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Instruksjoner for lærere
I Formålet med Seminar og Institutt leser vi: “Vi underviser elevene i evangeliets
læresetninger og prinsipper slik de finnes i Skriftene og profetenes ord” (Læring og
undervisning i evangeliet: En håndbok for lærere og ledere i religionsseminarer og
-institutter [2012], x). I Seminar oppnås dette først og fremst ved fortløpende
studium av Skriftene, ved å følge den naturlige flyten i bøkene og versene i en bok
med hellig skrift fra begynnelse til slutt. Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers
quorum har understreket at “dette er den første og mest grunnleggende måten å
skaffe seg levende vann på” ( “Et reservoar av levende vann” [Kirkens skoleverks
temakveld for unge voksne, 4. februar 2007], 3, lds.org/broadcasts).

En annen måte å hjelpe elevene å forstå, tro og etterleve Jesu Kristi lære på, er ved
hjelp av Kjenn læren. Kjenn læren bygger på og erstatter tidligere initiativer i
Seminar og Institutt, som Kjenn Skriftene og studiet av grunnleggende
læresetninger. Kjenn læren er ment å hjelpe elevene oppnå følgende resultater:

1. Lære og anvende guddommelige prinsipper for å oppnå åndelig kunnskap.

2. Mestre læren i Jesu Kristi evangelium og de skriftsteder hvor denne læren
undervises. Vi skal fokusere spesielt på læren knyttet til følgende ni emner:

• Guddommen

• Frelsesplanen

• Jesu Kristi forsoning

• Gjenopprettelsen

• Profeter og åpenbaring

• Prestedømmet og prestedømsnøkler

• Ordinanser og pakter

• Ekteskap og familie

• Bud

Seminar og Institutt har utarbeidet undervisningsmateriell for å hjelpe lærere og
elever å oppnå disse resultatene. Disse materialene omfatter Kjernedokument for
Kjenn læren og lærermaterialet til Kjenn læren. (Merk: Lærermateriale til Kjenn
læren vil være tilgjengelig for hvert av de fire Seminar-kursene).

Kjernedokument for Doktrinær mestring
Kjernedokument for Kjenn læren henvender seg til elevene. Det består av (1) en
innledning som forklarer hva Kjenn læren er og hvordan det vil være nyttig for
dem, (2) instruksjoner som lærer dem prinsipper for å skaffe seg åndelig kunnskap,
og (3) en del om de doktrinære emnene som er nevnt ovenfor. Under hvert av de
doktrinære emnene er det læremessige uttalelser som er relevante for elevenes liv
og viktige for dem å forstå, tro og anvende.

Noen av læresetningene og prinsippene under “Skaff deg åndelig kunnskap” og
“Doktrinære emner” i Kjernedokument for Kjenn læren er underbygget av Kjenn
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læren-skriftsteder. Det er 25 Kjenn læren-skriftsteder for hvert studiekurs (Det
gamle testamente, Det nye testamente, Mormons bok og Lære og pakter og
Kirkens historie), til sammen 100 skriftsteder. En liste over disse skriftstedene
finnes bak i Kjernedokument for Kjenn læren. Å hjelpe elevene å huske og finne disse
skriftstedene og forstå hvordan de underviser Frelserens lære, er en viktig del av
ditt arbeid som lærer.

Hvert av de 100 Kjenn læren-skriftstedene brukes som direkte underbyggelse av
bare én læremessig uttalelse i Kjernedokument for Kjenn læren. For eksempel er
Joseph Smith – Historie 1:15-20 oppført i doktrinært emne 4, “Gjenopprettelsen”,
for å underbygge sannheten at Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus viste
seg for Joseph Smith som svar på Josephs bønn, og at de kalte ham som
gjenopprettelsens profet. Dette Kjenn læren-skriftstedet kan imidlertid også
brukes til å underbygge sannheten i doktrinært emne 1, “Guddommen”, at det er
tre adskilte personer i Guddommen: Gud den evige Fader, hans Sønn Jesus
Kristus og Den hellige ånd. Derfor er dette Kjenn læren-skriftstedet oppført som
en beslektet henvisning i dette emnet.

Ved å merke deg hvor hvert Kjenn læren-skriftsted er oppført, kan du vite i hvilken
læringsopplevelse dette skriftstedet vil bli behandlet i lærermaterialet til Kjenn
læren for årets studiekurs. I foregående eksempel vil Joseph Smith – Historie
1:15–20 bli behandlet i læringsopplevelsen for “Gjenopprettelsen” i lærermaterialet
til Kjenn læren for Lære og pakter og Kirkens historie.

Ikke alle doktrinære emner vil bli like mye vektlagt hvert år. Selv om hvert
doktrinære emne vil bli dekket hvert år, vil bare de bestemte læremessige
uttalelsene som er underbygget av Kjenn læren-skriftsteder knyttet til et gitt års
studiekurs, bli vektlagt i Kjenn læren-leksjonene for det året.

Lærermateriale til Kjenn læren
Undervisningsmateriellet for Kjenn læren består av 10 læringsopplevelser som skal
dekkes i løpet av årets studium. Undervisningsmateriellet til hver læringsopplevelse
vil sannsynligvis måtte undervises i løpet av mer enn én klasseperiode.

Den første læringsopplevelsen fokuserer på å hjelpe elevene å lære og anvende
prinsipper knyttet til å oppnå åndelig kunnskap. Denne bør undervises i løpet av de
to første ukene av skoleåret. Den vil hjelpe elevene å få overblikk over Kjenn læren.
I tillegg gir prinsippene i denne læringsopplevelsen et grunnlag som vil bli bygget
på og repetert om og om igjen i løpet av de påfølgende ni læringsopplevelsene som
vil bli undervist i løpet av resten av året.

Hver av de påfølgende læringsopplevelsene er basert på et av de ni doktrinære
emnene som er nevnt tidligere. De har til hensikt å hjelpe elevene å forstå
Frelserens læresetninger enda dypere og bli flinkere til å anvende dem i sitt eget liv.
Hver av disse læringsopplevelsene består av tre hoveddeler: “Forstå læren”,
“Øvingsoppgaver” og “Kjenn læren-repetisjon”.

Forstå læren. Denne delen av hver læringsopplevelse omfatter en rekke
læringsaktiviteter eller segmenter som kan undervises i løpet av én eller flere
klasseperioder. Disse aktivitetene vil hjelpe elevene å utvikle en dypere forståelse av
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hvert doktrinære emne og bestemte læremessige uttalelser forbundet med
hvert emne.

“Forstå læren”-aktiviteter begynner vanligvis med et studium av det doktrinære
emnet i Kjernedokument for Kjenn læren. I tillegg fokuserer aktivitetene på bestemte
læremessige uttalelser som underbygges av Kjenn læren-skriftstedene knyttet til
boken med hellig skrift for årets studiekurs. I læringsopplevelsen for
“Guddommen” i Lærermateriale til Kjenn læren for Det nye testamente blir for
eksempel lærerne bedt om å hjelpe elevene å mestre Hebreerne 12:9. Når elevene
studerer Mormons bok og Lære og pakter og Kirkens historie i andre år av sin
Seminar-opplevelse, vil de fokusere på andre Kjenn læren-skriftsteder som
underbygger andre læremessige uttalelser knyttet til emnet “Guddommen” i
Kjernedokument for Kjenn læren.

I “Forstå læren”-aktiviteter blir elevene oppfordret til å finne, markere og studere
Kjenn læren-skriftsteder slik at de kan bruke dem til å undervise og forklare de
læremessige uttalelsene skriftstedene underbygger. Du kan gjerne legge til flere
læringsaktiviteter etter behov, for å hjelpe elevene å mestre de læremessige
uttalelsene og Kjenn læren-skriftstedene som underbygger dem.

Øvingsoppgaver. Hver læringsopplevelse har minst én øvingsoppgave for elevene.
Disse øvelsene består vanligvis av situasjonsstudier, rollespill, situasjonsbeskrivelser
eller spørsmål som elevene kan delta i eller drøfte i små grupper eller som klasse.
Disse øvelsene er viktige for å hjelpe elevene å forstå hvordan de læremessige
uttalelsene de har lært, er relevante i vår tids omstendigheter. Øvelsene
understreker også hvordan læresetningen elevene har lært, kan velsigne og hjelpe
dem å etterleve og undervise evangeliet og forklare sine trosoppfatninger for andre
på en måte som er harmløs og ikke støtende.

Kjenn læren-repetisjon. Hyppig repetisjon av de læremessige uttalelsene og
Kjenn læren-skriftstedene som brukes til å underbygge dem, vil hjelpe elevene i
deres innsats for å lære. Hver læringsopplevelse inneholder et avsnitt med forslag
for å hjelpe deg å lede elevene i en gjennomgang av de læremessige uttalelsene og
de tilknyttede Kjenn læren-skriftstedene som de har lært i løpet av skoleåret.

Gjennomføring av Kjenn læren
Kjenn læren gjennomføres forskjellig basert på hvilket Seminar-program elevene er
innskrevet i: Daglig Seminar (morgen- og skoleintegrerte programmer),
Internett-Seminar og Hjemmestudieseminar.

Kjenn læren i daglig Seminar
Det forventes at du bruker ca 30 minutter av klasseperioden hver uke gjennom hele
skoleåret på Kjenn læren. Antall uker som brukes på hver av de 10
læringsopplevelsene, vil variere avhengig av antall læremessige uttalelser og Kjenn
læren-skriftsteder som skal vektlegges og studeres for det doktrinære emnet. Noen
temaer vil være tilstrekkelig dekket i løpet av to uker, mens andre vil kreve flere
uker å fullføre (se “Kjenn læren for Det nye testamente, fremdriftsplan” nedenfor).

“Forstå læren”-delen av hver læringsopplevelse for Kjenn læren er delt inn i
læringsaktiviteter (segmenter) som generelt kan gjennomføres på 5 til 10 minutter
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hver. Dette åpner for en fleksibel tilnærming til å bruke klasseperioden til Kjenn
læren. Én dag planlegger du kanskje å dekke en eller to læringsaktiviteter i
klasseperioden, og en annen dag trenger du kanskje hele klasseperioden til å dekke
skriftbolken tilstrekkelig, slik at det ikke blir noen tid til Kjenn læren. Noen
læringsaktiviteter tar lenger tid, så det kan være fornuftig å gjøre dem på en
fleksibel undervisningsdag (se “Fremdriftsplan for lærere i daglig Seminar” og
“Forslag for fleksible dager” i tillegget i lærerveiledningen).

I tillegg til å behandle viktige skriftsteder etter emne som en del av Kjenn læren,
bør du legge vekt på de samme skriftstedene når du støter på dem i ditt
kronologiske studium av Skriftene sammen med elevene. Dette vil hjelpe elevene å
få større forståelse av sammenheng og innhold i hvert skriftsted, samt utheve og
øke betydningen av sannhetene hvert skriftsted underviser.

I daglig Seminar bygger Kjenn læren på, og erstatter, Kjenn Skriftene-programmet.
For de Kjenn læren-skriftstedene som tidligere var utpekt som Kjenn
Skriftene-skriftsteder, inneholder Det nye testamente, håndbok for Seminar-lærere
forslag og læringsaktiviteter som vil hjelpe deg å gi skriftstedet behørig vektlegging
i ditt fortløpende skriftstudium sammen med elevene. Der Kjenn
læren-skriftstedene er nye, vil ikke lærerhåndboken utpeke skriftstedene som
sådan, så det vil være viktig for deg å fremheve skriftstedene effektivt og
hensiktsmessig som en del av det fortløpende skriftstudiet.

Merk: Noen skriftsteder er utpekt i Det nye testamente, håndbok for Seminar-lærere
som Kjenn Skriftene-skriftsteder, men er ikke Kjenn læren-skriftsteder. Disse
skriftstedene skulle ikke lenger vektlegges i henhold til instruksjonene for Kjenn
Skriftene i håndboken, men de skulle dekkes i den normale flyten i det fortløpende
skriftstudiet.

Kjenn læren for Det nye testamente, fremdriftsplan
Antall uker som brukes på hver av de 10 læringsopplevelsene for Det nye
testamente, varierer avhengig av antall doktrinære poenger og skriftsteder som skal
studeres for det doktrinære emnet. Ca 30 minutter i uken bør brukes på Kjenn
læren ved hjelp av følgende læringsaktiviteter:

• Forstå læren-segmenter

• Øvingsoppgaver

• Kjenn læren-repetisjonsaktiviteter

I fremdriftsplanen nedenfor er det for eksempel satt av to uker til Kjenn
læren-aktiviteter knyttet til Guddommen. På mandag den første uken kan dere
gjøre det første “Forstå læren”-segmentet. På tirsdag kan dere gjøre det andre og
tredje segmentet, og på onsdag kan dere velge å gjøre en tre-til-fem-minutters
Kjenn læren-aktivitet som du lager eller velger fra ressursene i vedlegget til Det nye
testamente, håndbok for Seminar-lærere. På torsdag kan du velge å ikke gjøre en
Kjenn læren-aktivitet fordi du trenger hele klasseperioden til å dekke skriftbolken
tilstrekkelig, og på fredag kan du gjøre det fjerde “Forstå læren”-segmentet. Den
andre uken kan du velge å gjøre en ekstra lærervalgt Kjenn læren-aktivitet,
øvingsoppgaven og “Kjenn læren-repetisjonen”.
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Ved å gjennomgå undervisningsmateriellet i Det nye testamente, håndbok for
Seminar-lærere for den kommende uken sammen med Kjenn læren-aktivitetene
som finnes i Lærermateriale til Kjenn læren for Det nye testamente, vil det bli lettere å
planlegge og sette av leksjonstid til Kjenn læren. Du må kanskje velge ut deler av
leksjoner som kan sammenfattes, for at det skal bli tid til Kjenn
læren-læringsaktiviteter og øvingsoppgaver.

Følgende fremdriftsplan er basert på å dekke doktrinære poenger i den rekkefølgen
de forekommer i Kjernedokument for Kjenn læren. Så lenge læringsopplevelsen “Skaff
deg åndelig kunnskap” undervises først, kan imidlertid de andre doktrinære
emnene undervises i en hvilken som helst rekkefølge. Overvei følgende to
tilnærminger:

• Dekk de doktrinære emnene i den rekkefølgen de forekommer i Kjernedokument
for Kjenn læren (begynner med “Guddommen” og slutter med “Bud”).

• I den grad det er mulig, bør du innrette elevenes studium av de doktrinære
emnene etter dem de vil studere på sine søndagsmøter.

Uke Doktrinært emne

1

2

3

4

Skaff deg åndelig kunnskap

5

6

Guddommen

7

8

9

10

11

12

Frelsesplanen

13

14

15

16

Forsoningen

17

18

19

Gjenopprettelsen
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Uke Doktrinært emne

20

21

22

23

Profeter og åpenbaring

24

25

Prestedømmet og prestedømsnøkler

26

27

Ordinanser og pakter

28

29

Ekteskap og familie

30

31

32

Bud

Kjenn læren i Internett-Seminar
Læringsaktiviteter for Kjenn læren vil bli innarbeidet i Seminar-leksjonene på
Internett. Hvis du underviser en Seminar-klasse på Internett, vil det være nyttig å
gjennomgå forrige avsnitt om “Kjenn læren i daglig Seminar” for å hjelpe deg å
forstå viktige prinsipper og fremgangsmåter som kan tilpasses og anvendes i
Internett-Seminar.

Kjenn læren i Hjemmestudieseminar
På det nåværende tidspunkt har ikke materialet som hjemmestudielærere og
-elever bruker, blitt oppdatert for å omfatte Kjenn læren-innhold. Derfor bør lærere
og elever fortsette å bruke dagens hjemmestudiemateriell og inkluderte Kjenn
Skriftene-aktiviteter. Frem til hjemmestudiemateriellet blir oppdatert, oppfordres
lærere til å gi elevene kopier av Kjernedokument for Kjenn læren og oppmuntre dem
til å studere det og Kjenn læren-skriftstedene på egenhånd.
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Seks menn fra Indostan
som alle lærde var.
De kom for å se elefanten,
(selv om ingen av dem kunne se),
for at hver av dem ved observasjon
kunne stille sin nysgjerrighet.

Skaff deg åndelig kunnskap
Del 1 (40 minutter)
Merk: Del 1 og 2 kan undervises i løpet av to klasseperioder på 40 minutter, eller de
kan kombineres og undervises i løpet av én klasseperiode på 80 minutter.

Vår søken etter evig sannhet
Skriv ordet sannhet på tavlen, og still elevene følgende spørsmål:

• Hvorfor kan det være en utfordring å oppdage eller finne ut hva som er sant?

Når noen elever har svart, skriver du følgende spørsmål på tavlen: Hvordan kan jeg
finne ut og vite hva som er sant?

Forklar at president Dieter F. Uchtdorf i Det første presidentskap talte om
utfordringen med å lære sannheten, ved å fortelle en gammel lignelse med tittelen
“De blinde mennene og elefanten”.

Det kan være lurt å vise følgende uttalelse av president Uchtdorf, eller gi hver elev
en kopi av den. Be en elev lese uttalelsen høyt. Be klassen følge med, og se etter
hvordan denne lignelsen representerer noen av utfordringene vi står overfor når vi
søker etter sannheten.

“For godt over hundre år siden skrev en amerikansk poet en gammel lignelse om
til rim. Første vers av diktet handler om:

I diktet griper hver av de seks reisende tak i en del av elefanten og beskriver så for de andre hva
han har oppdaget.

En av mennene finner elefantens ben og beskriver det som rundt og grovt som et tre. En annen
kjenner på støttannen og beskriver elefanten som et spyd. En tredje griper halen og insisterer på
at en elefant er som et tau. En fjerde oppdager snabelen og insisterer på at elefanten er som en
stor slange.

De beskriver alle sannheten.

Og ettersom alles sannhet kommer av personlig erfaring, insisterer hver av dem på at de vet det
de vet.

Diktet slutter slik:

Og disse menn fra Indostan
de trettet høyt og lenge,
hver med sin egen mening,
ytterst ubøyelig og sterk,
selv om alle hadde delvis rett
og alle hadde feil!
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[John Godfrey Saxe, The Poems of John Godfrey Saxe (1873), 135–36, books.google.com].”

(“Hva er sannhet?” [Kirkens skoleverks andakt, 13. jan. 2013], lds.org/broadcasts.)

• Hvordan illustrerer denne lignelsen noen av utfordringene ved å oppdage
sannheten?

• Hva er noen av de andre utfordringene ved å søke sannheten?

• Hva ville hjelpe de blinde mennene å komme til mer presis forståelse av hva en
elefant er? (For eksempel å få hjelp av en som kan se hele elefanten.)

Gud er kilden til evig sannhet
Forklar at i løpet av deres erfaring i Seminar vil elevene få mange muligheter til å
øke sin forståelse av evig sannhet. For å hjelpe elevene å gjøre dette effektivt,
innfører vi et initiativ som kalles Kjenn læren. Dette omfatter å søke å lære og
anvende prinsipper for å oppnå åndelig kunnskap og utvikle dypere forståelse av
viktige læresetninger i Jesu Kristi evangelium.

Gi elevene kopier av Kjernedokument for Kjenn læren, og be dem slå opp “Skaff deg
åndelig kunnskap”. Be dem lese første avsnitt hver for seg, og se etter kilden til evig
sannhet.

Be elevene fortelle hva de finner ut. Du kan gjerne foreslå at de markerer følgende
læresetning: Gud vet alt, og er kilden til all sannhet.

For å hjelpe elevene å forstå denne læren bedre, kan du be en elev lese Mosiah 4:9
høyt. Be klassen følge med, og se etter hvordan dette verset hjelper oss å forstå
hvorfor vi kan stole på Gud som kilden til all sannhet.

• Hvilke ord eller uttrykk i dette verset beskriver hvorfor Gud er den eneste
pålitelige kilden til sannhet?

