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Fralsaren undervisade om vikten av att lyda och undervisa andra om buden da han 
sade: "Men den som handlar och undervisar efter dem skall raknas som stor i 
himmelriket" (Matteus 5:19). Du har fatt ett heligt f6rvaltarskap: att hjalpa barnen Iara 
sig att halla sina dopforbund och starka sina vittnesbord. Da varje flicka bereder sig 
for att bli en ung kvinna och varje pojke bereder sig for att bli en ung man och ta 
emot prastadomet, kan du i hog grad ha ett gott inflytande pa dem. 

Ar 1831, alldeles efter det att kyrkan hade organiserats, forkunnade Fralsaren att 
lararna "skola Iara mitt evangeliums grundsatser, vilka finnas i Bibeln och Mormons 
bok" (L&F 42:12), vilka var de enda heliga skrifter som fanns da. I dag har lararna 
ansvaret att undervisa om de heliga sanningarna fran alla standardverk, inklusive 
Laran och forbunden och Den kostbara parlan, f6r att hjalpa barnen utveckla tro pa 
Gud och pa hans Son, Jesus Kristus. 

Alla barn som ar 8-11 ar den 1 januari ska undervisas fran lektionsbockerna Primar 4, 
5, 6 och 7. Enbart en studiekurs anvands varje ar for alla barn i den aldersgruppen. 
Over en fyraarsperiod studerar barnen samtliga standardverk. Primar 4 bygger pa 
Mormons bok; Primar 5 pa kyrkans historia, Laran och forbunden och Joseph Smiths 
skrifter 2 i Den kostbara parlan; Primar 6 pa Gamla testamentet och Moses bok och 
Abrahams bok i Den kostbara parlan och Primar 7 pa Nya testamentet. 

De olika klassernas sammansattning bestams av de lokala behoven och antalet barn 
som ar 8-11 ar. Oavsett hur din klass ser ut, maste du se till att varje barn far tillracklig 
uppmarksamhet. 

Nar barnen blir tolv ar gamla, borjar de ga pa Unga kvinnors respektive aronska 
prastadomets moten under samlingsstunden. De fortsatter dock att ga i sin primar
klass under sondagsskoltid till 1 januari nastkommande ar, da de borjar ga i 
Sondagsskolan. 

En sarskild lektion, "Prastadomet kan valsigna vart liv'', finns i den har lektions
boken. Den har lektionen ska anvandas av larare till elvaariga barn da pojkarna 
forbereder sig att bli diakoner och flickorna att ga over till Unga kvinnor. Hall den har 
lektionen innan det forsta barnet i din klass fyller tolv ar. Be om Herrens vagledning 
da du forbereder och haller lektionen, sa att barnen forstar vad prastadomet ar, hur 
det kan valsigna deras liv och hur de kan uppfylla sitt ansvar att hedra prastadomet. 

Den har lektionsboken innehaller inte sarskilda lektioner for pask eller jul. Om du 
viii ge en sarskild lektion fbr pask eller jul, kan du forbereda en sadan med hjalp 
av skriftstallen fran Mormons bok och Nya testamentet och andra hjalpmedel, till 
exempel Evangeliet i bild och lampliga exemplar av Liahona. Planera lektioner som 
hjalper barnen att kanna sig narmare Jesus Kristus och fbrsta hans mission. 
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Den har studiekursen handlar om aterstallelsen av Jesu Kristi kyrka i var tid genom 
profeten Joseph Smith. Genom att du aterger och talar om de historiska 
skildringarna som finns i lektionen och avsnitten i Laran och forbunden och Den 
kostbara parlan, kan barnen fa starkare vittnesbbrd om aterstallelsen av Kristi 
kyrka och om profeten Joseph Smiths gudomliga uppgift. De kan ocksa Iara sig 
alska och uppskatta de heliga som trots stora svarigheter och forfoljelser forblev 
trofasta till Jesu Kristi evangelium. 

Uppmana barnen att lasa hemma, antingen pa egen hand eller tillsammans med 
familjen, de valda styckena under "Att lasa hemma" i slutet av varje lektion. Da 
barnen lar sig viktiga principer fran lektionerna, far de en starkare onskan att halla 
de forbund de slutit med Gud och att verka i hans kyrka hela livet. Dessa 
sanningar ger dem ocksa styrka att sta emot de frestelser som finns i varlden i 
dag. 

For att kunna uppfylla din heliga kallelse att undervisa barnen, behaver du vara 
saval mentalt som andligt forberedd. I denna forberedelse ingar att forsta och ha 
ett vittnesbord om de principer du undervisar om. Fralsaren, den storste av alla 
larare, undervisade om hur vi ska bereda oss for att undervisa andra om hans 
evangelium: 

• Sok odmjukt Anden genom bon. Herren har sagt: "Var odmjuk sa skall Herren, 
din Gud, leda dig vid handen och besvara dina boner" (L&F 112:10). Om vi ar 
bdmjuka valsignas vi sa att vi vet hur Herren viii att vi ska undervisa hans barn. 

• Studera skrifterna och nutida profeters ord. Det ligger stor kraft i att Iara sig och 
begrunda Herrens ord. Han befallde oss: "Sok forst att erhalla mitt ord och 
sedan skall din tunga lossas. Da skall du fa min Ande och mitt ord, ja, Guds 
kraft att overtyga manniskorna, om du onskar det'' (L&F 11 :21 ). 

En nutida prof et, president Ezra Taft Benson, bekraftade pa nytt vart behov av att 
Iara oss Herrens ord: "Jag vadjar till er att fornya ert beslut att stud era skrifterna. 
Fordjupa er i dem dagligen sa att Herrens kraft kan vara med er i era kallelser" 
(Ordets makt, Nordstjarnan, Nr 6/1986, s 83). 

• Hall dina forbund. Din formaga att bli vagledd av Anden beror av din trofasthet i 
att halla de forbund du slutit med din himmelske Fader. Du satter ocksa ett gott 
exempel genom att "iakttaga kyrkans forbund ... och halla dem" (L&F 42:13). 
Nar barnen ser din karlek till Fralsaren och din hangivenhet i att leva efter 
evangeliet, far de en starkare onskan att folja honom. 

• Sok efter satt att hjalpa barnen att kanna Fralsarens karlek. Tala ofta om for 
dem hur mycket du tycker om dem, och fa dem att kanna sitt varde och 
upptacka sina inneboende mojligheter. Din karlek och din vanlighet gor det 
lattare for barnen att forsta den karlek var himmelske Fader och Jesus Kristus 
har till dem. Det hjalper dem ocksa .att Iara sig alska andra. 

Den har boken hjalper dig forbereda lektioner om handelser i kyrkans historia i var 
tid och om valda avsnitt fran Laran och forbunden och Joseph Smiths skrifter 2 i 
Den kostbara parlan. Lektionerna bygger pa varandra for att barnen lattare ska 
kunna forsta att Laran och forbunden ar den heliga skrift som handlar om 
aterstallelsen och upprattandet av Jesu Kristi kyrka i de sista dagarna. Hall 
lektionerna i den ordning de star i boken. Varje lektion handlar om en viss princip i 
evangeliet och om hur barnen kan tillampa den i sitt liv, men det huvudsakliga 
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andamalet med alla lektioner ar att hjalpa barnen utveckla vittnesbord om Jesu 
Kristi aterstallda kyrka. 

Anpassa undervisningen till elevernas formaga och tank pa att det ar viktigare att 
de forstar an att du tar med precis allt som star 1 lektionen. Om dina lektioner ar 
val forberedda och intressanta, ar barnen mer benagna att lyssna och Iara. Da du 
forbereder dig och undervisar med Anden, hjalper du barnen utveckla sina 
vittnesbord om aktheten hos det aterstallda evangeliet och om Joseph Smith som 
aterstallelsens profet. 

Foljande steg hjalper dig att vara battre forberedd for att undervisa barnen pa ett 
bra satt: 

I. Studera under bon malet med lektionen, de historiska skildringarna som 
aterges i den och de skriftstallen som anges under "Forberedelse" en eller ett 
par veckor innan lektionen ska hallas. Las pa nytt igenom malet, de historiska 
skildringarna och skriftstallena och begrunda deras tillampning pa barnen i din 
klass. Fraga dig sjalv: "Vilka ar de viktigaste principerna eller sanningarna som 
barnen ska Iara sig i den har lektionen? Hur kan lektionen hjalpa barnen 
utveckla tro pa Jesus Kristus, starka sina vittnesbord och ge dem kraft att sta 
emot alla onda frestelser som de moter?" Skriv upp de tankar du tar. 

Evangeliets principer (3111 O 180) ar avsedd att vara en bok for sjalvstudier i 
grundlaggande principer och lardomar i evangeliet. Vissa lektioner fran denna 
bok anges under "Forberedelse". Dessa lektioner kan vara till hjalp for dig da du 
bereder dig for att Iara ut den grundlaggande principen eller lardomen i 
lektionen. Evangeliets principer kan finnas pa moteshusets bibliotek eller kopas 
fran Nordisk Distributions Center. 

2. Det star i lektionerna inte exakt hur du ska undervisa om sklldringarna fran 
skrifterna och historien. Darfor behover du be om Andens hjalp med att avgora 
vad och hur du ska undervisa. Anvand olika undervisningsmetoder fran vecka 
till vecka (se "Att undervisa om skildringar fran skrifterna och historien" nedan). 
Planera for att engagera eleverna sa mycket som mojligt i 
inlarningsaktiviteterna. 

3. Valj fran avdelningen "Diskussions- och tillampningsfragor" ut de fragor som 
bast hjalper barnen att forsta skildringarna fran skrifterna och historien och 
tillampa demi sitt liv. Du kan stalla fragorna nar som heist under lektionen. Du 
behover inte anvanda alla. 

4. Las "Sarskilda aktiviteter" och bestam nar och hur du ska anvanda de 
aktiviteter som du tror bast ska hjalpa barnen i klassen att forsta skriftstallena, 
historieskildringarna och malet med lektionen. Alla klasser ar olika. Vissa 
aktiviteter som fungerar bra i en grupp kanske inte fungerar lika bra i en annan. 

5. Planera att aterge personliga erfarenheter som stoder malet med lektionen. Lat 
Anden leda dig da du berattar for barnen om dessa erfarenheter och da de 
berattar for dig och for varandra om sina erfarenheter. Vissa personliga 
erfarenheter och erfarenheter inom familjen ar mycket heliga och privata och 
bor inte tas upp med andra manniskor. 

Du bor alltid soka Anden da du forbereder och haller dina lektioner (se Alma 17:2-
4; L&F 42:12-14; 50:17-22). Anden hjalper dig att forsta hur du ska gora dina 
lektioner intressanta och meningsfulla for barnen du undervisar. 

Nagra av barnen i klassen kanske inte kanner till de olika avsnitten i skrifterna. Da 
ni laser tillsammans ar det viktigt att du ar lyhord for att vissa barn kanske behover 
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hjalp med att Iara sig sla upp skriftstallena. Du kanske behaver ansla tid i borjan av 
aret till att visa barnen hur man hittar olika skriftstallen, sarskilt om barnen ar 
yngre. 

Kallorna som anlitades vid sammanstallningen av varje historieskildring anges i 
slutet av boken under "Hanvisningar". Se dessa kallor om du viii veta mer om en 
viss handelse som omnamns. 

Prova olika satt att aterge materialet for att behalla barnens intresse. Foljande 
forslag kan hjalpa dig att variera din undervisning: 

1. Aterge skildringarna fran skrifterna och historien med egna ord. Forsok fa 
barnen att se handelserna och manniskorna idem framfor sig. Fa dem att 
forsta att de manniskor du talar om levde i verkligheten och att handelserna 
verkligen agde rum. 

2. Lat barnen lasa valda avsnitt direkt ur skrifterna. Tank pa att alla kanske inte 
kan lasa sabra och att laskunnigheten inte bestams av aldern. Om alla barn 
kan lasa, kan du lata dem lasa tyst nagra minuter. Efterat kan ni diskutera vad 
de har last. Anvand diskussionsstunden efterat till att hjalpa dem forsta svara 
ord och avsnitt. 

3. Anvand de bilder som foreslas till att hjalpa barnen se framfor sig det som 
hande. I de fiesta lektioner foreslas bilder under "Material". Dessa bilder ar 
numrerade och foljer med lektionsboken. Nagra bilder finns ocksa i Evangeliet 
i bild eller i moteshusets bibliotek (katalognummer ges under "Material"). Pa 
baksidan av vissa bilder finns det berattelser som svarar mot dessa. Du kan 
ocksa anvanda andra lampliga bilder. 

4. Lat barnen dramatisera en historisk skildring. (Se till att detta inte tar bort 
nagot fran handelsernas betydelse.) Du kan ta med dig enkel rekvisita, till 
exempel hatt, jacka med mera, och lata barnen dramatisera hela skildringen 
eller en del av den. Fraga dem hur de skulle kanna sig om de var de personer 
de forestaller. 

5. Rita enkla figurer eller illustrationer pa skrivtavlan, eller anvand bilder eller 
klippdockor da du aterger skildringarna fran skrifterna och historien. 

6. Ha lasteater dar flera barn laser ett manus som aterger en del av en skildring 
fran skrifterna eller historien. Lat barnen, dar sa ar lampligt, lasa direkt ur 
skrifterna. 

7. Be en foralder, en medlem i forsamlingen eller grenen eller en klassmedlem 
aterge en skildring fran skrifterna eller historien. Ge vederborande ett par 
veckor att forbereda sig, och satt en tidsgrans for presentationen. 

8. Ge barnen ett enkelt forprov, till exempel med ratt-fel-fragor eller fragor som 
kraver ett kort svar, innan du undervisar om en princip eller historisk skildring. 
Forklara for barnen att du viii veta hur mycket de vet om principen eller 
skildringen. Ge dem samma prov efter lektionen sa att de kan se vad de har 
lart sig. 

9. Skriv upp pa tavlan eller pa textremsor viktiga ord eller namn pa personer i 
skildringarna fran skrifterna och historien. Be barnen observera dessa ord eller 
namn da du aterger skildringarna. Hjalp barnen utoka sitt ordforrad sa att de 
battre forstar skrifterna och tycker om att lasa dem hemma. 

1 o. Skriv upp fragor om skildringarna fran skrifterna och historien pa skrivtavlan 
innan du haller lektionen. Da barnen hor svaren under det att du aterger 
skildringarna, stannar du upp och diskuterar fragorna och svaren med dem. 



Klassdiskussioner 

11. Aterge skildringen fran skrifterna eller historien och lat sedan de barn som viii, 
beratta om sina favoritavsnitt. Du kan be ett barn borja beratta och sedan lata 
andra barn ta vid. 

12. Spela valda verser fran skrifterna som talats in pa band. 

13. Spela Memory. Gor i ordning ett antal par av kort som ar ca 7 x 12 cm. I 
foljande exempel skriver man numret pa en trosartikel pa ett kort och 
nyckelord eller nyckelprinciper fran denna trosartikel pa det andra kortet i 
paret. Blanda korten och lagg dem med framsidan nedat mot bordet eller 
golvet. Lat barnen komma tram ett i taget och vanda upp tva kort. Las hogt 
vad det star pa varje kort. Om korten bildar par, later ni dem ligga kvar med 
framsidan uppat. Om de inte gbr det, vander ni tillbaka dem, och sa far ett 
annat barn forsoka. Fortsatt tills alla kort har bildat par. 

Har foljer nagra "par" som harmed Trosartiklarna att gora: 

Ett - Gudomen 

Tva-Adam 

Tre - Forsoningen 

Fyra - De forsta grundsatserna och forordningarna 

Fem - Handpalaggning 

Sex - Organisation 

Sju-Gavor 

Atta - Guds ord 

Nio - Uppenbarelse 

Tio - De tio stammarna 

Elva-Dyrka 

Tolv- Lagar 

Tretton - Prisvart 

14. Lek en lek med hjalp av diskussionsfragor. Lagg ett antal fragor i en ask, och 
lat barnen turas om att ta en fraga och besvara den. 

Genom att delta i klassdiskussioner och andra inlarningsaktiviteter lar sig barnen 
olika principer i evangeliet. Foljande riktlinjer kan vara till hjalp for dig for att stalla 
meningsfulla fragor och stimulera till diskussion: 

1 . Stall fragor och ge skriftstallehanvisningar sa att barnen kan hitta svaren i 
skrifterna. 

2. Stall fragor som inte kan besvaras med "ja" ell er "nej", utan som kraver 
eftertanke och diskussion. Fragor som borjar med varf6r, hur, vem, vilka, vad, 
nar och var ger vanligtvis mer. 

3. Var uppmarksam pa barn som inte garna viii delta. Engagera barn som 
vanligtvis inte deltar genom att namna dem vid namn och stalla fragor som du 
kanner att de kan svara pa. Ge dem tid att tanka. Ge dem hjalp om de behaver 
det, men bara efter det att de fatt tid att tanka och svara. 

4. Uppmuntra barnen att saga vad de tanker och tycker om det de lar sig. Sag 
nagot positivt om deras insats. 
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5. Ge uppriktigt berom till barnen nar de svarar pa fragor. Fa dem att kanna att 
deras tankar och kanslor ar betydelsefulla. 

Hjalp barnen att tillampa vad de har lart sig. Jakob uppmanade oss att vara 
"ordets gorare, inte bara dess horare" (Jak 1 :22). Foljande kan hjalpa dig att 
uppfylla detta: 

1 . Vittna om de sanningar du lar ut, da Anden manar dig till det. Dina lektioner far 
mera tyngd om du undervisar med uppriktighet och overtygelse. 

2. Uppmana barnen att ta med sig sina egna skrifter till lektionerna. Om de inte 
har egna skrifter eller glommer att ta med dem, har du nagra extra exemplar i 
beredskap. Om ni har ett forsamlings- eller grensbibliotek kan du lana nagra 
exemplar av skrifterna dar. Uppmana barnen under hela aret att markera i sina 
egna skrifter (inte i bibliotekets exemplar) verser som de tycker ar betydelsefulla 
for dem. Till exempel kan de markera Laran och forbunden 3:7, 4:2, 8:2-3 och 
14:7. 

3. Be barnen att beratta vad de har lart sig. Fraga dem hur de kan tillampa 
principerna i lektionen i sitt eget liv. 

4. Latsas vara reporter och intervjua barnen som om de var personer fran kyrkans 
historia. Be dem beratta allt om den historiska skildringen och vad de anser om 
det som hande. 

5. Dela upp klassen i tva eller flera mindre grupper. Nar du har atergett en skildring 
fran skrifterna eller fran historien, later du varje grupp skriva ned vilka viktiga 
principer den handlade om. Lat sedan grupperna turas om att beratta hur 
dessa principer galler i deras liv. 

6. Barnen soker i skrifterna: Ge barnen en ledtrad, till exempel en handelse, en 
situation eller ett problem. Uppmana dem sedan att hitta ett skriftstalle som 
passar in pa ledtraden. Lat de barn som forst hittar ett skriftstalle som passar 
hjalpa de andra att hitta det. Lat dem sedan tala om varfor skriftstallet passar in 
pa ledtraden. 

7. Beratta om konkreta tillfallen da du har sett barnen leva efter den princip som 
behandlas. Om du exempelvis haller en lektion om att vara vanlig, kan du 
namna nagra tillfallen da du sett barnen vara vanliga mot andra. 

8. Uppmuntra barnen att beratta for sina familjer vad de lart sig i Primar. Sok 
Andens inspiration da du overvager att foresla en viss del av lektionen som 
barnen kan beratta om hemma. De kan aterge en berattelse, ta upp en viss 
fraga eller ha en aktivitet fran lektionen med sina familjer. Var lyhord for barn 
som har sarskilda omstandigheter hemma och som kanske behaver beratta 
vad de har lart sig for andra vuxna som ar betydelsefulla tor dem. 

9. Folj upp barnens uppgifter. Nar du ger barnen en uppgift eller en uppmaning ar 
det viktigt att du i borjan av nasta lektion fragar dem hur det har gatt och vad 
de upplevt. 

Din installning till skrifterna har stor inverkan pa barnen i din klass. Bestam under 
bon olika satt att uppmuntra barnen att lasa skrifterna pa egen hand och 
tillsammans med sina familjer. Hjalp barnen fa erfarenheten att plantera Guds ord i 
sina hjartan och ge det naring. Da vaxer det och blir valbehagligt for dem (se Alma 
32:28). Under "Att lasa hemma" i slutet av varje lektion finns det forslag pa 
skriftstallen att lasa hemma. Du kan varje vecka ge barnen var sitt papper med de 
aktuella verserna pa, eller sa kan du ge barnen ett bokmarke pa vilket de kan 
skriva lasuppgiften for varje vecka. Var positiv och kreativ i ditt satt att uppmuntra 
barnen. 
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Att Iara sig skrittstallen utantill kan vara ett bra satt att Iara sig sanningar i 
evangeliet. De fiesta barn tycker om att memorera om man gor det hela intressant 
och kreativt. Foljande forslag ar bra satt att hjalpa barnen memorera: 

1 . Skriv pa skrivtavlan eller pa en plansch forsta bokstaven i varje ord som ska 
memoreras. Till exempel kan du gora foljande plansch for orden i forsta 
trosartikeln: 

VtpGdeFphSJKopdHA 
Peka pa bokstaverna samtidigt som du sager varje motsvarande ord. Upprepa 
skriftstallet nagra ganger och lat barnen upprepa det om de kan. Det drojer inte 
lange forran de klarar sig utan planschen. 

2. Dela upp skrittstallet i korta fraser. Sag varje fras hogt. Borja med sista frasen 
och fortsatt till borjan av skrittstallet sa att barnen far saga den minst valbekanta 
delen forst. Till exempel: I Laran och forbunden 4:2 kan barnen saga "att I man 
sta ostraffliga infor Gud pa den yttersta dagen" flera ganger. Sedan kan de 
lagga till foregaende fras, "att I tjanen honom av allt edert hjarta, all eder 
formaga, sjal, sinne och styrka". Daretter kan de saga hela versen. 

3. Om barnen laser bra kan du ordna ett skrivet exemplar av skriftstallet at varje 
barn. Klipp varje exemplar av skrittstallet i ord eller fraser. Etter det att ni har 
sagt versen tillsammans nagra ganger, ger du barnen var sin uppsattning 
remsor och later dem lagga remsorna i ratt ordning. 

4. Sag skrittstallet flera ganger. Stanna upp da och da och lat nagot av barnen 
saga nasta ord eller fras. Lat sedan ett annat barn lagga till ett ord eller en fras. 
Fortsatt tills alla barnen fatt medverka minst en gang. 

5. Hjalp barnen memorera med hjalp av musik. 

6. Ge varje barn (eller grupp av barn) ett ord eller en fras fran ett skrittstalle. Se till 
att alla ord i skrittstallet delats ut. Lat barnen saga sina ord eller fraser i ratt 
ordning. Det forsta barnet sager till exempel det forsta ordet eller frasen, nasta 
barn sager det andra och sa vidare genom hela versen). Upprepa flera ganger. 

7. Skriv upp ett skrittstalle pa skrivtavlan eller pa en plansch. Sag skrittstallet flera 
ganger, och etterhand suddar du ut eller tacker over fler och fler ord tills barnen 
har memorerat hela skriftstallet. 

Om du ar klar med lektionen innan lektionstiden ar slut, kan du improvisera en 
aktivitet for att fylla ut den tid som ar kvar. Foljande forslag kan hjalpa dig att 
anvanda denna tid pa ett bra satt: 

1. Lat nagra av barnen tala om sina favoritskrittstallen eller favoritberattelser fran 
kyrkans historia. 

2. Lat barnen soka i skritterna genom att ge dem ledtradar till ett viktigt skrittstalle 
de redan har markerat. Lat dem arbeta tva och tva eller i sma grupper for att 
hitta ratt skrittstalle. 

3. Hjalp barnen att memorera ett skrittstalle eller en trosartikel fran lektionen. 

4. Lat barnen ge forslag pa hur de kan tillampa principerna i lektionen hemma, i 
skolan och tillsammans med sina kamrater. 

5. Dela upp klassen i grupper, och lat dem turas om att stalla fragor till varandra 
om lektionen. 
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6. Lat varje barn texta ett citat eller rita en bild som anknyter till lektionen for att ta 
hem och satta upp som en paminnelse om malet med lektionen. 

7. Be barnen att markera (i sina egna skrifter) skriftstallen for framtida studier. Du 
kan be dem att markera verser fran lektionen som de tycker sarskilt mycket 
om, eller sa kan du foresla verser som du tror paminner dem om malet med 
lektionen. 

8. Anvand tillampliga berattelser, artiklar eller aktiviteter fran kyrkans tidskrifter. 

9. Repetera principer eller skildringar fran skrifterna och historien som tagits upp i 
tidigare lektioner. 

klassrummet Upplevelsen att Iara sig evangeliet kan berikas och starkas genom sang och 
musik. Ofta minns och lar sig barnen battre genom musik. 

Man behaver inte vara musiker for att med ratt musik hjalpa barnen kanna Anden 
och Iara sig evangeliet. Man kan spela en musikkassett eller lata gaster framfora 
musik fran Psalmer eller Barnens sangbok under eller i borjan av en lektion for att 
betona en princip. Man kan ocksa sjunga eller lasa texten till sangerna 
tillsammans med barnen for att engagera demi lektionen. Anvand primarsanger 
sa ofta som mojligt. lnspelad musik fran Barnens sangbok finns pa musikkassetter 
(52505) eller CD-skivor (50505). (Med sang pa engelska MC 52428; CD 50428.) 
Dessa kan du anvanda for att Iara dig sangerna eller som ackompanjemang till 
sangen i klassrummet. 

Samlingsstunden lbland kommer din klass att bli ombedd att ge en enkel evangeliepresentation 
under Primars samlingsstund. Den ska tas fran lektionerna, krava mycket lite 
ovning och befasta de principer du har undervisat om. Har foljer nagra forslag till 
klasspresentationer: 

Trosartiklarna 

Att fOrsta barn 
som ar 8-11 ar 
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1 . Dramatisera en berattelse ur skrifterna. 

2. Lasa upp ett memorerat skriftstalle tillsammans. 

3. Lasa upp och forklara en trosartikel. 

4. Genom rollspel visa en nutida tillampning pa en princip i evangeliet. 

5. Anpassa nagon av aktiviteterna under "Sarskilda aktiviteter". 

Du ska ta med trosartiklarna i din undervisning och uppmana varje barn att Iara 
sig alla trosartiklarna innan de lamnar Primar. Ta varje tillfalle i akt att hjalpa barnen 
Iara sig, forsta och saga trosartiklarna. 

For att kunna hjalpa barnen att Iara sig saker och fa sjalvfortroende, behaver du 
forsta deras behov och egenskaper och tanka ut lampliga aktiviteter och lektioner. 
For information om egenskaper hos barn i den har aldern, se Undervisning - den 
hogsta ka/lelsen (33043 180), s 65-67. Denna bok kan finnas pa moteshusets 
bibliotek eller kopas fran Nordisk Distributions Center. 



Sarskilda riktlinjer 
for hur man 
innesluter barn 
med handikapp Fralsaren var ett exempel tor oss nar det galler att hysa och visa medkansla for 

manniskor med handikapp. Nar han besokte nephiterna etter sin uppstandelse, 
sade han: 

"Haven I nagra som aro sjuka ibland eder? Faren dem hit! Haven I nagra, som aro 
lama eller blinda, halta eller krymplingar, spetalska eller fortvinade eller som aro 
dova eller pa nagot annat satt lidande? Faren dem da hit, sa viii jag bota dem, ty 
jag hyser medlidande med eder" (Tredje Nephi 17:7). 

Som primarlarare har du ett utmarkt tillfalle att visa medkansla. Aven om du inte ar 
utbildad for att ge professionell hjalp, kan du forsta och ta hand om barn som har 
handikapp. Omtanke, torstaelse och en onskan att engagera varje barn i 
inlarningsaktiviteterna behovs. 

Ett barn med handikapp kan roras av Anden oavsett hur mycket han forstar. /wen 
om han inte kan vara med under hela primartiden, behaver han fa tillfalle att vara 
med en kort stund sa att han tar kanna Anden. Det kan vara nodvandigt att en 
ledsagare som ar lyhord for hans behov armed honom under Primar, sa att han, 
om han skulle behova, kan ga ifran gruppen en stund. 

Vissa barn kan ha inlarningssvarigheter, forstandshandikapp, sprak- eller 
talsvarigheter, syn- eller horselskada, beteendestorning, anpassningssvarigheter, 
umgangessvarigheter, mentalsjukdom, rorelsesvarigheter eller langvarig sjukdom. 
Vissa kan tycka att spraket som talas ar svart eller den kultur de lever i ar obekant. 
Oavsett individuella omstandigheter har varje barn samma behov av att bli alskat 
och accepterat, att Iara sig evangeliet, att kanna Anden, att delta med tramgang 
och att tjana andra. 

Foljande riktlinjer kan hjalpa dig undervisa barn med handikapp: 

• Se bortom handikappet och lar kanna barnet. Var naturlig, vanlig och 
karlekstull. 

• Ta reda pa barnets starka sidor och utmaningar. 

• Gor allt du kan tor att Iara och paminna barnen om deras skyldighet att 
respektera varandra i klassen. Genom att hjalpa ett barn som har ett handikapp 
kan hela klassen ta Iara sig tjanande pa ett kristuslikt satt. 

• Sok etter de basta satten att undervisa barnet genom att radtraga foraldrar, 
syskon och, nar sa ar lampligt, barnet sjalvt. 

• Fraga barnet om han viii delta i lektionen innan du ber honom lasa, be eller 
medverka pa annat satt. Framhall barnets fardigheter och talanger och hall utkik 
etter satt pa vilka barnet kan medverka pa ett bra satt utan att kanna sig 
besvarat. 

• Anpassa lektionsmaterialet och den tysiska miljon i klassrummet till de behov 
som barnet har. 
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Som larare kan du marka att ett barn blir utsatt for kanslomassig eller fysisk 
misshandel. Om du undrar over ett visst barn i din klass bor du radgora med din 
biskop. Be om Herrens vagledning och hjalp nar du fbrbereder och haller 
lektionerna. Fa varje barn i din klass att kanna att han eller hon ar ett vardefullt 
barn till var himmelske Fader och att var himmelske Fader och Jesus Kristus 
alskar oss var och en och viii att vi ska vara lyckliga och trygga. 



Tidslinje for kyrkans historia 

New York 
Manchester Den forsta synen 1820 

Angeln Moronis forsta besok hos 1823 
Joseph Smith 

South Bainbridge Joseph Smith gifter sig med Emma Hale 1827 
Kullen Cumorah Joseph mottar guldplatarna 

Pennsylvania 
1828 Joseph borjar oversatta guldplatarna Harmony 

116 sidor av manuskriptet forlorade 

1829 Aronska prastadomet aterstalls 
Joseph Smith och Oliver Cowdery dops 
Melkisedekska prastadomet aterstalls 
Joseph och Oliver flyttar till Fayette 

Fayette 6versattningen av Mormons bok klar 
De tre vittnena ser angeln Moroni och 

guldplatarna 
De atta vittnena ser guldplatarna 

Palmyra Mormons bok ges ut 1830 
Fayette Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 

grundas 
De heliga far befallning att bege sig till 

Ohio 
Ohio 

1831 Joseph Smith traffar Newel K Whitney Kirtland 
Edward Partridge kallas som forste 

biskop 
Missouri 
Independence De heliga bosatter sig i Jackson County 

Jackson County invigs till att vara Sion 

1832 Synen om de tre harlighetsgraderna Hiram 
Joseph rullas i tjara och fjader 

1833 Profetskolan grundas Kirtland 
Visdomsordet uppenbaras 
Templet i Kirtland borjar byggas 

Tryckpressen forstors 
De heliga drivs bort fran Jackson 

County 

1834 Sions trupp upprattas 
Sions trupp upploses 

1835 De tolvs kvorum bildas 
Laran och forbunden ges ut 
Den forsta psalmboken ges ut 

1836 Templet i Kirtland invigs 
Prastadomets nycklar aterstalls i templet 

i Kirtland 

1837 De forsta missionarerna aker till England 



Far West Joseph Smith flyttar till Far West 1838 
De heliga bosatter sig i Far West 
Adam-ondi-Ahmans lage uppenbaras 
Hornstenen laggs till templet i Far West 
David Patten dbdas 
Utrotningsordern 
Massakern i Haun's Mill 

Liberty Joseph i Liberty-tangelset 

De heliga lamnar Missouri och flyttar till 1839 
Quincy i Illinois 

Joseph tillats fly fran Missouri 
Far West Apostlarna ger sig av pa mission till 

Brittiska barna Illinois 
Joseph och de heliga flyttar till Nauvoo 

Commerce (fick senare namnet 
Nauvoo) 

1841 Templet i Nauvoo bbrjar byggas 
Templets dopfunt invigs 

1842 Wentworth-brevet (Trosartiklarna) 
Joseph maste gbmma sig 

1844 Joseph och Hyrum Smith satts i Carthage 
fangelse i Carthage 

Joseph och Hyrum Smith lider 
martyrdbden 

Brigham Young fbrvandlas Nauvoo 

1845 Tempelbegavningar utfbrs for fbrsta 
gangen i templet i Nauvoo 

1846 De heliga bbrjar vandringen vasterut 

Slutlig invigning av templet i Nauvoo 
Iowa 
Mount Pisgah Mormonbataljonen bildas 

Nebraska 
Winter Quarters Winter Quarters upprattas 

Brigham Young och det fbrsta 1847 
pionjarkompaniet ger sig av mot 
Saltsjbdalen Utah 

Det forsta pionjarkompaniet kommer in i Saltsjbdalen 
Iowa Saltsjodalen 
Kanesville Brigham Young understbds som profet 

1853 Salt Lake-templet bbrjar byggas Salt Lake City 

Iowa City De fbrsta handkarrepionjarerna flyttar 1856 
vasterut 

1893 Salt Lake-templet invigs 

1899 Lorenzo Snow mottar uppenbarelse om S:t George 
tiondelagen 



Joseph Smith och den 
fOrsta synen 

Le kt ion 

1 
Mal 

Forberedelse 

Lektionsforslag 

Samlande aktivitet 

Att starka varje barns vittnesbord om att profeten Joseph Smith sag var 
himmelske Fader och hans Son, Jesus Kristus. 

