saker for å forbedre samfunnet og gjøre det til
et sunt sted å bo og oppdra barn.» (Bok 2, side 325.)

Skriv Styrk samfunnet på tavlen.

• Kan dere nevne noen måter vi kan styrke samfunnet på? (Bruk følgende
opplysninger for å drøfte eller føye noe til klassemedlemmenes svar. Skriv
overskriftene på tavlen mens dere drøfter dem.)

Gjør tjeneste for andre

• Hvorfor er det viktig at Kirkens medlemmer gjør tjeneste i samfunnet?

• Kan dere nevne noen tjenesteprosjekter for samfunnet som dere eller andre
medlemmer av Kirken har deltatt i? (Be klassemedlemmene fortelle om disse
erfaringene.) Hvordan ble dere oppmerksomme på behovet? Hva gjorde
gruppen for at prosjektet skulle lykkes?

• På hvilke uformelle måter har dere eller andre av Kirkens medlemmer enkelt-
vis gjort tjeneste i samfunnet?

• Hvilke muligheter for tjeneste finnes i samfunnet vårt i dag? (Se forslag under
Flere undervisningsidéer, punkt 2.) Hvordan kan vi bli mer oppmerksomme
på anledninger til å gjøre noe for samfunnet? (Svarene kan innbefatte å lese
aviser, drøfte lokalsamfunnets behov på Kirkens lederskapsmøter og
henvende seg til offentlige funksjonærer for å drøfte hvordan vi kan hjelpe.)

• Hvordan er tjeneste i samfunnet nyttig for samfunnet? På hvilke måter blir vi
velsignet når vi yter tjeneste?

Tjeneste i valgte eller utnevnte offentlige stillinger

Les følgende uttalelse fra Det første presidentskap til Kirkens medlemmer:

«Vi oppfordrer innstendig menn og kvinner til å være villige til å være med i
skolens arbeidsutvalg, by- og kommunestyrer og andre tillitsverv, nasjonalfor-
samlinger og andre høye embeder som man enten blir valgt eller utnevnt til.»
(First Presidency letter, 15. januar 1998.)

• Hva er eksempler på offentlige tjenestestillinger i samfunnet? Hvordan kan
folk i slike stillinger bevirke noe godt i et samfunn?

Støtt verdige saker eller aktiviteter

• Les L&p 58:27 sammen med klassen. Hvordan kan vi «arbeide ivrig» for gode
saker i samfunnet?
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Fortell følgende beretning om en siste-dagers-hellig som ga et betydelig bidrag
til sitt samfunn og sitt land ved å støtte en verdig sak:

«Mens Donna Smith var Unge kvinners president i Toronto Ontario stav i 1986,
ba hun en ekspert tale på en temakveld om det økende problemet med porno-
grafi. Senere engasjerte hun seg i en landsomfattende gruppe kalt Canadians for
Decency (kanadiere for sømmelighet), som mobiliserer tusenvis av kanadiere
som er imot pornografi, til å kontakte sine valgte øvrighetspersoner når det
oppstår konkrete problemer i forbindelse med pornografi . . .

. . . I 1990 ble hun enda mer involvert da hun ble utnevnt til formann for Cana-
dians for Decency. I denne nye rollen har hun gitt tallrike presentasjoner for
politikerne både på provins- og føderalt plan som vedtar og endrer lovene som
gjelder pornografi. Hun har også talt til mange grupper av borgere som samar-
beider med lokale myndigheter om å slå ned på utbredelsen av pornografi i sitt
samfunn.» (Donald S. Conkey: «Together We Can Make a Difference», Ensign,
feb. 1996, s. 68.)

• Hva er noen verdige saker vi kan støtte i samfunnet? Hvordan kan vi på en
passende måte bekjempe onde innflytelser i samfunnet?

• Hvilke utfordringer er forbundet med å gjøre tjeneste i samfunnet? Hvordan
kan vi overvinne disse utfordringene? (Én utfordring kan være å finne
nødvendig tid til å være med. Én måte å overvinne denne utfordringen på
er at familiemedlemmer eller medlemmer om mulig går sammen om oppga-
ven. Dette gjør at en familie kan være sammen istedenfor å bli adskilt mens
de gjør tjeneste.)

Konklusjon Formidle følgende uttalelse av eldste M. Russell Ballard i De tolvs quorum:

«I Kirken gjentar vi ofte kupletten: ‘Vær i verden, men ikke av verden.’ . . .
Kanskje vi skulle uttrykke . . . kuplettene i to adskilte formaninger. For det første:
‘Vær i verden.’ Vær engasjert, vær informert. Prøv å være forståelsesfull og tole-
rant og sette pris på uensartethet. Gi meningsfylte bidrag til samfunnet 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 . . .

Kirkens medlemmer må påvirke andre mer enn vi blir påvirket selv. Vi skulle
arbeide for å demme opp for syndens og ondskapens tidevann istedenfor
passivt å bli ført av gårde med dette. Vi må alle bidra til å løse problemet iste-
denfor å unngå eller overse det.» (Lys over Norge, juli 1989, s. 74.)

Legg vekt på at vi som siste-dagers-hellige skulle være gode borgere uansett hvor
vi bor. Oppfordre klassens medlemmer til å gjøre det de kan for å støtte et godt
styre og styrke samfunnet sitt.

Flere 
undervisningsidéer Følgende materiale supplerer forslaget til leksjonsopplegg. Du kan gjøre bruk av

en eller flere av disse idéene som en del av leksjonen.

1. Rapport om frivillig arbeid i samfunnet

På forhånd gir du et medlem i menigheten eller grenen i oppdrag å fortelle om
det organiserte frivillige arbeidet som finnes i samfunnet, og hvordan man kan
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delta i dette. Eller be et klassemedlem som deltar i en eller annen tjenestevirk-
somhet i samfunnet, forklare hva han eller hun gjør.

Som en del av drøftingen kan du understreke at vi ikke trenger vente på at
Kirkens ledere skal kalle oss eller gi oss oppdrag før vi yter tjeneste i samfunnet
som enkeltpersoner eller gruppe.

2. Idéer til samfunnstjeneste

Hvis det er vanskelig for klassens medlemmer å komme på hvordan de kan yte
tjeneste i samfunnet, kan du gjerne foreslå noen av følgende idéer. Som en del
av denne drøftingen ber du klassens medlemmer lese Matteus 25:34–40.