• Hvorfor tror du det er viktig å stole på Gud som kilden til all sannhet? (Hjelp
elevene å forstå det at å vite hvor de kan finne sannheten er et av de første
trinnene for å tilegne seg den.)

Hvordan vi tilegner oss åndelig kunnskap
Be en elev lese høyt den siste setningen i det første og andre hele avsnittet av
“Skaff deg åndelig kunnskap” i Kjernedokument for Kjenn læren. Be elevene følge
med, og se etter hva vi kan gjøre for å innby Gud til å åpenbare åndelige sannheter
for oss.

Be elevene fortelle hva de finner ut. For å hjelpe elevene å utdype sin forståelse av
hva vi må gjøre for å tilegne oss åndelig sannhet, kan du dele klassen inn i fire
grupper, og gi hver gruppe et av følgende Kjenn læren-skriftsteder eller sett med
skriftsteder:

• Moroni 10:4-5

• Johannes 7:17

• Jakobs brev 1:5–6; 2 Nephi 32:8–9
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• 2 Timoteus 3:15–16; 2 Nephi 32:3

Forklar at de vil få fem minutter på å lese sine tildelte vers som gruppe, og snakke
om det de leser ved hjelp av følgende spørsmål. (Du kan gjerne vise disse
spørsmålene på tavlen eller dele dem ut på et utdelingsark.)

1. Hvilket prinsipp for å søke åndelig sannhet blir undervist i disse versene?

2. Hvordan kan disse versene hjelpe deg å forstå hvordan du kan søke åndelig
sannhet?

3. Hvilke erfaringer har du hatt med denne delen av mønsteret for å tilegne deg
åndelige sannheter?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be et medlem av hver gruppe fortelle
klassen hva de har snakket om. Sørg for at når hver gruppe rapporterer hva de har
kommet frem til, tar de med hvilken del av prosessen for å tilegne seg åndelig
lærdom deres vers handlet om.

Når alle gruppene har rapportert, kan du be klassen om ytterligere innsikt eller
erfaringer knyttet til å tilegne seg åndelige sannheter. Vurder så å stille følgende
spørsmål:

• Hvilken sammenheng er det mellom hver av disse måtene å søke sannheten på
når vi ønsker å tilegne oss åndelig kunnskap?

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers
quorum. Be klassen lytte etter hva eldste Scott sa er nødvendig for å oppnå åndelig
kunnskap.

“Å oppnå kunnskap av stor verdi krever usedvanlig mye personlig innsats. Dette
er spesielt sant når vi ønsker å oppnå åndelig kunnskap” (“Skaff deg åndelig
kunnskap,” Lys over Norge, jan. 1994, 88).

• Hvorfor tror du Herren krever innsats fra vår side før vi kan oppnå åndelig
kunnskap?

• Hva sier din erfaring deg om hvorfor den innsatsen du har lagt ned, er verdt det
for å tilegne deg åndelig kunnskap – for eksempel et vitnesbyrd om vår
himmelske Fader, hans Sønn Jesus Kristus og sannheten av deres
læresetninger?

Bær vitnesbyrd om at vår beste personlige innsats er nødvendig for å oppnå åndelig
kunnskap. Vår himmelske Fader er villig til å undervise oss, men vi må være villige
til å gjøre vår del.

Å stille spørsmål og søke svar er en viktig del av vår innsats for å lære
sannheten
Be en elev lese høyt det tredje avsnittet under “Skaff deg åndelig kunnskap” i
Kjernedokument for Kjenn læren. Be elevene følge med, og se etter hva dette avsnittet
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lærer oss om hvor viktig det er å stille spørsmål i vår innsats for å oppnå åndelig
kunnskap.

Be elevene fortelle hva de har funnet ut. Skriv så følgende sammenfattende utsagn
om sannheten på tavlen: Å stille spørsmål og flittig søke svar er en viktig del
av vår innsats for å lære sannheten.

• Hvorfor tror du det er viktig å flittig søke etter svar på spørsmål som dukker opp
under din innsats for å lære sannheten?

For å hjelpe elevene å forstå hvor viktig dette aspektet av å skaffe seg åndelig
kunnskap er, kan du be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Dieter F.
Uchtdorf. Be klassen lytte etter hva president Uchtdorf sa om å stille de riktige
spørsmålene. (Du kan gjerne gi elevene en kopi av denne uttalelsen.)

“Hvordan kan vi vite at vi er på rett vei med hensyn til åndelig sannhet?

Én måte er å stille de riktige spørsmålene – slike som hjelper oss å overveie vår
fremgang og evaluere hvordan ting virker for oss. Spørsmål som:

‘Har livet mitt mening?’

‘Tror jeg på Gud?’

‘Tror jeg at Gud kjenner og elsker meg?’

‘Tror jeg at Gud hører og besvarer mine bønner?’

‘Er jeg virkelig lykkelig?’

‘Fører mine anstrengelser meg til de høyeste åndelige mål og verdier i livet?’

Dype spørsmål om meningen med livet har fått mange enkeltpersoner og familier over hele
verden til å søke etter sannheten. Dette har ofte ført dem til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers
Hellige og det gjengitte evangelium” (“Det virker helt fantastisk!” Ensign eller Liahona, nov.
2015, 20-21).

• Hvordan kan denne uttalelsen av president Uchtdorf hjelpe oss å forstå hvor
viktig det er å stille de riktige spørsmålene?

Spør elevene om de kan komme på noen eksempler fra Skriftene som illustrerer
hvordan det å stille spørsmål og flittig søke svar, hjalp noen å oppnå åndelig
kunnskap. (Noen eksempler er Joseph Smith – Historie 1:10-20; Enos 1:1-8; Lære
og pakter 138:1-11).

Fremhev følgende prinsipp fra slutten av tredje avsnitt under “Skaff deg åndelig
kunnskap”: Den holdning og hensikt vi stiller spørsmål og søker svar med, vil
i stor grad påvirke vår evne til å lære ved Den hellige ånd. Du kan gjerne
foreslå at elevene markerer dette prinsippet i sitt eksemplar av Kjernedokument for
Kjenn læren.

For å illustrere forskjellen på å stille oppriktige spørsmål og stille spørsmål for å
rettferdiggjøre sin adferd eller å kritisere eller lure noen, kan du be elevene gå
sammen to og to og sammenligne spørsmålene Zeezrom stilte først, med
spørsmålene han stilte etter å ha hørt Almas og Amuleks vitnesbyrd. Be den ene i
hvert par om studere Alma 10:31–32; 11:21, og den andre om å studere Alma 12:8.
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Be elevene forklare for partneren sin hva de lærte om oppriktigheten og den mulige
motivasjonen bak Zeezroms spørsmål. Når elevene har snakket med partneren om
sine tildelte vers, kan du stille klassen følgende spørsmål:

• Hva er forskjellen i motivasjon og holdning mellom de første spørsmålene
Zeezrom stilte, og spørsmålene han stilte etter å ha hørt Almas og Amuleks
vitnesbyrd?

• Hva sier Alma 12:8 om hva slags sannhet Zeezrom søkte etter at han hadde
hørt Almas og Amuleks vitnesbyrd? (Påpek at etter å ha hørt Almas og
Amuleks vitnesbyrd fortsatte Zeezrom å stille spørsmål, men at det nå ble stilt
en helt annen type spørsmål. Zeezrom “begynte ivrig å stille dem spørsmål så
han kunne få vite mer om Guds rike”.)

Forklar at mye av den vakre læren i Alma 12-13 kom som følge av spørsmål. Disse
spørsmålene og svarene hjalp til slutt Zeezrom å bli omvendt til Jesu Kristi
evangelium (se Alma 14:6; 15:3-12).

Du kan gjerne bære vitnesbyrd om hvor viktig det er å stille oppriktige spørsmål og
flittig søke svar. Vurder å fortelle hvordan du har fått vite at Herren vil besvare våre
oppriktige spørsmål.

Del 2 (40 minutter)
Besvare doktrinære eller historiske spørsmål
Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Boyd K. Packer i De tolv
apostlers quorum:

“Unge mennesker lurer på ‘hvorfor?’ – hvorfor blir vi befalt å gjøre visse ting, og
hvorfor blir vi befalt å ikke gjøre andre ting?” (“Den store plan for lykke” [tale til
lærere i Kirkens skoleverk, 10. aug. 1993], si.lds.org).

Be elevene tenke etter om de noen gang har lurt på hvorfor vi blir befalt å gjøre
visse ting og ikke å gjøre andre ting. For eksempel kan noen lure på hvorfor Gud
har befalt oss å holde sabbatsdagen hellig, eller hvorfor han har befalt at seksuell
intimitet bare skal uttrykkes mellom en mann og en kvinne som er lovlig gift.
Forklar at denne delen av leksjonen om å skaffe seg åndelig kunnskap er ment å
hjelpe elevene å lære prinsipper som kan veilede dem når de har spørsmål eller får
spørsmål fra andre om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges lære, praksis og
historie.

Minn elevene på det de har lært om kilden til sannhet, og hvordan de kan tilegne
seg åndelig kunnskap: Gud vet alt, og er kilden til all sannhet. Forklar at det er
nyttig å huske denne sannheten når vi har spørsmål om Kirken som synes
vanskelige å forstå.

Vis eller skriv følgende prinsipper på tavlen:
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• Handle i tro.

• Undersøk prinsipper og spørsmål med et evig perspektiv.

• Søk ytterligere forståelse gjennom gudgitte kilder.

Forklar at disse prinsippene kan veilede oss når vi ønsker å lære og forstå evige
sannheter og få svar på spørsmål eller problemer.

Handle i tro
Be elevene hver for seg lese prinsipp 1, “Handle i tro,” under “Skaff deg åndelig
kunnskap” i Kjernedokument for Kjenn læren. Be dem se etter og markere prinsipper
som vil hjelpe dem å besvare spørsmål de og andre har om Kirken.

Be elevene fortelle hva de har funnet ut. Hvis de ikke nevner det, kan du fremheve
følgende prinsipp: Når vi ønsker å utvikle vår forståelse og løse problemer, er
det viktig at vi stoler på det vitnesbyrd vi allerede har om Jesus Kristus,
gjengivelsen av hans evangelium og hans ordinerte profeters læresetninger.

• Hvordan tror du disse prinsippene kan hjelpe oss når vi oppriktig søker
forståelse og svar på vanskelige spørsmål og problemstillinger?

Be elevene gi eksempler på når noen av disse prinsippene har velsignet dem når de
har stått overfor et problem, en bekymring eller et spørsmål.

Be en elev lese høyt følgende beretning av eldste Neil L. Andersen i De tolv
apostlers quorum. Be klassen lytte etter hvordan en ung kvinne handlet i tro da
hun sto overfor en vanskelig situasjon.

“Jeg snakket nylig med en laurbærpike fra USA. Jeg siterer fra
e-postmeldingen hennes:

‘Det siste året har noen av mine venner på Facebook begynt å publisere sitt syn
på ekteskapet. Mange var for homofilt ekteskap, og flere av Kirkens ungdommer
viste at de “likte” innleggene. Jeg kommentere dem ikke.

Jeg bestemte meg for å erklære min tro på det tradisjonelle ekteskapet på en
gjennomtenkt måte.

Ved siden av profilbildet mitt tilføyde jeg bildeteksten “Jeg tror på ekteskap mellom en mann og
en kvinne.” Nesten øyeblikkelig begynte jeg å få meldinger. “Du er egoistisk.” “Du er
fordømmende.” Én sammenlignet med meg en slaveeier. Jeg fikk dette innlegget fra en god venn
som er et sterkt medlem av Kirken: “Du må følge med i tiden. Ting forandrer seg, og det burde
du også.”

Jeg argumenterte ikke imot,’ sa hun, ‘men jeg fjernet heller ikke uttalelsene mine.’

Hun avslutter slik: ‘Som president Monson har sagt, må man noen ganger “stå alene”.
Forhåpentligvis vil vi ungdommer stå sammen om å være tro mot Gud og hans levende profeters
læresetninger’” (“Åndelige virvelvinder,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 19–20).

• På hvilke måter handlet denne unge kvinnen i tro da hun sto overfor en
vanskelig situasjon?

SKAFF DEG ÅNDELIG KUNNSKAP

6



• Har du noensinne fått lignende kritikk for å forsvare det du tror på? Hvordan
reagerte du?

Be elevene fortelle klassen hvordan det å holde fast på det de allerede vet, og stå
sterkt i møte med utfordringer, har velsignet dem og fått deres vitnesbyrd til å
vokse (se Jeffrey R. Holland, “Herre, jeg tror,” Ensign eller Liahona, mai 2013, 94).
Oppfordre elevene til å bestemme seg for å alltid være trofaste mot sitt vitnesbyrd
om Jesu Kristi læresetninger og hans profeter (se Joseph Smiths oversettelse av
Lukas 14:28 [i Lukas 14:27, fotnote b]).

Undersøk prinsipper og spørsmål med et evig perspektiv
Forklar at de som levde på apostelen Paulus tid, opplevde mange av de samme
spørsmål og bekymringer som vi kan oppleve i dag. Be elevene lese 1 Korinterbrev
2:5, 9-11 hver for seg, og se etter hva Paulus sa er nødvendig for å forstå åndelige
sannheter. Du kan gjerne fremheve den inspirerte endringen profeten Joseph
Smith gjorde i vers 11 (se Joseph Smiths oversettelse, 1 Korinterbrev 2:11 [i 1
Korinterbrev 2:11, fotnote c]).

Be elevene sammenfatte hva disse versene sier om hvordan vi kan forstå åndelig
sannhet. Hjelp dem å forstå at det bare er ved Guds ånd at vi kan kjenne “dybdene
i Gud” (1 Korinterbrev 2:10) – noe som betyr de sannheter som bare kan forstås
ved åpenbaring.

Be en elev lese høyt prinsipp 2, “Granske prinsipper og spørsmål med et evig
perspektiv”, under “Skaff deg åndelig kunnskap” i Kjernedokument for Kjenn læren.
Be klassen følge med, og se etter hvordan vi kan søke Åndens hjelp og granske
prinsipper og spørsmål med et evig perspektiv.

Be elevene nevne sannheter oppført under prinsipp 2, som hjelper dem å forstå
hvordan de best kan granske spørsmål som dukker opp. Skriv svarene deres på
tavlen. (Elevenes svar kan omfatte prinsipper som det følgende: Å ha et evig
perspektiv hjelper oss å omformulere spørsmål og se oppfatninger basert på
Herrens sannhetsnorm istedenfor verdens forutsetninger. Når vi holder oss
forankret i vår tillit til vår himmelske Fader og hans frelsesplan, kan vi se
sakene klarere.)

For å hjelpe elevene å forstå hvordan disse prinsippene kan hjelpe oss når vi
overveier våre og andres spørsmål, kan du be en elev lese høyt følgende uttalelse av
eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum. Be klassen lytte etter hvorfor det
er viktig å overveie forutsetningene eller trosoppfatningene et spørsmål er basert
på. (Du kan gjerne gi hver elev en kopi av uttalelsen.)

“På grunn av vår kunnskap om [frelsesplanen] og andre sannheter som Gud har
åpenbart, starter vi med andre forutsetninger [eller trosoppfatninger] enn dem
som ikke deler vår kunnskap. Som følge av dette trekker vi forskjellige
konklusjoner om mange viktige temaer som andre bare vurderer ut fra sine
meninger om jordelivet …

… Det vil ofte være bedre for [oss] å svare med å fremheve de verdslige
premissene eller forutsetningene i påstandene [vi] står overfor, og deretter fremheve de
forskjellige forutsetningene eller premissene som styrer de siste-dagers-helliges tenkning. Dette
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vil ikke føre til enighet fra personer som ikke deler vår tro, men det kan bevege diskusjonen bort
fra å krangle om konklusjoner til å identifisere den virkelige kilden til uenigheten” (“Som han
tenker i sin sjel” [en aften med eldste Dallin H. Oaks, 8. feb. 2013], broadcasts.lds.org).

• Hvordan kan våre trosoppfatninger eller forutsetninger påvirke spørsmålene vi
stiller og konklusjonene vi kommer frem til? (Hjelp elevene å forstå at en
person som begynner med verdslige forutsetninger, sannsynligvis vil komme
frem til verdslige konklusjoner. Men fordi vi ønsker å forstå evige sannheter, er
det viktig å overveie spørsmål i lys av det vi allerede vet om Gud og hans
frelsesplan.)

Forklar at vår kunnskap om Gud og hans frelsesplan hjelper oss å forstå hensikten
med de bud han har gitt oss. De som ikke deler vår kunnskap om vår himmelske
Faders frelsesplan, vil derimot sannsynligvis se budene annerledes enn vi ser dem.

For å illustrere forholdet mellom en persons forutsetninger og de problemstillinger
og konklusjoner som han eller hun kan komme frem til, skriver du følgende
spørsmål på tavlen: Hvorfor skulle en kjærlig Gud begrense oss eller ta bort våre
rettigheter ved å gi oss bud istedenfor å gi oss frihet til å gjøre hva som enn gjør oss
lykkelige?

• Hva kan en persons forutsetninger være når han eller hun stiller dette
spørsmålet?

• Hvilke sannheter kjenner vi om vår himmelske Fader og hans plan for oss som
hjelper oss å se på dette spørsmålet med hans perspektiv?

• Hvordan endrer dette evige perspektiv vår forståelse av problemet?

Be elevene nevne andre spørsmål eller problemstillinger som er viktige å overveie
med et evig perspektiv. Vurder å skrive svarene på tavlen. Be så elevene forklare
hvordan det å granske prinsipper og spørsmål med et evig perspektiv kan hjelpe
oss å forstå spørsmålene og problemstillingene de fant, og overveie dem i henhold
til Herrens sannhetsnorm. Som en del av diskusjonen kan du vurdere å stille
oppfølgingsspørsmål som de følgende:

• Hvordan hjelper det å ha et åndelig vitnesbyrd ved Den hellige ånds kraft om
gjenopprettelsen, profeten Joseph Smiths guddommelige kall, og Mormons
boks sannhet deg når du står overfor et spørsmål om Kirken?

• Hvordan påvirker det å vite at ekteskap mellom en mann og en kvinne er
innstiftet av Gud og at familien er en sentral del av hans plan, dine synspunkter
når samfunnets meninger utfordrer definisjonen av ekteskapet mellom en
mann og en kvinne?

Be elevene fortelle hvordan de eller noen de kjenner, var bedre i stand til å forstå et
begrep, en læresetning eller et spørsmål da de overveiet det i et evig perspektiv. Du
kan også godt fortelle om en erfaring du selv har hatt.

Søk ytterligere forståelse gjennom gudgitte kilder
Minn elevene på diktet basert på en gammel lignelse med tittelen “De blinde
mennene og elefanten” som ble lest i en uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i
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del 1 av “Skaff deg åndelig kunnskap” i dette undervisningsmaterialet. Be elevene
forklare hvordan dette diktet illustrerer utfordringen med å oppdage og forstå
sannheten.

Be en elev lese høyt prinsipp 3: “Søk ytterligere forståelse gjennom gudgitte
kilder”, under “Skaff deg åndelig kunnskap” i Kjernedokument for Kjenn læren. Be
klassen følge med, og se etter hva Gud har gitt oss for å hjelpe oss å oppdage og
forstå sannheten. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer det de finner.

• Hva har Gud gitt oss for å hjelpe oss å oppdage og forstå sannheten?

• Hvilke velsignelser kan vi få når vi vender oss til Herrens gudgitte kilder til
sannhet? (Som en del av denne diskusjonen kan du gjerne foreslå at elevene
markerer følgende prinsipp: Når vi vender oss til Herrens gudgitte kilder for
svar og rettledning, kan vi bli velsignet med evne til å skjelne mellom
sannhet og villfarelse.)

• Hvordan illustrerer diktet om de blinde mennene og elefanten behovet for å
vende seg til gudgitte kilder til svar og veiledning?

