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INTRODUKSJON TIL
LÆRERHÅNDBOKEN
President Gordon B. Hinckley erklærte: «Misjonærarbeidet er Kirkens livsnerve.
Det er den største årsaken til dens vekst...

Dette arbeidet ble bemyndiget av Frelseren personlig i hans instruksjoner til apost-
lene før han fór opp til himmelen: ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,
idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn” (Matteus
28:19)» («Misjonærtjeneste», Det første verdensomspennende opplæringsmøte for ledere,
jan. 2003, s. 17).

Som lærer for fremtidige heltidsmisjonærer har du en fantastisk anledning til å
påvirke dem i riktig retning. Prinsippene som drøftes i dette kurset, kan påvirke
hvordan misjonærene lever og underviser. Mye av det de øver på og lærer i dine
leksjoner, vil bli en del av deres misjonserfaring. Dine anstrengelser for å forberede
elevene effektivt til misjonærtjeneste vil ha en positiv innflytelse på Kirkens vekst
og styrke.

DVD-PRESENTASJONER

Sammen med denne lærerhåndboken finner du en DVD (art. nr. 54139 170). Det
første sporet er en introduksjon ved eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers
quorum (5:31). I tillegg er det 22 presentasjoner som du kan benytte i undervis-
ningen. Disse er merket i leksjonene med ikonet og et notat i undervisnings-
forslaget. Før du underviser anbefaler vi at du ser spor 1, som er eldste Scotts
personlige budskap til dem som underviser i dette kurset.

DVD-innhold

Spor 1 (5:31). Eldste Richard G. Scott, introduksjon.

Spor 2 (0:42). Eldste Russell M. Nelson på generalkonferansen i apr. 1995. Kapittel 1:
Kalt til å tjene.

Spor 3 (5:41). Eldste Jacob de Jager på generalkonferansen i okt. 1976. Kapittel 1:
Kalt til å tjene.

Spor 4 (3:38), segment 1-4. Eldste Jeffrey R. Holland, seminar for nye misjonspresi-
denter, juni 2000, sitert i «Missionary Work and the Atonement», Ensign, mars
2001, s. 10-11. Kapittel 1: Kalt til å tjene.

Spor 5 (0:54). President Boyd K. Packer, seminar for nye misjonspresidenter, juni
2002. Kapittel 2: Personlig verdighet.

Spor 6 (0:38). Eldste Richard G. Scott på generalkonferansen i okt. 2000. Kapittel 2:
Personlig verdighet.

Spor 7 (0:42). Eldste Boyd K. Packer på generalkonferansen i apr. 1989. Kapittel 2:
Personlig verdighet.

Spor 8 (0:32). Eldste Neal A. Maxwell på generalkonferansen i apr. 2001. Kapittel 3:
Den hellige ånds veiledning.

Spor 9 (6:00). President Brigham Young: «En mann uten veltalenhet.» Kapittel 4:
Undervis ved Ånden.
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Spor 10 (0:53). Eldste L. Tom Perry på generalkonferansen, okt. 2001. Kapittel 5:
Vi lærer å undervise «ved studium og også ved tro», Del 1.

Spor 11 (4:30). «Frelsesplanen.» Kapittel 7: Vår himmelske Faders plan.

Spor 12 (0:33). Eldste Russell M. Nelson på generalkonferansen i okt. 1996.
Kapittel 7: Vår himmelske Faders plan.

Spor 13 (0:46). Eldste Merrill J. Bateman på generalkonferansen i okt. 2003.
Kapittel 8: Profeter og frafall.

Spor 14 (2:22). President Gordon B. Hinckley på generalkonferansen i okt. 1999.
Kapittel 8: Profeter og frafall.

Spor 15 (1:27). Eldste Russell M. Nelson, seminar for nye misjonspresidenter, juni
2000. Kapittel 9: Gjenopprettelsen og fremkomsten av ny hellig skrift.

Spor 16 (1:18). Eldste L. Tom Perry på generalkonferansen i okt. 1994. Kapittel 9:
Gjenopprettelsen og fremkomsten av ny hellig skrift.

Spor 17 (1:44). President Gordon B. Hinckley på generalkonferansen i apr. 2002.
Kapittel 10: Tro og omvendelse.

Spor 18 (0:45). President Boyd K. Packer, seminar for nye misjonspresidenter,
juni 2003. Kapittel 10: Tro og omvendelse.

Spor 19 (0:42). President Boyd K. Packer, seminar for nye misjonspresidenter,
juni 2003. Kapittel 10: Tro og omvendelse.

Spor 20 (1:50), segment 1-2. President Gordon B. Hinckley, Det første verdensom-
spennende opplæringsmøte for ledere, 11. jan. 2003. Kapittel 11: Fysisk og følelses-
messig forberedelse.

Spor 21 (0:50). Eldste Richard G. Scott på generalkonferansen i okt. 2003. Kapittel 11:
Fysisk og følelsesmessig forberedelse.

Spor 22 (1:27). President Gordon B. Hinckley, del av videoen Gordon B. Hinckley,
Man of Integrity, 15th President of the Church (1995). Kapittel 11: Fysisk og følelses-
messig forberedelse.

Spor 23 (2:14). Eldste Jeffrey R. Holland, seminar for nye misjonspresidenter,
juni 2000, sitert i Ensign, mars 2001. Kapittel 14: Kristus-lignende egenskaper.

HVA ELEVENE SKULLE HA MED SEG TIL KLASSEN

Oppfordre elevene til å ta med seg Skriftene og elevhåndboken til hver klasse. Du
skulle også oppmuntre dem til å skaffe seg et eksemplar av Tro mot pakten: En opp-
slagsbok i evangeliet (2004; art. nr. 36863 170). Dette heftet inneholder emner i
evangeliet ordnet alfabetisk, og vil være en ressurs for dette kurset så vel som et
hjelpemiddel for elevene under deres misjon og siden.

Når du underviser i kapittel 11: Fysisk og følelsesmessig forberedelse, kan det være
hensiktsmessig å gi elevene et personlig eksemplar av Missionary Health Guide
(Misjonærers veiledning til god helse) [2004], art. nr. 37012) som en ressurs å bli
kjent med før de reiser på misjon. Veiledningen er imidlertid ikke nødvendig for
gjennomgangen av kapittel 11.

Studiedagbok

Det anbefales at elevene begynner å føre studiedagbok. I denne dagboken kan de
notere innsikt de får under sitt studium. Mange misjoner vil be misjonærene om å
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føre en slik dagbok, så dette vil gi elevene en innføring i dette nyttige misjonær-
verktøyet. Det kan være hensiktsmessig å ta med studiedagbøkene til klassen.

MULIGHETER TIL ØVING I KLASSEN

Det å utvikle egenskaper og ferdigheter til å forkynne det gjengitte evangelium så
effektivt som mulig, skulle være et av hovedmålene med dette kurset. I løpet av
kurset vil elevene lære hvordan de kan organisere og formidle evangeliets prinsip-
per. De vil bli oppmuntret til å bli mer mottakelige for Den hellige ånds påvirkning.
Elevene vil få flere muligheter til å øve på å undervise sine medelever om evange-
liets læresetninger og prinsipper.

Iblant synes lærerne at de har så mye å gjennomgå at de ikke ønsker å bruke av
leksjonstiden til elevdeltakelse. Våre misjonærer trenger imidlertid å lære hvordan
de kan undervise i rikets læresetninger på en klar og effektiv måte. Jo mer de øver
på å forklare og undervise i det gjengitte evangeliums læresetninger og prinsipper,
jo bedre vil de bli i stand til å lære sine undersøkere disse sannhetene når de kommer
ut på misjonsmarken. Undervisningserfaringer i klassen, sammen med «Forslag til
elevoppgaver», vil oppmuntre elevene til å utvikle undervisningsferdigheter, selv-
tillit og Kristus-lignende egenskaper.

IDEER TIL LEKSJONSOPPBYGNING

I klasseperioden kan det av og til være hensiktsmessig å la elevene gå sammen to
og to for lærings- eller undervisningsaktiviteter. Ved å variere parene får elevene
mulighet til å jobbe med ulike personligheter.

Du kan gi enkeltelever eller grupper i oppdrag å innlede leksjonen med en andakt.

HVA KURSET IKKE OMFATTER

Det anbefales at leksjonene i misjonærforberedelse ikke gjennomføres som en
sonekonferanse i en bestemt misjon.

Dette kurset i misjonærforberedelse bidrar til å forberede elevene til heltidsmisjon.
Innholdet er omhyggelig utarbeidet for å forberede fremtidige misjonærer med en
forståelse av læresetningene og prinsippene som misjonærprogrammet og Forkynn
mitt evangelium (2004, art. nr. 36617 170) tar utgangspunkt i. Forkynn mitt evangelium
er veiledningen i misjonærtjeneste som er skrevet som viktigste ressurs i misjonær-
opplæringen. Det kan være hensiktsmessig at du skaffer deg et eksemplar av denne
viktige veiledningen for å gjøre deg kjent med teksten misjonærene bruker
gjennom hele sin opplæring og misjon.

Håndboken for misjonærforberedelse er skrevet i samsvar med Forkynn mitt evange-
lium. Emner som å forstå kallet til å reise på misjon, lære å studere og undervise i
evangeliet, frafallet og gjenopprettelsen, forstå, gjenkjenne og undervise ved Den
hellige ånd, viktigheten av den nyere tids hellige skrifter, utvikle Kristus-lignende
egenskaper og fornuftig anvendelse av tiden, omhandles både i denne håndboken
og i Forkynn mitt evangelium. Emner som omhandles i Forkynn mitt evangelium,
men ikke i dette kurset, er det å lære et nytt språk, hjelpe folk å inngå og holde
pakter, forberede folk til dåp og samarbeide med medlemmene. Matlagings- og
husholdningsferdigheter, detaljert misjonsplanlegging og budsjettering omhandles
heller ikke i dette kurset. Visse deler av opplæringen er det dessuten klokest å
overlate til hjemmet og familien, misjonærenes opplæringssentre og misjonspresi-
dentene ute på misjonsmarken.
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LÆRERENS OVERSIKT OVER KURSET

Gå nøye gjennom innholdsfortegnelsen og se på leksjonstitlene og emnene som
omhandles i dette kurset. Dette kan hjelpe deg å unngå en omfattende gjennom-
gang av et emne i én leksjon som omhandles grundigere senere i kurset.

BRUK AV KAPITLER OG FORMAT

Hvert kapittel er beregnet på to vanlige klasseperioder i uken eller én kveldsklasse
av tilsvarende lengde. Hvis du bruker to klasseperioder, må du fastsette et passende
delingspunkt for hvert kapittel.

Hvert kapittel har en innledning som viser leksjonens fokus og følger så følgende
format:

Viktige læresetninger og prinsipper

En punktmerket liste over læresetninger og prinsipper gir deg en oversikt og forslag
til hva elevene bør lære å forstå, godta og anvende i sitt eget liv.

Undervisningsforslag

Avsnittet «Undervisningsforslag» viser punktene under «Viktige læresetninger
og prinsipper» og gir deg ett eller flere forslag til mulige undervisningsmetoder.

-ikonet markerer begynnelsen på hvert undervisningsforslag.

Du kan bruke eller modifisere et undervisningsforslag, eller du kan anvende en
annen metode. Hvilke uttalelser i elevhåndboken du vil trekke frem i klassen, er
opp til deg som lærer. Din undervisningsmetode skulle ta hensyn til faktorer som
Den hellige ånds innflytelse, din egen personlighet og undervisningsstil, person-
ligheter i klassen, tid til rådighet, kulturell ramme og elevenes behov. Du forventes
å personliggjøre leksjonene med personlige erfaringer, vitnesbyrd og innsikt. Det
anbefales imidlertid at du gjennomgår alle prinsippene med elevene, selv om
tiden kanskje ikke er tilstrekkelig til alle aktivitetene. Vær ydmykt selektiv med
hvordan du bruker tiden.

Forslag til elevoppgaver

De foreslåtte oppgavene er ment å hjelpe elevene å øve på eller anvende læreset-
ningene, prinsippene og metodene som de lærer i leksjonen. Disse oppgavene finnes
også i elevhåndboken under overskriften «Forslag til oppgaver».

BEHOVET FOR BEDRE FORBEREDELSE

President Ezra Taft Benson ba om bedre forberedte misjonærer: «Det er forskjell på
misjonærer. Noen er bedre forberedt fra første måned på misjonsmarken til å tjene
Herren enn noen er når de vender hjem etter 24 måneder.

Vi ønsker unge menn på misjonsmarken som kan sette i gang straks, som har tro,
ervervet gjennom personlig rettferdighet og rent liv, på at de kan ha en fin og
fremgangsrik misjon» («Til ungdom av den edle fødselsrett», Lys over Norge nr. 6,
1986, s. 43).

Ved å undervise i dette kurset har du en utmerket mulighet til å bidra til dette.
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KALT TIL Å TJENE
Vår himmelske Faders frelsesplan gir alle hans
barn anledning til å høre og ta imot evangeliet.
Dine elever er i ferd med å forberede seg til å
bringe budskapet om det gjengitte evangelium
til hele verden. Du har muligheten til å hjelpe
dem i deres forberedelse ved å gi dem større tro
på Herren Jesus Kristus og en entusiasme for
arbeidet, og ved å gi dem anledninger til å lære
evangeliets prinsipper og øve seg på å undervise
andre i dem. Dette kapittelet er rettet mot kallet

til å utføre misjonærtjeneste i Herrens sanne kirke. Oppfordre elevene til å ta imot
Herrens kall og tjene ham av hele sitt «hjerte, og av all makt, sinn og styrke»
(L&p 4:2).

VIKTIGE LÆRESETNINGER OG PRINSIPPER 

• Medlemmer av Kirken er forpliktet og privilegert med hensyn til å dele det
gjengitte evangelium med andre.

• Herren har sagt: «Marken er allerede hvit til innhøstning» (L&p 4:4).

• Misjonærer hjelper til med Israels innsamling.

• Hovedformålet med misjonærarbeid er å innby folk til å komme til Kristus.

• Et kall til heltidsmisjon kommer fra Herren gjennom hans bemyndigede tjenere.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Merk: Sett av tid i den første klasseperioden til å la elevene presentere seg selv.
Oppfordre dem til å si hva de heter, forklare hva som motiverte dem til å ta dette
kurset, og fortelle om de har familiemedlemmer som for tiden er ute på misjon,
og i tilfelle hvor. Hvis klassen er liten, kan du be elevene nevne en velsignelse ved
misjonærtjeneste (og prøve å ikke si det samme som de andre).

Kanskje ønsker du også enten å innlede eller avslutte hver klasseperiode med å
synge misjonærsalmer sammen med elevene, som «Vi er kalt» (Salmer, nr. 164),
«Vi er en mektig skare» (Salmer, nr. 159), «Lytt, lytt, nasjoner!» (Salmer, nr. 168),
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«Kan hende det er på fjellets sti» (Salmer, nr. 165) og «O, Israels eldster» (Salmer,
nr. 199). Dette vil hjelpe dem å bli kjent med misjonærsalmene.

Medlemmer av Kirken er forpliktet og privilegert med 
hensyn til å dele det gjengitte evangelium med andre.

Be elevene nevne noen store misjonærer fra Skriftene og fra nyere tid. Skriv navnene
på tavlen. La hver elev kort forklare hva som gjør inntrykk på ham eller henne
ved misjonærene han eller hun har nevnt.

Legg til eller uthev på listen navnene Paulus, Alma, Mosiahs sønner og Aaron. La
elevene gå sammen to og to, og la hvert par ta for seg ett eller flere av følgende
skriftsteder og analysere hva som gjorde misjonæren eller misjonærene store. (Du
kan velge færre vers å lese om du mener elevene forstår omstendighetene rundt
beretningene.)

Paulus. Les 2. Korinterbrev 11:23-28.

Alma. Les Alma 8:8-21.

Amulek. Les Alma 8:18-32.

Mosiahs sønner. Les Alma 17:1-12.

Aaron. Les Alma 22:1-23.

Del så klassen i fire grupper. Velg ut elever i hver gruppe til å lese om en av føl-
gende misjonærer (se elevhåndboken: «Misjonærberetninger», s. 6-10): Samuel H.
Smith, Heber C. Kimball, Wilford Woodruff og Dan Jones. Be elevene fortelle klas-
sen hva som gjorde inntrykk på dem i beretningen og hvordan det kan hjelpe
dem på deres egen misjon.

Be elevene drøfte svar på disse spørsmålene:

• Hvilket forhold er det mellom Frelserens undervisning i Lukas 18:29-30 og
noen av erfaringene og egenskapene til de misjonærene vi har snakket om?

• Hvorfor er misjonærer villige til å ofre så mye for mennesker de kanskje ikke
kjenner?

La elevene lese uttalelsen av president Gordon B. Hinckley i elevhåndboken (s. 2).

• Hvilke sider ved gjenopprettelsen oppfordrer president Hinckley oss til å
undervise om?

• Hvorfor tror du hver av disse er viktige for oss mennesker å forstå?

Skriv følgende ord tilfeldig spredt utover tavlen: dåp, sosiale sammenkomster, Den
hellige ånds gave, sportsaktiviteter i Kirken, dom, dans, omvendelse, forsoningen, hellig-
gjørelse, matvarelager, gjøre vår himmelske Faders vilje, tro på Jesus Kristus, holde ut til
enden, oppstandelsen. Skriv ordet evangelium med fet skrift midt på tavlen.

La elevene lese både 3. Nephi 27:13-22 og Lære og pakter 39:6 og avgjøre hvilke
ord på tavlen som passer med Frelserens beskrivelse av evangeliet. La elevene sette
ring rundt disse ordene eller viske ut de som ikke er nevnt i Skriftene. Minn om at,
selv om de andre tingene er viktige, så er de delene av evangeliet som ble forkynt
av Frelseren, det grunnleggende i en misjonærs budskap. Be en elev lese for klassen
forklaringen i elevhåndboken på betydningen av ordet evangelium (se elevhåndbo-
ken, s. 2). Be elevene lytte etter ord eller uttrykk som skulle vært lagt til listen på
tavlen.
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La elevene gå sammen to og to og øve på å gi hverandre en kort beskrivelse av
evangeliet som vil være forståelig for en undersøker.

Drøft sammen:

• Hvorfor tror du det er viktig at en misjonær forstår betydningen av ordet
evangelium?

• Hvordan er betydningen av ordet evangelium forskjellig fra ordet kirke?

La en elev lese Abraham 2:9-11. Innled en klassediskusjon med følgende spørsmål:

• Hvorfor tror du de fleste medlemmer av Kirken er Abrahams etterkommere?

• Hvordan kan vi få vite om vi er av Abrahams ætt? (Om nødvendig må du kan-
skje minne om at vår patriarkalske velsignelse vil fortelle oss det. Lære og pakter
86:8-10 viser også at det er en sammenheng mellom prestedømme og avstam-
ning.) Du kan gjerne bruke følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson angå-
ende pakten med Abraham:

«Vi er også paktens barn. Vi, som de i fordums tid, har fått det hellige preste-
dømme og det evige evangelium. Abraham, Isak og Jakob er våre forfedre. Vi er
av Israel. Vi er berettiget til å motta evangeliet, prestedømmets velsignelser og
evig liv. Nasjoner på jorden vil bli velsignet ved vårt arbeid og ved våre etterkom-
meres arbeid. Abrahams bokstavelige ætt og de som samles inn i hans familie
ved adopsjon, får disse lovede velsignelser – forutsatt at de tar imot Herren og
er lydige mot hans bud» («Paktens barn», Lys over Norge, juli 1995, s. 33).

• Hva tror du hovedbudskapet til oss i Abraham 2:9-11 er?

• Hvilket ansvar har du på grunn av denne avstamningen? (Å velsigne andre
med muligheten til å oppnå det gjengitte evangeliums velsignelser.)

Les sammen med elevene uttalelsene av eldste Russell M. Nelson angående pakten
med Abraham i elevhåndboken (s. 2). Alternativt kan du vise spor 2 (0:42) på
DVD-en.

Les og gjør deg kjent med følgende historie før leksjonen. Alternativt kan du vise
spor 3 (5:41) på DVD-en. Forbered deg til å fortelle elevene en kortversjon av his-
torien med dine egne ord. Understrek på slutten av historien at alle er våre brødre
og søstre, og at vi må se på andre som Guds barn så vi kan bli tilstrekkelig glad i
dem til å gi dem budskapet om det gjengitte evangelium.

Eldste Jacob de Jager, et tidligere medlem av De syttis quorum og en konvertitt til
Kirken, brukte følgende historie som en lignelse for alle misjonærer som er kalt til
å ofre for å redde vår himmelske Faders barn:

3
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«Jeg har hørt så mange bemerkelsesverdige vitnesbyrd om flotte menn og
kvinner som har blitt bragt inn i Kirken at jeg gjerne vil si: “Du vet aldri
hvem du vil frelse.”

For å illustrere mitt poeng vil jeg gjerne gå tilbake til mitt hjemland, Holland,
hvor seks generasjoner av min fars forfedre bodde i den lille landsbyen
Scheveningen ute ved kysten. De var fiskere eller hadde andre beslektede
yrker, som fiskebåtbyggere, seilmakere eller fiskegarnreparatører. Mange av
dem engasjerte seg også i den frivillige, men risikable oppgaven å berge liv.
De var staute, erfarne menn som alltid sto parat til å bemanne robåtene for
å dra ut på et redningsoppdrag. Ved hver storm fra vest havnet noen fiske-
båter i vanskeligheter, og mange ganger måtte sjømennene klamre seg fast
til tauverket i båtene sine i en desperat kamp for å unngå den uunngåelige
drukningsdøden. År etter år krevde havet sine ofre.

En gang under en voldsom storm kom en fiskebåt i havsnød, og en robåt
dro ut for å redde mannskapet. Bølgene var enorme, og hver av mennene
ved årene måtte anstrenge seg til det ytterste for å nå frem til de uheldige
sjømennene i nattens mulm og mørke og det voldsomme uværet.

De lyktes i å nå frem til det forliste skipet, men robåten var for liten til å
romme hele mannskapet i én omgang. En mann måtte bli om bord fordi det
ganske enkelt ikke var plass til ham. Faren for at redningsbåten ville velte, var
for stor. Da redningsmennene kom tilbake til land, var det hundrevis av men-
nesker som ventet på dem med fakler for å veilede dem i den mørke natten.
Det samme mannskapet kunne imidlertid ikke dra ut igjen for andre gang,
fordi de var utslitt etter kampen mot stormen, bølgene og det piskende regnet.

Derfor ba den lokale kystvaktkapteinen om frivillige til den andre turen.
Blant dem som trådte frem uten å nøle, var en nitten år gammel ungdom som
het Hans. Sammen med sin mor hadde han kommet til stranden i oljehyre
for å overvære redningsoperasjonen.

Da Hans trådte frem, fikk hans mor panikk og sa: “Hans, vær så snill å ikke
dra ut. Din far omkom på havet da du var fire år gammel, og din eldre bror
Pete har vært savnet i over tre måneder nå. Du er den eneste sønnen jeg
har igjen!”

Men Hans sa: “Mor, jeg føler at jeg må gjøre det. Det er min plikt.” Moren
gråt og vandret hvileløst frem og tilbake på stranden da Hans gikk om bord
i robåten, tok årene og forsvant inn i den mørke natten.

Etter kamp mot de høye bølgene i over en time (noe som for moren til Hans
fortonet seg som en evighet), kom robåten til syne igjen. Da redningsmen-
nene hadde kommet nær nok stranden til å kunne høre kystvaktkapteinens
rop, formet han en ropert med hendene og ropte ivrig mot stormen:
“Reddet dere ham?”
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La elevene lese Lære og pakter 123:12-17 og foreslå prinsipper fra disse versene
som er relevante for misjonærarbeid. Gi positiv tilbakemelding på hvert svar, og
oppmuntre til flere svar.

Herren har sagt: «Marken er allerede hvit til innhøstning» (L&p 4:4).

La elevene lese Lære og pakter 11:3.

• Hva betyr uttrykket «marken er hvit»? (se innledningen til dette avsnittet i
elevhåndboken, s. 3).

La en elev lese Lære og pakter 33:7-9. Forklar at kornbånd er kornaks som er buntet
sammen. Fra gammelt av høstet man kornet ved å skjære det, bunte det sammen
og bære det til kornkammeret. «Kornbånd» viser ikke nødvendigvis bare til et antall
dåp på misjonsmarken. Det kan også vise til velsignelser en misjonær får mens
han er engasjert i Herrens verk.

• På hvilke måter beskriver disse versene hvordan misjonærer skulle arbeide?

• Hva tror du at du må gjøre for å kvalifisere deg til løftet: «Opplat deres munn
og den skal bli fylt»? (L&p 33:8; se også L&p 84:85).

• Hvordan viser det å adlyde dette budet tro fra en misjonærs side?

• Hvordan ville det å prøve å være «som Nephi i fordums tid» påvirke ditt misjo-
nærarbeid?

• Hva kan du gjøre annerledes nå, før din misjon, for å bli mer som Nephi?

Misjonærer hjelper til med Israels innsamling.

Tegn følgende anetavle på tavlen:

Abraham

�

Isak

�

Jakob (Israel)

�

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

(Israels tolv stammer)

Da så de som lyste opp sjøen med faklene sine, Hans reise seg fra tofta, og
han ropte av all sin styrke: ”Ja! Og fortell min mor at det er min bror Pete!”

... Du vet aldri hvem du kan redde! Det kan være en som virkelig er blitt
kastet om på livets bølger, eller det kan være en som var meldt savnet på
livets hav. Når noen blir reddet på grunn av [din] innsats, hvor stor skal
ikke [din] glede være med ham eller henne i vår Faders rike» (i Conference
Report, okt. 1976, s. 80-81).
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• Hvor sier 1. Nephi 22:3-4 at Abrahams, Isaks og Jakobs (Israels) etterkommere
er i dag?

• I innvielsesbønnen for Kirtland tempel (L&p 109) ba profeten Joseph Smith om
at «de adspredte levninger av Israel» på grunn av gjenopprettelsen, nå måtte
begynne å samles inn. Hva sier Lære og pakter 109:67 de skulle samles inn til?
(Til kunnskap om sannheten og tro på Messias.)

• Hvilken rolle spiller misjonærene i Israels innsamling? (se L&p 29:7).

Les sammen med elevene president Spencer W. Kimballs uttalelse i elevhåndboken
(s. 4), og la elevene se etter og diskutere hva som kvalifiserer en undersøker til å
bli en del av det innsamlede Israel. Understrek misjonærformålet med å innby
andre til å komme til Kristus ved å ha tro, omvende seg og bli døpt og bekreftet
som medlemmer av Herrens sanne kirke, og holde ut til enden.

Hovedformålet med misjonærarbeid er å innby folk til å komme til Kristus.

Les følgende setning fra en uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers
quorum (se elevhåndboken, s. 5):

• Hva betyr eldste Hollands uttalelse for deg som potensiell misjonær?

La elevene gå sammen to og to og bytte på å stille og besvare følgende spørsmål.
(Selv om disse spørsmålene kan virke enkle, gir de elevene anledning til å øve på å
formulere sin tro og sitt vitnesbyrd på et plan som de vil oppleve på misjonsmarken.)

• Hvordan har det å være medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ført
deg nærmere Jesus Kristus?

• Hvordan har det å komme nærmere Kristus påvirket eller forandret ditt liv?

Les følgende beretning av eldste Jeffrey R. Holland. Alternativt kan du vise spor
fire, segment 1, på DVD-en (0:18):

• Hvordan vil du besvare eldste Hollands spørsmål?

Fortsett eldste Hollands beretning. Alternativt kan du vise spor fire, segment 2, på
DVD-en (1:06):

4

«På sonekonferanser, som er noen av de beste undervisningsmulighetene vi
som generalautoriteter har med disse unge eldstene og søstrene, har jeg spurt
misjonærer hva de ønsker at undersøkere skal gjøre som et resultat av deres
samtaler med dem.»

4

«Utover mine ord, min undervisning og mitt muntlige vitnesbyrd, må mitt liv
være en del av dette vitnesbyrdet om Jesus» (i Lys over Norge, jan. 1995, s. 29).
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• Hva tror du disse misjonærene glemmer?

Fortsett å lese. Alternativt kan du vise spor fire, segment 3, på DVD-en (0:50):

• Hvorfor er tro på Jesus Kristus og omvendelse helt avgjørende for en ny konvertitt?

Les ferdig eldste Hollands beretning. Alternativt kan du vise spor fire, segment 4,
på DVD-en (1:20):

«En konvertitts liv bygges på tro på den Herre Jesus Kristus og hans sonoffer
– en overbevisning om at han virkelig er Guds Sønn, at han lever i denne
stund, at han alene har nøkkelen til vår frelse og opphøyelse. Denne troen
skal ledsages av ekte omvendelse, omvendelse som viser vårt ønske om å være
rene og fornyet og hele, omvendelse som gjør at vi kan kreve forsoningens
fulle velsignelser.