I. Studera under bon Joseph Smiths skrifter 2:1-26 och den historiska skildringen 
i lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen 
om dessa redogbrelser. (Se "Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa 
om skildringar fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

3. Gori ordning tva tomma behallare, till exempel askar eller papperspasar, sa att 
det ser ut som om de innehaller nagot. Skriv Valj mig! pa varje ask (eller pase). 

4. Material: 
a. Den kostbara parlan till varje barn. 
b. Karta over omradet New York-Ohio i slutet av lektionen. 
c. Bild 5-1, Profeten Joseph Smith (Evangeliet i bild 401 .180; 62002); bild 5-3, 

Joseph Smiths familj; bild 5:4, Joseph Smith soker vishet i Bibeln (Evangeliet 
i bild 402); bild 5-5, Den heliga lunden; bild 5-6, Den forsta synen (Evangeliet 
i bild 403.180; 62470). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Be ett barn lamna rummet en kort stund. Visa de tva askarna for den ovriga 
klassen utan att lata dem se vad som finns inuti. Dela upp klassen i tva grupper 
och ge varje grupp var sin ask. Forklara att nar deras kamrat som gick ut kommer 
in ska bada grupperna forsoka overtala honom (eller henne) att valja just deras 
ask. Be barnet att komma in igen och valja en av askarna. Stall sedan olika fragor, 
till exempel: 

• Varfor valde du den asken? 

• Hur kandes det nar andra forsokte tala om for dig vad du skulle gora? 

Beratta att da Joseph Smith var fjorton ar gammal, kande han sig osaker infor ett 
beslut han maste fatta. Han forsokte bestamma vilken kyrka han skulle bli medlem 
i. Andra manniskor forsokte hjalpa honom valja kyrka, men han blev bara mer 
osaker. Han kande att han behovde mer kunskap for att kunna fatta ett vist beslut: 
han ville veta vilken kyrka som var sann. Josephs situation paminde om 
situationen for barnet som skulle valja mellan de tva askarna. Alla ville att han 
skulle valja deras kyrka, men han visste inte vilken kyrka som var den ratta. 

Skildringar fran skrif- Undervisa barnen om Joseph Smiths liv och de handelser som ledde fram till och 
terna och historien inbegrep den forsta synen, enligt Joseph Smiths skrifter 2: 1-26 och foljande 

skildring. Visa vid ratt tilltallen kartan och bilderna. 



Diskussions- och 
tillampningsfragor 

2 

Joseph Smith foddes ar 1805 i staten Vermont i Amerikas Fbrenta stater. Han var 
det fjarde av nio barn. Nar Joseph var tio ar gammal, flyttade han och hans familj 
till staten New York, och bosatte sig nara staden Palmyra (peka ut detta omrade 
pa kartan). Familjen Smith var fattig, och alla familjemedlemmar maste arbeta hart 
for att fbrse familjen med mat och andra fornbdenheter. Familjen hade flyttat 
manga ganger innan de bosatte sig nara Palmyra, dar de fick tag i bra 
odlingsmark. 

Joseph fick inte mbjlighet att ga lange i skolan. Han larde sig bara grunderna i att 
lasa, skriva och rakna. Josephs mor berattade att han verkade precis som andra 
pojkar i hans alder fram till forsta synen. Hon sade att han var lugn och stillsam 
och uppforde sig val och att han tyckte om att studera och fundera over det som 
var viktigt. Han var en lang, stark och valvaxt pojke, som var gladlynt och som 
sallan blev arg. 

Josephs familj alskade Gud och ville halla hans bud. De laste i Bibeln och bad 
tillsammans ofta. Liksom Joseph var de osakra pa vilken kyrka som var Jesu Kristi 
sanna kyrka. Nar Joseph berattade om sin forsta syn, trodde hans familj pa 
honom och stbdde honom i det stora verk han kallades att utfbra. 

Beratta att ni det har aret ska studera Laran och forbunden och kyrkans historia. 
Laran och forbunden ar en sammanstallning av gudomliga uppenbarelser. De 
fiesta av dem gavs till profeten Joseph Smith av Jesus Kristus. Manga av de 
historiska handelser som agde rum i kyrkans barndom nedtecknades av Joseph 
Smith sjalv i den del av Den kostbara parlan som kallas "Joseph Smiths skrifter 2". 
Hjalp barnen hitta denna deli sina egna exemplar av Den kostbara parlan. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du fbrbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Nar och var fbddes Joseph Smith? (Joseph Smiths skrifter 2:3.) Vaci hette 
Josephs mor och far? (Joseph Smiths skrifter 2:4.) Hur manga barn fanns det i 
Josephs familj? (Joseph Smiths skrifter 2:4.) Hur hjalpte Josephs foraldrar 
honom att fbrbereda sig for det verk han skulle utfora? 

• Vart flyttade Joseph Smiths familj nar de lamnade Vermont? (Joseph Smiths 
skrifter 2:3.) Fa barnen att forsta att fastan familjen flyttade fran Vermont till New 
York for att fa tag i battre odlingsmark, var ett annu viktigare skal till deras flytt 
- ett skal som de inte kande till - att Joseph kunde bo nara den plats dar 
guldplatarna var nedgravda. Pa vilka satt kan var himmelske Fader leda vart liv 
utan att vi vet om det? 

• Varfbr var Joseph osaker pa vilken kyrka han skulle ansluta sig till? (Joseph 
Smiths skrifter 2:5-10.) Hur hjalpte skrifterna Joseph att besluta vad han skulle 
gbra? (Joseph Smiths skrifter 2: 11-13.) Hur har skrifterna hjalpt er att fatta 
beslut? (Aterge garna en personlig erfarenhet.) 

• Vart gick Joseph Smith for att be? (Joseph Smiths skrifter 2:14.) Varfbr tror ni 
att han ville ga till en plats dar han kunde fa vara ensam? Beratta att den plats 
dit Joseph Smith gick for att be nu kallas "den heliga lunden" (se sarskilda 
aktiviteter, nr 6). 

• Vaci hande nar Joseph bbrjade be? (Joseph Smiths skrifter 2:15.) Varifran kom 
detta mbrker? (Joseph Smiths skrifter 2:16.) Hur befriades Joseph fran det 
marker som omgav honom? (Joseph Smiths skrifter 2:17.) Vaci larde sig Joseph 



Sarskilda 
aktiviteter 

Lektion 1 

av denna erfarenhet om Satan och hans makt? Vad larde han sig om var 
himmelske Faders makt? (Den ar stbrre an Satans makt.) Varfbr ar det viktigt att 
vi kommer ihag att var himmelske Faders makt ar stbrre an Satans makt? 

• Varfbr tror ni att Satan ville hindra Joseph fran att be? Hur fbrsbker Satan hindra 
oss fran att be eller gbra det som ar ratt? Vad kan vi gbra nar Satan frestar oss? 

• Vilka visade sig fbr Joseph i den heliga lunden? (Joseph Smiths skrifter 2: 17 .) 
Hur sag dessa personer ut? Vad sade var himmelske Fader till Joseph? Vad 
larde sig Joseph fran denna syn om var himmelske Fader och Jesus Kristus? 
(Se sarskilda aktiviteter, nr 1.) 

• Vad sade Jesus till Joseph om vilken kyrka han skulle ansluta sig till? (Joseph 
Smiths skrifter 2: 18-19.) Varfbr? Stall fram askarna fran den samlande 
aktiviteten och visa att bada ar tomma. Papeka att ingen av dem var "ratt" val. 
lnte heller var nagon av kyrkorna pa jorden pa Joseph Smiths tid ratt val. Alla 
dessa kyrkor hade lardomar som var bra, men ingen av dem hade den 
fullstandiga sanningen i evangeliet. 

• Hur reagerade "religionslararna" pa Josephs syn? (Joseph Smiths skrifter 2:21-
22.) Varfbr blev Joseph fbrvanad over deras reaktioner? (Joseph Smiths skrifter 
2:22-23.) Fbrklara att forfolja betyder att gbra sa att nagon far Iida darfbr att han 
tror pa en viss sak. Har ni blivit fbrfbljda pa grund av det ni tror pa? Vad har ni 
gjort at det? 

• Hur paverkades Josephs vittnesbbrd om den fbrsta synen av den fbrfbljelse han 
utsattes fbr? (Joseph Smiths skrifter 2:25.) Varfbr ar det viktigt att vi har ett eget 
vittnesbbrd om Joseph Smiths fbrsta syn? (Se sarskilda aktiviteter, nr 2.) 

Du kan anvanda en eller flera av fbljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Gbr en kopia av korsordet som finns i slutet av lektionen. Hjalp barnen lagga 
pusslet, och diskutera sedan svaren med dem. Om du inte kan gbra en kopia 
av pusslet till varje barn, ritar du pusslet pa skrivtavlan. Las sedan ledtradarna 
for barnen och lat dem fa tid att valja ratt svar. Lat barnen turas om att skriva 
svaren pa pusslet pa skrivtavlan. (Svar: 1-Var himmelske Faders; 2-stbrre; 3-
Jesus Kristus; 4-skilda; 5-besvarar; 6-forstbra; 7-kyrka.) 

2. Be tva barn att lasa var sitt av fbljande tva citat: 

Joseph F Smith, kyrkans sjatte president, sade: "Den stbrsta handelse som 
nagonsin har intraffat i varlden sedan Guds Sons uppstandelse fran graven och 
hans himmelsfi:i.rd, var nar Fadern och Sonen kom till pojken Joseph Smith ... 
Da jag har accepterat den sanningen, finner jag det latt att godta varje annan 
sanning som [Joseph Smith] ... fbrkunnade" (Evange!iets Iara, s 418). 

Ezra Taft Benson, kyrkans trettonde president, sade: "Man bbr alltid bara 
vittnesbbrd om den fbrsta synens akthet. Joseph Smith sag Fadern och Sonen. 
De samtalade med honom som han sade att de gjorde" (The Teachings of Ezra 
Taft Benson [Salt Lake City: Bookcraft, 1988], s 101 ). 

• Varfbr ar det viktigt att ha ett vittnesbbrd om den fbrsta synen? 

Fa barnen att fbrsta att den fbrsta synen ar grunden till ett vittnesbbrd om Jesu 
Kristi sanna kyrka. Nar vi val tror att var himmelske Fader och Jesus Kristus 

3 
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Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 
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verkligen visade sig for och talade med Joseph Smith, da kan vi vara sakra pa 
att allt annat som profeten larde ut eller aterstallde till oss ocksa ar sant. 

3. Hjalp barnen memorera eller ga igenom forsta trosartikeln. Diskutera hur den 
vittnar om en sanning som upptacktes genom Joseph Smiths f6rsta syn: att 
Gud den evige Fadern och hans Son, Jesus Kristus, ar tva skilda personer. 

4. Hjalp barnen memorera Joseph Smiths skrifter 2:25 (fran och med ty jag hade 
sett en syn) eller Jakobsbrevet 1 :5. Visa barnen var Jakobs brev finns i Nya 
testamentet. Diskutera vad frasen "ger at alla utan f6rbehall eller f6rebraelser" 
betyder. 

5. Forklara att Joseph Smith utvaldes innan han foddes till att aterstalla Jesu Kristi 
evangelium. Lat barnen sla upp och lasa Andra Nephi 3: 14-15. Forklara att 
Josef i Egypten profeterade att en av hans efterkommande skulle aterstalla 
evangeliet till jorden. Han skulle ocksa heta Josef (Joseph), och han skulle ha 
samma namn som sin far. Profeten Joseph Smith fick sitt namn efter sin far. 
Han kallades Joseph Smith d y. Hans far kallades Joseph Smith d a. 

6. Hjalp barnen att f6rsta att den heliga lunden har forblivit som den var pa Joseph 
Smiths tid, genom att aterge f61jande: 

"Ar 1860 ... kopte ... en barndomsvan till Joseph Smith det som hade varit 
familjens Smiths gard. Han berattade senare for sin son ... att han aldrig hade 
satt en yxa till traden i lunden pa vastra sidan av egendomen eftersom Joseph 
berattat att det var dar han sag sin syn ... Ett och ett halvt arhundrade efter den 
f6rsta synen har den tio tunnland stora lunden kvar mycket av sin ursprungliga 
skonhet. Trad som var stora pa Josephs tid pryder fortfarande den gamla 
skogen. Manga ar over tva hundra ar gamla" (Donald Enders, "The Sacred 
Grove", Ensign, apr 1990, s 16). 

Forklara garna f6r barnen att vi vet att omradet som nu kallas den heliga lunden 
ar dar Joseph Smith sag sin forsta syn, men att vi inte vet den exakta platsen i 
lunden dar Joseph sag synen. 

7. Visa videofilmen "Den forsta synen" (15 min). 

8. Sjung eller sag texten till "O, hur skon var morgonstunden" (Psalmer, nr 14) eller 
tredje versen av "Pa en harlig vardag" (Barnens sangbok, s 57). 

Bar vittnesbord om den forsta synen och profeten Joseph Smith. Uppmana 
barnen att be om att deras eget vittnesbord om den forsta synen ska bli starkare. 

Foresla for barnen att de studerar Joseph Smiths skrifter 2:1-20 hemma som 
repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med familjen lasa 
det som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 





Vad vi lar ass 
av den forsta synen 

1. Vi ar skapade i och Jesu Kristi avbild. 

2. Var himmelske Faders makt ar an Satans makt. 

3. ______ ar var himmelske Faders Son. 

4. Var himmelske Fader och Jesus ar tva personer. 

5. Var himmelske Fader vara uppriktiga boner. 

6. Satan ar verklig och viii ______ var himmelske Faders och Jesu Kristi verk. 

7. Jesus talade om fbr Joseph att det inte fanns nagon ______ pa jorden som var sann. 

2 

6 

3 
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Avfallet och behovet av en 
aterstallelse av Jesu Kristi kyrka 

Lektion 

2 

Mal 

Forberedelse 

Att fa barnen att forsta att Jesu Kristi kyrka togs bort fran jorden pa grund av avfall 
och maste aterstallas till jorden. 

I. Studera under bon foljande skriftstallen om kannetecken pa Jesu Kristi kyrka: 
Matteus 16:17 (fortlopande uppenbarelse), Lukas 9:1-2 och Johannes 15:16 
(prastadomets myndighet), Amos 3:7 och Efesierbrevet 2:20 (levande profeter 
och apostlar), Matteus 3:16 och Apostlagarningarna 2:38 (forordningar utforda 
sa som Jesus larde) och Apostlagarningarna 7:55-56 (var himmelske Fader, 
Jesus Kristus och den Helige Anden ar tre skilda personer). Studera ocksa 
Laran och forbunden I :1-6, 15-23, 30 och den historiska skildringen i 
lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen 
om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se "Lektionsforberedelser", 
s VI-VII, och "Att undervisa om sk1ldringar fran skrifterna och historien", 
s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Amos 8:11-12, Andra Thessalonikerbrevet 2:1-3 och Andra 
Timotheosbrevet 4:3-4 (profetior om avfallet) och Evangeliets principer 
(31110 180), lektion 16 och 17. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Gor foljande textremsor: 

Uppsattning 1 

Fortlopande uppenbarelse 

Prastadomets myndighet fran Gud 

Levande profeter och apostlar 

Forordningar utforda sa som Jesus larde 

Var himmelske Fader, Jesus Kristus och den 
Helige Anden ar tre skilda personer 

Uppsattning 2 

lngen mer uppenbarelse 

Prastadomet borttaget 

Inga levande profeter eller apostlar 
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Lektionsforslag 

Samlande aktivitet 

Lardomarna och fbrordningarna andrade 

Var himmelske Fader, Jesus Kristus och 
den Helige Anden en enda stor ande 

5. Material: 
a. Laran och fbrbunden till varje barn. 
b. Bibeln. 
c. Tva glas rent, friskt vatten, lite smuts eller skrap och en sked eller pinne att 

rora med. 
d. Bild 5-6, Den fbrsta synen (Evangeliet i bild 403.180; 62470). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Visa b1lden av den fbrsta synen. Repetera fbregaende lektion med hjalp av 
fbljande eller likartade fragor: 

• Varfor gick Joseph Smith ut i en lund for att be? 

• Vilket svar vantade han sig att fa pa sin bon? 

• Vilket svar fick han? 

• Vaci hade hant med den kyrka som Jesus Kristus hade organiserat da han var 
pa jorden? 

Visa barnen glaset med vatten. Fraga om man kan dricka det. Lat nagot av 
barnen rora i lite smuts eller skrap i vattnet tills det blir grumligt. Fraga barnen om 
de viii dricka vattnet nu. Papeka att det behover bytas ut mot rent vatten. Forklara 
att da Jesus Kristus forst organiserade sin kyrka pa jorden, organiserades den pa 
ratt satt och dess ledare fbrkunnade sanningen. Kyrkan var som glaset med det 
rena vattnet (visa det andra glaset med rent vatten). Sedan fbrandrade manniskor 
kyrkan, sa att den blev som glaset med det grumliga vattnet. Den sanna kyrkan 
och dess lardomar behovde aterstallas (foras tillbaka) till jorden. 

Skildringar fran skrif- Undervisa barnen om avfallet och aterstallelsen av Jesu Kristi kyrka som beskrivs i 
terna och historien skriftstallena under "Forberedelse" och i fbljande historiska skildring. 
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Beratta att da Jesus Kristus var pa jorden, undervisade han om sitt evangelium, 
kallade tolv apostlar och organiserade sin kyrka. Satt upp textremsorna fran 
uppsattning 1 och fbrklara att dessa saker var viktiga delar av Jesu sanna kyrka. 
Tala helt kort om varje textremsa da du satter upp den. (Las garna nagra av 
verserna under "Forberedelse" da ni talar om motsvarande textremsor.) 

Satt upp textremsorna fran uppsattning 2 ovanpa textremsorna fran uppsattning 1 
da du talar om nagra av de fbrandringar som gjordes i Jesu Kristi kyrka: 

Avfallet (fran Jesu sanna kyrka) skedde efter det att Jesus Kristus hade korsfasts 
och Petrus och de andra apostlarna hade dodats. Utan levande profeter eller 
apostlar fick kyrkan inte langre nagra uppenbarelser. Lardomar som inte var sanna 
fordes in i kyrkan och vissa av de sanningar som Jesus Kristus hade forkunnat 
togs bort. Prastadomet (myndigheten att handla i Guds namn) fbrlorades. 
Manniskor blev dopta exempelvis genom bestankning i stallet fbr genom 
nedsankning som Jesus blev. Det var inte langre Jesu Kristi kyrka. Den kyrka som 
Jesus hade organiserat fanns inte langre pa jorden. Manga olika kyrkor 



Lektion 2 

organiserades. En del kyrkor forsokte fora sina kyrkor tillbaka till Jesu Kristi 
lardomar. Fast de kunde se i Bibeln att vissa lardomar i deras kyrkor var felaktiga, 
kunde de inte forandra sina kyrkor tillbaka till Jesu Kristi kyrka eftersom de inte 
hade prastadomets myndighet fran Jesus att gora det. Manga av dessa 
manniskor forfoljdes och till och med dodades for sin tros skull. 

Beratta att sedan Jesu Kristi sanna kyrka hade avfallit, gjorde var himmelske 
Fader och Jesus Kristus forberedelser for aterstallelsen av den sanna kyrkan. 
Aterge skildringarna om foljande tre reformatorer. Forklara att reformatorer var 
arliga manniskor som insag att de kyrkor de tillhorde hade forandrats fran Jesu 
kyrka. De ville reformera sina kyrkor och gora dem mer lika Jesu ursprungliga 
kyrka. De tre man som beskrivs har var nagra av dem som bidrog till att bereda 
varlden for aterstallelsen av den sanna kyrkan (se sarskilda aktiviteter, nr 2). 

John Wycliffe 

John Wycliffe foddes i England ar 1320. Han blev professor och ledare i sin kyrka. 
Wycliffe insag att vissa bruk i hans kyrka var annorlunda an dem han laste om i 
Bibeln. Kyrkan han tillhorde tillat inte de vanliga medlemmarna att lasa skrifterna 
- prasterna laste och tolkade skrifterna at folket. Wycliffe hjalpte till med att 
oversatta Bibeln till engelska sa att fler manniskor kunde fa lasa den. Han sande 
ocksa ut efterfoljare som bodde bland folket och hjalpte dem att forsta lardomarna 
i Bibeln. Ledarna i kyrkan som Wycliffe tillhorde forsokte stoppa hans arbete, men 
Wycliffe fortsatte hjalpa manniskorna forsta hur Jesus ville att kyrkan skulle vara. 

Martin Luther 

Martin Luther foddes i Tyskland ar 1483. Han blev prast i katolska kyrkan och 
religionslarare. Dahan studerade skrifterna, kande han att kyrkan inte forkunnade 
samma lardomar som skrifterna gjorde. Han skrev 95 teser om hur kyrkan hade 
forandrats fran Jesu Kristi kyrka. Kyrkans ledare blev mycket arga pa Luther, men 
han fortsatte saga att hans pastaenden var sanna. Kyrkans ledare holl ett forhor 
och uppmanade Luther att ta tillbaka vad han sagt om kyrkans falska larosatser. 
Men han sade: "Savida jag inte kan overtygas av skriften och sunt fornuft ... kan 
jag inte och kommer jag inte att ta tillbaka nagonting, ty det ar varken ratt eller 
sakert att ga emot sitt samvete. Sa hjalpe mig Gud. Amen" (se Roland H Bainton, 
Here I Stand: A Life of Martin Luther, s 185). Man sade till Luther att han inte 
langre fick vara medlem i katolska kyrkan, och forklarade honom som laglos. 
Beskyddad av sina vanner, fortsatte Luther med att oversatta Bibeln till tyska. Den 
nyuppfunna tryckpressen gjorde att Luthers oversattning av Bibeln kunde na 
manga manniskor. 

Roger Williams 

Ar 1620 fanns det en grupp manniskor som kallades pilgrimer eller puritaner och 
som ville ha friheten att dyrka Gud som de sjalva onskade. De kom till Amerika 
och grundade en stad som fick namnet Plymouth, byggde hus och kyrkor och var 
till slut fria att dyrka Gud som de sjalva ville. Roger Williams kom till Amerika ar 
1631, dar han sokte efter en plats dar han fritt kunde fa dyrka Gud. Pa grund av 
att han forkunnade att alla manniskor borde fa dyrka Gud som de sjalva ville, 
tvingade puritanerna honom att lamna deras stad. Roger Williams och ett fatal 
efterfoljare byggde en ny koloni. Williams kom fram till att Jesu Kristi kyrka inte 
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Diskussions- och 
tillampningsfragor 

Sarskilda 
aktiviteter 

10 

langre fanns pa jorden och att myndigheten att handla i Jesu Kristi namn var 
borta. Han trodde att detta inte gick att ratta till forran Jesus Kristus kallade nya 
apostlar med myndighet att utfora forordningar som dop och valsignande av 
sakramentet. 

Fa barnen att forsta att Wycliffe, Luther och Williams inte hade myndighet fran 
Jesus Kristus att ratta till de felaktigheter de sag i sina kyrkor. Men genom att tasta 
manniskors uppmarksamhet pa dessa problem, bidrog de till att bereda varlden 
for den tid da Jesu kyrka skulle aterstallas. 

Fbrklara att eftersom den sanna kyrkan inte langre fanns pa jorden, var det 
nodvandigt att Jesus Kristus forde tillbaka sin sanna kyrka till jorden igen. Detta 
kallas for aterstallelsen. Nar tiden var ratt for aterstallelsen av Jesu Kristi kyrka, 
utsag var himmelske Fader Joseph Smith till att motta myndigheten att uppratta 
Jesu Kristi kyrka pa jorden igen. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de stbrre insikt. 

• Vad betyder avfall? Vad hande med Jesu Kristi kyrka efter det att Jesus hade 
korsfasts och hans ursprungliga apostlar hade dodats? 

• Varfor behovdes det en aterstallelse? (L&F 1: 15-16.) Varfor talade Jesus Kristus 
till Joseph Smith? (L&F 1 :17.) Forklara att Joseph Smith var aterstallelsens 
prof et. 

• Vilka felaktigheter sag John Wycliffe, Martin Luther och Roger Williams i 
kyrkorna de tillhorde? Hur forsokte de ratta till dessa? Varfor kunde de inte 
aterstalla Jesu Kristi kyrka till jorden? 

• Vad uppenbarade Jesus Kristus for Joseph Smith om sin sanna kyrka? Da 
barnen svarar, tar du bort textremsorna fran uppsattning 2, och later de 
ursprungliga textremsorna sitta kvar. 

• Vilka ville Jesus Kristus att hans aterstallda evangelium skulle komma till? (L&F 
1 :2, 4.) Hur kan vi ge Jesu Kristi aterstallda evangelium till andra? 

Ou kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Skriv Herrens ord pa ett papper. Gorn papperet fore lektionen nagonstans dar 
barnen inte kan hitta det, till exempel i din ficka eller sko. Beratta att det finns 
nagot skrivet pa ett papper i rummet som du viii att de ska forsoka hitta. Be 
dem att leta tyst. Nar de har letat riktigt ordentligt, tar du fram papperet. 

• Vad var det ni letade efter, men inte kunde hitta? 

Be barnen att lasa hogt vad som star pa papperet. 

• Var fanns Herrens ord under avfallets tid? (En del fanns i Bibeln, men manga 
lardomar hade tagits bort Fran jorden.) Var kan man finna Herrens ord i dag? (I 
Bibeln, Mormons bok, Laran och forbunden, Den kostbara parlan och 
budskapen fran nutida profeter och apostlar.) Forklara att Herrens ord ar 
uppenbarelse. 

Be nagot av barnen att lasa Amos 8: 11-12 hogt. 



Avslutning 

Vittnesbbrd 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 2 

• Vad skulle handa, sade Amos? 

• Vad ar hunger? 

• Vad menade Amos med "en hunger ... etter att hora Herrens ord"? 

Beratta att innan kyrkan aterstalldes av Jesus Kristus genom profeten Joseph 
Smith, fanns det manga manniskor som sokte etter Herrens sanna ord utan att 
kunna hitta det. Det fanns inga kyrkoledare med myndighet att motta 
uppenbarelse fran Herren. Nar kyrkan hade aterstallts borjade Herren pa nytt ge 
uppenbarelse till sina utvalda ledare. 

2. Be en vecka i forvag tre av barnen att aterge det som star om John Wycliffe, 
Martin Luther och Roger Williams. Ge barnen en kopia av uppgitterna om den 
person de ska presentera. 

3. Hjalp barnen memorera nionde trosartikeln. 

4. Beratta for barnen att fore profeten Joseph Smiths fodelse fick Asael Smith, 
Josephs farfar, en stark kansla av att en av hans etterkommande skulle bli "till 
stor nytta for manskligheten" (se Church History in the Fulness of Times 
[Church Educational System manual (35202), 1993], s 17; se aven History of 
the Church, 2:443). Diskutera hur Joseph Smith, Asaels sonson, blev till stor 
nytta for varlden genom att hjalpa Jesus Kristus aterstalla sin kyrka till jorden. 

5. Lat barnen sjunga eller saga texten till forsta versen av "Tack, Gud, att profeter 
du sander" (Psalmer, nr I 0). 

Bar vittnesbord om avfallet fran Jesu Kristi ursprungliga kyrka och aterstallelsen av 
Kristi kyrka i var tid. Vittna om att Jesu Kristi sanna kyrka har aterstallts till jorden 
genom profeten Joseph Smith. Uttryck tacksamhet over att Jesus Kristus har 
aterstallt sin kyrka for att hjalpa oss. 

Foresla for barnen att de studerar LB.ran och forbunden I: 17-23 som repetition av 
lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 



Lektion 

3 
Mal 

Forberedelse 

Lektionsforslag 

•• 

Angeln Moroni ·besOker 
Joseph Smith 

Att fa barnen att forsta vikten av Moronis budskap att fullheten av Jesu Kristi 
evangelium skulle aterstallas. 

1. Studera under bon Joseph Smiths skrifter 2:27-53; Uppenbarelseboken 14:6-
7; Mormon 8:1, 4 och den historiska skildringen i lektionen. Studera sedan 
lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen om skildringarna fran 
skrifterna och historien. (Se "Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa 
om skildringar fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

3. Material: 
a. Den kostbara parlan till varje barn. 
b. Bibeln och Mormons bok. 
c. Nagot som ska forestalla en mikrofon (valfritt). 
d. Bild 5-7, Angeln Moroni hogst upp pa templet i Salt Lake City; bild 5-8, 

Moroni visar sig for Joseph Smith i hans rum (Evangeliet i bild 404.180, 
62492); bild 5-9, Joseph Smith avtacker guldplatarna. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Samlande aktivitet 

• Om nagon gav er en mikrofon och bad er att ge ett viktigt budskap till hela 
varlden, vilket budskap skulle ni da ge? 

Ge nagot av barnen "mikrofonen" och lat honom eller henne ge ett budskap i den. 
Lat nagra andra barn gora det ocksa. Kanske kan du ge ett budskap sjalv ocksa. 

Beratta for barnen att ni i dag ska tala om ett viktigt budskap som nagon gav som 
var avsett att hjalpa hela varlden. Detta budskap kom inte genom en mikrofon. 
lnte heller kom det genom radio, television eller satellit. 

Visa bilden av angeln Moroni hogst upp pa templet. 

• Vern ar det har? Varfor tror ni att Moroni blaser i en basun? 

Be barnen att lyssna till Johannes beskrivning av Moronis budskap och hur han 
gav det. Las hogt Uppenbarelseboken 14:6-7. 

Skildringar fran skrif- Undervisa barnen om Moronis besok hos Joseph Smith, som beskrivs i Joseph 
terna och historien Smiths skrifter 2:27-53 och foljande historiska skildring. Visa vid ratt tilltallen 

bilderna av Joseph Smith. 
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Det gick nastan tre och ett halvt ar mellan den forsta synen, da var himmelske 
Fader och Jesus Kristus uppenbarade sig for Joseph Smith, och angeln Moronis 
forsta besok hos Joseph. Under den tiden arbetade Joseph med sin far pa 



Diskussions- och 
tillampningsfragor 

familjens gard. Han sadde och skordade, rojde trad fran marken och tappade 
lonnarna pa sav for att kunna gora sirap. lbland utforde han strojobb hos en 
granne som hette Martin Harris. Joseph bevarade sitt vittnesbord om var 
himmelske Fader och Jesus Kristus, fast han standigt blev torfoljd av manniskor 
som inte trodde att han hade sett en syn. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Varfor bad Joseph Smith pa kvallen den 21 september 1823 (Joseph Smiths 
skrifter 2:29.) Hur besvarades Josephs bon (Joseph Smiths skrifter 2:30-33.) 
Varfor visar sig inte anglar for oss nar vi ber? Fa barnen att forsta att sanningen 
inte fanns pa jorden ar 1823 utan maste aterstallas genom himmelska 
budbarare. Eftersom vi nu har evangeliet besvaras de fiesta av vara boner pa 
andra satt. I bland kan svar pa vara boner komma till vart sinne da vi lyssnar till 
en lektion eller ett tal i kyrkan, talar med vara foraldrar eller kyrkans ledare eller 
laser i skrifterna. 