Fremhev første setning i andre avsnitt under prinsipp 3: “Søk ytterligere forståelse
gjennom gudgitte kilder”, som lyder: “Vi kan også lære sannheten gjennom andre
pålitelige kilder.”

• Hvordan kan vi oppfatte sannheter som finnes i andre pålitelige
informasjonskilder?

• Hvorfor er det viktig å være oppmerksom på upålitelige informasjonskilder?

Be elevene gi eksempler på hvordan de har blitt velsignet når de har vendt seg til
guddommelige kilder for å finne svar i møte med et spørsmål eller problem. Det
kan være lurt å være forberedt på å gi ditt eget eksempel.

Vurder å fortelle elevene om (og hvis mulig, vise dem) Kirkens offisielle nettsted
mormonnewsroom.org, hvor Kirken forklarer informasjon om forskjellige saker av
offentlig interesse knyttet til Kirken, og korrigerer delvise eller uriktige
opplysninger som blir spredt i media. Vurder også å vise elevene Kirkens Gospel
Topics-side på topics.lds.org. Essayene om emner i evangeliet inneholder verdifull
og saklig informasjon om mange vanskelige historiske og læremessige spørsmål.

Forklar at i løpet av skoleåret kommer de, i tillegg til å studere læresetningene i Det
nye testamente fortløpende, også til å studere de ni doktrinære emnene fra
Kjernedokument for Kjenn læren (som tilsvarer emner i undervisningsmateriellet for
ungdom på søndagene) og Kjenn læren-skriftsteder fra Det nye testamente
tilknyttet hvert emne. Når hvert emne studeres, vil de bruke prinsippene for å
tilegne seg åndelig kunnskap som er behandlet i denne leksjonen, til å overveie
virkelige spørsmål, problemstillinger og muligheter til personlig anvendelse.

Bær ditt vitnesbyrd om hvor viktig det er å anvende disse prinsippene når vi står
overfor vanskelige begreper eller spørsmål. Forsikre elevene om at Herren ønsker å
undervise dem ved sin ånd. Når vi vender oss til ham i tro, vil han gi oss svar og
veiledning.
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Kjenn læren-repetisjon
Vurder å bruke følgende aktivitet i en egen klasseperiode for å hjelpe elevene å
repetere Kjenn læren-skriftsteder fra Det nye testamente som er nevnt i del 1 og 2
av denne læringsopplevelsen om å oppnå åndelig kunnskap.

Før leksjonen skriver du følgende Kjenn læren-skriftsteder på tavlen: Johannes 7:17;
1 Korinterbrev 2:5, 9–11; 2 Timoteus 3:15–17; Jakobs brev 1:5–6.

La elevene arbeide sammen i grupper på to eller tre. Gi hver gruppe et av Kjenn
læren-skriftstedene som står på tavlen. Be dem lese skriftstedet sammen i gruppen,
og finne læresetningen som undervises i det.

Be elevene fortelle hva de fant ut. (Vurder å henvise til materiale som finnes
tidligere i denne læringsopplevelsen eller i tilknyttede leksjoner i Det nye testamente,
håndbok for Seminar-lærere, for å finne eksempler på hvordan sannhetene i
forbindelse med disse skriftstedene kan uttrykkes.)

Be så elevene samarbeide i gruppene sine og velge noen ord fra skriftstedet som
best kan brukes til å representerer læresetningen som fremsettes. For Jakobs brev
1:5–6 kan for eksempel elevene velge ordene mangler, visdom, be og Gud.

Fra og med gruppen som har fått Johannes 7:17, ber du én elev fra gruppen om å
skrive ordene som de valgte, under henvisningen på tavlen, og forklare hvorfor de
valgte disse ordene. (Hvis mer enn én gruppe fikk samme henvisning, ber du en
elev fra hver gruppe skrive sine ord på tavlen. Hvis ordene er forskjellige, hjelper du
klassen å bli enige om hvilke ord de skal bruke.) Gjenta som klasse
skriftstedhenvisningen og ordene på tavlen. Gjenta dette for de resterende tre
skriftstedene.

I begynnelsen av de neste klasseperiodene kan du vurdere å repetere disse Kjenn
læren-skriftstedene og ordene elevene valgte til hvert av dem.

SKAFF DEG ÅNDELIG KUNNSKAP
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Guddommen
Merk: Følgende Kjenn læren-aktiviteter kan gjøres i løpet av flere klasseperioder
eller i en enkelt klasseperiode.

Forstå læren (35 minutter)
Segment 1 (10 minutter)
Forklar at som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er vi
velsignet med en klar forståelse av vår himmelske Faders, Jesu Kristi og Den hellige
ånds roller/oppgaver.

Del klassen i grupper på tre til fire elever. Gi hver gruppe en kopi av følgende
instruksjoner, og be dem gjennomføre aktiviteten som anvist:

Finn doktrinært emne 1, “Guddommen” i ditt eksemplar av Kjernedokument for Kjenn læren. Bytt på
å lese høyt avsnittene under dette emnet, og se etter innsikt om Guddommen.

Når dere er ferdige med å lese, ber du hvert gruppemedlem svare på ett av følgende spørsmål:

• Hvilken ny innsikt har du fått om Guddommen eller et av dens medlemmer?

• Hvilken læresetning om Guddommen eller et av dens medlemmer tror du er spesielt viktig å
forstå? Hvorfor?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be noen elever fortelle klassen hva de
snakket om i gruppene sine.

Segment 2 (5 minutter)
Be elevene slå opp doktrinært emne 1, “Guddommen”, i Kjernedokument for Kjenn
læren. Spør deretter:

• Hvilket vers brukes til å undervise læren om at Gud er våre ånders Far?
(Hebreerne 12:9.)

Be elevene slå opp Hebreerne 12:9. Forklar at dette verset inneholder instruksjoner
fra apostelen Paulus til medlemmer av Kirken på hans tid som var jøder. Paulus
forsøkte å hjelpe Kirkens medlemmer å forstå hvordan de kunne reagere på Guds
refselse, eller irettesettelse og undervisning (se Hebreerne 12:7, fotnote b).

Be en elev lese Hebreerne 12:9 høyt. Be klassen følge med, og se etter en tittel
Paulus brukte på Gud.

• Hvilken tittel brukte Paulus på Gud?

Be elevene vurdere å skrive følgende sannhet i Skriftene ved siden av Hebreerne
12:9: Gud er våre ånders Far. Ettersom det er et Kjenn læren-skriftsted, kan du
gjerne foreslå at de markerer Hebreerne 12:9 på en særegen måte, slik at de lett vil
kunne finne det igjen.
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Segment 3 (10 minutter)
Les Hebreerne 12:9 høyt sammen som klasse. Be elevene uttrykke læresetningen
om Gud som vi lærer av dette verset.

For å hjelpe elevene å forstå læren om at Gud er våre ånders Far, kan du be noen
elever bytte på å lese høyt avsnitt fra følgende uttalelse fra Gospel Topics-delen av
LDS.org. (Hvis det er mulig, kan det være lurt å vise elevene hvordan de kan
navigere til Gospel Topics, slik at de vet hvordan de finner denne uttalelsen på
egenhånd.)

“Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige lærer oss at alle mennesker, menn og kvinner, er høyt
avholdte åndebarn av himmelske foreldre, en himmelsk far og en himmelsk mor …

Siste-dagers-hellige retter sin tilbedelse til vår himmelske Fader, i Jesu Kristi navn, og ber ikke til
vår himmelske mor. I dette følger de mønsteret som ble fastsatt av Jesus Kristus, som lærte sine
disipler å ‘alltid be til Faderen i mitt navn’ [3 Nephi 18:19-21]. Siste-dagers-hellige lærer å be til
vår himmelske Fader, men som president Gordon B. Hinckley sa: “Selv om vi ikke ber til vår mor i
himmelen, innebærer dette på ingen måte at vi fornedrer eller nedvurderer henne” [“Guds
døtre,” Lys over Norge, jan. 1991, 115].

“I likhet med mange andre sannheter i evangeliet, er vår nåværende kunnskap om en mor i
himmelen begrenset. Ikke desto mindre har vi fått tilstrekkelig kunnskap til å forstå hvor hellig
denne læren er, og til å forstå det guddommelige mønster som er fastsatt for oss som barn av
himmelske foreldre” (Gospel Topics, “Mother in Heaven,” lds.org/topics).

• Hvorfor er det nyttig å forstå at vi har både en far og en mor i himmelen?

Segment 4 (10 minutter)
For å gjennomgå Hebreerne 12:9 og læren om at Gud er våre ånders far, kan du gi
hver elev en kopi av følgende instruksjoner, og be dem gjennomføre aktiviteten:

Les og overvei følgende uttalelse av president Boyd K. Packer i De tolv apostlers quorum:

“Du er et Guds barn. Han er far til din ånd. Åndelig sett er du av edel fødsel, himmelens Konges
avkom. La denne sannhet trenge inn i ditt sinn, og hold fast ved den. Uansett hvor mange
generasjoner du har i din jordiske slekt, og uansett hvilken rase eller hvilket folkeslag du representerer,
kan din ånds slektstavle skrives på én linje. Du er et Guds barn!” (“Til unge kvinner og menn,” Lys
over Norge, juli 1989, 50).

Svar på følgende spørsmål i studiedagboken eller notatboken:

• Hvordan kan du vite at du er et Guds barn?

• Hvordan påvirker din kunnskap om at Gud er din ånds far, hva du føler med hensyn til deg selv og
valgene du gjør?

• Hvordan bør din forståelse av at Gud er våre ånders far påvirke ditt syn på og din behandling
av andre?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be en eller to elever som føler seg
komfortable med å gjøre det, å fortelle hva de skrev.

GUDDOMMEN
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Du kan gjerne bruke noen minutter i begynnelsen av de neste par leksjonene,
kanskje som en del av klasseandakten, til å la flere elever fortelle hva de skrev
under denne aktiviteten. Hvis du gjør det, ber du den første eleven som deler det
han eller hun har lest, om å lese Hebreerne 12:9 høyt, og omformulere læren om at
Gud er våre ånders far. Å gjenta dette skriftstedet og denne læresetningen kan
hjelpe elevene å huske denne sannheten.

Øvingsoppgave (12-15 minutter)
Be elevene slå opp på “Skaff deg åndelig kunnskap” i sitt eksemplar av
Kjernedokument for Kjenn læren. Gjennomgå betydningen av de tre prinsippene:
Handle i tro, granske prinsipper og spørsmål med et evig perspektiv, og søke
ytterligere forståelse gjennom gudgitte kilder.

Del klassen i grupper på to til tre elever. Gi hver gruppe en kopi av følgende
instruksjoner, og be dem gjennomføre aktiviteten:

1. Les høyt følgende situasjonsbeskrivelse, og overvei om du noen gang har hatt følelser som ligner
på denne unge kvinnens:

Leah opplever mange utfordringer i familien, og i sin omgang med noen venner. En kveld kneler
hun for å be, men begynner aldri bønnen sin. I frustrasjon sier hun til seg selv: “Hvorfor bryr ikke
Gud seg om meg?” Hun sitter på sengen og tenker over den siste tidens vanskeligheter, og ser
hver av dem som tegn på Guds manglende omsorg for henne.

Flere dager senere, under en ungdomsaktivitet, spør en leder i Unge kvinner Leah om hvordan
hun har det. Leah svarer: “Ikke særlig bra. Livet er vanskelig akkurat nå.” Leahs leder fortsetter å
stille spørsmål, og Leah forteller til slutt at hun føler at Gud ikke bryr seg om henne.

2. Drøft følgende spørsmål som gruppe:

• Hvis du var Leahs leder, hva kunne du ha gjort for å hjelpe Leah å handle i tro, granske sin
bekymring i et evig perspektiv, eller søke forståelse gjennom gudgitte kilder?

3. Fortsett å lese situasjonsbeskrivelsen høyt:

Leahs leder uttrykker oppriktig medfølelse og spør: “Har det vært en tid da du visste at Gud bryr
seg om deg?”

Leah tenker seg om et øyeblikk og husker flere opplevelser da Gud besvarte hennes bønner. Hun
nevner disse for lederen. Lederen svarer: “Takk for at du delte disse erfaringene med meg. Jeg vet
at Gud er vår Fader, og at han elsker oss. Og jeg vet at han elsker og bryr seg om deg. Men noen
ganger er det vanskelig å føle hans kjærlighet hvis vi ikke aktivt arbeider for å komme nærmere
ham. Hva har du gjort i det siste for å komme nærmere vår himmelske Fader?”

“Tja, jeg pleier å be om kvelden. Men jeg har egentlig ikke bedt til vår himmelske Fader om de
utfordringene jeg opplever,” svarer Leah.

“Fordi du er hans datter, vil vår himmelske Fader gjerne høre fra deg. Vil du be og dele dine
problemer og spørsmål med ham?” spør Leahs leder.

“Ja,” svarer Leah. Hun fortsetter: “Takk. Jeg trengte den påminnelsen.”

4. Drøft følgende spørsmål som gruppe:

• Hvordan tror du Leahs beslutning om å handle i tro vil gavne henne?

• Hva vet du om Gud som kan hjelpe deg når du føler deg langt borte fra ham eller lurer på om
han bryr seg om det du gjennomgår?

GUDDOMMEN
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Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be noen av elevene fortelle hva de
snakket om i gruppene sine.

Du kan gjerne avslutte med å vitne om at Gud er våre ånders far, og at han elsker
oss og bryr seg om hver enkelt av oss som sine barn. Be elevene alltid huske at de
er Guds barn.

Kjenn læren-repetisjon
Skriv på tavlen hvert av Kjenn læren-skriftstedene fra Det nye testamente som
elevene har lært så langt i dette studiekurset. Gi hver elev et eget Kjenn
læren-skriftsted. Be elevene skrive en beskrivelse av en situasjon på et ark der
prinsippene og sannhetene som finnes i deres tildelte Kjenn læren-skriftsted, kan
anvendes.

Når elevene er ferdige, samler du inn de skriftlige situasjonsbeskrivelsene deres.
Les en situasjonsbeskrivelse høyt, og be elevene finne et Kjenn læren-skriftsted
som kan være nyttig i denne situasjonen. Følg opp ved å be dem forklare hvordan
sannhetene i Kjenn læren-skriftstedene de fant, kan brukes i situasjonen. Gjenta
øvelsen ved å lese høyt andre situasjonsbeskrivelser. Du kan også presentere noen
av situasjonsbeskrivelsene i begynnelsen eller slutten av leksjonene i løpet av
kommende uke.

GUDDOMMEN
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Frelsesplanen
Merk: Følgende Kjenn læren-aktiviteter kan gjøres i løpet av flere klasseperioder
eller i en enkelt klasseperiode.

Forstå læren (60-70 minutter)
Segment 1 (10 minutter)
Påpek at mange mennesker rundt om i verden ikke har en korrekt eller inngående
forståelse av vår himmelske Faders frelsesplan. Som medlemmer av Jesu Kristi
Kirke av Siste Dagers Hellige er vi imidlertid velsignet med en klar forståelse av
Skriftene og profetenes læresetninger som hjelper oss å forstå vår himmelske
Faders plan.

Be elevene tegne et bilde av frelsesplanen som inneholder det førjordiske liv,
jordelivet og livet etter døden. Når de er ferdige, deler du elevene inn to og to, og
ber dem lese Doktrinært emne 2, “Frelsesplanen,” i Kjernedokument for Kjenn læren,
og se etter flere detaljer som de kan tegne i bildet sitt. Be dem forklare detaljene de
fant for ledsagerne sine, og hvordan disse detaljene gir oss en større forståelse av
Guds plan.

Segment 2 (10 minutter)
Be elevene se gjennom Doktrinært emne 2, “Frelsesplanen,” i Kjernedokument for
Kjenn læren og markere de læremessige uttalelsene som støttes av
skriftstedhenvisningene fra Det nye testamente. Disse inkluderer følgende:

• For å oppfylle denne planen og bli som vår Fader i himmelen, må vi bli
kjent med ham og hans Sønn Jesus Kristus og ha en riktig forståelse av
deres karakter og egenskaper (se Johannes 17:3).

• Vårt legeme er hellig, og skulle respekteres som en gave fra vår
himmelske Fader (se 1 Korinterbrev 6:19-20).

• Alle vil til slutt få anledning til å lære evangeliets prinsipper og motta
dets ordinanser og pakter. Mange av de trofaste vil forkynne evangeliet
for dem som er i åndenes fengsel. De som velger å motta evangeliet,
omvende seg og ta imot de frelsende ordinanser som blir utført for dem i
templer, vil bo i paradis frem til oppstandelsen (se 1 Peter 4:6).

• Alle mennesker som er født på jorden, vil stå opp fra de døde fordi Jesus
Kristus overvant fysisk død (se 1 Korinterbrev 15:20-22).

• Den endelige dom vil finne sted etter oppstandelsen. Jesus Kristus vil
dømme hver enkelt for å avgjøre hvilken herlighetsgrad han eller hun
skal motta i evigheten. Denne dommen vil bygge på den enkeltes ønsker
og lydighet mot Guds bud (se Åpenbaringen 20:12).

• Det er tre herlighetsriker – det celestiale rike, det terrestriale rike og det
telestiale rike (se 1 Korinterbrev 15:40-42).
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Segment 3 (20-25 minutter)
Velg noen eller alle de læremessige uttalelsene og Kjenn læren-skriftstedene som er
opplistet ovenfor til den følgende aktiviteten. Hvis du velger bare noen få av
uttalelsene, gjentar du aktiviteten for de resterende læremessige uttalelsene og
Kjenn læren-skriftstedene de påfølgende dagene.

Be elevene forestille seg at de skal besvare spørsmål fra en venn om frelsesplanen.
La elevene gå sammen to og to, eller i små grupper, for å studere de Kjenn
læren-skriftstedene du valgte. Skriv på tavlen følgende spørsmål som elevene kan
diskutere mens de studerer hvert skriftsted:

• Hvordan ville du bruke Kjenn læren-skriftstedet til å forklare den læremessige
uttalelsen den støtter i Kjernedokument for Kjenn læren?

• På hvilke måter kan skriftstedet og læren hjelpe noen som ikke kjenner så godt
til vår himmelske Faders frelsesplan?

• Hvordan kan læren og læresetningene i Kjenn læren-skriftstedet ha innflytelse
på hvordan du velger å leve livet ditt idag?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du noen av dem dele sine svar med
klassen. For å oppmuntre til ytterligere diskusjon og forståelse, kan du gjerne stille
flere spørsmål, som disse:

• Hvorfor er det viktig for oss, og andre i verden, å forstå disse læresetningene?

• Hvilke spørsmål om vår himmelske Faders plan gir disse læresetningene
svar på?

Segment 4 (20-25 minutter)
Skriv hvert av de følgende spørsmål på forskjellige kartotekkort eller papirark og
legg dem med forsiden ned på et bord i klasserommet:

• Hvis en person må godta Jesu Kristi evangelium for å kunne bli frelst, hva skjer med
de menneskene som døde uten å få kunnskap om evangeliet?

• Hvem vil oppstå?

• Hvorfor skulle jeg være takknemlig for mitt legeme selv om det kan ha utfordringer?

• Jeg har hørt at alle mennesker til slutt enten vil havne i himmelen eller i helvete. Er
det sant?

• Hva er den viktigste kunnskap jeg kan tilegne meg?

• Hvordan påvirker mine valg i dette liv hva som skjer med meg etter at jeg dør?

Etter behov, gjennomgå Kjenn læren-skriftstedene i Det nye testamente som
tilhører Doktrinært emne 2, “Frelsesplanen.” Det kan være lurt å skrive ned
følgende skriftstedhenvisninger på tavlen: Johannes 17:3; 1 Korinterbrev 6:19–20;
1 Korinterbrev 15:20–22; 1 Korinterbrev 15:40–42; 1 Peter 4:6; Johannes
åpenbaring 20:12.