Helsetjeneste: Lag klær og mat til syke mennesker. Pass syke barn på et sykehus
eller i nabolaget. Gi blomster til sykehuspasienter som ikke har familie. Husk
syke på spesielle høytidsdager.

Sosial hjelp: Hjelp til med å organisere eller lede grupper som hjelper ungdom
til å utvikle ferdigheter. Demonstrer søm, matlagning, håndverk eller andre
ferdigheter i hjem for foreldreløse og på offentlige skoler eller for funksjons-
hemmede. Les for eldre på et pleiehjem. Undervis i språk for mennesker som
ikke taler ditt språk. Les for blinde. Besøk og snakk med eldre i din egen familie
eller i nabolaget.

3. Styrk samfunnet ved høflighet

Formidle følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley:

«Det er forbløffende hva høflighet kan utrette. Det er tragisk hva mangel på
høflighet kan føre til. Vi ser det hver dag mens vi beveger oss i trafikken i byene
der vi bor. Et øyeblikk som vi ofrer for å slippe en annen inn i køen, gjør godt
for den som får hjelp, og det gjør også godt for den som hjelper. Det skjer
noe inni oss når vi er høflige og ærbødige overfor andre. Alt dette er en del av
en renselsesprosess som, hvis vi fastholder den, vil forandre selve vår natur.»
(Lys over Norge, juli 1996, s. 50.)

• Hvilke anledninger har vi hver dag til å være høflige overfor andre? (Svarene
kan innbefatte når vi arbeider, kjører, handler eller rett og slett bare spaserer
nedover gaten.) Hvordan kan høflighet styrke et samfunn?
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå familiens evige betydning og inspirere
dem til å styrke sine familier.

Forberedelse 1. Studer ydmykt «Familien – En erklæring til verden» (Lys over Norge, juni 1996,
s.10). Alle klassens medlemmer skulle ha et eksemplar av erklæringen under
leksjonen. Erklæringen står på side 265 i denne boken og på side 25–26 i
Studieveiledning for klassens medlemmer (35686). Den finnes også som en
separat trykksak (35602 170 og 35538 170).

2. Les gjennom stoffet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Planlegg hvordan du kan henvise til dette under gjennomgåelsen.

3. Hvis du skal bruke oppmerksomhetsvekkeren, gjør du forberedelser til at
klassen kan synge «I all evighet» (Salmer, nr. 186; Barnas sangbok, s. 98). Eller
be en liten gruppe Primær-barn komme til klassen og synge sangen.

Til læreren: Familiesituasjonen kan variere blant klassens medlemmer. Vær fint-
følende overfor disse forskjellene, og understrek at alle er en del av en familie
med både jordiske og himmelske foreldre.

Forslag til 
leksjonsopplegg 

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

La klassen synge «I all evighet», eller be en gruppe Primær-barn synge den
(se «Forberedelse», punkt 3).

Etter sangen minner du klassens medlemmer på ordene i koret: «Jeg ønsker å få
bo med min familie, / og vår Gud har sagt meg at jeg kan.»

Forklar at denne leksjonen dreier seg om «Familien – En erklæring til verden»,
som inneholder Herrens læresetninger om familien, gitt gjennom Det første
presidentskap og De tolvs quorum. Ved å følge disse læresetningene kan vi
styrke og forene våre familier nå og forberede oss til å leve som evige familier.

Velg i ydmykhet det stoffet i leksjonen som best dekker klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om opplevelser i forbindelse
med prinsippene dere drøfter.

1. Familien er sentral i Guds plan.

Forklar at «Familien – En erklæring til verden» ble lest av president Gordon B.
Hinckley under Hjelpeforeningens hovedmøte i september 1995. Siden da har
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den blitt gjenopptrykt på mange språk for Kirkens medlemmer og andre over
hele verden. Den har også blitt gitt til offentlige ledere i mange land.

Be et klassemedlem lese tittelen, undertittelen og de første to avsnittene i 
erklæringen.

• Hva skjer i våre egne familier, i samfunnet og nasjonen som viser at det er
behov for denne rettledningen og denne advarselen fra Guds profeter?

President Gordon B. Hinckley har sagt: «Hvorfor får vi denne erklæringen om
familien nå? Fordi familien blir angrepet. Over hele verden går familier i
oppløsning. Stedet å begynne å forbedre samfunnet er i hjemmet. For det
meste gjør barn det de blir opplært til. Vi prøver å gjøre verden bedre ved å
gjøre familien sterkere.» («Inspirerende tanker», Lys over Norge, aug. 1997, s. 5.)

• Erklæringen fastslår at ekteskap og familie er «innstiftet av Gud» og «står
sentralt i [hans] plan for hans barns evige fremtid». Hvorfor står familien
sentralt i Guds plan for hans barns evige fremtid? (Se L&p 131:1–4, 1. Korin-
terbrev 11:11.)

• Erklæringen fastslår at vi alle er Guds åndebarn, skapt i hans bilde (se også
1. Mosebok 1:26–27). Hva lærer denne doktrinen oss om våre muligheter?
Hvordan påvirker kunnskapen om at du er et medlem av vår himmelske
Faders familie, det du føler for din jordiske familie? Hvordan kan denne
læren styrke oss?

2. Hellige ordinanser gjør det mulig for familier å være sammen for evig.

Be et klassemedlem lese det tredje avsnittet i erklæringen.

• Hva lærer dette avsnittet oss om hensikten med livet på jorden? Hvordan
kan vårt jordeliv hjelpe oss i vår evige fremgang?

• Hva er nødvendig for at et ekteskap og en familie skal være evig? (Et ektepar
må motta beseglingsordinansen i templet og holde paktene som er forbundet
med denne ordinansen.)

• Hvordan kan vi styrke vår forpliktelse når det gjelder å holde tempelpaktene?
På hvilke måter kan foreldre hjelpe barna til å forberede seg til å komme inn
i templet?

• Hvordan skulle løftet om at vi kan leve evig sammen med våre familier,
påvirke den måten vi behandler familiemedlemmer nå?

3. Evnen til å skape jordisk liv er hellig.

Be et klassemedlem lese det fjerde og femte avsnittet i erklæringen.

• Hva har Gud befalt angående bruken av evnen til å skape jordisk liv? Hvorfor
er lydighet mot dette budet viktig?