• Vern var Moroni? Visa barnen Moronis bok i Mormons bok. Forklara att Moroni 
var den siste nephitiske profeten. Han levde omkring 400 e Kr och skrev en del 
av Mormons bok. Vad gjorde Moroni med guldplatarna nar han hade skrivit 
fi:i.rdigt pa dem? (Mormon 8:1, 4.) Varfor utvaldes Moroni till att besoka Joseph 
Smith? 

• Vad skulle enligt Moroni handa med Joseph Smiths namn? (Joseph Smiths 
skrifter 2:33.) Kan ni namna nagra exempel pa hur Joseph Smiths namn har 
"[hallits] i ara och vanara bland alla nationer, slakten och tungomal"? Hur har ert 
medlemskap i kyrkan paverkat vad andra manniskor tanker om er? 

• Moroni berattade om en bok for Joseph. Vilken? (Joseph Smiths skrifter 2:34.) 
Vad innehOll boken? Vad var det som lag tillsammans med guldplatarna? 
(Joseph Smiths skrifter 2:35.) Varfor behovdes dessa? Varfor ar det viktigt att vi 
har Mormons bok i dag? 

• Vilka varningar gav Moroni Joseph i Joseph Smiths skrifter 2:42, 46? Hur kan 
vetskapen om Satan och hans planer hjalpa oss att sta emot hans frestelser? 

• Varfor tror ni att Moroni visade sig fyra ganger for Joseph (tre ganger pa natten 
och en gang morgonen darpa) och gav honom samma budskap varje gang? 
(Joseph Smiths skrifter 2:44-46, 49.) Hur hjalper det oss att hora eller lasa 
nagot som ar viktigt mer an en gang? Varfor ar det bra att lasa skrifterna varje 
dag livet ut? (Se sarskilda aktiviteter, nr 2.) 

• Vad hande pa morgonen efter Moronis besok hos Joseph? (Joseph Smiths 
skrifter 2:48-49.) Hur reagerade Josephs far da Joseph berattade for honom 
om Moroni? (Joseph Smiths skrifter 2:50.) Varfor tror ni att han trodde pa 
Joseph? Hur kan vi vinna vara toraldrars tillit och fortroende? 

• Hur kunde Joseph hitta just den plats dar guldplatarna lag nedgravda? (Joseph 
Smiths skrifter 2:50.) Vad heter kullen dar platarna var nedgravda? (Cumorah; 
se Mormon 6:6.) Varfor tick inte Joseph ta med sig platarna vid detta tillfi:i.lle? 
(Joseph Smiths skrifter 2:53.) Paminn barnen om att Joseph bara var sjutton ar 
gammal och fortfarande hade mycket att Iara innan han var redo att oversatta 
platarna. 
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aktiviteter 
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Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Papeka att Moron is budskap var mycket viktigt for Joseph Smith. Han fick veta 
att han var kallad av Gud att utfora ett betydelsefullt verk och fick ocksa veta 
nagot om vad detta verk skulle vara. 

• Vilket betydelsefullt verk kallades Joseph Smith att utfora? 

Paminn barnen om att Mormons bok ar oversattningen av guldplatarna. 

Forklara att Moronis budskap ocksa ar betydelsefullt for oss. Skriv Vad jag kan 
Iara av Moroni pa skrivtavlan. Lat barnen lasa och satta upp foljande 
textremsor: 

Mormons bok ar sann. 

Mormons bok handlar om manniskorna som 
bodde i Amerika for lange sedan. 

Mormons bok innehaller fullheten av 
Jesu Kristi evangelium. 

Tala helt kort om textremsorna allteftersom de satts upp. Diskutera Mormons 
boks betydelse for oss i dag. Papeka att vi kan Iara oss vad vi behaver gora for 
att leva efter Jesu Kristi evangelium genom att lasa och studera Mormons bok. 

2. Be nagot av barnen att lasa foljande stycke: 

Moroni var en budbarare sand av Gud till Joseph Smith. Moroni berattade for 
Joseph att Gud hade ett betydelsefullt verk for honom att utfora. Han 
berattade ocksa for Joseph att en bok skriven pa platar av guld, nedgravd i 
en kulle, inneholl evangeliets fullhet och historien om det forna Amerikas 
invanare. 

Fraga om nagon kan upprepa budskapet som precis lastes upp. Lat barnet 
lasa samma ord tva ganger till, och fraga sedan om nagon kan upprepa 
budskapet. Betona att om man upprepar ett budskap ar det lattare att komma 
ihag det. Beratta att det fullstandiga budskapet som Moroni gav var mycket 
langre an det barnet horde nyss. Moroni upprepade budskapet for att hjalpa 
Joseph Smith att forsta och komma ihag det. 

• Varfor ar det bra att studera samma principer i evangeliet om och om igen? 

3. Skriv fore lektionen ett antal lappar med grundlaggande principer i evangeliet 
pa, till exempel tro pa Jesus Kristus, omvandelse, dop genom nedsankning, 
den Helige Andens gava, Mormons bok, levande profeter, fortlopande 
uppenbarelse, prastadomet och tempelforordningar. Skriv orden Jesu Kristi 
evangelium pa en etikett som du sedan satter pa en tom burk. 

Visa den tomma burken for barnen, och paminn dem om att angeln Moroni 
berattade for Joseph Smith att evangeliet skulle aterstallas till jorden. Sag att 
detta har hant nu. 



Avslutning 

Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 3 

Lat barnen valja var sitt papper, lasa det hogt, lagga det i burken och forklara 
varfor denna del av evangeliet ar viktig for oss. Fortsatt tills alla papper har lagts 
i burken. Papeka sedan att vi som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga ar valsignade som har Jesu Kristi evangelium. 

4. Hjalp barnen att memorera eller ga igenom nionde trosartikeln. Betona vikten av 
de uppenbarelser som Joseph Smith fick och de fortsatta uppenbarelser vi far 
fran Herren genom var levande prof et i dag. 

5. Sjung eller sag texten till "Sok, knacka och be" (Bamens sangbok, s 66) och 
"Jag lyda viii Guds lagar" (Bamens sangbok, s 72). 

Uttryck tacksamhet for det budskap som Moroni gav till Joseph Smith och till oss. 
Vittna om att Joseph Smith var en sann Guds profet och att Mormons bok ar 
sann. Uppmuntra barnen att Iara sig mer om evangeliet genom att lasa i Mormons 
bok varje dag. 

Foresla for barnen att de studerar Joseph Smiths skrifter 2:30-35 som repetition 
av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 



Le kt ion 

4 
Mal 

Forberedelse 

Lektionsforslag 

Samlande aktivitet 

Skildringar fran skrif
terna och historien 

16 

Joseph Smith bereder sig for 
att ta emot guldplatarna 

Att uppmuntra barnen att bereda sig for att tjana Jesus Kristus och sina 
medmanniskor 

1. Studera under bon Joseph Smiths skrifter 2:53-58 och den historiska 
skildringen i lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska 
undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

3. Material: 
a. Den kostbara parlan till varje barn. 
b. Sex oskrivna textremsor och nagra pennor. 
c. Bild 5-8, Moroni visar sig for Joseph Smith i hans rum (Evangeliet i bild 

404.180, 62492); bild 5-9, Joseph Smith avtacker guldplatarna och bild 5-
10, Joseph Smith undervisar sin familj. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Sag till barnen att du skulle vilja ha deras hjalp med att forbereda nagra saker for 
lektionen. Ge nagra av barnen oskrivna textremsor och pennor, och be dem skriva 
foljande ord pa dem: Joseph Smith, ban, ijus, Moroni, budskap, fyra ganger. Lat 
ett annat barn satta upp bilden av Moroni som besoker Joseph Smith. 

Tacka barnen for hjalpen. 

• Varfor ar det viktigt att vi forbereder oss for vissa saker, till exempel for ett prov i 
skolan eller for att halla tal i Primar? Vad hander nar vi inte forbereder oss? 

Lat barnen med hjalp av textremsorna och bilderna repetera vad de larde sig i 
lektion 3 om Moronis besok hos Joseph Smith. Paminn dem om att Joseph inte 
fick ta platarna forsta gangen han sag dem. Sag att Joseph hade ett start verk att 
utfora, men att han behovde forbereda sig mer. Den har lektionen handlar om 
nagra av hans forberedelser for detta Stora verk. 

Undervisa om Joseph Smiths fyra ar av forberedelse for att ta emot guldplatarna, 
som de beskrivs i Joseph Smiths skrifter 2:53-58 och foljande historiska skildring. 
Betona Josephs villighet att gora allt som var himmelske Fader och Jesus Kristus 
ville att han skulle gora och de satt pa vilka han forbereddes for att utfora detta 
verk. Visa bilderna vid ratt tillfallen. 

Joseph Smiths mor, Lucy Mack Smith, skrev att efter de forsta besoken fran 
Moroni "fortsatte Joseph att fa undervisning fran Herren, och vi fortsatte att samla 
barnen omkring oss varje kvall for att hara da han berattade om detta ... Under 
vara kvallssamtal kunde det handa att Joseph gjorde de mest underhallande 



Diskussions- och 
tillampningsfragor 

Sarskilda 
aktiviteter 

skildringar man kan tanka sig. Han kunde beskriva de forna invanarna pa denna 
kontinent, deras kladsel, fardsatt och de djur de red pa; deras stader, deras 
byggnader och andra detaljer; deras satt att kriga och aven deras andliga liv. Han 
gjorde detta till synes sa obehindrat som om han hade tillbringat hela sitt liv bland 
dem" (Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, s 82-83). Eftersom Joseph 
Smith alltid hade varit arlig, trodde hans foraldrar och syskon pa allt han berattade 
for dem. 

Tva manader efter Moronis forsta besok hos Joseph, drabbades familjen Smith av 
en stor tragedi. Josephs aldste bror, Alvin, insjuknade och dog. Joseph alskade 
Alvin, och Alvin hade alskat och stott sin yngre bror. Alldeles fore sin dad, gav 
Alvin Joseph ett rad for att hjalpa honom bereda sig for att tjana Herren. Alvin 
sade till honom: "Jag viii att du ska vara en bra pojke, och gora allt du kan for att 
fa uppteckningen [guldplatarna]. Motta troget undervisning och hall varje befallning 
du far" (se Smith, s 87). 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Hur manga ar gick det mellan forsta gangen som Joseph sag guldplatarna och 
da han fick ta emot dem? (Joseph Smiths skrifter 2:53-54.) Vad hande den 22 
September varje ar? Hur beredde angeln Moroni Joseph for det verk han hade 
kallats till att utfora? Beratta att Joseph under dessa fyra ar fick traffa manga 
andra nephitiska profeter, till exempel Nephi, Alma, Mormon och de tolv 
larjungar som Fralsaren utvalde i Amerika (se Church History in the Fu/ness of 
Times, s 41 ). Varfor besokte dessa forntida profeter Joseph? 

• Varfor trodde Joseph Smiths familj pa honom och stodde honom? Betona att 
Joseph alltid hade varit arlig och palitlig. Darfor visste hans familj att de kunde 
lita pa honom. Varfor tror ni det var viktigt for Joseph att fa familjens stbd? Pa 
v1lka satt stoder ni medlemmarna i er familj? Hur stoder de er? Hur kan vi hjalpa 
medlemmarna i var familj att folja Fralsarens lardomar? Hur hjalper era 
familjemedlemmar er att folja Fralsaren? 

• Hur hjalpte Joseph Smith sin familj? (Joseph Smiths skrifter 2:55.) Joseph fick 
Iara sig att arbeta hart. Hur tror ni att det hjalpte honom bereda sig for att tjana 
Herren? Pa vilka satt arbetar ni i er familj? Varfor bar vi vara villiga att l1jalpa vara 
foraldrar och syskon med sysslor i och utanfor hemmet? Genom att vi lar oss 
att arbeta blir det lattare for oss att tjana Herren. Hur? 

• Hur bereder ni er nu for det arbete som var himmelske Fader och Jesus Kristus 
viii att ni ska utfora i framtiden? (Se sarskilda aktiviteter, nr I .) 

• Papeka att Joseph Smith levde i enlighet med sitt vittnesbord och hall sig till 
evangeliet trots forfoljelse fran andra manniskor. Hur beredde detta Joseph for 
det stora verk han skulle utfora? Varfor bor vi nu bestamma oss for att alltid folja 
evangeliets lardomar? Hur bereder det oss for att verka i kyrkan? (Se sarskilda 
aktiviteter, nr 2.) 

Ou kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 
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1 . Skriv rubrikerna Min himmelske Fader hjalper mig att forbereda mig genom att: 
och Jag kan forbereda mig genom att: pa skrivtavlan (eller satt upp textremsor 
som du skrivit i forvag). 

• Vaci har var himmelske Fader och Jesus Kristus gett oss som hjalper oss att 
bereda oss for att tjana dem? (Nagra tankbara svar ar: skrifterna, foraldrar, 
profeter, larare, den Helige Andens gava och Primar.) Skriv barnens svar pa 
denna fraga under rubriken Min himmelske Fader hjalper mig forbereda mig 
genom att: 

• V1lket ansvar har vi att sjalva forbereda oss? Anvand dig av det som star pa 
skrivtavlan och tala med barnen om vad vi sjalva behaver gora med det som 
var himmelske Fader och Jesus Kristus har gett oss (till exempel: skrifterna 
- studera dem dagligen; foraldrar - folja deras rad och uppmaningar). 
Sammanfatta svaren under rubriken Jag kan forbereda mig genom att: 

• Vad bereder vi oss for att gbra? (Tjana var himmelske Fader och Jesus 
Kristus och andra manniskor i olika kallelser, exempelvis som larare, 
missionarer och foraldrar.) Hur hjalper denna forberedelse oss nu? Hur hjalper 
den oss i framtiden? Hjalp barnen att inse sitt ansvar att nu bereda sig fbr att 
tjana andra. 

2. Tala om for barnen att ett satt pa vilket de kan bereda sig fbr att tjana var 
himmelske Fader och Jesus Kristus ar att nu bestamma sig for att alltid halla 
buden, aven da det kommer frestelser och problem. Skriv Jag kan bestamma 
mig nu for att: pa skrivtavlan. Lat barnen tanka ut saker de nu kan bestamma 
sig for att gora fbr att folja Fralsaren och be red a sig for att tjana honom. Skriv 
upp deras svar pa skrivtavlan. 

Ge barnen var sitt papper och en penna, och lat dem skriva rubriken Jag kan 
bestamma mig nu for att: pa det, foljt av en sak fran listan pa skrivtavlan. Be 
barnen att ta upp detta med sina familjer och sedan satta upp papperet pa en 
plats dar de ofta kan se det. 

3. Skriv pa separata papper upp nagot av det Joseph Smith larde sig att gora da 
han beredde sig fbr att tjana Herren, till exempel att ha tro, vara lydig, vara 
bedjande, studera skrifterna och fortrosta pa var himmelske Fader och Jesus 
Kristus. Lat barnen i tur och ordning valja ett papper och lasa upp det for 
klassen. Lat barnen tala om olika satt pa vilka de kan Iara sig att gora 
detsamma. 

4. Sjung eller sag texten till "Hall alla buden" (Barnens sangbok, s 68), "Lar mig att 
vandra i ljuset" (Barnens sangbok, s 70) eller "Han lever, Fader var" (Barnens 
sangbok, s 8). 

5. Rita upp rutor for luffarschack pa skrivtavlan. Skriv siffrorna 1 till och med 9 i 
rutorna: 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 



Avslutning 

Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 4 

Dela upp klassen i tva lag, och ge varje lag en symbol (till exempel X och 0). 
Alternera mellan lagen och lat barnen turas om att valja siffror och besvara de 
fragor som svarar mot dessa. Om ett barn svarar ratt, later du honom eller henne 
ersatta numret pa fragan med lagets symbol. Nar ett lag har fatt tre symboler i 
rad, kan du andra ordningen pa siffrorna och spela igen. 

Tankbara fragor: 

I. Hur manga ar gick det mellan Moronis fbrsta besok och tidpunkten da Joseph 
fick platarna? (Fyra.) 

2. I v1lken kulle fanns guldplatarna nedgravda? (Cumorah.) 

3. Vern gifte sig Joseph med? (Emma Hale.) 

4. Namn en sak om manniskorna i Mormons bok som Joseph beskrev fbr sin 
familj. (Deras kladsel, tardsatt, djur, stader, krigforing och andliga liv.) 

5. Vilken av Josephs broder dog ar 1823? (Alvin.) 

6. Namn tva nephitiska profeter som besokte Joseph Smith under tiden han 
beredde sig for att ta emot guldplatarna. (Nephi, Alma, Mormon, Moroni.) 

7. Vilket slags arbete utforde Joseph pa familjens gard? (Han sadde, skordade, 
hogg ned trad, gjorde lonnsirap.) 

8. Hur behandlade andra manniskor i samhallet Joseph efter den forsta synen? 
(De trodde inte pa honom utan forfbljde honom.) 

9. Vern motte Joseph Smith vid kullen Cumorah varje ar i fyra ar? (Angeln Moroni.) 

Vittna om att profeten Joseph Smith var en sann Guds profet. Uttryck tacksamhet 
for att han var val forberedd for att oversatta guldplatarna. Uppmana barnen att 
gora nagot sarskilt under den kommande veckan for att bereda sig for att tjana 
Herren. 

Foresla for barnen att de studerar Joseph Smiths skrifter 2:53-58 som repetition 
av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Joseph Smith tar emot 
g u Id platarna 

Att fa barnen att forsta att nar vi ar lydiga och gor var del, hjalper var himmelske 
Fader oss. 

I. Studera under bon Joseph Smiths skrifter 2:59-65, Jesaja 29: 11-12 (profetia 
om Martin Harris besok hos professor Anthon) och den historiska skildringen i 
lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen 
om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se "Lektionsforberedelser", 
s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Andra Nephi 27:15-20. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barn en och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Rita av foljande illustrationer pa ett papper eller pa skrivtavlan: 

5. Material: 
a. Den kostbara parlan till varje barn. 
b. Bibeln och Mormons bok. 
c. Karta over omradet New York-Ohio, som finns i slutet av lektion I . 
d. bild 5-11, Joseph Smith far guldplatarna (Evangeliet i bild 406.180; 62012); 

bild 5-12, Joseph Smith for guldplatarna till vagnen; bild 5-13, Guldplatarna. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Visa bilderna av det fallna tradet, eldstaden, verkstaden och tunnan med bonor. 

• Vaci har dessa saker gemensamt? 

Nar barnen har svarat berattar du att Joseph Smith anvande var och en av dessa 
saker for att gomma guldplatarna sa att de skulle vara sakra. Be barnen lyssna till 
lektionen och ge akt pa hur Joseph anvande dessa gomstallen. 



Skildringar fran skrif
terna och historien 

Undervisa barnen om hur Joseph Smith fick guldplatarna, om Moronis ord till 
Joseph angaende guldplatarnas sakerhet och Josephs anstrangningar f6r att 
skydda platarna, vilket beskrivs i Joseph Smiths skrifter 2:59-61 och f61jande 
historiska skildring. Anvand bilderna och kartan vid ratt tillfallen. 

Nar tiden var inne da Joseph Smith skulle fa guldplatarna, lanade han hast och 
vagn och begav sig med sin hustru, Emma, till kullen Cumorah, dar platarna var 
nedgravda. Joseph lat Emma vara kvar i vagnen vid foten av kullen och klattrade 
uppfor kullen f6r att mota angeln Moroni. Moroni gav Joseph guldplatarna. Han 
gav honom ocksa Urim och Tummim och en brostskold, hjalpmedel som 
anvandes f6r att oversatta guldplatarna med. 

Moroni varnade Joseph och sade att onda manniskor skulle invanta en chans att 
kunna stjala platarna och sade till honom att han maste gora allt han f6rmadde f6r 
att skydda dem (se Joseph Smiths skrifter 2:59). Joseph fann att sa snart 
manniskor fick veta att han hade platarna, f6rsokte de ta dem ifran honom (se 
Joseph Smiths skrifter 2:60). Han maste gomma platarna pa manga platser f6r att 
de skulle vara sakra. 

Sedan Joseph och Emma hade lamnat kullen dar platarna hade varit nedgravda, 
stannade Joseph till och tog med sig platarna in i skogen. Dar fann han ett stort 
nedfallet trad som var mjukt inuti. Han skar bort barkstycken fran tradet, gjorde ett 
hal i det och gomde platarna inuti och tackte f6r platarna med barkstyckena. 

Nagra dagar senare, da Joseph arbetade ett antal kilometer fran Palmyra, fick 
hans familj hora att nagra man kom for att leta efter guldplatarna. Emma tog 
genast fram en hast och red for att varna Joseph for mannen. Joseph hade ocksa 
varnats genom Urim och Tummim for att platarna var i fara. Han atervande till 
Palmyra och tog platarna fran tradet, slog in dem i ett linnetyg och gav sig av 
hemat. Han tankte att det skulle vara sakrare att fardas genom skogen an pa 
vagen, men i skogen slog nagon honom bakifran med ett gevar. Joseph slog 
omkull mannen som angrep honom och sprang ivag sa fort han kunde. Han blev 
angripen tva ganger till, men lyckades fly varje gang och f6ra hem platarna i 
sakerhet. 

Vici ett annat tillfalle fick Joseph hora att en pobel kom f6r att leta efter platarna. 
Han placerade nagra stenar framfor eldstaden och gomde platarna under dem. 
Sa snart stenarna hade lagts tillbaka, kom en skara man fram till huset. Joseph 
och hans far och broder sprang skrikande ut genom ytterdorren. Pobeln trodde 
det var manga man som hjalpte Joseph och sprang radda darifran. 

Nagra dagar senare inspirerades Joseph att flytta platarna och traladan som han 
f6rvarade dem i fran platsen under stenarna vid eldstaden. Han bar ladan over 
gatan till en verkstad pa familjens gard. Han tog ut guldplatarna ur ladan, svepte in 
demi en tygbit och gomde dem pa verkstadens vind. Sedan tog han bort nagra 
golvbrader, gomde den tomma traladan under bradorna och spikade fast 
bradorna igen. Pa natten kom en pobel pa jakt efter platarna. De tog bort 
golvbraderna och hittade den tomma traladan, men guldplatarna lag i sakert 
f6rvar uppe pa vinden dar Joseph hade gomt dem. 

Pa grund av all fbrfbljelse och manniskor som f6rsokte stjala guldplatarna, visste 
Joseph att han inte skulle kunna fortsatta oversattningsarbetet i Palmyra. Joseph 
och Emma bestamde sig for att flytta till Harmony i Pennsylvania, dar Emmas 
f6raldrar bodde. Joseph var bekymrad over hur han skulle fa guldplatarna till 
Harmony i sakerhet. Han lade dem i en lada och lade ladan i botten av en tunna. 
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Joseph fyllde sa tunnan med bonor och spikade fast locket. Med tunnan och sina 
tillhorigheter i en vagn, akte Joseph och Emma i vag mot Harmony. Fast de blev 
stoppade langs vagen och man letade igenom vagnen, kunde man inte hitta 
platarna. 

Tack vare att Joseph gjorde sitt basta for att skydda platarna som han hade blivit 
befalld, hjalpte var himmelske Fader honom att behalla platarna och sande ocksa 
hjalp pa andra satt. En de! av denna hjalp kom fran en framgangsrik bonde som 
hette Martin Harris, en gamma! van till familjen Smith. Oa Joseph och Emma 
gjorde sig redo att flytta till Harmony, kom Martin Harris till Joseph och sade: 
"Varsagod, herr Smith, har far ni 50 dollar. Jag ger dem till er for att ni ska utfora 
Herrens verk med dem. Nej, jag ger dem till Herren for hans eget verk" (se Lucy 
Mack Smith, History of Joseph Smith, s 118). Tack vare dessa pengar kunde 
Joseph och Emma flytta till Harmony och fortsatta Herrens verk med att 
frambringa Mormons bok. 

Martin Harris fortsatte hjalpa Joseph Smith pa manga satt. Etter det att Joseph 
och Emma flyttat till Harmony, kom Martin och halsade pa dem. Joseph hade 
skrivit av manga av tecknen fran guldplatarna och oversatt nagra av dem. Martin 
tog med sig tecknen och deras oversattning till Charles Anthon, sprakprofessor i 
New York City, och senare till en dr Mitchell. 

Undervisa barnen om Martin Harris erfarenheter hos professor Anthon och dr 
Mitchell, som beskrivs i Joseph Smiths skrifter 2:62-65. Hjalp barnen att forsta att 
dessa handelser uppfyllde en profetia som gjordes av profeten Jesaja (Jesaja 
29:11-12; se ocksa Andra Nephi 27:15-20) tusentals ar fore Joseph Smiths tid. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de stbrre insikt. 

• Hur manga ar gick det mellan angeln Moronis forsta besok och tidpunkten da 
Joseph Smith fick guldplatarna? (Joseph Smiths skrifter 2:53.) Varfor maste 
Joseph vanta sa lange innan han fick platarna? 

• Vilket ansvar for guldplatarna gav angeln Moroni Joseph Smith? (Joseph 
Smiths skrifter 2:59.) Vilken varning och vilket lofte gav Moroni Joseph? 

• Vad hande sa snart det blev kant att Joseph Smith hade guldplatarna? (Joseph 
Smiths skrifter 2:60.) Varfor tror ni att manniskor ville forsoka ta guldplatarna 
fran Joseph Smith? (Guldplatarna var varda mycket pengar; Satan ville inte att 
platarna skulle oversattas.) Papeka att dessa manniskor inte trodde att Joseph 
var en profet, men de trodde att han hade guldplatarna. Varfor tror ni det var 
sa? 

• Vad gjorde Joseph Smith for att skydda platarna? Hur visste han nar och vart 
han skulle flytta guldplatarna for att de skulle vara sakra? Hjalp barnen att forsta 
att var himmelske Fader hjalpte Joseph att veta nar platarna var i fara. Papeka 
att Joseph gjorde sin de! och lyssnade till Moronis varning. 

• Hur kan vi fa hjalp fran var himmelske Fader med att losa problem och 
svarigheter? Beratta om ett tillfi:i.lle da du bad om och fick hjalp fran var 
himmelske Fader. Be barnen att beratta om tillfi:i.llen da var himmelske Fader 
hjalpt dem med deras problem. 

• Vad sade professor Anthon da Martin Harris forst visade honom en avskrift av 
nagra av tecknen fran Mormons bok? (Joseph Smiths skrifter 2:64.) Varfor tror 



Sarskilda 
a ktiviteter 

Lektion 5 

ni att professor Anthon rev sander intyget da han fick hbra att en angel hade 
visat Joseph Smith var han kunde finna guldplatarna? (Joseph Smiths skrifter 
2:65.) 

• Hur tror ni att Martin Harris erfarenheter hos Charles Anthon och dr Mitchell 
starkte hans vittnesbbrd om att Joseph Smith var en profet? Hur kan det starka 
vara vittnesbbrd att lasa om dessa erfarenheter? (Se Jesaja 29: 11-12 .) 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

I . Fore lektionen skriver du pa separata papper ner foljande situationer eller andra 
situationer som ar lampliga for barnen i din klass: 

• Du ska ha prov i skol an. 

• Du har blivit ombedd att halla tal i Primar. 

• Du ska delta i en idrottstavling. 

• Du har precis flyttat till ett nytt omrade och du viii fa nya kamrater. 

• Du har varit osams med en kamrat. 

• Du brakar ibland med en bror eller syster. 

• Du ska medverka pa en musikafton. 

• Du viii leka med en kamrat, men dina fbraldrar viii att du hjalper till hemma. 

Diskutera med barnen hur var himmelske Fader hjalper oss med vara problem 
och svarigheter, nar vi gbr var del. Skriv fbljande pa skrivtavlan: 

Be om problemet eller svarigheten. 

Lev vardigt och folj Andens maningar. 

Gbr allt du kan for att lbsa problemet. 

Lat barnen valja var sitt papper och lasa det for klassen. Diskutera hur barnen 
kan lbsa problemet eller svarigheten genom att fblja stegen som star pa 
skrivtavlan. 

2. Ga kortfattat igenom hur Herren befallde Nephi att ga tillbaka till Jerusalem och 
hamta massingsplatarna hos Laban, och diskutera de anstrangningar Nephi 
gjorde for att fa platarna (se Fbrsta Nephi 3-5). Betona att eftersom Nephi var 
lydig och gjorde sin del, hjalpte Herren honom att utfbra det han behbvde 
utfbra. Be nagot av barnen att lasa Fbrsta Nephi 3:7 hbgt, och hjalp barnen 
memorera fbrsta delen av det som Nephi sade till sin far: "Jag viii ga och gbra 
det som Herren har befallt." 

3. Be barnen att namna personer som hjalper dem varje dag. Skriv upp dessa 
personer pa skrivtavlan. Fa barnen att forsta att var himmelske Fader kan hjalpa 
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oss genom vara vanner. Repetera hur Herren inspirerade Martin Harris till att 
hjalpa Joseph Smith da denne behovde hjalp. Tala om hur viktigt det ar att vara 
en van och att om mojligt hjalpa andra som behover var hjalp. Be barnen att 
beratta om ett tillfalle da de behovde hjalp och hjalpen kom genom en van, eller 
da de sjalva kunde hjalpa en van. 

4. Undervisa barnen om Urim och Tummim: 

Urim och Tummim ar ett heligt fbremal som Gud har gett for att hjalpa 
profeterna motta uppenbarelser fran Herren och oversatta sprak. 

Joseph Smith beskrev Urim och Tummim som "tva stenar infattade i silverbagar 
... fastgjorda vid en br6stsk61d" (Joseph Smiths skrifter 2:35). Profeten sade att 
nar han var odmjuk och bedjande till sinnes, kunde han se in i dessa stenar och 
lasa det frammande spraket pa guldplatarna. Han kunde ocksa se in i stenarna 
och motta var himmelske Faders ord om vissa saker som han borde veta och 
gora. 

Hjalp barnen hitta och diskutera fbljande skriftstallen som handlar om Urim och 
Tummim: 

Andra Moseboken 28:30 

Mosiah 28:11, 13 

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

Laran och forbunden 17:1 

5. Skriv fbljande pastaenden pa separata papper: 

• Varje guldplat var 15 cm bred och 20 cm lang. 

• Joseph Smith beskrev varje plat som "inte fullt sa tjock som vanlig bleckplat". 

• Tre ringar band samman boken av platar. 

• Hela boken var ungetar 15 cm tjock. 

• Det fanns sma tecken ingraverade pa dem. 

• En del av boken var fbrseglad och kunde inte oversattas. 

• Joseph Smith tick veta att den fbrseglade delen skulle oversattas nagon 
gang i framtiden. 

Ge barnen var sitt papper, och lat dem lasa pastaendena hogt sa att de andra i 
klassen lattare kan fbrsta hur guldplatarna sag ut (se History of the Church, 
4:537). 



Avslutning 

Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 5 

Bar vittnesbbrd om att var himmelske Fader alskar oss alla och hjalper oss da vi ar 
lydiga och gor var del. Uttryck tacksamhet for Joseph Smiths exempel och flit da 
han i sina anstrangningar att skydda guldplatarna tick manga problem och 
utmaningar. 

Foresla for barnen att de studerar Joseph Smiths skrifter 2:59-60 hemma som 
repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hem ma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Joseph Smith bOrjar 
Oversatta guldplatarna 

Att fa barnen att fOrsta att nar vi ber, bor vi soka var himmelske Faders svar och 
folja hans vagledning. 

1. Studera under bon den historiska skildringen i lektionen; Mormon 9:32 och 
Laran och fOrbunden 3:1-3, 7-1 O; 10:1-19, 30-32, 38-46. Studera sedan 
lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen om skildringarna fran 
skrifterna och historien. (Se "Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa 
om skildringar fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Mormons ord 1 :3-7 och Laran och forbunden 3:4-6, 11-20; 
10:20-29, 33-37. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Material: 
a. Laran och fOrbunden till varje barn. 
b. Mormons bok. 
c. "Mormons bok-titlar", i slutet av lektionen. 
d. Karta over omradet New York-Ohio, i slutet av lektion 1. 
e. Bild 5-13, Guldplatarna. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Satt upp "Mormons bok-titlar". Fraga barnen om de kan lasa orden eller tecknen. 
Beratta vilka de olika spraken ar. 

Samtala om hur manga sprak det finns i varlden, och fOrklara att ordet oversatta 
betyder att fora over skrift eller ta! fran ett sprak till ett annat. 

Visa bilden av guldplatarna, och tala om Joseph Smiths uppgift att oversatta de 
frammande skrivtecknen pa platarna. Be nagot av barnen att lasa Mormon 9:32 
hogt. 

• Pa vilket sprak var uppteckningarna pa guldplatarna? (Reformerad egyptiska.) 