FRELSESPLANEN
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La elevene arbeide sammen to og to. Be et elevpar komme frem foran klassen.
Forklar at resten av klassen forestiller venner som har spørsmål om Kirkens lære.
Kortene på bordet forestiller disse vennenes spørsmål om frelsesplanen. Be de to
elevene om å overveie hvordan de kan svare på disse spørsmålene ved å bruke
Kjenn læren-skriftstedene og de læremessige uttalelsene om frelsesplanen som de
har lært. Be de to elevene velge et kort, få en annen elev til å lese spørsmålet, og gi
så de to elevene mulighet til å svare på spørsmålet ved hjelp av Kjenn
læren-skriftsteder. Gjenta aktiviteten med at andre elevpar får svare på
spørsmålene. (Merk: For å dele denne aktiviteten i mindre tidsbolker, kan det være
lurt å besvare ett eller flere av disse spørsmålene på flere forskjellige dager, enn alle
i løpet av én aktivitet.)

Avslutt med å spørre elevene hvordan deres forståelse og vitnesbyrd ble styrket i
løpet av aktiviteten.

Øvingsoppgaver (30-40 minutter)
Ved å bruke delen “Skaff deg åndelig kunnskap” i Kjernedokument for Kjenn læren,
kan du hjelpe elevene å øve på og bruke de tre prinsippene – handle i tro, gransk
begreper og spørsmål med et evig perspektiv, og søk ytterligere forståelse gjennom
guddommelig utpekte kilder – og anvende dem sammen med de læremessige
uttalelsene om frelsesplanen som de har lært. Følgende aktiviteter kan hjelpe deg å
oppnå dette. Disse aktivitetene kan undervises samme dag, eller på forskjellige
dager, avhengig av din timeplan og elevenes behov.

Øvingsoppgave 1 (20-25 minutter)
Les høyt følgende uttalelse, og be elevene forestille seg at den er postet på
sosiale medier:

“Jeg forstår ikke mormoner. Hvorfor lever de med så mange begrensninger – ingen
tatoveringer eller alkohol, avholdenhet før ekteskapet, bare sømmelige klær? Jeg
mener det er din kropp og ditt liv. Hvis du ikke skader noen andre, kan du vel gjøre
som du vil. Mormoner trenger å slappe litt av.”

Be elevene skrive et svar til dette innlegget. Be dem bruke 1 Korinterbrev 6:19-20
og de tre prinsippene i Skaff deg åndelig kunnskap i sitt svar. Skriv prinsippene
på tavlen:

• Handle i tro.

• Gransk begreper og spørsmål med et evig perspektiv.

• Søk ytterligere forståelse gjennom guddommelig utpekte kilder.

For å hjelpe elevene å øve på og søke ytterligere forståelse gjennom guddommelige
utpekte kilder, overvei å be dem se etter flere skriftsteder i Topical Guide, Bible
Dictionary, eller Veiledning til Skriftene. De kan også se etter uttalelser fra Kirkens
ledere som forklarer at vårt legeme er hellig. Hvis tilgjengelig, kan de bruke
elektroniske hjelpemidler til å lete på LDS.org, eller de kan se etter disse uttalelsene
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i Kirkens tidsskrifter. Det kan være bra å lese følgende uttalelse av eldste D. Todd
Christofferson i De tolv apostlers quorum som et eksempel:

“De som tror at kroppen ikke er noe mer enn et resultat av evolusjonens luner,
føler ingen ansvarlighet overfor Gud eller noen annen for det de gjør med, eller
mot, kroppen sin. Vi som har et vitnesbyrd om en større virkelighet, om
førjordisk, jordisk og etterjordisk evighet, må imidlertid erkjenne at vi har en plikt
overfor Gud når det gjelder dette høydepunktet på hans fysiske skaperverk.
Paulus sa:

‘Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere
har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.

Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!’ (1 Korinterbrev 6:19-20).

Når vi godtar disse sannheter, vil vi absolutt ikke skjemme kroppen med tatoveringer, svekke den
med narkotika eller vanhellige den ved utukt, hor eller usømmelighet. Ettersom kroppen er vår
ånds redskap, er det avgjørende at vi tar så godt vare på den som vi kan. Vi skulle gjøre bruk av
dens muligheter til å tjene og fremme Kristi verk” (“Refleksjoner over et innviet liv,” Ensign eller
Liahona, nov. 2010, 16).

Når elevene er ferdige med å skrive, ber du dem lese sitt svar til et annet
klassemedlem, og diskutere hvordan de anvendte de tre prinsippene da de svarte
på spørsmålene i innlegget. Be dem om å dele noen av sine svar med klassen og
diskuter hvordan disse svarene gir eksempler på prinsippene i Skaff deg åndelig
kunnskap.

Avslutt med å be elevene overveie hvordan de kan etterleve det de har lært i dag,
på en bedre måte.

Øvingsoppgave 2 (10-15 minutter)
Gjennomgå raskt sammen med elevene Kjenn læren-skriftstedene i Det nye
testamente som forklarer læren om frelsesplanen. Be deretter en elev lese høyt
følgende antatte hendelse for klassen: Be klassen overveie hvordan planens
læresetninger kan hjelpe José med hans valg:

“Fortere”, bjeffet treneren til José, som akkurat hadde feilet i å skåre mål. Josés
venn Sylvia så ham gå tilbake til benken, tydelig frustrert. Hun visste hvor sterkt
han ønsket å spille bra. Han hadde jobbet hardt for å få bli med på fotballaget. Han
var ikke den raskeste eller sterkeste på laget, men han hadde spesielle ferdigheter
som hadde imponert trenerne.

José og Sylvia hadde vært venner helt siden han flyttet til hennes menighet for
noen år siden. Hun hadde blitt imponert ikke bare over hvor snill han var, men
også hvor trofast han var når det gjaldt forpliktelsene han hadde som
prestedømsbærer. Hun var takknemlig for å ha en venn som delte hennes tro.

Sylvia så på mens José tok frem vannflasken fra bagen og fisket frem en av de
grønne pillene som lå i bunnen av bagen. Hun rynket pannen da hun så ham ta
pillen og svelge den ned med noen slurker vann. Noen av vennene hans på laget
hadde gitt ham ulovlige dopingmidler for noen få dager siden. José sa han følte at
han hadde fått større prestasjonsevne etter at han begynte å ta dem.

FRELSESPLANEN
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Sylvia hadde også sett ham ta én tidligere den morgenen, og nå bestemte hun seg
for å si noe til ham. “Du vet at det ikke er riktig å ta dem,” sa hun, “og hvis
treneren oppdager det, vil du helt sikkert bli utvist fra laget.”

“Det er ikke noen stor sak,” svarte han. “Det er min kropp, og jeg skal slutte så
snart jeg er like rask og sterk som de andre karene. La oss snakke om noe annet.”

• Hvilke utfordringer ser du i denne hendelsen?

• Hva kan være galt med hvordan José tenker og handler?

• Hvordan tror du Sylvia vurderer situasjonen?

Etter at elevene har besvart spørsmålene, minn dem om de tre prinsippene i Skaff
deg åndelig kunnskap: Handle i tro, gransk prinsipper og spørsmål med et evig
perspektiv, og søk ytterligere forståelse gjennom guddommelig utpekte kilder.

Overvei å la to elever rollespille fortsettelsen på den antatte hendelsen – der den
ene er Sylvia og den andre José. Be eleven som rollespiller Sylvia, om å
demonstrere hvordan hun kan bruke ett eller flere av de tre prinsippene fra Skaff
deg åndelig kunnskap for å hjelpe José å revurdere sine valg. Be eleven som
rollespiller José om å svare på en vennlig og oppriktig måte.

Etter rollespillet ber du resten av klassen om å identifisere prinsippene som ble
demonstrert. Det kan også være bra å la klassen foreslå hvordan prinsippene kan
innarbeides ytterligere i rollespillet.

Oppfordre elevene til å dele sitt vitnesbyrd om læren og prinsippene som ble
undervist i denne aktiviteten.

Kjenn læren – gjennomgang
Kjenn læren-skriftsteder skulle gjennomgås de påfølgende dagene for å hjelpe
elevene å huske dem og bli istand til å bruke dem. Se etter muligheter til å
gjennomgå disse skriftstedene gjennom skoleåret.

Følgende aktivitet er ment å skulle hjelpe elevene å huske de seks Kjenn
læren-skriftstedene i Det nye testamente som tilhører Doktrinært emne 2,
“Frelsesplanen,” i Kjernedokument for Kjenn læren. Du kan imidlertid tilpasse denne
aktiviteten til andre Kjenn læren-skriftsteder som elevene har lært dette skoleåret.

Gi hver elev en kopi av følgende prøve om Kjenn læren-skriftsteder fra
Det nye testamente som hjelper oss å forstå læren om frelsesplanen. Det

vil kanskje være nødvendig å gjennomgå disse skriftstedene med jevne mellomrom
før denne aktiviteten slik at elevene er kjent med henvisningene og nøkkelordene i
teksten. Gi elevene mulighet til å bruke Skriftene sine og Doktrinært emne 2,
“Frelsesplanen,” i Kjernedokument for Kjenn læren for å studere sammen med en
medelev noen få minutter før prøven. Del deretter ut prøven, og be elevene om å
skrive den riktige skriftstedhenvisningen bak hvert nummer.

Rett prøven sammen som klasse slik at du kan besvare spørsmål og tilby ytterligere
forklaringer om skriftstedene.

FRELSESPLANEN
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1. ____________________“Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd
som bor i dere?”

2. ____________________“De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine
gjerninger.”

3. ____________________“Én glans har solen, en annen månen, og en annen stjernene … Slik
er det også med de dødes oppstandelse.”

4. ____________________“For derfor ble evangeliet forkynt også for de døde.”

5. ____________________“For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i
Kristus.”

6. ____________________“Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og
ham du utsendte, Jesus Kristus.”

Oppfordre elevene til å memorere disse henvisningene og nøkkelordene. Det kan
være bra å spørre elevene om disse skriftstedene på andre måter gjennom de
neste ukene.

Svar på prøven: (1) 1 Korinterbrev 6:19–20; (2) Johannes åpenbaring 20:12;
(3) 1 Korinterbrev 15:40–42; (4) 1 Peter 4:6; (5) 1 Korinterbrev 15:20–22;
(6) Johannes 17:3.

FRELSESPLANEN
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Jesu Kristi forsoning
Merk: Følgende Kjenn læren-aktiviteter kan gjøres i løpet av flere klasseperioder
eller i en enkelt klasseperiode.

Forstå læren (65 minutter)
Segment 1 (10 minutter)
Skriv følgende uttalelse på tavlen: På grunn av Hans forsoning kan Jesus Kristus gjøre
mer for oss en å tilgi våre synder.

Be elevene nevne flere velsignelser, i tillegg til syndsforlatelse, som vi kan motta på
grunn av Frelserens forsoning. Skriv elevenes svar på tavlen.

Be elevene slå opp Doktrinært emne 3, “Jesu Kristi forsoning”, i Kjernedokument for
Kjenn læren. Be flere elever lese de fem første avsnittene høyt etter tur. Be klassen
følge med, på utkikk etter velsignelser som vi kan motta på grunn av Jesu Kristi
forsoning.

Be elevene fortelle hva de har oppdaget, og føy til øvrige velsignelser som ikke
tidligere er nevnt på listen på tavlen.

Henvis elevene til det fjerde avsnittet, og be dem markere følgende sannhet: Når vi
kommer til ham i tro, vil Frelseren styrke oss så vi kan bære våre byrder og
utføre oppgaver som vi ikke kan klare på egenhånd.

• Hva slags byrder og utfordringer kan vi oppleve i dødeligheten som ikke er et
resultat av våre egne synder?

Be elevene tenke over hvilke utfordringer de står overfor. Oppfordre dem til å
overveie, mens de fortsetter å studere Jesu Kristi forsoning, hvordan de kan få
styrke fra Frelseren til å takle sine utfordringer.

Segment 2 (5 minutter)
La elevene gå sammen to og to, og be dem lese sammen og markere Kjenn
læren-skriftstedet Matteus 11:28–30. Be dem drøfte følgende spørsmål:

• Hvordan illustrerer dette skriftstedet den læremessige uttalelsen vi fant
tidligere: Når vi kommer til ham i tro, vil Frelseren styrke oss til å bære våre
byrder og utføre oppgaver som vi ikke kan klare på egenhånd?

• Hva sier dette skriftstedet om vårt ansvar?

• Hva sier det om hva Frelseren vil gjøre for oss når vi kommer til Ham?

Segment 3 (5 minutter)
Vis eller del ut kopier av følgende uttalelser av eldste David A. Bednar og eldste
Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum. Forklar at begge disse uttalelsene fra
apostlene hjelper oss til ytterligere forståelse av det doktrinære emnet Jesu Kristi
forsoning, og spesielt læren om at hvis vi kommer til Ham i tro, vil Frelseren styrke
oss til å bære våre byrder og utføre oppgaver som vi ikke kan klare på egenhånd. Be
to elever om å lese høyt en uttalelse hver. Be klassen følge med, og se etter hvordan
Frelseren kan styrke oss og bære våre byrder.
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“Det finnes ingen fysisk smerte, åndelige sår, sjelekval, hjertesorg, skrøpelighet
eller svakhet som dere eller jeg noensinne vil bli stilt overfor i jordelivet, som
Frelseren ikke har opplevd først. I et øyeblikks svakhet roper vi kanskje ut: ‘Ingen
vet hvordan det er. Ingen forstår.’ Men Guds Sønn vet og forstår det fullkomment,
for han har følt og båret våre individuelle byrder. Og på grunn av sitt
altomfattende og evige offer (se Alma 34:14), har han fullkommen empati, og

kan rekke ut sin barmhjertighets arm. Han kan strekke seg ut, røre ved oss, helbrede og styrke
oss så vi kan bli mer enn vi noensinne kunne blitt, og hjelpe oss å gjøre det vi aldri kunne klart
ved bare å stole på vår egen styrke” (David A. Bednar, “Så de kunne bære sine byrder med
letthet,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 90).

“Forsoningen gir oss også styrke til å utholde ‘smerter og lidelser og fristelser av
alle slag’ fordi vår Frelser også påtok seg ‘sitt folks smerter og sykdommer’ (Alma
7:11). Brødre og søstre, hvis deres tro og bønner og prestedømmets kraft ikke
helbreder dere for en lidelse, vil forsoningens kraft med sikkerhet gi dere styrke til
å bære byrden” (Dallin H. Oaks, “Han helbreder dem som bærer tungt,” Ensign
eller Liahona, nov. 2006, 9).

Be flere elever dele en setning eller innsikt de la merke til, og hvordan den utdyper
deres forståelse av velsignelsene som er tilgjengelig gjennom Jesu Kristi forsoning.

• Hvordan har dere eller noen dere kjenner, blitt velsignet ved den slags hjelp og
styrke fra Frelseren?

Det kan være bra å avslutte med å dele ditt vitnesbyrd om Herrens kraft til å styrke
oss når vi kommer til Ham i tro.

Segment 4 (5 minutter)
Begynn med å forklare at mange mennesker i verden idag, også kristne, ikke forstår
at Jesus Kristus har et oppstandent legeme av kjøtt og ben. Be elevene overveie
hvorfor det er viktig å vite at Jesus Kristus oppsto med et udødelig fysisk legeme.

Be en elev lese Lukas 24:36-39 høyt. Be klassen følge med og merke seg hva som
undervises om Jesu Kristi oppstandne legeme. Fortell dem at Lukas 24:36-39 er et
Kjenn læren-skriftsted, og oppfordre dem til å markere det på en særegen måte slik
at de lett kan finne det igjen.

• Ifølge dette skriftstedet, hva gjorde Frelseren for å vitne for disiplene sine at han
hadde oppstått fra de døde med et herliggjort fysisk legeme?

Be elevene skrive ned læresetningen Jesus Kristus sto opp fra graven med et
herliggjort, udødelig legeme av kjøtt og ben i Skriftene sine ved siden av Lukas
24:36–39.

Segment 5 (5 minutter)
Skriv følgende læremessige uttalelse og spørsmål på tavlen:

JESU KRIST I  FORSONING
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Jesus Kristus sto opp fra graven med et herliggjort, udødelig legeme av kjøtt og ben.

1. Hvorfor var Jesus Kristus i stand til å være den første som skulle oppstå?

2. Hvordan har Jesu Kristi oppstandelse med et herliggjort, udødelig legeme av
kjøtt og ben betydning for hele menneskeheten?

Be elevene slå opp Doktrinært emne 3, “Jesu Kristi forsoning”, i Kjernedokument for
Kjenn læren. Del klassen i to, og be halvparten lese stille det andre avsnittet, mens
de ser etter svar på det første spørsmålet på tavlen. Be den andre halvparten lese
stille det tredje avsnittet, mens de ser etter svar på det andre spørsmålet på tavlen.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, ber du dem som studerte det første
spørsmålet, å dele sine svar med klassen. Etterpå ber du dem som studerte det
andre spørsmålet, fortelle hva de har lært.

Segment 6 (5 minutter)
For å hjelpe elevene å utdype sin forståelse av læren om at Jesus Kristus sto opp fra
graven med et herliggjort, udødelig legeme av kjøtt og ben, vis eller del ut kopier av
følgende uttalelse av president Dieter F. Uchtdorf i Det første presidentskap. Be en
elev lese den høyt. Be klassen følge med, og se etter hva president Uchtdorf sa om
hvordan de fordums apostler ble påvirket da de vitnet om den oppstandne Jesus
Kristus.

“I timene etter korsfestelsen var de oppslukt av fortvilelse og sorg, ute av stand
til å forstå hva som hadde hendt. Men én hendelse forandret alt. Herren viste seg
for dem og erklærte, ‘Se mine hender og mine føtter, at det er meg selv!’ [Lukas
24:39].

Da apostlene gjenkjente den oppstandne Kristus – da de opplevde sin elskede
Frelsers strålende oppstandelse – ble de som nye menn. Ingenting kunne hindre

dem i å utføre sin misjon. … De forandret menneskers liv overalt. De forandret verden”
(“Takknemlig i alle omstendigheter,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 76).

• Hvordan ble apostlene påvirket da de vitnet om den oppstandne Jesus Kristus?

• Hvordan kan ditt vitnesbyrd om at Jesus Kristus sto opp med et herliggjort,
udødelig legeme av kjøtt og ben, påvirke ditt liv på en lignende måte?

Segment 7 (10 minutter)
Skriv følgende sannhet på tavlen: Da han betalte prisen for våre synder,
eliminerte ikke Jesus Kristus vårt personlige ansvar. Be elevene forklare disse
versene med egne ord.

Be elevene slå opp Doktrinært emne 3, “Jesu Kristi forsoning”, i Kjernedokument for
Kjenn læren og stille lese det femte avsnittet som begynner med setningen som står
på tavlen. Oppfordre elevene til å se etter viktig innsikt om hva vi må gjøre for å få
tilgang til Jesu Kristi forsonings kraft.

JESU KRIST I  FORSONING
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• Hva er vårt personlige ansvar for å kunne motta alle velsignelser ved Frelserens
forsoning? (Vi må ha tro på Ham, omvende oss, bli døpt, motta Den hellige ånd
og holde trofast ut til enden.)

Forklar at i Doktrinært emne 3, “Jesu Kristi forsoning,” vil delene ”Tro på Jesus
Kristus,” og “Omvendelse” hjelpe oss å bedre forstå hva vi må gjøre for å motta de
tilgjengelige velsignelsene ved Jesu Kristi forsoning. Be en elev lese høyt delen “Tro
på Jesus Kristus” og en annen elev lese høyt delen “Omvendelse.” Be klassen følge
med og notere seg innsikter som er viktige for dem om hva vi må gjøre for å godta
Frelserens offer. (Merk: Det kan være bra å forklare at dåpens ordinans, mottagelse
av Den hellige ånds gave og det å ære våre pakter drøftes i Doktrinært emne 7,
“Ordinanser og pakter.”)