Eldste Henry B. Eyring i De tolvs quorum har sagt:

«Barn er en gave fra Herren til oss i dette livet og også i evigheten. Evig liv er
ikke bare å beholde våre etterkommere fra dette liv for alltid. Det er også å få
evig avkom . . .
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Vi kan forstå hvorfor vår himmelske Fader befaler oss å ha ærbødighet for
livet og verdsette de kreftene som frembringer det, som hellige. Hvis vi ikke
nærer en slik ærbødighet i dette livet, hvordan kunne da vår Fader gi oss
den i evigheten?» («Familien», Lys over Norge, okt. 1998, s.17–18.)

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolvs quorum har sagt: «Legemet er en vesentlig
del av sjelen . . . Vi erklærer at en som bruker en annens gudgitte kropp uten
guddommelig godkjennelse, misbruker selve sjelen til vedkommende, et
overgrep mot livets virkelige hensikt og prosess . . . Ved seksuell overtredelse
settes sjelen i fare – både legemet og ånden.» (Liahona, jan. 1999, s. 90–91.)

• Hva kan foreldre gjøre for å hjelpe barn å forstå hvor viktig moralsk renhet
er? (Du kan gjerne foreslå at foreldre sammen med sine barn leser læreset-
ningene om seksuell renhet som står i Til styrke for ungdom [36550 170] eller
Veiledning for foreldre [31125 170].)

4. Foreldre har en høytidelig plikt til å ha omsorg for hverandre og
undervise sine barn.

La et klassemedlem lese det sjette avsnittet i erklæringen.

• Hva kan ektepar gjøre for å styrke kjærligheten til hverandre?

President Gordon B. Hinckley har sagt: «Når dere har giftet dere, vær ytterst
lojale mot hverandre. Selviskhet er det som i størst grad ødelegger et lykkelig
familieliv. Hvis du først og fremst vil være opptatt av din livsledsagers ve og
vel og lykke, og omdirigere personlig virksomhet til dette edlere mål, vil dere
bli lykkelige, og deres ekteskap vil fortsette gjennom evigheten.» (Sitert i Lys
over Norge, april 1996, s.10.)

• Hvordan er det en velsignelse for barn å ha foreldre som elsker og har omsorg
for hverandre?

• Hva er foreldre ansvarlige for å lære sine barn? (Se Mosiah 4:14–15,
L&p 68:25–28, 93:40.) Hva er noen effektive måter å undervise barn på om disse
prinsippene? Hvordan har dere hatt nytte av deres foreldres undervisning?

• Kan dere nevne noen situasjoner og omgivelser hvor foreldre har anledning
til å undervise sine barn? (Svarene kan innbefatte familiens hjemmeaften,
familiebønn, måltider, sengetid, når de reiser sammen og arbeider sammen.)
Innby klassemedlemmene til å fortelle om erfaringer med å undervise sine
barn (eller at deres foreldre har undervist dem) i en av disse situasjonene.

• Hvilken rolle har Kirken når det gjelder å undervise barn? (Se følgende sitat.)
Hvordan kan foreldre samarbeide med Kirken om å undervise barna?

President Spencer W. Kimball sa: «Det er foreldrenes ansvar å undervise sine
barn. Søndagsskolen, Primær, [GUF] og andre organisasjoner i Kirken
kommer i annen rekke.» (The Teachings of Spencer W. Kimball, red. Edward L.
Kimball [1982], s. 332.)

5. Gode ekteskap og familier er basert på rettferdige prinsipper.

Be et klassemedlem lese det syvende avsnittet i erklæringen.

• Erklæringen sier at «lykke i familien oppnås med størst sannsynlighet når
den er grunnlagt på vår Herre Jesu Kristi læresetninger». Hvordan har Kristi
læresetninger bragt lykke i deres hjem?
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• Erklæringen sier at «gode ekteskap og familier opprettes og opprettholdes når
de bygger på prinsippene tro, bønn, omvendelse, tilgivelse, respekt, kjærlig-
het, medfølelse, arbeid og sunne aktiviteter». Hvilke av disse prinsippene har
vært spesielt viktige i deres ekteskap og familie? Hvilke effektive måter har
dere funnet til å undervise om disse prinsippene på i deres familie? (Etter
Åndens påvirkning kan du gjerne fokusere på bare ett eller to av prinsippene.
Hvis du ønsker å bruke mer tid på denne delen av erklæringen, kan du
se under Flere undervisningsidéer, punkt 4.)

• Hva er fedres primære ansvar ifølge erklæringen? Hva betyr å «presidere . . .
i kjærlighet og rettferdighet»? (Se L&p 121:41–46.)

• Hvordan kan gutter og unge menn forberede seg nå til å forsørge familiene
sine? Hva kan foreldre gjøre for å oppmuntre de unge til å skaffe seg en
formell utdannelse og lære praktiske ferdigheter?

• Hvilket primært ansvar beskriver erklæringen for mødre? Hvordan kan unge
kvinner forberede seg nå på å oppfylle dette ansvaret?

President Gordon B. Hinckley har sagt:

«Hvis vi skal vende tilbake til gamle og hellige verdinormer, må det begynne
i hjemmet. Det er her sannhet læres, rettskaffenhet dyrkes, selvdisiplin
innpodes og kjærlighet gis næring . . .

Søstre, vokt deres barn . . . Ingenting er mer dyrebart for dere mødre, absolutt
ingenting. Deres barn er det mest verdifulle dere vil få i tiden eller hele evig-
heten. Dere er virkelig heldige hvis dere, når dere blir gamle og ser på dem
dere bragte til verden, kan se at de er rettskafne, dydige og opptrer hederlig.»
(«Vandre i lyset», Liahona 1999, s.117–118.)

• Hvordan kan fedre bidra til å oppdra barna? Hvorfor er det viktig at forel-
drene hjelper hverandre som likeverdige partnere?

6. Det er alles ansvar å styrke familien.

Erklæringen slutter med en advarsel om de alvorlige konsekvensene av oppløsning
av familien, og med å kalle på alle mennesker til å styrke familien. Be et klassemed-
lem lese de to siste avsnittene i erklæringen.

• Hva har du selv gjort som har bragt større styrke og enhet i familien?

Hva kan vi som enkeltmennesker og familier gjøre for å få sterkere familier i
vårt eget lokalmiljø?