Deretter kommer dåp til syndenes forlatelse. Ja, dåpen er også for at vi skal
bli medlemmer i Kirken, men det var ikke det profeten Joseph Smith valgte
å legge vekt på i trosartikkelen. Han la vekt på at det var dåp til syndenes
forlatelse – og henledet din og min, misjonærenes og undersøkerens opp-
merksomhet igjen på forsoningen, på frelse, på gaven Kristus gir oss. Dette
peker den nye konvertitten i retning av ”den gode nyhetens” velsignelser.»
(«Misjonærarbeid og forsoningen», Liahona, okt. 2001, s. 26).

4

«Jeg må si at misjonærene nesten aldri trekker frem de to mest grunnleggende
ting vi ønsker at undersøkere skal gjøre før dåpen: ha tro på den Herre Jesus
Kristus og omvende seg fra sine synder. Likevel tror vi “at evangeliets første
prinsipper og ordinanser er: for det første, tro på Herren Jesus Kristus, for det
annet, omvendelse, for det tredje, dåp ved nedsenkning til syndenes forla-
telse, for det fjerde, håndspåleggelse for Den Hellige Ånds gave.”
[Trosartiklene 1:4; uthevelse tilføyd.]»

4

«“Bli døpt!” roper misjonærene i kor.

“Ja,” sier jeg, “vi ønsker at de skal bli døpt, men hva må gå forut for det?”

Nå er de litt mer på vakt. Aha, tenker de. Dette er en test. Det er en test...
“Lese Mormons bok!” er det noen som roper. “Be!” brøler en eldste bakerst i
rommet. “Gå i Kirken!” sier en av søstrene på første rad. “Gjennomgå alle
diskusjonene!” foreslår en annen.

...[Jeg sier:] “Men hva annet vil dere at undersøkerne deres skal gjøre?”

”Bli døpt!” lyder det i kor for annen gang.

”Eldster,” trygler jeg, “dere har allerede fortalt meg om dåp, men jeg stiller det
samme spørsmålet igjen!”

Nå er de forvirret... “Etterleve Visdomsordet!” er det en som sier. “Betale
tiende!” roper en annen. Og slik fortsetter det.»
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• Hvilket budskap må ifølge 2. Nephi 2:6-9 gjøres kjent for alle mennesker?

• Hva skulle du som misjonær fokusere på som et resultat av at du forstår dette
skriftstedet?

Et kall til heltidsmisjon kommer fra 
Herren gjennom hans bemyndigede tjenere.

Vis elevene følgende attest. Om mulig kan du lage en forstørret kopi som er lettere
for elevene å se, eller du kan lage en overhead-transparent av den og vise den på
et lerret.

• Hvilke formelle trinn må man gjennom før man kan bli heltidsmisjonær?
(Fylle ut søknadspapirer, gjennomgå flere prestedømsintervjuer, få et misjonskall,
bli beskikket.)

• Hva vil det bety for deg å bli beskikket som representant for Jesus Kristus på
heltid?

La en elev lese Lære og pakter 64:29.

• Hvordan forandrer det å vite at man går Herrens ærend hvordan man gjør ting,
hvordan man lever og hvordan man handler?

• Hva er ifølge Lære og pakter 64:29 nøkkelen til å være en god «fullmektig»?

Fremsett følgende hypotetiske situasjonsstudie, eller lag en selv som kan føre til en
klassediskusjon om Herrens hånd i hvert misjonskall:

Ivrig satte Roberto seg for å åpne konvolutten med misjonskallet. Han hadde brukt
flere år på å lære seg et nytt språk. Han var sikker på at han ville bli kalt til å tjene
et sted hvor han ville få bruk for denne ferdigheten til å forkynne det gjengitte
evangelium. Da han leste brevet og så sin tildelte misjon, ble han imidlertid skuffet.
Ikke bare ble han kalt på misjon i sitt eget land, men også til en misjon som brukte
hans morsmål! «Hvordan kan dette være et kall fra Herren?» undret han. «Herren
må da vite om at jeg kan et annet språk.»
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• Hvis denne unge mannen kom for å snakke med deg og sa han tvilte på at han
ble kalt ved inspirasjon, hva ville du ha sagt?

• Hvilke andre utfordringer kan misjonærer ha i forhold til sitt kall som kan få
dem til å bli bekymret?

Det kan være hensiktsmessig å lese følgende uttalelse av president Boyd K. Packer,
fungerende president i De tolv apostlers quorum:

Spør om en elev kan sitere femte trosartikkel (hvis ikke, la en elev lese den).

• Hvilken sammenheng har denne trosartikkelen med et misjonskall?

• På hvilke måter kan det å forstå at ditt kall bokstavelig talt kommer fra Herren
gjennom hans tjenere, påvirke hvordan du tjener?

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

• Begynn å skrive studiedagbok. Det er en dagbok hvor du skriver ned innsikt du
får gjennom studiet. Mange misjoner vil be deg om å føre en slik dagbok, så
dette vil være en begynnelse til et nyttig misjonærredskap for deg.

• Lær deg Lære og pakter 4 utenat, og forbered deg til å fremsi det under en
fremtidig klasseandakt (eller dere kan fremsi det sammen som klasse).

• Lær deg trosartiklene (eller lær deg dem på nytt).

• Snakk med en nylig hjemvendt misjonær om verdien av å utføre en misjon,
og om hvorvidt hans eller hennes misjon var et offer eller ikke.

• Les Lære og pakter 31:3-13 og analyser de påbud og løfter Herren gir misjonærer.

«Den første store erfaringen er å oppdage at det slett ikke er din misjon –
det er Herrens misjon. Jeg vet vi sier “min misjon”, men det er ikke min
misjon, det er Hans misjon... Dere vil oppdage gjennom bønn, gjennom
utfordringer, gjennom arbeid, gjennom studium og gjennom de vanskelig-
heter og skuffelser dere møter, at det er Herrens misjon. Dette er noe dere
vil få vite.» («Some Things Every Missionary Should Know» [seminar for
nye misjonspresidenter, 26. juni 2002], s. 2.)
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PERSONLIG VERDIGHET
Personlig verdighet er avgjørende for alle som for-
bereder seg til å komme til templet eller reise på
heltidsmisjon. Biskoper og stavspresidenter avgjør
om man er verdig. Som lærer skulle du ikke prøve
å fastsette det nøyaktige verdighetsnivået som kre-
ves, men isteden henvise elever med spørsmål om
verdighet til sine prestedømsledere.

I denne leksjonen skal du oppmuntre elevene til å
adlyde Herrens bud, hans profeters og apostlers
læresetninger og misjonsreglene. Sørg for at elevene

vet at før de reiser på misjon, skulle de snakke med sine prestedømsledere om alle
alvorlige, uoppgjorte overtredelser. Når misjonærer er verdige og lydige, kan de
«tale i Gud Herrens, ja, i verdens Frelsers navn» (L&p 1:20).

VIKTIGE LÆRESETNINGER OG PRINSIPPER

• Personlig verdighet er nødvendig for å utføre misjonærarbeid.

• Personlig verdighet gjør det mulig for fremtidige misjonærer å oppnå tempel-
velsignelser.

• Omvendelse er en renselsesprosess som gjør det mulig for oss å bli verdige.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Personlig verdighet er nødvendig for å utføre misjonærarbeid.

Del elevene i små grupper, og la gruppene lese uttalelsene fra eldste Charles
Didier, eldste Richard G. Scott og president Gordon B. Hinckley i elevhåndboken
(se s. 13-14). Gi elevene følgende spørsmål å diskutere i sine grupper:

• Hva vil det si å være verdig til å reise på misjon?

• Hvorfor er det å være verdig så viktig for misjonærarbeid?

• Hva betyr uttrykket «forebygging er bedre enn tilgivelse» for en ungdom som
forbereder seg til en misjon?

M I S J O N Æ R F O R B E R E D E L S E L Æ R E R H Å N D B O K10
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• Hva sier eldste Didier skulle være vår motivasjon til å unngå å begå synd?

• Hvorfor tror du det å ha «kjærlighet til Herren og hans bud» kan hjelpe deg
å være verdig til å reise på misjon?

• Hvordan kan det å utsette omvendelsen skade din misjon?

• Hvordan kan Herrens misjonærarbeid «utføres av vanlige mennesker som arbeider
på en uvanlig måte»? Hvorfor må de være verdige for å gjøre dette?

Spør elevene:

• Hva slags onder sier president Hinckley at vi må unngå?

Les sammen med elevene president Gordon B. Hinckleys uttalelse om pornografi
i elevhåndboken (se s. 14).

• Hvilke andre onder kan du føye til listen?

• På hvilke måter er pornografi, det å fortelle vulgære historier og å bryte
Visdomsordet som en felle?

La elevene nevne andre onder eller feller og forklare hvilken fare de representerer
for vår åndelighet.

• Hva vil det si å holde seg «uplettet» av verden? (se Jakobs brev 1:27).

• Hva er velsignelsene ved å la våre tanker være prydet med dyd? (se L&p 121:45).

Hvordan kan vi bli kvitt de urene bildene vi av og til får inn i vårt sinn? Les føl-
gende uttalelse av president Boyd K. Packer. Alternativt kan du vise spor fem på
DVD-en (0:54):

Personlig verdighet gjør det mulig for 
fremtidige misjonærer å oppnå tempelvelsignelser.

La elevene lese Lære og pakter 109:22-23, og skriv på tavlen de fire velsignelsene
profeten Joseph Smith ba om i innvielsesbønnen for Kirtland tempel. Drøft hver
av disse velsignelsene. Det kan være nyttig å bruke følgende spørsmål:

«På enhver datamaskin, på ethvert språk, er det en tast hvor det står slett.
Ha en “slettetast” i deres sinn. Lær å bruke slettetasten. Hvis en av disse
uverdige tankene prøver å trenge seg inn i deres sinn, slett den!

Hva kan denne slettetasten være? En liten bevegelse ingen andre vil legge
merke til. Jeg vet ikke hva deres burde være. Den må være deres egen. Den
er privat. Det kan for eksempel være, om dere bruker briller, å bare røre ved
brillene. En tanke kommer inn i deres sinn, og dere rører ved brillene for å
slette den. Kun dere selv vil vite det. Eller det kan være en hvilken som helst
liten bevegelse som er privat for dere, som å gni dere i hånden. Lær å bruke
slettetasten når disse tankene, disse fristelsene kommer. Dere kan lære å
slette dem.

Dere kan lære å kontrollere deres tanker. Hvis dere gjør dette og følger
lydighetens regel, vil det gå bra med dere. Dere vil få veiledning» («Some
Things Every Missionary Should Know» [seminar for nye misjonspresidenter,
26. juni 2002], s. 16-17).

5

M I S J O N Æ R F O R B E R E D E L S E L Æ R E R H Å N D B O K

P E R S O N L I G V E R D I G H E T

11



• Hva tror du det vil si å handle i Guds navn som misjonær?

• Hvordan kan Guds herlighet omslutte oss i en jordisk verden? (se L&p 88:28-29;
93:36).

• På hvilke måter kan engler betjene oss? (se 2. Nephi 32:3-4; L&p 13).

La en elev lese eldste Joseph B. Wirthlins uttalelse om tempelvelsignelser i elev-
håndboken (se s. 15). Før opp ytterligere velsignelser på tavlen.

For å være en god misjonær trenger man velsignelsene eller «gavene» som bare er
tilgjengelige i templet, i tillegg til Den hellige ånds gave. Les sammen med elevene
uttalelsene fra eldste Jeffrey R. Holland, eldste Bruce R. McConkie og president
Joseph Fielding Smith i elevhåndboken (se s. 15-16).

• Hvordan kan tempelbegavelsen ifølge disse Brødrene hjelpe en misjonær å for-
kynne det gjengitte evangelium?

• Forklar elevene at Kirkens medlemmer iblant anser det som viktigere å få et
misjonskall enn å motta sine tempelordinanser. Hvorfor tror du det å motta et
misjonskall kan bli sett på som viktigere enn templets velsignelser?

Les eller gjenfortell den oppmuntringen president Howard W. Hunter, Kirkens
fjortende president, gir i elevhåndboken (s. 15).

• Hva ønsker Herren ifølge Lære og pakter 95:8; 105:11-12 å gi de hellige i sine
hellige templer?

• Hva er ifølge eldste David B. Haights og Jack H. Goaslinds uttalelser i elevhånd-
boken (s. 16) noen måter man blir begavet med «kraft fra det høye» i templet?
(Du kan gjerne skrive elevenes forslag på tavlen og drøfte dem etter behov.
Forklar elevene at de ikke skal benytte tempeluttrykk eller gå for mye i detalj
under denne korte diskusjonen.)

• Hvorfor er disse begavelsene eller gavene viktige for en misjonær?

De fleste misjonærer får anledning til å motta sin tempelbegavelse før misjonen.
Eldste Richard G. Scott har sagt:

Be elevene snakke om fargen på klærne som brukes i templene og hvorfor hvitt er
så viktig. Noen av elevene har kanskje ikke vært i templet ennå. For disse kan du
gjerne lese følgende forklaring og innsikt om tempelklær og drøfte spørsmålene
som følger:

«Personlig verdighet er en nødvendig betingelse for å motta templets velsig-
nelser» (Liahona, juli 1999, s. 29).
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• Hvordan tror du det å ta av yttertøyet og erstatte det med hvitt tempeltøy for-
bereder deg til de hellige opplevelsene i templet?

• Hvorfor er det å forberede seg til å bli verdig til å tilbe i templet samtidig en
forberedelse til å tjene Herren på misjon?

• Hvordan kan det å huske på at du har vært i templet og inngått hellige pakter,
velsigne deg som misjonær?

Be elevene lese eldste Richard G. Scotts uttalelse i elevhåndboken (s. 16) og tenke
på hvorfor man må være fullstendig ærlig under både tempelintervjuet og
samtalene med prestedømslederne angående verdighet til å reise på misjon.

• Hva tror du det vil si at tempelintervjuet er et viktig steg for å bekrefte at du er
moden og «åndelig nok» til å motta ordinanser og holde pakter du inngår i
Herrens hus?

• Hvorfor tror du personlig verdighet er et grunnleggende krav for å kunne motta
templets velsignelser, så vel som å reise på heltidsmisjon?

Omvendelse er en renselsesprosess som gjør det mulig for oss å bli verdige.

Forklar at omvendelse er en positiv side ved Jesu Kristi gjengitte evangelium, og at
hvis elevene ikke er verdige nå, kan de bli det gjennom omvendelse. Alma fortalte
sin sønn «hvilken glede og hvilket strålende lys» han opplevde etter omvendelsens
rensende prosess (Alma 36:20).

La elevene gå sammen to og to og forberede en kort leksjon om omvendelse som
kunne blitt holdt for en undersøker. Fokuser spesielt på hvordan prinsippet tro på
Kristus leder oss til å omvende oss fra våre synder. Det kan være hensiktsmessig å
vise til eldste Hollands uttalelse i elevhåndboken (se s. 16), de følgende skriftste-
dene og eventuelle andre vers de finner nyttige: Helaman 14:13; 15:7-8; 3. Nephi
12:19-20; Lære og pakter 53:3. Når de har forberedt denne korte leksjonen, lar du
ett par undervise et annet par. Deretter bytter de roller. Etter noen minutter lar du
de fire elevene gi hverandre tilbakemelding om opplevelsen. Hva gjorde de bra, og
hva kunne de ha gjort bedre?

Alle, ikke bare de som har begått større overtredelser, trenger å omvende seg når de
forbereder seg til misjonærtjeneste. La en elev lese høyt Lære og pakter 133:16, og
be så klassen forklare skriftstedets betydning for dem som fremtidige misjonærer.

Les følgende hypotetiske situasjonsstudie:

Craigs liv hadde forandret seg. I årevis hadde han blitt oppdratt i Kirken og hadde
fulgt dens læresetninger. Men midt i tenårene begynte han å finne det vanskeligere

«Når vi utfører ordinansarbeid i templet, bærer vi hvite klær. Disse klærne
symboliserer renhet, verdighet og renslighet.

Når du trer inn i templet, tar du av deg ditt vanlige yttertøy og tar på deg
det hvite tempeltøyet... Når du henger dine klær i garderobeskapet, henger
du fra deg dine bekymringer og problemer sammen med klærne. Du kommer
ut av ditt private lille avlukke kledd i hvitt, og du får en følelse av enhet og
likhet, for alle rundt deg er kledd på samme måte.» (Forberedelse til å gå inn i
det hellige tempel [2002], s. 18.)
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å adlyde budene. Handlingene hans gjorde det ubehagelig å gå i kirken. Ved en
anledning hørte han en leder i staven tale om gleden ved omvendelse og å utføre
en misjon fri fra vekten av synd. Dette gjorde inntrykk på ham, og han visste at
han måtte rydde opp i sitt liv. Han avtalte å møte biskopen.

• Hvilke spørsmål tror du Craig kan ha grunnet på mens han ventet på å få
snakke med biskopen?

• Hvilke svar ville du foreslå på Craigs spørsmål?

Les sammen med elevene avsnittene under tittelen Bekjennelse under overskriften
«Omvendelse fra synd» i Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet [2004], s. 112),
og drøft verdien av at en prestedømsleder hjelper en i omvendelsesprosessen.

Les følgende uttalelser av president Boyd K. Packer:

Hold opp et såpestykke.

• Hvordan er omvendelse som såpe?

Understrek at når omvendelsen er oppriktig, blir man ikke bare renset fra synden,
men man forandrer sin oppfatning av den synd man har omvendt seg fra.

• Hva føler du når forsoningens kraft gjør deg åndelig ren?

• Hvorfor er det å oppgi synden avgjørende for omvendelsesprosessen?
(se L&p 58:43).

Din omvendelse vil gjøre deg til et personlig vitne om forsoningens rensende kraft.

• Hva vil ifølge den fjerde trosartikkel en undersøkers oppriktige omvendelse føre til?

Be elevene tenke på livet og de mektige vitnesbyrdene til misjonærer som apostelen
Paulus, Alma den yngre og Mosiahs sønner.

• Hvorfor var de så oppsatt på å forkynne omvendelsens evangelium, selv om det
innebar stor risiko for dem?

• Hvorfor var konsekvent rettferdige menn som Nephi, Abinadi og Moroni også
store lærere om Frelserens forsoning?

«Omvendelse burde, i likhet med såpe, brukes ofte» («Vasket ren», Lys over
Norge, juli 1997, s. 8).

«Gud være lovet for forsoningens rensende, lutrende, tilgivende kraft som
ble tilveiebragt av vår Herre Jesus Kristus, som jeg vitner om» («Dere er
Guds tempel», Liahona, jan. 2001, s. 85).
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Les følgende uttalelse av eldste Glenn L. Pace for elevene:

Be en elev gjenfortelle eldste Paces uttalelse med egne ord.

Les og drøft med elevene resten av eldste Paces uttalelse i elevhåndboken (s. 16-17).

• Hva er ifølge eldste Pace «en vanlig oppfatning blant de unge» når det gjelder
bekjennelse like før en misjon?

• Hvilket råd ville du gitt en potensiell misjonær som er redd for å snakke åpent
med en prestedømsleder om sine synder?

Hjelp elevene å forstå at Frelserens forsoning gir håp til dem som føler at de ikke
kan få tilgivelse. Les Lære og pakter 58:42.

• Hvis Herren ikke mer kommer i hu våre synder, hvorfor er det da så vanskelig
for noen å tilgi seg selv?

Les Alma 36:19. Forklar elevene at når vi virkelig omvender oss, kan smerten ved
minnet om våre synder bli fjernet. Vi trenger ikke føle smerten for evig.

Hjelp elevene å forstå at sann fred kan komme etter Herrens tilgivelse. Eldste F.
Burton Howard i De sytti forklarte:

Enkelte ganger føler folk som har syndet, at de aldri virkelig kan bli hele igjen, at
de er mindre enn de kunne ha vært. La elevene lese uttalelsene av eldste Richard
G. Scott og president Boyd K. Packer i elevhåndboken (s. 17). Alternativt kan du
vise spor 6 (0:38) og 7 (0:42) på DVD-en.

Advarsel: Husk å ikke gå for detaljert inn i diskusjonen av synder eller i tolkningen
av eldste Scott og president Packers uttalelser i elevhåndboken. Du skulle oppfordre
elevene til å snakke med sin biskop eller grenspresident om detaljerte spørsmål om
omvendelse.

Forklar at selv om omvendelse fører til tilgivelse, er det visse synder som kan dis-
kvalifisere deg for misjonærtjeneste. Brødrene har for eksempel sagt at fremtidige
misjonærer som har begått hor, erotisk kjæling, andre seksuelle perversiteter, nar-
kotikamisbruk, alvorlige brudd på landets lover eller andre overtredelser, skal ha
omvendt seg og vært rene for disse syndene i minst et år. Dessuten vil personer
som har begått umoral med flere partnere eller én partner over lengre tid, i enten et
heteroseksuelt eller et homoseksuelt forhold, ikke bli vurdert for en heltidsmisjon.

76

«Når du virkelig har omvendt deg, vil du føle en indre fred. På en eller annen
måte vil du få vite at du er tilgitt fordi den byrde som du har båret på så
lenge, plutselig ikke er der lenger. Den er borte og du vet at den er borte»
(Lys over Norge, okt. 1983, s. 102).

«En misjon er ikke et sted for en synder å omvende seg, men for å kalle
syndere til omvendelse. Misjonærer sendes ikke på misjon for å få et vitnes-
byrd, men for å bære sine vitnesbyrd» («Why?» [tale ved en andakt på Ricks
College, 24. sep. 1991], s. 3).
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Oppfordre elever som har spørsmål om dette, til å snakke med sin biskop eller
grenspresident.

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

• Lær deg Lære og pakter 58:42-43 og 121:45-46 utenat.

• Gransk din personlige verdighet med tanke på å reise på misjon. Hvis det fins
problemområder, tar du stilling til hva som må gjøres, og følger opp.

• Skriv i studiedagboken din hva du forstår med hensyn til at de som har oppriktig
tro på Jesus Kristus, vil omvende seg fra sine synder, bli døpt og motta Den hel-
lige ånd. Hvorfor skulle dette forholdet være viktig for misjonærer å forstå per-
sonlig? Hvorfor må de kunne undervise klart og tydelig om denne sannheten?
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DEN HELLIGE ÅND SOM LEDSAGER
Merk: Kapittel 4 har et undervisningsforslag som krever
at du forbereder deg en stund i forveien (se «Misjonærer
skulle øve på undervisningsmetoder som er oppbyg-
gende» på s. 27). Be to elever forberede en kort
undervisningsdemonstrasjon. Velg ut elever du tror vil
være komfortable med å undervise klassen og så bli
evaluert. Be dem forberede et 4-5 minutters rollespill
om misjonærer som underviser i et av prinsippene i
det gjengitte evangelium. La dem velge mellom noen
prinsipper eller begivenheter å undervise om (som tro

på Herren Jesus Kristus eller det første syn). Hjelp dem å avgjøre hvilke skriftsteder
de skal bruke. Om det er aktuelt, kan du gi dem et bilde, noen forslag til spørsmål
de kan stille sine «undersøkere», eller andre anbefalinger for å hjelpe dem å forbe-
rede seg. Forklar at når de har undervist klassen i prinsippet, vil deres undervisning
bli evaluert.

INNLEDNING

Fremtidige misjonærer skulle lære hvordan Ånden påvirker dem mens de forbere-
der seg for sin misjon. Siden de skal utføre Herrens arbeid, er det avgjørende at de
kan skjelne og følge Herrens tilskyndelser gjennom hans Ånd. De skulle komme ut
på misjonsmarken med levende vitnesbyrd. De skulle vite av erfaring at bønner
blir besvart. De skulle utvikle sin følsomhet overfor Den hellige ånd, slik at de kan
være kvalifisert til å utføre Herrens vilje i sine tildelte områder.

Merk: Dette kapittelet er rettet mot behovet for at misjonærer personlig mottar og
forstår Ånden. Kapittel 4 handler om å undervise ved Ånden.

VIKTIGE LÆRESETNINGER OG PRINSIPPER

• Kristi lys er en kraft til det gode i ethvert menneskes liv.

• Den hellige ånd er et medlem av Guddommen.

• Den hellige ånd kan påvirke oss til det gode på mange måter.

• Følsomhet og lydhørhet overfor Ånden er blant misjonærens beste ressurser.
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UNDERVISNINGSFORSLAG

Merk: Følgende to prinsipper er slått sammen i ett og samme undervisningsforslag.

Kristi lys er en kraft til det gode i ethvert menneskes liv.

Den hellige ånd er et medlem av Guddommen.

Skriv følgende tre titler og kilder på tavlen:

• Den hellige ånd. Lære og pakter 130:22-23

• Den hellige ånds gave. Veiledning til Skriftene («Hellige Ånd», s. 73, «Hellige
Ånds gave», s. 74)

• Kristi lys. Lære og pakter 84:46; 88:13; Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet
(2004) sitert i elevhåndboken (s. 22)

Del klassen i tre grupper, og gi hver gruppe ett av disse emnene. Be dem studere
kildene for å oppsummere faktaene om sitt emne. La dem så skrive sine oppsum-
meringer på tavlen under passende tittel.

La hver gruppe slå opp i elevhåndboken og stille lese uttalelser som angår deres
oppgave:

• Den hellige ånd. Eldste Robert D. Hales (s. 23)

• Den hellige ånds gave. Eldste Dallin H. Oaks (s. 23) og eldste Bruce R. McConkie
(s. 23)

• Kristi lys. President Boyd K. Packer (s. 22) og eldste Joseph B. Wirthlin (s. 22)

Be de elevene som leste det tilhørende avsnittet, om å drøfte svar på disse
spørsmålene:

• Hvilke av Den hellige ånds roller er spesielt viktige for misjonærer og deres
undersøkere? Hvorfor?

• På hvilke måter kan en misjonær finne eldste McConkies analogi nyttig når
han eller hun underviser en undersøker?

• Hvorfor tror du det vil være viktig i din undervisning å forstå at alle er gitt Kristi
lys? (Forklar at Kristi lys vil være et åndelig hjelpemiddel til å føre undersøkere
nærmere Kristus ved å tilskynde dem til å akseptere evangeliets første prinsipper
og ordinanser på deres vei mot å bli medlem av Herrens sanne kirke.)

La elevene gå sammen to og to og bytte på å forklare forskjellen mellom Kristi lys
og Den hellige ånds gave. Den andre eleven skulle prøve å variere forklaringen
istedenfor bare å gjenta det den første sa.

Den hellige ånd kan påvirke oss til det gode på mange måter.

Still elevene følgende spørsmål:

• På hvilke måter kan Den hellige ånd påvirke oss? (Skriv elevenes svar på tavlen.)

• Hvorfor er det viktig for en misjonær å forstå hvordan Den hellige ånd
kommuniserer?

• Hva skjer når vi får tilskyndelser fra Ånden, men ikke gir akt på dem?
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La elevene lese Lære og pakter 8:2-3 og eldste L. Lionel Kendricks uttalelse i elev-
håndboken (s. 24).

Forklar at det hender at folk føler Den hellige ånds påvirkning, men ikke er klar
over hva det er. La elevene lese hva som skjedde med lamanittene i 3. Nephi 9:20.

• Hvordan kan det ha seg at noen kan ha Ånden med seg uten å gjenkjenne den?

Les Galaterne 5:22-23 sammen og snakk om hva som skjer med dem som mottar
åndelig kommunikasjon.

Sørg for at elevene forstår at vi må være verdige for å kunne ha Den hellige ånds
innflytelse. Dette vil bli grundigere omhandlet i kapittel 4. Understrek følgende:

• Herrens ånd vil aldri tilskynde noen til å handle i strid med det gjengitte evan-
geliums normer eller Kirkens rettferdige prestedømsledere.

• Det er vanskelig, om ikke umulig, å motta Den hellige ånds tilskyndelser når
man er påvirket av narkotika, alkohol eller tilsvarende. «Ditt legeme er virkelig
et redskap for ditt sinn og grunnvollen for din karakter» (Boyd K. Packer: «Dere
er Guds tempel», Liahona, januar 2001, s. 85). Dere må ta godt vare på det.

Ånden kommuniserer med oss på mange måter. Drøft følgende med elevene:
åndelige tilskyndelser, en følelse av fred, den stille, lave røsten, plutselige ideer,
og hellige åndelige tilkjennegivelser.

Vi kan motta åndelige inntrykk. La elevene lese 1. Nephi 17:45 og se hvordan
Laman og Lemuel gikk glipp av åndelige tilskyndelser. Les eller gjenfortell følgende
beskrivelse av president Boyd K. Packer, fungerende president for De tolv apostlers
quorum:

Noen ganger beskrives disse følelsene som en brennende følelse i brystet (se L&p
9:8-9). Se definisjonen av den brennende følelsen i brystet i elevhåndboken, som
er et sitat fra Tro mot pakten (s. 24). Les også følgende sitat av president Boyd K.
Packer:

Tenk tilbake på en gang du følte en åndelig tilskyndelse.