Etter å ha lest gjennom delene om tro på Jesus Kristus og omvendelse, ber du
elever om å dele uttalelser om læren og innsikter som er viktige for dem.

Segment 8 (5 minutter)
Skriv følgende ufullstendige setning på tavlen: Oppriktig tro på Jesus Kristus
leder til…

Be en elev om å lese høyt delen “Tro på Jesus Kristus” i Doktrinært emne 3, “Jesu
Kristi forsoning” i Kjernedokument for Kjenn læren. Be elevene følge med, og se etter
hvordan de kan fullføre utsagnet som står på tavlen.

• Hvordan vil dere fullføre utsagnet på tavlen? (Etter at elevene har svart, fullfør
utsagnet på tavlen slik at det samsvarer med følgende læresetning: Oppriktig
tro på Jesus Kristus leder til gjerninger og uttrykkes ved måten vi lever
på.)

• Hvorfor må oppriktig tro være sentrert om Herren Jesus Kristus?

• Hva er eksempler i Skriftene på hvordan oppriktig tro ledet noen til rettferdige
gjerninger?

Segment 9 (5 minutter)
Skriv Jakob 2:17-18 på tavlen. Forklar at dette er et Kjenn læren-skriftsted, og be
elevene finne det i Skriftene sine, lese det stille, og markere det på en særegen
måte. Det kan også være bra å be elevene skrive følgende læremessige uttalelse i
Skriftene sine ved siden av disse versene: Oppriktig tro på Jesus Kristus leder til
gjerninger og uttrykkes ved måten vi lever på.

Segment 10 (10 minutter)
Del klassen i grupper på tre – fire elever. Be hver gruppe lese Jakob 2:17-18 høyt
sammen og være forberedt til å dele sine svar med klassen på følgende spørsmål.
(Du kan gjerne vise disse spørsmålene på tavlen eller dele dem ut på et
utdelingsark til hver elev.) Før elevene begynner å lese, kan det være bra å forklare
for klassen at ordet gjerninger i disse versene henviser til rettferdige gjerninger.

• Hvorfor tror du at tro uten gjerninger (eller rettferdige gjerninger) er “død”?

• Hva er eksempler på gjerninger som skulle ledsage oppriktig tro på Jesus
Kristus?

JESU KRIST I  FORSONING
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• Hvordan kunne du undervise om denne sammenhengen mellom tro og
rettferdige gjerninger til et femårig Primær-barn, slik at han eller hun kunne
forstå det?

Etter at elevene har fått tilstrekkelig tid, be en eller to grupper dele sine svar på det
første spørsmålet, og en eller to andre grupper dele sin innsikt på det andre
spørsmålet. Be deretter minst en gruppe undervise om sammenhengen mellom tro
og gjerninger som de ville gjort det til et lite barn.

Etter klassediskusjonen kan det være bra å dele ditt vitnesbyrd om den kraft som
ligger i å utøve tro på Frelseren gjennom våre rettferdige gjerninger.

Øvingsoppgave (20 minutter)
Les følgende situasjon til elevene:

En siste-dagers-hellig ung kvinne begynner å ta valg og handler på en måte som er
i strid med noen av Kirkens normer, også kyskhetsloven. Hun rettferdiggjør sine
gjerninger med å si at ingen er fullkommen og at hun fortsatt går i Kirken og til
Seminar og fremdeles har tro på Jesus Kristus.

Vis følgende spørsmål på tavlen, eller gi dem ut på et utdelingsark, og be
elevene diskutere dem i mindre grupper:

Handle i tro:

• Hvis denne unge kvinnen var din venn, hva ville du oppfordre henne til å gjøre for å utøve sin tro
på Jesus Kristus og hans evangelium?

Gransk begreper og spørsmål med et evig perspektiv:

• Hvilke sannheter om frelsesplanen og hvilken tro på Jesus Kristus kan du dele med henne for å
hjelpe henne å evaluere sine valg og gjerninger?

Søk ytterligere forståelse gjennom guddommelig utpekte kilder:

• Hvilke skriftsteder eller profetiske læresetninger kunne du dele for å hjelpe denne unge kvinnen å
forstå hva som menes med å vise sin tro på Jesus Kristus gjennom sin måte å leve på, og ved sine
gjerninger?

Bær vitnesbyrd om læren om at oppriktig tro på Jesus Kristus fører til handling og
uttrykkes ved måten vi lever på.

Kjenn læren – gjennomgang
Elevenes forståelse av Kjenn læren-skriftsteder vil øke når de lager sine egne
ledetråder om skriftstedene. Disse ledetråder kan omfatte spørsmål, nøkkelord,
antatte hendelser, eller tilleggsinformasjon. Be elevene arbeide sammen, som
klasse eller i små grupper, for å skrive ledetråder som peker mot bestemte Kjenn
læren-skriftsteder. (Det kan være bra å velge en gruppe skriftsteder som du ønsker
at elevene skal lære eller gjennomgå.) Be deretter elever om å lese sine ledetråder
for deg og resten av klassen etter tur. Gi ett poeng til den som gjetter riktig på et
Kjenn læren-skriftsted – du eller klassen.

JESU KRIST I  FORSONING

25



Gjenopprettelsen
Merk: Følgende Kjenn læren-aktiviteter kan gjøres i løpet av flere klasseperioder
eller i en enkelt klasseperiode.

Forstå læren (40 minutter)
Segment 1 (6 minutter)
Skriv følgende spørsmål på tavlen: Hvorfor var det nødvendig med en gjenopprettelse
av evangeliet? Be elevene slå opp Doktrinært emne 4, “Gjenopprettelsen”, i
Kjernedokument for Kjenn læren. Be en elev lese høyt delen “Frafall.” Be klassen følge
med, og se etter hva som skjedde etter korsfestelsen av Jesus Kristus og
apostlenes død.

• Hva skjedde etter korsfestelsen av Jesus Kristus og apostlenes død? (Hjelp
elevene å komme frem til følgende doktrinære sannhet: Det store frafall fant
sted da menneskene vendte seg bort fra evangeliets sannheter og Herren
tok bort prestedømmets myndighet og nøkler fra jorden.)

• Hva er noen av problemene beskrevet i delen vi nettopp leste, og som var en del
av Det store frafall?

Segment 2 (8 minutter)
Be elevene slå opp Doktrinært emne 4, “Gjenopprettelsen”, i Kjernedokument for
Kjenn læren. Be dem gjennomgå delen “Frafall” og repetere læresetningen de fant
tidligere om Det store frafall. Be dem så finne hvilket Kjenn læren-skriftsted som
støtter denne læresetningen.

Be elevene slå opp 2 Tessalonikerbrev 2:1-3. Overvei å be elevene markere dette
skriftstedet på en særegen måte slik at de lett vil kunne finne det igjen.

Forklar at apostelen Paulus skrev dette brevet for å berolige Kirkens medlemmer
som var urolige for at Det andre komme kanskje allerede hadde funnet sted, eller
snart skulle finne sted. Be en elev lese dette skriftstedet høyt. Be klassen følge med,
og se etter hva Paulus sa ville skje før Jesu Kirsti annet komme skulle finne sted.

• Hva sa Paulus ville skje før Det annet komme?

• Hva tror du Paulus mente med “først må frafallet komme” (2 Tessalonikerbrev
2:3)?

Om nødvendig, forklar at “frafallet” var Det store frafall som ville finne sted etter
Jesu Kristi apostlers død.

• Hvordan kan denne forklaringen ha hjulpet medlemmer av Kirken på
Paulus’ tid?

• Hvorfor er det viktig for oss idag å forstå at “frafallet” som ble forutsagt av
apostelen Paulus allerede har funnet sted?

Segment 3 (6 minutter)
For å hjelpe elevene å bedre forstå sannheten om at Det store frafall fant sted da
menneskene vendte seg bort fra evangeliets sannheter og Herren tok bort
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prestedømmets myndighet og nøkler fra jorden, kan du be en elev lese høyt
følgende uttalelse fra president Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum:

“Kirkens egentlige navn er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Det er
gjenopprettelsen av den opprinnelige Jesu Kristi Kirke. Da Han vandret på jorden,
organiserte han sin Kirke. Han kalte apostler, syttier og andre ledere som han ga
prestedømmets myndighet til å handle i hans navn [se Matteus 10:1; Lukas 6:13;
10:1; Efeserne 4:11–12]. Etter at Kristus og hans apostler døde, forandret
menneskene ordinansene og læren. Den opprinnelige Kirken og prestedømmet

gikk tapt. Etter den mørke middelalderen, og under ledelse av vår himmelske Fader, brakte Jesus
Kristus tilbake sin Kirke. Nå lever den igjen, gjenopprettet, og fungerer under hans
guddommelige rettledning [se L&p 1:30]” (“Spør misjonærene! De kan hjelpe deg!”
Ensign eller Liahona, nov. 2012, 18).

• Hvorfor var forsoningen nødvendig, ifølge president Nelson?

• Hvordan kan kunnskapen om Det store frafall hjelpe oss å verdsette
betydningen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige?

Segment 4 (8 minutter)
Be noen få elever lese høyt etter tur de første tre avsnittene under Doktrinært emne
4, “Gjenopprettelsen,” i Kjernedokument for Kjenn læren. Be klassen følge med for å
finne hendelser som frembragte gjenopprettelsen i de siste dager. Be elevene peke
på noen av de betydningsfulle hendelsene de oppdager.

Pek på følgende læresetning i første avsnitt: Profeter i fordums tid forutsa
gjenopprettelsen av evangeliet i de siste dager. Be elevene vurdere å skrive
denne sannheten i Skriftene sine ved siden av Kjenn læren-skriftstedet, Apostlenes
gjerninger 3:19-21.

• Hvorfor tror du Herren åpenbarte til sine profeter i fordums tid at det skulle bli
en gjenopprettelse i de siste dager, og befalte dem å profetere om dette?

Segment 5 (12 minutter)
Be elevene markere Apostlenes gjerninger 3:19–21 på en særegen måte som et
Kjenn læren-skriftsted. Forklar at apostlene Paulus og Johannes hadde helbredet en
mann som var lam, eller ikke i stand til å gå, ved templet i Jerusalem. Nyheten om
dette miraklet spredte seg raskt, og mange mennesker samlet seg, også noen som
nylig hadde fornektet Jesus Kristus. Be en elev lese skriftstedet høyt. Be klassen
følge med, og se etter hva apostelen Paulus sa at forsamlingen skulle gjøre.

• Hvilket budskap ga Peter til forsamlingen?

Det kan være nyttig å påpeke at setningen “for at husvalelsens tider kan komme fra
Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus”, i
vers 19-20 refererer til Jesu Kristi annet komme når “jorden vil bli fornyet og få sin
paradisiske herlighet” (Trosartiklene 1:10).

Forklar at ifølge Apostlenes gjerninger 3:21, profeterte Peter at Jesus Kristus ville bli
i himmelen “inntil de tider da alt… blir gjenopprettet.” Ordene “de tider da alt…
blir gjenopprettet” henspiller på evangeliets gjenopprettelse i de siste dager.
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• Hvem profeterte, i tillegg til Peter, ifølge vers 21, at det ville bli en gjengivelse av
evangeliet i de siste dager?

• Når begynte oppfyllelsen av Peters profeti? (Da Gud Faderen og Jesus Kristus
viste seg for Joseph Smith i Den hellige lund.)

Del ditt vitnesbyrd om at Herrens profeter i mange forskjellige tidsaldre har
profetert om den tid vi lever i og sett frem til gjenopprettelsen av evangeliet og
Herrens annet komme.

Øvingsoppgave (25 minutter)
Hjelp elevene å anvende de tre prinsippene i Skaff deg åndelig kunnskap når de
studerer gjenopprettelsen: Handle i tro, gransk prinsipper og spørsmål med et evig
perspektiv, og søk ytterligere forståelse gjennom guddommelig utpekte kilder.

Følgende aktivitet kan fullføres i en klasseperiode, eller fordeles ut over flere
klasseperioder, avhengig av din timeplan og elevenes behov.

Del klassen inn to og to, og gi hvert par en kopi av følgende instruksjoner.
(For å hjelpe elevene å forberede svar på spørsmålene om guddommelig

utpekte kilder, overvei å vise dem hvordan de kan finne skriftsteder og annen
informasjon om frafall og gjenopprettelsen i Veiledning til Skriftene eller Topical
Guide. Du kan også vise dem hvordan de kan finne taler fra Kirkens ledere om
disse emnene på LDS.org.)

Les følgende antatte hendelse sammen, og diskuter deretter spørsmålene etter hvert prinsipp. Vær
forberedt på å hjelpe vennen som er beskrevet i hendelsen å forstå hvordan han eller hun kan handle
i tro, granske prinsipper og spørsmål med et evig perspektiv, og søke ytterligere forståelse gjennom
guddommelige utpekte kilder. (Du vil senere få mulighet til å rollespille denne hendelsen med et
annet elevpar.)

Flere av vennene dine er ikke medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. En dag mens du
forteller om Joseph Smith og gjenopprettelsen av evangeliet, spør en av vennene dine, som er en
oppriktig kristen i et annet trossamfunn, “Hvorfor skulle det være nødvendig for Gud å vise seg for
Joseph Smith siden kristendommen allerede finnes i verden og mange mennesker tror på Bibelen?”

Søk ytterligere forståelse gjennom guddommelig utpekte kilder:

• Hvordan kunne du bruke de læresetningene og Kjenn læren-skriftstedene vi har studert til å
hjelpe vennen din å få ytterligere forståelse angående dette spørsmålet?

• I tillegg til Skriftene, hvilke andre guddommelige utpekte kilder kan du oppfordre vennen din å gå
til for å få større forståelse?

Gransk spørsmålet med et evig perspektiv:

• Med din venns tro på Gud og Jesus Kristus i tankene, hvordan kunne du hjelpe ham eller henne å
finne svar på spørsmålet fra sitt ståsted om det de vet om hvordan Guds barn har vendt seg fra
sannheten andre ganger tidligere? (For eksempel kunne du nevne hvordan menneskene vendte
seg bort fra profetenes læresetninger slik som med Noah og Moses.)

• Hvordan kunne du oppmuntre vennen din til å overveie det han eller hun vet og tror om Gud og
hans ønske om å undervise sine barn, mens han eller hun leter etter svar på spørsmålet?

Handle i tro:

• På hvilke måter kunne vennen din utøve tro på Gud for å lære sannhet?

GJENOPPRETTELSEN
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• Hva kunne du be eller oppfordre vennen din til å gjøre som ville styrke hans eller hennes tro?

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, organiserer du klassen slik at hvert elevpar
arbeider sammen med et annet par. Be et elevpar være vennen med spørsmålet og
det andre paret om å svare i henhold til det de diskuterte når de brukte de tre
prinsippene. Så snart et par har hatt mulighet til å svare, ber du parene bytte roller.

Overvei å be flere elever dele med de andre noe de har lært eller følt i diskusjonen
og rollespillet. Avslutt med å gi noen elever anledning til å dele sitt vitnesbyrd om
evangeliets gjengivelse i de siste dager gjennom profeten Joseph Smith.

Kjenn læren – gjennomgang
Gjennomgå Kjenn læren-skriftsteder med elever i påfølgende klasseperioder for å
hjelpe dem å huske dem og bli i stand til å bruke dem. Se etter muligheter til å
gjennomgå disse skriftstedene i løpet av skoleåret. Du kan gjerne bruke følgende
aktivitet:

Del ut blanke kort eller papirlapper til elevene. Be elevene velge flere av Kjenn
læren-skriftstedene de har studert så langt i år og skrive ned en
skriftstedhenvisning på hvert kort. På den andre siden av kortet ber du elever skrive
nøkkelord eller en annen ledetråd som kan være nyttig for å finne skriftstedet.
(Nøkkelord for Kjenn læren-skriftsteder finnes på Kjenn læren-bokmerket.)

Del klassen i grupper på to eller tre elever. Be elevene bruke kortene de har laget
for å prøve den andre eleven eller elevene på sin gruppe. Elever kan vise siden av
kortet med henvisningen på, og be de andre elevene om å identifisere skriftstedet,
eller de kan vise nøkkelordene og be de andre elevene identifisere boken og
kapitlet, og kanskje verset eller versene, der Kjenn læren-skriftstedet finnes.

På slutten av aktiviteten kan det være bra å gi en muntlig eller skriftlig prøve, slik at
elevene kan finne hvilke skriftstedhenvisninger for Kjenn læren-skriftstedene som
passer sammen med nøkkelordene deres.

GJENOPPRETTELSEN
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Profeter og åpenbaring
Merk: Følgende Kjenn læren-aktiviteter kan gjøres i løpet av flere klasseperioder
eller i en enkelt klasseperiode.

Forstå læren (50 minutter)
Segment 5 (10 minutter)
Gjennomgå.sammen med eleveneEfeserne 2:19-20 og følgende lære: Under sitt
jordiske virke og på nytt i vår tid, organiserte Herren sin kirke bygget på profeters
og apostlers grunnvoll.

Understrek ordene “viktigste hjørnesten” i vers 20. Forklar at som den viktigste
hjørnesten fortsetter Jesus Kristus å lede og styre sin kirke gjennom sine profeter og
apostler. Han åpenbarer lover for alle Guds barn, og styrer sin Kirke gjennom disse
ordinerte tjenerne. Guds lover innbefatter læresetninger, prinsipper, bud,
ordinanser og pakter, i tillegg til Kirkens regler og retningslinjer som han åpenbarer
gjennom sine profeter.

Skriv følgende på tavlen:

1. Evige lover

2. Lover knyttet til prestedømsledelse og Kirkens lederskap.

Forklar at noen lover som Herren åpenbarer, er evige, slik som lovene forbundet
med frelsesplanen. Disse lovene forandres ikke. Herren vil imidlertid fra tid til
annen kunne understreke visse evige lover på grunn av sosiale forandringer og
øvrige behov i hans kirke eller i verden. Skriv forandres ikke ved siden av “evige
lover” på tavlen.

Påpek at det også er lover i Kirken som vil kunne endres av Herren gjennom hans
profeter. Disse innbefatter lover som rettleder prestedømmets administrering av
evangeliet og dets ordinanser, og er knyttet til ledelsen av Herrens kirke og Hans
folk. Noen av disse lovene kan også bli referert til som Kirkens retningslinjer og
praksis. Siden profeter og apostler søker Herrens inspirasjon og sitter sammen i
råd, vil de kunne foreta tilpasninger til disse lovene i henhold til Herrens vilje.
Disse forandringene tillater Kirken å ekspandere på en styrt og kontrollert måte
over hele verden, og dermed gjøre seg kjent med og sette seg inn i varierende og
eksisterende forhold og behov. Skriv kan endres ved siden av “Lover som gjelder
prestedømmets og Kirkens administrasjon” på tavlen.

For å hjelpe elevene å forstå forskjellen mellom evige lover og lover som gjelder
prestedømmets administrasjon og Kirkens drift, les følgende eksempler høyt, og
spør elevene hvilke de tror blir illustrert:

1. Frem til tiåret 1970 ble syttis quorum organisert i staver over hele Kirken, og
menn som ble ordinert til en syttis embede, virket i sine lokale områder. Midt
på 70-tallet omorganiserte og utvidet president Spencer W. Kimball De syttis
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første quorum som et quorum av generalautoriteter. (Lov om prestedømsledelse
og Kirkens lederskap.)

2. Tro og omvendelse er nødvendig for oss så vi kan gå fremover på vår vei til å bli
lik vår himmelske Fader. (Evig lov.)

3. På 1990-tallet utjevnet og likestilte Kirken det månedlige bidrag fastsatt for
service-tilknyttede utgifter hos enslige fulltidsmisjonærer, uansett hvor de var
kalt til å virke. Tidligere varierte de beløp misjonærene betalte basert på
levekostnadene i det området de var kalt til å virke i. (Lov om
prestedømsledelse og Kirkens lederskap.