Forklara att en oversattare vanligtvis behaver f6rsta bada spraken han arbetar 
med. Joseph Smith hade dock mycket kort skolgang och kunde varken tala eller 
lasa nagra andra sprak an engelska. Tecknen pa platarna som var pa reformerad 
egyptiska var mycket frammande tor honom. Han var tvungen att fOrlita sig pa 
Herrens ande, inte sin egen kunskap, nar det gallde att oversatta tecknen pa 
platarna till engelska. 

Ga kortfattat igenom problem som Joseph Smith stod infor sedan han hade fatt 
guldplatarna av Moroni och hjalpen som Joseph tick av Martin Harris (se lektion 
5). Undervisa barnen om forlusten av de 116 sidorna fran manuskriptet som hade 
oversatts fran guldplatarna, som beskrivs i fO!jande historiska skildring (peka pa 



kartan nar en plats namns). Tala om uppenbarelserna om denna handelse som 
gavs till Joseph Smith i Laran och fbrbunden 3 och I 0. 

Nar Joseph och Emma val hade bosatt sig i Harmony i Pennsylvania, borjade 
Joseph oversatta guldplatarna. Till en borjan agnade han mycket tid at att 
bekanta sig med platarna och det sprak de var skrivna pa. Da han studerade och 
bad, hjalpte Urim och Tummim honom att forsta tecknen pa platarna. Joseph 
larde sig att oversattningsarbetet kraver tro, ihardigt arbete, vardighet, talamod 
och lydnad. 

Martin Harris akte till Joseph Smiths hem i Harmony for att hjalpa profeten i hans 
arbete med att oversatta guldplatarna. Martin blev Josephs skrivare. Joseph laste 
hogt fran platarna och Martin Harris nedtecknade orden Joseph laste. Efter tva 
manaders arbete, hade Joseph oversatt fbrsta delen av platarna. Oversattningen 
var nedtecknad pa 116 sidor. 

Martin fragade Joseph om han tick ta med sig de 116 sidorna tillbaka till Palmyra. 
Martins hustru och vanner hade kritiserat honom for att han lamnat garden fbr att 
hjalpa Joseph. Martin ville darfor visa dem sidorna sa att de skulle tro pa att han 
utfbrde Herrens verk. 

Joseph fragade Herren om lov att lata Martin ta med sig de oversatta sidorna, 
men Herren svarade "nej". Martin bad Joseph att fraga Herren en andra gang. 
Joseph fragade Herren igen, men aterigen blev svaret "nej". Martin vadjade till 
Joseph att fraga Herren en gang till. Joseph ville gora Martin till lags, sa han 
fragade Herren en tredje gang. Den har gangen sade Herren att Martin tick ta med 
sig oversattningen om han gick med pa att bara visa den fbr sin hustru och vissa 
andra familjemedlemmar. Martin lovade att han inte skulle visa sidorna fbr nagra 
andra. Han tog med sig de 116 oversatta sidorna till sitt hem i Palmyra. 

Nagra dagar efter det att Martin gett sig av, fbdde Emma Smith en liten pojke som 
bara levde nagra timmar. Emma var mycket sjuk och miste nastan livet. I tva 
veckor stannade Joseph vid Emmas sida och vardade henne. Da Emma blev 
starkare, kande sig Joseph bekymrad over Martin Harris, som hade varit borta i 
tre veckor med de oversatta sidorna. Emma uppmuntrade Joseph att bege sig till 
Palmyra och soka upp Martin. 

Joseph begav sig mot sina foraldrars hem i Palmyra och sande bud till Martin om 
att mota honom. Nar Martin kom, utbrast han: "Ah, jag har fbrlorat min sjal! Jag 
har fbrlorat min sjal!" Joseph studsade upp och utbrast: "Martin, har du forlorat 
manuskriptet? Har du brutit dined, och bringat fordomelse over mig och over dig 
sjalv?" (Citerad i Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, s 128.) Martin 
erkande att han hade brutit sitt lofte och visat de oversatta sidorna fbr andra 
manniskor. De 116 sidorna hade kommit bort eller blivit stulna. 

Joseph utbrast: "Allt ar forlorat! Allt ar fbrlorat! Vaci ska jag gora? Jag har syndat 
- det ar jag som har inbjudit Guds vrede. Jag skulle ha nojt mig med det fbrsta 
svaret jag fick fran Herren. Ty han sade till mig att det inte var sakert att lata 
uppteckningen lamna min ago" (se Smith, s 128). 

Joseph och Martin led oerhort till foljd av fbrlusten av oversattningen. Joseph 
atervande till Harmony, dar han bad om fbrlatelse. Angeln Moroni tog tillbaka 
guldplatarna och Urim och Tummim fbr en tid. Senare, pa grund av Josephs 
uppriktiga omvandelse, fbrlat Herren honom, och Moroni aterlamnade platarna 
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och Urim och Tummim. Under den perioden mottog Joseph uppenbarelserna i 
Laran och forbunden 3 och I 0. 

Beratta att Herren hade sagt till Joseph att Satan paverkat onda manniskor att ta 
sidorna. De tankte andra pa ordalydelsen sa att manniskor inte skulle tro pa 
Mormons bok (se L&F I 0: I 0-19). Joseph befalldes att inte oversatta den forsta 
delen av platarna (se L&F I 0:30-31 ). Eftersom Herren vet allt, visste han att detta 
skulle handa. Darfor hade han befallt den forntida profeten Mormon att skriva en 
liknande uppteckning om det som stod pa de 116 sidorna i en annan del av 
guldplatarna (se Mormons ord I :3-7). Joseph oversatte den delen i stallet for att 
oversatta om den forlorade delen (se L&F I 0:38-42). Joseph li:i.rde sig att Satan 
och onda manniskor inte kunde hejda var himmelske Faders verk (se L&F 3: I; 
I 0:43). 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Vad behovde Joseph gora for att kunna oversatta? (Han behovde tro och vara 
bedjande, lydig och talmodig.) 

• Hur manga ganger bad Joseph Smith att Herren skulle lata Martin Harris ta 
med sig de oversatta sidorna? Vad svarade Herren de tva forsta gangerna? Vad 
svarade Herren tredje gangen? 

• Varfor envisades Martin Harris med att be Joseph Smith att fraga om lov da han 
redan hade fatt "nej"? Pa vilket satt fruktade Joseph manniskor mer an Gud? 
(L&F 3:7.) Varfor ar vi ibland radda for vad andra ska tanka om oss om vi lyder 
var himmelske Faders bud? 

• Vad tror ni att Joseph larde sig av denna erfarenhet om att acceptera var 
himmelske Faders vilja? Varfor ar det viktigt att be om det som ar ratt och inte 
bara om det som vi viii? Varfor ar det viktigt att acceptera var himmelske Faders 
svar pa vara boner? 

• Hur kande sig Joseph nar han hade forlorat de 116 sidorna? Vad sade Herren 
att Joseph skulle gora? (L&F 3: I 0.) Varfor ar omvandelse en sadan underbar 
princip? 

• Vad befalldes Joseph att gora som forstorde planen for dem som hade stulit de 
116 sidorna? (L&F I 0:30-31, 38-42.) Vad betyder det att "Guds ... avsikter ... ej 
... kunna ... omintetgoras"? (L&F 3: I .) 

• Vad uppenbarar Herren for oss i Laran och forbunden I 0:5 som hjalper oss att 
overvinna Satans paverkan? 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

I . Forklara att nar vi ber, bor vi lyssna till var himmelske Faders svar och folja hans 
vagledning. Bonesvar kan komma pa manga satt, till exempel genom rad och 
uppmaningar fran en foralder eller ledare i kyrkan, genom skriftstudier eller 
genom att lyssna till en lektion eller ett tal i kyrkan. 



Avslutning 

Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 6 

Vara uppriktiga boner besvaras alltid, aven om de inte alltid besvaras pa det 
satt som vi viii. I bland blir svaret "nej", darfor att det vi bett om inte ar bra for 
oss. lbland blir svaret "ja", och vi far en varm, behaglig kansla for det vi bor 
gora. I bland blir svaret "vanta lite". Vara boner besvaras alltid vid den tidpunkt 
och pa det satt som var himmelske Fader vet ar bast for oss. 

Om det passar kan du beratta om ett tillfalle da din uppriktiga bon besvarades 
med "nej". Be barnen att beratta om liknande erfarenhet de sjalva haft. 

2. Satt upp bilden Jesus ber i Getsemane (Evangeliet i bild 227.180; 62175). Sag 
att Jesus Kristus ar det fullkomliga exemplet pa att acceptera var himmelske 
Faders vilja. I slutet av sitt jordeliv visste Jesus att tiden hade kommit da han 
maste utsta ett fruktansvart lidande for att sona varldens synder. Jesus begav 
sig till Getsemane ortagard. Han knabojde och bad. 

Be nagot av barnen att lasa hogt ur Matteus 26:39 vad Jesus sade i sin bon: 
"Fader, lat denna bagare ga forbi mig, om det ar mojligt. Men inte som jag viii 
utan som du viii." 

Beratta att en angel visade sig for Jesus for att ge honom andlig kraft (se Lukas 
22:43). Jesus accepterade var himmelske Faders Vllja. Han sonade vara synder 
genom att Iida i Getsemane ortagard och genom att ge sitt liv pa korset. 

3. Skriv foljande pa skrivtavlan: "Oa Herren befaller nagot, gar det." 

Beratta att Joseph Smith larde av sina misstag och problem. Fast han blev 
fortvivlad da de 116 sidorna forsvann, larde han sig vikten av att lyda, omvanda 
sig och acceptera var himmelske Faders vilja. Han larde sig att lyssna till 
Andens maningar och vaxte i sin formaga att anvanda Urim och Tummim. 
Senare i livet kunde han saga: "Jag har gjort foljande till min regel: Oa Herren 
befaller nagot, gar det" (History of the Church, 2:170). 

Lat barnen skriva av denna mening pa ett papper som de far ta med hem. 

4. Forklara att fastan Martin Harris forlorade de 116 sidorna av oversattningen, 
omvande han sig och fortsatte ge kyrkan vardefull hjalp. Han fick inte hjalpa 
Joseph mera med oversattningen av guldplatarna, men senare salde han en del 
av sin gard for att bekosta tryckningen av Mormons bok. Han var ett av de tre 
vittnena till Mormons bok och vittnade hela livet om bokens akthet. Visa barnen 
"Tre vittnens vittnesbord", som star tryckt i borjan av Mormons bok. 

5. Lat barnen satta upp bilderna fran de sex forsta lektionerna i lektionsboken 
medan de aterger de handelser som bilderna forestaller. 

Uttryck tacksamhet for profeten Joseph Smith och hans anstrangningar att 
oversatta Mormons bok. Bar vittnesbord om att vi blir valsignade da vi accepterar 
var himmelske Faders vilja angaende vart liv och gor vad han viii att vi ska gora. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och forbunden 3:1-3 och 10:1-5 hemma 
som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Joseph Smith Oversatter 
guldplatarna 

Lektion 

7 
Mal 

Forberedelse 

Lektionsforslag 

Samlande aktivitet 

Skildringar fran skrif
terna och historien 

Att hjalpa barnen att forsta och kanna igen den Helige Andens inflytande och ge 
dem en onskan att vara vardiga hans sallskap. 

1. Studera under bon Joseph Smiths skrifter 2:66-67, den historiska skildringen i 
denna lektion och Laran och forbunden 5:30, 34; 6:14-23; 8:1-3; 9:3-9; 10:4. 
Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen om 
skildringarna fran skrifterna och historien. (Se "Lektionsfbrberedelser", s VI-VII, 
och "Att undervisa om skildringar fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Evange!iets principer (3111O180), lektion 7. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Den kostbara parlan. 
c. En liten radio (eller bild av en radio). 
d. Bild 5-2, Joseph Smith (Evangeliet i bild 400.180; 62449) och bild 5-14, 

Joseph Smith oversatter guldplatarna. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Visa radion for barnen utan att satta pa den (om du har tagit med en bild av en 
radio far du anpassa diskussionen). Fraga barnen om de kan hora vad som sands 
pa radio, och diskutera helt kort varfor de inte kan det. Satt pa radion utan att ha 
den installd pa nagon station. Papeka att radion ar pa, men att de fortfarande inte 
kan hora vad som sands. 

• Vaci maste vi gora for att kunna hora radion ordenligt? 

Hjalp barnen att forsta att detta att lyssna till den Helige Anden ar som att lyssna 
pa radio. lnnan vi kan hora vad var himmelske Fader viii att vi ska veta, maste vi 
vara installda pa den Helige Anden. Beratta att ett annat namn pa den Helige 
Anden ar sanningens ande (se L&F 6:15). Uppmana barnen att lyssna till lektionen 
sa att de far Iara sig hur den Helige Anden hjalpte Joseph Smith och Oliver 
Cowdery. 

Undervisa barnen om hur man forstar och kanner igen den Helige Andens 
inflytande, vilket beskrivs i Laran och forbunden 6:14-23, 8:1-3, 9:3-9, Joseph 
Smiths skrifter 2:66-67 och foljande historiska skildring. Visa bilderna vid ratt 
tillfallen. 

Pa grund av att de 116 sidorna av manuskriptet forlorades, tog angeln Moroni 
tillbaka guldplatarna och Urim och Tummim fran Joseph Smith tor en tid (se 
lektion 6). Nar Joseph hade omvant sig, fick han tillbaka dessa fbremal. Da 
Joseph fortsatte oversattningen, fann han att han inte hade tid att ta hand om sin 
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familj och sin gard och fortsatta oversatta sa snabbt som han onskade. 
bversattningsarbetet fordrojdes ocksa av att Joseph inte hade nagon skrivare 
som skrev at honom medan han oversatte. Martin Harris fick inte langre vara 
Josephs skrivare. Emma hjalpte ibland till som skrivare, men hon hade ocksa 
annat arbete att utfora. Joseph visste att oversattningen inte gick sa fort som var 
nodvandigt, sa han bad var himmelske Fader om hjalp. Las hogt vad Herren 
svarade i Laran och forbunden 10:4. Nagra manader senare befalldes Joseph att 
sluta oversatta tills Herren befallde honom att borja igen. Herren lovade Joseph att 
om han gjorde det, skulle Herren ge honom hjalp med oversattningen (se L&F 
5:30, 34). 

Vici denna tid arbetade en ung man som hette Oliver Cowdery som larare i 
Palmyra i New York. Han bodde hos Joseph Smiths foraldrar. Pa den tiden var det 
vanligt att lararen bodde hemma hos eleverna som betalning for undervisningen. 
Da Oliver bodde hemma hos familjen Smith, fick han hora om Joseph Smith och 
guldplatarna. Han fragade om guldplatarna, men familjen Smith ville inte tala med 
honom om dem, eftersom de tidigare blivit forfoljda av manniskor som de berattat 
for om platarna. 

Nar familjen Smith larde kanna och larde sig lita pa Oliver, berattade Joseph Smith 
d a (profetens far) for honom vad han visste om guldplatarna. Under manga dagar 
tankte Oliver pa det han hade fatt hora. Slutligen bad han. Han kande en fridfull 
forvissning om att Joseph Smith var en Guds profet (se L&F 6:22-23) och kande 
ocksa att han skulle bli skrivare at Joseph Smith. 

Oliver ville traffa Joseph, sa han reste med Samuel Smith, en av Josephs yngre 
broder, till Harmony i Pennsylvania, dar Joseph och Emma bodde. Da Oliver kom 
dit, forstod Joseph att Herren hade sant Oliver for att hjalpa till med 
oversattningen av Mormons bok. Joseph och Oliver samtalade till sent pa kvallen, 
och Oliver samtyckte till att bli Josephs skrivare. Om sina erfarenheter som 
skrivare skrev Oliver: "Det var dagar, som man aldrig glommer - att sitta under 
ljudet av en rost, som var dikterad gen om himmelsk inspiration ... Dag efter dag 
fortsatte jag oavbrutet att skriva fran hans diktamen, [da] han oversatte med hjalp 
av Urim och Tummim ... historien eller urkunden, som kallas Mormons bok" (fotnot 
till Joseph Smiths skrifter 2:71). 

Joseph larde sig att han inte kunde oversatta utan hjalp fran den Helige Anden. En 
morgon var han arg pa Emma for nagot hon hade gjort. Nar han forsokte 
oversatta, fann han att han inte kunde oversatta alls. Han gick ut i frukttradgarden 
for att be och fraga Herren varfor han inte kunde oversatta. Han forstod snart att 
han maste bli sams med Emma innan han kunde fa den Helige Andens hjalp. Han 
gick in i huset igen och bad Emma om forlatelse. Darefter kunde han fortsatta 
med oversattningen. 

Med Olivers hjalp gick oversattningen av Mormons bok fortare. Efter att ha arbetat 
som skrivare en tid, ville Oliver oversatta. Han fick tillatelse att oversatta, men 
misslyckades da han forsokte. Oliver trodde att formagan att oversatta skulle ges 
till honom bara han bad var himmelske Fader om den, men han larde sig att det 
kravdes stora mentala och andliga anstrangningar. Formagan att oversatta hade 
kommit genom inspiration fran den Helige Anden. 

Tala med barnen om det ratta sattet att fatta ett beslut som uppenbarades for 
Oliver Cowdery genom Joseph Smith i Laran och forbunden 9:8-9. 



Diskussions- och 
tillampningsfragor 

Sarskilda 
aktiviteter 

Lektion 7 

1. Utforska problemet eller fragan i ditt sinne. Fundera over hur du skulle kunna 
losa problemet eller besvara fragan. 

2. Besluta vad du anser att du bor gora. 

3. Fraga var himmelske Fader om ditt beslut ar riktigt. 

4. Lyssna med hjarta och sinne. Om ditt beslut ar riktigt, ger den Helige Anden dig 
en god kansla for det. Om ditt beslut ar felaktigt, kanns det inte bra, utan du 
maste fatta ett annat beslut. 

Forklara att Oliver Cowdery skulle ha gatt tillvaga pa det sattet da han forsokte 
oversatta. Vi kan alla gbra det. Om vi foljer dessa steg, hjalper den Helige Anden 
oss att fatta riktiga beslut. 

Studera fbljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Varfbr behovde Joseph hjalp med oversattningen av guldplatarna? Vad gjorde 
Joseph at detta? Hur besvarades Josephs boner? Vad kan vi gora nar vi har ett 
problem? Be barnen att beratta om da var himmelske Fader besvarat deras 
boner. 

• Vad gjorde Oliver Cowdery for att fa ett vittnesbord om att Joseph Smith var en 
prof et? (L&F 6: 14.) Hur kan vi fa ett vittnesbord om att Joseph Smith ar en 
profet? Hur kan vi fa ett vittnesbord om Mormons boks akthet? (Se sarskilda 
aktiviteter, nr 6.) 

• Hur besvarades Oliver Cowderys boner da han bad om att fa veta om Joseph 
Smith var en Guds profet? (L&F 6:15, 23.) Pa vilka andra satt kan var 
himmelske Fader besvara vara boner? Paminn barnen om att vi ofta far svar pa 
vara boner i form av en fridfull kansla. 

• Vad fick Oliver Cowdery veta att han maste gora for att kunna 6versatta? (L&F 
9:8-9.) Hur kan vi tillampa detta rad i vart eget liv? 

• Vad maste vi gora for att bereda oss for att fa hjalp fran den Helige Anden? (Se 
sarskilda aktiviteter, nr 2.) Hur vet vi nar vi kanner den Helige Andens maningar? 
(L&F 6:23; 8:2-3 och 9:8-9; se sarskilda aktiviteter, nr 3 och 4.) 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Forklara att da Joseph Smith oversatte Mormons bok, sade han orden hogt, 
och hans skrivare skrev ned dem. lbland var Joseph och skrivaren atskilda av 
ett fbrhange sa att de inte kunde se varandra. 

Satt upp nagot som delar av bordet eller golvet i mitten (till exempel kan tva 
barn halla upp en liten filt eller ett lakan eller ett stort kraftigt papper). Lat ett 
barn sitta pa ena sidan om filten och langsamt lasa en kort vers fran Mormons 
bok medan ett annat barn sitter pa andra sidan om filten och skriver ned det 
som lases. Lat sedan skrivaren lasa upp vad han eller hon skrivit sa att den som 
laste skriftstallet kan vara saker pa att det skrivits ned ratt. (Ha garna mer an en 
skrivare sa att alla barn som viii far delta.) 
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2. Gor tva kolumner pa skrivtavlan. Den ena ger du rubriken lnbjuder Anden och 
den andra Sarar Anden. Hjalp barnen att forsta att Anden (den Helige Anden) ar 
mycket betydelsefull i vart liv. Forklara att det som ar gott inbjuder Anden i vart 
liv medan det som ar ont sarar Anden och gor att han lamnar oss (se Moroni 
7: 12-13). Be barnen att tanka ut handlingar att skriva i respektive kolumn, till 
exempel att lyssna till god musik och att vara snail och vanlig under lnbjuder 
Anden och braka och vara oarlig under Sarar Anden. 

Forklara att den Helige Anden undervisar oss, trostar oss, skyddar oss, starker 
oss och vagleder oss (se Evangeliets principer, lektion 7), men for att kunna fa 
hans hjalp maste vi gora sadant som inbjuder honom att fortsatta vara hos oss. 

3. Be barnen att sla upp Laran och forbunden 8:2, och be ett barn lasa versen 
hogt. Tala om hur var och en kan fa personlig uppenbarelse genom att lyssna 
till den Helige Andens maningar. Beratta om ett tillfalle nar den Helige Anden 
ledde dig, och be barnen att beratta om liknande erfarenheter. 

4. Sag att nar vi har Anden med oss, kanner vi oss annorlunda an nar vi inte har 
Anden eller nar Satan paverkar oss. Las meningarna nedan, och be barnen att 
sta upp nar pastaendet beskriver hur vi kanner oss nar vi har Anden, och att 
sitta ner nar pastaendet beskriver hur vi kanner oss nar vi inte har Anden. 

• Du kanner dig glad och lugn. 

• Du kanner dig sjalvisk. 

• Du kanner dig generos. 

• Du blir latt missmodig. 

• Du viii gora andra manniskor glada. 

• Du viii ge igen. 

• Du ar forlatande och snail. 

• Du kanner dig glad nar det gar bra for andra. 

5. Skriv pa separata papperslappar olika aktiviteter som inbjuder Anden och som 
barnen kan mima. Lagg lapparna i en ask. Lat barnen valja var sin lapp och 
mima det som star pa den medan de andra barnen forsoker gissa vad det ar. 

Tankbara aktiviteter: 

• Lasa skrifterna. 

• Be. 

• Utfora en vanlig eller tjanande handling (exempelvis att diska eller leka med 
smasyskon). 

• Sitta vordnadsfullt i kyrkan. 

Lat garna barnen valja ut en av aktiviteterna att gora under veckan. Ge dem 
papper och penna sa att de kan skriva ned vad de har valt. Uppmana dem att 
satta upp sina lappar dar de ofta kan se dem och bli paminda om att gora vad 
de bestamt. 

6. Sjung eller sag texten till "Sok, knacka och be" (Barnens sangbok, s 66). Tala 
om vad sangen lar oss att gora for att fa ett vittnesbord (forklara eventuella 
svara ord). 



Avslutning 

Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 7 

7. Sjung eller sag texten till "Den stilla rosten" (Sjung med mig, B-92) och samtala 
om hur den Helige Anden talar till oss. Hjalp barnen att forsta att vi for det 
mesta inte hbr den Helige Anden tala hogt till oss. Vanligtvis ger den Helige 
Anden oss kanslor eller tankar om vad som ar ratt. 

Bar vittnesbord om hur den Helige Anden paverkat ditt liv genom att hjalpa dig 
med att fa ett vittnesbord och ge dig trost och vagledning. Hjalp barnen att fbrsta 
vilken stor valsignelse den Helige Anden kan vara for dem. 

Uppmana barnen att be sina fbraldrar beratta om en erfarenhet de haft av den 
Helige Anden. 

Foresla for barnen att de studerar LB.ran och fbrbunden 8:2-3 och 9:8-9 hemma 
som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att t1llsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 

35 



Lektion 

8 
Mal 

Forberedelse 

LektionsfOrslag 

Samlande aktivitet 

36 

Prastadomet aterstalls 

Att fa barnen att fbrsta vikten av prastadomets myndighet och ge dem en onskan 
att vara vardiga prastadomets forordningar och valsignelser. 

I. Stud era under bon Joseph Smiths skrifter 2:68-7 4 (aven fotnoten till vers 71 ); 
Laran och forbunden 13; 27:7-8, 12 och 128:20 (sista meningen); Trosartiklarna 
I :5 och de historiska skildringarna i lektionen. Studera sedan lektionen och 
bestam hur du ska undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och 
historien. (Se "Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar 
fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Matteus 4:18-22 och Tredje Nephi 11 :18-28, 33-34. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Material: 

a. Laran och fbrbunden och Den kostbara parlan till varje barn. 

b. Bibeln och Mormons bok. 

c. Ett snore som ar cirka 60 cm langt. 

d. Tre eller fyra stapelbara saker, till exempel backer, klossar eller mynt. 

e. Bild 5-15, Johannes doparen fbrlanar aronska prastadomet (Evangeliet i bild 
407 .180; 62013) och bild 5-16, Melkisedekska prastadomets aterstallelse 
(Evangeliet i bild 408.180; 62371 ). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Be barnen turas om med att gora olika rorelser med handerna, till exempel 
fbljande: 

• Knyta en knut pa ett snore. 

• Trava flera saker pa varandra respektive ta bort flera saker fran varandra. 

• Knappa med fingrarna. 

• Skriva sitt namn pa skrivtavlan. 

• Skaka hand med lararen. 

• Sitta ner och knappa handerna i knat. 

Om du har en stor klass kan aktiviteten goras till en stafett. Dela upp klassen i tva 
lag och lat bada fa tillrackligt manga saker att anvanda. Lat en medlem i varje lag 
gora alla sex sakerna innan nasta borjar. (Anvand heist inte mer an fem minuter till 
aktiviteten.) 



Sag att vi varje dag gor manga olika saker med handerna. Sag att man och pojkar 
som har prastadomet gor fler viktiga saker med handerna. 

• Vilka fler viktiga saker gor prastadomsbarare med handerna nar de anvander 
sin prastadomskraft? (Nagra tankbara svar ar: ger valsignelser, doper, botar 
sjuka, gor i ordning och delar ut sakramentet, och forlanar [ger] den Helige 
Andens gava.) 

• Kan alla gora dessa saker med handerna? (Nej. Sag att en man eller pojke 
maste vara ordinerad till prastadomet for att kunna gora dem. Om han inte ar 
ordinerad, erkanner Herren inte de forordningar han utfor.) 

Forklara att prastadomet ar Guds makt. Gud later oss fa del av sin makt genom 
prastadomsbarare, sa att vi kan motta de heliga forordningar (till exempel dopet) 
som hjalper oss att atervanda till var himmelske Faders narhet. lngen man kan ge 
sig sjalv denna makt. Den maste ges till honom av Gud. Det sker genom 
handpalaggning av nagon som har ratt myndighet. Paminn klassen om att ni i 
lektion 2 talade om att prastadomet togs bort fran jorden under avfallet. Sag att ni 
i den har lektionen ska tala om hur prastadomet aterstalldes till jorden. 

Skildringar fran skrif- Undervisa om prastadomets aterstallelse, som beskrivs i Joseph Smiths skrifter 
terna och historien 2:68-7 4, LB.ran och forbunden 13; 27:7-8, 12 och foljande historiska skildringar. 

Visa bilderna vid ratt tillfallen. 

Paminn barnen om att tre ar efter det att Joseph Smith i en syn sag var 
himmelske Fader och Jesus Kristus, kom angeln Moroni och visade sig for honom 
och berattade for honom om guldplatarna. Etter ytterligare fyra ar av forberedelse, 
fick Joseph guldplatarna. Med Guds hjalp borjade Joseph oversatta dem. 

Forklara att Mormons bok och de uppenbarelser som gavs till Joseph Smith 
aterstallde manga evangeliesanningar som hade varit forlorade under avfallet. Men 
Joseph kunde inte organisera Jesu Kristi kyrka utan prastadomet. Prastadomet 
maste aterstallas till honom av dem som hade ratt myndighet. 

Forklara att prastadomet bestar av tva delar: melkisedekska prastadomet och 
aronska prastadomet. Melkisedekska prastadomet kallas ibland det hogre 
prastadomet, medan aronska prastadomet kallas det lagre, eller forberedande, 
prastadomet. Aronska prastadomet ar en del av melkisedekska prastadomet och 
verkar under dess ledning. Bada delarna av prastadomet aterstalldes till Joseph 
Smith. 

Aterstal/elsen av aronska prastadomet 

Varen 1829 oversatte profeten Joseph Smith och Oliver Cowdery den del av 
Mormons bok som beskriver vad den uppstandne Jesus Kristus larde nephiterna 
om dopet (se Tredje Nephi 11 :18-28,33-34). Dopet var en av de saker som 
prasterna hade stridit om i Josephs ungdom, och manga kristna var forvirrade 
angaende dopet. De undrade om dopet var nodvandigt, hur det skulle utforas, 
vem som fick dopa och vid vilken alder en person skulle dopas. Joseph och Oliver 
Cowdery bestamde sig for att be Herren om svaren pa dessa fragor, sa den 15 
maj 1829 gick de ut i skogen intill Susquehannafloden i Pennsylvania for att be. 
Oliver beskrev det som hande: "Helt plotsligt, som fran evighetens mitt, talade 
Aterlosaren frid till oss. Slojan eller fbrlaten delade sig och Guds angel kom ned 
ikladd harlighet och bringade det sa ivrigt efterlangtade budskapet och nycklarna 
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till omvandelsens evangelium. Vilken gladje, vilket under, vilken forvaning!" (I fotnot 
till Joseph Smiths skrifter 2:71.) 

Beskriv aterstallelsen av aronska prastadomet och Josephs och Olivers dop, som 
beskrivs i Joseph Smiths skrifter 2:68-7 4 och Laran och forbunden 13. 

Johannes doparen, angeln som uppenbarade sig for Joseph och Oliver (se L&F 
27:7-8), var den standaktige profet som hade dopt Jesus Kristus. Nar Johannes 
dog, hade han fortfarande aronska prastadomets nycklar. Det betydde att han 
hade ratten och makten att aterstalla aronska prastadomets myndighet till Joseph 
Smith. Johannes forlanade Joseph och Oliver aronska prastadomet genom 
handpalaggning. Johannes innehade dock inte melkisedekska prastadomets 
nycklar, sa han kunde inte aterstalla dem. 

Atersta/!e/sen av melkisedekska prastadomet 

En kort tid efter Johannes doparens besok, reste Joseph och Oliver till Colesville i 
New York. Pa vagen tillbaka till Harmony, visade sig Petrus, Jakob och Johannes 
for Joseph och Oliver vid Susquehannaflodens strand (se sista meningen i L&F 
128:20). Petrus, Jakob och Johannes var Jesu Kristi apostlar da Jesus levde pa 
jorden. De hade fatt melkisedekska prastadomets nycklar av Kristus pa 
forklaringsberget och fortsatte inneha dessa nycklar efter det att prastadomet 
tagits bort fran jorden. Petrus, Jakob och Johannes gav Joseph och Oliver 
melkisedekska prastadomet och alla rattigheter som Jesu ursprungliga apostlar 
hade (se L&F 27: 12). Guds makt (prastadomet) fanns pa jorden igen: Joseph och 
Oliver hade nu myndigheten att representera Herren pa jorden. Jesu Kristi kyrka 
skulle snart organiseras med prastadomets myndighet. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Varfor gick Joseph Smith och Oliver Cowdery ut i skogen for att be? (Joseph 
Smiths skrifter 2:68-69.) Vern visade sig for dem? Vern var Johannes doparen? 

• Hur forlanade Johannes doparen Joseph Smith och Oliver Cowdery aronska 
prastadomet? Varfor behovde denna prastadomsauktoritet komma fran en 
himmelsk budbarare? (Prastadomet maste ges av nagon med ratt myndighet. 
Eftersom prastadomet hade tagits bort fran jorden, fanns det ingen som hade 
denna myndighet.) Hur ordineras man i dag? (Trosartiklarna 1 :5.) 

• Vern dopte Joseph Smith och Oliver Cowdery? (Joseph Smiths skrifter 2:71.) 
Vilka valsignelser fick Joseph och Oliver sedan de blivit dopta? (Joseph Smiths 
skrifter 2:73-74.) Vern dopte er? Vllken myndighet hade han att dopa er? 

• Vilken prastadomsauktoritet behovs for att dopa? (Aronska prastadomet; se 
Joseph Smiths skrifter 2:69.) Vilken prastadomsauktoritet behovs for att ge den 
Helige Andens gava? (Melkisedekska prastadomet; se Joseph Smiths skrifter 
2:70.) 

• Vilka var Petrus, Jakob och Johannes? (Tre av Jesu apostlar; se Matteus 4:18-
22.) 