• Hvorfor er det viktig å gjenkjenne åndelige tilskyndelser?

Vi kan motta fred. La en elev lese Lære og pakter 6:22-23 høyt. Fred er én måte
vi kan føle Åndens innflytelse i våre liv. President Brigham Young fortalte om en
drøm eller et syn han hadde i 1847, etter profeten Joseph Smiths martyrdød, hvor
profeten forklarte:

«Denne brennende følelsen 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).

«[Åndelig] kommunikasjon kan sjelden høres. Som regel kommer den
gjennom en følelse» («The Gift of the Holy Ghost: What Every Missionary
Should Know – and Every Member as Well» [seminar for nye misjonspresi-
denter, 24. juni 2003], s. 4; se også L&p 8:2-3; 9:8).
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Vi kan motta den milde, lave røst. Les eller gjenfortell den erfaringen president
Wilford Woodruff gjorde på sin misjon i England:

• Hvorfor tror du denne beskjeden kom som en overraskelse på president Woodruff?

Be elevene fortelle det de vet om hvorfor Ånden førte president Woodruff bort fra
byen Stanley, hvor han hadde mange avtaler, for å forkynne et annet sted i England.
Les resten av president Woodruffs beretning:

• Hvilken lærdom fra denne beretningen om å gjenkjenne og følge den milde,
lave røsten kan en misjonær i vår tid anvende?

• Hvordan kunne president Woodruffs misjon ha blitt annerledes om han hadde
ignorert Åndens tilskyndelser? Hvordan kunne hans liv ha blitt annerledes?

La elevene slå opp i 1. Kongebok 19:9-13, hvor Elias lærte å gjenkjenne den milde,
lave røsten. Drøft hva annet Elias hørte og verdien av dette skriftstedet når det
gjelder å beskrive Åndens «røst».

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers
quorum:

«Herrens ånd sa til meg: “Dra sydover.” Jeg reiste 13 mil, til Syd-England.
Der møtte jeg John Benbow. Det ble tydelig tilkjennegitt for meg hvorfor jeg
ble kalt dit. Jeg hadde forlatt en fruktbar mark, hvor jeg døpte hver eneste
kveld. Men da jeg kom til dette stedet, fant jeg en gruppe på 600 som hadde
brutt ut fra de wesleyanske metodistene og dannet en sekt kalt De forente
brødre. Jeg fikk vite at de ba om lys og sannhet og at de hadde kommet
omtrent så langt som de kunne komme. Jeg så at Herren hadde sendt meg til
dem. Jeg begynte arbeidet blant dem, og til slutt hadde jeg døpt deres leder,
40 predikanter og rundt 600 medlemmer. Jeg døpte hvert eneste medlem
i den forsamlingen, unntatt én. Tilsammen ble rundt 1800 døpt i dette
arbeidsområdet.» (The Discourses of Wilford Woodruff [1969], s. 60.)

«Jeg var i byen Stanley og holdt et møte i rådhuset. Jeg hadde avtaler en uke
fremover i den byen. Før jeg reiste meg for å tale til forsamlingen, sa Herrens
Ånd til meg: “Dette er det siste møtet du kommer til å ha med disse men-
neskene på mange dager.” Da jeg reiste meg, fortalte jeg forsamlingen hva
Herrens Ånd hadde tilkjennegitt for meg. De ble like forbauset som jeg ble.
Jeg visste ikke hva Herren ønsket, men jeg så Guds hensikt i ettertid.»

«De kan skjelne Herrens Ånd fra alle andre ånder – den vil hviske fred og
glede til deres sjel» (Manuscript History of Brigham Young, 1846-1847, red.
Elden J. Watson [1971], s. 529).
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Vi kan få nye ideer. La elevene lese profeten Joseph Smiths uttalelse i elevhånd-
boken (s. 25). Be dem finne ut hvordan profeten beskrev «åpenbaringens ånd».

Vi skulle huske at åndelige tilkjennegivelser er hellige. Noen får veldig spe-
sielle åpenbaringer som er for hellige å snakke åpent om (se president Packers
advarsel i elevhåndboken, s. 25). Syner forekommer, og røster kommer fra den
andre siden av sløret. Når noen opplever dette, skulle de holde det hellig. Les om
igjen Alma 12:9; Lære og pakter 63:64; 84:73.

• Hvorfor passer det seg ikke å spørre og grave om en annens hellige og personlige
åndelige opplevelser?

Herren gir oss åpenbaring i sin egen tid. Be en elev lese Jakobs bok 4:10.

• Hvorfor er vi noen ganger for utålmodige til å vente på svar på våre bønner?

• Hvorfor er dette prinsippet viktig for en misjonær å forstå? for hans eller hennes
undersøker?

Du kan velge å bruke uttalelsene av eldste Dallin H. Oaks og Neal A. Maxwell i
elevhåndboken (s. 26). Alternativt kan du vise spor 8 (0:32) på DVD-en, som
inneholder eldste Maxwells uttalelse.

Vi skulle ikke forvente åpenbaring i alle ting. Forklar at Herren avgjør når og
hvordan han vil tale til oss. Du kan vise til eldste Dallin H. Oaks’ to advarsler i
elevhåndboken (s. 26).

Følsomhet og lydhørhet overfor Ånden er blant misjonærens beste ressurser.

Etter å ha mottatt Den hellige ånds gave kan Kirkens medlemmer forstå Åndens
påvirkning og søke hans veiledning. Les følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks:

«Det er viktig å huske at den opplysning og åpenbaring som kommer til en
person som et resultat av Den hellige ånds gave, ikke kommer plutselig eller
uten at man søker etter den. President Spencer W. Kimball sa at Den hellige
ånd “kommer litt etter litt etter hvert som du gjør deg fortjent til den. Og
når ditt liv er i harmoni, vil du gradvis motta Den hellige ånd i rikt monn”
(The Teachings of Spencer W. Kimball, red. Edward L. Kimball [1982], s. 114).

Velsignelsene som er tilgjengelige gjennom Den hellige ånds gave, er betinget
av verdighet... Han vil trekke seg tilbake når vi bedrøver ham ved stygt snakk,
urenhet, ulydighet, opprør eller andre alvorlige synder.» (I Lys over Norge,
jan. 1997, s. 58.)

8

«Noen har utelukkende sett etter slike store tilkjennegivelser som er nedteg-
net i Skriftene, og har unngått å forstå den stille, lave stemmen. Dette er som
å bestemme oss for at vi bare vil lære av en lærer som roper høyt, og at vi vil
nekte å lytte til selv den beste undervisning når den kommer som en hvisken.

Vi trenger å vite at Herren sjelden taler høyt. Hans budskap kommer nes-
ten alltid som en hvisken.» («Undervis og lær ved Ånden», Liahona, mai
1999, s. 21.)
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Forklar elevene at det er viktig at de lærer nå å være verdige til Den hellige ånds
veiledning og ha mot til å følge denne veiledningen. Den hellige ånds kraft og
innflytelse kommer ikke automatisk når misjonæren setter på seg navneskiltet.

La elevene lese Lære og pakter 76:114-16.

• Hva viser ifølge vers 114 «dem» og «de» til i vers 116? («Herrens gjerninger» og
«hans rikes mysterier».)

• Hva er forutsetningene som nevnes i vers 116 for at vi kan ha Ånden med oss?

• Hvilket forhold er det mellom lydighet og å ha Åndens veiledning i ditt misjo-
nærarbeid?

• Hvorfor vil det være avgjørende at du overholder misjonsreglene mens du er på
misjon?

Be elevene foreslå grunner til at Ånden er nødvendig og at det oppstår situasjoner
da man trenger inspirasjon på misjonsmarken.

Les følgende uttalelse av president Boyd K. Packer:

• Hvordan tror du det å handle i tråd med de tilskyndelsene du får, vil påvirke
fremtidig kommunikasjon fra Den hellige ånd?

Fortell om president Packers erfaring som misjonspresident (se elevhåndboken,
s. 27). Be elevene fortelle hva denne beretningen lærte dem som vil komme dem
til nytte som misjonærer og i deres liv i fremtiden.

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

• Finn ut hvilke justeringer du kan gjøre i ditt liv for å bli mer følsom for Ånden.

• Velg et tidspunkt og sted hvor du kan være alene. Du kan gjerne faste. Begynn
med bønn og spør vår himmelske Fader hva han vil du skal gjøre som en del av
forberedelsen til å bli en av hans misjonærer. Når du har holdt bønn, tar du deg
tid til å overveie tanker og følelser som kommer til deg. Skriv ned disse inntryk-
kene i dagboken din. Dette kan være en god start på misjonærdagboken din.

• Skriv ned inntrykk og innsikt om det du studerer i Skriftene, i en skriftstudie-
dagbok.

«Kanskje det største som kan hende deg mens du er på misjon, er å få erfa-
ringer med Den hellige ånds gave...

Den største velsignelse du vil få, er å bli fortrolig med den stille, lave røsten
og lære at denne røsten vil fortelle deg alt du må gjøre... Disse tilskyndelsene
kan komme mange ganger, ved mange tilfeller. Det er Herrens røst som taler...

... Du kan tale med englers tunge, noe som ganske enkelt betyr at du kan tale
med Den hellige ånds kraft. Den vil være stille. Den vil være usynlig. Det
vil ikke komme noen due. Det vil ikke komme noen ildtunger. Men kraften
vil være der.» («The Gift of the Holy Ghost: What Every Missionary Should
Know» s. 3, 6.)
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• Les med et ydmykt hjerte din patriarkalske velsignelse, merk deg råd og inntrykk
som kan anvendes på din misjon. (Hvis du ennå ikke har mottatt din patriar-
kalske velsignelse, kan du overveie å få den.)

• Forbered en tale om «Hvorfor det er så viktig for enhver misjonær å bli veiledet
av Ånden». Hold talen for familien eller en betrodd venn.

• Fyll ut skriftstedskartet i elevhåndboken, og lag en skriftstedkjede av versene i
Skriftene (se elevhåndboken, s. 28).
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UNDERVIS VED ÅNDEN
Hensikten med misjonærarbeidet er
å forkynne det gjengitte evangeliums
budskap på en slik måte at Ånden kan
veilede både misjonærene og dem
som blir undervist. Dette kapittelet
vil hjelpe fremtidige misjonærer å
undervise ved Ånden ved å lære dem
å forstå hvordan de innbyr Ånden i
sin undervisning, så vel som å lære
dem å bruke grunnleggende undervis-
ningsferdigheter. Din effektive innsats

for å undervise og motivere elevene til å bli fremragende lærere i det gjengitte
evangelium, vil gjøre dem til bedre redskaper i Herrens hender.

VIKTIGE LÆRESETNINGER OG PRINSIPPER

• Personlig forberedelse og verdighet er nødvendig for å undervise ved Ånden.

• Misjonærer kan innby Den hellige ånd til sin undervisning.

• Misjonærer skulle øve på undervisningsmetoder som er oppbyggende.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Personlig forberedelse og verdighet er nødvendig for å undervise ved Ånden.

Vis frem en radio eller et strengeinstrument, som en fiolin eller en gitar (eller skriv
«fiolin» eller «gitar» på tavlen eller vis et bilde). Be elevene lese eldste David B.
Haights uttalelse i elevhåndboken (s. 32) og se etter hva de fremviste gjenstandene
har til felles med å være på bølgelengde med Ånden.

• Hvordan påvirkes lyden i en radio om den ikke er riktig innstilt, eller et
musikkinstrument om det er ustemt?

• Hva kan ifølge Alma 17:2-3 og Alma 8:10 misjonærer gjøre for å være «på
bølgelengde» med Den hellige ånd når de underviser?
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• Hvorfor er det ifølge Lære og pakter 1:33 viktig at misjonærer er verdige før de
kan undervise ved Ånden?

• Hvorfor er det avgjørende at misjonærer forstår hvordan de kan innby Den
hellige ånd og gjenkjenne Åndens røst? (se 2. Nephi 33:1).

Tegn følgende diagram på tavlen (og la det stå gjennom hele klasseperioden):

Be elevene komme med forslag til svar på hvert av spørsmålene ovenfor, og skriv
svarene på tavlen.

Du kan også be elevene prøve å huske en gang de har følt Den hellige ånd ganske
nylig:

• Hvor var du, og hva skjedde da du følte Ånden?

• Hva tror du innbød Den hellige ånd akkurat da?

Be elevene sammenligne forberedelsene før en viktig eksamen med forberedelsene
til å reise på misjon.

• Hvilke likheter er det mellom disse forberedelsene?

• Hvilken åndelig forberedelse skal til for at en misjonær kan innby Ånden i sitt
liv? (Om nødvendig kan elevene slå opp uttalelsene av president James E. Faust,
eldste Dallin H. Oaks og eldste Henry B. Eyring i elevhåndboken, s. 32-33.)

• Garanterer det å være på bølgelengde med Den hellige ånd at vi alltid vil få detal-
jert veiledning i alle deler av vår undervisning? Hvorfor eller hvorfor ikke? (Du
ønsker kanskje å vise til eldste Dallin H. Oaks’ råd; se elevhåndboken s. 33.)

Misjonærer kan innby Den hellige ånd til sin undervisning.

Vis «En mann uten veltalenhet» fra spor 9 på DVD-en (6:00). Den viser president
Brigham Young som forteller historien om sin omvendelse, med vekt på at det er
Den hellige ånd som overbeviser menneskene. Du kan også lese Brigham Youngs
sitat i elevhåndboken (s. 31).

Legg til følgende overskrift i tredje kolonne av diagrammet du allerede har tegnet:

Hva innbyr Ånden til vår undervisning?

La elevene foreslå hva de kan gjøre for å innby Ånden til sin undervisning.

• Hvorfor er Ånden så viktig for å undervise i det gjengitte evangelium?

9

Hva hindrer Ånden
i å komme inn i

vårt liv?

Hva innbyr Ånden
til vårt liv?
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La elevene lese president Hinckleys råd om hvordan vi kan undervise ved Ånden
(se elevhåndboken, s. 33).

• Hva tror du det betyr for misjonærer å tale fra hjertet istedenfor fra bøkene sine?

Be en frivillig om å undervise «fra hjertet» i 2-3 minutter om viktigheten av Herrens
kirke i hans eller hennes liv.

Les eller gjenfortell følgende råd fra president Ezra Taft Benson, og be elevene merke
seg hvorfor han omtaler Den hellige ånd som den viktigste ingrediens i forkynnelse
av det gjengitte evangelium:

Les følgende sitat:

Misjonærer bærer vitnesbyrd ofte. Den hellige ånd kan vitne om det gjengitte
evangeliums sannhet for en undersøker mens en misjonær bærer vitnesbyrd.

• Hvordan kan det å bære vitnesbyrd innby Ånden til din undervisning?

La elevene lese president Boyd K. Packers beretning og uttalelsen fra Tro mot pakten
i elevhåndboken (s. 33-34).

• Hva er ifølge president Packer og Tro mot pakten de viktigste elementene i et
vitnesbyrd?

• Hva annet kan passe å fortelle i et vitnesbyrd?

Forklar at selv om mange undersøkere i første omgang finner veien til Kirken
gjennom venner, et av Kirkens programmer (som familiens hjemmeaften) eller en
læresetning (som små barns frelse), er det ofte Den hellige ånds innflytelse gjennom
et medlems eller en misjonærs vitnesbyrd som overbeviser dem om budskapets
sannhet. Husk alltid at det til syvende og sist er Den hellige ånd som overbeviser.
Ånden bærer vitnesbyrd når et ærlig vitnesbyrd bæres av en oppriktig, trofast
misjonær.

Les og drøft med elevene de siste to uttalelsene av president Gordon B. Hinckley
i elevhåndboken (s. 34).

• Hvilken kraft ligger ifølge president Hinckley i det å bære vitnesbyrd?

• Hva kan et vitnesbyrd lede folk til? (Å komme til Kristus ved å etterleve evange-
liets første prinsipper og ordinanser.)

Be elevene gå sammen to og to. La hver av dem velge ett av følgende emner, tenke
over sine følelser for dette emnet og så bruke 2-3 minutter på å dele sine følelser

«Et vitnesbyrd er en åndelig bekreftelse fra Den hellige ånd» (Tro mot pakten:
En oppslagsbok i evangeliet [2004], s. 171).

«Formidle det riktige budskap, og undervis deretter ved Ånden. Ånden er den
aller viktigste enkeltstående ingrediens i dette arbeidet. Gjennom Ånden vil
de enkeltpersoner og familier dere underviser, forstå hvilken kjærlighet og
omsorg dere føler for dem, og de vil også vite at det budskap dere fremfører,
er sant, og ha et ønske om å følge det.» (I Lys over Norge, juli 1987, s. 47.)
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for emnet de har valgt med den andre. Minn dem om at et oppriktig vitnesbyrd er
en viktig del av det å undervise ved Ånden.

• Levende profeter og apostler

• Herrens sanne kirke

• Den hellige ånds gave

• Profeten Joseph Smith

• Mormons bok

• Frelseren Jesus Kristus

Rund av denne delen av leksjonen med å spørre om noen vil bære sitt vitnesbyrd
for klassen, eller ved å bære ditt vitnesbyrd.

Misjonærer skulle øve på undervisningsmetoder som er oppbyggende.

De følgende undervisningsforslagene gir elevene en innføring i noen undervis-
ningsmetoder og en kort øvelse i disse ferdighetene. Det er viktig at misjonærene
lærer å undervise med entusiasme, selvtillit og klarhet så de kan undervise ved
Den hellige ånd.

Merk: Dette undervisningsforslaget ble nevnt i begynnelsen av kapittel 3. Be de
elevene som du fra før har gitt oppdraget, om å komme frem.

Fortell klassen at du har bedt to elever vise hvordan misjonærer kan undervise
i et bestemt prinsipp. Be en eller to andre elever om å fungere som undersøkere.
Be klassen følge med og være forberedt til å diskutere misjonærenes undervisning.
Foreslå at de tar notater for å kunne kommentere effektive metoder misjonærene
benyttet, så vel som hvordan undervisningen kan forbedres. La undervisningen
begynne, og følg opp med klassens evaluering og tilbakemelding. Sørg også for at
«undersøkerne» får komme med sine kommentarer. Om nødvendig kan du bruke
følgende spørsmål og forslag som en hjelp til å evaluere undervisningen:

• Hva er din reaksjon på deres undervisningsmetoder?

• Skriv på tavlen metoder eller ferdigheter de brukte som var til hjelp i undervis-
ningen. Hjelp elevene å forstå at strategier som gode spørsmål, det å følge ordent-
lig med mens en ledsager snakker, samt å lytte omhyggelig til undersøkerens
spørsmål og kommentarer, alt sammen er ting som bør observeres og drøftes.

• Hvilke vaner eller uvaner under undervisningen kan virke distraherende på en
undersøkers evne til å føle Ånden eller forstå hvor viktig budskapet er?

• På hvilke måter kan gode undervisningsferdigheter innby Ånden?

Fortsett å legge til punkter på tavlen under overskriften «Hva innbyr Ånden til vår
undervisning?»

Tegn følgende diagram på tavlen, men utelat ferdighetene som står i parentes.
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Frelseren brukte oppbyggende undervisningsmetoder som vi kan etterligne.

Skriftsted Undervisningsferdighet eller -metode

L&p 45:3-5 (Be for andre.)

Matteus 16:15-17; Lukas 10:26-27 (Stille spørsmål og lytte til svarene.)

Matteus 17:20; Lukas 5:4-10 (Bruke bilder og gjenstander.)

Matteus 26:30 (Bruke musikk.)

Lukas 10:25-37; 15:11-32 (Bruke historier og eksempler.)

Lukas 24:27 (Bruke Skriftene.)

Johannes 10:17-18, 27 (Bære vitnesbyrd; undervise om
forsoningen.)

Be elever lese et av skriftstedene høyt etter tur. Be så klassen foreslå en metode
Frelseren brukte i sin undervisning som de også kan bruke. Skriv svaret på tavlen.
Be dem prøve å komme på andre eksempler fra Frelserens liv.

• Hvorfor tror du det å følge Frelserens eksempler på undervisning kan hjelpe deg
å lære å undervise ved Ånden?

For å være effektive misjonærer skulle misjonærene unngå ord og uttrykk som er
fremmede for undersøkerne. Når lærere bruker fremmede ord uten å forklare deres
betydning, minsker sannsynligheten for at undersøkeren forstår og blir oppbygget.
Les følgende hypotetiske situasjonsstudie for klassen:

Etter nylig å ha møtt misjonærene, takker familien Miller ja til invitasjonen til å
komme til kirken på søndag. På nadverdsmøtet hører familien Miller kunngjøringer
om stavens prestedømsmøte, Hjelpeforeningens berikende aktivitet og GUF, og mor
og far i familien går til en søndagsskoleklasse sammen med misjonærene. Læreren
bruker ord og uttrykk som evangelieutdeling, jordisk prøvetid, åndeverdenen og telestial.

Spør elevene: Hvordan kunne misjonærene ha forberedt familien Miller på deres
første dag i kirken?

Forklar at Kirkens medlemmer ofte bruker mange ord som er fremmede for under-
søkere. Når vi for eksempel sier menighetens møtehus, betyr dette for en siste-dagers-
hellig en bestemt kirkebygning, mens det for medlemmer av andre trossamfunn
trolig ikke har noen spesiell betydning. Iblant kan til og med samme ord brukt
innen to forskjellige religioner ha svært ulik betydning. Mange uttrykk gjør det
vanskelig å forstå for andre som ikke er kjent med vår tro. Skriv følgende ord på
tavlen som eksempler:

Apostasi
Apostel
Frelsende ordinanser
Prestedømme
Stav
Stavssenter
Vitnesbyrd
Menighet eller gren
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Be elevene prøve å lage noen enkle definisjoner på hvert av disse ordene, og skriv
dem på tavlen. Noen definisjoner kan for eksempel være:

Apostasi. Når folk vender seg bort fra Gud og hans læresetninger. Et frafall fra
sannheten.

Frelsende ordinanser. Hellige seremonier eller ritualer som har åndelig betydning.

Prestedømme. Myndighet fra Gud til å handle i hans navn. Myndighet fra Gud som
gis trofaste menn som er medlem av hans kirke.

Menighet eller gren. En gruppe av Kirkens medlemmer som bor i et bestemt område
og har kirkemøter sammen.

Drøft hvorfor det er viktig for en misjonær å forklare slike ord for undersøkerne.
Be elevene legge til flere ord på listen som undersøkere kanskje ikke kjenner til,
men som blir brukt under misjonærdiskusjonene. La klassen foreslå enkle defi-
nisjoner på hvert av ordene de legger til. Hvis de ikke foreslår følgende ord og
uttrykk, kan du gjerne føye dem til på listen og be om enkle definisjoner på dem:
Bibel, biskop, holde ut til enden, Den hellige ånds gave, Primær, Hjelpeforeningen,
gjenopprettelse, nadverden, stav, fristelse, vitnesbyrd.

Misjonærer skulle definere ord eller uttrykk for undersøkerne etter hvert som de
dukker opp i undervisningen og som en forberedelse til å komme på Kirkens møter.
Misjonærene skulle informere læreren for en klasse om at det er undersøkere til-
stede, så han eller hun kan være påpasselig med ordvalget. Mange menigheter og
grener har en klasse i Evangeliets prinsipper for mindre aktive medlemmer eller
andre som ikke tilhører vår tro.

Tegn et stort spørsmålstegn på tavlen. Be elevene drøfte hvorfor spørsmål er avgjø-
rende for god undervisning. Dersom ikke følgende blir nevnt i diskusjonen, kan
du lese det for klassen:

Understrek at ikke alle spørsmål tjener samme hensikt. Drøft forskjellige typer
spørsmål som misjonærene bruker, og hjelp elevene å forstå hensikten med dem
og viktige retningslinjer for bruk av spørsmål. Følgende ideer og spørsmål kan
være nyttige for å få fart på klassediskusjonen.

«Ja»- eller «nei»-spørsmål. Spørsmål som kan besvares med ja eller nei, kan brukes
for å få noen til å forplikte seg eller for å finne ut om de forstår eller er enig i det
du har lært dem. Be elevene prøve å komme på et eksempel på et forpliktende
spørsmål som en misjonær kan bruke.

Still spørsmål som maner til ettertanke og innbyr til svar. Skriv ordene hva, hvordan
og hvorfor på tavlen. Spør elevene hvordan denne typen spørsmål er forskjellig
fra ja/nei-spørsmål. (Sørg for at elevene forstår at spørsmål som begynner med hva,
hvordan eller hvorfor oppmuntrer dem som blir undervist, til å tenke mer over
betydningen av evangeliets prinsipper og aktuelle skriftsteder. De krever mer enn
et ja/nei-svar. Vanligvis har de mer enn ett riktig svar.) Be elevene foreslå ett eller

«Jesus Kristus, mesterlæreren, stilte ofte spørsmål for å oppmuntre folk til
å grunne på og anvende de prinsippene han lærte dem... Hans spørsmål
ansporet til ettertanke, selvransakelse og forpliktelse» (Undervisning, intet
større kall [1999], s. 68).
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to spørsmål med hva, hvordan eller hvorfor som en misjonær kan bruke i sin under-
visning i det gjengitte evangelium. Her er noen eksempler:

• Hva lærte du av beretningen om det første syn?

• Hvordan vil du beskrive tro?

• Hvorfor tror du vår himmelske Fader gjorde det slik at vi glemte hvordan det var
å leve sammen med ham før vi kom til jorden?

Skriv svarene deres på tavlen. Spør hvorfor denne typen spørsmål kan være nyttige
for en misjonær å stille en undersøker. Sørg for at elevene forstår at denne typen
spørsmål er mest verdifull når de hjelper undersøkere å anvende evangeliets prin-
sipper i sine egne liv.

Gi elevene tid til å tenke seg om før du forventer et svar. Still elevene 3-4 spørsmål etter
hverandre, hvor du bare gir dem 2-3 sekunder etter hvert spørsmål før du besvarer
spørsmålet. Spør så hva som gjorde det vanskelig å svare på spørsmålene dine.

• Hvorfor trenger undersøkere tid til å tenke igjennom de fleste spørsmål før de
kan svare på dem?

• Hvorfor tror du noen misjonærer i en undervisningssituasjon kanskje ikke er
tålmodige nok til å la dem de underviser, tenke igjennom spørsmålet før de
svarer på det?

• Hva kan være problemet om du gir tilstrekkelig tid til å svare, og de du under-
viser likevel ikke svarer? (Hvis de ikke svarer, var kanskje ikke spørsmålet klart
nok, og misjonæren må kanskje omformulere det.)

Lytt til undersøkernes svar. Spør elevene om de har opplevd å svare på et spørsmål,
mens den som stilte spørsmålet ignorerte svaret.

• Hvordan påvirker det at ditt svar blir ignorert eller avvist, din villighet til å
svare på andre spørsmål?

Misjonærene kan forvisse seg om at de forstår svarene ved å stille oppfølgings-
spørsmål, som: «Kan du gi meg et eksempel på hva du mener?» eller: «Hva mener
du med det?» Spørsmålene kan også stilles til andre som deltar i misjonærdiskusjo-
nen, for å finne ut hva de mener om det du underviser om.

Øvelse. Du kan gi elevene noen minutter til å øve på disse spørreferdighetene. La
dem forestille seg at de som misjonærer nettopp har undervist om tiendeloven. La
hver elev skrive ned to eller tre enkle evangelierelaterte spørsmål med ordene hva,
hvorfor eller hvordan. Sørg for at minst ett av disse spørsmålene ber den som blir
undervist om å anvende et av evangeliets prinsipper. La så elevene gå sammen i
grupper på to eller tre og stille hverandre disse spørsmålene. Oppfordre dem til å
gi tilstrekkelig tid til å tenke igjennom spørsmålet før de forventer et svar, og til å
drøfte hva slags oppfølgingsspørsmål de kan stille.

Be hver gruppe om å evaluere spørsmålene. Be dem legge merke til hvilke av
spørsmålene som ville vært mest tankevekkende for en undersøker, og hvilke
spørsmål som ville krevd de lengste svarene. Hvilke spørsmål kunne vært bedre,
og hvordan skulle de vært omformulert for å bli bedre?

Hvilke andre metoder i tillegg til å stille spørsmål kan du bruke for å finne ut om
noen du underviser, forstår? La elevene lese president Boyd K. Packers råd i elev-
håndboken (s. 36) om å følge med på øynene til dem du underviser. Drøft deretter
følgende spørsmål:
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• Hva kan en persons øyne, ansiktsuttrykk eller kroppsspråk fortelle deg om
hvordan de reagerer på det du lærer dem?

• Hvorfor er det like viktig å følge med på ikke-verbale reaksjoner som på hva de
du underviser, sier?