President Gordon B. Hinckley sa følgende til en forsamling av borgermestre
og andre offentlige funksjonærer: «Til dere menn og kvinner som har stor
innflytelse, dere som presiderer i nasjonens byer, til dere sier jeg at det vil
koste langt mindre å reformere skolene våre, å undervise om de dyder som
gode borgere bør være i besittelse av, enn det vil koste å fortsette å bygge og
vedlikeholde kostbare anstalter og fengsler . . . Men det finnes en annen insti-
tusjon som er av enda større betydning enn skolene. Det er hjemmet. Jeg tror
ikke at noen nasjon kan bli sterkere enn styrken i dens familier tilsier.»
(«U. S. Conference of Mayors», Ensign, nov. 1998, s.109.)
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• Hvorfor må familier være sterke for at nasjoner skal bestå?

Konklusjon Utfordre klassens medlemmer til å tenke på familiene sine og overveie følgende
spørsmål: Merker alle familiemedlemmene mine at jeg er glad i dem? Streber vi
etter å leve som en evig familie? Hva kan jeg gjøre for å styrke familien min?

Bær vitnesbyrd om at prinsippene i erklæringen er sanne, og oppfordre klassens
medlemmer til å fortsette å studere og anvende læresetningene i den.

Flere 
undervisningsidéer Du kan gjerne bruke en eller flere av følgende idéer for å supplere forslaget til

leksjonsopplegg.

1. Gjenkjenn og unngå overgrep

Erklæringen advarer og sier at «den som . . . mishandler sin ektefelle eller sine
barn, . . . en dag vil stå til ansvar overfor Gud». Kirkens ledere har talt imot over-
grep av ethvert slag. Følgende ord, som president Gordon B. Hinckley sa til
brødre i prestedømmet, gjelder både menn og kvinner:

«Begå aldri overgrep mot deres hustru. Begå aldri overgrep mot deres barn, men
ta dem i favn og la dem føle deres kjærlighet, anerkjennelse og respekt. Vær gode
ektemenn. Vær gode fedre.» («Inspirerende tanker», Liahona, juni 1999, s. 4.)

2. Video: «Foreldres ansvar»

Hvis Lære og pakter og Kirkens historie – Videopresentasjoner (56912 170) er
tilgjengelig, kan du overveie å vise «Foreldres ansvar», et 7-minutters segment.
Be klassens medlemmer overveie følgende spørsmål mens de ser på videoen:

• På hvilke måter har dere blitt velsignet ved deres foreldres undervisning? Hva
vil dere gjerne at deres barn skal lære av dere?

3. Ytterligere en uttalelse om familien

Du kan gjerne lese følgende uttalelse av eldste Robert D. Hales i De tolvs
quorum:

«Faderens plan er at kjærligheten og samhørigheten i familien skal fortsette inn
i evigheten. Det å være et familiemedlem medfører et stort ansvar for å ta seg
av, elske, oppløfte og styrke hvert medlem av familien slik at alle rettskaffent
kan holde ut til enden i jordelivet og leve sammen gjennom all evighet. Det er
ikke nok å frelse oss selv. Det er like viktig at foreldre, brødre og søstre frelses i
vår familie. Hvis vi vender alene tilbake til vår himmelske Fader, vil vi bli spurt:
‘Hvor er resten av familien?’» (Lys over Norge, jan. 1997, s. 62–63.)

4. Gruppediskusjoner

Skriv de ni prinsippene for gode ekteskap og familier som er nevnt i det syvende
avsnittet i erklæringen (etter ordene «gode ekteskap og familier»), på tavlen.
Del klassen i grupper, og la hver gruppe få ett eller flere prinsipper. Be gruppene
tenke over hvordan de kan bidra til å opprette og styrke disse prinsippene i
familiene sine. Når gruppene har hatt noen minutter til å drøfte dette, ber du
en person fra hver gruppe fortelle om gruppens idéer.
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5. Drøft erklæringen på familiens hjemmeaften

Foreslå at klassens medlemmer drøfter erklæringen om familien på familiens
hjemmeaften denne uken. Be dem være forberedt på å fortelle om dette i
begynnelsen av klassetiden neste søndag.

Denne erklæringen ble lest av president Gordon B. Hinckley som en del av hans budskap på 
Hjelpeforeningens hovedmøte 23. september 1995 i Salt Lake City, Utah.

en hellig plikt til å oppdra sine barn i kjærlighet
og rettferdighet, til å dekke deres fysiske og åndelige behov,
til å lære dem å elske og tjene hverandre, til å overholde
Guds bud og å være lovlydige borgere hvor de enn bor.
Ektemenn og hustruer – mødre og fedre – vil bli holdt
ansvarlige for Gud når det gjelder å oppfylle disse for-
pliktelsene.

FAMILIEN er forordnet av Gud. Ekteskap mellom mann
og kvinne er helt avgjørende for hans evige plan. Barn har
rett til å bli født innenfor ekteskapets bånd og til å bli
oppdratt av en far og en mor som hedrer ekteskapsløftene
med fullstendig troskap. Lykke i familien oppnås med
størst sannsynlighet når den er grunnlagt på vår Herre Jesu
Kristi læresetninger. Gode ekteskap og familier opprettes
og opprettholdes når de bygger på prinsippene tro, bønn,
omvendelse, tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfølelse,
arbeid og sunne aktiviteter. Etter guddommelig forordning
skal fedre presidere over sin familie i kjærlighet og rett-
ferdighet, og de er ansvarlige for å sørge for livets
nødvendigheter og beskyttelse for sin familie. En mor er
først og fremst ansvarlig for å ha omsorg for sine barn. I
disse hellige ansvarsoppgaver er fedre og mødre forpliktet
til å hjelpe hverandre som likeverdige partnere. Uførhet,
død eller andre forhold kan nødvendiggjøre individuell
tilpasning. Andre slektninger skulle gi sin støtte når det
er behov for det.

VI ADVARER og sier at den som bryter sin kyskhetspakt,
mishandler sin ektefelle eller sine barn, eller unnlater å
oppfylle sine familieforpliktelser, en dag vil stå til ansvar
overfor Gud. Videre advarer vi og sier at oppløsningen
av familien vil påføre enkeltmennesker, lokalsamfunn og
nasjoner de ulykker som er forutsagt av profeter i oldtiden
og i nyere tid.

VI BER INNTRENGENDE ansvarsbevisste borgere og
myndigheter overalt om å fremme tiltak for å bevare og
styrke familien som samfunnets grunnleggende enhet.