• Betona att fastan bara pojkar och man innehar prastadomet, kan alla valsignas 
genom det. Vilka valsignelser kan ni fa (nu eller senare i livet) genom 



Sarskilda 
aktiviteter 

Lektion 8 

prastadomets myndighet? (Nagra tankbara svar ar: valsignelser for att bli botad 
fran sjukdom, valsignelser for att fa trost, patriarkaliska valsignelser, 
prastadomsordinationer for pojkarna och tempelforordningar.) Hur kan ni 
bereda er for att ta emot prastadomets valsignelser? (Se sarskilda aktiviteter, nr 
3.) 

• Hur kan vi visa tacksamhet for aterstallelsen av prastadomet? 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Forklara att man fran fbrsta borjan har anvant sig av handpalaggning for att 
forlana andra personer prastadomet, forlana den Helige Anden och ge 
prastadomsvalsignelser. Lat barnen sla upp nagra av foljande skriftstallen, som 
handlar om tillfallen da man anvander sig av handpalaggning: 

Fjarde Moseboken 27:18, 22-23 

Markus 6:5 

Apostlagarningarna 8:17 

Alma 6:1 

Laran och forbunden 20:70 

Laran och forbunden 35:6 

Laran och forbunden 42:44 

Laran och forbunden 68:27 

Laran och forbunden 107:65-67 

Lat barnen beratta om tillfallen da prastadomsbarare lagt handerna pa dem (till 
exempel nar de valsignades som sma barn, nar de konfirmerades och gavs den 
Helige Andens gava eller nar de fick valsignelser darfor att de var sjuka). 

2. Skriv Prastadomets makt till salu pa skrivtavlan och utelamna tva ord 
mellan orden makt och till. Aterge berattelsen om Simon, som star i 
Apostlagarningarna 8:9-22. 

Forklara att Simon var en skicklig trollkarl. Darfor trod de manniskorna att han 
hade Guds kraft. Men da Simon omvandes och doptes in i kyrkan, forstod han 
att han inte hade Guds sanna kraft, prastadomet. 

Be nagot av barnen att hogt lasa Apostlagarningarna 8: 18-19 som forklarar hur 
Simon fbrsokte fa prastadomet. Lat ett annat barn lasa hogt fran vers 20 det 
svar Simon fick fran Petrus, en av Jesu apostlar. 

Be nagot av barnen att skriva orden ar inte pa linjerna pa skrivtavlan. Betona fbr 
barnen att prastadomet inte kan fas for pengar, utan endast genom att man 
lever rattfardigt. 

3. Be barnen namna nagra saker en ung man bar gora for att bereda sig for 
prastadomet. Skriv upp deras svar pa skrivtavlan (nagra tankbara svar ar: ga i 
kyrkan regelbundet, studera skrifterna, be, tjana och alska andra, vara arlig, 
leva efter visdomsordet, tala vardat, lyda Sina foraldrar och kyrkans ledare, 
betala ett arligt tionde och intervjuas av biskopen). Papeka for barnen att aven 
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om en ung man gor allt detta, kan han inte fa prastadomet om han inte far det 
fran nagon som har ratt myndighet. 

Be barnen namna nagra saker en ung kvinna bor gora for att bereda sig fbr att 
fa prastadomets valsignelser. Skriv upp deras svar pa skrivtavlan (denna lista 
bor likna den fbregaende listan fbr unga man). Forklara att aven om kvinnorna 
inte innehar prastadomet, kan de fa alla prastadomets valsignelser. 

4. Undervisa barnen om de uppgifter som de olika ambetsmannen inom aronska 
prastadomet har genom att spela foljande variant av "bilda par": 

Skriv uppgifterna pa separata pappersremsor. Skriv motsvarande 
prastadomsambete med stora bokstaver tvars over baksidan av varje remsa. 
Klipp remsorna mitt itu och dela upp dem mellan barnen. Lat dem leta efter den 
andra halvan av sina remsor genom att jamfbra dem med de andra barnens 
remsor, och se till att bade framsida och baksida passar ihop. Nar alla remsor 
passats ihop, laser ni upp ambetet inom aronska prastadomet och dess 
uppgifter. 

Ambete Uppgift 

Diakon dela ut sakramentet 

Diakon samla in fasteoffer 

Diakon vara budbarare at biskopen 

Diakon ta hand om kapelltomten 

LB.rare gora i ordning sakramentet 

LB.rare ga ut som hemlarare 

LB.rare vid behov utfora diakonens uppgifter 

Prast dopa andra till syndernas forlatelse 

Prast valsigna sakramentet 

Prast ordinera andra praster, larare och diakoner 

Prast vid behov utfora diakonens och lararens uppgifter 

Papeka att den som innehar aronska prastadomet maste bemyndigas av 
biskopen fbr att kunna utfbra dessa uppgifter. 

5. Lat barnen saga femte trosartikeln. Betona att prastadomet bara kan fas 
genom handpalaggning av dem som har myndighet. Fbrklara att sedan en 
pojke eller en man fatt prastadomet, kan han bara utfora fbrordningar da han 
bemyndigats till det av sin prastadomsledare. En prast far till exempel inte dopa 
nagon utan tillstand av biskopen. Hjalp barnen memorera femte trosartikeln helt 
eller delvis. 

6. Sjung eller sag texten till "Guds prastadomes kraft" (Barnens sangbok, s 60). 
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Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 8 

Uttryck tacksamhet fOr att vi kan fa alla valsignelser vi behaver for att kunna 
atervanda till var himmelske Fader, tack vare prastadomets aterstallelse. 
Uppfordra pojkarna att bereda sig fOr att motta prastadomets underbara makt 
och att alltid leva vardiga att utova denna makt. Uppfordra flickorna att hedra 
prastadomet och bereda sig fOr att bli vardiga att motta prastadomets 
valsignelser. 

Foresla fOr barnen att de studerar Laran och forbunden 13 (aven ingressen) 
hemma som en repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Vittnen ser guldplatarna 

Att ge barnen en onskan att vittna om Mormons boks akthet. 

I. Studera under bon de historiska skildringarna i lektionen; LB.ran och forbunden 
17; "Tre vittnens vittnesbord" och "Atta vittnens vittnesbord" i inledningen till 
Mormons bok; Andra Nephi 27:12-14 och Ether 5:2-4. Studera sedan lektionen 
och bestam hur du ska undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och 
historien. (Se "Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar 
fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

3. Material: 
a. LB.ran och forbunden och Mormons bok till varje barn. 
b. En pase eller ask som innehaller ett foremal (se samlande aktivitet). 
c. Bild 5-1 7, Moroni visar guldplatarna for Joseph Smith, Oliver Cowdery och 

David Whitmer och bild 5-18, De atta vittnena ser guldplatarna. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Stall fram pasen eller asken med foremalet i. Beskriv foremalet utan att visa det for 
barnen. 

• Tror ni att foremalet verkligen finns i pasen [eller asken]? 

Papeka att nagra av dem kanske tror att det finns ett foremal inuti pasen, darfor 
att de kanner dig och litar pa dig, medan andra kanske inte tror det darfor att 
ingen annan har sett det. Be tre barn att komma fram och titta pa foremalet. Be 
dem beskriva det for klassen. Sag att det nu ar lattare att tro att det finns ett 
foremal i pasen, darfor att ytterligare tre personer har sett det. 

Ga tillsammans med barnen igenom skildringen om Joseph Smith da han 
oversatter guldplatarna. Forklara att vid denna tidpunkt var Joseph Smith den 
ende som faktiskt hade sett platarna. Las hogt Andra Nephi 27: 12 ti I Isam mans 
med barnen. 

• Vaci lovade var himmelske Fader att gora da Mormons bok kom fram? 

Forklara att var himmelske Fader lovade att lata vittnen se guldplatarna sa att 
dessa vittnen kunde beratta for andra om att platarna existerade. 

Undervisa om de tre vittnenas och de atta vittnenas erfarenheter da de sag 
guldplatarna. Detta beskrivs i "Tre vittnens vittnesbord" och "Atta vittnens 
vittnesbord" i inledningen till Mormons bok; LB.ran och forbunden 17 och foljande 
historiska skildringar. Visa bilderna vid ratt tillfi:i.llen. 



David Whitmer kommer for att hjalpa Joseph Smith 

I maj 1829 var arbetet med att oversatta Mormons bok nastan klart. Fastan 
Joseph Smith hade haft guldplatarna i cirka tva ar, hade han bara arbetat med 
oversattningen i totalt cirka tre manader. Joseph hade varit noga med att skydda 
platarna och hade inte visat dem for nagon, men han blev bekymrad for deras 
sakerhet i Harmony. Oliver Cowdery, som verkade som Josephs skrivare, skrev till 
sin van David Whitmer, som inte kande Joseph Smith. Han bad David att fora 
honom och profeten till Fayette i New York, dar de skulle vara sakra och kunna 
avsluta oversattningen. 

lnnan David kunde ta sin vagn for att hamta Joseph och Oliver maste han bereda 
marken for varsadden. Nar han pa morgonen gick ut for att borja ploja, upptackte 
han att nagon redan hade plojt en del av marken. Denne nagon hade gjort ett 
mycket gott arbete och lamnat plogen i en fara, sa att arbetet kunde fortsatta. I 
slutet av dagen markte David att han pa en dag hade gjort lika mycket som det 
normalt skulle ha tagit tva dagar att gora. Davids far, Peter Whitmer d a blev 
imponerad av detta underverk och sade: "Det maste finns en hogre makt med i 
detta. Jag tror det ar bast att du aker till Pennsylvania sa fort du fatt ut gipsen" (se 
Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, s 148). Bonderna i det omradet 
tillsatte gips i jorden for att gora den mindre sur. Dagen darpa gick David ut till 
stallet dar han hade lamnat gipsen, nara sin systers hus, men gipsen var borta. 
Hans syster berattade att dagen innan hade hon och hennes barn sett tre 
framlingar snabbt och skickligt sprida ut gipsen. Hon hade antagit att det var man 
som David anlitat, men David visste att det var hjalpare som kom fran Herren. 

David var tacksam for denna gudomliga hjalp, och han skyndade sig till Harmony. 
Joseph och Oliver kom ut och motte honom da han narmade sig den lilla staden. 
Det forvanade David darfor att han inte hade berattat nar han skulle komma. 
Oliver berattade for David att Joseph i en syn hade sett Davids resa och darfor 
visste nar han skulle komma. David hade aldrig traffat Joseph Smith forut, men 
han blev snart overtygad om att Joseph var en sann profet, och de blev goda 
vanner. 

De tre vittnena ser platarna 

Under det att Joseph avslutade oversattningen av Mormons bok, tick han veta att 
tre andra personer skulle fa se guldplatarna (se Ether 5:2-4). Da Martin Harris, 
Oliver Cowdery och David Whitmer, som alla hade hjalpt till med oversattningen, 
tick hora att tre vittnen skulle tillatas att se guldplatarna, bad de om tlllatelse att bli 
dessa vittnen. Joseph Smith bad angaende detta. Herren uppenbarade att om 
dessa tre man var odmjuka, skulle de fa bli de tre vittnena (se L&F 17). 

En sommardag ar 1829 gick Joseph Smith, Oliver Cowdery, David Whitmer och 
Martin Harris ut i skogen nara familjen Whitmers hem for att bereda sig for att se 
guldplatarna. De knabojde och bad i tur och ordning, men tick inget svar. Var och 
en bad igen, men fortfarande kom inget svar. Martin Harris kande att de inte fick 
nagot svar pa grund av saker som han gjort. Darfor lamnade han gruppen. Pa nytt 
knabojde de andra i bon, och det drojde inte lange forran ett ljussken blev synligt 
ovanfor dem och angeln Moroni stod framfor dem. Moroni holl guldplatarna i sina 
hander och vande dem en i sander sa att mannen kunde se inristningarna pa 
dem. Sedan sade Herrens rost till dem: "Dessa platar har uppenbarats genom 
Guds kraft, och de har oversatts genom Guds kraft. bversattningen av dem som 
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ni har sett ar korrekt, och jag befaller er att bara vittne om det ni nu ser och hor" 
(History of the Church, 1 :55). 

Joseph Smith gick sedan och letade efter Martin Harris. Han fann Martin allvarligt 
bedjande och forenade sig med honom i bon. Den syn som Joseph, Oliver och 
David hade sett upprepades for Martin Harris. De tre vittnena vittnade skriftligen 
om sin upplevelse (se ''Tre vittnens vittnesbord"). 

De atta vittnena sag p!atarna 

Nagra dagar senare inbjod Joseph Smith atta andra man, daribland sin far och tva 
av sina broder, att se guldplatarna. Den har gangen kom det inte nagon angel. 
Mannen samlades runt Joseph, och han visade dem platarna. De atta vittnena 
hall i platarna, vande sidorna och rorde vid de frammande inristningarna pa den 
del som inte var forseglad. De skrev ocksa sitt vittnesbord om att guldplatarna 
existerade. De atta vittnena var Joseph Smith d a, Hyrum Smith, Samuel H Smith, 
Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer d y, John Whitmer och Hiram 
Page (se "Atta vittnens vittnesbord"). 

Alla elva vittnena fick senare betydelsefulla ambeten i kyrkan. Nagra av dem 
lamnade senare kyrkan, men ingen av dem fornekade nagonsin att han sett 
guldplatarna. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Vad befalldes Oliver Cowdery, David Whitmer och Martin Harris att gora for att 
bli vittnen om guldplatarna? Vad hande da Joseph Smith, Oliver Cowdery, 
David Whitmer och Martin Harris gick ut i skogen for att be om att fa vara 
vittnen? Hur visades Joseph, Oliver och David guldplatarna? Vad gjorde Joseph 
Smith for att hjalpa Martin Harris? Varfor tror ni att Martin till slut fick se samma 
syn som de andra tva vittnena? Vilket gor stbrst intryck pa dig nar det galler de 
tre vittnenas erfarenhet? 

• Vad befalldes de tre vittnena att gora betraffande det de upplevt? Vern befallde 
dem att vittna om att guldplatarna var verkliga? ("Tre vittnens vittnesbord.") 
Varfor tror du att Joseph Smith blev glad over att flera fick se guldplatarna. 
Varfor? (Se sarskilda aktiviteter, nr 1 .) 

• Hur visades guldplatarna for de atta vittnena? Hur skilde sig de atta vittnenas 
upplevelse fran de tre vittnenas upplevelse? 

• Varfor var det nodvandigt att vittnen sag guldplatarna? (Ether 5:4; Andra Nephi 
27:12-14.) Pa vilket satt ar vittnenas vittnesbord en valsignelse for oss i dag? 
Hur kan ni vara vittnen om Mormons bok? (Studera den, be om att fa veta att 
den ar sann, leva efter dess lardomar och beratta for andra om den.) 

• Hur manga av er har last Mormons bok hemma, pa egen hand eller tillsammans 
med familjen? Hur kan det vara till valsignelse for er och era familjer att ni laser 
Mormons bok? 



Sarskilda 
aktiviteter 

Lektion 9 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Beratta att Joseph Smiths mor nedtecknade vad som hande da han kom 
tillbaka till huset efter det att de tre vittnena hade fatt se guldplatarna. Las eller 
aterge foljande skildring for barnen: 

"Nar de [Joseph och de tre vittnena] kom tillbaka till huset var klockan mellan 
tre och fyra pa eftermiddagen. Fru Whitmer, herr Smith och jag sjalv satt da i ett 
sovrum. Da Joseph kom in kastade han sig ned bredvid mig och utbrast: 'Far, 
mor, ni forstar inte hur lycklig jag ar: Herren har nu latit tre personer forutom mig 
fa se platarna ... De maste bara vittne om sanningen i det jag sagt ... Det kanns 
som om jag har befriats fran en borda som nastan var for tung for mig att bara'" 
(Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, s 152). 

• Varfbr kande sig Joseph sa lattad over att andra nu hade sett guldplatarna? 

2. Lat barnen tanka ut satt pa vilka de kan vara vittnen om Mormons bok och 
dess lardomar. Skriv upp deras svar pa skrivtavlan. Lat dem dramatisera vad de 
kan gora for att vara vittnen i olika situationer, till exempel nar nagon fragar vad 
deras kyrka tror pa eller vad det star i Mormons bok. 

3. Betona att de tre vittnena inte valdes ut pa ma.ta utan att de alla var man som 
pa olika satt hjalpt till med att frambringa Mormons bok. Beratta foljande om de 
tre vittnena (eller be i forvag tre barn att gora det): 

Martin Harris 

Nar Joseph Smith utsattes for forfoljelse i New York, gav Martin Harris honom 
50 dollar sa att han kunde flytta till Harmony i Pennsylvania. Martin stallde ocksa 
sin gard som sakerhet for att fa pengar till utgivningen av Mormons bok. En del 
av garden maste saljas pa auktion for att bekosta tryckningen av Mormons bok. 
Han verkade som skrivare at Joseph under en kort tid. (Se Church History in 
the Fulness of Times, s 45-46, 62-65). 

Oliver Cowdery 

Oliver Cowdery var skollarare som tick hora om Joseph Smiths syn och 
guldplatarna medan han bodde hos familjen Smith. Han bad om att fa veta om 
det han hort var sant, och han tick som svar veta att Joseph talade sanning. 
Han begav sig till Harmony i Pennsylvania for att traffa Joseph, och han blev 
dennes skrivare. Oliver hjalpte ocksa till med utgivningen av Mormons bok. Han 
satte sjalv en del av den for hand. (Se Church History in the Fulness of Times, s 
52-53, 64.) 

David Whitmer 

David Whitmer tick flera brev fran sin van, Oliver Cowdery, om Joseph Smith 
och oversattningen av guldplatarna. Oliver skrev av nagra racier fran 
oversattningen och bar vittnesbord om uppteckningarna, och David laste upp 
dessa brev for sin familj. Da forfoljelsen i Harmony blev varre, bad Oliver David 
att lata Joseph Smith bo hos honom och dar avsluta oversattningen. David 
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upplevde underverk da han gjorde sig redo att aka till Harmony och hamta 
Joseph. (Se Church History in the Fu/ness of Times, s 56-57.) 

4. Beratta fbljande med egna ord: 

Joseph och Emma Smith och Oliver Cowdery bodde en tid hemma hos Peter 
och Mary Whitmer, David Whitmers fbraldrar, under bversattningen av Mormons 
bok. Mycket av det merarbete som det innebar att ha dessa gaster hos sig fbll 
pa Mary Whitmer, men hon klagade aldrig. En dag, da hon gick till ladugarden 
for att mjblka korna, motte hon en vanlig gammal man, som faktiskt var angeln 
Moroni, som da hade platarna i sin ago. Moroni sade till henne: "Du har varit 
mycket trofast och flitig i ditt arbete, men du ar trott av din ytterligare 
arbetsborda. Darfor ar det pa sin plats att du far ett vittnesbord pa det att din 
tro ma starkas." Darpa visade han henne guldplatarna. Denna upplevelse 
starkte hela familjen Whitmer. (Se "Report of Elders Orson Pratt and Joseph F 
Smith", Millennial Star, 9 dee 1878, s 772-773; se ocksa Church History in the 
Fulness of Times, s 57-58.) 

5. Forhandsgranska och valj ut en del av videofilmen "De tre vittnena" (30 min) 
som du ska visa for barnen. (Ordna garna med Primars presidentskap och de 
andra lararna att lata alla barn som ar 8-11 ar se filmen tillsammans.) 

Vittnesbord 

Bar vittnesbord om att Mormons bok ar sann. Uttryck tacksamhet fbr att du kan 
vara ett vittne om Mormons boks akthet och om Fralsaren, Jesus Kristus. 
Uppmuntra barnen att bara vittnesbord om Mormons bok fbr sina familjer. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och fbrbunden 17:1-4; "Tre vittnens 
vittnesbord" och "Atta vittnens vittnesbord" hemma som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hem ma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Lektionsforslag 

Samlande aktivitet 

Skildringar fran skrif
terna och historien 

Att hjalpa barnen att kanna sig tacksamma fbr att Mormons bok finns sa att de 
kan lasa och studera den. 

I. Studera under bbn den historiska skildringen i lektionen; inledningen till 
Mormons bok; Laran och fbrbunden 19:26, 20:1-16 och Moroni I 0:4-5. 
Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen om 
skildringarna fran skrifterna och historien. (Se "Lektionsfbrberedelser", 
s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran skrifterna och historien", 
s VII-IX.) 

2. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

3. Skriv pa ett papper bokstaverna i frasen Mormons bok: Annu ett testamente 
om Jesus Kristus och nagra fler bokstaver som inte behbvs fbr att fullborda 
frasen. Skriv bokstaverna sa pass stora och med sa stort mellanrum mellan 
dem att man kan klippa isar dem. Klipp isar bokstaverna och lagg demi en liten 
pase eller annan behallare. 

4. Material: 
a. Laran och fbrbunden och Mormons bok till varje barn. 
b. Bild 5-19, Mormons bok trycks. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbbn. 

Stall fram pasen med bokstaver i och tala om fbr barnen vilken fras bokstaverna 
ska bilda. Be dem att lagga bokstaverna i ratt ordning, och lagga bverflodiga 
bokstaver at sidan. (Skriv garna frasen pa skrivtavlan sa att barnen kan se pa den 
medan de ordnar bokstaverna.) 

Medan de arbetar forklarar du att da Mormons bok forst gavs ut, satte man 
backer for hand med metalltyper. Tryckaren maste valja ut och satta dit varje 
bokstav fbr sig. Betona att det var ett mycket tidsbdande arbete, som barnen kan 
se nar de lagger bokstaverna i ordning i den korta fras du gett dem. 

Beratta att ni i dag ska Iara er mer om utgivningen av Mormons bok. 

Undervisa om utgivningen av Mormons bok, som beskrivs i Laran och fbrbunden 
20: 1-16, inledningen till Mormons bok och fbljande historiska skildring. 

Nar bversattningen av guldplatarna var nastan klar, bbrjade Joseph Smith se sig 
om efter nagon som kunde ge ut bversattningen som en bok. Han talade med en 
tryckare i Palmyra, Egbert B Grandin, och bad honom gbra en uppskattning av 
hur mycket det skulle kosta att trycka boken. Grandin ville inte trycka "guldbibeln'', 
som han kallade ~den, darfor att han visste att andra manniskor var emot boken. 
Och sa var han radd att han inte skulle fa betalt. Joseph begav sig till Rochester i 
New York fbr att se om han kunde hitta nagon annan som ville gbra det. En 
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tryckare vagrade att trycka boken, darfor att han inte trodde pa Josephs 
redogorelse for hur han fatt den. En annan gick med pa att trycka den, men hans 
pris var mycket hogt. Slutligen atervande Joseph till Palmyra och overtalade 
Grandin att trycka boken. Grandin samtyckte forst sedan Martin Harris stallt sin 
gard som sakerhet for tryckkostnaderna. 

Herren befallde Joseph Smith att for sakerhets skull lata Oliver Cowdery gora en 
fullstandig avskrift av manuskriptet till oversattningen. Joseph gav Oliver Cowdery 
och Hyrum Smith i uppgift att overvaka tryckningen. Endast nagra fa sidor av 
manuskriptet i taget togs till tryckaren, och under flera manaders tid besokte 
Oliver och Hyrum ofta tryckeriet. Oliver Cowdery larde sig under dessa besok hur 
man trycker och handsatte en del av typerna for boken sjalv. I originalmanuskriptet 
fanns det ingen styckeindelning eller interpunktion, sa Grandins sattare, John H 
Gilbert, lade till detta. Den utgivna boken kallades Mormons bok, darfor att 
profeten Mormon skrev eller sammanstallde storre delen av denna forntida 
uppteckning. 

lnvanare i Palmyra som motsatte sig Mormons bok holl ett mote och beslutade att 
inte kopa boken nar den kom ut. Grandin blev aterigen orolig for att han inte skulle 
fa betalt. Martin Harris var radd for att han skulle bli av med sin gard, och han 
undrade vad han skulle gora. Joseph Smith fragade Herren, och Herren sade till 
Martin att inte "hava begarelse" till sin egendom utan "frikostigt giva darav" till 
tryckningen av Mormons bok (se L&F 19:26). Martin Harris salde sa smaningom 
151 tunnland av sin gard for att betala Grandin for utgivningen av Mormons bok. 

Visa bilden av tryckningen av Mormons bok. Peka ut arken som trycks och 
staplas, klara att bindas till bocker. Forklara att man satte ett antal sidor, en 
bokstav i taget, och sedan tryckte man ett stort ark (se sarskilda aktiviteter, nr 3.) 
Tryckaren gjorde ett exemplar av arket och tittade efter fel pa det. Nar arket var 
helt ratt, tryckte man fem tusen exemplar. Denna procedur upprepades tills 5.000 
exemplar av hela Mormons bok hade tryckts. Darefter sandes de tryckta sidorna 
till bokbinderiet, dar de veks, skars och bands till bocker. De forsta 5.000 
exemplaren av Mormons bok blev klara pa varen 1830 och kostade 3.000 dollar. 
Satan hade ihardigt forsokt stoppa oversattningen och utgivningen av Mormons 
bok, men utan framgang. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Vern oversatte Mormons bok? (L&F 20:2, 8.) Vaci innehaller Mormons bok? 
(L&F 20:9.) Hur kan vi bli valsignade genom att lasa och studera Mormons bok? 
(L&F 20:9-12.) Vaci lar vi oss av kapitel 20 om Herrens omsorg om oss "i denna 
tidsalder"? (L&F 20: 11.) 

• Vaci vittnar Mormons bok om for oss? (Det ar annu ett testamente [eller vittne] 
om Jesus Kristus; se titelbladet i Mormons bok.) Hur kan ni vara vittnen om 
Jesus Kristus? Vaci kan ni gora for att visa andra att ni tror pa Jesus Kristus? 

• Vilket lofte ges till dem som tar emot Mormons bok i tro? (L&F 20:14.) Forklara 
att evigt liv ar ett liv tillsammans med var himmelske Fader och Jesus Kristus. 
Vaci hander med dem som forkastar Mormons bok? (L&F 20:15.) 
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• Hur kan man fa ett vittnesbord om Mormons boks akthet? (Moroni I 0:4-5.) 
Varfor ar det nodvandigt att varje manniska far ett eget vittnesbord om 
Mormons bok? 

• Hur kanns det att veta att var himmelske Fader har gjort det mojligt for oss att 
ha Mormons bok? 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

I. Be nagot av barnen att lasa profeten Joseph Smiths ord, som star i sjatte 
stycket av inledningen till Mormons bok (fran och med Jag sade till br6derna). 

• Vaci ar en slutsten? 

Rita ett enkelt valv pa skrivtavlan (se bilden): 

Forklara att en slutsten haller ihop hela valvet. Utan den skulle valvet rasa 
samman. 

• Varfor tror ni att Joseph Smith kallade Mormons bok for "slutstenen i var 
religion"? 

2. Beratta att kyrkans medlemmar var mycket ivriga att fa lasa Mormons bok nar 
den slutligen hade getts ut. Beratta fbljande med egna ord: 

Ar 1828 flyttade Mary Elizabeth Rollins med sin familj till Kirtland i Ohio. Tva ar 
senare, nar Mary Elizabeth var tolv, kom det missionarer till Kirtland. Mary 
Elizabeth och hennes mor anslot sig till kyrkan. En dag horde Mary Elizabeth att 
hennes granne broder Morley, som var presiderande aldste i Kirtland, hade ett 
exemplar av Mormons bok. Det var det enda exemplaret i staden. Mary 
Elizabeth gick och fragade honom om hon fick lana den och lasa den. Broder 
Morley berattade att han inte haft mojlighet att lasa den sjalv. Bara ett fatal 
manniskor hade ens fatt se den. Mary Elizabeth vadjade om att fa ha boken 
bara en kort tid. Broder Morley gick med pa att lata henne lana den over natten 
om hon lamnade tillbaka den direkt pa morgonen. 

Den natten stannade Mary Elizabeths familj uppe mycket sent. Alla turades om 
att lasa i boken. Morgonen darpa skyndade sig Mary Elizabeth tillbaka till broder 
Morleys hem for att lamna tillbaka boken. Broder Morley trodde inte att Mary 
Elizabeth kunde ha last mycket pa en natt, men hon visade honom hur mycket 
hon och hennes familj hade last. Hon berattade for honom hur boken borjade 
och om Lehi och hans familj och deras resa over havet. Broder Morley var 
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torbluffad over att Mary Elizabeth hade last och torstod sa mycket. Han sade till 
henne att hon kunde ta boken och lasa den klart. Han skulle vanta med att lasa 
den tills hon var klar. Mary Elizabeth och hennes familj fortsatte lasa, och nar de 
var nastan klara, kom Joseph Smith hem till dem. Han sag Mormons bok och 
fragade hur den hade hamnat dar, eftersom han hade skickat den till broder 
Morley. Mary Elizabeths farbror berattade tor Joseph Smith hur det hade gatt 
till, och Joseph bad att fa traffa Mary Elizabeth. Mary Elizabeth sade: "Da 
[Joseph] fick se mig blickade han allvarligt pa mig ... Etter en liten stund kom 
han fram och lade handerna pa mitt huvud och gav mig en underbar 
valsignelse, den torsta jag nagonsin fatt. Han gav mig boken som present, och 
sade att han skulle ge broder Morley en annan bok" (The Life and Testimony of 
Mary Lightner [Salt Lake City: Kraut's Pioneer Press, n d], s 1-4; se ocksa The 
Utah Genealogical and Historical Magazine 17 Uuli 1926]: 193-195). 

3. Lat barnen vika var sitt papper i atta delar (se bilden). Lat dem sedan veckla ut 
sitt papper och skriva nummer pa varje sida som bilden visar: 

I 
I 
I 

6 8 : g ~~ 
I 
I 
I 

I I I 
- - - - - -+ - - - - - -1- - - - - - +- - - - - -

I I I 
I I 
I I 

16 I 4 13 

Framsidan 

9 L o~ 

- - - - - -+ - - - - - -1- - - - - - +-- - - - - -
I l I 
I l 
I I 

14 : 3 : 2 15 
I 
I 

Baksidan 

Se till att barnen skriver 15 pa baksidan av 16 och 1 O pa baksidan av 9. 

Be barnen att vika sitt papper igen: torst sa att 14 och 15 mots; sedan sa att 12 
och 13 mots och slutligen sa att 8 och 9 mots. Varje papper ska se ut som en 
liten bok, med 1 pa framsidan och 16 pa baksidan. Klipp med en sax eller skar 
med en papperskniv sidornas kanter upptill och till hoger sa att de oppnar sig 
som en bok. Lat barnen vanda sidorna sa att de kan se att numren ar i ratt 
ordning. (Prova detta innan du haller lektionen sa att du kan visa barnen hur 
man gor.) 

Forklara att det var sa sidorna i Mormons bok trycktes: man lade dem i en viss 
ordning och tryckte sedan pa ett enda stort ark. Sedan vek man det stora arket 
och skar rent det sa att alla sidorna kom i ratt ordning. Manga av dessa sma 
"backer" satte man sedan ihop till en bok - Mormons bok. An i dag trycker 
man en del backer pa det sattet. 

4. Lat barnen anvanda foljande bilder tor att beratta om framkomsten av Mormons 
bok. Du kan lata alla barnen tillsammans beratta om bilderna, eller sa kan du 
lata dem beratta om en bild var. 

• Bild 5-8, Moroni visar sig for Joseph Smith i hans rum (Evangeliet i bild 
404.180; 62492) 

• Bild 5-11, Joseph Smith far guldplatarna (Evangeliet i bild 406.180; 62012) 

• Bild 5-14, Joseph Smith oversatter guldplatarna 

• Bild 5-17, Moroni visar guldplatarna for Joseph Smith, Oliver Cowdery och 
David Whitmer 
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• Bild 5-18, De atta vittnena ser guldplatarna 

• Bild 5-19, Mormons bok trycks 

5. Beratta att president Ezra Taft Benson, kyrkans trettonde president, namnde tre 
skal till att vi borde studera Mormons bok: 

• "[Den] ar slutstenen i var religion." (Se sarskilda aktiviteter, nr 1.) 

• "Den skrevs fbr var tid." 

• "Den hjalper oss att komma narmare Gud." 

(Nordstjarnan, jan 1987, s 4. Se ocksa inledningen till Mormons bok och 
Mormon 8:34-35.) 

Be nagot av barnen att lasa fbljande ord fran president Benson till barnen i 
kyrkan: 

"Jag blir sa glad nar jag hor hur mycket ni alskar Mormons bok. Jag alskar den 
ocksa, och var Fader i himlen viii att ni skall fortsatta att Iara er fran Mormons 
bok varje dag. Den ar var himmelske Faders speciella gava till er. Genom att 
leva efter dess lardomar tar ni Iara er var himmelske Faders vilja" (Nordstjarnan, 
juli 1989, s 76). 