Les eller gjenfortell følgende undervisningssituasjoner, og be elevene (1) peke på
det potensielle problemet, (2) drøfte hvordan en misjonær prøvde å overvinne det
og (3) prøve å finne andre mulige løsninger. (Mulige problemer og løsninger gis i
parentes.) Avhengig av klassens størrelse, kan det være hensiktsmessig å drøfte
disse i grupper:

• Etter å ha møtt Mr. Lopez i byparken og vist ham Mormons bok, gir misjonæ-
rene ham et eksemplar og forklarer at det er et unikt løfte i Mormons bok. «Vil
du lese det Moroni sa i Moroni 10:3-5?» spurte eldste Arroyo. Ledsageren hans
tilføyde: «Moroni var en profet i oldtidens Amerika. Hans ord finnes på side 589
i dette eksemplaret av Mormons bok.» (Lopez vet kanskje ikke hvem Moroni er
eller hvor han finner skriftstedet. Misjonærene kan hjelpe dem de underviser
ved å gi dem litt bakgrunnsopplysning og sidetall. Lopez har kanskje også lese-
vansker. Eldstene kan spørre ham om han føler seg komfortabel med å lese høyt.
De kan tilby seg å lese det for ham mens han følger med i sin bok.)

• Misjonærsøstrene lærer Mrs. Young å be. De spør om hun vil holde en bønn,
men hun avslår høflig og forklarer at hun ennå ikke føler seg komfortabel med
på be på denne nye måten. Hun har tidligere holdt faste, lærte bønner, og det å
be fra hjertet er et så annerledes begrep at det er noe hun må venne seg til. Når
søster Ramos tilbyr seg å holde avslutningsbønnen etter misjonærleksjonen,
ber hun i flere minutter og uttrykker mange personlige tanker og følelser med
mange uttrykk som Kirkens medlemmer er kjent med. (Når vi lærer noen å be,
skulle vi holde korte bønner helt i tråd med de trinnene for bønn som vi lærer
undersøkeren.)

• Familien Cutler har flere små barn. Misjonærene ønsker å undervise om flere
av evangeliets prinsipper som det vanligvis tar nesten en time å snakke om.
De bestemmer seg for å dele leksjonene over flere besøk istedenfor å ta alt på
en gang. De har også med seg bilder og en gjenstand som hjelp til å illustrere de
prinsippene de snakker om. (Vær nøye med tidsbruken. Tilpass undervisningen
til dem du underviser. Når det er små barn – og til og med voksne – kan enkle
bilder og gjenstander ofte bedre forståelsen og oppmerksomheten til den som
blir undervist.)

• Mens eldste Gomez forklarer at vi kommer til åndeverdenen når vi dør, legger
hans ledsager, eldste Johnson, merke til at en av tenåringene ser forvirret ut.
(Ledsageren skulle følge med og være årvåken når det gjelder reaksjoner og for-
ståelse hos dem som blir undervist. Den som ikke snakker, skulle holde øyen-
kontakt for å kunne fornemme når undersøkerne trenger ytterligere forklaring
eller vitnesbyrd. Tilby deg å hjelpe med dette ved behov. Be for din ledsager.)

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

• Intervju en eller to av de mest effektive lærere i evangeliet du kjenner. Be dem
fortelle hva som har hjulpet dem å undervise ved Ånden. Oppfordre dem til å
dele noen tanker med deg om hvordan man bør undervise og hvordan man
kan innby Ånden i undervisningen. Ta notater under intervjuet.
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VI LÆRER Å UNDERVISE «VED
STUDIUM OG OGSÅ VED TRO», DEL 1

På misjonærenes opplæringssenter bruker misjo-
nærene flere timer om dagen på studium hver for
seg og to og to. På misjonsmarken forventes det
at misjonærene fortsetter sitt studium hver eneste
dag. De må lære «ved studium og også ved tro»
(L&p 88:118) for å kunne legge seg opp et forråd
av kunnskap om evangeliet og omvendelse som
vil være avgjørende for deres undervisning.

Dette kapittelet lærer elevene hvordan de kan til-
egne seg kunnskap ved studium og ved tro. De vil
få anledning til å øve på å undervise i løpet av
klasseperioden ved hjelp av disse notatene.
Leksjonsforberedelse ved studium og tro omhand-
les også i kapittel 6 for at det skal bli mer tid til
innføring i og innøving av viktige ferdigheter i

studium og leksjonsforberedelse. Elevene vil få mange anledninger i løpet av dette
kurset, på MTC, på misjonsmarken og resten av livet til å anvende Herrens råd til
Hyrum Smith før hans misjon: «Søk først å erholde mitt ord» (L&p 11:21).

VIKTIGE LÆRESETNINGER OG PRINSIPPER

• Bønn og fordypelse i Skriftene bidrar til å gjøre oss beredt til å motta Den hellige
ånds innflytelse.

• Vi må søke å tilegne oss ordet.

• Vi tilegner oss ordet ved studium og ved å forberede oss til å undervise i det
gjengitte evangelium.
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UNDERVISNINGSFORSLAG

Bønn og fordypelse i Skriftene bidrar til å gjøre 
oss beredt til å motta Den hellige ånds innflytelse.

Forklar at åndelig kommunikasjon vanligvis krever en viss innsats fra vår side.
Les eller gjenfortell følgende uttalelse av eldste L. Lionel Kendrick i De sytti:

• Hva kan vi konkret gjøre for å forberede oss til å motta åpenbaring?

• Hva er vår plikt etter å ha mottatt inspirasjon? (se L&p 46:7).

Bruk følgende uttalelser og spørsmål som hjelp til å drøfte disse prinsippene med
elevene dine:

Bønn er et grunnlag for åndelig kommunikasjon. Les følgende uttalelse av president
Boyd K. Packer:

• Hvorfor er det viktig for deg å be ofte for å få inspirasjon?

• Hvor og når på døgnet er det best for deg å be angående alvorlige bekymringer
eller behov?

Når vi fordyper oss i Skriftene, forbereder vi oss på å motta åpenbaring. Les Lære
og pakter 76:19 og 138:1-2, 11 sammen.

• Hva tror du det vil si å fordype seg? (se 2. Nephi 4:16).

• Når synes du misjonærer skulle ta seg tid til å fordype seg i Skriftene?

Les søster Anne G. Wirthlins uttalelse i elevhåndboken (s. 40), og la elevene drøfte
hvorfor det å fordype seg i Skriftene innbyr til åpenbaring.

Vi må søke å tilegne oss ordet.

Dekk til merkelappen med navnet på misjonærenes opplæringssenter og vis klas-
sen følgende bilde. Spør elevene om de vet hvilken bygning dette er og hvor den
ligger. Avdekk svaret og fortell elevene at det finnes mange opplæringssentre for

«Inspirasjon vil ikke – og kan kanskje heller ikke – strømme til deg med
mindre du ber om det, eller noen annen ber om det for deg.

Intet budskap i Skriftene gjentas oftere enn innbydelsen til, faktisk befalingen
om, å be – å spørre.

Bønn er en så avgjørende del av åpenbaring at uten den kan sløret forbli
lukket for deg. Lær å be. Be ofte. Be i ditt sinn, i ditt hjerte. Be på dine knær.»
(Lys over Norge, jan. 1995, s. 59.)

«Det å motta personlig åpenbaring er ingen passiv prosess. Hvis vi søker
slike åpenbaringer, må vi forberede oss på disse hellige tilkjennegivelsene.
President Spencer W. Kimball fortalte oss at “Gud åpenbarer seg til menn
som er beredt til slike tilkjennegivelser” (CR, april 1964, s. 97).» («Personal
Revelation», Brigham Young University 1996-97 Speeches [1997], s. 252.)
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misjonærer over hele verden, men det største og mest kjente ligger i Provo, Utah.
Andre sentre ligger i England, New Zealand, Ghana, Brasil, Den dominikanske
republikk, Filippinene, Japan, Syd-Afrika, Spania, Peru, Mexico, Korea, Guatemala,
Colombia og Chile. Be elevene fortelle hva de vet om hva som foregår på misjo-
nærenes opplæringssenter. Forklar at et hovedmål ved MTC er å utvikle kompetanse
når det gjelder kunnskap om det gjengitte evangelium.

• Hvorfor skulle du ikke vente til du er på MTC med å begynne å studere det
gjengitte evangelium for alvor?

La forskjellige elever lese ett av følgende skriftsteder høyt: Lære og pakter 11:21;
42:14; 84:85; 100:5-8.

• Hvilke prinsipper finner du i disse versene? (Skriv dem på tavlen.)

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson:

• Hva tror du det betyr å «sette i gang straks» på misjonsmarken?

Vi tilegner oss ordet ved studium og ved å forberede 
oss til å undervise i det gjengitte evangelium.

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers
quorum:

• Hva tror du eldste Holland mente? (Stå opp til rett tid, skriftstudium, planleg-
ging, bønn.)

• Hvordan kan effektiv bruk av studietiden «avgjøre resultatet» av en misjon?

Selv om timeplanen kan variere fra misjon til misjon, forventes det at misjonærene
vier betydelig tid hver dag til studium av det gjengitte evangelium og det aktuelle
språket, både hver for seg og sammen med sin ledsager.

Les eller gjenfortell mer av eldste Hollands uttalelse om misjonærenes studietid.
Prøv å legge merke til hva han i hovedsak sier:

«Jeg har sagt til misjonærer over hele verden at de avgjør resultatet av en
misjon mellom halv syv og halv ni om morgenen» («Missionary Work and
the Atonement of Jesus Christ» [seminar for nye misjonspresidenter, 20.
juni 2000], s. 5).

«Vi elsker alle våre misjonærer som tjener Herren på heltid i misjonsmarken.
Men det er forskjell på misjonærer. Noen er bedre forberedt den første
måneden på misjonsmarken til å tjene Herren enn noen er når de vender
hjem etter 24 måneder.

Vi ønsker unge menn på misjonsmarken som kan sette i gang straks, som
har tro, ervervet gjennom personlig rettferdighet og rent liv, på at de kan
ha en fin og fremgangsrik misjon.» («Til ungdom av den edle fødselsrett»,
Lys over Norge nr. 6, 1986, s. 43.)
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• Hva er den viktigste hensikten med daglig skriftstudium?

La en elev lese eldste L. Tom Perrys tilbakeblikk på hvordan hans personlige studie-
tid som misjonær påvirket hans liv (se elevhåndboken, s. 41). Alternativt kan du
vise spor 10 (0:53) på DVD-en. Be elevene merke seg hvordan han ble velsignet av
denne daglige opplevelsen.

• Hva nevnte eldste Perry som fordeler med individuelt studium? studium sammen
med ledsageren?

Oppfordre elevene til å bestemme seg for å utnytte sin daglige studietid best mulig.

Be elevene sitere en eller flere trosartikler fra hukommelsen. Gjør det samme med
2-3 Kjenn Skriftene-vers som de har lært i Seminar. La så disse elevene beskrive
prosessen de gjennomgikk for å lære dem utenat.

• Hvilke fordeler har en misjonær som har lært seg mange skriftsteder utenat?

• Hvordan kan det å lære seg skriftsteder utenat være en øvelse i tro så vel som
studium?

Forklar elevene at et effektivt hjelpemiddel til å tilegne seg ordet ved studium er å
lære å gjenkjenne og anvende prinsipper fra Skriftene i vårt eget liv. Et prinsipp er
en grunnleggende sannhet som danner grunnlaget for tro eller handling. Å anvende
betyr at man bruker denne retningslinjen eller ideen til å forbedre eller forsterke
forståelsen eller adferden.

Noen skriftsteder uttrykker prinsippet direkte. La for eksempel elevene lese Alma
41:10 og merke seg prinsippet som uttrykkes i siste setning. («Ugudelighet har
aldri vært lykke.»)

• Hvordan kan du anvende dette prinsippet på deg selv?

Andre skriftsteder er mer uklare og krever ettertanke for å trekke ut et prinsipp. La
for eksempel elevene lese Johannes 3:5 og formulere et prinsipp som finnes i dette
skriftstedet. Mulige svar kan være:

• For å slutte deg til Kirken, må du bli døpt og bekreftet.

• For å komme inn i det celestiale rike, er dåp og bekreftelse en forutsetning.

• For å være en god siste-dagers-hellig, må du holde din dåpspakt og leve slik at
Den hellige ånds gave kan virke i ditt liv.

Forklar at ofte kan mer enn ett prinsipp trekkes ut fra et skriftsted. La elevene lese
Lære og pakter 31:1 og foreslå så mange prinsipper fra dette korte verset som de
kan finne. Gi dem ytterligere tid til å tenke etter hvert svar. (Ikke vær redd for korte
stunder med stillhet mens elevene tenker.)

10

«I denne tidlige morgenstunden er det den misjonæren som studerer flittig
og ber oppriktig, som mottar Faderens opptegnelse om Sønnen, født av ild
og Den hellige ånd i misjonærens hjerte. Derfor ønsker vi at dere skal stå opp
i tide... Vi vil at dere skal forberede dere, motta Herrens Ånd, fornye deres
vitnesbyrd om det frelsens verk som dere tar del i, den frelse som kommer
gjennom Kristus Jesus.» («Missionary Work and the Atonement of Jesus
Christ», s. 5.)
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Noen mulige svar kan være:

• Herren kjenner oss alle ved navn («Thomas»).

• Vi kan bli Jesu Kristi sønner og døtre («min sønn»).

• Velsignelser kommer ved tro («velsignet er du for din tro»).

• Det er et årsak-virkning-forhold når det gjelder lydighet til evangeliet
(tro gir for eksempel velsignelser).

• Dette er Guds verk («mitt verk»).

• Vi trenger tro for å gjenkjenne Guds verk.

• Gud kjenner sine barn.

• Åpenbaring forekommer i de siste dager.

• Gud kan tale til vanlige mennesker.

Forklar elevene at vi skulle unngå å «tøye» eller «vri» på betydningen av skriftsteder
eller trekke ut prinsipper som ikke er der, men ofte fordyper vi oss ikke nok til å
oppfatte mange av prinsippene som ligger nedfelt i skriftstedene. Oppfordre elevene
til å lese skriftsteder saktere og grunne mer over dem.

Gjenta øvelsen ved enten å velge ett eller to av følgende skriftsteder og be klassen
svare på samme måte som før, eller ved å dele klassen i små grupper og la dem
oppdage og drøfte tildelte skriftsteder i sin egen gruppe.

• Alma 32:41-42

• Matteus 5:14-16

• Salme 1:1-3

• Moses 6:57

Sett av 5-10 minutter til denne læreaktiviteten. Avslutt med å be elevene gi en
oppsummering om verdien av å utlede prinsipper fra skriftsteder.

Vis et eksemplar av Skriftene som er merket en hel del. Det kan være dine egne,
eller aller helst, en av elevenes bøker.

• Hva er noen fordeler ved å merke Skriftene?

Be elevene foreslå måter å merke skriftsteder på som de har hatt nytte av. Skriv
forslagene på tavlen. Understrek at det er mange måter å merke skriftsteder på, og
at det er en personlig sak. Hvis elevene ønsker å merke Skriftene, kan det være nyttig
å velge en måte som hjelper dem å legge merke til viktige ord, uttrykk, ideer, per-
soner og hendelser. For mange gjør merking av skriftsteder det lettere å huske og
finne dem igjen. Det er bedre å understreke grunnelementene ved merking av
Skriftene enn å fremheve et bestemt merkesystem. Les «Merk Skriftsteder» i elev-
håndboken (s. 42).

Merk: Følgende undervisningsforslag gir en innføring i å ordne og skrive leksjons-
planer. Denne ferdigheten vil bli benyttet fra tid til annen i løpet av kurset.
Misjonærer oppfordres til å skrive ned sine tanker og ordne dem som en hjelp til
å forstå det gjengitte evangeliums læresetninger. Misjonærer skulle forberede seg på
en måte som er effektiv for dem. Misjonærer som kommer til misjonæropplærings-
senteret med erfaring i dette, vil ha en fordel i sin misjonsforberedelse.
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Be elevene beskrive hva en leksjonsplan er. Du kan gjerne la elevene slå opp
eksemplet på en leksjonsplan i elevhåndboken (se s. 45). Understrek at dette bare
er ett eksempel, og at det er mange måter å forberede en leksjon på. Noen bruker
tall og bokstaver til å liste opp og organisere forskjellige punkter. Andre bruker
kanskje enkle bilder eller tegninger.

Spør elevene om de har laget en disposisjon til bruk i en skriftlig oppgave eller en tale.

• Hvordan hjalp denne forberedelsen?

Det å utarbeide leksjonsplaner på misjonsmarken har samme hensikt. Be noen
elever bytte på å lese høyt fra avsnittene under «Du lærer og underviser bedre
hvis du har en leksjonsplan» i elevhåndboken (s. 43-44). Drøft så i fellesskap
en leksjonsplans bestanddeler og eksemplet på en leksjonsplan som følger i
elevhåndboken (s. 44-45).

Be elevene gå sammen to og to. Gi hvert par 15 minutter til å lage en leksjonsplan
for å undervise om ett enkelt emne i evangeliet, som Guddommen, det første syn,
bønn, tro på Jesus Kristus, omvendelse, tiende eller faste. Når de har forberedt seg,
ber du noen av parene fremlegge planen sin for klassen. (Hvis klassetiden er slutt
etter denne aktiviteten, ber du elevene ta vare på leksjonsplanene og ta dem med
til neste leksjon. Hvis klassetiden er slutt før øvelsen er ferdig, fullfører dere
øvelsen neste gang.)

La hvert par undervise et annet elevpar. De kan gjøre dette ved å forklare med
egne ord hva de har lært, idet de benytter leksjonsplanen som en påminnelse om
punkter de ønsker å ta opp. Begge elevene skulle delta i undervisningen, akkurat
som et misjonærpar ville ha gjort på misjonsmarken.

Fortell elevene at når hvert par har undervist, skulle de som ble undervist gi evalu-
ering og tilbakemelding om undervisningen. Tilbakemeldingen skulle peke på
læresetninger, skriftsteder og illustrasjoner som var tydelige og nyttige. De skulle
komme med forslag til forbedring av undervisningen, som ytterligere skriftsteder
som kunne vært brukt til å styrke undervisningen, forklaringer eller skriftsteder
som var uklare og hvordan de kan forbedres, og så videre.

Presenter evalueringen for elevene ved å understreke at det er nyttig å få tilbake-
melding fra andre. Formålet med tilbakemelding er ikke å kritisere, men å rose det
som er bra og bidra til forbedring og praktisering. Gjør elevene oppmerksomme på
at det å gi og motta tilbakemelding vil være en del av dette kurset fremover. Det
brukes også på MTC og ved opplæring på misjonsmarken. (Du kan også velge å la
et par komme frem og undervise de andre som et eksempel.)

Bytt så om rollene og la det andre paret undervise og motta tilbakemelding.

Når begge elevparene har undervist hverandre og fått nyttig tilbakemelding, drøfter
dere i fellesskap kildene de brukte til å utarbeide leksjonsplanen sin.

• Hvilke av disse kildene syntes du var nyttigst og hvorfor?

• På hvilke måter kunne én gruppe ha brukt samme kilde annerledes enn en
annen gruppe?

Spør elevene hvordan det å undervise i et prinsipp i evangeliet har gitt dem større
forståelse og visshet om dets sannhet. Oppfordre dem til å fortsette å lære slik at
de kan bli bedre lærere i det gjengitte evangelium.
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FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

• Tenk over hvor god kunnskap du har om evangeliet, sammenlignet med hvor
mye du gjerne vil vite når du kommer til misjonsmarken. Finn ut hva du vil
måtte gjøre for å komme opp på det nivået, og skriv ned noen mål som vil hjelpe
deg å oppnå en slik vekst i forståelse av evangeliet.

• Velg en læresetning eller et prinsipp i det gjengitte evangelium som du gjerne
vil forstå bedre. Studer læresetningen eller prinsippet, og sett opp en undervis-
ningsplan på grunnlag av ditt studium. Bruk leksjonsplanen til å undervise en
venn eller et familiemedlem.

• Begynn å merke standardverkene dine, eller utvid denne vanen.
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VI LÆRER Å UNDERVISE «VED
STUDIUM OG OGSÅ VED TRO»,
DEL 2

Dette kapitlet fortsetter å vektlegge de fer-
dighetene som ble introdusert i kapittel 5.
På grunn av viktigheten av å forberede seg
får elevene igjen anledning til å øve på
denne ferdigheten. Behovet for tro og Åndens
kraft mens man studerer og forbereder seg til
å undervise, blir også behandlet. Etter hvert
som misjonærer lærer å ordne sin forståelse
av det gjengitte evangelium og utøver tro i
sitt studium, har de løftet om Den hellige
ånds veiledning.

VIKTIGE LÆRESETNINGER OG PRINSIPPER

• Ved å bære vitnesbyrd innbyr vi Ånden til vår undervisning.

• Vi tilegner oss ordet ved tro.

• Gud lover Den hellige ånd til dem som gjemmer hans ord i sitt hjerte.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Ved å bære vitnesbyrd innbyr vi Ånden til vår undervisning.

Spør elevene hvor mange av gruppene som bar vitnesbyrd under sin gruppeunder-
visning i forrige leksjon. Noen elever tenkte kanskje ikke på å ta med sitt vitnesbyrd
i sin undervisning. Dette er et passende tidspunkt å snakke med dem om viktigheten
av å vitne om sannheten av et prinsipp i evangeliet.

• Hvorfor tror du at det å bære vitnesbyrd og fortelle hva du føler er en viktig del
av undervisningen?
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Les eller gjenfortell følgende prinsipper som gis oss i misjonærveiledningen
Forkynn mitt evangelium og av president Boyd K. Packer, om det å bære vitnesbyrd:

• På hvilke måter kan vi bære oppriktig vitnesbyrd uten å bruke uttrykket «Jeg
bærer vitnesbyrd» eller «Jeg vitner»?

Forklar at selv om det er riktig å bruke disse ordene når man underviser, så er det
også andre passende og enkle måter å bære vitnesbyrd på. En misjonær kan for
eksempel si: «Jeg vet at hvis du helligholder sabbaten, vil du føle større fred i ditt
hjerte.» Utsagnene «Jesus Kristus er Guds Sønn» og «Jeg har selv fått vite at Mormons
bok er sann», er begge uttrykte vitnesbyrd.

Be elevene drøfte hvordan en misjonær kan bruke et skriftsted, uttalelser fra vår
tids profeter eller apostler eller personlige erfaringer til å bære vitnesbyrd om et
bestemt prinsipp. Her er noen eksempler:

• Skriftsted som vitnesbyrd. Et vitnesbyrd om at Frelseren sonet for våre synder
finnes i 2. Nephi 2:8.

• Profeter og apostlers uttalelser som vitnesbyrd. «[Jesus Kristus] ga sitt liv for å sone for
hele menneskehetens synder» («Den levende Kristus», Liahona, april 2000, s. 2).

• Personlig erfaring som vitnesbyrd. En ung kvinne betaler trofast tiende i mange år
og har et personlig vitnesbyrd om sannheten i dette prinsippet.

Be elevene tenke ut meningsfylte måter de kan bære vitnesbyrd på når de innbyr
noen til å komme til Kristus ved å ta imot det gjengitte evangeliums prinsipper og
ordinanser. Spør elevene om noen vil melde seg frivillig til å bære et vitnesbyrd på
én setning om et prinsipp de vet er sant.

Misjonærer vil forberede seg til å undervise mange forskjellige undersøkere under
sitt studium av det gjengitte evangelium. Jo tryggere de blir på å forberede seg og
undervise fra sine notater, jo bedre forberedt vil de være når de kommer til
misjonsmarken.

«Det er ikke uvanlig at misjonærer sier: “Hvordan kan jeg bære vitnesbyrd
før jeg får et? Hvordan kan jeg vitne om at Gud lever, at Jesus er Kristus og
at evangeliet er sant hvis jeg ikke har et slikt vitnesbyrd? Ville ikke det
være uærlig?”

Om jeg bare kunne få deg til å forstå dette ene prinsippet! Du finner et vit-
nesbyrd når du bærer det. Et eller annet sted i din søken etter åndelig kunn-
skap er det et “troens sprang”, som filosofene kaller det. Det er det øyeblikk
da du har kommet til kanten av lyset og trådt inn i mørket bare for å opp-
dage at veien foran deg kun er opplyst en meter eller to.» (Boyd K. Packer:
«That All May Be Edified» [1982], s. 339-40.)

«Det å bære ditt vitnesbyrd ofte er noe av det mest kraftfulle du kan gjøre
for å innby Ånden og hjelpe andre til å føle Ånden. Det føyer et aktuelt,
personlig vitnesbyrd til de sannheter du har undervist i fra Skriftene»
(Forkynn mitt evangelium [2004], s. 203).
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Følgende undervisningsforslag bygger på erfaringen med leksjonsplaner fra tidligere
leksjoner, men legger til elementet vitnesbyrd.

Del elevene i par (andre enn tidligere). Gi hvert par 15 minutter på å lage en enkel
leksjonsplan for å undervise i ett enkelt emne i evangeliet som de ikke allerede har
laget en plan for eller undervist i. La dem påføre leksjonsplanen minst to steder
hvor de kan bære oppriktig vitnesbyrd. Utfordre dem til å prøve å bære vitnesbyrd
uten å bruke ordene vitne eller vitnesbyrd (se foregående undervisningsforslag). La
elevene føre opp sine ideer i leksjonsplanen.

La hvert par undervise et annet par i det prinsippet i evangeliet de har valgt og
sjekke leksjonsplanen ved behov. Paret skulle begge delta i undervisningen, og
hver av dem skulle finne en anledning til å bære vitnesbyrd minst én gang under
leksjonen.

Etter leksjonen skulle de som ble undervist, evaluere det paret som underviste.
Tilbakemeldingen skulle påpeke positive og nyttige elementer i leksjonen. De skulle
også komme med forslag til forbedring av undervisningen, som ytterligere skrift-
steder som kunne vært brukt til å styrke undervisningen, beskrivelser av deler som
var uklare, hvordan de kan forbedres og så videre.

Bytt så roller og la det andre paret undervise, bære vitnesbyrd og motta tilbake-
melding. Er klasseperioden kort, må du kanskje fortsette denne øvelsen i neste
klasseperiode for å gi elevene tilstrekkelig tid til å fullføre oppgavene.

Vi tilegner oss ordet ved tro.

Gi skriftstedshenvisningene nedenfor til forskjellige elever. La dem lese skriftstedene
for klassen, med vekt på verbene som skriftstedene bruker til å fortelle oss hvordan vi
skal studere Herrens ord, og forklare hva de tror hvert verb betyr (uthevelse tilføyd).

• «Du skal grunne» på lovens bok (Josva 1:8).

• «Nyt Kristi ord» (2. Nephi 32:3).

• «[Grip] Guds ord» (Helaman 3:29).

• «Overvei de ting jeg har sagt» (3. Nephi 17:3).

• «Samle til enhver tid livets ord i deres sinn» (L&p 84:85).

Be elever beskrive hvordan de vil studere Skriftene i henhold til hvert av disse
verbene, og troens rolle og betydning for denne formen for skriftstudium.

Be elevene lese første avsnitt i elevhåndboken under prinsippet «Vi tilegner oss
ordet ved tro» (s. 49).

• Hvorfor er det å be i tro nødvendig for å forstå Herrens læresetninger?

• Hva betyr dette avsnittet for misjonærers undervisning?

Be flere elever lese for klassen en av apostlenes uttalelser i elevhåndboken om det
å tilegne seg Herrens læresetninger ved tro (se elevhåndboken, 49-50). Be en
annen elev oppsummere hva hver uttalelse sier om å lære ved tro og hvilken
betydning det har for undervisningen.

Gud lover Den hellige ånd til dem som gjemmer hans ord i sitt hjerte.

Be klassen lese Lære og pakter 84:85 høyt og merke seg hvilke velsignelser som
kommer til dem som «samler» Skriftene i sine sinn.

M I S J O N Æ R F O R B E R E D E L S E L Æ R E R H Å N D B O K

V I L Æ R E R Å U N D E R V I S E « V E D S T U D I U M O G O G S Å V E D T R O » ,  D E L 2

42



Sørg for at det er nok plass til to flytskjemaer på tavlen. Tegn følgende flytskjema
på tavlen, og drøft kort hvordan et slikt skjema kan brukes til å analysere et vers.
La elevene lese Lære og pakter 11:21 og merke seg hvilke velsignelser som følger
skriftstudium.

Erholde Herrens ord ➞ tunge bli løst ➞ få Herrens Ånd og hans ord ➞ Guds kraft
til å overbevise menneskene

Be en frivillig å komme frem til tavlen og lage et enkelt flytskjema som illustrerer
Alma 17:2-3 mens klassen leser det i kor.

Mens eleven tegner flytskjemaet, spør du klassen:

• Hvorfor er disse versene viktige for en misjonær å kjenne og forstå?