VI, DET FØRSTE PRESIDENTSKAP og De tolv
apostlers råd i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige,
erklærer høytidelig at ekteskap mellom mann og kvinne er
innstiftet av Gud, og at familien står sentralt i Skaperens
plan for hans barns evige fremtid.

ALLE MENNESKER – menn og kvinner – er skapt
i Guds bilde. Hver især er en elsket ånd, sønn eller datter
av himmelske foreldre, og har som sådan en guddommelig
natur og et guddommelig potensial. Kjønn er en
grunnleggende del av enkeltmenneskets førjordiske,
jordiske og evige identitet og hensikt.

I DEN FØRJORDISKE TILVÆRELSE kjente og tilba
Guds åndelige sønner og døtre ham som sin evige Fader og
aksepterte hans plan hvorved hans barn kunne få et fysisk
legeme og høste jordisk erfaring for å utvikle seg mot
fullkommenhet og til sist virkeliggjøre sitt guddommelige
potensial som arvinger til evig liv. Den guddommelige plan
for lykke muliggjør en fortsettelse av familieforholdet
på den andre siden av graven. Hellige ordinanser og pakter
som er tilgjengelige i hellige templer, gjør det mulig for
enkeltmennesker å vende tilbake til Guds nærhet og for
familier å bli evig forenet.

DEN FØRSTE BEFALING Gud ga til Adam og Eva,
gjaldt deres mulighet, som mann og hustru, til å bli
foreldre. Vi erklærer at Guds befaling til sine barn om å bli
mange og fylle jorden fortsatt står ved makt. Vi erklærer
videre at Gud har befalt at formeringsevnens hellige kraft
utelukkende skal brukes mellom en mann og en kvinne
som er lovlig viet som ektemann og hustru.

VI ERKLÆRER at den måte hvorved jordisk liv blir
skapt, er guddommelig forordnet. Vi stadfester livets
hellighet og dets betydning i Guds evige plan.

MANN OG HUSTRU har et høytidelig ansvar for
å elske og ha omsorg for hverandre og for sine barn.
«Barn er en gave fra Herren» (Salme 127:3). Foreldre har

FAMILIEN
EN ERKLÆR ING TI L VERDEN

DET FØRSTE PRESIDENTSKAP OG DE TOLV APOSTLERS RÅD

I JESU KRISTI KIRKE AV SISTE DAGERS HELLIGE
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Formål Å hjelpe klassens medlemmer å forstå hva Skriften sier om Sion, og inspirere
dem i deres innsats for å opprette Sion.

Forberedelse 1. Studer ydmykt følgende skriftsteder og annet materiale:

a. Lære og pakter 57:1–3, 64:33–43, 82:14–15, 97:8–28, 105:1–12,
Moses 7:12–19, 61–63, 68–69, 10. trosartikkel.

b. Vår arv, side 37–38, 145–146.

2. Les gjennom stoffet til denne leksjonen i Studieveiledning for klassens medlemmer
(35686 170). Planlegg hvordan du kan henvise til dette under gjennomgåelsen.

3. Be et klassemedlem forberede seg på å oppsummere beretningen om Enoks
by fra Moses 7:12–19, 68–69.

4. Hvis du vil bruke oppmerksomhetsvekkeren, må du ta med et papirark og en
penn eller blyant til hvert klassemedlem.

Forslag til 
leksjonsopplegg 

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

Gi hvert klassemedlem et papirark og en penn eller blyant. Be dem skrive ned
fem viktige ting de gjerne vil utrette i livet. Når de har fått tid til å skrive, leser
du følgende uttalelse av profeten Joseph Smith:

«Å bygge opp Sion skulle være vårt største mål . . . Den tid kommer snart da fred
ikke vil bli å finne noe annet sted enn i Sion og hennes staver.» (Profeten Joseph
Smiths læresetninger, red. Joseph Fielding Smith, s.119–120.)

Be klassens medlemmer overveie følgende spørsmål uten å svare høyt:

• Hvor mange av punktene på listene deres kunne bidra til å bygge opp Sion?
Hvordan kan dere forandre listen slik at den faller sammen med profeten
Joseph Smiths formaning?

Åpenbaringene i Lære og pakter inneholder mange instruksjoner om hvordan
vi bygger opp Sion. Denne leksjonen drøfter hva Sion er, og hva som kreves av
oss for å hjelpe til med å opprette det.

Velg i ydmykhet det stoffet i leksjonen som best dekker klassemedlemmenes
behov. Oppfordre klassens medlemmer til å fortelle om opplevelser i forbindelse
med prinsippene i Skriften.

Diskusjon
og anvendelse

Oppmerksom-
hetsvekker
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1. Ordet Sion har flere betydninger.

Forklar at ordet Sion har forskjellige betydninger i Skriften. Les følgende vers
sammen med klassen. Finn ut hva Sion betyr i hvert vers, og skriv betydningen
på tavlen.

a. L&p 97:21. (De rene av hjertet.)

b. L&p 82:14. (Kirken og dens staver.)

c. Moses 7:19. (Enoks by.)

d. 2. Samuel 5:6–7, 1. Kongebok 8:1. (Den gamle byen Jerusalem.)

e. L&p 45:66–67, 57:1–2, 10. trosartikkel. (Det nye Jerusalem, som skal bygges
i Missouri.)

f. Hebreerbrevet 12:22–23. (Boligen for de som er opphøyet.)

Understrek at i Skriften kan Sion bety Herrens folk (de rene av hjertet), et
bestemt sted eller begge deler. Når vi i denne leksjonen snakker om å bygge
opp Sion i vår tid, mener vi å rense vårt hjerte slik at de stedene hvor vi
bor, kan kalles Sion.

2. Sion har eksistert i tidligere evangelieutdelinger.

Forklar at Sion har eksistert blant Guds folk noen få ganger i tidligere evangelie-
utdelinger. Enoks by er ett eksempel på et folk som opprettet Sion. Be det
klassemedlemmet som har fått oppdraget, oppsummere hendelsene som er
beskrevet i Moses 7:12–19, 68–69.

• Hva kjennetegnet Sion på Enoks tid? (Se Moses 7:12–19.) Hvorfor ble deres by
kalt Sion? (Se Moses 7:18.) Hva betyr å være «av ett hjerte og ett sinn»?