6. Hjalp barnen att memorera attonde trosartikeln eller Moroni 10:4-5. 

7. Sjung eller sag texten till "En angel kom till Joseph Smith" (Sjung med mig, 
B-43) 

Uttryck tacksamhet fbr att Mormons bok, genom profeten Joseph Smiths tro och 
anstrangningar, kunde ges ut sa att vi kan studera den och Iara av den. Bar 
vittnesbord om att vi kan komma narmare var himmelske Fader och Jesus Kristus 
genom att studera Mormons bok. Uppmana barnen att lasa och studera 
Mormons bok och be om ett eget vittnesbord om dess akthet. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och fbrbunden 20:8-12 och inledningen 
till Mormons bok hemma som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hem ma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Jesu Kristi aterstallda 
kyrka organiseras 

Att starka varje barns vittnesbord om att den sanna kyrkan genom uppenbarelse 
aterstalldes till jorden. 

1 . Studera under bon den historiska skildringen i lektionen och LB.ran och 
forbunden 20:1-4, 37, 71-79 och 21 :1-5. Studera sedan lektionen och bestam 
hur du ska undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Laran och forbunden 68:27 och Evangeliets principer 
(31110 180), lektion 16 och 17. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Bild 5-6, Den forsta synen (Evangeliet i bild 403.180; 624 70); bild 5-8, 

Moroni visar sig fbr Joseph Smith i hans rum (Evangeliet i bild 404.180, 
62492); bild 5-11, Joseph Smith far guldplatarna (Evangeliet i bild 406.180; 
62012); bild 5-14, Joseph Smith oversatter guldplatarna; bild 5-15, 
Johannes doparen fbrlanar aronska prastadomet (Evangeliet i bild 407 .180; 
62013); bild 5-16, Melkisedekska prastadomets aterstallelse (Evangeliet i blid 
408.180; 62371 ); bild 5-20, Kyrkan organiseras. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Ga igenom de handelser i Joseph Smiths liv som ledde fram till aterstallelsen av 
den sanna kyrkan pa jorden genom att visa de bi Ider som namns under 
"Forberedelse" (alla utom bilden dar kyrkan organiseras). Lat barnen beratta om 
de handelser som bilderna illustrerar. 

• Varfor hande allt detta i Joseph Smiths liv? 

Las eller lat nagot av barnen lasa foljande citat: 

"Den dagen da kyrkan organiserades ... var examensdag for Joseph efter tio ar av 
forunderlig skolutbildning ... Alla dessa [handelser] var en fbrberedelse fbr den 
historiska dagen 6 april" (Gordon B Hinckley, "150-Year Drama: A Personal View 
of Our History", Ensign, april 1980, s 11-12). 

Hjalp barnen att forsta att dessa handelser beredde Joseph Smith for hans allra 
viktigaste uppgift: Att bista Herren i aterstallandet av Jesu Kristi kyrka till jorden. 



Skildringar fran skrif
terna och historien 

Diskussions- och 
tillampningsfragor 

Undervisa barnen om organiserandet av kyrkan och de anvisningar profeten 
Joseph Smith fick, som beskrivs i foljande historiska skildring och de skriftstallen 
som namns under "Forberedelse". Visa bilden dar kyrkan organiseras vid ratt 
tillfalle. 

Joseph Smith och Oliver Cowdery fick aronska prastadomet och melkisedekska 
prastadomet fran Johannes doparen och Petrus, Jakob och Johannes ar 1829. 
Joseph fick da myndigheten att organisera och presidera over kyrkan. Joseph 
Smith fick tva viktiga uppenbarelser i april 1830 om hur kyrkan skulle organiseras. 
I dessa uppenbarelser, som nu finns utgivna som Laran och f6rbunden 20 och 21, 
befalldes Joseph att organisera kyrkan sa som Jesus Kristus hade organiserat sin 
kyrka da han levde pa jorden. 

Herren uppenbarade for profeten den exakta dagen da kyrkan skulle organiseras 
(se L&F 20, ingressen och vers 1 ). Ett mote f6r att organisera kyrkan 
sammankallades tisdagen den 6 april 1830 hemma hos Peter Whitmer d a i 
Fayette i New York. Omkring 60 personer kom till detta mote, vilket Joseph Smith 
ledde. 

I staten New York kravdes det att en kyrka hade sex officiella medlemmar innan den 
kunde vara lagligt organiserad. Joseph Smith och Oliver Cowdery hade dopts 
samma dag som de fick aronska prastadomet, och senare hade Hyrum Smith, Peter 
Whitmer d y, Samuel H Smith och David Whitmer dopts. Dessa man var de fbrsta 
officiella medlemmarna i kyrkan. Alla dessa man hade sett guldplatarna och hade 
vittnesbord om att Joseph Smith var en prof et och den person genom vilken 
Jesus Kristus skulle aterstalla sin kyrka. 

Etter en bon fragade Joseph de narvarande om de accepterade honom och Oliver 
som sina larare och andliga ledare. Alla sade ja genom handupprackning (som vi 
gor i kyrkan i dag nar vi rostar in medlemmar i kallelser). Joseph Smith och Oliver 
Cowdery ordinerade sedan varandra till aldstens ambete. Joseph och Oliver 
administrerade sakramentet till de narvarande. Darefter konfirmerade de dem som 
hade dopts och gav dem den Helige Andens gava. Nu var Jesu Kristi sanna kyrka 
aterstalld och organiserad pa jorden igen. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 
ar Jesu Kristi aterstallda kyrka och lar ut samma evangelium som Jesus gjorde nar 
han levde pa jorden (se sarskilda aktiviteter, nr 3). 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Nar organiserades kyrkan? (L&F 21 :3.) Vad kallades Joseph Smith att vara i 
kyrkan? (L&F 20:2; 21 :1.) Vad kallades Oliver Cowdery att vara? (L&F 20:3.) 
Vern gav Joseph och Oliver dessa kallelser? (L&F 20:4.) Vern kallar man att bli 
apostlar och profeter idag? (Jesus Kristus.) 

• Vilka ska dopas? (L&F 20:37, 71.) Vad betyder det att bara ansvar? Vilken ar 
ansvarighetsaldern? (L&F 68:27 .) Hur ska vi dopas? (L&F 20:72-7 4.) 

• Nar ska vi ta sakramentet? (L&F 20:75.) Varfor tar vi sakramentet? 

• Vad fick de forsta medlemmarna i kyrkan Iara sig om profeten Joseph Smith? 
(L&F 21 :4-5.) Vern talar om for oss vad Jesus Kristus viii att vi ska gora i dag? 
(Den levande profeten.) Var kan vi hora eller lasa om den levande profetens 
lardomar? Varfor bar vi Iara oss vad den levande profeten undervisar oss om i 
dag? 
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• Varfbr ar det viktigt att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ar samma kyrka 
som Jesus grundade da han levde pa jorden? Varfbr behaver vi Jesu Kristi 
kyrka pa jorden i dag? Vilka valsignelser far ni genom att vara medlemmar i 
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga? 

Du kan anvanda en eller flera av fbljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Ge barnen var sitt exemplar av fragesporten i slutet av lektionen (om det inte ar 
mbjligt att gbra kopior, skriver du fragesporten pa skrivtavlan). Lat antingen 
barnen fa fragesporten i bbrjan av lektionen for att se vad de redan vet om 
organiserandet av kyrkan, eller i slutet av lektionen som repetition. 

2. Beratta att Jesus Kristus talade om for Joseph Smith exakt hur kyrkan skulle 
organiseras. Han berattade till och med for Joseph vad kyrkans namn skulle 
vara (fast denna uppenbarelse kom ar 1838, atta ar efter det att kyrkan 
organiserades). 

• Vad sade Jesus Kristus till Joseph Smith att kyrkan skulle heta? 

Lat barnen fblja med i Laran och fbrbunden da en av dem laser Laran och 
fbrbunden 115:4 hbgt. Fbrklara att namnet pa kyrkan betyder att det ar Jesu 
Kristi kyrka aterstalld till jorden i var tid, de sista dagarna. 

3. Dela upp klassen i tva grupper. Ge varje grupp en av fbljande skyltar: 

Jesu Kristi kyrka da han levde pa jorden 

Jesu Kristi aterstallda kyrka - Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga 

Ge gruppen som har "Jesu Kristi kyrka da han levde pa jorden" skriftstallena ur 
Bibeln som anges nedan, och ge gruppen som har "Jesu Kristi aterstallda 
kyrka" de skriftstallen i LS.ran och fbrbunden som anges nedan. 

Matteus 3:13, 16 I L&F 20:72-74 

(dop genom nedsankning av nagon som har myndighet) 

Efesierbrevet 2:19-20 I L&F 21 :1 

(levande apostlar och profeter) 

Amos 3:7 I L&F 21 :5 

(fortlbpande uppenbarelse) 

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

( sakramentet) 

Lat varje barn hbgt lasa ett av de skriftstallen som tilldelats hans eller hennes 
grupp. Diskutera med barnen vad dessa skriftstallen sager om Jesu Kristi kyrka. 
Hjalp barnen att fbrsta att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ar 
organiserad pa samma satt som Jesu Kristi kyrka var organiserad da han levde 
pa jorden. 



Avslutning 

Vittnesbbrd 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 7 7 

4. Hjalp barnen att fbrsta att om de har ett vittnesbbrd om Jesus Kristus och hans 
aterstallda kyrka, tror de att -

• Jesus Kristus ar var himmelske Faders Son och var Fralsare. 

• Joseph Smith ar den Guds profet genom vilken evangeliet aterstalldes. 

• Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ar Jesu Kristi sanna kyrka. 

• Vi leds av en levande Guds profet i dag. 

Hjalp barnen att fbrsta att de genom studier och bbn kan fa ett vittnesbord om 
att allt detta ar sant. Hjalp dem komma pa satt att fa ett vittnesbord eller starka 
sitt vittnesbbrd om dessa viktiga principer. 

5. Paminn barnen om att levande apostlar ar en viktig del av Jesu Kristi kyrka. Lat 
dem sla upp Matteus 10:2-4 och lasa namnen pa Jesu ursprungliga tolv 
apostlar. Visa sedan bilderna pa de nuvarande tolv apostlarna (fran 
moteshusets bibliotek eller kyrkans tidskrifter) och lar barnen deras namn. 

6. Hjalp barnen att memorera sjatte trosartikeln. Papeka att kyrkan i dag har alla 
ambetsman som namns i denna trosartikel, fast vi har andra namn pa nagra av 
dem (biskopar i stallet for herdar och patriarker i stallet for evange!ister). 

7. Lat barnen sjunga eller saga texten till "Jesu Kristi Kyrka" (Barnens sangbok, s 
48). Be barnen att medan de sjunger ge akt pa tva saker de vet eller forstar och 
fyra saker de ska gbra som medlemmar i kyrkan. Skriv upp dessa saker pa 
skrivtavlan. Lat sedan barnen sjunga sangen igen. 

Bar vittnesbord om att Joseph Smith var den profet genom vilken Jesu Kristi kyrka 
aterstalldes till jorden.Uttryck tacksamhet for de manga valsignelser kyrkan ger 
dig. Lat barnen beratta om pa vilka satt kyrkan ar till valsignelse for dem. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och forbunden 20:1-4 och 21 :1-5 
hemma som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Jesu Kristi Kyrka 
av Sista Dagars Heliga 

I 

organ1seras 
Vilken dag organiserades kyrkan? 
1. 12 juni 1828 

2. 6 april 1830 

3. 13 september 1944 

I vilken stat i Forenta staterna organiserades kyrkan? 
1. Missouri 

2. Ohio 

3. New York 

Hur manga medlemmar behbvde kyrkan ha for att vara 
lagligt organiserad? 
1. 6 

2.60 

3.600 

Ange tre satt pa vilka den aterstallda kyrkan ar 
densamma som den kyrka Jesus Kristus 
organiserade da han var pa jorden. 
1 . 

2. 

3. 



Viktiga forordningar aterstalls Lektion 
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Mal 

Forberedelse 

Lektionsforslag 

Samlande aktivitet 

Att hjalpa barnen att kanna tacksamhet for formanen att kunna dopas, 
konfirmeras och ta del av sakramentet. 

1. Studera under ban LB.ran och forbunden 20:37, 41, 72-79; 22; 27:1-4 (aven 
ingresserna); Andra Nephi 31 :17-21 och den historiska skildringen i lektionen. 
Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen om 
skildringarna fran skrifterna och historien. (Se "Lektionsforberedelser", s VI-VII, 
och "Att undervisa om skildringar fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Laran och forbunden 58:42 och Joseph Smiths skrifter 2:68-
74. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Gar en kopia av labyrinten i slutet av lektionen at varje barn. Om det inte ar 
mojligt att gora en kopia at varje barn, kan du fore lektionen rita labyrinten pa 
ett papper eller pa skrivtavlan. 

5. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Mormons bok och Den kostbara parlan. 
c. En penna till varje barn. 
d. Karta over omradet New York-Ohio, i slutet av lektion 1. 

Observera: Da ni talar om dop och konfirmation ar det viktigt att vara lyhord for 
deras kanslor som inte ar dopta och konfirmerade. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Ge barnen var sin penna och var sin kopia av labyrinten som finns i slutet av 
lektionen. Be barnen att leta efter och markera vagen fran "Porten" till "Evigt liv". 
(Om du har ett enda exemplar av labyrinten later du barnen tillsammans leta efter 
vagen.) 

Lat barnen jamtora sina labyrinter och se om de alla hittat samma vag. Papeka att 
det bara finns en oppen vag genom labyrinten. Deandra vagarna tar torr eller 
senare slut. 

Sag till barnen att livet kan vara som en labyrint ibland. Vi kan fatta manga olika 
beslut och fblja manga olika vagar, men bara en vag leder oss till evigt liv 
tillsammans med var himmelske Fader och Jesus Kristus. Den vagen ar Jesu 
Kristi evangelium. 

• Om vagen genom labyrinten representerar evangeliet, vad tror ni da att "Porten" 
representerar? 
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Las eller lat nagot av barnen lasa Andra Nephi 31: 17 hogt. Forklara att dopet in i 
Jesu Kristi kyrka ar "porten" som for oss in pa vagen mot evigt liv. 

• Vaci far vi sedan vi dopts som hjalper oss att fatta riktiga beslut och halla oss pa 
vagen till evigt liv? (Den Helige Andens gava.) 

• Vaci gor vi varje vecka som hjalper oss att minnas de viktiga forordningarna dop 
och konfirmation? (Vi tar sakramentet.) 

Paminn barnen om att efter avfallet fanns Jesu Kristi evangelium inte langre pa 
jorden. Prastadomet fanns inte heller pa jorden. Foljaktligen kunde ingen dopas, 
konfirmeras eller ta sakramentet pa ratt satt. Evangeliet och prastadomet maste 
aterstallas i de Sista dagarna. 

Repetera kortfattat hur prastadomet och Jesu Kristi kyrka aterstalldes i dessa 
sista dagar (se lektionerna 8 och 11 ). Sag att da prastadomet hade aterstallts, 
kunde man som innehade detta dopa, konfirmera och valsigna och dela ut 
sakramentet. Det var forsta gangen sedan avfallet som dessa forordningar hade 
utforts med ratt myndighet. 

Undervisa barnen om Herrens anvisningar angaende dop, konfirmation och 
sakramentet, som ges i de skriftstallen som anges under "Forberedelse", och om 
den onskan som de forsta heliga i var tid hade att dopas och konfirmeras, vilket 
beskrivs i foljande historiska skildring. Hall upp kartan vid ratt tillfallen. 

Joseph Smith fick en uppenbarelse som sade att alla manniskor som ville ansluta 
sig till Jesu Kristi kyrka maste omvanda sig fran sina synder, bli odmjuka och vara 
villiga att tjana Jesus Kristus (se L&F 20:37). De kunde da dopas in i kyrkan och fa 
sina synder forlatna. 

Vici motet dar kyrkan organiserades, blev de som redan var dopta konfirmerade 
som medlemmar i kyrkan och forlanades den Helige Andens gava. De narvarande 
tog ocksa sakramentet. Efter motet doptes flera personer, daribland profetens 
mor och far, Lucy Mack Smith och Joseph Smith d a. Profetens foraldrar gladde 
sig at att fa bli dopta, och Joseph var ocksa fylld av gladje. Lucy Mack Smith 
skrev att da hennes man kom upp ur vattnet dar han doptes, "stod Joseph pa 
stranden, tog sin far i handen, och utbrast, med tarar av gladje: 'Lovad vare min 
Gud! att jag fatt leva och se min egen far dopas in i Jesu Kristi sanna kyrka!"' 
(Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, s 168.) 

Kyrkan borjade vaxa. Manniskor lyssnade till Joseph Smiths, Oliver Cowderys och 
andra missionarers undervisning, och manga ville ansluta sig till kyrkan. En del 
hade redan dopts i andra kyrkor, och de undrade varfor det var nodvandigt att 
dopas igen. Joseph fragade Herren och mottog den uppenbarelse som finns 
nedtecknad i Laran och forbunden 22. I denna uppenbarelse forklarade Herren att 
de som hade dopts i andra kyrkor inte hade dopts av nagon med ratt 
prastadomsauktoritet. Darfor behovde de dopas igen av nagon som hade 
myndighet. 

Tva manader efter det att kyrkan organiserats, reste Joseph och Emma Smith, 
Oliver Cowdery och andra till Colesville i New York, darfor att ett antal manniskor i 
det omradet ville bli dopta. Nar de kom fram till Colesville gjorde de en fordamning 
i en a for att fa en damm att dopa i. Men pa natten kom en pobelhop och 
forstorde fordamningen. Dagen darpa var en sondag. De heliga hall ett mote dar 
Oliver Cowdery predikade och andra personer bar vittnesbord om omvandelse, 



Diskussions- och 
tillampningsfragor 
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dop och den Helige Andens gava. Nagra som tillhorde pobeln var med pa motet, 
och efterat forolampade och brakade de med de heliga. 

Pa mandag morgon lagade kyrkans medlemmar fordamningen och hall ett 
dopmote for profetens hustru, Emma, och tolv andra personer. Nar motet var slut, 
hade pobeln samlats igen och hotade att gora de heliga ilia. Nar de heliga gick till 
ett hem i narheten, foljde pobeln efter dem, men var himmelske Fader 
beskyddade de heliga sa att pobeln inte skadade dem. 

Ett mote skulle hallas pa kvallen for att man skulle konfirmera dem som hade 
dopts under dagen. Men alldeles innan motet borjade kom en konstapel (lagens 
vaktare) och arresterade Joseph Smith for "forargelsevackande beteende ... 
uppviglande folket genom att predika Mormons bok" (History of the Church, 1 :88). 
Konstapeln visste att pobeln tankte skada Joseph, sa han satte Joseph i en vagn 
och korde bort fran pobeln. Nar de korde ivag, lossnade ett vagnshjul, och det var 
nara att de omringades av pobeln igen. De bytte snabbt ut hjulet och korde 
vidare. Konstapeln forde Joseph till en annan stad. Den natten sov konstapeln 
med laddat gevar bredvid sig, ifall han behovde beskydda Joseph mot pobeln. 

Dagen darpa hblls en rattegang, men Joseph slapptes fri eftersom det inte fanns 
nagra bevis mot honom. Han arresterades genast av en annan konstapel och 
stalldes intor ratta i en annan stad, men aterigen fanns det inga bevis. Darfor tick 
han till slut ge sig av hem. 

Under tiden hade de heliga i Colesville bett om att Joseph skulle vara saker och 
kunna atervanda och konfirmera dem som medlemmar i kyrkan. I slutet av augusti 
kom Joseph och Oliver Cowdery tillbaka till Colesville med nagra andra man. Pa 
vagen dit stbtte de pa en stor skara man som arbetade pa vagen. Nagra av dessa 
man var fiender till profeten. Men trots att de iakttog profeten och hans vanner 
noga, kande de inte igen dem utan de fick passera. Tack vare detta underverk, 
anlande Joseph i sakerhet till Colesville, och medlemmarna dar kunde konfirmeras 
och ta del av sakramentet. 

Tidigare i augusti hade Joseph planerat ett litet mote for att konfirmera sin hustru, 
Emma, och en annan kvinna. Da Joseph gick tor att skaffa vin till sakramentet, 
mattes han av en angel. Angeln sade till honom att han inte skulle kopa vin av sina 
fiender (se L&F 27:3). Angeln sade ocksa att det inte hade nagon betydelse vad 
man at eller drack under sakramentet, sa lange som de som tog sakramentet 
gjorde det till aminnelse av Kristi forsoning (se L&F 27:2). 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
tragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Varfor dops vi? (Till vara synders forlatelse och for att bli medlemmar i Jesu 
Kristi kyrka; se L&F 20:37.) Vad maste vi gora tor att bereda oss for dopet? 
(L&F 20:37.) Om vi verkligen omvander oss och dops, ges det ett lofte 
angaende vara synder. Vilket? (De ska torlatas; se L&F 58:42.) 

• Vilken myndighet, eller vilket prastadome behovs for att utfora dop? (Joseph 
Smiths skrifter 2:69.) Hur tick Joseph Smith och Oliver Cowdery detta 
prastadome? (Joseph Smiths skrifter 2:68-71.) Varfor godtog inte Herren dop 
som hade utforts i andra kyrkor? (L&F 22.) 

• Etter dopet konfirmeras vi. Hur? (L&F 20:41.) Vilken prastadomsauktoritet 
behovs for denna forordning? (Joseph Smiths skrifter 2:70, 72.) Nar vi 
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konfirmeras som medlemmar i kyrkan, far vi en gava. Vilken? Hur maste vi leva 
fbr att fbrbli vardiga den Helige Andens gava? 

• Varfor tror ni att Joseph Smith var glad da hans fbraldrar doptes? Varfor ar ni 
tacksamma for att ni har dopts in i Jesu Kristi sanna kyrka? 

• Hur fbrsokte kyrkans fiender hindra de heliga i Colesville fran att dopas? Vad var 
det som hindrade de nydopta heliga fran att konfirmeras samma dag? Hur 
beskyddades Joseph Smith mot pobeln? 

• Varfor tror ni att manga heliga var villiga att mota faror fbr att kunna dopas och 
konfirmeras? Hur tror ni de kande sig nar de hade blivit dopta och 
konfirmerade? Hur kanns det nar ni gor det som ar ratt? 

• Vad sade angeln till Joseph Smith om vad vi bor anvanda till sakramentet? (L&F 
27:2.) Vad anvander vii dag? (Se ingressen till L&F 27.) Vad bor vi komma ihag 
nar vi tar sakramentet? (L&F 27:2.) 

• Vad lovar vi att gora nar vi tar sakramentsbrodet? (L&F 20:77 .) Vad lovar vi att 
gora nar vi tar vattnet? (L&F 20:79.) Vad betyder det att vi tar pa oss Jesu Kristi 
namn? Vad betyder det att alltid minnas honom? Hur minns vi Jesus under 
veckan? 

• Da vi tar sakramentet paminns vi om de forbund vi slot da vi doptes. Hur? 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Lat ett eller flera barn lasa Mosiah 18:8-1 O hogt, och lat ett annat barn lasa 
Laran och fbrbunden 20:37 hogt. 

Skriv foljande pa skrivtavlan: 

Vi intygar (lovar) vid dopet att vi ska gora fbljande: 

Tjana andra. 

Halla buden. 

Alltid sta som vittnen om Gud. 

Ta pa oss Jesu Kristi namn. 

Tala helt kort om vad vart och ett av dessa forbund (!often) betyder. 

Lat tva andra barn lasa sakramentsbonerna ur Laran och forbunden 20:77, 79. 
Be barnen att lyssna till bonerna och racka upp handen varje gang de hor ett 
fbrbund namnas som ar likadant eller paminner om det vi sluter nar vi dops. 

Samtala om hur vi genom att lyssna till sakramentspsalmen och 
sakramentsbonerna kan paminnas om de loften vi gav nar vi doptes. 

2. Hjalp barnen att fbrsta hur viktigt det ar att fortsatta lyda buden efter dopet (se 
Andra Nephi 31 :17-20). Skriv i fbrvag pa separata papper upp pastaenden som 
talar om hur vi kan halla oss pa den raka och smala stigen efter dopet (till 



Lektion 12 

exempel be, lasa skrifterna, betala tionde och lyda vara foraldrar) och 
pastaenden om hur vi kan komma bort fran stigen (till exempel braka med vara 
syskon, ljuga eller bryta mot visdomsordet). 

Sag till barnen att Jesu Kristi evangelium ibland kallas den raka och smala 
stigen. Lagg ett langt snore, rep eller tejp pa golvet som far symbolisera den 
raka och smala stigen. 

Be nagon frivillig att sta vid ena anden av snoret som du lagt ut pa golvet. Ge 
varje barn ett eller flera av de pastaenden som du har skrivit ned. For varje 
pastaende som lases upp ska barnet vid snoret avgora om det haller honom 
eller henne pa den raka och smala stigen. Om det gor det, tar barnet ett litet 
steg framat. Om det inte gor det, tar barnet ett steg at sidan. Nar ett nytt 
positivt pastaende lases upp, staller sig barnet pa stigen igen. Fortsatt tills 
barnet nar andra anden av snoret. 

Paminn barnen om att vi genom att lyda buden och gora vad Jesus Kristus viii 
att vi ska gora, bereder oss for att leva hos honom och var himmelske Fader for 
evigt. Om du viii kan du ge barnen papper och penna och lata dem skriva upp 
en eller tva saker de ska gora under veckan for att halla sig pa den raka och 
smala stigen. 

3. Medan ett barn laser LB.ran och forbunden 20:37 skriver du pa tavlan upp 
egenskaperna hos nagon som ar redo att dopas. Har foljer nagra tankbara 
saker: 

• Ar odmjuk 

• Har ett forkrossat hjarta 

• Har en bedrovad sjal 

• Ar villig att iklada sig Jesu Kristi namn 

• Har omvant sig och viii fortsatta omvanda sig 

• Ar besluten att tjana Herren intill anden 

• Visar genom sina garningar att han eller hon ar uppriktig 

Tala med barnen om dessa egenskaper och hur vi kan fortsatta utveckla dem 
efter dopet. Uppmuntra barnen att lasa och tanka pa LB.ran och forbunden 
20:37 under veckan som forberedelse for att ta sakramentet. 

4. Satt upp bilden Johannes doparen doper Jesus (bild 208.180 i Evangeliet i bild 
eller 62133 fran moteshusets bibliotek). 

• Var doptes Jesus Kristus? 

• Var doptes du? 

Papeka att manga manniskor i dag dops i dopfuntar som ar fyllda med varmt, 
klart vatten. Men man kan dopas varhelst det finns tillrackligt med vatten for att 
bli fullstandigt nedsankt. I dag och i forna dagar har manniskor dopts i aar, 
sjoar, havet, vattentankar och simbassanger. Joseph Smith doptes i en flod, 
och manga andra presidenter i kyrkan doptes i aar, dammar eller kanaler. 
Howard W Hunter doptes i en simbassang. (Se William G Hartley, "Our 
Prophets' Outdoor Baptisms", Friend, mar 1988, s 30-31; och "President 
Howard W Hunter: The Lord's 'Good and Faithful Servant'", Ensign, apr 1995, s 
9.) 
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• Har det nagon betydelse var man dops? 

• Vaci a.r det som ar viktigt med hur man dops? 

Papeka for barnen att det ar viktigt att dopas genom nedsankning av nagon 
som har ratt prastadomsauktoritet, oavsett var man dops. 

5. Beratta att manga manniskor som viii bli dopta moter svarigheter. !bland far de 
exempelvis inte sina familjers och vanners stod. I vissa lander dar kyrkan precis 
borjat vaxa, kan det vara svart att hitta en plats dar man kan dopa. 

Beratta om nagon som overvunnit hinder for att bli dopt. Beratta garna fbljande: 

I Kenya i Afrika var kyrkans medlemmar tvungna att gora manga fbrberedelser 
fbr att ha dop. De hamtade en vattentank fran ett grannland. De fick halla pa i 
fem timmar med att pumpa vatten fran en brunn och bara det till kyrkan, som 
lag mer an sex kilometer darifran. Vattennivan i vattentanken var inte tillrackligt 
hog fbr att helt nedsanka den som doptes, sa tio personer stod i funten fbr att 
hoja vattennivan. (Se E Dale LeBaron, "Pioneers in East Africa", Ensign, okt 
I 994, s 22.) 

6. Hjalp barnen att ga igenom eller memorera fjarde trosartikeln. 

7. Lat barnen sjunga eller saga texten till "lbland kan jag se regnbagen" (Barnens 
sangbok, s 53). 

Uttryck tacksamhet fbr olika forordningar som dop, konfirmation och sakramentet 
och fbr de valsignelser du far genom dessa forordningar. 

Foresla fbr barnen att de studerar Laran och fbrbunden 20:72-79 och Andra 
Nephi 31 :17-21 hemma som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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De forsta missionarerna 
predikar evangeliet 

Att uppmuntra varje barn att dela med sig av evangeliet och utveckla de 
egenskaper som behovs fbr att man ska bli en framgangsrik missionar. 

1 . Studera under bon Laran och forbunden 4, 14 och 133:37; den historiska 
skildringen i lektionen; Laran och fbrbunden 11 :7, 9, 20-22 och Laran och 
fbrbunden 32. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa 
barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsfbrberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Laran och fbrbunden 12. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Klipp ut 20-30 sma bilder av manniskor fran tidskrifter och tidningar, eller gor i 
ordning 20-30 sma papperslappar och texta ett namn pa varje, till exempel 
namnen pa klassmedlemmar och andra vanliga namn. 

5. Material: 
a. Laran och fbrbunden till varje barn. 
b. Bild 5-1, Profeten Joseph Smith (Evangeliet i bild 401. 180; 62002) eller bild 

5-2, Joseph Smith (Evangeliet i bild 400.180; 62449); bild 5-21, Missionarer 
pa vag till Independence i Missouri. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Sprid ut de sma bilderna av manniskor eller papperslapparna med namn i 
rummet. Be om nagon frivillig. Nar du sager "nu" ska denne samla ihop sa manga 
"manniskor" (bilder eller papperslappar) som mojligt pa en viss tid (till exempel fem 
sekunder eller den tid det tar for de andra barnen att rakna langsamt till fem). 
Rakna hur manga manniskor han eller hon kunde samla in. 

Fraga barnen om det skulle ga att samla ihop flera om han eller hon tick hjalp. 
Sprid ut bilderna eller papperslapparna i rum met igen, och be om ytterligare en 
trivillig. Lat de tva barnen samla ihop sa manga manniskor som mojligt pa samma 
tid som fbrut. Rakna hur manga de kunde samla in. 

• Hur manga manniskor samlade ett barn in? Hur manga manniskor samlade 
bada barnen in? 

• Hur manga manniskor tror ni man kunde samla in om hela klassen hjalptes at? 

Satt upp bilden av Joseph Smith. 

Sag att sedan Mormons bok hade tryckts och kyrkan organiserats ville var 
himmelske Fader och Jesus Kristus att alla manniskor skulle fa hora evangeliet 
och fa mojligheten att bli medlem i kyrkan. 



Skildringar fran skrif
terna och historien 

Hjalp barnen att sla upp LB.ran och forbunden 133:37, och be nagot av dem att 
lasa versen hogt. Forklara att denna vers ingar i en uppenbarelse som gavs till 
Joseph Smith ar 1831, aret efter det att kyrkan organiserades. 

• Vilka behaver evangeliet predikas for? 

• Hur lang tid tror ni det skulle ta for en person att predika evangeliet for alla pa 
jorden? 

Sag att Joseph Smith visste att det skulle vara omojligt for honom att sjalv 
undervisa alla manniskor om evangeliet. Han behovde hjalp av andra. Precis som 
tva barn kunde samla in fler bilder (eller papperslappar) an ett barn kunde, kan 
flera medlemmar i kyrkan som arbetar tillsammans for att sprida evangeliet 
undervisa fler manniskor an bara Joseph kunde. 

Beratta att Herren kallar missionarer att predika evangeliet. Undervisa barnen om 
de egenskaper och uppgifter som missionarerna ska ha, vilka beskrivs i LB.ran och 
forbunden 4 och 14. Forklara att fastan uppenbarelserna i dessa kapitel 
ursprungligen gavs till vissa personer (Joseph Smith d a respektive David 
Whitmer), galler det som star idem lika mycket alla som viii sprida evangeliet och 
bygga upp var himmelske Faders rike. 

Undervisa sedan barnen om de erfarenheter som nagra av de forsta 
missionarerna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hade, vilka beskrivs i 
foljande historiska skildringar. 