Fortsett med å lese følgende uttalelse av president Ezra Taft Benson, Kirkens 13.
president:

Spør om eleven ønsker å forandre noe på flytskjemaet på grunnlag av denne
uttalelsen.

Eleven kan skrive noe sånt som følgende:

Søke å erholde ordet ➞ Samle ordet ➞ Ha rettferdige ønsker ➞ Søke å forstå
Åndens påvirkning ➞ Utvikle kraft til å overbevise

• Hvordan reduseres en misjonærs effektivitet om noen av disse elementene
utelates fra prosessen?

Les eller gjenfortell også følgende uttalelse av president Benson:

Be en elev fortelle hvordan daglig skriftstudium har fått ham mer på bølgelengde
med Den hellige ånd.

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

• Overvei å bære vitnesbyrd på neste faste- og vitnesbyrdmøte i menigheten eller
grenen.

• Velg et favorittkapittel i Mormons bok eller Lære og pakter, og bruk god tid
på å «studere i tro». Ta deg tid til å be angående det du leser, grunne på det,
analysere det, finne prinsipper og finne ut hvordan du kan anvende det du
lærer. Snakk om dette med en nær venn eller en prestedømsleder.

«La oss ikke behandle de ting lettvint som vi har mottatt fra Herrens hånd!
Hans ord er en av de mest verdifulle gaver han har gitt oss. Jeg bønnfaller
dere om å forplikte dere på ny til å studere Skriftene. Fordyp dere i dem daglig,
slik at dere vil ha Åndens kraft med dere.» («Ordets makt», Lys over Norge,
nummer 6 1986, s. 83.)

«Rekkefølgen av trinnene til å få Guds kraft til å undervise i evangeliet er at
vi først må søke å tilegne oss ordet. Deretter kommer forståelse gjennom
Ånden og til slutt kraft til å overbevise» (The Gospel Teacher and His Message
[tale for religionslærere, 17. september 1976], s. 5).
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VÅR HIMMELSKE FADERS PLAN

Vår himmelske Fader ønsker en fylde av glede for alle sine barn. Han presenterte
en plan for å gjøre det mulig for oss å vende tilbake for å bo hos ham igjen – frelst,
opphøyd og med evige muligheter (se uttalelse fra Tro mot pakten, s. 54-56, som
er sitert i elevhåndboken, s. 57). Sentralt i planen står Jesu Kristi forsoning. Jesus,
Faderens førstefødte i Ånden og den enbårne i kjødet, ble utvalgt til å være vår
Frelser og Forløser og fylle den sentrale rolle i Faderens plan. Hvor enorm Faderens
plan er kan lettere forstås ved å se på hva den kalles:

• Den store og evige plan til befrielse (2. Nephi 11:5)

• Den store forløsningsplan (Jakob 6:8)

• Frelsesplanen (Jarom 1:2)

• Lykkens plan (Alma 42:16)

• Barmhjertighetens store plan (Alma 42:31)

Vår himmelske Faders plan krever at vi mottar et fysisk legeme og viser oss verdige
til å vende tilbake til hans nærhet.

I denne leksjonen skal elevene studere viktige grunnprinsipper i vår himmelske
Faders plan og lære å fremlegge hovedtrekkene i frelsesplanen. Elevene skulle spe-
sielt se at planen har til hensikt «å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv»
(Moses 1:39).

VIKTIGE LÆRESETNINGER OG PRINSIPPER

• Vår himmelske Faders plan har tre stadier: det førjordiske, det jordiske og det
etterjordiske.

• Jesus Kristus står sentralt i vår himmelske Faders plan.

• Jesu Kristi forsoning gjør det mulig å overvinne de hindringer som den åndelige
og fysiske død er.
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• Vår himmelske Fader beredte grader av herlighet for sine barn.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Vår himmelske Faders plan har tre stadier: 
det førjordiske, det jordiske og det etterjordiske.

Tegn en krone på tavlen.

• Hvordan ville det forandre ditt liv om du fikk vite at du var en direkte etter-
kommer av en konge og hadde krav på en kongelig arv?

• Hvordan kan hver av oss hevde å være av guddommelig herkomst?

• Hvilken arv har vi krav på?

• Hvordan vet vi dette?

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers
quorum:

• Hvordan skulle kunnskap om frelsesplanen påvirke vår livsførsel?

Les følgende uttalelse av president Boyd K. Packer sammen med elevene:

Vis spor 11 på DVD-en (4:30). De første to historiene er ment som eksempler på
hvordan man bruker kunnskap om frelsesplanen til å takle problemer og spørsmål.
Den siste historien reiser et spørsmål, men viser ikke hvordan man kan takle det.
Bruk denne historien som en anledning til å la elevene øve på å anvende sin
kunnskap om frelsesplanen på et vanskelig spørsmål.

• Hvordan ble frelsesplanen brukt til å besvare vanskelige spørsmål?

11

«Det er umulig å forstå livet uten å kjenne til læren om det
førjordiske liv...

Når vi forstår læren om det førjordiske liv, da begynner brikkene å falle
på plass og gi mening» (Lys over Norge, april 1984, s. 30).

«Spørsmål som: Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? og Hvor skal vi hen?
blir besvart i Jesu Kristi evangelium. Profeter har kalt det frelsesplanen og
“lykkens store plan” (Alma 42:8). Gjennom inspirasjon kan vi forstå dette
evighetens veikart og bruke det som rettesnor på vår sti her på jorden.»
(I Lys over Norge, jan. 1994, s. 69.)
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Del elevene i grupper på tre. Be elevene slå opp i et av avsnittene i Veiledning til
Skriftene som står oppført nedenfor for det stadiet av tilværelsen de ønsker å lære
og undervise om. De skulle prøve å velge ett vers fra Det gamle testamente, ett fra
Det nye testamente, ett fra Mormons bok og ett fra Lære og pakter eller Den koste-
lige perle. De skulle bruke de versene de valgte som hjelp til å undervise et annet
medlem av gruppen.

Stadium Veiledning til Skriftene

Gi elevene 10-15 minutter til å velge og forberede de skriftstedene de ønsker å
undervise fra. De påfølgende 8-10 minuttene gir du hver elev en mulighet til å
undervise. Roter så læreren, undersøkeren og observatøren.

Gi elevene anledning til å gi tilbakemelding om undervisningsøvelsen ved å stille
spørsmål som de følgende til dem som observerte:

• Hva gikk bra?

• Hva ville du ha gjort annerledes om du underviste fra den samme skriftbolken?

Som oppsummering av denne delen av leksjonen, kan du bruke følgende spørsmål:

• Når Bibelen nevner foruttilværelsen, hvorfor er denne læren unik for Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige? (Kristi rene læresetninger gikk tapt under frafallet,
men i mange tilfeller finnes de fremdeles i Bibelen, spesielt når man ser dem i
lys av gjenopprettelsens skrifter.)

• Hvordan gjør nyere åpenbaring oss bedre i stand til å undervise i læresetningene
om det førjordisk liv, jordelivet og livet etter døden?

Innby to elever til å stå foran klassen. Be én elev om å gi respons på følgende
situasjoner, idet han eller hun spiller rollen som en som ikke vet noe om lykkens
plan, og la den andre eleven ta rollen som en misjonær som ønsker å forkynne
evangeliet. Når de to elevene har tilkjennegitt sin reaksjon på situasjonen, lar du
de andre elevene i klassen få komme med innspill.

• En ung mor har nettopp mistet sitt fire måneder gamle barn: «Får jeg noen
gang se barnet mitt igjen?»

• En tenåring spør: «Hvorfor er det så viktig å holde seg moralsk ren hvis livet
avsluttes ved døden?»

• En middelaldrende mann er bekymret for sin kone. De har fire barn, og hans
kone har nettopp fått vite at hun har kreft: «Hvordan kan dette skje om du tror
på en rettferdig Gud?»

• En ung voksen sier: «Jeg har begått så mange synder, så er det egentlig noen
vits i å prøve lenger?»

Oppsummer med å si at kunnskap om vår himmelske Faders plan for lykke hjelper
oss å besvare slike spørsmål.

Udødelig, Udødelighet, s. 194Livet etter døden

Dødelig, Dødelighet, s. 25Jordelivet

Mennesket, Mennesker. Mennesket er
vår himmelske Faders åndebarn, s. 126

Førjordisk liv
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Jesus Kristus står sentralt i vår himmelske Faders plan.

Begynn med å spørre elevene: Hvordan står Jesus Kristus sentralt i lykkens store plan?

Be elevene slå opp i Skriftene på Joseph Smiths oversettelse av Johannes 1:1-16 og
hver for seg lese og analysere versene på utkikk etter eksempler på at Jesus spiller en
viktig rolle i vår himmelske Faders plan. Etter tilstrekkelig med tid, skriver du på tav-
len og drøfter den innsikten elevene har fått. Bruk om nødvendig følgende diagram:

Jesus Kristus står sentralt i vår himmelske Faders plan

JSO, Johannes 1:3

• Hvilke erfaringer i ditt eget liv kan være til hjelp for å lære dine undersøkere
viktigheten av Jesus Kristus i vår himmelske Faders plan?

• Hvordan kan du vite om undersøkere tar imot ditt budskap og vil komme til
Kristus?

Skriv «Skapelsen–Fallet–Forsoningen» på tavlen. Forklar at disse tre hendelsene var
en viktig del av vår himmelske Faders plan. Les eller gjenfortell en uttalelse av eldste
Bruce R. McConkie, der han hjelper oss å forstå hvordan de tre grunnleggende
delene av frelsesplanen – skapelsen, fallet og forsoningen – er forbundet med hver-
andre (se elevhåndboken, s. 57).

• Hvordan står Frelseren sentralt i hver av disse begivenhetene?

• Hvordan påvirket Jesu Kristi forsoning oss før jorden ble skapt?

Jesu Kristi forsoning gjør det mulig å overvinne 
de hindringer som den åndelige og fysiske død er.

Be en elev lese eldste Russell M. Nelsons uttalelse om forsoningen (se elevhåndboken
s. 58). Alternativt kan du vise spor 12 (0:33) på DVD-en.

• Hvilken forståelse gir denne uttalelsen deg?

Skriv ordene «fysisk død» på tavlen.

La en elev lese 2. Nephi 9:7-9 for klassen.

• Hva ville ha skjedd med våre legemer ifølge disse versene hvis det ikke hadde
vært noen forsoning?

• Hva ville ha skjedd med våre ånder?

La en elev lese 1. Korinterbrev 15:19-22 og en annen elev lese 2. Nephi 9:11.

• Hvor mange av jordens innbyggere overvant den fysiske død gjennom Jesu Kristi
oppstandelse?

12

Gjennom Kristus kan vi få udødelighet og evig liv.JSO, Johannes 1:16

De som tror på Jesus, får kraft.JSO, Johannes 1:12

Døperen Johannes ble sendt for å bære vitnesbyrd om
Jesus som Guds Sønn.

JSO, Johannes
1:6-10, 14

Jesus skapte denne verden.

Jesus var sammen med vår himmelske Fader og forkynte
evangeliet i det førjordiske liv.

JSO, Johannes
1:1-2
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Skriv «åndelig død» på tavlen. Be en elev lese definisjonen på åndelig død i Alma
42:9. La elevene slå opp i elevhåndboken (se s. 58-59) og finne svarene på disse
spørsmålene:

• Hva fører til åndelig død?

• Hva er konsekvensene av synd?

• Hva gjorde Kristus for å gjøre det mulig for oss å overvinne synd?

• Hva må vi gjøre for å overvinne åndelig død?

Fortell elevene at noen av de viktigste detaljene vi kjenner til om åndeverdenen
eller livet etter døden, kommer fra et syn president Joseph F. Smith fikk. Be elevene
slå opp i Lære og pakter 138. Gjennomgå sammen med dem detaljene i synet som
står oppført i kapitteloverskriften. Still følgende spørsmål, og la elevene finne svarene
i et av de første versene:

• Hva var det president Smith mediterte over da han fikk dette synet?
(Forsoningen, Guds og hans Sønns kjærlighet, i forbindelse med at han grunnet
over Skriftene; se v. 1-4.)

• Hva holdt de som levde i åndeverdenen, på med? (Se v. 12-16).

La elevene slå opp i Lære og pakter 138:18-19 og finne ut hva Herren sa til dem
som hadde vært trofaste da han besøkte åndeverdenen.

Drøft vers 29-37 med elevene, og be dem finne likhetene mellom læresetningene
som ble forkynt i åndeverdenen for dem som hadde forkastet sannheten på jorden,
og de læresetninger som forkynnes for undersøkere her i jordelivet.

Vår himmelske Fader beredte grader av herlighet for sine barn.

Forklar at misjonærer gir undersøkere en svært generell oversikt over de tre herlig-
hetsgradene. Læresetninger som tilsvarer det misjonærene underviser, finnes i Tro
mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet (2004) i de første to avsnittene under over-
skriften «Herlighetsrikene» og undertitlene «Det celestiale rike», «Det terrestriale
rike» og «Det telestiale rike». La elevene lese om disse læresetningene i Tro mot
pakten (s. 65-67).

• Hvorfor er det viktig å ikke overvelde undersøkerne med for mange detaljer før
de forstår og begynner å etterleve evangeliets første prinsipper? (se L&P 19:22).

• Hva mener du er de viktigste detaljene en undersøker skulle vite om herlighets-
gradene tidlig i sitt studium av evangeliet?

Be elevene lage en leksjonsplan som han eller hun kunne ha brukt til å undervise
en undersøker om de tre herlighetsgradene. La så hver elev undervise en partner
med utgangspunkt i denne leksjonsplanen. La dem evaluere hverandre og både gi
ros og fortelle hva som trenger forbedring. La så elevene gå sammen med en
annen partner og gi leksjonen igjen. Følg opp med evaluering.

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

• Les om «Forsoning» i Veiledning til Skriftene (s. 52). Det kan være nyttig å
merke opplysninger du ønsker å bruke når du underviser om forsoningen.

• Lag en oppsummering på en side eller en illustrasjon av frelsesplanen.
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PROFETER OG FRAFALL
Misjonærene har ofte bare en kort stund til å
legge frem sitt viktige budskap. De må være for-
beredt på å presentere gjenopprettelsens strålende
budskap effektivt, men virkningsfullt, idet de
vitner om profeten Joseph Smiths rolle som den
profet i de siste dager som Frelseren gjenga sitt
evangelium gjennom. Misjonærene hjelper
folk å forstå hvorfor vi trenger en profet i dag.
Mønsteret er som følger: Vår himmelske Fader
taler gjennom sine profeter, folket forkaster bud-
skapet, et frafall finner sted. Vår himmelske Fader
taler gjennom sine profeter igjen. Hvis undersø-
kerne forstår dette mønsteret, vil de ha lettere for
å forstå viktigheten av profeten Joseph Smith,
som Herren gjenopprettet sin kirke gjennom.

VIKTIGE LÆRESETNINGER OG PRINSIPPER

• Herren tilveiebringer sannhet, prestedømsmyndighet, ordinanser og organisasjon
gjennom sine profeter.

• Opp gjennom hele historien har det vært et gjentagende mønster med frafall
og gjenopprettelse.

• Frelseren, hans læresetninger og prestedømsmyndighet ble forkastet og resulterte
i frafallet fra den nytestamentlige kirke.

• Reformasjonen i Europa bidro til å berede veien for den siste gjenopprettelse.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Herren tilveiebringer sannhet, prestedømsmyndighet, 
ordinanser og organisasjon gjennom sine profeter.

Hold opp et bilde av en av oldtidens profeter, og skriv ordet profet på tavlen.
Les eller gjenfortell følgende hypotetiske situasjon for klassen:
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Du sitter på et fly, og sidemannen får vite at du er medlem av Jesu Kristi Kirke av
Siste Dagers Hellige. Han sier han har hørt at Kirken du tilhører, blir ledet av en
profet. Du har noen minutter til å forklare hvilken rolle en profet i vår tid har og
hvorfor du føler godt for å følge ham.

Be alle elevene fortelle til en sidemann hvordan de ville ha svart.

La elevene lese om profeter i Veiledning til Skriftene («Profet», s. 157). La en elev
fungere som skriver og skrive en profets roller på tavlen. Du kan også lese president
Gordon B. Hinckleys uttalelse i elevhåndboken (s. 64).

• Hvilke velsignelser får man ved å følge en profet? Hvilke velsignelser er etter
din mening de viktigste, og hvorfor?

Hvis det er tid, kan du gi en grundigere forklaring av ordene som ble drøftet oven-
for i forbindelse med en profets rolle. Fremhev for eksempel ordet myndighet på
tavlen. Vis en sjekkblankett og fortell elevene at du ønsker å gi en av dem en øko-
nomisk belønning for å ha deltatt i klassen. Gi sjekken til en elev og be ham eller
henne skrive ut en sjekk til en av elevene ved siden av. Minn eleven om å under-
tegne sjekken før han eller hun gir den til mottakeren. Når sjekken er skrevet,
viser du den til klassen og spør om eleven som mottok den, vil ha noe problem
med å heve den på lovlig vis.

• Hvor viktig er riktig signatur på en sjekk juridisk sett?

• Hvorfor må man ha riktig myndighet for å utføre en juridisk transaksjon som
det å skrive ut en sjekk?

• Hvilken sammenheng kan dette ha med behovet for riktig prestdømsmyndighet?

• Hvorfor er myndighet nødvendig når man har med det som er av Gud å gjøre?

Les følgende definisjon, og spør elevene hva den beskriver: «Den myndighet og kraft
Gud gir til mennesker så de kan gjøre alt som angår menneskenes frelse» (Veiledning
til Skriftene, «Prestedømme», s. 156). Skriv ordet prestedømme ved siden av myndighet
på tavlen. Drøft hvorfor vi trenger prestedømsmyndighet i Herrens kirke.

Les følgende uttalelse av eldste Merrill J. Bateman i De syttis presidentskap.
Alternativt kan du vise spor 13 (0:46) på DVD-en. Drøft deretter spørsmålet
som følger:

• Hva menes med prestedømmets nøkler?

«Prestedømmet er Guds makt og myndighet delegert til mennesket.
Prestedømmets nøkler er retten til å lede bruken av denne makten. Kirkens
president innehar de nøklene som trengs for å lede hele Kirken. Hans rådgi-
vere i Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum innehar også
rikets nøkler og virker under presidentens ledelse. Stavspresidenter, biskoper,
tempel, misjons- og quorumspresidenter mottar nøkler til å lede Kirken
innenfor sitt myndighetsområde. Deres rådgivere har ikke nøkler, men ”de
blir delegert myndighet ved kall og oppgaver”. [Kirkens instruksjonshåndbok,
bok 2 – Ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene (1998), s. 161].»
(I Liahona, nov. 2003, s. 50.)

13
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Forklar at det i den første tiden etter gjenopprettelsen oppsto et spørsmål om nød-
vendigheten av dåp i den gjenopprettede kirke hvis man allerede var døpt i en
annen kirke. La en elev lese Herrens svar i Lære og pakter 22.

La en elev fremsi fjerde trosartikkel, etterfulgt av en annen elev som fremsier
femte trosartikkel.

• Hvilke sammenhenger ser du mellom disse to trosartiklene?

Forklar at når Herren trenger å gjengi sin prestedømsmyndighet og tilhørende nøkler
til jorden, gjør han det gjennom sine profeter. La elevene nevne noen velsignelser
som de selv har fått på grunn av at prestedømmet er gjengitt gjennom en profet.

Les følgende definisjon for elevene, og spør dem hvilket ord den definerer: En
hellig handling som blir utført ved prestedømmets myndighet. Be elevene nevne
eksempler på ordinanser som blir utført i Kirken i dag. Skriv svarene på tavlen.

• Hvorfor er ordinanser ifølge Lære og pakter 84:19-21 så viktige for oss?

• Hvorfor tror du Herren legger så stor vekt på hellige ordinanser for frelse?

• Hvilken sammenheng er det mellom det presserende behovet for å bygge
templer og ordinanser?

La klassen få del i følgende uttalelse av president Boyd K. Packer:

Hvem var de første til å motta prestedømmets myndighet og nøkler da Herren,
Elijah og andre profeter viste seg i Kirtland tempel? (Se kapitteloverskriften til L&p
110). (Joseph Smith og Oliver Cowdery.)

La elevene lese Lære og pakter 1:14-17.

• Hvilken virkning hadde frafallet ifølge vers 15-16 på Herrens kirke?

Bær vitnesbyrd om at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har myndighet til å
utføre ordinanser som gjør det mulig for oss å vende tilbake til Gud og bo hos ham
i det celestiale rike. Be elevene fortelle hvilken innflytelse en hellig ordinans har
hatt på deres liv.

Vis tilhørende illustrasjon. Be elevene finne et skriftsted i Det nye testamente som
ville vært en passende tittel for denne illustrasjonen. (Hvis elevene trenger hjelp,
la dem se i elevhåndboken på side 64 under skriftsteder å studere.)

«I denne kirken har vi tilstrekkelig myndighet til å utføre alle de ordinanser
som er nødvendige for å forløse og opphøye hele den menneskelige familie.
Og nettopp fordi vi har nøklene til denne beseglende makt, vil det vi binder
i rett orden her, være bundet i himmelen...

Tretten år etter at Moroni viste seg, hadde de hellige bygd et tempel ... og
Herren viste seg igjen, og Elias kom sammen med ham og overrakte nøklene
til beseglingskraften. Etter denne dagen var ikke ordinansene midlertidige, men
evige.» («Ordinances», i 1980 Devotional Speeches of the Year [1981], s. 15-16.)
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• Hvordan kan Kirkens organisasjon sammenlignes med en bygning?

• Hva er ifølge Efeserne 2:20 Kristi kirkes grunnvoll?

• Hvorfor tror du profeter og apostler er Kirkens grunnvoll og Jesus Kristus
hovedhjørnesteinen? (se Efeserne 2:20).

Opp gjennom hele historien har det vært et gjentagende mønster med
frafall og gjenopprettelse.

La en elev lese det første avsnittet om dette prinsippet i elevhåndboken (s. 64-65).
Be elevene merke seg hva som går tapt ved frafallet og blir gjengitt ved nye
evangelieutdelinger. Skriv observasjonene på tavlen.

Skriv følgende skriftsteder på tavlen, og la elevene lese versene høyt for å illustrere
dette mønsteret med frafall og gjenopprettelse:

• Moses 5:12. Adam underviste sine barn om Guds evige plan.

• Moses 5:13; 6:15. Mange av Adams barn forkastet hans læresetninger og fulgte
Satan.

• Moses 8:19. «Herren ordinerte Noah» til å forkynne hans evangelium og gjengi
det evangeliet som ble forkynt av Enok. Bare Noahs familie adlød, og til slutt
førte et verdensomspennende frafall til vannflommen.
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• Abraham 1:18-19. I likhet med Noah ble Abraham kalt av Gud til å gjengi evan-
geliet og betjene folket.

• Moses 1:3, 6. Etter Abraham, Isak og Jakob falt til slutt Israels barn fra, og Moses
ble kalt til å gjengi evangeliet.

La elevene gå sammen i grupper på to eller tre. Be hver gruppe om å lese gjennom
«Frafall (apostasi)» i Tro mot pakten - En oppslagsbok i evangeliet (2004; s. 48-49). La
dem så kombinere denne informasjonen med det som står i elevhåndboken, og
gjøre notater om de viktigste punktene. Be to eller tre grupper bruke notatene sine
og rollespille for klassen hvordan de ville ha undervist en undersøker om hva som
finner sted ved et frafall og hva Herren gjør for å hjelpe sine barn å komme ut av
et frafall. Sett av litt tid etter hvert rollespill til å la klassen påpeke hva som gikk
bra og hvordan hver presentasjon kunne ha blitt bedre. (Merk: Dette skal hovedsa-
kelig fokusere på mønsteret med frafall. Gjenopprettelsen vil bli behandlet i senere
undervisningsforslag.)

Drøft følgende spørsmål med elevene:

• På hvilke måter er kunnskap om frafallet en god forberedelse til å lære om
Joseph Smith og det første syn?

• På hvilke måter er det nyttig å forstå det gjentatte mønsteret med frafall og
gjenopprettelse opp igjennom evangelieutdelingene?

• Hvordan viser mønsteret med gjenopprettelse Guds kjærlighet til sine barn?

Frelseren, hans læresetninger og prestedømsmyndighet ble forkastet og
resulterte i frafallet fra den nytestamentlige kirke.

Henvis til illustrasjonen med kirkebygningen som ble brukt i et tidligere undervis-
ningsforslag. La en elev lese de innledende avsnittene i denne delen i elevhånd-
boken (s. 66), og be klassen merke seg hva som gikk tapt fra Frelserens kirke.

• Hvilke handlinger førte til at apostler, profeter og Jesus Kristus ble fjernet som
grunnvoll for den tidlige kirken?

• Hvordan ble Kirken påvirket da denne grunnvollen ble tatt bort?

• Nevn noen måter folk forkaster profetene på.

Skriv følgende skriftstedkjede på tavlen: Apostlenes gjerninger 20:29-31;
1. Korinterbrev 11:18; Galaterne 1:6-8; 1. Timoteus 1:5-7; 1. Johannes 2:18. Gi en
av disse henvisningene til hver elev. La elevene lese sitt tildelte skriftsted og finne
ut hvilke farer de første apostlene advarte Kirkens medlemmer mot. Be elevene
fortelle resten av klassen hva de lærte av oppgaven.

La elevene gå sammen to og to og studere avsnittene under dette prinsippet (se
elevhåndboken, s. 66-67) og det forrige (se elevhåndboken, s. 64-66). La hvert
par lage en leksjonsplan om ett av prinsippene i forbindelse med frafall og
gjenopprettelse. La hvert par bruke leksjonsplanen til å undervise et annet par om
frafall. Begge elevene i hvert par skulle bidra til undervisningen. Bytt så om rollene
så alle elevene får anledning til å undervise. På slutten av denne øvelsen lar du
elevene gi tilbakemelding om denne erfaringen ved å stille spørsmål som: «Hva
lærte dere av denne erfaringen?» «Hva gjorde den andre gruppen som dere likte?»
og «Hva vil dere gjøre annerledes neste gang?»
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Forklar at mange kirkesamfunn har noe av sannheten og gir folk en viss grad av
lykke. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har imidlertid lykkens plan i sin fylde.

• Om du underviste en undersøker om frafall, hvordan kunne du avgjøre om
undersøkeren forsto din undervisning eller ikke?

Reformasjonen i Europa bidro til å 
berede veien for den siste gjenopprettelse.

Vis bilder av følgende personer hvis du har dem, eller skriv navnene deres på tavlen:
John Wycliffe, Martin Luther, Jan Hus, Huldrych Zwingli, John Knox, John Calvin
og William Tyndale. Spør hva disse mennene har til felles. (De var noen av de reli-
giøse reformatorene som var med på å forberede verden for gjenopprettelsen.)
Innby elevene til kort å fortelle hva de vet om noen av disse reformatorene. Du
kan la elevene lese uttalelsene av eldste M. Russell Ballard, president Gordon B.
Hinckley og Thomas S. Monson i elevhåndboken (s. 68-69).

Les og drøft de andre uttalelsene i elevhåndboken om de religiøse reformatorenes
betydning (se s. 68). Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president Ezra Taft
Benson:

• Hvordan var reformasjonen en forløper for gjenopprettelsen?

• Hvordan påvirker kunnskapen om at mange av reformatorene var guddomme-
lig inspirert og var med på å bane veien for gjenopprettelsen, ditt syn på andre
kirkesamfunn og deres medlemmer? (se L&p 123:12).

Les eller gjenfortell president Gordon B. Hinckleys oppsummering, som vil forbe-
rede elevene på neste ukes leksjon, eller vis spor 14 (2:22) på DVD-en:

«Før sin død hadde [Frelseren] kalt og ordinert apostler. De fortsatte arbeidet
en periode. Kirken ble etablert.

Århundrene gikk. En mørk sky la seg over jorden...

Det var en tid med utplyndring og lidelse, preget av lange og blodige
konflikter...

De første tusen år gikk, og det annet årtusen grydde. Dets første århundrer
var en fortsettelse av de forrige. Det var en tid fylt av frykt og lidelse...

Etter som årene fortsatte sin nådeløse gang, begynte en ny dags solskinn å
bryte frem over jorden. Det var renessansen, en storslått oppblomstring
innen kunst, arkitektur og litteratur...

Reformatorer gikk inn for å forandre kirken... Dette var menn med stort
mot, og noen av dem led en grusom død på grunn av sin tro... Deres eneste
ønske var å finne et passende sted hvor de kunne tilbe Gud slik de mente
han skulle tilbes.

14

«Gud vår Fader bruker jordens mennesker, og spesielt gode mennesker, til å
realisere sine hensikter. Slik har det vært i fortiden, slik er det i dag og slik
vil det bli i fremtiden» (i Taler fra generalkonferansene, 1970-1972, s. 176).
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FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

• Lær utenat minst to skriftsteder som handler om frafallet. Noen skriftsteder er
Jesaja 29:13-14; Amos 8:11-12; Apostlenes gjerninger 20:29-30; Galaterne 1:6-8;
2. Tessalonikerbrev 2:1-3; 2. Nephi 27:1; Mormon 8:28 og Lære og pakter 1:14-16.