La nå elevene bli inndelt i små grupper eller i par, og gi hver elev en kopi
av følgende arbeidsark. Be dem å samarbeide for å fullføre

forholdsaktiviteten.

For hvert tilfelle, identifiser hvorvidt det er et eksempel på (A) evige lover (som ikke endres), eller (B)
lover knyttet til prestedømsledelse og Kirkens lederskap (som kan endres).

_____ 1. For alle som er tilregnelige, kreves dåp ved nedsenkning og bekreftelse for å tre inn i
Guds rike.

_____2. Under Moseloven ble bare menn som tilhørte Levi stamme, ordinert til Det aronske
prestedømme.

_____ 3. Før 1896 ble månedlige faste- og vitnesbyrdsmøter avholdt på torsdager istedenfor
søndager.

_____4. Fra midt på 1800-tallet til 1978, ble menn av svart afrikansk avstamning ikke ordinert til
prestedømmet.

_____ 5. Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum understreket på ny sannheter
forbundet med ekteskap og familie da de utgav “Familien: En erklæring til Verden” i 1995.

_____ 6. I 2012 kunngjorde president Thomas S. Monson at minimumsalder for fulltidstjeneste
ville bli 18 år for unge menn, og 19 år for unge kvinner.

_____7. I 2015 anmodet Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum Kirkens
medlemmer om å gi tilbørlig overholdelse av sabbatsdagen høyere prioritet.

La klassen korrigere arbeidsarket slik at dere kan besvare spørsmålene eller gi
ytterligere forklaringer, og inviter elevene til å dele andre eksempler på disse to
kategoriene av lover som de kan komme på. (Svarene finnes på slutten av
lære-erfaringen.)

• Hvordan vil forståelse av forskjellene mellom evige lover, som ikke forandres,
og lover knyttet til prestedømsledelse og Kirkens administrasjon, som vil kunne
endres, hjelpe oss å forstå behovet for profeter som kan erklære Herrens vilje?

Segment 6 (5 minutter)
Gjennomgå.sammen med eleveneEfeserne 2:19-20 og følgende lære: Under sitt
jordiske virke og på nytt i vår tid, organiserte Herren sin kirke bygget på profeters
og apostlers grunnvoll.

Minn elevene om hva som ble tatt opp i det foregående segmentet: evige lover, som
ikke endres, og lover forbundet med prestedømsledelse og Kirkens administrasjon,
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som Herrens profeter vil kunne forandre når de sitter i råd sammen og søker
Herrens veiledning.

Be en elev lese høyt følgende uttalelse av eldste Russell M. Nelson i De tolv
apostlers quorum. Be klassen om å lytte etter detaljer for hvordan profeter søker
veiledning og åpenbaring fra Herren.

“Vi oppholder 15 menn som er ordinert som profeter, seere og åpenbarere. Når et
tornefullt problem oppstår – og det virker som om de blir mer tornefulle for hver
dag – kjemper disse 15 mennene med saken, prøver å se alle konsekvenser av
forskjellige løsninger, og de søker flittig å høre Herrens røst. Etter å ha fastet,
bedt, studert, grunnet og rådført meg med mine brødre om tungtveiende saker, er
det ikke uvanlig for meg å bli vekket om natten av ytterligere tilskyndelser rundt

problemstillinger som vi er opptatt av. Og mine brødre opplever det samme.

Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum rådfører seg med hverandre og deler alt
som Herren har ledet oss til å forstå og føle, individuelt og kollektivt. Og så ser vi Herren påvirke
Kirkens president til å erklære Herrens vilje.

Denne profetiske prosessen ble fulgt i 2012 med endringen i minstealder for misjonærer, og igjen
med de nyeste tilføyelsene i Kirkens håndbok som følge av legaliseringen av likekjønnet ekteskap
i noen land. Fylt av medfølelse med alle, og spesielt med barna, kjempet vi lenge for å forstå
Herrens vilje i denne saken. Mens vi hele tiden hadde Guds frelsesplan og hans håp om evig liv
for hvert av sine barn i tankene, vurderte vi utallige variasjoner og kombinasjoner av mulige
scenarier som kan oppstå. Vi møttes gjentatte ganger i templet i faste og bønn og søkte
ytterligere veiledning og inspirasjon. Og så, da Herren inspirerte sin profet, president Thomas S.
Monson, til å erklære Herrens sinn og vilje, følte hver enkelt av oss i dette hellige øyeblikket en
åndelig bekreftelse. Det var vårt privilegium som apostler å støtte det som hadde blitt åpenbart
til president Monson. Åpenbaring fra Herren til hans tjenere er en hellig prosess, og slik er også
ditt privilegium når det gjelder å motta personlig åpenbaring” (“Becoming True Millenials”
(Worldwide Devotional for Young Adults, Jan.10, 2016],broadcasts.lds.org).

• Hva lærte du om prosessen som profeter og apostler gjennomgår for å motta
åpenbaring i sin ledelse av Kirken?

• Hvordan kan denne kunnskapen om hvordan profeter forbereder seg til å motta
åpenbaring, hjelpe oss når vi kan ha spørsmål vedrørende læresetninger og
fremgangsmåter i Kirken? (Vi kan vite at profetene omhyggelig har søkt og
mottatt Herrens vilje, og vi kan følge deres eksempel for å berede vårt hjerte til
å motta bekreftende åpenbaring.)

Inviter elevene til å tenke nøye over hva som har hjulpet dem til å vite at profeter er
kalt av Gud for å forkynne Hans ord og lede Hans kirke. Be noen elever fortelle
resten av klassen om sine opplevelser. Du kan også godt fortelle om en erfaring du
selv har hatt.

Øvingsoppgaver (45-60 minutter)
Hjelp elevene å anvende de tre prinsippene i “Skaff deg åndelig kunnskap” når de
studerer det doktrinære emnet “Profeter og åpenbaring”: Handle i tro, gransk
prinsipper og spørsmål med et evig perspektiv, og søk ytterligere forståelse
gjennom guddommelig utpekte kilder.
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Øvingene i denne delen kan gjøres i den samme klasseperioden, eller i andre
klasseperioder, avhengig av din timeplan og elevenes behov.

Øvingsoppgave 2 (10-15 minutter)
Skriv følgende tre prinsipper på tavlen:

• Be i tro.

• Gransk begreper og spørsmål med et evig perspektiv.

• Søk ytterligere forståelse gjennom guddommelig utpekte kilder.

Les høyt følgende situasjon for klassen:

Du har en venn i ditt quorum eller i klassen som har begynt å hoppe over GUF og
søndagens møter i kirken. Du bestemmer deg for å snakke med ham eller henne
om det. Vennen din svarer, “Jeg har begynt å lure på hvorfor det er nødvendig å gå i
en spesiell kirke. Det finnes mange gode mennesker på jorden som ikke går i noen
kirke, og i hvert fall ikke i vår. Jeg tror at så lenge de lever et godt liv og behandler
andre godt, vil de fortsatt komme til himmelen.”

• Hvilke poeng i læren om profeter og åpenbaring kan hjelpe vennen din å forstå
hvor viktig det er å trofast delta på Kirkens møter?

• Hva kan du gjøre for å hjelpe vennen din å handle i tro, granske prinsipper og
spørsmål med et evig perspektiv, og søke ytterligere forståelse gjennom
guddommelig utpekte kilder, for å få ytterligere forståelse av hvor viktig det er å
delta på Kirkens møter?

Øvingsoppgave 3 (15-20 minutter)
Merk: Denne praksis-øvelsen har til hensikt å hjelpe elevene anvende det de
studerte i del 5 og 6 av “Forstå læren”-seksjonen.

Minn elevene om prinsippene for å skaffe seg åndelig kunnskap: Handle i tro,
gransk prinsipper og spørsmål med et evig perspektiv, og søk ytterligere forståelse
gjennom guddommelig utpekte kilder. (Du kan gjerne skrive disse henvisningene
på tavlen.)

Les høyt følgende situasjon:

Under en familiemiddag ga din onkel uttrykk for sin oppfatning om at så snart det
ble anvendt tilstrekkelig sosialt press, ville Kirkens nåværende holdning vedrørende
et aktuelt sosialt problem, komme til å endre seg. Til støtte for sin oppfatning
nevnte han at Kirken endret sitt syn på praksisen med flergifte, og at den nå tillater
medlemmer av svart afrikansk avstamning å inneha prestedømmet og motta
tempelordinanser. Andre familiemedlemmer ga uttrykk for andre syn på dette.
Etter denne diskusjonen har du lurt på om onkelen din har rett, og du har tenkt
mye på dette spørsmålet: Hvorfor virker det som om Kirken noen ganger gir etter for
sosialt press når den skifter standpunkt? (Skriv dette spørsmålet på tavlen.)

PROFETER OG ÅPENBARING
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For å hjelpe elevene å anvende prinsippene for å tilegne seg åndelig
kunnskap, i tillegg til læren forkynt i Efeserne 2:19-20, gi hver elev et

eksemplar av følgende utdelingsark, og be elevene skrive svarene sine på
spørsmålene.

Handle i tro:

• Hva vet du allerede nå om profeter og hvordan de søker åpenbaring?

• Hva slags opplevelser har du hatt som har bekreftet for deg at Herren leder sin Kirke gjennom
åpenbaring?

Gransk begreper og spørsmål med et evig perspektiv:

• Hvordan vil du kunne tilpasse spørsmålet på tavlen for å se det i Jesu Kristi evangeliums
perspektiv, og i frelsesplanen?

• Hvilke grunner kan det være for at Jesus Kristus gjør forandringer, gjennom sine profeter, når det
gjelder Kirkens fremgangsmåter og praksis?

Søk ytterligere forståelse gjennom guddommelig utpekte kilder:

• Hva er noen guddommelig utvalgte kilder du kan benytte deg av for å finne informasjon om
hvordan endringer ble gjort i praksisen med flergifte, og med praksisen ved å holde tilbake
prestedømsordinasjoner og tempelordinanser for medlemmer av svart afrikansk avstamning?

Hvis elevene trenger hjelp med å finne guddommelig utpekte kilder, vurder å
henvise dem til følgende kilder:

• Offisiell erklæring 1 (inkludert introduksjonen til 2013-utgaven av Skriftene)

• “The Manifesto and the End of Plural Marriage,” Gospel Topics, lds.org/topics).

• Offisiell erklæring 2 (inkludert introduksjonen til 2013-utgaven av Skriftene)

• “Race and the Church: All Are Alike unto God” (mormonnewsroom.org)

• “Race and the Priesthood” (topics.lds.org)

• “Elder Dallin H. Oaks’ Reaction to Priesthood Revelation”
(mormonnewsroom.org)

Inviter noen få elever til å fortelle klassen hva de skrev. Hvis tiden tillater det, kan
du vurdere å be elevene gå sammen to og to, og rollespille hvordan de kunne svare
hvis dette spørsmålet dukket opp igjen.

Svar på utdelingsaktiviteten: (1) A; (2) B; (3) B; (4) B; (5) A; (6) B; (7) A.
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Prestedømmet og
prestedømsnøkler
Merk: Følgende Kjenn læren-aktiviteter kan gjøres i løpet av flere klasseperioder
eller i en enkelt klasseperiode.

Forstå læren (20 minutter)
Segment 1 (7 minutter)
Hold opp en nøkkel eller tegn et bilde av en nøkkel på tavlen, og be elevene
beskrive hva den brukes til. Forklar at Herren har brukt analogien om nøkler for å
hjelpe oss å forstå hvordan han leder og styrer sitt prestedømme og sitt arbeid
på jorden.

Be noen få elever lese høyt etter tur Doktrinært emne 6, “Prestedømmet og
prestedømsnøkler”, i Kjernedokument for Kjenn læren. Be klassen følge med mens de
ser etter læremessige uttalelser som hjelper dem å forstå hva prestedømsnøkler er,
og hvordan de er knyttet til prestedømmets kraft.

• Hvordan defineres prestedømmet?

• Hvilke læremessige uttalelser fant du som avklarer hva prestedømsnøkler er?
(Elevene vil kanskje ønske å diskutere noen få læremessige uttalelser ut fra det
de har lest) Så snart de har svart, be dem markere følgende læresetninger i det
tredje avsnittet: Prestedømmets nøkler er retten til å presidere, eller det er
den fullmakt som Gud gir menneskene til å styre og lede Guds
prestedømme på jorden.)

For å hjelpe elevene å forstå denne læresetningen bedre, be dem bruke det de har
markert i dette doktrinære emnet mens de diskuterer følgende spørsmål:

• Hvilken forbindelse ser du mellom prestedømsnøkler og ordinanser?

• Hvilke prestedømsordinanser må utføres med godkjennelse fra dem som bærer
de riktige prestedømsnøklene?

Hjelp elevene å forstå at frelsende ordinanser (inkludert dåp, bekreftelse,
ordinasjon til Det melkisedekske prestedømme [for menn], tempelbegavelsen, og
tempelbesegling) krever godkjennelse fra en prestedømsleder som innehar de
riktige prestedømsnøklene eller som fungerer under ledelse av en person som
bærer disse nøklene (se også Doktrinært emne 7, “Ordinanser og pakter,” i
Kjernedokument for Doktrinær mestring). Denne godkjennelsen kreves også for
navngivning og velsignelse av et barn, innvielse av en grav, en patriarkalsk
velsignelse og klargjøring, velsignelse og utdeling av nadverden. Bærere av Det
melkisedekske prestedømme kan innvie olje, salve syke, gi en fars velsignelse og gi
andre velsignelser til trøst og råd uten først å be en prestedømsleder om
godkjennelse.

• Hva er forbindelsen mellom kall i Kirken, både for menn og kvinner, og
prestedømmets nøkler?

35



Segment 2 (7 minutter)
Gå gjennom følgende læresetning sammen med elevene: Prestedømmets nøkler er
retten til å presidere, eller det er den fullmakt som Gud gir menneskene til å styre
og lede Guds prestedømme på jorden. For å hjelpe elevene å utdype sin forståelse
av denne sannheten, be dem forestille seg at de ble gitt et kjøretøy som måtte ha en
nøkkel for å starte, uten at de fikk nøkkelen.

• Hvorfor ville du trenge en nøkkel hvis du allerede hadde tilgang til kjøretøyet?
(Selv om de hadde tilgang til kjøretøyet, kreves det en nøkkel for å starte
tenningen og få kjøretøyet til å fungere.)

• Hvordan kan denne analogien sammenlignes med hvordan prestedømsnøkler
er nødvendig for å lede prestedømmets arbeid og Guds rike på jorden?

Vis eller del ut kopier av følgende redegjørelse om prestedømsnøkler av president
Russell M. Nelson i De tolv apostlers quorum. Be en elev lese president Nelsons
redegjørelse høyt. Be klassen følge med, og se etter hvordan president Nelson
forklarte prestedømsnøkler.

“Nøkler er viktige og verdifulle. De fleste av oss har med oss nøkler i lommene
eller veskene våre overalt. Andre nøkler er ikke bare viktige og verdifulle, de er
dyrebare, kraftfulle og usynlige! De er av evig betydning. Dette er prestedømmets
nøkler …

‘Prestedømmet er Guds kraft og myndighet delegert til menneskene på jorden for
å handle i alle ting som angår menneskehetens frelse. Myndigheten til å lede

dette arbeidet utgjør prestedømmets nøkler’ [Læresetninger fra Kirkens presidenter – Joseph F.
Smith (1998), 141]. Vi skjelner mellom å ha prestedømmet og det å ha prestedømmets nøkler.
Når en person blir gitt nøkler, mottar han ikke ytterligere prestedømme. Det han har, er rett til å
lede prestedømmets arbeid.” (“Prestedømmets nøkler,” Liahona, okt. 2005).

• Hva lærte du av president Nelsons redegjørelse som hjelper deg å bedre forstå
prestedømmets nøkler?

Be elevene lese stille det fjerde avsnittet i Doktrinært emne 6, “Prestedømmet og
prestedømsnøkler”, i Kjernedokument for Kjenn læren. Be dem se etter eksempler på
personer som bærer prestedømsnøkler. Be elevene fortelle hva de kommer frem til.

• Hvordan har ditt liv blitt velsignet ved at noen brukte prestedømsnøkler?

Segment 3 (6 minutter)
Skriv Matteus 16:15-19 på tavlen, og forklar at dette er et Kjenn læren-skriftsted
som lærer oss om prestedømsnøkler. Be elevene markere dette skriftstedet på en
særegen måte som viser at det er et Kjenn læren-skriftsted. Oppfordre dem til å
overveie å skrive nøkkelord i margen på Skriftene sine som vil hjelpe dem å huske
læresetningene i dette skriftstedet som omhandler prestedømsnøkler.

Forklar at Frelseren en gang spurte apostlene sine hvem de trodde han var. Som
svar på dette vitnet Peter om at han visste at Jesus var Guds Sønn. Jesus erklærte da
at han ville gi Peter nøklene til sitt rike. Be noen få elever lese høyt etter tur fra
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Matteus16:15-19. Be klassen følge med, og se etter hva Jesus fortalte Peter om
prestedømsnøkler.

• I følge vers 19, hva sa Frelseren at Peter ville ha kraft til å gjøre etter å ha mottatt
nøklene til riket, eller prestedømsnøklene? (Binde og løse på jorden og i
himmelen. Dette betyr at gjerninger slik som ordinanser utført med disse
prestedømsnøklene er gyldige og i kraft i jordelivet og i evigheten, inkludert
sammenføyningen, eller beseglingen, av familier i templene.)

• Hvordan kunne du bruke denne læremessige uttalelsen for å hjelpe noen å
forstå hvor viktig det er med den myndighet profetene og apostlene bærer idag
for å lede Guds verk?

Merk: Det vil være nødvendig å gjennomgå Kjenn læren-skriftsteder med elevene
de påfølgende dagene for å hjelpe dem å huske og bli istand til å bruke dem. Se
etter muligheter til å gjennomgå disse og andre Kjenn læren-skriftsteder gjennom
skoleåret.

Øvingsoppgave (25-30 minutter)
Hjelp elevene å øve på anvendelse av de tre prinsippene i Skaff deg åndelig
kunnskap med henblikk på Doktrinært emne 6, “Prestedømmet og
prestedømsnøkler”, i Kjernedokument for Kjenn læren. Det kan være bra å skrive
disse spørsmålene på tavlen før øvingsoppgaven begynner:

• Be i tro.

• Gransk begreper og spørsmål med et evig perspektiv.

• Søk ytterligere forståelse gjennom guddommelig utpekte kilder.

Del klassen i tre grupper, og gi elevene i hver gruppe kopier av
utdelingsarket som samsvarer med deres gruppenummer. Gi hver gruppe

8-10 minutter på å diskutere den antatte hendelsen på utdelingsarket. Forklar at
etterfulgt av gruppediskusjonen, vil hver enkelt elev få muligheten til å øve på å
svare på sitt tildelte spørsmål sammen med elever fra de andre to gruppene.

Gruppe 1
Les følgende antatte hendelse sammen som gruppe:

Du er på misjon, og du og ledsageren din underviser en undersøker om hvor viktig det er å bli døpt.
Når du inviterer undersøkeren til å bli døpt, svarer hun med å spørre, “Hvorfor trenger jeg å bli døpt
på nytt igjen? Jeg har allerede blitt døpt i min kirke.”

Diskuter hvordan du kan hjelpe undersøkeren ved å bruke prinsippene og spørsmålene skissert
nedenfor:

Handle i tro:

• Hva kunne undersøkeren gjøre for å handle i tro mens hun søker å forstå hvorfor hun trenger å bli
døpt med prestedømmets myndighet og under ledelse av en som bærer prestedømsnøkler?
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Gransk begreper og spørsmål med et evig perspektiv:

• Hvordan hjelper en forståelse av prestedømmet og prestedømsnøkler til med å se undersøkerens
spørsmål i et nytt lys?

Søk ytterligere forståelse gjennom guddommelig utpekte kilder:

• Hvordan kunne læresetningen som forkynnes i Matteus 16:15-19 hjelpe undersøkeren å finne
svar på sitt spørsmål?