• Hva vil skje med Enoks by i tusenårsriket?(Se Moses 7:61–63. Den vil komme
tilbake til jorden og bli en del av Det nye Jerusalem.) Hvorfor er beretningen
om Enok og hans folk viktig for oss i dag? (I tillegg til at den hjelper oss å
forstå hvilken fremtid Enoks by har, kan beretningen hjelpe oss å forstå hva
vi må gjøre for å opprette Sion.)

3. De hellige i vår evangelieutdeling har blitt befalt å opprette Sion.

Ett av de hyppigst nevnte emner i Lære og pakter er opprettelsen av Sion i de
siste dager. Det finnes over 200 henvisninger til Sion i disse åpenbaringene.
Noen av disse omtaler et fysisk sted, noen hjertets tilstand og noen til det å
bygge opp Herrens kirke. Selv før Kirken ble formelt organisert, ba Herren flere
brødre å søke «å fremme og grunnfeste Sions sak» (L&p 6:6, 11:6, 12:6, 14:6).

For de første hellige betydde det å opprette Sion ikke bare å bli rene av hjertet og
leve i enighet. Det betydde også å bygge opp byen Sion, eller Det nye Jerusalem. I
juli 1831 åpenbarte Herren for profeten Joseph Smith at byen Sion skulle bygges i
Missouri, med Independence som sentrum (L&p 57:1–3). Etter denne åpenba-
ringen var det mange hellige som samlet seg i Missouri. De hadde fremgang en
tid, men det oppsto snart strid og splid blant dem. Det var også et spent forhold
til andre som slo seg ned i området. I november 1833 jaget mobben de hellige fra
hjemmene deres. Noen måneder senere, i juli 1834, åpenbarte Herren at de
hellige måtte «vente en liten stund på Sions forløsning» (L&p 105:9). (Flere
opplysninger om opprettelsen av byen Sion i Missouri finnes i leksjon 12 og 27.)
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• Hvorfor var ikke de første siste-dagers-hellige i stand til å bygge byen Sion?
(Se L&p 101:6–8, 105:1–12.) Hva kan vi lære av det de opplevde, som kan
hjelpe oss å bygge Sion i dag? (Forklar at for å bygge opp Sion – enten i en by,
i våre staver eller i våre hjem – må vi tilegne oss de egenskapene som kjenne-
tegner Sions folk: rent hjerte, enhet og uselviskhet.)

Forklar at selv om byggingen av byen Sion ble utsatt, har profeter i de siste
dager formant oss til å fortsette å anstrenge oss for å opprette Sion i vårt hjerte,
i våre staver og hjem. President Harold B. Lee sa:

«Vi må begynne å utvide Sions grenser, som de rettferdige og rene av hjertet
kan bo innenfor. Sions staver må styrkes. Dette må gjøres for at Sion kan stå
opp og skinne ved å vise stadig større flid når det gjelder å iverksette frelsespla-
nen over hele verden.» (Conference Report, april 1973, s. 5, eller Ensign, juli
1973, s. 3.)

• Les L&p 82:14–15 sammen med klassen. Hva befalte Herren i disse versene?
Hva er noe av det vi helt konkret skulle gjøre for å bygge opp Sion? (La klas-
sens medlemmer lese følgende skriftsteder og finne ut hva de sier om å bygge
opp Sion. Oppsummer opplysningene på tavlen. Velg noen av følgende
spørsmål for å oppmuntre til diskusjon.)

a. L&p 97:21. (Strebe etter å bli rene av hjertet.) Herren ga den enkleste defi-
nisjon av Sion da han kalte det «de rene av hjertet» (L&p 97:21). Hva kan
vi gjøre som hjelp til å bli ren av hjertet? (Se Moroni 7:47–48, 10:32.)

b. L&p 38:27. (Bli forenet.) Folket i Enoks by ble beskrevet som «av ett hjerte
og ett sinn» (Moses 7:18). Mangel på enhet var en av grunnene til at de
første siste-dagers-hellige ikke var i stand til å bygge byen Sion (L&p 101:6,
105:4). Hva er noen effektive metoder for å øke enheten i familier?
Hvordan kan vi være mer forenet i menigheten?

c. L&p 64:34–35, 105:3, 5–6. (Være lydige.) I L&p 105 nevnte Herren ulydig-
het som en av grunnene til at byen Sion ikke skulle opprettes på det tids-
punktet. På hvilke måter har dere eller familien deres blitt styrket som
resultat av lydighet mot prinsipper i evangeliet? Hvordan har menigheten
eller staven blitt styrket ved at medlemmene har vært lydige mot prinsip-
per i evangeliet?

d. L&p 105:3. (Vise omsorg for de fattige og lidende.) De hellige som prøvde å
opprette Sion i Missouri, ble refset av Herren fordi de ikke tok seg av «de
fattige og trengende blant dem» (L&p 105:3). Hvorfor er omsorg for de
trengende en nødvendig del av å bygge opp Sion? Hvilke anledninger har
vi til å vise omsorg for dem som er i nød?

e. L&p 97:10–16. (Bygge templer og motta templets velsignelser.) Hvorfor er
templer viktige i oppbyggingen av Sion? (Se L&p 97:13–16, 105:9–12.)

f. L&p 105:10. (Undervise hverandre og mer fullt ut lære våre plikter.) Hva
kan vi gjøre for å forbedre undervisningen i familien vår og i formelle
møter i kirken? På hvilke måter kan vi trenge å lære våre plikter mer fullt
ut?

g. L&p 133:8–9. (Forkynne evangeliet for verden.) Herren ba Kirkens eldster
kalle folk ut fra Babylon (verden) til Sion. På hvilke måter blir Sions staver
styrket ved at evangeliet blir forkynt?
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4. Skriften inneholder strålende løfter om Sions fremtid.

I Lære og pakter taler Herren om mange velsignelser som Sion vil få i de siste
dager. La klassens medlemmer lese L&p 97:18–25 for å finne noen eksempler på
disse velsignelsene, og oppfordre dem til å identifisere konkrete velsignelser
som er lovet Sion. Se også følgende liste.

a. Sion vil utbres og bli herlig og stor (L&p 97:18).

b. Jordens nasjoner skal vise Sion ære (L&p 97:19).

c. Herren skal være Sions frelse (L&p 97:20).

d. Sion skal fryde seg (L&p 97:21).

e. Sion skal unnslippe Herrens straff (L&p 97:22–25).