• Les beretningen om det første syn i Joseph Smith – Historie 1:5-20.

Mens denne gjærende uro fant sted i den kristne verden, var politiske kref-
ter også i sving. Så kom Den amerikanske uavhengighetskrig, som resulterte
i en ny nasjon, hvis grunnlov sa at myndighetene ikke skulle blande seg inn
i religiøse saker. En ny tid var innledet, en strålende tid. Her var det ikke
lenger noen statskirke. Ingen trosretning ble favorisert fremfor en annen.

Etter århundrer med mørke og lidelse og kamp var tiden moden for å gjengi
evangeliet. Oldtidens profeter hadde talt om denne lenge etterlengtede tid...

Denne storslagne dag grydde i året 1820, da en gutt, oppriktig og i tro, gikk
inn i en lund og oppløftet sin røst i bønn og søkte den visdom som han
følte han trengte så sårt.» (I Liahona, jan. 2000, s. 87.)
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GJENOPPRETTELSEN OG
FREMKOMST AV NY HELLIG SKRIFT

Evangeliets gjengivelse i denne evan-
gelieutdelingen omfatter sannhetene,
paktene, ordinansene, prestedøms-
kraften og prestedømsnøklene fra
alle tidligere evangelieutdelinger i
sin fylde. Gjenopprettelsen etablerte
Guds rike på jorden som forberedelse
for Herren Jesu Kristi annet komme.
Slik Herren profeterte da han
besøkte nephittene, skulle Mormons
bok bli et tegn på begynnelsen til

den lovede innsamlingen av de trofaste (se 3. Nephi 21:1-7). Gjennom profeter
kalt av Gud, sprang gjenopprettelsen frem med alt sitt evangeliske lys.

Dette kapittelet gir elevene informasjon om og muligheter til å undervise i de
grunnleggende sannhetene om Joseph Smiths kall som profet, Mormons boks
betydning og gjenopprettelsen av Herrens sanne kirke.

VIKTIGE LÆRESETNINGER OG PRINSIPPER

• Gud kalte Joseph Smith som gjenopprettelsens profet.

«Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er ikke en 1800-tallskirke, ikke en
amerikansk kirke og ikke bare en kirke som sporer sin opprinnelse tilbake til
det som kalles den kristne tidsalder. I Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
blir Kristi evangelium forkynt, slik det har blitt fra før verdens grunnvoll ble
lagt. Dette er evangelieutdelingen i tidenes fylde – en evangelieutdeling
ledet av profeten Joseph, en evangelieutdeling hvor det igjen er åpenbart at
vi alle er barn av en kjærlig Gud» (M. Russell Ballard: «The Power of the
Restoration» [seminar for nye misjonspresidenter, 24. juni 2003], s. 4).
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• Joseph Smith oversatte Mormons bok og frembragte annen hellig skrift ved
Guds gave og kraft.

• Mormons bok bringer mennesker til Kristus.

• Mormons bok er et overbevisende vitne om gjenopprettelsen.

• Under Jesu Kristi ledelse ble prestedømmet og Kirken gjengitt gjennom hans
tjenere.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Gud kalte Joseph Smith som gjenopprettelsens profet.

Misjonærer må forstå at det som hendte profeten Joseph Smith, passer med møn-
steret som Gud har benyttet fra begynnelsen: Han kaller profeter, ofte ved å vise
seg personlig for dem. Han gir åpenbaringer og hellig skrift gjennom profetene. De
forkynner evangeliets prinsipper under veiledning fra ham, og vi oppfordres til å
adlyde disse læresetningene.

Elevene dine vil bli bedre forberedt til å underveise når de forstår at Gud har fulgt
dette mønsteret for å åpenbare sannhet i vår tid. Når deres undersøkere forstår
dette mønsteret, vil de være bedre forberedt til å forstå hvordan Joseph Smith og
Mormons bok passer inn i vår himmelske Faders plan.

Skriv følgende mønster på tavlen:

• Gud kaller profeter og viser seg ofte personlig for dem.

• Han gir profetene prestedømsmyndighet.

• Profetene vitner om Kristus og forkynner evangeliet, og de skriver ofte ned sitt
vitnesbyrd og sine læresetninger i skrifter.

• Den hellige ånd bekrefter sannheten.

• Vi oppfordres til å adlyde.

Be elevene prøve å komme på eksempler på noen av disse punktene i Det gamle
testamente eller Mormons bok. Still så samme spørsmål og få dem til å nevne
eksempler fra Det nye testamente på noen av disse punktene. Du kan gjerne skrive
svarene deres på tavlen ved siden av den tilhørende uttalelsen. Bær vitnesbyrd om
at Herren gjentatte ganger har fulgt dette mønsteret siden Adam levde på jorden.

• Hvorfor tror du det er viktig for undersøkere å forstå dette mønsteret?

• Hvordan passer Herrens kall av profeten Joseph Smith inn i dette mønsteret?

• Hvorfor var profeten Joseph Smiths kall nødvendig for vår tid?

Spør elevene om det er et skriftsted som har hatt spesiell betydning i deres liv. La
en eller to av dem lese sitt skriftsted og fortelle hvordan det har påvirket dem.

Be noen sitere Jakobs brev 1:5, og les så følgende uttalelse:
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Spør elevene hva som gjorde den unge Joseph Smiths lesning av dette verset i
Jakobs brev så annerledes enn når noen annen har lest det både før og siden.
(Josephs bønn førte til det første syn og evangeliets gjengivelse gjennom ham.)

Gi elevene fem minutter til å lese Joseph Smith – Historie 1:14-20. La så elevene
gå sammen to og to og fortelle historien om det første syn for hverandre med egne
ord og vitne om dens sannhet. Gå rundt blant elevene, lytt og kom med forslag.

Les sammen med elevene president Joseph F. Smiths uttalelse i innledningen til
kapittel 9 i elevhåndboken (s. 72).

Skriv følgende skriftsteder på tavlen: Lære og pakter 1:17, 19; 135:3, 6; 136:37-38.
Fordel dem på klassen, og be elevene bruke disse versene til å utlede flere korte
beskrivelser av profeten Joseph Smiths rolle og arbeid.

Joseph Smith oversatte Mormons bok og frembragte annen hellig skrift
ved Guds gave og kraft.

Spør om noen av elevene kan et annet språk. Spør disse elevene hvor lang tid det tok
dem å lære det nye språket. Hold opp en Mormons bok og spør elevene hvor lang
tid det ville ha tatt å oversette en bok av denne størrelsen fra ett språk til et annet.

La en elev lese eldste Russell M. Nelsons uttalelse i elevhåndboken om hvor lang
tid det tok å oversette Mormons bok (s. 74). Alternativt kan du vise spor 15 (1:27)
på DVD-en.

• Hva gjorde ifølge Lære og pakter 1:29 Mormons boks oversettelse mulig?

• Hva betyr ordet midler slik det står i Lære og pakter 20:8? (se fotnote 8a).

Les for elevene fra profeten Joseph Smiths egen beretning i Joseph Smith – Historie
1:35 og fra det følgende:

«Sammen med opptegnelsene fant jeg en merkelig innretning som de fra
gammelt av kalte ”Urim og Tummim”, som besto av to gjennomsiktige
steiner innfattet i en bue og festet til en brystplate. Ved hjelp av Urim og
Tummim oversatte jeg opptegnelsen ved Guds gave og kraft» (History of the
Church, 4:537).

15

«En enkel setning, 26 enkle og tydelige ord – disse inspirerte ordene har
hatt stor innflytelse på religion og alt som henhører til den. Selv om de pre-
senterer et guddommelig konsept som er universelt anvendelig og ble skre-
vet til veiledning for alle mennesker, selv om de staker ut kursen alle må
følge i sin søken etter en religion som er ren og ubesmittet, og selv om de er
en rettesnor for alle som søker Herren og hans frelsende sannheter – ble de
likevel bevart gjennom alle tider som en spesiell veiledning for den profet
som skulle innlede evangelieutdelingen i tidenes fylde.» (Bruce R.
McConkie: A New Witness for the Articles of Faith [1985], s. 5.)
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• Joseph Smith måtte utøve tro i oversettelsesprosessen. Hva annet var ifølge Lære
og pakter 8:1-3, 10-11; 9:7-9 nødvendig for at Joseph skulle kunne oversette
ved Guds gave og kraft?

• Hvilke prinsipper fra disse versene kan du anvende i dine fremtidige anstrengelser
for å lære det gjengitte evangelium godt nok til å undervise i det?

Hvilke andre skrifter i tillegg til Mormons bok frembragte profeten Joseph Smith
ved Guds gave og kraft? (Skriv dem på tavlen.)

Vis elevene beskrivelsene av Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle
under «Skriftene» i Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet (2004; s. 139-43).
Del elevene i grupper på tre – en for hver bok med hellig skrift. Be elevene i hver
gruppe om å utarbeide en kort og enkel beskrivelse av hans eller hennes bok med
hellig skrift. Gi gruppene tilstrekkelig tid til at hver elev kan gi forklaringen til de
andre to i gruppen uten å bruke notater. Oppfordre dem til å bruke beskrivelser og
forklaringer som ville ha vært enkle nok for en ny undersøker å forstå. I tillegg
ønsker du kanskje å oppfordre elevene til å ta med i sin beskrivelse verdien av
ordene til vår tids apostler og profeter (se L&p 1:38; 68:4). Be gruppemedlemmene
om å gi hverandre tilbakemelding om hva de likte ved hver presentasjon. Du kan
også anbefale eventuelle endringer som ville gjort beskrivelsene bedre.

President Boyd K. Packer talte om behovet for andre skrifter som ble frembragt av
profeten Joseph Smith, og hvilket forhold det er mellom Skriftene:

Mormons bok bringer mennesker til Kristus.

Les eller gjenfortell beretningen til eldste Jack H. Goaslind i De sytti:

«På reise til en konferanse satt jeg ved siden av en mann som hadde vært i
Salt Lake i forretninger. Han sa han hadde opplevd at noen medlemmer
hadde vært uvillige til å snakke med ham om Kirken.

Han stilte meg noen spørsmål om ungdomsprogrammet, velferdsprogram-
met og andre ting i tilknytning til Kirken. Så spurte han meg: “Hvorfor er
ikke dere mormoner kristne?” …

Jeg sa: “Hvorfor spør du om det?”

Han svarte: “Da du kom om bord på flyet, åpnet du den boken, Mormons
bok, og ikke Bibelen slik en kristen ville ha gjort.”

Jeg spurte om han ville lese noe i Mormons bok.

Han sa: “Hvis du prøver å selge meg Mormons bok, så er jeg ikke interessert.”

Jeg sa: “Vil du lese bare ett vers?” »

«Ikke alt Gud har sagt står i Bibelen. Annen hellig skrift – Mormons bok,
Lære og pakter og Den kostelige perle, har like stor gyldighet, og de støtter
hverandre» (i Lys over Norge, Rapport fra den 154. halvårlige generalkonfe-
ranse i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, s. 57).
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Spør klassen hvilket vers de tror eldste Goaslind ville at mannen skulle lese. Gi ele-
vene et par minutter til å finne et vers i Mormons bok som viser at vi tror på Kristus.
La dem så lese det for klassen før du fortsetter med eldste Goaslinds historie:

• Hvilket viktig misjonærprinsipp illustrerer denne historien?

• Hvorfor tror du det hjalp da mannen leste et Kristus-sentrert skriftsted i
Mormons bok?

Les Moroni 10:32 sammen med elevene, og be dem merke seg hva Moroni sa om
hvorfor vi må komme til Kristus.

• Hvilke avgjørende skritt må en undersøker ta for å «komme til Kristus»?
(Moroni 10:32). (Akseptere evangeliets første prinsipper og ordinanser.)

Be noen elever kort fortelle hvordan deres vitnesbyrd om Frelseren har blitt påvirket
ved å studere Mormons bok.

Mormons bok er et overbevisende vitne om gjenopprettelsen.

La elevene lese president Gordon B. Hinckleys uttalelse og den første uttalelsen av
president Ezra Taft Benson i elevhåndboken (se s. 76).

• På hvilke måter er Mormons bok et overbevisende vitne om gjenopprettelsen?

• Hvis Mormons bok er sann, hva blir da konklusjonen når det gjelder Joseph Smith?
Prestedømsmyndighet? Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige? Åpenbaring?

La klassen lese president Bensons andre uttalelse (se elevhåndboken, s. 76), og
drøft hvordan vi kan bruke Mormons bok til å imøtegå innvendinger. Det kan
være hensiktsmessig å skrive hvert trinn på tavlen. Gi klassen en typisk innvending
som misjonærene møter, og gå så gjennom president Bensons måte å svare på ved
hjelp av Mormons bok.

• Hvordan ville du ha anvendt disse fire trinnene til å imøtegå en innvending
mot å betale tiende?

La klassen sammen arbeide seg gjennom denne innvendingen ved å anvende
hvert av de fire trinnene. Be en elev oppsummere hvordan han eller hun ville ha
oppfordret en undersøker til å studere og be angående Mormons bok for å få vite
om det å betale tiende er en befaling fra Gud.

Del klassen i små grupper på tre eller fire, og gi hver gruppe en «innvending». Be
dem rollespille, med en undersøker som kommer med en innvending og misjonæ-
rer som leder undersøkeren til gjenopprettelsens skrifter og til behovet for å vite

«Jeg ga ham min Mormons bok, pekte på 2. Nephi 25:26 og spurte om han
ville lese det...

Etter at han hadde lest skriftstedet, hadde vi en lang diskusjon om Mormons
bok. Jeg bar vitnesbyrd for ham om at den er et annet testamente om Kristus.
Så spurte jeg om han ville at misjonærene skulle komme og lære ham mer
om evangeliet. Han sa at det ville han gjerne. Misjonærene underviste denne
mannen og hans familie. Til slutt ble de alle døpt og ble aktive medlemmer
av Kirken.» (Introduction to the Scriptures: Part B Sunday School Course 13
[1985], s. 40.)
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om Mormons bok er sann. Du kan bruke noen av følgende innvendinger eller
finne på dine egne: Visdomsordet, sabbatsdagen, levende profeter, andre bøker
med hellig skrift i tillegg til Bibelen, faste.

Be noen av gruppene om å fremføre sine rollespill for resten av klassen. Spør elevene
hvorfor de føler at denne fremgangsmåten vil innby Ånden i sterkere grad enn å
diskutere med noen om betydningen av bibelvers. Be klassen gi tilbakemelding til
de gruppene som underviste. Bær vitnesbyrd om at Mormons bok er vårt beste
hjelpemiddel til å undervise om gjenopprettelsen.

Under Jesu Kristi ledelse ble prestedømmet og Kirken gjengitt gjennom
hans tjenere.

Skriv «15. mai 1829» og «6. april 1830» på tavlen. Spør om elevene vet hva som
hendte 15. mai 1829.

Be en elev om å lese (inni seg) overskriften til Lære og pakter 13 og forberede seg
til å gi klassen et sammendrag med egne ord. Mens denne eleven forbereder seg,
stiller du klassen følgende spørsmål:

• Hvordan vil du definere ordet prestedømme? (Du kan gjerne skrive definisjonen
på tavlen.)

• Hvorfor er det nødvendig med prestedømsmyndighet?

La eleven gi sitt sammendrag av overskriften til Lære og pakter 13.

La klassen få del i følgende uttalelse av president Boyd K. Packer:

Be elevene forklare hvorfor 6. april 1830 er viktig for oss. Les så følgende uttalelse
av eldste L. Tom Perry i De tolv apostlers quorum. Alternativt kan du vise spor 16
(1:18) på DVD-en:

«Den 6. april 1830 er en viktig dato for siste-dagers-hellige. Det er dagen da
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble organisert. Oversettingen og
trykkingen av Mormons bok var ferdig, prestedømmet var blitt gjengitt, og
Herren befalte at hans kirke igjen skulle organiseres her på jorden.

16

«Husk at det var den oppstandne Døperen Johannes, under ledelse av Peter,
Jakob og Johannes, som hadde nøklene til Det melkisedekske prestedømme,
som personlig kom for å gjengi Det aronske prestedømme, og det var de
oppstandne Peter, Jakob og Johannes som personlig kom for å gjengi Det
melkisedekske prestedømme – uten disse kjensgjerninger i Kirkens historie
ville vårt krav på prestedømmet ikke hatt gyldighet.» (I Lys over Norge, juli
1993, s. 20.)
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• Hvorfor var det nødvendig at prestedømmet ble gjengitt før Kirken ble organisert?

• Hvilken betydning vil Det melkisedekske prestedømmes gjengivelse ha for dine
undersøkere?

• Hvorfor mottar dere unge menn normalt Det melkisedekske prestedømme før
dere reiser på heltidsmisjon?

Hva slags forberedelser skulle en ung mann gjøre for å motta Det melkisedekske
prestedømme?

Etter å ha hørt svarene, lar du elevene slå opp i Lære og pakter 84:33-48 og velge
ut de prinsippene de mener er viktige å forstå om prestedømmets ed og pakt.
Drøft det de kommer frem til etter behov.

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

• Hold en leksjon om ett eller flere av prinsippene i dette kapitlet på en familiens
hjemmeaften eller ved en annen passende anledning. Bruk grunnleggende
skriftsteder og bær vitnesbyrd om at prinsippene er sanne. (Det vil være en god
øvelse å lage en leksjonsplan før du underviser.)

• Lær følgende skriftsteder utenat: Apostlenes gjerninger 2:37-38; 7:55-56;
Efeserne 2:19-20; 4:11-14.

• Lær utenat de to avsnittene i innledningen til Mormons boks tittelside.

• Velg ut og lær utenat viktige vers i Joseph Smith – Historie.

Kommende medlemmer av Kirken kom sammen i hjemmet til Peter Whitmer
sr. i Fayette i New York til denne spesielle begivenheten. Det var et enkelt
møte. Joseph Smith, som da var 24 år, kalte gruppen til ro og utpekte fem
medarbeidere til sammen med ham å oppfylle New Yorks juridiske krav mht.
å kunne opprette et trossamfunn. Etter å ha knelt ned i høytidelig bønn
foreslo Joseph Smith at han og Oliver Cowdery skulle kalles som lærere og
åndelige veiledere for den nyopprettede kirken. Alle rakte opp hånden ... ,
og mønsteret for oppholdelse av Kirkens ledere ble fastlagt.» (i Lys over
Norge, jan. 1995, s. 16.)
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TRO OG OMVENDELSE
Misjonærer må ha tro på at Jesus er Kristus, deres
Frelser og Forløser. De må anvende hans forsoning
gjennom omvendelse, følge hans læresetninger, stole
på hans ord og ha tillit til at han er glad i dem.
Tilstrekkelig tro på Jesus Kristus vil holde dem
oppe gjennom deres misjon uansett sted eller
omstendigheter.

Misjonærer må lære undersøkere hvordan de kan
oppnå tro på Kristus. De må hjelpe dem å omvende
seg og motta dåpen med vann og ånd. Dette kapitlet

vil gi elevene forslag til hvordan de kan lære mer om tro på Jesus Kristus, finne ut
hvordan de kan styrke sin egen tro så vel som troen til dem de underviser, og forstå
viktigheten av Den hellige ånds gave i forbindelse med en persons omvendelse.

VIKTIGE LÆRESETNINGER OG PRINSIPPER

• Tro på vår Herre Jesus Kristus er avgjørende for åndelig vekst.

• Tro kan styrkes.

• Tro leder til omvendelse til evangeliet.

• Konvertering innebærer omvendelse, dåp og å motta Den hellige ånd.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Tro på vår Herre Jesus Kristus er avgjørende for åndelig vekst.

Be om frivillige til å lese definisjonene på ordet tro i Hebreerne 11:1 og Alma 32:21.
Oppfordre så elevene til å nevne eksempler på hvordan det å utøve tro har velsignet
dem eller noen de kjenner.

Be en elev sitere (eller lese) 4. trosartikkel.

• Hvem skulle vi tro på? Hvorfor?

La en elev lese de to spørsmålene i elevhåndboken (s. 82) som president Ezra Taft
Benson stilte angående tro. Be elevene foreslå hvordan de ville ha besvart disse
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spørsmålene om de ble stilt dem av en undersøker. Skriv korte sammendrag av
svarene deres på tavlen.

La en elev lese hele president Bensons uttalelse. La så elevene sammenligne sine
svar med profetens uttalelse. Foreslå at elevene lager et kort sammendrag av hver
av president Bensons beskrivelser og føye dem til listen på tavlen. Innby til disku-
sjon om disse beskrivelsene.

La elevene slå opp på «Tro» i Veiledning til Skriftene (s. 191, første avsnitt). Du
kan også la noen elever slå opp på avsnittet «Tro på Herren Jesus Kristus» som er
en del av emnet «Tro» i Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet (2004; s. 160-61).
La dem lese og merke nøkkelsetninger. Be elevene fortelle hvilke setninger de har
merket og hvorfor de syns de er viktige. Be elevene nevne eventuelle skriftsteds-
henvisninger de kjenner som handler om tro (for eksempel Alma 32:21; Ether
12:6; Hebreerne 11:1; Jakobs brev 2:17-18).

La elever lese Ether 12:14-15 om resultatene til misjonærer som utøvde tro.

• Hvorfor var disse misjonærene så fremgangsrike?

• Hva førte tro blant lamanittene til, ifølge vers 14?

Be elevene svare på hvert av følgende spørsmål med en forklaring som en under-
søker eller et nydøpt medlem av Kirken ville forstå:

• Hvilken annen formulering kan jeg bruke for å forklare betydningen av «tro»?
(se beskrivelsene de har lest i Veiledning til Skriftene eller Tro mot pakten).

• Hvilket grunnleggende skriftsted kan jeg lese og merke som beskriver tro?
Hvordan kan jeg fortelle innholdet av skriftstedet med egne ord?

• Hva er det ved tro på Jesus Kristus som fører til frelse?

Tro kan styrkes.

Mange misjonærer ønsker å vite hvordan de kan styrke sin tro på Jesus Kristus.
Dette er et viktig tema. Jo større tro misjonærer har på Herren Jesus Kristus og
hans gjengitte evangelium, jo større kraft vil de ha til å finne dem som Herren har
forberedt, og undervise dem på en måte som behager Gud. Bruk disse undervis-
ningsforslagene til å understreke hvordan en misjonær kan styrke sin egen tro.

Neste prinsipp og tilhørende undervisningsforslag (om tro og omvendelse) under-
streker behovet for å lære undersøkere at det å utvikle tro på Kristus og gjenoppret-
telsens budskap er avgjørende for deres omvendelse til evangeliet.

Les følgende uttalelse av eldste John K. Carmack:

• Hva kan vi gjøre for å få større tillit til Herren?

Når elevene har svart, ber du dem lese uttalelsene av eldste Carmack og eldste
Richard G. Scott i elevhåndboken (s. 83-84). Skriv «Styrk din tro ved å ...» på
tavlen. Be flere elever om å lese punktene høyt. Be elevene foreslå et sammendrag
av hvert punkt som skal skrives på tavlen.

«Hvis vi skal øke vår tro, må vi stole på Herren av hele vår sjel»
(«Lord, Increase Our Faith», Ensign, mars 2002, s. 57).
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Be en elev lese siste avsnitt av eldste Scotts uttalelse for klassen og en annen elev
om å oppsummere det med egne ord.

La elevene gå sammen to og to, og gi dem 10-12 minutter til å forberede en leksjon.
La elevene bruke de skriftstedene og uttalelsene som står i korresponderende
kapittel i elevhåndboken (s. 83) til å forberede en 3-5 minutters leksjon som de
kunne ha holdt for å hjelpe andre misjonærer å styrke sin tro. De kan også ta med
personlige erfaringer som de mener kan være til nytte. Be dem også om å tenke på
en kjent gjenstand, som for eksempel en plante, som de kan forbinde med en vok-
sende tro. Be dem bruke denne sammenligningen i sin leksjon. Sett av nok tid til
at elevparene kan holde sin leksjon for andre små grupper eller for hele klassen.
Be elevene gi tilbakemelding om positive aspekter ved hver leksjon, samt hva som
kunne vært gjort bedre.

Tro leder til omvendelse til evangeliet.

Skriv ordet omvendelse på tavlen og be elevene drøfte dets betydning. La elevene slå
opp i Veiledning til Skriftene (s. 145) og eldste Marion G. Romneys uttalelse i elev-
håndboken (s. 84). Be en elev lese informasjonen som definerer omvendelse.

• Hvorfor er tro på Kristus en viktig motivasjonsfaktor for omvendelse?

• I tillegg til tro på Kristus, hvilke andre elementer er avgjørende for en fullstendig
omvendelse?

Be noen klassemedlemmer fortelle klassen om sine egne erfaringer med omvendelse.
Be dem drøfte hvordan Ånden og deres tro på Kristus var en del av deres omvendelse.

Les følgende uttalelse av eldste M. Russell Ballard:

Del klassen i grupper på tre eller fire. Gi hver gruppe én av følgende henvisninger:
Mormons boks tittelside, Mormons boks innledning eller løftet i Moroni 10:2-7.
La gruppene studere sine avsnitt og finne svar på følgende spørsmål:

• I hvilke omstendigheter kan en misjonær benytte hver av disse kildene for å
undervise en undersøker?

La en frivillig fra hver gruppe rollespille hvordan han eller hun ville ha brukt kilden,
mens en annen elev spiller undersøker. Be dem oppfordre undersøkeren, som en
del av rollespillet, til oppriktig å lese og be angående Mormons bok for å utvikle
tro på Kristus. Gi elevene tid til å gi tilbakemelding til elevene i rollespillet.

Spør elevene hvorfor tro er nødvendig for både misjonæren og undersøkeren.
Avslutt med følgende uttalelse av president Thomas S. Monson:

«Husk at tro og tvil ikke kan befinne seg i samme sinn samtidig, for den ene
vil fortrenge den andre. Kast tvilen ut. Styrk troen» (i Liahona, jan. 2001, s. 57).

«Det er vår plikt å hjelpe andre, gjennom Åndens kraft, til å vite og forstå
evangeliets læresetninger og prinsipper. Hver enkelt må få føle at gjenopp-
rettelsens læresetninger er sanne og av stor verdi» (i Liahona, jan. 2001, s. 88).
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Skriv følgende liste på tavlen (uten å oppgi skriftstedene). Gi klassen 5-8 minutter
til å skrive av listen og lese Alma 32:26-43 og Ether 12:6 for seg selv, og merke seg
vers som handler om hvert av disse punktene. Be elevene skrive ned de tilhørende
versene ved siden av hvert punkt. Forklar at dette er de samme handlingene som
fører oss til omvendelse og hjelper Kirkens medlemmer å vokse i tro og styrke sine
vitnesbyrd.

Styrk din tro

1. Lytte til Guds ord uten automatisk å avvise dem. (Alma 32:27-28.)

2. Håpe eller ønske å tro at det kan være sant. (Alma 32:27.)

3. Handle ut ifra dette håpet (utføre et eksperiment; gjøre noe for å gi det
næring). (Alma 32:27, 33, 36.)

4. Se etter gode følelser eller resultater som viser at ordet er sant. (Alma 32:28, 33-35.)

5. Utholde prøvelser. (Ether 12:6.)

6. Fortsette å gi ordet næring til det blir til sikker kunnskap. (Alma 32:38-42.)

La elevene gå sammen to og to, og be dem forestille seg at de nettopp har undervist
en familie eller en enkeltperson om et emne i evangeliet. Be så klassen bruke listen
og de tilhørende skriftstedene til å øve på å lære sine undersøkere de prinsippene
som fører til økt tro. De skulle bruke egne ord med en og annen henvisning til et
vers i teksten. Oppfordre dem til å bruke en personlig erfaring om mulig. Gi parene
10 minutter til øvelsen. Den som blir undervist, kan stille spørsmål under øvelsen.

På slutten av øvelsen gir du elevene tid til å gi tilbakemelding om denne erfaringen
og stille flere spørsmål om hvordan man utvikler tro. Istedenfor å besvare alle
spørsmålene selv, gir du først elvene mulighet til å svare.

Vis en gren som nylig er skåret av et levende tre eller busk, og forklar at president
Gordon B. Hinckley sammenlignet et stykke rå ved med en undersøker. Be klassen
lytte mens en elev leser uttalelsen og prøve å forstå betydningen av president
Hinckleys sammenligning (se elevhåndboken s. 85). Alternativt kan du vise spor
17 (1:44) på DVD-en. Etter å ha gjennomgått president Hinckleys sammenligning,
lar du elevene komme med forslag til symbolikken i å sammenligne en undersøker
med et stykke rå ved som blir lagt på et bål.