Samuel Smith, den forste missionaren 

Samuel Smith var en av Joseph Smiths yngre broder. Han var den forste som 
doptes efter Joseph Smith och Oliver Cowdery och var en av de sex ursprungliga 
medlemmarna i kyrkan. Han var ocksa ett av de atta vittnena. En kort tid efter det 
att kyrkan hade organiserats, blev Samuel Smith den forste resande 
heltidsmissionaren. Samuel, som var 22 ar gamma!, tog med sig flera exemplar av 
Mormons bok och gav sig ivag till fots for att predika evangeliet. 

Han gick 40 km forsta dagen och stannade vid manga hus for att undervisa 
manniskorna om kyrkan. Men de var ovanliga mot honom och lyssnade inte pa 
honom. Pa kvallen stannade han vid ett vardshus och forsokte salja en bok till 
vardshusvarden. Nar mannen fick hara att Mormons bok var oversatt fran 
guldplatar, skrek han: "Din lognare! Ut harifran" (se Lucy Mack Smith, History of 
Joseph Smith, s 169). Nedslagen och missmodig sov Samuel den natten pa 
marken under ett trad. 

Dagen darpa kom Samuel hem till John P Greene, pastor i en annan kyrka. Herr 
Green ville inte kopa en bok, men han sade att han skulle forsoka hitta nagon som 
ville det. Samuel kom tillbaka till herr Greene nagra veckor senare och fann att 
inga backer hade salts. Anden sade dock till honom att ge en bok till Rhoda 
Greene, Johns hustru, och uppmana henne att be om att fa veta om boken var 
sann. Herr och fru Greene laste Mormons bok och blev omvanda. Tidigare hade 
Samuel salt en bok till Rhoda Greenes bror, Phineas Young. Han laste den och 
trodde att den var sann, och han gav sin bok till sin yngre bror, Brigham Young, 
som ocksa laste och trodde pa den. Brigham Young skickade boken vidare, och 
sa smaningom nadde den Heber C Kimball. lnom tva ar blev dessa personer och 
deras familjer alla medlemmar i kyrkan, tack vare Mormons bok och Samuel 
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Smiths missionsanstrangningar (se sarskilda aktiviteter, nr 4). Senare blev dessa 
man ledare i kyrkan. 

Hyrum Smith traffar Parley P Pratt 

Laran och forbunden 11 innehaller en uppenbarelse som gavs genom Joseph 
Smith till hans bror Hyrum. I denna uppenbarelse uppmanades Hyrum att soka 
visdom, Iara manniskorna att omvanda sig, och att studera evangeliet (se L&F 
11:7, 9, 20-22). 

En kvall da Hyrum Smith vallade korna hemat, kom en framling fram till honom 
och fragade var han kunde finna Joseph Smith, Mormons boks oversattare. 
Hyrum berattade for mannen att Joseph bodde omkring sexton mil darifran, men 
att han var bror till honom. Han bjod in mannen. Mannen hette Parley P Pratt, och 
han var predikant i en annan kyrka. Han berattade for Hyrum att han hade fatt tag 
i en Mormons bok och att han hade stannat uppe hela natten och last den. Parley 
hade last hela Mormons bok pa en vecka och visste att den var sann, och han 
ville veta mer om kyrkan. Hyrum tillbringade hela natten med att undervisa Parley 
om evangeliet och bara vittnesbord. Nagra dagar senare gick Parley och Hyrum 
40 km for att Parley skulle fa dopas av Oliver Cowdery. Parley gick sedan for att 
halsa pa slaktingar. lnom kort hade hans bror, Orson Pratt, dopts. Bade Parley P 
Pratt och Orson Pratt blev senare ledare i kyrkan. 

Mission bland indianerna 

Omkring sex manader efter kyrkans grundande kallades fyra man - Oliver 
Cowdery, Parley P Pratt, Peter Whitmer d y och Ziba Peterson - att predika 
evangeliet for indianerna som bodde nara gransen till Missouri (se L&F 32). Dessa 
missionarer gick mer an 240 mil under sina missioner. 

Forst besokte de indianerna i Cattaraugus-reservatet nar Buffalo i New York. 
Sedan fardades de genom staten Ohio, dar Parley P Pratt hade varit predikant. 
Mannen stannade till for att halsa pa Sidney Rigdon, en annan predikant som 
Parley hade kant i Kirtland i Ohio. Parley berattade for Sidney om evangeliet, och 
Sidney laste Mormons bok och blev omvand till kyrkan. Han och Parley Pratt 
undervisade sina efterfoljare och fick dopa nastan hela forsamlingen. Grenen i 
Kirtland blev snart en av de starkaste grenarna i kyrkan och blev senare kyrkans 
sate. 

Missionarerna lamnade Kirtland mitt i vintern och fardades genom sno och is pa 
vag till andra indianstammar (visa bilden av missionarerna). De fick sa.llskap av 
Frederick G Williams, en nyomvand fran Kirtland. 

Missionarerna kom fram till Independence, Missouri, i februari. Tre av dem 
fortsatte vasterut for att besoka Delaware-indianerna. Hovdingen for dessa 
indianer, Chief Anderson, sammankallade ett mote for alla hovdingarna bland 
hans folk. Oliver Cowdery berattade for hovdingarna om Mormons bok. Chief 
Anderson kande tacksamhet mot missionarerna som kommit sa langt ifran for att 
beratta for dem om boken. Han ville att hans folk skulle fa undervisning om denna 
bok som var en uppteckning om deras forfader, lamaniterna. Men missionarer i 
andra kyrkor var avundsjuka och uppmanade Forenta staternas regering att halla 
de missionarer som var sista dagars heliga borta fran indianterritoriet. Aldsterna 
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Lektion 13 

tvingades snart att lamna Chief Andersons folk. De atervande till Independence 
och undervisade vita nybyggare i det omradet. 

Dessa fem missionarer beredde vagen for kyrkan att flytta vasterut. Omradet runt 
Independence i Missouri blev snart ytterligare en insamlingsplats for kyrkans 
medlemmar. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de stbrre insikt. 

• Hur beskrev Herren aterstallelsen av evangeliet i LB.ran och forbunden 4:1 och 
14:1? Varfbr ar aterstallelsen av evangeliet "ett stort och underbart verk"? 

• I LB.ran och forbunden 4:2 gav Herren en anvisning till dem som viii tjana Gud. 
Vilken? Vad betyder det att tjana honom av allt sitt hjarta, all sin formaga, all sin 
sjal, allt sitt sinne och all sin styrka? Pa vilka satt kan ni tjana Gud? Vad lovar 
Herren om vi troget tjanar honom? (L&F 4:2; 14:3.) 

• Vilka egenskaper bbr en Guds tjanare ha? (L&F 4:5-6.) Hur uppvisade de forsta 
missionarerna dessa egenskaper da de predikade evangeliet? Hur uppvisar 
missionarer i dag dessa egenskaper? Hur kan vi utveckla dessa egenskaper? 

• Varfor tror ni att karlek ar en sadan viktig egenskap for en missionar? Hur kanns 
det nar man vet att nagon alskar en? Hur visar man karlek till var himmelske 
Fader och Jesus Kristus genom att vara missionar? 

• Vad talade Herren om for Hyrum Smith och David Whitmer att de skulle gbra for 
att vara goda tjanare? (L&F 11 :20; 14:5-6.) Galler dessa anvisningar oss ocksa? 
Varfbr ar det viktigt att vi lyder buden? Vad betyder det att "[vara] standaktig 
int1ll anden"? (Att forbli trofast livet ut; se L&F 14:7.) Vilka stora valsignelser far vi 
om vi ar trofasta och haller buden? (L&F 14:7-8.) 

• Papeka att Hyrum Smith inte officiellt var pa mission da han undervisade Parley 
P Pratt om evangeliet. Hur kan ni dela med er av evangeliet till personer som ni 
nu kanner? (Nagra tankbara svar ar: beratta for dem om kyrkan, inbjuda dem till 
kyrkans mbten och vara ett gott exempel genom att leva rattfardigt.) 

Du kan anvanda en eller flera av fbljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Skriv pa tavlan upp varje egenskap som namns i Laran och fbrbunden 4:5-6 
genom att skriva fbrsta bokstaven i ordet foljd av ratt antal tomma streck (till 
exempel, H ___ for hopp). Om du viii gbra aktiviteten lite svarare skriver du upp 
egenskaperna i en annan ordning an i skrifterna. 

Be nagot av barnen att lasa LB.ran och forbunden 4:5-6 hbgt for klassen. Lat 
sedan barnen turas om att fylla i de tomma strecken pa skrivtavlan. Nar listan ar 
fullstandig, hjalper du barnen forklara eventuella svara ord. 

Be barnen att foresla hur de kan utveckla dessa egenskaper, och sammanfatta 
deras forslag pa skrivtavlan. Tala om hur dessa egenskaper gbr barnen till goda 
missionarer. 

2. Nar du har atergett skildringen om Samuel Smith, later du barnen dramatisera 
den och da anvanda egna ord. Ge dem enkla namnskyltar som visar vem i 
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berattelsen de forestaller. Anvand en Mormons bok for att visa hur ett exemplar 
gick fran person till person och omvande dessa personer och deras familjer. 

3. Fraga barnen om de har hort uttrycket "Ga den andra milen." Be nagot av 
barnen att lasa Matteus 5:41 hogt, och ge foljande bakgrund till detta 
skriftstal le: 

lnvanarna i det heliga landet pa Kristi tid styrdes av romarna. Enligt en lag fick 
en romersk soldat som passerade genom ett omrade begara att en civil person 
(nagon som inte var militar) bar hans saker en mil. I sin bergspredikan sade 
Kristus till sina ahorare att de skulle vara villiga att bara denna borda tva mil, 
aven om soldaterna inte kunde krava det av dem. Den forsta milen kravdes av 
dem, men den andra var en generos och vanlig tjanst de kunde gora. (Se Bruce 
R McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 delar [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1965-1973], 1 :228-229.) 

Sag att da vi tjanar var himmelske Fader och Jesus Kristus av allt vart hjarta, all 
var formaga, all var sjal, allt vart sinne och allt var styrka, behover vi ofta "ga den 
andra milen". Forbered nagra exempel som hjalper barnen att forsta skillnaden 
mellan att gora det vi forvantas gora och att gora det som kan betraktas som 
att ga den andra milen. Skriva upp dessa exempel pa olika papper. Ge barnen 
var sitt papper och lat dem lasa det hogt och diskutera det med klassen. 
Anvand foljande exempel eller hitta pa egna som lampar sig bra for barnen i din 
klass, med tanke pa deras alder och situationer: 

• Nar du har stadat tomten, ser du att grannens tomt behover stadas. 

• Du har blivit ombedd att passa din lillasyster en stund. 

• Din bror som du delar rum med var tvungen att ga tidigt hemifran. Nar du har 
vaknat och baddat din sang, ser du att din bror inte har baddat sangen. 

• Din mamma har bett dig att stalla undan dina skor. Nar du gor det far du se 
din systers jacka ligga pa en stol. 

Om du viii kan du ge barnen papper och penna och be dem skriva upp en 
andra m1len-aktivitet de ska gora hemma under veckan. Sag att de kan tala 
med sina familjer om de papper de fatt och sedan satta upp dem pa ett stalle 
dar de kan bli paminda om att gora vad de bestamt. 

4. Stall upp en rad dominobrickor (eller nagot liknande, till exempel trastavar, 
tunna askar eller sma bocker). Stall dem pa anda bara sa pass langt ifran 
varandra att om man har omkull en, sa faller ocksa nasta omkull. Be barnen att 
observera vilken kedjereaktion det blir nar du har omkull den forsta 
dominobrickan. Rikta deras uppmarksamhet pa en enda dominobrickas 
inverkan pa alla de andra. Sag att vi ocksa kan paverka andra manniskors liv i 
en kedjereaktion. Genom att beratta om evangeliet for en enda manniska, 
paverkar vi ibland manga andra manniskors liv. (Paminn garna barnen om att 
Samuel Smith salde en Mormons bok till Phineas Young, som gav den till sin 
bror Brigham, som i sin tur gav den vidare. Samuel Smiths lilla handling att salja 
en Mormons bok paverkade manga manniskor.) 

Sag att vi genom att utveckla de egenskaper som beskrivs i LB.ran och 
forbunden 4, kan vara exempel for manga andra och intressera dem for kyrkan. 
Diskutera pa vilka satt barnen kan vara goda exempel sa att andra manniskor 
far en onskan att veta mer om kyrkan. 
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5. Be barnen att ge exempel pa personer de kanner (till exempel ledare i kyrkan, 
familjemedlemmar eller missionarer) som tjanar Gud med allt sitt hjarta, all sin 
formaga, all sin sjal, allt sitt sinne och all sin styrka. Hjalp barnen att forsta att vi 
bor tjana andra och lyda buden med samma slags hangivenhet, ihardigt arbete 
och goda anstrangningar. 

6. Hjalp barnen att memorera Laran och fbrbunden 14:7 eller Laran och 
forbunden 4:2. 

7. Lat barnen sjunga eller saga texten till bada verserna av "Jag hoppas bli kallad 
pa mission" (Barnens sangbok, s 91 ). 

Uttryck tacksamhet for deras anstrangningar och exempel som ar missionarer fbr 
kyrkan. Uppmuntra barnen att anstranga sig for att utveckla de egenskaper som 
behovs for att tjana andra. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och forbunden 4 hemma som repetition 
av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hem ma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 

69 



Lektion 

14 

Mal 

Forberedelse 

LektionsfOrslag 

Samlande aktivitet 

70 

Emma Smith va~er ut 
andliga sanger 

Att ge barnen en onskan att sjunga andliga sanger da de dyrkar var himmelske 
Fader och Jesus Kristus. 

I. Studera under bon Laran och fbrbunden 25 och de historiska skildringarna i 
lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen 
om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se "Lektionsfbrberedelser", 
s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran skrifterna och historien", 
s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: "Forord av fbrsta presidentskapet", Psalmer, s IX-X, och 
forordet till Barnens sangbok, s Ill. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Gor i ordning ett stort pappersark med fbljande ord textade pa (eller skriv orden 
pa skrivtavlan fore lektionen): 

SAKRAMENTSMOTE 

Annonseringar 

lnledningsbon 

Forsamlingsangelagenheter/Grensangelagenheter 

Sakramentet 

Tai 

Tacksagelse (avslutningsbon) 

VAD FATIAS? 

5. Material: 
a. Laran och fbrbunden till varje barn. 
b. Bild 5-22, Emma Smith (Evangeliet i bild 405.180; 62509). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Satt upp det stora pappersarket (eller peka pa listan pa skrivtavlan). Sag att det 
som star pa listan ar sadant som finns med pa ett sakramentsmote. 



• Vad saknas har, som ska finnas med pa ett sakramentsmote? (lnlednings- och 
avslutningspsalmer; sakramentspsalm; preludium och postludium.) 

• Varfor tror ni att vi har sang och musik pa kyrkans moten? Varfor sjunger vi 
psalmer? Vilken skillnad skulle det gora om vi inte sjong psalmer pa vara moten 
i kyrkan? 

Fa barnen att forsta att musik, sarskilt psalmsang, alltid har varit en viktig del av 
att dyrka var himmelske Fader och Jesus Kristus. Det for in en anda av vordnad 
och karlek i vara moten (se sarskilda aktiviteter, nr 6). 

Skildringar fran skrif- Tala med barnen om Herrens ord till Emma Smith, som tas upp i foljande 
terna och historien historiska skildringar och i Laran och forbunden 25. 

Nar kyrkan hade organiserats utsattes Joseph Smith och andra medlemmar i 
kyrkan ofta for forfoljelse. Pobelhopar storde motena och hotade att gora nya 
medlemmar ilia, och profetens !iv var ofta i fara. Under denna tid av forfoljelse fick 
Joseph Smith manga uppenbarelser som skulle starka, uppmuntra och instruera 
de heliga. Kapitel 25 ar en uppenbarelse han fick for sin hustru Emmas rakning, 
som skulle trosta henne och hjalpa henne att forsta hur hon kunde stodja sin man 
i hans stora kallelse. Herren sade ocksa till Emma att sammanstalla en psalmbok 
at de heliga. 

Emma Smith var en utvald kvinna 

Emma Hale Smith var skollarare, och hon kom fran en intelligent och hogt 
respekterad familj. Hon var en Jang, vacker kvinna med svart har och morka ogon 
(visa bilden av Emma Smith). Hennes familj trodde inte att Joseph Smith var en 
profet, och fastan de senare blev vanliga mot honom, blev de upprorda da Emma 
gifte sig med honom. 

Profetens hustru fick i hog grad och pa liknande satt som sin man utsta forfoljelse, 
svarigheter och hjartesorger. Joseph och Emma var fattiga. Ofta var de tvungna 
att forlita sig pa andra nar det gallde mat och husrum medan Joseph utforde sina 
aligganden i kyrkan. Emma och Joseph var ocksa tvungna att flytta ett antal 
ganger for att undga forfoljelse. Emma langtade efter att de skulle fa ett eget hem. 

Emma hjalpte och stodde sin man i hans arbete. Hon hade foljt med Joseph den 
natt da han mottog platarna vid kullen Cumorah, och en gang red hon for att 
varna sin man for en skara man som letade i skogen efter platarna som han gomt 
dar (se lektion 5). Joseph visste genom uppenbarelse att platarna var sakra, men 
han beslutade att atervanda tillsammans med sin hustru sa att han kunde vara 
narmare hemmet om det uppstod problem. 

Da Joseph borjade oversattningen av Mormons bok, verkade Emma som 
skrivare, trots att hon hade mycket att gora i hemmet. Efter det att Oliver Cowdery 
hade kommit dit, avloste hon Oliver da han blev trott under langa timmar av 
skrivande, sa att profeten kunde fortsatta oversatta. Emma levde med platarna i 
sitt hem i nastan tva ar, men hon fick aldrig se dem. De forvarades ofta i en liten 
koffert pa hennes sekretar eller pa ett bord overtackt med en linneduk. 

Josephs mor sade om Emma: "Jag har aldrig i mitt !iv sett en kvinna utharda alla 
de besvarligheter och vedermodor, fran manad till manad och fran ar till ar, med 
sadant okuvligt mod, talamod och flit, som hon har gjort. Ty jag vet att det som 
hon maste utharda ... skulle ha overvaldigat nastan alla andra kvinnor" (Lucy Mack 
Smith, History of Joseph Smith, s -190-191). 
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Emma Smith sammanstal/de en psalmbok 

Herren befallde Emma Smith att gora ett urval av andliga sanger som de heliga 
kunde sjunga pa sina kyrkomoten (se L&F 25: 11 ). Psalmboken blev klar ar 1835 
och inneholl texten till nittio psalmer. Trettiofyra av dessa psalmer hade skrivits av 
medlemmar i kyrkan om evangeliets aterstallelse, och de andra psalmerna var ett 
urval av sadana psalmer som redan anvandes av andra kyrkor. Det fanns inga 
noter i psalmboken. Kyrkans medlemmar sjong texterna till valkanda melodier pa 
den tiden och ibland hade man andra melodier till samma psalmer. Flera av de 
psalmer som Emma valde ut finns med i var nuvarande psalmbok, daribland "Han 
kommer, Forlossar'n for Israels hus", "En grundval blev lagd" och "Led oss fram, o 
hi miens Herre". 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Hur beskrev Herren Emma? (L&F 25:3.) Hur beskrev profetens mor henne? 
Vilka egenskaper hos Emma Smith beundrar ni? 

• Tror ni det var svart for Emma att ha guldplatarna i sitt hem utan att fa se dem? 
Varfor? Vaci sade Herren till henne om att fa se dem? (L&F 25:4.) Har ni nagon 
gang velat gora nagot som ni inte fick gora? Vaci larde ni er av den 
erfarenheten? 

• Vaci sade Herren att Emma skulle gora for att hjalpa sin man? (L&F 25:5-8; 
forklara garna att ordet ordineras i vers 7 betyder att Emma skulle avskiljas till 
det verk som hon hade kallats till.) Vaci kan man saga om Emmas personlighet 
utifran det hon kallades att gora? Hur kan ni bereda er for att hjalpa till i kyrkan 
som Emma gjorde? 

• Be nagot av barnen lasa Laran och forbunden 25:9 hogt. Varfor tror ni att 
Emma kunde ha varit radd? Vilket rad gav Herren henne? (L&F 25:9-10, 13-15.) 
Vaci kan vi Iara oss av dessa verser om att overvinna var radsla och vara 
problem? 

• Varfor gjorde Emma ett urval av andliga sanger? (L&F 25:11.) Vaci sade var 
himmelske Fader om andliga sanger i Laran och forbunden 25:12? Fa barnen 
att forsta att pa samma satt som vi talar med var himmelske Fader da vi ber, 
talar vi med honom da vi prisar honom i sang. 

• Vaci har var himmelske Fader lovat oss om vi sjunger psalmer for att dyrka 
honom? (L&F 25:12.) Vilka slags valsignelser kan vi fa genom att sjunga 
psalmer? Fbrklara att psalmer kan undervisa oss om evangeliet och starka var 
tro och vart vittnesbord. De kan starka var onskan att omvanda oss och halla 
buden. De kan gora oss glada da vi kanner oss ledsna och kan uppfylla vart 
sinne med goda, rena tankar (se sarskilda aktiviteter, nr 5). De paminner oss om 
att var himmelske Fader och Jesus Kristus alskar oss. 



Sarskilda 
aktiviteter 

Lektion 14 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

I. Uttryck dina kanslor for en viss psalm och hur den har starkt dig. Dela ut flera 
exemplar av Psalmer eller Barnens sangbok, och lat barnen leta upp en 
favoritpsalm eller favoritsang. Sjung en vers fran en eller flera av dessa favoriter, 
eller lat varje barn lasa texten till psalmen eller sangen och beratta varfor han 
eller hon tycker om den. Du kan ocksa ta med dig inspelningar av nagra 
psalmer och lata barnen lyssna pa dem. 

2. Beratta foljande om John Taylor, som blev kyrkans tredje president, och hur han 
loste ett problem med hjalp av andliga sanger: 

Tva medlemmar i kyrkan i Salt Lake City var ordentligt oeniga om en 
affarsangelagenhet. Slutligen bestamde de sig for att be president John Taylor, 
som da var president for de tolv apostlarnas kvorum, att losa tvisten at dem. 
Dessa broder lovade varandra att de skulle gora vadhelst president Taylor sade 
till dem. 

De kom till president Taylor och fragade om han ville hora deras berattelse och 
fatta ett beslut at dem. President Taylor samtyckte. Men han sade: "Broder! 
lnnan jag lyssnar till det ni har att saga, skulle jag valdigt garna vilja sjunga en av 
Sions sang er for er." 

President Taylor hade en vacker sangrost. Entusiastiskt sjong han en sang for 
de tva mannen. Nar han var klar "sade han att varje gang han horde en av 
Sions sanger, ville han hora en till. Sa han bad dem att lyssna medan han sjong 
en sang till." President Taylor sjong en andra och en tredje sang. Darefter sade 
han: "Mina broder! Jag viii inte trotta ut er, men om ni forlater mig och lyssnar till 
annu en sang, lovar jag att sluta sjunga och lyssna till det ni har att saga." 

Nar president Taylor var klar med den fjarde sangen, var broderna sa rorda av 
sangerna att de hade tarar i ogonen. De tog varandra i hand, bad president 
Taylor om ursakt for att ha tagit upp hans tid och gick darifran utan att ha 
namnt vad de varit oense om. (Se Heber J Grant, "John Taylor's Hymns", i 
Stories for Mormons, red Rick Walton och Fern Oviatt [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1983], s 92; se aven Heber J Grant, "Songs of the Heart", 
Improvement Era, sep 1940, s 522.) 

3. Beratta foljande med egna ord: 

En grupp sista dagars heliga-pionjarer, ledda av Brigham Young, var nara 
Klippiga bergen. En kvall slog de lager i en liten dal. Efter kvallsmalet gjorde de 
upp en stor brasa. De sjong och dansade runt elden for att glomma sin radsla 
och sin oro. 

lnnan de gick och lade sig i sina vagnar sjong de, med bara en person som 
vakt, "Korn, kom Guds folk", en sang med vilken de uppmuntrade varandra och 
visade Herren sin hangivenhet. 

Den kvallen fanns det tusen fientligt stamda indianer runt lagret, redo att anfalla 
pionjarerna. Men da de horde pionjarerna sjunga "Korn, kom, Guds folk", kunde 
de inte ga till anfall. De visste att den Store anden (deras namn pa var 
himmelske Fader) vakade over pionjarerna, sa de satt upp pa sina hastar, red 
ivag och lamnade pionjarerna i fred. 
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En tid senare berattade den man som hade varit hovding over dessa indianer 
handelsen for nagra sista dagars heliga-missionarer. Nar han hade berattat 
klart, tog han fram en fiol och borjade spela "Korn, kom, Guds folk". Han sade 
till missionarerna: "Detar er sang, men det ar ocksa min sang. Jag spelar den 
varje kvall innan jag gar och lagger mig. Den for den Store anden hit till mig och 
gor mig och mitt folk lugna och glada." (Se Lucile C Reading, "Song of the 
Pioneers", Children's Friend, juli 1965, s 37.) 

Be barnen att beratta om ett tillfolle da en kyrkans psalm eller sang gjort dem 
lugna och glada. 

4. Hjalp barnen att forsta hur den forsta psalmboken anvandes genom att forklara 
att texten till olika psalmer kan sjungas till samma melodi. Lat barnen sjunga 
"En grundval blev lagd" (se Psalmer, nr 38). Sjung sedan texten till "Se har uti 
stallet" (Psalmer, nr 142) till samma melodi som "En grundval blev lagd" (forsta 
frasen i sista raden behover repeteras). Ni kan ocksa gora tvartom, sjunga "En 
grundval blev lagd" till melodin till "Se har uti stallet". 

"Se, hogt pa bergets kron" (Psalmer, nr 4) och "O frojda dig, du jord" (Psalmer, 
nr 37) gar ocksa att sjunga till varandras melodier. 

5. Hjalp barnen att forsta att psalmsang och annan rattfardig sang kan tranga 
undan orattfardiga tankar som kommer till vart sinne. Las eller be nagot av 
barnen att lasa foljande ord av Boyd K Packer, medlem av de tolv apostlarnas 
kvorum: 

"Valj ut en favoritpsalm bland kyrkans andliga musik, en med upplyftande ord 
och vordnadsfull musik, en som far dig att kanna nagot liknande inspiration ... 
Ga noga igenom den inom dig. Lar dig den utant1ll ... Anvand nu denna psalm 
till bana for dina tankar ... Da musiken borjar och orden formas i dina tankar, 
glider de ovardiga tankarna skamset undan" ("Inspiring Music - Worthy 
Thoughts", Ensign, jan 1974, s 28). 

Sag till barnen att nar vi far orattfardiga eller arga tankar, kan vi ersatta dem 
med goda tankar genom att sjunga eller tanka pa texten till en psalm. 

6. Lat tva barn lasa var sitt av foljande ord av ledare i kyrkan: 

"Sang och musik har en oerhord betydelse pa vara moten. Jag tror att de som 
valjer ut, leder, framfor och ackompanjerar denna kan paverka vordnaden pa 
vara moten mer an vad en talare gor" (Boyd K Packer, Vordnad oppnar 
uppenbarelsens kanaler, Nordstjarnan, jan 1992, s 26). 

"Syskon, lat oss anvanda psalmerna till att bjuda in Herrens ande till vara 
forsamlingar, vara hem och till vart eget liv. Lat oss Iara oss sangerna utantill 
och begrunda dem, lasa och sjunga dem och ta till oss deras andliga naring. 
Korn ihag att de rattfardigas sang ar en bon till var Fader i himmelen, 'och den 
skall besvaras med valsignelser over [era] huvuden"' (Forord av forsta 
presidentskapet, Psalmer, s X). 

Diskutera med barnen varfor vordnadsfull musik ar viktig i vart liv och hur vi med 
hjalp av kyrkans psalmer kan komma narmare var himmelske Fader och Jesus 
Kristus. 

7. Hjalp barnen att memorera Laran och forbunden 25:12. 



Avslutning 

Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 14 

Bar vittnesbord om hur viktigt det ar att sjunga psalmer, och uttryck dina tankar 
om vilka valsignelser vi kan fa genom rattfardig sang. Sag till barnen att var 
himmelske Fader alskar att hara oss sjunga. Uppmuntra barnen att med gladje 
sjunga psalmer pa kyrkans moten och pa egen hand. 

Foresla fbr barnen att de studerar Laran och fbrbunden 25 hemma som repetition 
av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hem ma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Profeten mottar uppenbarelse 
fOr kyrkan 

Att fa barnen att forsta att uppenbarelse for hela kyrkan bara kommer genom den 
levande profeten och att vi bar folja honom. 

1. Studera under ban Laran och forbunden 28, 43:1-7, och den historiska 
skildringen i lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska 
undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s Vil-IX.) 

2. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

3. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Bild 5-1, Profeten Joseph Smith (Evangeliet i bild 401 .180; 62002) eller bild 

5-2, Joseph Smith (Evangeliet i bild 400.180; 62449); en bild av den levande 
profeten (fran moteshusets bibliotek eller en kyrkans tidskrift). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Beratta for barnen att ni ska leka "Lararen sager". Sag att du kommer att ge dem 
nagra anvisningar, men att de bara ska folja dessa da du forst sager "Lararen 
sager". Ge barnen nagra anvisningar. Se till att anvisningarna utan orden "Lararen 
sager" fore ar tvartemot anvisningarna da du sager "Lararen sager". 

Exempel: 

• Lararen sager, rack upp hoger hand. 

• Ta ner hoger hand. 

• Se sur ut. 

• Lararen sager, le. 

Om ett barn foljer en anvisning utan "Lararen sager" framfor, far han eller hon sitta 
ned tills leken ar slut. Om alla barnen maste sitta ned efter bara en kort stund, 
kanske ni ska leka leken en gang till och se om de gar battre ifran sig. 

Sag till barnen att det kommer att finnas manga manniskor i vart liv som talar om 
for oss vad vi ska gora. Vi kan lita pa att vissa ger oss goda rad, medan det finns 
andra som vi inte kan lita pa. 

• Vilkas goda rad bar vi lyssna till? (Exempelvis vara foraldrar, vara larare och 
profeten.) 

Sag till barnen att vi alltid bar lyssna till profetens ord, darfor att han talar om for 
oss vad var himmelske Fader och Jesus Kristus viii att vi ska gora. Profeten far 
anvisningar fran var himmelske Fader och Jesus Kristus for hela kyrkan. Vi ska 



Skildringar fran skrif
terna och historien 

aldrig lyssna pa nagon som uppmanar oss att gora nagot annat an det profeten 
sager. 

lllustrera detta genom att ge motsagelsefulla anvisningar som i leken. Ersatt dock 
"Lararen sager" med "Profeten sager". Lat barnen racka upp handen nar det ar 
nagot som de bor gora. 

Exempel: 

• Profeten sager, betala ett fullt tionde. 

• Varlden sager att en tiondel ar alldeles for mycket. Betala bara sa mycket du 
har rad med. 

• Profeten sager, anvand aldrig svordomar och ett ovardat sprak. 

• Varlden sager att det inte gor nagot om man svar nagon gang ibland. 

Forklara att det i kyrkans barndom fanns nagra andra personer forutom profeten 
Joseph Smith som havdade att de fick uppenbarelse for hela kyrkan. Kyrkans 
medlemmar blev osakra pa vem de skulle lyssna till och vad de skulle gora. 
Herren gav anvisningar, som nu finns i Laran och forbunden, till kyrkans 
medlemmar om vem som skulle motta uppenbarelser for hela kyrkan. 

Undervisa barnen om hur Oliver Cowdery och familjen Whitmer ifragasatte Joseph 
Smiths uppenbarelser och om Hiram Page och "siarstenen", som tas upp i Laran 
och forbunden 28, 43: 1-7, och fbljande historiska skildring. Visa bilderna vid ratt 
tilltallen. 

Medan Joseph och Emma Smith bodde i Harmony i Pennsylvania, nagra manader 
efter det att kyrkan hade organiserats, motsade sig Oliver Cowdery ordalydelsen i 
en av de uppenbarelser Joseph hade fatt fran Herren. Oliver skrev till Joseph 
Smith och sade: "Jag befaller dig i Guds namn att stryka ut dessa ord!" Joseph 
skrev genast tillbaka till Oliver och fragade honom "med vilken myndighet han tog 
pa sig att befalla mig att andra eller stryka ut, att lagga till eller korta ned, en 
uppenbarelse eller befallning fran den Allsmaktige Guden" (History of the Church, 
1 :105). 

En kort tid senare begav sig Joseph och Emma till Fayette i New York, dar de fick 
hora att Oliver Cowdery och familjen Whitmer var overtygade om att denna 
uppenbarelse som Joseph hade fatt inneholl en felaktighet som borde andras. 
Joseph agnade mycket tid at att fbrsoka tala fbrstand med Oliver och familjen 
Whitmer. Till slut blev Christian Whitmer overtygad om att uppenbarelsen var 
korrekt som Joseph hade mottagit den, och han hjalpte till att overtyga de andra. 