• Finnes det andre Skrifter som kunne hjelpe undersøkeren å forstå hvorfor hun trenger å bli døpt
med riktig myndighet?

Gruppe 2
Les følgende antatte hendelse sammen som gruppe:

En venn forteller deg i fortrolighet at han har begått noen alvorlige synder som innbefatter
kyskhetsloven, og at han prøver å omvende seg. I ditt studium av Skriftene, har du lært at biskopen
eller grenspresidenten i hver menighet eller gren av Kirken bærer nøklene til Det aronske
prestedømme, som inkluderer nøklene til “omvendelsens evangelium” (L&p 13:1).

Du oppfordrer vennen din til å snakke med biskopen, men han svarer, “Jeg skjønner ikke hvorfor jeg
trenger å snakke med biskopen. Jeg vet at jeg må bekjenne hva jeg har gjort, men jeg har allerede
bekjent til Herren. Jeg har bedt om tilgivelse og har endret min oppførsel. Jeg har tatt del i
nadverden. Hvorfor må jeg gå til biskopen for å få Herrens tilgivelse? Er ikke dette mellom meg og
Herren?”

Diskuter hvordan du kan svare vennen din ved å bruke prinsippene og spørsmålene skissert nedenfor:

Handle i tro:

• Hva kunne vennen din gjøre for å utøve og styrke sin tro på Frelseren og på de
prestedømsnøklene han har overdratt til sine bemyndigede tjenere?

Gransk begreper og spørsmål med et evig perspektiv:

• Hvordan kan en forståelse av de prestedømsnøklene som bæres av biskopen hjelpe deg å svare
på din venns spørsmål?

Søk ytterligere forståelse gjennom guddommelig utpekte kilder:

• Hvordan kunne Frelserens ord i Matteus 16:19 hjelpe vennen din å forstå hvordan
prestedømsnøklene som bæres av biskopen er knyttet til de evige velsignelsene som er
tilgjengelig for ham, inkludert tilgivelse av synd?

• Hvilke andre guddommelig utpekte kilder kunne vennen din gå til for å få ytterligere forståelse?

Gruppe 3
Les følgende antatte hendelse sammen som gruppe:

Mens du er på ferie sammen med storfamilien i en uke, diskuterer familien om dere skal finne en
menighet eller en gren dere kan delta i på søndag. Søskenbarnet ditt, som er prest i Det aronske
prestedømme, snur seg mot deg og sier, “Hvorfor kan vi ikke bare avholde vårt eget nadverdsmøte?
Jeg er prest og kan velsigne og dele ut nadverden, og du og noen andre familiemedlemmer kan holde
bønn og taler.”
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Diskuter hvordan du kan svare på forslaget hans ved å bruke prinsippene og spørsmålene skissert
nedenfor:

Handle i tro:

• Hvordan kunne familien din vise tro på den myndighet de som bærer prestedømsnøkler til å lede
prestedømsarbeidet har, når de planlegger hvordan de kan ta del i nadverden mens de er
på ferie?

Gransk begreper og spørsmål med et evig perspektiv:

• Hvordan hjelper en forståelse av læren om prestedømsnøkler til med å få klarhet i når en
prestedømsbærer kan utføre en ordinans, slik som forrettelse av nadverden?

Søk ytterligere forståelse gjennom guddommelig utpekte kilder:

• Hvilke gudommelig utpekte kilder kunne du gå til for å få ytterligere forståelse om når en
prestedømsbærer er bemyndiget til å utføre en prestedømsordinans?

Hvis elever trenger hjelp med å finne guddommelig utpekte kilder tilhørende
spørsmålene i deres tildelte hendelse, overvei å be dem lete i følgende kilder:

Gruppe 1: Lære og pakter 22:2–4.

Gruppe 2: Mosiah 26:12–15, 29–31; Eldste C. Scott Grow, “Hvorfor og hva trenger
jeg å bekjenne til min biskop?” New Era, okt. 2013, 28–30; eller Liahona, okt.
2013, 58–60.

Gruppe 3: “Prestedømsordinanser og velsignelser,” Håndbok 2: Administrering av
Kirken (2010), 20.1, LDS.org; Eldste Dallin H. Oaks, “Prestedømmets nøkler og
myndighet,” Ensign eller Liahona, mai 2014, 49–52.

Etter at hver gruppe har diskutert sin tildelte hendelse og hvordan de kan svare,
plasserer du elevene i grupper på tre, bestående av en elev fra gruppe 1, en fra
gruppe 2, og en fra gruppe 3. Be hver elev lese hans eller hennes tildelte hendelse
til elevene i gruppen og rollespill deretter hvordan han eller hun kunne ha svart på
spørsmålet.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid, kan du be noen få av dem om å dele sine
tanker og vitnesbyrd angående velsignelsene som kommer ved å bli ledet av de
som bærer prestedømsnøkler.

Kjenn læren – gjennomgang
For å hjelpe elevene å huske hvor Kjenn læren-skriftstedene de har lært så langt i
kurset er, ber du hver elev tegne et 4 x 4 rutenett på et stykke papir. Be dem
nummerere hver rad fra topp til bunn og skrive bokstavene A, B, C, og D over
kolonnene.

A B C D

1

2

3
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Gjennomgå Kjenn læren-skriftstedene de har lært så langt i kurset. Be dem så om å
skrive 16 Kjenn læren-skriftstedhenvisninger tilfeldig rundt om, en i hver rute.
(Hvis elevene har lært færre enn 16 skriftsteder, kan de skrive noen av skriftstedene
mer enn en gang. Hvis de har lært flere enn 16, kan de legge til flere rader eller
kolonner til rutenettet etter behov.)

Les en del av et Kjenn læren-skriftstedet høyt mens hver elev setter en finger på
henvisningen på rutenettet deres som han eller hun tror samsvarer med
skriftstedet. Når du er ferdig å lese, si henvisningen høyt slik at elevene kan
kontrollere sine svar. Hvis de peker på riktig henvisning, la dem markere det med
en X.

Når en elev har markert fire ruter i en rad i en hvilken som helst retning, skulle han
eller hun rope ut “Kjenn læren.” Du kan fortsette inntil alle har fått fire på rad eller
inntil alle elevene har markert alle rutene sine.
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Ordinanser og pakter
Merk: Følgende Kjenn læren-aktiviteter kan gjøres i løpet av flere klasseperioder
eller i en enkelt klasseperiode.

Forstå læren (20 minutter)
Segment 1 (10 minutter)
Skriv ordene Ordinanser og Pakter på tavlen. Be elevene forklare hvordan de ville
definere hvert av disse ordene for noen som ikke kjenner så godt til dem.

Be flere elever lese høyt etter tur avsnittene under Doktrinært emne 7, “Ordinanser
og pakter” i Kjernedokument for Kjenn læren. Be elevene følge med og markere ord
eller uttrykk som hjelper dem å bedre forstå hva ordinanser og pakter er.

Når de har fått tilstrekkelig tid, ber du noen av elevene fortelle hva de har markert.
Overvei å stille følgende spørsmål:

• Hva er en frelsende ordinans?

• Hvilke frelsende ordinanser i evangeliet har du mottatt?

• Hva lærer dette doktrinære emnet om hvorfor dåp er nødvendig? (Be elevene
markere følgende sannhet i deres egen kopi av Kjernedokument for Kjenn læren:
Dåpen er nødvendig for å bli medlem av Jesu Kristi Kirke og for å komme
inn i det celestiale rike.)

• Hvorfor tror du dåpen er nødvendig for å bli medlem av Jesu Kristi Kirke og for
å komme inn i det celestiale rike?

Be elevene reflektere et øyeblikk over da de ble døpt og bekreftet som medlem av
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Be noen elever fortelle hvor de ble døpt,
hvem som døpte dem, og andre tilskyndelser eller følelser de ønsker å dele om sin
opplevelse.

Segment 2 (10 minutter)
Gjennomgå, sammen med elevene, følgende læresetning i det doktrinære emnet
“Ordinanser og pakter” i Kjernedokument for Doktrinær mestring: Dåpen er
nødvendig for å bli medlem av Jesu Kristi Kirke og for å komme inn i det
celestiale rike.

• Hvilke skriftsteder i Det nye testamente støtter denne læren?

Be elevene slå opp i Johannes 3:5. Du kan gjerne foreslå at elevene markerer dette
Kjenn læren-skriftstedet på en særegen måte slik at de lett vil kunne finne det
igjen. Forklar at Johannes 3 inneholder Frelserens undervisning av en fariseer ved
navn Nikodemus som ønsket å lære mer om evangeliet.

Be en elev lese Johannes 3:5 høyt. Be resten av klassen følge med, og se etter hva
Frelseren sa er nødvendig for å kunne komme inn i Guds rike.

• Hva sa Frelseren er nødvendig for å kunne komme inn i Guds rike?

• Hvilken frelsende ordinans refererer “født av vann” til?
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• Hvilken frelsende ordinans refererer “født… av Ånd” til?

• Hvordan har det å bli døpt hjulpet deg i din innsats med å bli verdig til å
komme inn i det celestiale rike og igjen bo sammen med din himmelske Fader?

Øvingsoppgave (10 minutter)
Minn elevene på de tre prinsippene under delen “Skaff deg åndelig kunnskap” i
Kjernedokument for Kjenn læren, og skriv dem på tavlen:

• Handle i tro.

• Gransk begreper og spørsmål med et evig perspektiv.

• Søk ytterligere forståelse gjennom guddommelig utpekte kilder.

For å hjelpe elevene å praktisere disse prinsippene i henhold til spørsmål
vedrørende emnet “Ordinanser og pakter,” les følgende antatte hendelse høyt:

En av vennene dine er interessert i å lære mer om Kirken og får undervisning av
misjonærene. Hun har lest deler av Mormons bok, deltatt på Kirkens møter noen få
ganger, og har uttrykt tro på det gjengitte evangelium. Mens dere går hjemover
etter en misjonærleksjon en dag sier hun, “Jeg tror på det som misjonærene
forteller, men kan jeg ikke være en god person og en god kristen uten å bli døpt i
en spesiell kirke?”

• På hvilke måter kan du be henne handle i tro mens hun overveier innbydelsen
til å bli døpt?

• Hvordan kan du hjelpe henne å se på spørsmålet om dåp i et evig perspektiv?
Hvilke sannheter om frelsesplanen og Jesu Kristi evangelium kan du dele med
henne for å hjelpe henne å forstå den evige betydningen av ordinansen dåp?

• Hva kan du gjøre for å hjelpe henne å søke ytterligere forståelse gjennom
guddommelig utpekte kilder?

• Hvordan kunne du bruke Johannes 3:5 til å hjelpe henne?

Gi elevene noen få minutter til å lete i Emneregisteret, Veiledning til Skriftene,
Bible Dictionary, eller Gospel Topics (på lds.org/topics) etter “Dåp,” og se etter
ytterligere informasjon eller skriftsteder som kan hjelpe deres venn med hennes
spørsmål. Når elevene har fått tilstrekkelig tid, del dem inn i par eller små grupper,
og be dem om å dele det de har funnet med hverandre. Overvei å bruke litt tid på
hver gruppe slik at du kan lytte til diskusjonene og tilby hjelp der det er nødvendig.

Du kan avslutte med å be en eller flere elever dele sitt vitnesbyrd om hvor viktig
ordinanser og pakter er – særlig ordinansen dåp – i vår himmelske Faders plan.

Kjenn læren – gjennomgang
Overvei å bruke prøver for å gi elevene anledninger til å se hvor mye de husker av
Kjenn læren-skriftstedene. Spørsmålene kan inneholde ledetråder som nøkkelord
eller skriftstedhenvisninger, sitater fra skriftsteder eller situasjoner som illustrerer
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sannheter i skriftstedene. Disse prøvene kan gis ved å lese spørsmålene høyt eller
skrive dem på tavlen eller på papirark. Når elevene har gjennomført en prøve, kan
du vurdere å sette elever med gode resultater, sammen med elever med mindre bra
resultater. De elevene som har gode resultater kan hjelpe elevene med mindre bra
resultater å lære effektive måter å studere og forbedre mestringen av skriftstedene
på. Som en del av dette arbeidet, kan paret også sette seg som mål å oppnå en
høyere samlet poengsum på neste prøve. Vurder å lage en oversikt eller en
oppslagstavle for å vise elevenes mål og anerkjenne deres fremgang.
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Ekteskap og familie
Merk: Følgende Kjenn læren-aktiviteter kan gjøres i løpet av flere klasseperioder
eller i en enkelt klasseperiode.

Forstå læren (25-30 minutter)
Segment 1 (10 minutter)
Skriv 1 Korinterbrev 11:11 på tavlen. Påpek at dette er et Kjenn læren-skriftsted, og
be elevene finne det i Skriftene sine, lese det stille, og markere det på en særegen
måte slik at de lett kan finne det igjen. Forklar at dette skriftstedet hjelper oss å
forstå det doktrinære emnet Ekteskap og familie.

Forklar at i et brev til Kirkens medlemmer i Korint (dagens Hellas) forkynte
apostelen Paulus om ekteskap. Be en elev lese 1 Korinterbrev 11:11 høyt. Be klassen
følge med, og se etter hva Paulus forkynte om forholdet mellom ektemann
og hustru.

Forklar at “i Herren” henviser til vår himmelske Faders evangelieplan, som gjør oss
istand til å motta evig liv og bli som Ham.

• Hva sier dette verset om nødvendigheten av ekteskap mellom en mann og
en kvinne?

Be elevene lese Doktrinært emne 8, “Ekteskap og familie,” i Kjernedokument for
Kjenn læren, og se etter uttalelser som hjelper oss å forstå nødvendigheten av
ekteskap mellom en mann og en kvinne i Guds plan.

Be elevene fortelle hva de kommer frem til. Påpek deretter følgende sannhet i dette
emnet: Bare ved å inngå og trofast holde den celestiale ekteskapspakt kan en
mann og en kvinne oppfylle sine guddommelige og evige muligheter. Det
kan være bra å foreslå at elevene skriver ned denne uttalelsen i Skriftene ved siden
av 1 Korinterbrev 11:11.

Segment 2 (5-10 minutter)
Skriv følgende læresetning på tavlen: Bare ved å inngå og trofast holde den celestiale
ekteskapspakt kan en mann og en kvinne oppfylle sine guddommelige og evige muligheter.
Be elevene finne Kjenn læren-skriftstedet i Det nye testamente som forkynner
denne læren. Når de har funnet 1 Korinterbrev 11:11, ber du en av elevene lese
det høyt.

Be en elev komme frem foran klassen. Be så eleven om å rekke frem begge hender.

• Hvordan er hendene dine like?

• På hvilken måte er de forskjellige?

Be eleven legge en av hendene bak på ryggen hans eller hennes. Still så klassen
følgende spørsmål:

• Hvilke aktiviteter kan være vanskelig å gjøre med bare en hånd?

• Hva er eksempler på at å bruke begge hendene sammen gjør oss sterkere?
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• Hvordan kan vi se eksemplet med hendene våre i sammenheng med den
doktrinære sannheten som omhandler ekteskap mellom en mann og
en kvinne?

Påpek at noen personer ikke får mulighet til å inngå en evig ekteskapspakt i dette
livet. Be en elev lese høyt følgende uttalelse av president Howard W. Hunter:

“Ingen velsignelse, herunder evig ekteskap og en evig familie, vil bli nektet noe
verdig menneske. Selv om det kan ta litt lenger tid – kanskje også utover dette
jordeliv – for noen å oppnå denne velsignelsen, vil den ikke bli holdt tilbake”
(“The Church Is for All People,” Ensign, juni 1989, 76).

• Hvorfor tror du det er viktig å forstå at i vår himmelske Faders plan, vil alle
verdige personer før eller siden få mulighet til å inngå en celestial ekteskapspakt
og ha en evig familie?

Segment 3 (10 minutter)
Vis eller del ut en kopi til hver elev av følgende uttalelse av eldste David A. Bednar i
De tolv apostlers quorum. Be en elev lese den høyt. Be klassen følge med, og se
etter innsikt i læren de har studert som omhandler ekteskap mellom en mann og
en kvinne.

“Etter at jorden var dannet, ble Adam satt i Edens hage. Det viktige er imidlertid
at Gud sa det ikke var ‘godt for mennesket å være alene’ (Moses 3:18; se også 1
Mosebok 2:18), og Eva ble Adams hustru og medhjelp. Den unike kombinasjonen
av åndelige, fysiske, mentale og følelsesmessige egenskaper hos både menn og
kvinner trengtes for å iverksette planen for lykke … Mannen og kvinnen er ment
å lære av, styrke, velsigne og utfylle hverandre” (“Vi tror at vi må være kyske,”

Ensign eller Liahona, mai 2013, 41–42).

• Hvordan omhandler eldste Bednars læresetninger sannheten som forkynnes i 1
Korinterbrev 11:11?

Be elevene svare på ett av følgende spørsmål i sine skriftstudiedagbøker:

• Hva er noen måter egenskapene og ansvarsoppgavene til menn og kvinner kan
utfylle hverandre på i et ekteskap og i en familie?

• Hvilke egenskaper kan en ektemann og en hustru utvikle gjennom sitt
paktsekteskap som vil hjelpe dem å bli mer lik vår himmelske Fader?

Be noen elever fortelle resten av klassen hva de har svart.

Øvingsoppgaver (45-55 minutter)
Følgende aktiviteter kan hjelpe elevene å implementere prinsippene de lærte ved
begynnelsen av året i læringsopplevelsen Skaff deg åndelig kunnskap. For å minne
elevene om disse prinsippene, kan det være nyttig å skrive dem på tavlen:
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• Be i tro.

• Gransk begreper og spørsmål med et evig perspektiv.

• Søk ytterligere forståelse gjennom guddommelig utpekte kilder.

Disse aktivitetene kan undervises samme dag, eller på forskjellige dager, avhengig
av din timeplan og elevenes behov.

Øvingsoppgave 1 (20-25 minutter)
Merk: Om nødvendig, tilpasser du den følgende antatte hendelsen til elevenes
livserfaring.

Be en elev lese følgende antatte hendelse høyt:

Mens du holder på med ytterligere utdannelse etter å ha vært på misjon, begynner
du å gå ut med en som har et sterkt vitnesbyrd om Jesus Kristus, behandler deg
med respekt, og hjelper deg å bli en bedre person. Etterhvert som tiden går,
begynner dere å utvikle kjærlighet for hverandre, og dere begynner å snakke om
ekteskap. Mens du vurderer å gifte deg, begynner du imidlertid å bli bekymret over
alt stresset og utfordringene med ekteskap og å starte en familie mens du går på
skolen, jobber, og skal begynne på en karriere. Du tenker for deg selv, “Ville det
ikke være lettere og bedre å bare vente og utsette ekteskap og familie til jeg er
ferdig med utdannelsen, har funnet meg en godt betalt jobb, og spart opp
tilstrekkelig med penger?”

• Hvorfor kunne det være fristende å utsette eller unngå ekteskap i denne
situasjonen?

• Hva kunne du gjøre for å handle i tro mens du overveier dette spørsmålet og
legger planer for fremtiden?

• Hvordan kan det å søke guddommelig veiledning hjelpe deg å ta kloke valg i
forhold til utdannelse, karriereplanlegging, ekteskap og familie?

Be elevene tenke på hva de vet om den rollen ekteskap og familie har i
frelsesplanen.

• Hvordan kunne læresetningen vi har studert i 1 Korinterbrev 11:11 knyttes til
denne situasjonen?

• Hvordan kan du omformulere, eller omarbeide, dette spørsmålet slik at du kan
vurdere det fra et evig perspektiv? (Mulige eksempler inkluderer: Hva går jeg
glipp av hvis jeg venter med å gifte meg? Hva er fordelene og velsignelsene
både nå og i evigheten ved å gjøre ekteskap og familie til en prioritet i
livet mitt?)