• Hva må vi gjøre for å nyte godt av disse velsignelsene? (Se L&p 97:25.)

• Hva føler dere når dere overveier Sions fremtid?

Profeten Joseph Smith forkynte: «Oppbyggingen av Sion er en sak som har
interessert Guds folk til alle tider. Det er et emne som profeter, prester og
konger har dvelt ved med særlig stor glede. Med fryd har de sett frem til den
tid vi lever i, og oppildnet av en himmelsk og frydefull forventning har de
sunget, skrevet og profetert om denne vår dag, . . . Vi er det begunstigede folk
som Gud har utvalgt til å frembringe de siste dagers herlighet.» (Profeten
Joseph Smiths læresetninger, red. Joseph Fielding Smith, s.175.)

Konklusjon Les følgende uttalelse av president Gordon B. Hinckley:

«Jeg ser en strålende fremtid i en meget usikker verden. Hvis vi vil holde fast
ved våre verdinormer, hvis vi vil bygge på vår arv, hvis vi vil vandre i lydighet
for Herren, hvis vi ganske enkelt vil etterleve evangeliet, vil vi bli velsignet på
en storartet og fantastisk måte. Vi vil bli betraktet som et eiendommelig folk
som har funnet nøkkelen til en spesiell lykke.

‘Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, . . .
For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem’ (Jesaja 2:3).

Vår fortid har vært storslagen, vår nåtid er fantastisk, vår fremtid kan bli strå-
lende.» (Lys over Norge, jan. 1998, s. 71.)

Oppfordre klassens medlemmer til å opprette Sion i sitt hjerte, i sin familie og
stav. Etter Åndens påvirkning bærer du vitnesbyrd om sannhetene som er
drøftet i leksjonen.
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Leksjon 46



Enda en 
undervisningsidé Du kan gjerne bruke følgende idé for å supplere forslaget til leksjonsopplegg.

Sions salmer

Gjør nødvendige forberedelser til å la klassen synge eller lese teksten til en av
følgende salmer: «Høyt oppå fjellets topp» (Salmer, nr. 4), «Israel, Israel, Gud
deg kaller» (nr. 6) eller «Yndefull Sion, himlens stad» (nr. 20). Eller la en solist
eller liten gruppe forberede seg på å synge en av salmene. Drøft hvordan salmen
hyller byggingen av Sion.
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Kronologisk oversikt
over Kirkens historie, og kart



1805, 23. desember
Joseph Smith ble født i Sharon,
Vermont. Foreldre: Joseph Smith
sen. og Lucy Mack Smith (se Joseph
Smith – Historie 1:3–4).

1820, tidlig vår
Joseph Smith mottok Det første
syn i en lund i nærheten av sitt
hjem i delstaten New York
(se Joseph Smith – Historie
1:15–20).

1823, 21.–22.september
Engelen Moroni besøkte Joseph
Smith og fortalte om opptegnelsen
til Mormons bok. Joseph betraktet
gullplatene som var gravd ned i en
høyde i nærheten (Cumorah)
(se Joseph Smith– Historie 1:27–54).

1827, 22. september
Joseph Smith mottok gullplatene
fra Moroni ved Cumorah-høyden
(se Joseph Smith – Historie 1:59).

1829, 15. mai
Døperen Johannes overdro Det
aronske prestedømme til Joseph
Smith og Oliver Cowdery i
Harmony, Pennsylvania (se L&p 13,
Joseph Smith – Historie 1:71–72).

1829, mai
Joseph Smith og Oliver Cowdery
mottok Det melkisedekske
prestedømme fra Peter, Jakob
og Johannes i nærheten av
Susquehanna-elven mellom
Harmony, Pennsylvania, og Coles-
ville, New York (se L&p 128:20).

1829, juni
Oversettingen av Mormons bok
ble fullført. De tre vitner og de åtte
vitner ble vist gullplatene
(se 2. Nephi 11:3, 27:12–13, L&p 17).

1830, 26. mars
De første trykte eksemplarene av
Mormons bok forelå i Palmyra,
New York.

1830, 6. april
Kirken ble organisert i Fayette
Township, New York.

1830, september – oktober
De første misjonærer ble kalt til å
forkynne for lamanittene (innfødte
amerikanere) (se L&p 28, 30, 32).

1830, desember til januar 1831
Herren befalte de hellige å samles i
Ohio (se L&p 37, 38:31–32).
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1831, 20. juli
Stedet for byen Sion (Det nye
Jerusalem) i Independence,
Missouri, ble åpenbart for profeten
Joseph Smith (se L&p 57, 10. trosar-
tikkel).

1833, 18. mars
Sidney Rigdon og Frederick G.
Williams ble beskikket til rådgivere
i Kirkens presidentskap og gitt
rikets nøkler (se kapitteloverskrif-
tene til L&p 81 og 90, se også
L&p 90:6).

1833, 7. november
De hellige begynte å flykte fra
mobben i Jackson County,
Missouri, over Missouri-elven
og inn i Clay County, Missouri.

1834, 5. mai
Joseph Smith dro fra Kirtland,
Ohio, til Missouri som leder for
Sions leir for å hjelpe de hellige
som var drevet ut fra Jackson
County.

1835, 14. februar
De tolv apostlers quorum ble
organisert i Kirtland, Ohio
(se L&p 107:23–24).

1835, 28. februar
Organisering av De syttis første
quorum ble påbegynt i Kirtland,
Ohio.

1835, 17. august
Lære og pakter ble godkjent som
et av Kirkens standardverker i
Kirtland, Ohio.

1836, 27. mars
Kirtland tempel ble innviet
(se L&p 109).

1836, 3. april
Jesus Kristus viste seg for Joseph
Smith og Oliver Cowdery i Kirtland
tempel (se L&p 110:1–10). Moses,
Elias og Elijah viste seg og overdro
prestedømsnøkler (se L&p 110:11–16).

1837, 19. juli
Eldste Heber C. Kimball og seks
andre ankom Liverpool, England,
på den første oversjøiske misjon.

1838, 26. april
Kirkens navn ble fastslått ved åpen-
baring (se L&p 115:4).

1838, 1. desember til 16. april 1839
Profeten Joseph Smith og andre satt
i Liberty fengsel i Liberty, Missouri
(se L&p 121–123).

1840, 15. august
Dåp for de døde ble kunngjort
av profeten Joseph Smith.

1841, 24. oktober
Eldste Orson Hyde innviet Pale-
stina for Abrahams barns tilbake-
vending.