• Hva kan misjonærer gjøre for å hjelpe dem de kommer i kontakt med, til å bli
«oppildnet» av det gjengitte evangeliums flamme?

Konvertering innebærer omvendelse, dåp og å motta Den hellige ånd.

Be en elev lese Johannes 3:5.

La elevene lese profeten Joseph Smiths uttalelse om dåpens ordinans (se elevhånd-
boken, s. 85).

• Hvorfor ville dåp uten Den hellige ånds bekreftelse være, som profeten Joseph
Smith sa det, «til ingen nytte»?

Vis noen nadverdsbrett eller bilder av prestedømsbærere som velsigner og deler ut
nadverden (Kunst inspirert av evangeliet, bildene 603-4).

• Hvordan ville nadverdens ordinans ha blitt påvirket om prestedømsbærerne på
neste nadverdsmøte velsignet og delte ut bare brødet?

17
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• Hvordan kan denne uvanlige beskrivelsen av nadverdens ordinans sammenlig-
nes med å forberede dine undersøkere til dåp i vann, uten også å understreke
og undervise dem om Den hellige ånds gave? (Advarsel: Denne analogien er ikke
et forsøk på å sammenligne vannet i nadverden med Den hellige ånds gave.)

Forklar elevene at vi ofte snakker om å forberede noen til dåp, men ofte glemmer
å koble dåpen tett opp til bekreftelse og meddelelse av Den hellige ånds gave. Les
eller gjenfortell president Boyd K. Packers uttalelse i elevhåndboken (s. 85).
Alternativt kan du vise spor 18 (0:45) på DVD-en.

• Hvorfor er det avgjørende at vi understreker at det er behov for Den hellige
ånds gave?

Gi elevene del i følgende skriftsteder. Du kan skrive henvisningene på tavlen og la
elevene lese dem, for så å forklare hva de legger vekt på når det gjelder viktigheten
av Den hellige ånds gave.

• 2. Nephi 31:13

• 2. Nephi 31:17; 3. Nephi 12:2

• 2. Nephi 32:5; 3. Nephi 19:9-13

Les eller gjenfortell følgende uttalelse for å understreke hvor viktig det er at kon-
vertitter og misjonærer forstår behovet for Den hellige ånds gave i deres liv.
Alternativt kan du vise spor 19 (0:42) på DVD-en:

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

• Lær utenat Hebreerbrevet 11:1, Alma 32:21 og Ether 12:6.

• Repeter punktene i eldste John K. Carmack og eldste Richard G. Scotts uttalelser
(se elevhåndboken, s. 83-84). Tenk over hvordan din holdning og dine evner
samsvarer med hvert av punktene. Velg ett eller to områder hvor du har lyst til
å forbedre deg, og sett opp en plan som vil føre til forbedring. Fremlegg planen
for vår himmelske Fader i bønn, og be om hjelp til å styrke din tro.

«Dåpen består av to deler – dåp med vann og dåp med ild, eller Den
hellige ånd. Hvis du skiller de to, er det som profeten Joseph Smith sa,
bare en halv dåp...

Sett de to sammen i den grad at du nesten forbyr deg selv å si “dåp” uten også
å si “bekreftelse” – med andre ord dåp i vann og bekreftelse og meddelelse av
Den hellige ånds gave. Prent dette så klart inn i ditt hode, med disse to koblet
sammen så tett at de, som ett, blir en del av deg.» (Boyd K. Packer: «The
Gift of the Holy Ghost: What Every Missionary Should Know – and Every
Member as Well» [seminar for nye misjonspresidenter, 24. juni 2003], s. 3, 6.)

19
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FYSISK OG FØLELSESMESSIG
FORBEREDELSE
President Gordon B. Hinckley har sagt om misjonærarbeid:

Potensielle misjonærer skulle gjøre sitt beste nå for å
legge seg til og opprettholde vaner som bidrar til god
fysisk, psykisk og følelsesmessig helse. Fremtidige
misjonærer som følger profetenes råd, vil få bedre
helse og et mer produktivt liv. De kan også bli velsig-
net med spesiell innsikt og visdom (se Daniel 1:8-20;
L&p 89:18-21). De som har fysiske, følelsesmessige

eller psykiske problemer, skulle rådføre seg med lege, sin biskop og sin stavspresident
som en del av sin misjonsforberedelse. Det å tjene Herren «av all makt, sinn og
styrke» (L&p 4:2) er et mål som krever din beste innsats på alle områder av ditt liv.

Merk: Vær forsiktig med å bedømme en fremtidig misjonærs kvalifikasjoner for
tjeneste. Dette skulle overlates til biskoper og stavspresidenter.

VIKTIGE LÆRESETNINGER OG PRINSIPPER

• Fremtidige misjonærer skulle forberede seg på den fysiske og psykiske anstreng-
elsen en heltidsmisjon er.

• Det finnes hederlige alternativer til en heltidsmisjon for dem som prestedøms-
ledere holder unnskyldt på grunn av fysiske eller psykiske forhold.

«Man må ha god helse og styrke, både fysisk og psykisk, for arbeidet er kre-
vende, det er lange dager og tung belastning» («Misjonærtjeneste», Det første
verdensomspennende opplæringsmøte for ledere [2003], s. 18).
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UNDERVISNINGSFORSLAG

Fremtidige misjonærer skulle forberede seg på den 
fysiske og psykiske anstrengelsen en heltidsmisjon er.

Les president Gordon B. Hinckleys uttalelse i elevhåndbokens kapittelinnledning
(s. 89) angående fysiske eller psykiske utfordringer for misjonærer før de reiser på
misjon. Alternativt kan du vise spor 20, segment 1 (1:01), på DVD-en.

• På hvilke måter er god fysisk helse viktig for effektivt misjonærarbeid?

• På hvilke måter er god psykisk helse viktig for effektivt misjonærarbeid?

• Hvorfor er det viktig å finne ut om en misjonærs fysiske og psykiske helse er
god nok til å kunne reise på heltidsmisjon?

Les sammen med elevene den rettledningen president Gordon B. Hinckley ga til
prestedømsledere angående deres ansvar for å vurdere fremtidige misjonærers fysiske
og psykiske tilstand (se elevhåndboken, s. 90). Alternativt kan du vise spor 20,
segment 2 (0:48), på DVD-en.

• Hva må en prestedømsleder finne ut om din fysiske og psykiske kapasitet til å
tjene?

• Hvordan ville det påvirke din åndelighet og effektivitet som misjonær om du
visste at du hadde et alvorlig helseproblem som du ikke hadde fortalt dine
prestedømsledere eller legen om?

Skriv disse fire punktene med hensyn til helse på tavlen.

Grunnleggende retningslinjer for god fysisk helse

1. Ernæring

2. Regelmessig mosjon

3. God hygiene og tannpleie

4. En ren bolig

Del klassen i grupper på to eller tre, og gi hver gruppe én retningslinje. Be hver
gruppe utarbeide en kort 3-4-minutters leksjon om det tildelte emnet. Disse leksjo-
nene skulle omfatte (1) hvorfor retningslinjen er viktig og (2) hva vi kan gjøre for
å følge retningslinjene mens vi forbereder oss til eller er ute på misjon. Gi hver
gruppe en kopi av spørsmålene og informasjonen nedenfor som korresponderer
med deres tildelte retningslinje. De kan bruke disse spørsmålene i sin undervisning
eller lage sine egne spørsmål.

1. Ernæring. Ha et balansert kosthold og bruke rent vann og hygienisk behandlet
god mat (se elevhåndboken, s. 91).

• Hva er ifølge Visdomsordet i Lære og pakter 89:10-17 tre viktige matgrupper?

a. Frukt og grønnsaker (v. 10-11).

b. Protein (v. 12-13). Denne kategorien omfatter kjøtt, fisk, meieriprodukter,
egg og bønner.

c. Korn (v. 14-17). Helkorn er best, som for eksempel brun ris og
helkornshvete.

20
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• Hvilke farer kan være forbundet med bruk av vann på misjonsmarken?
(Elevene har kanskje ikke tenkt på farene ved isbiter av forurenset vann i
drikker, til tannpuss og oppvask.)

• Hvordan kan en misjonær rense vann?

• Hvilke forholdsregler kan man ta for å tilberede mat på en hygienisk måte?
(Benytte rene tilberedelsesplasser og kjøkkenredskaper, sørge for at maten er
gjennomstekt eller -kokt, ikke spise mat som har ligget ute av kjøleskapet i
mer enn to timer, holde rått kjøtt adskilt fra all annen mat osv.)

• Hvilke farer er forbundet med å spise mat som blir solgt på gaten?

• Hvilke utfordringer møter heltidsmisjonærer når de skal prøve å ha et balan-
sert kosthold slik det er beskrevet i Visdomsordet?

2. Regelmessig mosjon. Være fysisk skikket til misjonærtjeneste (se elevhåndboken,
s. 91).

Gjennomgå uttalelsene til eldste M. Russell Ballard og eldste Russell M. Nelson
i elevhåndboken (s. 90).

• Hvordan påvirker daglig mosjon vår psykiske og fysiske helse?

• Hvilke tre former for mosjon er det? (se elevhåndboken, s. 91).

• Hvilke prinsipper for god helse står omtalt i Lære og pakter 88:124?

3. God hygiene og tannpleie. Holde kroppen og tennene rene (se elevhåndboken,
s. 91).

• Hva betyr god hygiene for deg?

• Når skulle du vaske hendene?

• Hvordan skulle du vaske hendene?

• Hvordan kan det å holde kroppen og tennene rene påvirke din proselyttering?

4. En ren bolig. Holde leiligheten ren og ryddig.

• Hvilken sammenheng er det mellom Den hellige ånd og en ren bolig?

• Hva er rimelig å forvente av misjonærer når det gjelder husarbeid?

Et annet viktig element er psykisk og følelsesmessig helse. Oppfordre elever som
har opplevd angst, depresjoner eller lignende utfordringer, til å rådføre seg med
sin biskop og stavspresident om disse hindrene. Slike utfordringer utelukker ikke
nødvendigvis å reise på heltidsmisjon.

Les eldste Richard G. Scotts råd i elevhåndboken (s. 94) angående misjonærer som
er avhengige av medisiner. Alternativt kan du vise spor 21 (0:50) på DVD-en.
Drøft med varsomhet nødvendigheten av at misjonærer rådfører seg med sin lege
om eventuelle medisiner de tar. Noen misjonærer tror at en misjon vil løse alle
deres helseproblemer og gjør den tabben at de slutter å ta medisiner som de er
avhengige av. Andre tror at deres behov for medisiner automatisk gjør dem uegnet
til misjonærtjeneste. Ved å rådføre seg med lege og prestedømsledere kan de finne
ut om de er skikket til en heltidsmisjon.

Forklar at en vanlig utfordring for nye misjonærer er hjemlengsel. Det å forlate
kjente omgivelser og mennesker kan gi en vond følelse. Dette er en normal

21
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reaksjon, men når dette vedvarer og begynner å påvirke en misjonærs produkti-
vitet, svekker det hans eller hennes evne til å virke effektivt i Herrens rike.

Be elevene komme med forslag til hva en misjonær kan gjøre for å forberede seg
på å takle adskillelsen fra familie og venner når de reiser på misjon. (Du kan gjerne
anvende president Ezra Taft Bensons uttalelse i elevhåndboken, s. 93.)

Be elevene nevne andre vanlige utfordringer som hardtarbeidende og lydige misjo-
nærer kan komme ut for. Skriv svarene på tavlen. Du kan gjerne skrive følgende
utfordringer på tavlen:

Motløshet
Sjenerthet ute blant folk
Dårlige taleferdigheter
Frykt for nye situasjoner
Problemer med å lære et nytt språk
Manglende evne til å budsjettere

• Hvordan kan fremtidige misjonærer forberede seg nå til å overvinne hver av
disse utfordringene?

• Hvilke utfordringer måtte Mosiahs sønner ifølge Alma 17:5 hanskes med?

• Hva gjorde de som hjalp dem gjennom de fysiske og psykiske vanskelighetene
som deres misjoner innebar? (se Alma 17:2-3).

Les historien om president Hinckley, som hadde det tungt i begynnelsen av sin
misjon (se elevhåndboken s. 92-93. Alternativt kan du vise spor 22 (1:27) på
DVD-en. Be elevene merke seg det eneste forslaget president Hinckleys far kom
med. Skriv det på tavlen. («Glem deg selv og begynn å arbeide.»)

• Hvordan påvirket dette korte forslaget resten av hans misjon?

• Hvordan kan president Hinckleys erfaring hjelpe deg å forberede deg til din
misjon?

Be elevene slå opp på listen over aktiviteter for god psykisk helse (se elevhåndboken
s. 92). Del klassen i små grupper og gi hver gruppe ett av punktene (sørg for at
punktene er jevnt fordelt på gruppene). Gi klassen tilstrekkelig tid til å velge tre
eller fire karaktertrekk og drøfte hva de betyr for dem, hvorfor de er viktige og
hvordan de kan utvikle disse karaktertrekkene.

Be en representant for hver gruppe gi en oppsummering av diskusjonen om et av
karaktertrekkene på listen. Fortsett med flere oppsummeringer om andre karakter-
trekk, alt etter som tiden tillater.

La elevene lese Lære og pakter 4:2. Be dem komme med forslag til hvordan de kan
forberede seg til å tjene av hele sitt hjerte, makt, sinn og styrke.

Det finnes hederlige alternativer til en heltidsmisjon for dem som preste-
dømsledere holder unnskyldt på grunn av fysiske eller psykiske forhold.

Forklar elevene at psykiske sykdommer skulle betraktes på linje med fysiske
lidelser, som noe som krever behandling. En psykisk lidelse kan være til hinder for
å utføre en heltidsmisjon.

22
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Presenter følgende hypotetiske situasjon:

Det er god tradisjon for å reise på misjon i Gonzales-familien. Alle Juans brødre
har vært dyktige misjonærer. Han er den siste av barna som fyller 19. Han er opp-
vokst i Kirken og har ofte sunget «Jeg håper på misjon jeg kalles» (Barnas sangbok,
s. 91). Juan ønsker så inderlig å videreføre tradisjonen med misjonærtjeneste. Men
det er to ting som kan hindre ham: (1) Juan lider av alvorlig depresjon og trenger
medisiner for å takle den. (2) Han er redd for å mislykkes på misjonsmarken fordi
han ikke er særlig god til å takle stress. Alle brødrene hans tror at hvis han bare har
tro, så vil alt ordne seg og han kan utføre sin misjon akkurat som dem.

• Hvorfor er det viktig for Juan å snakke åpent og ærlig med sine prestedømsledere
og sin lege om sine psykiske begrensninger i tillegg til sitt ønske om å tjene?

Be en elev lese uttalelsen til biskop Richard C. Edgley i Det presiderende biskopsråd
for klassen (elevhåndboken, s. 94).

• Hva betyr det at noen blir «hederlig fritatt»?

• Hvorfor er det viktig at det er en prestedømsleder som avgjør hvem som kan
«hederlig fritas» for å reise på heltidsmisjon?

Les følgende råd fra president Hinckley til prestedømsledere angående dem som
ikke er i stand til å reise på heltidsmisjon:

Les uttalelsene av president Gordon B. Hinckley og eldste Richard G. Scott (se elev-
håndboken, s. 94), og merk deg andre måter en ung mann eller kvinne som blir fri-
tatt med heder fra å reise på heltidsmisjon, kan yte verdifull tjeneste for Kirken.

• Hvilke andre former for tjeneste kan de som er hederlig fritatt for å reise på
heltidsmisjon, utføre?

Du kan for eksempel presentere følgende liste over tjenesteområder hvor det kan
finnes muligheter for verdige personer som er fritatt med heder fra å reise på hel-
tidsmisjon. Understrek at denne typen muligheter fastsettes av og kommer etter
kall fra stavspresidenten:

Kirkens skoleverk
Velferd
Gårdsdrift
Templer
Besøkssentre (bare søstre)
Opplæringssentre for misjonærer
Vedlikehold av bygninger
Spesielle lokale prosjekter

• På hvilke måter kan denne typen tjeneste være til velsignelse for en ung person
som ikke er i stand til å reise på heltidsmisjon?

• Hvordan er denne typen tjeneste til velsignelse for Kirken?

«For de som ikke bør reise ut, men som ønsker å tjene, la [prestedømsle-
derne] finne andre områder hvor de kan gjøre høyt verdsatt tjeneste.»
(«Misjonærtjeneste», s. 18.)
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FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

• Planlegg en ukes meny, kjøp ingrediensene, tilbered og server familiemedlemmer
eller romkamerater flere sunne måltider.

• Hold en familiens hjemmeaften-leksjon om gode, personlige hygienevaner eller
daglig mosjon.

• Mosjoner i minst en time daglig i en uke (ikke på sabbatsdagen). Du kan for
eksempel gå raskt i en time (fortrinnsvis også opp- og nedoverbakke eller i trap-
per) hver dag, eller du kan sykle istedenfor å kjøre til steder du trenger å
komme til.
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HVORDAN BRUKE TIDEN KLOKT TIL
Å BRINGE MENNESKER TIL KRISTUS

Når en misjonær tar fatt på sin heltidstjeneste,
er hans tid Herrens tid. Samarbeid med Kirkens
medlemmer om å finne nye undersøkere så vel
som å utvikle ferdigheter i å kontakte andre
med budskapet om det gjengitte evangelium,
vil bygge opp selvtilliten og gi fremgang.
Misjonærene er på misjonsmarken i Herrens
tjeneste for å oppfylle hans hensikt. Omhyggelig
planlegging og målsetting kan hjelpe en misjo-
nær å benytte Herrens tid i meningsfylt tjeneste

for å bringe andre til Kristus gjennom evangeliets første prinsipper og ordinanser.
Det å vite hvordan man kan organisere arbeidet for å gjøre det mest mulig verdi-
fullt, kan forsterke gleden over misjonærarbeidet.

VIKTIGE LÆRESETNINGER OG PRINSIPPER

• Å finne mennesker å undervise er et ansvar som både misjonærer og Kirkens
medlemmer har.

• Effektiv planlegging, målsetting og klok utnyttelse av tiden bidrar til å holde
fokus på misjonærarbeidet og oppnå bedre resultater.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Å finne mennesker å undervise er et ansvar som 
både misjonærer og Kirkens medlemmer har.

Be elevene nevne så mange måter de kan komme på som misjonærer og Kirkens
medlemmer kan finne folk å fremlegge budskapet om det gjengitte evangelium
for. La en elev skrive forslagene på tavlen.
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La en elev lese Lære og pakter 29:7 og 42:8 høyt. Still så følgende spørsmål:

• Hvem har Herren «kalt» oss til å samle inn?

• Hva betyr å «finne dem som vil ta imot dere»? (L&p 42:8).

Minn elevene på at vi alle er medlemmer av Guds familie og har ansvar for å dele
evangeliet med andre (se L&p 88:81). De skulle be om åndelig følsomhet til å opp-
fatte anledninger til å snakke med andre om evangeliet.

La elevene lese Lære og pakter 123:12 og uttalelsene av eldste Dallin H. Oaks og
Richard G. Scott i elevhåndboken (s. 98).

• Hvilken årsak angir dette skriftstedet for at så mange gode mennesker ennå ikke
har tatt imot evangeliet?

• Hva er ifølge eldste Oaks nøkkelen til å finne undersøkere?

• På hvilke måter samarbeider medlemmer og misjonærer i finne- og omvendel-
sesprosessen?

Du kan også la elevene lese og drøfte de andre ideene og uttalelsene i elevhåndboken
(s. 98-100).

Skriv følgende setning på tavlen: «Undervis når du finner, og finn når du underviser.»
Spør en elev hva dette kan bety for en misjonær. Be elevene foreslå flere emner
eller prinsipper i evangeliet som de tror undersøkere vil være interessert i å lære
mer om. Be en elev skrive ideene på tavlen. Når listen er klar, spør du elevene
hvilke av disse læresetningene eller prinsippene som passer å ta opp i en kort
samtale. Sett en hake ved de prinsippene de velger.

Introduser elevene for ideen om at når de møter mennesker på misjonsmarken, må
de «være beredt til å gi korte sammendrag av gjengitt sannhet, slik at Den hellige
ånd kan bære vitnesbyrd om at [de] er Herrens tjenere» (Forkynn mitt evangelium
[2004], s. 160). Dette vil legge til rette for at folk kan føle Den hellige ånds kraft.
Forklar at misjonærene vil lære å ta ethvert emne de diskuterer og raskt og enkelt
henvise til evangeliets gjengivelse. Dette er viktig fordi gjenopprettelsen er vårt
unike budskap til verden.

Les for elevene følgende eksempel på hvordan en misjonær som snakker om fami-
liens betydning, kan knytte dette budskapet til gjenopprettelsen:

«Den kjærlighet og omtanke som vi har for vår familie, er evig... De har sitt
utspring i vår [kunnskap om] Gud. Du har vært en del av Guds familie fra før du
ble født. Han er vår Fader. Fordi han er vår Fader, er vi brødre og søstre. Vår him-
melske Fader ønsker at vi skal vende tilbake og bo hos ham som en del av hans
familie. Familier her på jorden er et bånd til Guds familie. Familier kan leve sam-
men etter dette livet. Vi vet dette, for etter at sanne læresetninger og ordinanser ...
hadde vært tapt ... har de blitt gjengitt til jorden av vår kjærlige himmelske Fader
gjennom en levende profet. Disse gjengitte sannhetene hjelper oss ikke bare å forstå
vår plass i Guds familie, men de er det største håp vi har om å få en sterk, lykkelig
familie i dette livet. Kan vi få fortelle deg mer om …» (Forkynn mitt evangelium, s. 162).

Be elevene foreslå andre kirkerelaterte emner som folk kan være interessert i å
snakke med misjonærene om (for eksempel Visdomsordet, Tabernakelkoret eller
evig ekteskap), og skriv forslagene på tavlen. La så elevene foreslå måter å knytte
et av disse emnene til gjenopprettelsens budskap på. Drøft denne ideen i fellesskap
til elevene forstår hvordan det kan gjøres.
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La elevene gå sammen to og to og drøfte med sin partner hvordan de kan bruke
et av emnene på tavlen til å introdusere gjenopprettelsens budskap under en kort
samtale med en fremmed. La hvert par finne ut hvilken situasjon det skal være og
hvordan de kan introdusere gjenopprettelsens budskap i løpet av en tominutters
samtale. La dem så gå sammen med et annet par og bytte på å rollespille møtet
med et ikke-medlem og presentasjonen av et kort budskap. Paret som underviser,
kan avgjøre om de vil rollespille en samtale med bare én person eller bruke begge
medlemmene av den andre gruppen.

Når ett par har øvd på sin fremgangsmåte, ber du det andre paret fortelle hva de
likte ved undervisningen og hva de ville ha gjort annerledes. Bytt så roller og
gjenta prosessen, slik at det andre paret får undervise og motta tilbakemelding.

Drøft erfaringen i fellesskap ved å stille følgende spørsmål:

• Hvilke læresetninger tror du lett kan lede til gjenopprettelsens budskap?

• Hva er vanskelig med å fortelle en fremmed om evangeliet? (Elevene vil kanskje
gi svar som det å overvinne sjenerthet, frykt for å bli avvist og det å vite hva
man skal snakke om.)

• På hvilke måter kan disse vanskelighetene overvinnes?

Drøft hvorfor det er viktig å ikke bruke samme fremgangsmåte med alle. Hjelp ele-
vene å forstå at Gud kjenner sine barns hjerter og omstendigheter. Han vet hvem
som er rede til å høre evangeliet og hvem som ikke er det. Effektive misjonærer
søker Den hellige ånds veiledning så de kan bli ledet til dem som er rede til å høre
og lære om evangeliet.

Hvis det finnes utdelingskort på ditt språk, viser du flere ulike typer til elevene.
(Disse kan du få fra lokale misjonærer eller lokale prestedømsledere.) Forklar at
disse kortene er én måte å innlede en samtale om gjenopprettelsen på.

Be flere frivillige om å komme frem, velge et utdelingskort og sammen med en
annen elev vise en situasjon hvor de kanskje kunne ha gitt et kort til en person de
nettopp har møtt. Når to eller tre elever har gjort dette, ber du resten av klassen
kommentere og foreslå flere situasjoner da de kunne ha delt ut disse kortene. (Du
kan også gjenta en lignende aktivitet med Kirkens brosjyrer, Mormons bok, filmer
osv.) Tanken er å gi elevene muligheter til å trene på å ta ordet og overvinne den
naturlige nervøsiteten forbundet med å snakke med andre om evangeliet.

Les følgende uttalelse av president James E. Faust:

• Hvorfor er det viktig at misjonærer er glad i folket, kulturen og språket i
områdene de virker i?

Be elevene gå sammen to og to. La én rollespille en misjonær og den andre repre-
sentere en vilt fremmed som nettopp har åpnet døren for misjonærene. Gi dem 30
sekunder til å fremføre en hilsen og et misjonærbudskap. (Ikke gi tid til forberedelse.
Du kan regne med at de vil slite med denne oppgaven.)

«Lær å elske og tjene det folket du arbeider blant. Du skulle be for dem hver
dag om at Herren må fylle deg med kjærlighet mens du betjener dem. Hvis
du ikke elsker dem, vil du ha vanskelig for å undervise dem.» (I Lys over
Norge, juli 1996, s. 43.)
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La elevene bytte roller og gjenta øvelsen.

La så parene slå seg sammen med et annet og danne grupper på fire. La to elever
representere misjonærer, en tredje elev representere et medlem av Kirken og en
fjerde elev representere medlemmets venn som ikke er medlem. Be den eleven som
representerer medlemmet om å presentere undersøkeren for misjonærene og åpne
veien for en leksjon om det gjengitte evangelium.

Etter denne korte øvelsen ber du elevene sammenligne sine erfaringer ved å gi
kommentarer om hver fremgangsmåtes fordeler og ulemper.

Be elevene lese president Hinckleys uttalelse i elevhåndboken om å samarbeide
med medlemmene om å finne noen å undervise (s. 98). (Du kan også fremheve
statistikken i det avsnittet hvor eldste Dallin H. Oaks siteres (se elevhåndboken s. 98).

• Hvorfor tror du medlemmene er en viktig kilde til å finne folk å undervise?

• Hvordan kan Lære og pakter 33:8-9 anvendes på heltidsmisjonærer? På Kirkens
medlemmer?

• Hvordan kan heltidsmisjonærer hjelpe Kirkens medlemmer å snakke om det
gjengitte evangelium med andre?

Spør hva ordet fellesskapsfremmende arbeid betyr. Be en elev lese uttalelsene fra pre-
sident Gordon B. Hinckley og eldste Richard G. Scott i elevhåndboken (s. 99).
Drøft uttalelsene, og spør hvorfor medlemmene er så viktige både for undervisning
og fellesskapsfremmende arbeid. Følgende spørsmål kan være nyttige:

• Hvordan kan en misjonær bidra til et fellesskap mellom medlemmer og under-
søkere?

Be elever som har drevet fellesskapsfremmende arbeid med undersøkere, om kort å
snakke om sine erfaringer. Hvis du har konvertitter i klassen, kan du be dem fortelle
om sitt syn på fellesskapsfremmende arbeid.

• På hvilke andre måter kan vi drive fellesskapsfremmende arbeid med våre venner
og andre vi omgås?

• Hvorfor er det viktig å fortsette å tilbringe tid med konvertitter etter at de er døpt?

Effektiv planlegging, målsetting og klok utnyttelse av tiden bidrar 
til å holde fokus på misjonærarbeidet og oppnå bedre resultater.

Be elevene raskt nevne noen tegn på suksess i følgende yrker:

Lege
Butikkselger
Lærer
Misjonær fra Kirken

Be elevene sammenligne sine svar når det gjelder en misjonær, med noen av de
viktigste indikatorene som er nevnt i elevhåndboken (se s. 100).

• Hvilke faktorer kan påvirke den realistiske målsettingen innen hver indikator?
(Mulige svar kan være antall medlemmer i et område eller innbyggernes generelle
holdning til Kirken blant innbyggerne.)

• Hvordan kan du avgjøre når det er på sin plass å justere dine misjonærmål?

• Er det noen risiko forbundet med målsetting? Hva eller hvorfor?

M I S J O N Æ R F O R B E R E D E L S E L Æ R E R H Å N D B O K

H V O R D A N B R U K E T I D E N K L O K T T I L Å B R I N G E M E N N E S K E R T I L K R I S T U S

77



• Hvordan kan bønn påvirke målsettingen?

Spør om det er noen fiskere eller jegere i klassen. Be en elev lese Jeremia 16:16 og
en annen Matteus 4:19 for klassen.

• På hvilke måter kan misjonærarbeidet sammenlignes med jakt og fiske?

• Hvilke forholdsregler må man ta når man planlegger en god jakt- eller fisketur?

• Hvilke forholdsregler må man ta når man planlegger en vellykket dag på
misjonsmarken?