Del klassen inn i grupper på tre til fem elever, og gi dem 5-10 minutter til å lete i
Skriftene, og hvis tilgjengelig, de nyeste generalkonferansetalene og andre av
Kirkens ressurser for ytterligere forståelse som kan veilede deres handlinger og
beslutninger om ekteskap og familie. For å gi et eksempel, kan det være lurt å be en
elev lese høyt følgende uttalelse av president Thomas S. Monson til menn i Kirken:
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“Hvis dere er bekymret for å skulle forsørge en hustru og en familie økonomisk,
vil jeg forsikre dere om at det ikke er noen skam i at et ektepar må spinke og
spare. Det er som regel i slike vanskelige tider at dere kommer nærmere
hverandre ved å lære å ofre og ta vanskelige avgjørelser” (“Prestedømmets
kraft,” Ensign eller Liahona, mai 2011, 66).

Be elever fortelle klassen hvilke Skrifter eller kilder til ytterligere forståelse de fant.

• Hvorfor tror du det er viktig å gjøre ekteskap og familie til en prioritet i
livet ditt?

• Hva kan du gjøre nå for å forberede deg til å etablere et evig ekteskap og en
familie?

Øvingsoppgave 2 (25-30 minutter)
Les følgende antatte hendelse høyt:

En kveld mens du snakker med broren din, betror han seg til deg og forteller at han
synes Kirkens lære angående ekteskap mellom likekjønnede er vanskelig. Han sier,
“Jeg synes det er vanskelig å forstå hvorfor Kirken fortsetter å undervise om at
ekteskap mellom likekjønnede er galt. Hvorfor nekte mennesker den gleden som
kunne komme av et forpliktende forhold mellom likekjønnede?”

Be elevene tenke over hvordan de ville svare i denne situasjonen.

• Hva kunne du gjøre for å handle i tro mens du leter etter svar på din brors
spørsmål?

• På hvilke måter kunne du hjelpe broren din til å handle i tro?

• Hvilken læresetning lærte vi da vi studerte 1 Korinterbrev 11:11 som kan hjelpe
oss å forstå problemet med ekteskap mellom likekjønnede sett fra Herrens
perspektiv?

• Hvilke andre læremessige sannheter kan hjelpe oss å forstå problemet med
ekteskap mellom likekjønnede sett fra et evig perspektiv?

For å oppfordre elevene å se hen til profetiske læresetninger for ytterligere
forståelse, kan du dele ut kopier av utdelingsarket “Hvorfor ekteskap er

avgjørende,” på slutten av denne læringsopplevelsen. Det er hentet fra “Ekteskap
er avgjørende for Hans evige plan,” av eldste David A. Bednar i De tolv apostlers
quorum. Be elevene lese det sammen med en klassekamerat og se etter sannheter
om ekteskap og familie som kunne hjelpe dem å svare på problemet med ekteskap
mellom likekjønnede.

• Hvordan kunne du bruke eldste Bednars læresetninger til å hjelpe broren din å
se problemet med ekteskap mellom likekjønnede fra Frelsesplanens og Jesu
Kristi evangeliums perspektiv?

Merk: Du kan vurdere å bruke en annen eller nyere tale fra en av Kirkens ledere
istedenfor den som står på utdelingsarket.
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Kjenn læren – gjennomgang
For å hjelpe elever å huske hvordan de kan finne Kjenn læren-skriftstedene de har
lært dette skoleåret, kan du bruke ledetråder for å hjelpe dem å øve på å raskt finne
skriftstedene i Skriftene sine. Ledetråder kan være nøkkelord, uttalelser om
sammenheng, læresetninger og prinsipper og forslag til anvendelse.

Skriftstedjakt-aktiviteter der elevene konkurrerer om å finne Kjenn
læren-skriftsteder, kan hjelpe dem å engasjere seg aktivt i å lære skriftstedene.
Skriftstedjakt-aktiviteter skulle aldri resultere i at noen blir såret, eller krenkelse av
Ånden. Hjelp elevene å unngå å behandle Skriftene uærbødig eller være altfor
konkurranselystne. Du kan også vurdere å la elevene konkurrere mot en norm
istedenfor mot hverandre. Elevene kan for eksempel konkurrere mot læreren, eller
du kan få dem til å skynde seg for å se om en bestemt prosentandel av klassen
finner et bestemt skriftsted på en bestemt tid.

For å forberede elevene til å delta i skriftstedjakt-aktiviteter kan du vurdere å gi
dem noen minutter til å gjennomgå henvisningene og nøkkelordene til Kjenn
læren-skriftstedene før aktiviteten begynner. De kan gjøre dette sammen med en
medelev, eller dere kan gjennomgå henvisningene som klasse.

Hvorfor ekteskap er avgjørende
Eldste David A. Bednar

i De tolv apostlers quorum

David A. Bednar, “Ekteskap er avgjørende for Hans evige plan,” Ensign, juni 2006, 82-87; eller
Liahona, juni 2006, 50-55
I “Familien – En erklæring til verden,” slår Det første presidentskap og De tolv apostlers råd i Jesu
Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fast “at ekteskap mellom mann og kvinne er innstiftet av Gud, og
at familien står sentralt i Skaperens plan for hans barns evige fremtid” [“Familien – En erklæring til
verden,” Ensign eller Liahona, nov. 2010, 129]. Denne innledende setningen i erklæringen sier oss
mye om ekteskapets doktrinære betydning og understreker ekteskapets og familiens overordnede
plass i Faderens plan. Rettskafne ekteskap er et bud og et avgjørende skritt i prosessen med å skape
et kjærlig familieforhold som kan vedvare utover graven.

To overbevisende doktrinære grunner hjelper oss å forstå hvorfor ekteskap er nødvendig for
Faderens plan.

Grunn 1: Mannlige og kvinnelige ånder utfyller og fullkommengjør hverandre, og derfor er menn og
kvinner ment å utvikle seg sammen mot opphøyelse.

Ekteskapets evige natur og betydning kan bare forstås fullt ut i lys av Faderens samlede plan for sine
barn. “Alle mennesker – menn og kvinner – er skapt i Guds bilde. Hver især er en elsket ånd, sønn
eller datter av himmelske foreldre” [“Familien – En erklæring til verden”]. Den store planen for lykke
gjør det mulig for vår himmelske Faders åndesønner og -døtre å få et fysisk legeme, høste erfaring på
jorden og utvikle seg mot fullkommenhet.

“Kjønn er en grunnleggende del av enkeltmenneskets førjordiske, jordiske og evige identitet og
hensikt” [“Familien – en erklæring til verden”] og definerer i grove trekk hvem vi er, hvorfor vi er her
på jorden og hva vi skal gjøre og bli. Ifølge guddommelige hensikter er mannlige og kvinnelige ånder
forskjellige, særegne og gjensidig kompletterende.

Etter at jorden var dannet, ble Adam satt i Edens hage. Men det viktige er at Gud sa det ikke var
“godt for mennesket å være alene “(1 Mosebok 2:18; Moses 3:18), og Eva ble Adams livsledsager og
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medhjelp. Den unike kombinasjonen av åndelige, fysiske, mentale og følelsesmessige egenskaper hos
både menn og kvinner trengtes for å iverksette planen for lykke. Alene kunne hverken kvinnen eller
mannen oppfylle målet med sin skapelse.

I henhold til den guddommelige plan skal menn og kvinner utvikle seg sammen mot fullkommenhet
og en fylde av herlighet. På grunn av sine særegne temperamenter og egenskaper bringer mann og
kvinne med seg unike perspektiver og erfaringer inn i ekteskapet. Mannen og kvinnen bidrar
forskjellig, men likeverdig, til en samhørighet og enhet som ikke kan oppnås på annen måte. Mannen
utfyller og fullkommengjør kvinnen, og kvinnen utfyller og fullkommengjør mannen ved at de lærer av
hverandre og gjensidig styrker og velsigner hverandre. “I Herren er verken kvinnen noe uten mannen
eller mannen noe uten kvinnen” (1 Korinterbrev 11:11; uthevelse tilføyd).

Grunn 2: I henhold til den guddommelige plan trengs både mann og kvinne for å bringe barn til
jorden og skape de beste forutsetninger for å oppdra og styrke barna.

Befalingen som ble gitt til Adam og Eva om å bli mange og fylle jorden gjelder fortsatt. “Gud har
befalt at formeringsevnens hellige kraft utelukkende skal brukes mellom en mann og en kvinne som
er lovlig viet som ektemann og hustru … Den måte hvorved jordisk liv blir skapt, er guddommelig
forordnet” [“Familien – En erklæring til verden”]. Ekteskap mellom en mann og en kvinne er derfor
den godkjente kanalen for å bringe førjordiske ånder inn i jordelivet. Fullstendig seksuell avholdenhet
før ekteskapet og full troskap innenfor ekteskapet beskytter denne hellige kanalen.”

Et hjem med en kjærlig og lojal ektemann og hustru er den beste forutsetning for at barn kan bli
oppdratt i kjærlighet og rettferdighet – og for at barnas åndelige og fysiske behov kan bli dekket. På
samme måte som menns og kvinners unike egenskaper bidrar til å gjøre ekteskapet komplett, er de
samme egenskaper helt nødvendige for å oppdra, styrke og undervise barn. “Barn har rett til å bli
født innenfor ekteskapets bånd og til å bli oppdratt av en far og en mor som hedrer ekteskapsløftene
med fullstendig troskap” [“Familien – En erklæring til verden”].
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Bud
Merk: Følgende Kjenn læren-aktiviteter kan gjøres i løpet av flere klasseperioder
eller i en enkelt klasseperiode.

Forstå læren (25 minutter)
Segment 1 (10 minutter)
Skriv følgende spørsmål på tavlen:

• Hvorfor gir Gud oss bud?

• Hvorfor skulle vi adlyde dem?

Be elevene lese stille det første avsnittet i Doktrinært emne 9, “Bud” i
Kjernedokument for Kjenn læren, og se etter svar på spørsmålene som står på tavlen.

• Hvorfor gir Gud oss bud? (For å hjelpe oss å utvikle oss til å bli Ham lik. Budene
er en tilkjennegivelse av Guds kjærlighet til oss.)

• Hvorfor er det viktig for oss å velge å adlyde Guds bud? (Lydighet mot budene
gir oss mulighet til å vise vår kjærlighet til Herren og vil gi oss glede og
velsignelser.)

Be elevene slå opp i Johannes 14:15, og foreslå at de markerer det som et Kjenn
læren-skriftsted. Forklar at etter det siste måltid med apostlene før korsfestelsen,
underviste Jesus dem om en viktig innsikt i hvordan vi skulle føle angående
lydighet mot budene. Bruk noen få minutter på å hjelpe elevene å huske
skriftstedhenvisningen og teksten, og spør deretter:

• Ifølge dette verset, hva viser vi Frelseren når vi holder budene? (Etter at elevene
har svart, kan det være lurt å skrive følgende sannhet på tavlen: Vi tilkjennegir
vår kjærlighet til Frelseren når vi holder hans bud.)

• Hvorfor tror du at lydighet mot budene viser vår kjærlighet til Frelseren?

Segment 2 (5 minutter)
Be elevene om å skrive krysshenvisningen Matteus 22:36-39 i margen i Skriftene
sine ved siden av Johannes 14:15. Be dem deretter slå opp i Matteus 22:36-39, og be
dem markere det som et Kjenn læren-skriftsted.

For å hjelpe elevene å forstå sammenhengen rundt dette skriftstedet, be dem lese
Matteus 22:34-36 stille, og se etter et spørsmål som ble stilt Frelseren.

• Hvilke spørsmål stilte den lovkyndige Frelseren?

Be en elev lese Matteus 22:37-39 høyt. Be klassen følge med, og se etter
Frelserens svar.

• Hva erklærte Frelseren er de to store bud? (Elevene skulle identifisere følgende
læresetning: De to største budene i loven er å elske Herren din Gud av hele
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ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og å elske din neste
som deg selv.)

Be en elev lese høyt det andre avsnittet i Doktrinært emne 9, “Bud” i
Kjernedokument for Kjenn læren. Be klassen følge med, og se etter sammenhengen
mellom å elske Gud og å elske andre.

• Hvilken sammenheng er det mellom å elske Gud og å elske andre?

• Hvorfor tror du disse to er de største budene?

Oppfordre elevene til å tenke over hva de gjør for å vise sin kjærlighet til Gud og til
dem de omgås.

Segment 3 (5 minutter)
Be elevene huske hva Jesus Kristus forkynte var de to store budene og å finne
Kjenn læren-skriftstedet som forkynner denne sannheten.

For å hjelpe elevene å bedre forstå Matteus 22:36–39 og læresetningen om at de to
store budene er å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av
all din forstand og å elske din neste som deg selv, ber du en elev lese Matteus 22:40
høyt. Be klassen følge med, og se etter hva Jesus Kristus sa om disse to
store budene.

• Hva sa Frelseren om disse budene? (Alle budene forkynt i loven og av profetene
– de to Skriftene de hadde den gangen – hvilte, eller hadde sitt opphav i disse
to store budene.)

Det kan være bra å vise eller dele ut kopier av følgende uttalelse av president Dieter
F. Uchtdorf i Det første presidentskap. Be en elev lese uttalelsen høyt. Be klassen
følge med, og se etter hvordan alle andre bud hviler på de to store budene.

“Frelseren uttrykte det klart da han sa at alle andre bud hviler på kjærlighetens
prinsipp. Hvis vi ikke forsømmer de store lovene – hvis vi virkelig lærer å elske vår
himmelske Fader og våre medmennesker av hele vårt hjerte, av all makt og all
forstand – vil alt annet falle på plass” (“Guds kjærlighet,” Ensign eller Liahona,
nov. 2009, 24).

• Hvorfor hviler alle andre bud på de to store bud?

Etter at elevene har fått tilstrekkelig tid til å svare, ber du dem lese høyt de tre siste
avsnittene i Doktrinært emne 9, “Bud” i Kjernedokument for Kjenn læren. Oppfordre
dem til å markere noen av de andre budene som står nevnt der og overveie
hvordan vår lydighet mot dem viser vår kjærlighet til Gud og andre.

Segment 4 (5 minutter)
Be elevene om å skrive krysshenvisningen Matteus 5:14-16 i margen i Skriftene
sine ved siden av Johannes 22:36-39. Forklar at i Bergprekenen forkynte Frelseren
hvordan vi kan vise vår kjærlighet til Gud og andre. Be elevene slå opp i Matteus
5:14-16, og be dem markere det som et Kjenn læren-skriftsted. Forklar at i disse
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versene, ga Frelseren disiplene sine et bud som forteller om en av de viktigste
måtene vi kan vise kjærlighet til dem vi omgås og til Gud på.

Be elever lese Matteus 5:14–16 stille, og se etter hva Frelseren lærte sine disipler.

• Hva tror du det betyr å “la deres lys skinne for menneskene” (Matteus 5:16)?

• Hvordan hjelper dette Kjenn læren-skriftstedet oss å forstå en måte vi kan dele
evangeliet på til mennesker vi omgås? (Når vi holder budene og viser et
rettferdig eksempel, vil de vi omgås se våre valg og de velsignelser som følger
med, og kanskje bli mer åpne til å ta imot evangeliet.)

Be elevene skrive ned prinsippet at vi kan forkynne evangeliet til andre
gjennom å være et godt eksempel ved siden av Matteus 5:14-16.

Spør elevene om de noen gang har blitt undervist eller styrket fordi en venn eller et
familiemedlem valgte å holde budene og derved var et godt eksempel. Be noen få
elever dele sine erfaringer hvis de føler seg komfortable med å gjøre det.

Overvei å be elevene om å skrive krysshenvisningen Johannes 14:15 i margen i
Skriftene sine ved siden av Matteus 5:14-16. Hvis du har tid i klasseperioden kan
du hjelpe elevene å finne versene de har skrevet i margen som en del av denne
Kjenn læren-aktiviteten, og gi dem tid til å lære disse skriftstedene utenat.

Avslutt med å bære ditt vitnesbyrd om prinsippene som er behandlet i det
doktrinære emnet “Bud” i Kjernedokument for Kjenn læren.

Øvingsoppgave (20 minutter)
Følgende aktivitet kan hjelpe elevene å handle ifølge de tre prinsippene de lærte i
“Skaff deg åndelig kunnskap” i Kjernedokument for Kjenn læren. For å minne elevene
om disse prinsippene, kan det være nyttig å skrive dem på tavlen:

• Be i tro.

• Gransk begreper og spørsmål med et evig perspektiv.

• Søk ytterligere forståelse gjennom guddommelig utpekte kilder.

Be elevene gjennomgå Doktrinært emne 9, “Bud” i Kjernedokument for Kjenn læren,
og spør dem deretter hvilke bud ungdom kunne ha vanskeligheter med å være
lydige mot hvis han eller hun ikke hadde en klar forståelse av formålet med dem.
Skriv svarene på tavlen.

Be elevene arbeide sammen to og to og velge ett av budene fra listen som
står på tavlen. Gi hvert par en kopi av følgende utdelingsark, og be dem

lese det og diskutere seg frem til svar på spørsmålene.

Be i tro:

• Hva kunne du gjøre for å oppfordre noen til å handle i tro når han eller hun har vanskeligheter
med å forstå hvorfor Gud har gitt dette spesielle budet?
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Gransk begreper og spørsmål med et evig perspektiv:

Gjennomgå læresetningene som forkynnes i Johannes 14:15; Matteus 5:14–16; og Matteus
22:36–39.

• Hvordan kan læresetningen som forkynnes i disse versene hjelpe noen å bedre forstå det budet
du valgte?

• Hvilke andre sannheter kunne bidra til et evig, istedenfor et verdslig, perspektiv på budet
du valgte?

Søk ytterligere forståelse gjennom guddommelig utpekte kilder:

• Hva har Herrens profeter nylig undervist om som kan hjelpe noen å forstå hvor viktig det er å
være lydig mot det budet du valgte? (Du kan henvise til uttalelser fra medlemmer av Det første
presidentskap og De tolv apostlers quorum som finnes på LDS.org og i Kirkens tidsskrifter.)

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å diskutere disse spørsmålene, ber du dem
delta i et rollespill. Be en elev fra hvert par rollespille en person som har
vanskeligheter med å forstå hvorfor Herren krever at hans barn skal etterleve det
budet som dette paret har valgt. Be den andre eleven hjelpe den personen som har
det vanskelig, med å handle i tro, granske prinsipper og spørsmål med et evig
perspektiv, og søke ytterligere forståelse gjennom gudgitte kilder. Gi elevene
omtrent 10 minutter til å rollespille denne situasjonen.

Når elevene har fått tilstrekkelig tid til å fullføre rollespillet, overveier du å diskutere
noen av de følgende spørsmålene som klasse:

• På hvilke måter kan vi velge å handle i tro når vi ikke forstår enkelte bud, eller
finner dem vanskelige å overholde?

• Hvordan kan du hjelpe vennen din å granske hans eller hennes spesielle
spørsmål vedrørende et bud, med et evig perspektiv?

• Hvilke gudommelig utpekte kilder brukte du til å svare på spørsmålet, eller til å
oppfordre vennen din med vanskelighetene, til å søke ytterligere forståelse?

Avslutt med å be elevene dele noen tanker eller innsikt de fikk av å delta i denne
aktiviteten.

Kjenn læren – gjennomgang
Be elevene se gjennom Kjenn læren-skriftstedene i Det nye testamente og velge ett
som inneholder en læresetning eller et prinsipp som de har et vitnesbyrd om. Be
dem bære vitnesbyrd om denne læren eller prinsippet, og fortelle om erfaringer
som gjorde dem i stand til å få et vitnesbyrd om den. Når elevene bærer sitt
vitnesbyrd, vil Den hellige ånd bekrefte sannheten av læresetningene eller
prinsippene som de vitner om. Deres vitnesbyrd kan også inspirere andre til å
handle i tro.
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