1842, 17. mars
Den kvinnelige hjelpeforening ble
organisert i Nauvoo, Illinois.

1842, 4. mai
De første fullstendige tempelbe-
gavelser ble gitt i Nauvoo, Illinois.

1844, 27. juni
Joseph og Hyrum Smith led martyr-
døden i Carthage fengsel i
Carthage, Illinois (se L&p 135).

1846, 4. februar
Hellige i Nauvoo begynte å krysse
Mississippi-elven for å flytte vest-
over. Noen hellige seilte fra New
York City til California på skipet
Brooklyn.

1846, 16. juli
Mormonbataljonen ble innrullert i
USAs hær i Iowa.

1847, april
President Brigham Youngs pioner-
kompani la ut på reisen vestover fra
Winter Quarters (se L&p 136).

1847, 24. juli
President Brigham Young kom inn
i Saltsjødalen.

1847, 27. desember
Brigham Young ble oppholdt som
Kirkens president.

1848, mai – juni
Gresshopper herjet avlingen i Salt-
sjødalen. Åkrene ble reddet fra full-
stendig ødeleggelse av måkesver-
mer som fortærte gresshoppene.

1849, 9. desember
Søndagsskolen ble organisert av
Richard Ballantyne.

1850, 15. juni
Deseret News begynte å komme ut
i Salt Lake City.

1856, oktober
Willies og Martins håndkjerrekom-
panier ble holdt tilbake av tidlig
snøvær. De ble funnet av en
unnsetningspatrulje fra Salt-
sjødalen.

Kronologisk oversikt over Kirkens historie



1869, 28. november
Unge kvinners forening til fremme
av sparsommelighet ble organisert
som forløper for Unge kvinners
program.

1875, 10. juni
Unge menns gjensidige utdannel-
sesforening ble organisert, en forlø-
per for Unge menns program.

1877, 6. april
St. George Utah tempel ble innviet.
President Brigham Young mottok
en åpenbaring om organisering av
prestedømmet og Sions staver.

1878, 25. august
Aurelia Spencer Rogers holdt det
første Primær-møte i Farmington,
Utah.

1880, 10. oktober
John Taylor ble oppholdt som
Kirkens president. Den kostelige
perle ble godkjent som standard-
verk.

1883, 14. april
Åpenbaring ble gitt til president
John Taylor om organisering av
De sytti.

1889, 7. april
Wilford Woodruff ble oppholdt
som Kirkens president.

1890, 6. oktober
«Manifestet» ble vedtatt under en
generalkonferanse, noe som gjorde
slutt på inngåelse av polygame
ekteskap (se Offisiell erklæring 1).

1893, 6. april
President Wilford Woodruff innviet
Salt Lake tempel etter 40 års bygge-
tid.

1898, 13. september
Lorenzo Snow ble Kirkens
president.

1899, 17. mai
President Lorenzo Snow mottok en
åpenbaring i St. George, Utah, som
inspirerte ham til å legge vekt på
tiende.

1901, 17. oktober
Joseph F. Smith ble Kirkens
president.

1918, 3. oktober
President Joseph F. Smith mottok
synet om de dødes forløsning
(se L&p 138).

1918, 23. november
Heber J. Grant ble Kirkens
president.

273

1936, april
Kirkens program for sosialomsorg
ble opprettet for å hjelpe de fattige
under den store depresjonen. Det
ble til Kirkens velferdsprogram.
Dette programmet hadde sitt
opphav i en åpenbaring som presi-
dent Heber J. Grant hadde mottatt
tidligere.

1941, 6. april
Assistenter til De tolv ble for første
gang kalt.

1945, 21. mai
George Albert Smith ble Kirkens
president.

1951, 9. april
David O. McKay ble oppholdt som
Kirkens president.

1961, 30. september
Under Det første presidentskaps
ledelse kunngjorde eldste Harold B.
Lee at alle Kirkens programmer
skulle samordnes gjennom preste-
dømmet for å styrke familier og
enkeltpersoner.

1964, oktober
Betydningen av å ha familiens
hjemmeaften ble understreket.

1970, 23. januar
Joseph Fielding Smith ble Kirkens
president.

1971, januar
Kirken begynte å utgi nye tidsskrif-
ter – Ensign, New Era og Friend.

1972, 7. juli
Harold B. Lee ble Kirkens president.

1973, 30. desember
Spencer W. Kimball ble Kirkens
president.

1975, 3. oktober
President Spencer W. Kimball kunn-
gjorde at De syttis første quorum
ville bli reorganisert.

1976, 3. april
To åpenbaringer ble tilføyd Den
kostelige perle. I 1981 gikk de over
til å bli L&p 137 og 138.

1978, 30. september
Åpenbaringen om å gi prestedøm-
met til alle verdige mannlige
medlemmer uansett rase eller
hudfarge ble vedtatt av Kirken
(se Offisiell erklæring 2).

1979, september
Kirkens utgave av den engelske
Kong Jakobs bibel, med studie-
hjelpemidler, ble utgitt.

1981, september
Nye engelske utgaver av Mormons
bok, Lære og pakter og Den koste-
lige perle ble utgitt.

1984, juni
Områdepresidentskaper ble
opprettet med medlemmer kalt fra
De sytti.

1985, 10. november
Ezra Taft Benson ble Kirkens
president.

1989, 1. april
De syttis annet quorum ble
reorganisert.

1994, 5. juni
Howard W. Hunter ble Kirkens
president.

1995, 12. mars
Gordon B. Hinckley ble Kirkens
president.

1995, 1. april
En ny lederskapsstilling, kalt områ-
deautoritet, ble kunngjort.

1995, 23. september
President Gordon B. Hinckley leste
«Familien – En erklæring til
verden», fra Det første president-
skap og De tolv apostlers quorum,
på Hjelpeforeningens hovedmøte.

1997, 5. april
Områdeautoritetene skulle ordine-
res til syttier. De syttis tredje, fjerde
og femte quorumer ble organisert.

1997, 4. oktober
President Gordon B. Hinckley
kunngjorde planer om å bygge små
templer.

1997, november
Kirkens medlemstall nådde 10 milli-
oner.

1998, 5. april
President Gordon B. Hinckley
kunngjorde målet om å ha 100
templer i drift i år 2000.
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Kart 1: Området New York, Pennsylvania og Ohio i USA
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