Tegn følgende illustrasjon på tavlen:

• Hvorfor er både bønn og planlegging nødvendig i misjonærtjeneste?
(Oppfordre mer enn én elev til å svare.)

Skriv på tavlen: «En typisk dag med leting etter noen å undervise.» La elevene
foreslå mulige misjonæraktiviteter som kan hjelpe misjonærene å finne undersø-
kere. Skriv elevenes svar på tavlen. (Svarene kan omfatte å møte medlemmer for å
oppfordre dem til å vise interesse for og tjene sine naboer og venner, fastsette
datoer for når de skal invitere venner til å lære om gjenopprettelsen, kontakte per-
sonhenvisninger, yte tjeneste for noen de ikke kjenner, snakke med så mange som
mulig, dele ut utdelingskort eller besøke et slektshistorisk senter for å gjøre seg
kjent med dets ressurser.)

Skriv ordet prioriteringer på tavlen, og drøft følgende spørsmål med klassen:

• Hva betyr dette ordet?

• Hvorfor er prioriteringer viktige i misjonærarbeid?

• Hvordan kan følgende uttalelse av eldste Dallin H. Oaks anvendes på en hel-
tidsmisjonær? «Tiden gir oss bare én anledning til å velge, og så er den borte
for alltid.» («Fokusering og prioritering», Liahona, juli 2001, 100-101; se også
elevhåndboken s. 100.)

Be elevene foreslå en sannsynlig tidsrekkefølge (hva ville skjedd først, hvilke akti-
viteter ville fulgt og i hvilken rekkefølge) for de aktivitetene som er ramset opp på
tavlen under «En typisk dag med leting etter noen å undervise».

La klassen foreslå de aktivitetene som ville vært mest effektive til forskjellige tider
på døgnet.
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Elevene kan også finne det nyttig å prioritere disse aktivitetene ved hjelp av tall,
som ved å merke den viktigste aktiviteten med et 1-tall osv. Fortsett å nummerere
til alle aktivitetene er prioritert. La elevene forklare hvorfor de anser visse aktivite-
ter som viktigere enn andre.

• Hvilke omstendigheter kan medføre en forandring i disse prioriteringene?

• På hvilke måter er daglig planlegging og prioritering til nytte for misjonærer?

• Hvor raskt tror du et misjonærpar med erfaring kan planlegge sin arbeidsdag?

• Hvilken sammenheng har klok misjonærplanlegging med eldste Dallin H.
Oaks’ metafor med hvor mye tid en misjonær faktisk bruker på å «fiske»? (se
elevhåndboken, s. 100).

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president Thomas S. Monson:

• Hvordan kan vi anvende denne læresetningen på misjonærmål?

• Hvilken betydning kan president Monsons uttalelse om å rapportere fremgang
(se elevhåndboken s. 101) ha for en misjonær som setter seg mål?

• Hvorfor tror du det er nødvendig for misjonærer å rapportere om sitt arbeid til
misjonspresidenten hver uke?

Forklar elevene hvor viktig det er å begynne nå å benytte tiden klokt og sette seg
meningsfulle mål. Spør elevene hvilke konkrete mål de kan sette seg nå som vil
hjelpe dem å forberede seg til sin misjon (som å lese Mormons bok, skrive dagbok
og legge seg tidlig og stå opp tidlig).

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

• Hvis du ikke allerede gjør det, kan du begynne å bruke en aktivitetsplanlegger
for å organisere og prioritere dine daglige gjøremål.

• Sett deg realistiske mål og fastsett en prioritering av dem som en hjelp i forbe-
redelsene til din misjon.

• Skriv fire forskjellige korte innledninger til å dele et budskap om det gjengitte
evangelium med en som ikke er medlem av Kirken. Øv deg muntlig i hver inn-
ledning – først med og så uten notater.

• Gi et utdelingskort til en utenfor Kirken i løpet av neste uke.

«Når vi betrakter dem generelt, vil vi aldri lykkes. Men når vi tar oss av den
enkelte, vil vi sjelden mislykkes» (i Lys over Norge, Rapport fra den 154.
halvårlige generalkonferanse, s. 35).
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HVORDAN DU KAN FORBEREDE
UNDERSØKERE TIL DÅP OG
BEKREFTELSE

Folk omvender seg når de begynner å etterleve det gjen-
gitte evangeliums prinsipper og føler at Den hellige ånd
bekrefter at det de gjør, er i harmoni med Guds vilje. Tro,
omvendelse og inngåelse av pakter krever handling. Det
å oppfordre undersøkere til å forplikte seg til å etterleve
et prinsipp er én viktig metode misjonærene benytter for
å forberede dem til å inngå og holde hellige pakter.
Undersøkere som forbereder seg til ordinansene dåp og
bekreftelse i Herrens kirke, må etterleve visse verdighets-
normer, noe misjonærene må hjelpe dem å forstå.

Misjonærer må også forstå at dåp og bekreftelse ikke er
det endelige målet. Det er misjonærens privilegium og ansvar å undervise under-
søkerne om at det finnes flere pakter og ordinanser som de kan motta i Herrens
hus. Misjonærer hjelper prestedømslederne i den lokale menigheten eller grenen,
som har hovedansvaret for å hjelpe nye medlemmer å forberede seg til templet.

VIKTIGE LÆRESETNINGER OG PRINSIPPER

• Når undersøkere kommer til Kristus og forbereder seg til å bli medlem av
Kirken, må de forstå de pakter som er knyttet til frelsende ordinanser, og være
villige til å inngå og holde disse hellige forpliktelsene.

• Misjonærer hjelper dem som har omvendt seg til evangeliet, med å forberede
seg til dåp, bekreftelse og medlemskap i Herrens kirke.

• Pakter og ordinanser som er nødvendige for opphøyelse, mottas i Herrens hus.
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UNDERVISNINGSFORSLAG

Når undersøkere kommer til Kristus og forbereder seg til å bli medlem
av Kirken, må de forstå de pakter som er knyttet til frelsende ordinanser,
og være villige til å inngå og holde disse hellige forpliktelsene.

Spør elevene hva ordet pakt betyr for et medlem av Kirken. Etter svarene lar du
elevene hver for seg lese det som står under «Pakt» i Veiledning til Skriftene, s. 149
(se også Tro mot pakten – En oppslagsbok i evangeliet [2004], s. 120-21). Be elevene
komme med kommentarer om innsikt de har hentet fra disse sitatene.

• Hvorfor kreves det av konvertitter at de inngår pakter for å bli medlem av
Herrens kirke?

• Hvilke viktige punkter skulle misjonærer hjelpe undersøkere å forstå i forhold
til det å inngå pakter?

• Hva sier Lære og pakter 130:21 om det å inngå pakter?

Be elevene slå opp på eldste M. Russell Ballards uttalelse (se elevhåndboken s. 105)
og finne nøkkelord som fører til inngåelse av pakter (kjenne, forstå, føle og etter-
leve). Skriv disse på tavlen.

• Hva hjelper en undersøker å føle at en læresetning eller et prinsipp er sant?

• Hvordan kan en misjonær vite om en undersøker kjenner og føler at det gjengitte
evangelium er sant?

• Hvorfor fører den åndelige omvendelsesprosessen til pakter og ordinanser?

• Hvilke andre pakter og ordinanser kan et nydøpt medlem se frem til?

Misjonærer hjelper dem som har omvendt seg til evangeliet, med 
å forberede seg til dåp, bekreftelse og medlemskap i Herrens kirke.

La elevene lese Lære og pakter 20:37, 68 og Moroni 6:2-3 for å finne ut hva man
må gjøre for å forberede seg til dåp, bekreftelse og Den hellige ånds gave. Skriv
svarene på tavlen. Drøft denne listen, og legg merke til hvordan hvert element
fortsetter å gjelde etter dåpen.

Misjonærer har ansvar for å forberede virkelig omvendte undersøkere til dåp i vann
og av Den hellige ånd. Dette innbefatter å lære undersøkerne om de paktene de vil
inngå når de bli døpt. Under dåpsintervjuet vil potensielle medlemmer bli bedt
om å forplikte seg til å etterleve disse paktene. Villighet til å inngå og holde disse
paktene sier noe om en persons grad av omvendelse. Gi elevene del i følgende for-
pliktelser. Gi klassen anledning til å drøfte hver forpliktelse et medlem påtar seg
ved dåpen. Be dem snakke om hvorfor hver av disse forpliktelsene er nødvendige
å forstå og påta seg før man blir døpt. Du kan gjerne skrive dem på tavlen.

Undersøkere som virkelig er omvendt og rede til dåp og Den hellige ånds gave, vil:

• Utvikle et vitnesbyrd om vår himmelske Fader og hans Sønn, Jesus Kristus.

• Tro at Jesu Kristi kirke har blitt gjenopprettet gjennom profeten Joseph Smith
og at en levende profet leder Kirken i dag.

• Oppriktig omvende seg fra sine synder (se Moroni 6:2-3; L&p 20:37).

• Etterleve kyskhetsloven, som forbyr enhver seksuell forbindelse utenfor et lovlig
inngått ekteskap mellom en mann og en kvinne.
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• Etterleve tiendeloven, som vil si at man regelmessig betaler en tiendedel av sin
inntekt.

• Etterleve Visdomsordet.

• Holde sabbatsdagen hellig og ta del i nadverden hver uke.

• Være villig til å påta seg Kristi navn og holde hans bud gjennom hele livet.

• Være villig til å forberede seg til å motta templets ordinanser.

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president Joseph F. Smith slik den ble
sitert av president Gordon B. Hinckley. Be elevene merke seg hva som kreves av
konvertitter og hva de tror misjonærer kan gjøre for å hjelpe undersøkerne å inn-
fri disse forventningene.

• Hvorfor er det så viktig at en misjonær hjelper undersøkerne å forstå hva de
forplikter seg til før de slutter seg til Kirken?

• Hvilken innflytelse kan det å vite hva som kreves for å bli døpt, få på hvor
mange som velger å bli døpt?

• Hvorfor tror du høye normer er et krav for å bli døpt?

Merk: Følgende undervisningsforslag kan ta mye tid. Forberedelsen og undervis-
ningserfaringen vil imidlertid være av stor verdi for fremtidige misjonærer. Du vil
kanskje måtte forkorte dette eller andre undervisningsforslag. Du kan også fortsette
med denne aktiviteten i neste klasseperiode hvis du ønsker det.

Be elevene slå opp i elevhåndboken på dette prinsippet (se elevhåndboken, 
s. 106-109) Skriv følgende bud på tavlen:

1. Holde sabbatsdagen hellig

2. Følge profetene

3. Etterleve kyskhetsloven

4. Adlyde Visdomsordet

5. Etterleve tiendeloven

Informer elevene om at de vil få tid til å utarbeide en kort leksjonsplan for et av
budene som står på tavlen. Gå rundt i klassen, pek på hver elev og gi ham eller
henne nummeret på et emne (1 til 5). Gjenta nummersekvensen til alle elevene
har fått et emne. Sett av nok tid til at hver elev kan utarbeide en leksjonsplan for

«President Joseph F. Smith skrev en gang om verdighet til å komme inn i
Kirken: “Folk må undervises før de blir egnede dåpskandidater. Og hva skal
de undervises i? Jo, i tro på Gud, på Jesus Kristus og på Den hellige ånd,
tro på bønnens makt og på evangeliets ordinanser og prinsipper som Jesus
forkynte, tro på at evangeliet og alle dets nøkler ble gjengitt til profeten
Joseph Smith, tro på den kirke han var medvirkende til å opprette, tro på
prestedømmet som den levende Guds bemyndigede tjenere, tro på de åpen-
baringer som er mottatt i nyere tid, tro på de gjerninger som kreves av en
siste-dagers-hellig, tro på tiendeprinsippet og alt annet som kreves, åndelig
og timelig, og som er nevnt i Guds lov, og endelig – tro til å leve rettferdig
for Herren” («Finn lammene, fø fårene», Liahona, juli 1999, s. 120).»

M I S J O N Æ R F O R B E R E D E L S E L Æ R E R H Å N D B O K

H V O R D A N D U K A N F O R B E R E D E U N D E R S Ø K E R E T I L D Å P O G B E K R E F T E L S E

82



en leksjon på 5 minutter om det tildelte emnet for en undersøker. Understrek at
leksjonsplanen skulle inneholde skriftsteder, spørsmål, vitnesbyrd og forpliktelser
om å holde budet. De kan bruke informasjon fra elevhåndboken, Veiledning til
Skriftene og Tro mot pakten, så vel som egne erfaringer.

Når elevene har forberedt seg, lar du dem gå sammen to og to og holde sine leksjo-
ner for hverandre. Sørg for at elevene gir hverandre tilbakemelding ved å gi ros for
sterke sider og komme med forslag til hvordan leksjonene kunne vært forbedret.

La to elever som underviste om det samme emnet, komme frem og rollespille
misjonærer som underviser tre eller fire andre elever som representerer en under-
søkerfamilie. Drøft og evaluer deres undervisning i den grad tiden tillater. Gjenta
denne aktiviteten med hvert av de gjenstående emnene.

Pakter og ordinanser som er nødvendige 
for opphøyelse, mottas i Herrens hus.

Forklar elevene at misjonærer ikke bare hjelper konvertitter å inngå og holde de
paktene som er knyttet til dåpen og bekreftelsen, men at de også spiller en viktig
rolle i å gjøre konvertittene oppmerksomme på at de kan begynne å se frem til å
motta sine tempelvelsignelser. Følgende undervisningsforslag vil hjelpe fremtidige
misjonærer å forstå viktigheten av å hjelpe konvertitter til å forberede seg for
fremtidige tempelvelsignelser.

Vis ett eller flere tempelbilder. Be elever som har besøkt et tempel eller gjort ordi-
nansarbeid i templet, beskrive følelsene de hadde mens de var i eller ved templet.

• Hvorfor følger slike følelser ofte et besøk i templet?

• Hvilke velsignelser har nydøpte medlemmer å se frem til i templet?

La en elev lese Lære og pakter 124:55.

• Hva er ifølge dette verset templets største velsignelser?

Be elevene finne setninger eller formuleringer i president Howard W. Hunters og
eldste Russell M. Nelsons uttalelser som beskriver viktigheten av templets pakter
og ordinanser (se elevhåndboken, s. 109-10). La elevene lese sine setninger eller
formuleringer.

Les følgende uttalelse av president Joseph Fielding Smith:

• Hvorfor må misjonærer forstå at dåp ikke er det endelige målet for deres
konvertitter?

Les 2. Nephi 31:17-30 sammen med elevene. Be elevene drøfte hva de føler vers 20
betyr i sammenheng med templets pakter og ordinanser.

Avslutt med ditt vitnesbyrd om viktigheten av verdig å motta templets ordinanser
og den betydning de har i vår streben etter opphøyelse.

«Det er strålende å komme inn i Kirken, men du kan ikke bli opphøyet før
du har inngått pakter i Herrens hus og har mottatt de nøkler og den myn-
dighet som der utdeles og som ikke kan gis noe annet sted på jorden i dag.»
(Frelsende læresetninger, red. Bruce R. McConkie, bind 2, s. 208.)

M I S J O N Æ R F O R B E R E D E L S E L Æ R E R H Å N D B O K

H V O R D A N D U K A N F O R B E R E D E U N D E R S Ø K E R E T I L D Å P O G B E K R E F T E L S E

83



FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

• Lag en liste over pakter du har inngått i ditt liv, og tenk over hvordan de har
påvirket og beskyttet deg.

• Øv på å undervise i et av emnene fra denne leksjonen på en familiens hjemme-
aften eller for en venn eller romkamerat.

• Hvis du ikke nylig har gjort det, tar du kontakt med biskopen eller grenspresi-
denten angående forberedelse til å reise til templet.
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KRISTUS-LIGNENDE EGENSKAPER
Kristus-lignende egenskaper hjelper misjonærer å for-
kynne evangeliet på en effektiv måte. Etter hvert som
vi blir mer lik Kristus, blir vi bedre i stand til å utstråle
evangeliets lys til andre. Når vi etterligner Frelseren, vil
våre handlinger og ord oppmuntre andre til «å påta seg
Jesu Kristi navn» (L&p 20:37).

Jesus sa til sine disipler: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til
menneskefiskere» (Matteus 4:19).

Misjonærer som følger Frelseren ved å leve Kristus-lig-
nende liv og som lydig tjener av hele sitt hjerte og av all
makt, sinn og styrke, blir effektive redskaper i Herrens
hender.

VIKTIGE LÆRESETNINGER OG PRINSIPPER

• Misjonærer søker å utvikle Kristus-lignende egenskaper.

• Misjonærer er befalt å tjene Gud av all «makt, sinn og styrke» (L&p 4:2).

• Lydighet er en meget viktig egenskap i misjonærarbeidet.

UNDERVISNINGSFORSLAG

Misjonærer søker å utvikle Kristus-lignende egenskaper.

Begynn med å lese følgende uttalelse av eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers
quorum:

«Velstelte, rene, klarøyde misjonærer som arbeider to og to, har blitt et
levende symbol på denne kirken overalt. De er selv det første evangeliets
budskap som møter undersøkere – og for et budskap det er! Alle vet hvem
de er.» (I Liahona, mai. 2004, s. 30.)
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Be elevene nevne og drøfte egenskaper som en fremgangsrik misjonær kan ha som
kan tiltrekke undersøkere og påvirke dem til å lytte til budskapet om det gjengitte
evangelium. Skriv elevenes svar på tavlen.

La en elev lese Lære og pakter 4:5-6. Be klassen merke seg ytterligere egenskaper
som er nevnt i disse versene, og føy dem til listen på tavlen.

Be elevene drøfte ting de har gjort eller opplevd som har hjulpet dem å utvikle
noen av disse egenskapene.

Del klassen i små grupper, og la hver gruppe lese og drøfte en av egenskapene fra
Lære og pakter 4:6 (tro, dyd, kunnskap, måtehold, tålmodighet, broderlig vennlig-
het, gudfryktighet, kjærlighet, ydmykhet og flid). De kan slå opp i elevhåndboken
(s. 113-17), Tro mot pakten: En oppslagsbok i evangeliet (2004), Veiledning til
Skriftene osv.

Etter å ha gitt gruppene tilstrekkelig tid til å lese og diskutere, gir du hver av grup-
pene en kopi av instruksjonene og spørsmålene nedenfor som korresponderer med
den egenskapen de nettopp har studert. Be de små gruppene bruke spørsmålene
og aktivitetene for sin egenskap til å lede en diskusjon for hele klassen. De skulle
supplere instruksjonene og spørsmålene med informasjon de har fått gjennom sitt
foregående gruppestudium. De skulle avslutte med å oppfordre elevene til å komme
med kommentarer om hva elevene selv kan gjøre for å videreutvikle disse egenska-
pene og hvordan de ved å gjøre dette kan bli bedre misjonærer.

Tro. Be elevene finne minst ett skriftsted i både Det nye testamente og Mormons
bok som definerer tro.

Be elevene om stille å lese en av uttalelsene i elevhåndboken om tro (s. 114) og
forklare med egne ord for klassen hva det betyr. Hvis ikke Ether 12, Moroni 7 eller
Hebreerne 11 blir nevnt, må du gjøre elevene oppmerksomme på disse grunnleg-
gende skriftstedene om tro.

Dyd. Les sammen med elevene president Ezra Taft Bensons uttalelse til brødrene
i prestedømmet (elevhåndboken, s. 114) om at «dydig oppførsel innebærer at
[en prestedømsbærer] har rene tanker og rene handlinger» (i Lys over Norge,
jan. 1987, s. 37).

• Hvordan kan vi holde våre tanker rene?

• Hva skulle vi gjøre om en dårlig tanke kommer inn i vårt sinn?

• Hva tror du menes med «rene handlinger»?

• Hvorfor er det avgjørende at en misjonær holder sine tanker dydige?

Kunnskap. Be en elev lese president Spencer W. Kimballs uttalelse om kunnskap for
klassen (se elevhåndboken, s. 115).

• Hvordan avgjør vi hvilke kunnskapsområder som er viktige for oss?

• Hvorfor krever ervervelse av åndelig kunnskap standhaftighet og innsatsvilje?

• Hva tror du det innebærer at «det skal utholdenhet til, og man må vie sitt liv
til det»?

• Hvorfor er kunnskap viktig for en misjonær?
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Måtehold. Still elevene følgende spørsmål om måtehold:

• Hva tror du det vil si at måtehold krever at man behersker sine følelser og ver-
bale uttrykk? (se elevhåndboken, s. 115).

• Hva tror du det vil si å gjøre ting med måte? (se elevhåndboken, s. 115).

• Nevn noen omstendigheter hvor det vil være behov for måtehold under en
misjon?

Tålmodighet. Be elevene lese eldste Joseph B. Wirthlins uttalelse om tålmodighet
hver for seg (se elevhåndboken, s. 115 og prøve å finne noe viktig å dele med
klassen. Oppfordre til kommentarer fra andre elever om hvert punkt de kommer
frem til.

• I hvilke sider ved misjonærarbeidet kan tålmodighet være viktig?

• Hvilket forhold er det mellom tålmodighet og tro?

Broderlig vennlighet. Drøft følgende spørsmål med elevene. Oppfordre mer enn én
elev til å svare.

• Hvem tenker du på når du tenker på en som er snill? Hva er det med denne
personen som får ham eller henne til å virke snill?

• Hvordan kan vi finne ut hvor snille vi er?

• Hva kan vi gjøre for å forbedre denne egenskapen?

Gudfryktighet. Skriv følgende definisjon på gudfryktighet på tavlen: Det å ivrig føye
seg etter Guds vilje.

• Hvordan viser en misjonær iver etter å føye seg etter Guds vilje?

• Be en elev lese Moroni 10:31-32 for klassen.

• Hvordan kan vi «[nekte oss] all ugudelighet»? (Moroni 10:32, uthevelse tilføyd).

• Hva tror du det vil si å «[elske] Gud av hele [din] makt, sinn og styrke»?
(Moroni 10:32).

• Hva gjør oss ifølge dette skriftstedet i stand til å utvikle guddommelige egenska-
per? (Guds nåde.)

Kjærlighet. Skriv ordet kjærlighet på tavlen. La en elev lese definisjonen på kjærlig-
het i Veiledning til Skriftene (s. 104) og beskrivelsen av kjærlighetens egenskaper i
Moroni 7:45-48. Be klassen understreke det de mener er de viktigste formuleringene.
La dem fortelle hva de har understreket.

• Hvordan viste Jesus kjærlighet mens han levde på jorden?

• Hvordan er det å oppriktig forkynne det gjengitte evangelium et tegn på sann
kjærlighet?

• Hvordan får man ifølge Moroni 7:48 kjærlighet?

Be elevene lese eldste Dallin H. Oaks’ uttalelse i elevhåndboken (s. 116-17) om
omvendelsesprosessen.

• Hva er ifølge eldste Oaks grunnen til at kjærlighet aldri svikter?

• Hvem trenger du å ha kjærlighet til under din misjon?

• Hvorfor er det viktig å ha kjærlighet til din misjonærledsager?
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Ydmykhet. Be elevene tenke på en de ser på som ydmyk. Be dem fortelle hva det er
med vedkommende som kjennetegner ydmykhet.

Be elevene slå opp på ydmykhet i Tro mot pakten (s. 173). La en elev lese første
avsnitt, og gi så elevene tid til å kommentere denne informasjonen. Les så resten
av det som står under ydmykhet, og be elevene komme med innspill.

• På hvilke måter er ydmykhet et tegn på styrke og ikke et tegn på svakhet?

• Hva vil det si å være ydmyk?

• Hvordan kan vi gjenkjenne stolthet?

Flid. Slå opp ordet flid i en ordbok.

• Hva betyr flid?

Ordet flid kommer av et ord som betyr «å akte, elske» (Merriam-Webster’s Collegiate
Dictionary, 11. utg. [2003], «Diligent», s. 350).

• Hvorfor vil man arbeide hardt for noen eller noe man er glad i?

• Hvilke eksempler på flid kan du komme på fra Frelserens liv?

• Hvilken betydning har flid for misjonærarbeidet?

Be elevene lese Lære og pakter 107:99 og foreslå hvordan dette verset kan anven-
des på en heltidsmisjonær.

Misjonærer er befalt å tjene Gud av all «makt, sinn og styrke» (L&p 4:2).

Spør elevene hvor mange timer de tror misjonærer flest studerer og arbeider hver dag.

Etter noen forslag viser du elevene følgende eksempel på en dagsplan hentet fra
Forkynn mitt evangelium (2004; viii):

Kl. 06.30 Stå opp, holde bønn, mosjonere i 30 minutter og forberede dagen

Kl. 07.30 Frokost

Kl. 08.00 Personlig studium

Kl. 09.00 Studium med ledsageren

Kl. 10.00 Begynne å proselyttere

Lunsj Tilpasset dagsplanen (1 time)

Kl. 21.00 Vende tilbake til boligen (med mindre de underviser i en leksjon,
hjemkomsten er da ca. 21.30) og planlegge neste dags aktivitet
(30 minutter)

Kl. 21.30 Til sengs

(I samråd med områdepresidentskapet kan misjonspresidenter justere denne time-
planen etter lokale omstendigheter.)

Be elevene lese Lære og pakter 4:2, 4.

• Når du ser på en typisk misjonærtimeplan, hva tror du det vil si å tjene Herren
«av hele [ditt] hjerte, og av all makt, sinn og styrke»?

Les eldste Jeffrey R. Hollands forklaring på forholdet mellom vanskelighet ved
misjonærarbeidet og forsoningen (se elevhåndboken, s. 118). Alternativt kan du
vise spor 23 (2:14) på DVD-en.

23
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• Hva lærer vi av eldste Hollands uttalelse?

Be en elev lese president Ezra Taft Bensons sitat om arbeid for klassen (se elev-
håndboken, s. 93).

• Hva er en av de største hemmelighetene ved misjonærarbeid?

• Hva vil skje når en misjonær underviser ved Ånden om Den hellige ånd?

Lydighet er en meget viktig egenskap i misjonærarbeidet.

La en elev lese president Hinckleys opplevelse da han som misjonær møtte en
forlegger (se elevhåndboken, s. 119).

• Hva sier denne opplevelsen om hvor lett det er å adlyde en misjonspresidents
rettledning?

La elevene lese president Ezra Taft Bensons uttalelse i elevhåndboken, slik den ble
sitert av eldste Donald L. Staheli (se elevhåndboken, s. 119).

• Hvordan kan du se president Bensons uttalelse om at Gud gir de lydige kraft,
illustrert i president Hinckleys opplevelse?

Del klassen i grupper på tre, og la dem lete i Skriftene etter eksempler på folk som
var lydige. La dem fortelle om det de fant og forklare hvordan de skriftstedene de
fant, kan anvendes på situasjoner en heltidsmisjonær kan komme ut for.

La elevene få vite at det er misjonsregler som gjelder alle misjonærer i hele verden,
og ytterligere regler kan være fastsatt av misjonspresidenten som bare gjelder en
bestemt misjon.

• Hvorfor kan noen misjonsregler variere fra misjon til misjon?

Noen misjonsregler kan gjelde kulturelle forventninger, som, om de brytes, støter
innbyggerne og stiller Kirken i forlegenhet. Mange misjoner har forskjellige regler
som er spesielt beregnet på nettopp det landet. Uansett er misjonsreglene til av
viktige grunner.

• Når det gjelder misjonsreglene, hvorfor er det bedre å adlyde enn å bestride?

• På hvilke måter kan det å adlyde misjonsreglene hjelpe en misjonær å tjene
Gud slik det er beskrevet i Lære og pakter 4:2?

Eldste Dennis B. Neuenschwander i De sytti drøftet misjonsreglene spesifikt (se
elevhåndboken, s. 119). La elevene lese uttalelsen hans sammen.

Les eller gjenfortell følgende uttalelse av president Boyd K. Packer, fungerende
president for De tolv apostlers quorum:
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• Hvilke fordeler gir lydighet?

• Hvorfor må en misjonær være lydig for å kunne ha Den hellige ånds innflytelse?

FORSLAG TIL ELEVOPPGAVER

• Tenk igjennom din egen fremgang når det gjelder å utvikle Kristus-lignende
egenskaper. Velg ett eller to områder å forbedre deg på, og sett opp en plan for
forbedring.

«Hvis du følger reglene, vil du aldri gjøre en alvorlig feil. Du kan aldri gjøre
en alvorlig feil, mens du er på misjon eller senere, uten først å bli advart.
Du vil aldri gå feil vei, du vil aldri gå rundt feil sving eller ta feil avgjørelse
uten at du har blitt advart først. Det mønsteret er den siste-dagers-helliges
mønster. Du ble bekreftet som medlem av Kirken og fikk meddelt Den hel-
lige ånds gave som skal være en veileder, en ledsager og en støttespiller for
deg. Den hellige ånd er en trøster.» («Some Things Every Missionary Should
Know» [seminar for nye misjonspresidenter, 26. juni 2002], s. 12.)
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