Oliver Cowdery och familjen Whitmer studerade ocksa nagra uppenbarelser som 
Hiram Page, ett av de atta vittnena till guldplatarna, pastod sig ha fatt fran en 
"siarsten". Hiram Page sade att han kunde se uppenbarelser i denna sten. Han 
sade att han bland annat genom uppenbarelse hade fatt anvisningar om platsen 
for Sion, den plats dit kyrkan skulle bege sig for att uppratta Guds rike pa jorden. 
Manga trodde vad Hiram Page sade. 

Joseph Smith var bekymrad over att andra pastod sig fa uppenbarelser for 
kyrkan. Han beslutade att ta upp saken vid en konferens som skulle hallas snart. 
Fore konferensen bad Joseph, och Herren uppenbarade Laran och fbrbunden 28, 
i vilken det sades att Joseph Smith var den ende som var bemyndigad att motta 
uppenbarelse for hela kyrkan (se vers 2). Mannen vid konferensen diskuterade 
lange Hiram Pages ansprak pa uppenbarelse, men slutligen samtyckte alla, ocksa 
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Hiram Page, till att Joseph Smith var den ende som kunde motta uppenbarelse 
for kyrkan. 

Det fanns ocksa andra som pastod sig ha fatt uppenbarelse for kyrkan. En av 
dessa var en kvinna som hette Hubble. Enligt John Whitmer verkade hon vara 
mycket religios, och en del forleddes av henne. Joseph Smith bad till var 
himmelske Fader om problemet och fick Laran och forbunden 43 som svar. Enligt 
denna uppenbarelse ar kyrkans profet, vare sig det ar Joseph Smith eller nagon 
som kallas till profet efter honom, den ende som far uppenbarelse for hela kyrkan. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de stbrre insikt. 

• Vern var det som ursprungligen utsags till att motta befallningar och 
uppenbarelser for hela kyrkan? (L&F 28:2; 43:2-5.) Varfor? (L&F 43:6.) Vad 
skulle kunna handa om flera personer fick uppenbarelse samtidigt for hela 
kyrkan? (Om de var oense skulle kyrkans medlemmar inte veta vem de skulle 
folja.) Vern ar den ende som tar uppenbarelse for hela kyrkan i dag? (Den 
levande profeten.) Vad ska vi gora om nagon annan an profeten sager att han 
eller hon har fatt en uppenbarelse som kyrkans medlemmar bor folja? (L&F 
43:5-6.) 

• Hur kan vi fa veta vad den levande profeten sager? (Se sarskilda aktiviteter, nr 
1 . ) 

• Vad ar skillnaden mellan den levande profetens lardomar och lardomar fran 
andra ledare i kyrkan? (L&F 28:1-2, 4-5.) Forklara att Joseph Smiths namn i 
Laran och forbunden 28:2 kan ersattas med namnet pa den levande profeten. 
Betyder det att vi inte ska lyssna pa nagon annan an profeten? Forklara att 
andra ledare i kyrkan ocksa kan undervisa oss och ge oss rad och anvisningar. 
Det ar dock bara profeten som kan tala om for oss vad Herren har befallt oss 
som kyrka att gora. 

• For vem eller v1lka kan vi fa uppenbarelse? Forklara att var och en av oss kan fa 
personlig uppenbarelse for vart eget liv. Vi kan ocksa fa uppenbarelse for vara 
ansvarsomraden; till exempel kan en far och mor fa uppenbarelse for sin familj, 
Primars president i forsamlingen kan fa uppenbarelse for Primar i forsamlingen 
och biskopen kan fa uppenbarelse for hela forsamlingen. 

• Vad harden levande profeten som ingen annan har? (Myndigheten, eller 
nycklarna till, att motta uppenbarelse for hela kyrkan; se L&F 28:7.) 

• Vad gjorde Hiram Page for fel? (Han pastod sig ha fatt uppenbarelse for hela 
kyrkan.) Hur vittnar Herrens anvisning till Oliver Cowdery i Laran och fbrbunden 
28:11 om Herrens karlek till Hiram Page, fastan denne behovde omvanda sig? 
Hur vet vi att Herren alskar oss ocksa nar vi ar olydiga? Hur kan Herren lata oss 
fa veta nar vi har gjort nagot som ar fel? 

• Be nagot av barnen att lasa Laran och forbunden 28: 13 hogt. Forklara att 
"enhalligt bifall" betyder att alla medlemmar i kyrkan accepterar anvisningar och 
beslut fran kyrkans ledare. Hur visar vi enhalligt bifall i dag? (Genom att racka 
upp handen for att stbdja atgarder av vara ledare i kyrkan.) Vad betyder det att 
stodja vara ledare? (Se sarskilda aktiviteter, nr 3.) 
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Avslutning 

Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 15 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Skaffa en kopia av ett tal av den levande profeten fran en generalkonferens. 
Skriv pa tavlan upp de anvisningar som ges i profetens tal som ar tillampliga pa 
barnen i din klass. Diskutera med barnen hur de kan folja profetens anvisningar. 

Uppfordra varje barn att valja ut en eller tva anvisningar att arbeta pa till nasta 
konferens. Ge barnen papper och penna, och be dem skriva ned det de har 
valt. Uppmuntra barnen att visa sina papper hemma och sedan satta upp dem 
pa ett stalle i hemmet dar de kan bli paminda om profetens anvisningar. 
Uppmuntra barnen att lyssna till eller lasa profetens budskap fran nasta 
generalkonferens for att fa veta vad Herren viii att de ska gora. 

2. Hjalp barnen att forsta att det alltid ar vist att folja profeten, aven om vi inte helt 
forstar varfor han uppmanar oss att gora nagot. Om vi foljer profeten, gor vi vad 
Herren viii att vi ska gora (se L&F 1 :38). 

Las eller be nagot av barnen att lasa foljande ord av president Wilford Woodruff, 
kyrkans fjarde president: 

"Herren kommer aldrig att tillata mig eller nagon annan man som star som 
president for denna kyrka att leda er vilse" (Doctrine and Covenants - Official 
Declaration 1, "Excerpts from Three Addresses by President Wilford Woodruff"). 

Betona att profeten aldrig kommer att uppmana oss att gora nagot som inte 
Herren viii att vi ska gora. 

3. Hjalp barnen att forsta vad det innebar att delta i ett "enhalligt bifall" genom att 
stodja vara ledare nar deras namn framlaggs for inrostning vid kyrkans moten. 
Forklara att nar vi racker upp handen for att inrosta eller stbdja medlemmar i 
deras kallelser, lovar vi att stodja och hjalpa dem. Lat barnen tanka ut olika satt 
att hjalpa och stodja sina ledare i kyrkan, till exempel biskopen, Primars 
president, sin primarlarare och sina foraldrar i deras kallelser i kyrkan. 

4. Hjalp barnen att memorera nionde trosartikeln. 

5. Sjung eller las texten till "Tack, Gud, att profeter du sander" (Psalmer, nr 10) 
eller "Lyss till profeten" (Barnens sangbok, s 58). 

Uttryck tacksamhet for profeten Joseph Smith och for den levande profeten. Bar 
vittnesbord om att Jesus Kristus talar genom sin levande profet och att vi lever 
rattfardigt nar vi foljer profeten. Betona att den levande profeten alltid lar oss att 
gora det som ar ratt. Var himmelske Fader och Jesus later honom inte Iara oss 
det som ar fel. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och forbunden 43:1-7 hemma som 
repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hem ma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Mal 

Forberedelse 

Lektionsforslag 

De heliga samlas i Kirtland i Ohio 

Att ge barnen en onskan att starka enigheten och karleken i sina familjer och sin 
primarklass. 

1. Studera under bon Laran och forbunden 37, 38:24-42, 39:15, och de 
historiska skildringarna i lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du 
ska undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Valj ut de diskussionsfragor ocl1 sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

3. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Tva snoren (eller nagot liknande som latt gar av eller sander, till exempel 

papper eller tandstickor) till varje barn. 
c. Karta over omradet New York-Ohio, i slutet av lektion 1. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Samlande aktivitet 

Ge barnen tva snoren (eller nagot liknande) var. Be dem att dra av ett snore. 

• Var det svart att dra av ett snore? 

• Hur starkt ar varje snore? 

• Hur kan vi starka snorena? 

Samia alla barnens obrutna snoren i en bunt. Be nagot av barnen att forsoka dra 
av hela bunten med snoren samtidigt. 

• Varfor ar det svarare att dra av snorena nar de ar tillsammans? 

Forklara att liksom snorena ar starkare nar manga av dem ar ihop, ar kyrkans 
medlemmar starkare nar dear samlade. Darfor befallde Herren de heliga i kyrkans 
barndom att samlas pa en plats. 

Skildringar fran skrif- Undervisa barnen om Herrens befallningar till de heliga att samlas i Ohio, som 
terna och historien beskrivs i Laran och forbunden 37, 38:24-42, 39:15, och foljande historiska 

skildringar. 
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Herren befal!er de heliga att sam/as i Ohio 

Beratta att i slutet av 1830, det ar da kyrkan organiserades, hade flera hundra 
manniskor blivit medlemmar i kyrkan. Satt upp kartan och lat barnen peka ut 
foljande platser dar kyrkans medlemmar bodde, da du kortfattat repeterar vad 
som hande pa eller i narheten av varje plats. 



• Palmyra i New York - Joseph Smiths forsta syn, guldplatarna mottas, 
Mormons bok ges ut. 

• Harmony i Pennsylvania - bversattningen av guldplatarna borjar, prastadomet 
aterstalls. 

• Fayette i New York - bversattningen av guldplatarna klar, olika vittnen vittnar 
om Mormons bok, kyrkan organiseras. 

• Colesville i New York - Forsta grenen organiseras, forfo/jelser, Joseph Smith 
stalls infor ratta och frislapps. 

• Kirtland i Ohio - Missionarerna omvander manga manniskor till kyrkan. 

Beratta att Herren i s/utet av ar 1830 uppenbarade for Joseph Smith i New York 
att kyrkans medlemmar skulle "samlas i Ohio" (L&F 37:3). 

Genom att samlas i Ohio kunde kyrkans medlemmar undkomma forfoljelse fran 
fienderna i New York, fa undervisning av Joseph Smith och andra /edare i kyrkan, 
fa ytterligare anvisningar fran Herren, tillsammans bereda sig for att sanda ut 
missionarer till al/a nationer och stodja och hjalpa varandra da de arbetade pa att 
bli ett ratttardigt folk. 

Joseph Smith instruerade kyrkans medlemmar att salja el/er hyra ut sina gardar 
och hem och flytta till Ohio. Det var svart for de heliga att salja sina gardar, far och 
sin boskap under vintermanaderna. En de/ medlemmar trodde inte att denna 
befallning kom fran Herren och ville darfor inte folja profetens anvisning. De fiesta 
heliga var dock villiga att forena sig med profeten i Ohio. 

Joseph och Emma Smith beger sig till Ohio 

Herren befallde Joseph att omgaende ge sig av till Ohio, sa att han kunde 
undkomma sina fiender och darfor att han behovdes i Kirtland. Joseph var dock 
orolig for att resan fran New York till Ohio om vintern skulle vara for anstrangande 
for Emma. De hade flyttat sju ganger under de fyra ar de varit gifta, och Emma 
vantade barn. Joseph tog en slade for att gora resan lattare for Emma. De gav sig 
av mot Ohio i slutet av januari, och det tog manga dagar att tardas de 48 milen till 
Kirtland. 

Nar de kom med sladen till Gilbert och Whitneys affar i Kirtland i Ohio, hoppade 
Joseph av och gick in i affaren. Han strackte fram handen till en man han aldrig 
tidigare traffat och sade: "Newel K Whitney! Ni ar mannen!" Newel Whitney blev 
mycket forvanad, for han kande inte profeten. "Ni har overtaget", sade han. "Jag 
kan inte saga vad ni heter, men ni visste mitt namn." Profeten svarade: "Jag ar 
profeten Joseph. Ni har genom bon fatt mig hit, vad viii ni nu ha av mig?" (History 
of the Church, 1 :146). Newel Whitney och hans fami/j hade hort evangeliet 
predikas av missionarerna och hade anslutit sig till kyrkan. De bad till Gud om att 
fa Herrens ord. Da profeten var i New York hade han i en syn sett familjen Whitney 
be Herren om att han, Joseph, skulle komma till Kirtland. Joseph och Emma fick 
bo hos fami/jen Whitney i manga veckor. 

Nagra manader efter deras ankomst till Kirtland, fodde Emma tvillingar, men de 
levde bara nagra timmar. Emmas och Josephs forsta barn hade dott i 
Pennsylvania, sa inget av deras tre forsta barn hade levt sarskilt lange. Dagen 
efter det att tvillingarna foddes, fodde Julia Murdock ocksa tvillingar, en pojke och 
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en flicka. Ni:i.r syster Murdock dog, lat hennes man John Joseph och Emma 
adoptera hans tvillingar. 

De heliga fri!i.n New York fardas till Ohio 

De heliga fran New York fardades till Ohio i flera olika grupper. Vadret var kallt och 
resan svar. En grupp leddes av profetens mor, Lucy Mack Smith. Lucy paminde 
de heliga om att de foljde Herrens befallning och om de var trofasta, skulle de bli 
valsignade. Hon uppmuntrade dem att sjunga och be under resan. Lucys grupp 
reste till Buffalo i New York, och skulle ta sig over Eriesjon, sa att de kom nara 
Kirtland i Ohio. Nar gruppen kom till Buffalo, fann de att batarna inte kunde ta sig 
fram pa sjon darfor att stora isflak hade tappt igen hamnen. Lucy hade tro pa att 
Herren skulle hjalpa dem. Nar de heliga steg ombord pa en bat morgonen darpa, 
fick hon gruppen att forenas i tro och be Herren att bryta sander isflaken. Hon 
berattade: "Ett hogt dan hordes, som en askknall. Kapten ropade: 'Alie man pa 
sina platser.' lsen sprack och lamnade en sa smal oppning att da baten 
passerade slogs skovlarna pa skovelhjulet av med ett brak ... Vi hade knappt tagit 
oss igenom passagen da isen slot sig igen" (Lucy Mack Smith, History of Joseph 
Smith, s 204-205). 

Slutligen nadde alla grupperna fram till Kirtland. Allteftersom fler manniskor anslot 
sig till kyrkan i Canada och andra delar av Forenta staterna, kom dessa ocksa till 
Kirtland. Kyrkans medlemmar var tacksamma over att bo nara varandra och fa 
undervisning och ledning av profeten. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de stbrre insikt. 

• Varfor befallde Herren de heliga att bege sig till Ohio? (L&F 38:31-33.) Vad 
lovades de heliga om de gjorde det? (L&F 38:32; 39:15.) Beratta att de heliga 
lovades att de skulle fa fler lagar och valsignelser da de samlades till Kirtland 
och byggde ett tempel. 

• Vilka uppoffringar gjorde de heliga for att kunna flytta till Ohio? Vilka uppoffringar 
gor manniskor i dag for att hjalpa kyrkan och dess medlemmar? 

• Varfor tror ni att de heliga var villiga att ga igenom svarigheter for att flytta till 
Ohio? Hur kunde de starka varandra battre om de var samlade? 

• Varfor uppmanar inte kyrkans ledare alla medlemmar i kyrkan att flytta till Salt 
Lake City, dar kyrkan har sitt sate? Hjalp barnen att forsta att medlemmarna i 
borjan av kyrkans historia befalldes att samlas pa en plats for att bygga upp 
kyrkan och bilda ett starkt center for de heliga. Nu ska vi bygga upp kyrkan dar 
vi bor och arbeta pa att starka vara egna forsamlingar, grenar och stavar. 

• Nar samlas vi eller kommer samman som kyrka? Vilka valsignelser far vi da vi 
samlas? Hur starker vi varandra genom att gora det? 

• Be nagot av barnen att hogt lasa Li:i.ran och forbunden 38:24. Vad tror ni det 
betyder att "[lata] var och en hogakta sin broder som sig sjalv"? Hur kan vi gora 
det? Hur gor det kyrkan och dess medlemmar starkare? 

• Vad innebar det att vara ett? (Se L&F 38:27.) Varfor ar det viktigt att vara eniga? 
Vad kan vi gora for att skapa stbrre enighet och karlek i vara familjer? I vara 



Sarskilda 
aktiviteter 

Lektion 16 

primarklasser? Varfor ar det svart att vara eniga om vi inte alskar och bryr oss 
om varandra? 

Du kan anvanda en eller flera av toljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Hjalp barnen att torsta att vi tillsammans maste arbeta pa att fa alla att trivas i 
kyrkan. Be barnen att toresla satt att starka enigheten i torsamlingen (grenen) 
eller klassen. Skriv upp deras forslag pa skrivtavlan. Uppmuntra barnen att valja 
ut en eller tva saker att arbeta pa under de kommande veckorna. 

Forslag: 

• Ta hand om kyrkobyggnaden. 

• Vara vanlig mot andra. 

• Lyssna pa talarna. 

• Be tor varandra. 

• Tala vanligt. 

• Lyssna till och delta i primarlektionen. 

• Delta i torsamlingens (grenens) aktiviteter. 

• Fa alla att kanna sig valkomna pa kyrkans moten och aktiviteter. 

• Vara glad och positiv. 

• Uttrycka tacksamhet tor kyrkans ledare och larare. 

• Villigt medverka da man kallas att halla tal, be eller sjunga. 

2. Skriv pa separata papper upp nagra aktiviteter, traditioner och handlingar som 
kan starka enigheten i en familj, till exempel familjens hemafton, familjebon, 
skriftstudier som familj, maltider, helger, hogtider, todelsedagar, vanlighet mot 
varandra och osjalviskhet. 

Tala med barnen om vad enighet betyder och hur man kan starka enigheten i 
familjen. Som hjalp for barnen att komma pa satt att starka karleken och 
enigheten i familjen, kan du lata dem valja ett papper och ge ledtradar till de 
andra barnen om den aktivitet eller handling som beskrivs pa hans eller hennes 
papper. Lat de andra barnen gissa vilken aktivitet eller handling det galler. Be 
sedan barnen att beratta om hur denna aktivitet eller handling har valsignat och 
starkt deras familj. 

3. Be barnen att beratta om ett tillfi:i.lle da de har kant karlek och stod fran sin 
familj eller torsamlingens eller grenens medlemmar. Fraga hur det kanns nar de 
tar ett sadant stod. Beratta garna om en upplevelse du sjalv haft. 

4. Visa barnen nagot man anvander tor att utfora en fi:i.rdighet (till exempel en 
virknal eller stickor eller ett musikinstrument). Ge detta till nagot av barnen och 
be honom eller henne att borja sticka, virka eller spela. Om du sjalv kan gora 
det, visar du hur man gor det pa ratt satt sedan barnet gjort ett forsok. Tala om 
hur svart det ar att gora nagot forsta gangen utan undervisning eller vagledning 
fran en 18.rare. 
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Tillampa denna tanke pa den nyligen organiserade kyrkan ar 1830. 
Medlemmarna bodde pa olika platser utan nagra ledare i narheten som kunde 
leda kyrkan och hjalpa dess medlemmar forsta kyrkans lardomar. Det tog ofta 
lang tid att fa information fran profeten. Kyrkans medlemmar var mycket 
angelagna om att fa bege sig till Ohio, dar de kunde fa undervisning av profeten 
och andra ledare i kyrkan. 

5. Las eller be nagot av barnen att lasa foljande ord av syster Patricia P Pinegar, 
Primars nionde president, om hur kyrkans medlemmar behaver och hjalper 
varandra: 

"De valdiga redwoodtraden i norra Kalifornien [USA] ... har mycket grunda 
rotsystem. Men nar de omges pa alla sidor av andra redwoodtrad, sa kan inte 
den starkaste, strangaste vind blasa omkull dem. Rotterna pa de gigantiska 
redwoodtraden slingrar sig om varandra och starker varandra. Nar en storm 
blaser upp hjalps de alltsa at att halla uppe varandra" (Undervisa barnen, 
Nordstjarnan, jan 1995, s 76). 

Rita pa tavlan upp flera trad med rotterna slingrande om varandra (se bilden). 
Be barnen att namna starka sidor och egenskaper de ser hos andra. Namnge 
nagra av rotterna med deras forslag, och tala om hur varje god egenskap kan 
starka hela gruppen. 

6. Be barnen att stalla sig upp. Visa hur latt det ar att fa ett enda barn ur balans. 
Lat sedan barnen lagga armarna om varandras axlar. Visa hur mycket svarare 
det ar att fa alla barnen ur balans. Hjalp barnen att forsta att nar vi star 
tillsammans och stbder varandra, som medlemmar i vara familjer och 
medlemmar i kyrkan, ar det lattare for oss att sta starka i var tro och gora det 
som ar ratt. 

7. Demonstrera hur viktigt det armed samarbete genom att gora foljande: 

Klipp ett starkt snore i langder om cirka 2 meter, ett till varje barn i klassen. Lat 
dem knyta sitt snore lite ovanfor mitten runt en kapp eller stang som ar cirka I ,5 
meter lang, till exempel skaftet till en skurborste eller kratta. 

Lagg kappen mitt i klassrummet med barnen sittande i ring runt omkring den. 
Be ett barn att forsoka dra upp kappen sa att den star lodratt genom att dra i 
sitt snore. Be ett barn till att hjalpa det forsta och se om tva snoren kan fa 
kappen att sta upp. Be sedan alla barnen att dra i sina snoren sa att kappen 
star upp. (Du kan behova flytta tastpunkten for snorena nagot.) 



Avslutning 

Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 16 

• Vad hande nar en person drog i kappen? Vad hande nar nagon mer hjalpte 
till? 

• Vad behovde goras for att kappen skulle sta upp ordentligt? 

Forklara att liksom alla behovde samarbeta for att fa kappen att sta upp, visste 
var himmelske Fader att medlemmarna i kyrkans barndom behovde samlas fbr 
att starka varandra och hjalpa varandra. Vi kan erfara samma styrka och stod i 
var egen forsamling (eller gren). 

Uttryck tacksamhet for de heligas exempel och tro som starkte kyrkan och 
varandra da de samlades i Kirtland i Ohio. Uppmuntra barnen att forsoka starka 
karleken och enigheten i sina familjer och i primarklassen. 

Foresla fbr barnen att de studerar LB.ran och fbrbunden 38:24, 31-32 hemma som 
repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hem ma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Edward Partridge kallas att bli 
kyrkans forste biskop 

Att fa barnen att fbrsta biskopens uppgifter och ge dem en onskan att stbdja sin 
biskop och andra ledare i kyrkan. 

1. Studera under bbn Laran och fbrbunden 41 :9-11; 42:30-31, 34-35; 58:14, 17-
18; 119:1-4 (aven ingressen) och de historiska skildringarna i lektionen. Studera 
sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen om skildringarna fran 
skrifterna och historien. (Se "Lektionsfbrberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa 
om skildringar fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Laran och fbrbunden 46:27-29 och ingressen till Laran och 
fbrbunden 36. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Texta namnet pa er biskop eller grenspresident pa ett papper. Vik papperet pa 
mitten sa att man inte ser namnet. 

5. Material: 
a. LB.ran och fbrbunden till varje barn. 
b. Bild 5-23, Man rullas i tjara och fjader. 

Observera: Om ni tillhbr en gren fbrklarar du fbr barnen att en grenspresident ar 
ungefar som en biskop, och anpassar fragorna och aktiviteterna darefter. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbbn. 

Visa barnen papperet som biskopens eller grenspresidentens namn star pa, men 
visa dem inte namnet. Beratta att det pa papperet star namnet pa en person som 
hjalper dem. Lat dem stalla fragor om personen ifraga som kan besvaras med "ja" 
eller "nej" (till exempel "Ar personen medlem i kyrkan?" eller "Ar personen en 
kvinna?") och forsoka komma pa vems namn som star pa papperet. 

Nar barnen har gissat vem det ar (eller du har talat om det), fragar du: 

• Pa vilka satt hjalper var biskop [grenspresident] oss att leva efter evangeliet? 

Sag till barnen att den har lektionen hjalper dem att forsta vad en biskop gor for 
att hjalpa oss leva efter evangeliet och hur vi kan stbdja biskopen och andra 
ledare i kyrkan i deras kallelser. 

Undervisa barnen om Edward Partridges kallelse som biskop och de uppgifter 
som biskopen har, vilket tas upp i skriftstallena under "Fbrberedelse" och foljande 
historiska skildringar. 



En biskops uppgifter 

Tidigt ar 1831, nastan ett ar efter det att kyrkan hade organiserats, anslbt sig 
manga manniskor till kyrkan och samlades i Ohio, som Herren hade befallt. 
Allteftersom kyrkan vaxte behbvde Joseph Smith fler ledare som kunde hjalpa till 
med kyrkans arbete. Kyrkan fick manga ekonomiska svarigheter. Manga av de 
heliga som samlades i Kirtland var fattiga. De hade ingen mark, inga pengar och 
mycket lite mat, klader och andra fbrnbdenheter. Kyrkan behbvde ocksa pengar 
fbr att kunna bygga ett tempel och ge ut skriftligt material sasom uppenbarelser 
och missionarsbroschyrer. Profeten sjalv hade inget hem och inga medel att 
fbrsbrja sin familj, och andra ledare i kyrkan som verkade pa heltid i kyrkan 
behbvde ocksa hjalp med sina familjers fbrsorjning. 

Profeten fragade Herren vad de skulle gbra fbr att tillgodose alla dessa behov. I 
februari 1831 fick profeten en uppenbarelse i vilken Edward Partridge, som bara 
hade varit medlem i kyrkan i tva manader, kallades att verka som kyrkans fbrste 
biskop. Biskopens framsta ansvar var att hjalpa profeten tillgodose 
medlemmarnas fysiska och ekonomiska behov. Joseph Smith fick under de 
narmaste manaderna ytterligare uppenbarelser som talade om vad biskop 
Partridge mera skulle gbra som biskop. 

Biskop Partridge kallades att fbrse de behbvande bland kyrkans medlemmar med 
mat, klader och husrum (se L&F 42:30-31, 34). Medlemmar som hade bverskott 
av mat eller andra fbrnbdenheter ombads att dela med sig till de som inte hade 
tillrackligt. Biskop Partridge tog emot och fbrdelade dessa bidrag och fbrvarade 
dem i ett fbrradshus dit behbvande medlemmar kunde komma. 

En annan uppgift som gavs till biskop Partridge var att inkbpa och fbrdela mark till 
enskilda hem och kyrkobyggnader (se L&F 42:35). Han skulle ocksa vara domare i 
Israel (se L&F 58:17-18). Det betydde att om en medlem i kyrkan inte hbll alla 
buden, avgjorde biskopen om han eller hon fortfarande skulle fa tillhbra kyrkan. 
Det var ett viktigt satt att hjalpa medlemmarna att halla alla lbften de gett till var 
himmelske Fader. 

Ar 1838 befallde Herren kyrkans medlemmar att betala tionde. Tionde anvands av 
kyrkan till att bekosta sadant som missionsverksamhet, byggande och underhall 
av tempel och mbteshus och utgivning av lektionsmaterial (se L&F 119: 1-4). 
Biskopen (och grenspresidenten) har till uppgift att ta emot tionde fran kyrkans 
medlemmar. 

Da kyrkans medlemmar bbrjade samlas i Missouri i slutet av 1831, kallades 
biskop Partridge av profeten att flytta till Missouri och vara biskop dar. Newel K 
Whitney kallades till biskop fbr de heliga som bodde kvar i Ohio. Allteftersom 
kyrkan fortsatte vaxa, kallades flera biskopar att leda medlemmarna. Da biskop 
Whitney kallades, blev biskop Partridge kand som kyrkans fbrste, eller 
presiderande, biskop. Han hade ansvar for alla andra biskopar. I dag finns det 
fortfarande en presiderande biskop, men det finns manga biskopar som tar hand 
om kyrkans medlemmar varlden over. 

Uppoffringar som Edward Partridge och hans familj gjorde 

Edward Partridge och hans familj gjorde manga uppoffringar fbr att han skulle 
kunna verka som biskop. Da biskop Partridge flyttade till Missouri, var han 
tvungen att lamna kvar sin familj i Ohio. Nagra av hans barn var sjuka i 
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masslingen, och en dotter hade en sadan allvarlig sjukdom att biskop Partridge 
inte visste om han nagonsin skulle fa se henne i livet igen. 

Nar alla barnen hade tillfrisknat, flyttade biskop Partridges hustru och fem barn 
fran Kirtland for att forena sig med honom i Missouri. Pa resan med bat langs 
Missourifloden, var vattnet sa fullt av is att de tvingades in till stranden innan de 
kom fram till Missouri. En familj i omradet gav dem husrum i en timmerstuga med 
tva rum utan fonster. Da biskop Partridges familj till slut kom fram till 
Independence i Missouri, bodde de alla i en enrums timmerstuga som de hyrde. 
De delade detta rum med en anka och hennes fyra barn tills biskop Partridge 
hade byggt ett hus pa tva rum nara platsen dar templet skulle byggas. 

Da biskop Partridge bodde i Missouri, rullade en pobel honom i tjara och fjader, 
darfor att de inte ville att han eller nagra andra medlemmar i kyrkan skulle bo dar 
langre. Hans goda karaktar och det goda exempel han var for andra framgar av 
foljande skildring (visa bilden av en man som rullas i tjara och fjader da du berattar 
foljande): 

"Pobeln slet mig fran mitt hem ... de slet av mig hatten, rocken och vasten och 
smetade in mig med tjara fran topp till ta, och satte sedan fjadrar pa mig. Det 
gjorde de bara for att jag inte ville lamna trakten och mitt hem dar jag bott i tva ar. 

In nan de rullade mig i tjara och fjader fick jag t1llatelse att tala. Jag sade till dem att 
de heliga i alla tider hade fatt utsta forfoljelse, att jag inte hade gjort nagot som 
kunde stota nagon, att om de misshandlade mig skulle de misshandla en oskyldig 
manniska, att jag var villig att Iida for Kristi skull, men att jag inte var villig att lamna 
trakten ... 

Jag utstod denna misshandel sa undergivet och saktmodigt att de forbluffades 
och under tystnad lat mig ga darifran ... Sjalv var jag sa fylld av Guds ande och 
karlek att jag inte kande nagot hat mot mina forfoljare eller nagra andra" (History of 
the Church, 1 :390-391). 

Biskop Edward Partridge var en hangiven Herrens tjanare och ett rattfardigt 
exempel for kyrkans medlemmar och for de biskopar som kom efter honom. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och t1llampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Vern utsag Edward Partridge till att bli biskop? (L&F 41 :9.) Hur utses en biskop i 
dag? (Herren uppenbarar for stavspresidenten vem som ska kallas till biskop; 
se sarskilda aktiviteter, nr 1 .) 

• Vilken slags manniska var Edward Partridge? (L&F 41 :11.) Forklara att en 
manniska som "ar utan svek" ar nagon som ar arlig, rattfardig och osjalvisk. Hur 
beskrev Joseph Smith Edward Partridge? (Se ingressen till L&F 35.) Forklara att 
"en forebild i fromhet" betyder att biskop Partridge var ett gott exempel pa 
nagon som arade Gud och holl buden. Varfor tror ni att Herren utsag en arlig 
och lydig man att verka som biskop? 

• Vilka egenskaper beundrar ni hos var biskop? Pa vilka satt ar biskopen ett gott 
exempel for er? Hur kan ni vara goda exempel for andra? 

• Vilka uppgifter fick biskop Partridge? (L&F 42:30-31, 34-35; 58: 14, 17-18.) 
Vilka uppgifter har var biskop? (Se sarskilda aktiviteter, nr 2.) Hur hjalper var 
biskop de fattiga? (Han kan anvanda pengar som kyrkans medlemmar ger i 
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fasteoffer till att hjalpa dem som ar fattiga att fa mat, klader, husrum och 
lakarvard. Han kan ocksa skicka dem till biskopens forradshus for att fa mat, 
sangklader och annat.) 

• Vilken viktig andlig gava far biskopen? (L&F 46:27-29.) Fbrklara att biskopen 
med urskillningens gava far inspiration sa att han vet betydelsefulla saker om 
fbrsamlingens medlemmar, till exempel vilka som behaver andlig hjalp eller vem 
som ska kallas till ett visst ambete.) 

• Hur kan ni stbdja biskopen i det han gbr? Hur kan era fbraldrar och andra 
fbrsamlingsmedlemmar stbdja honom? 

• Hur hjalper biskopen dig och din familj? Vilka andra ledare finns det som hjalper 
er? Hur hjalper de er? (Se sarskilda aktiviteter, nr 3.) 

Du kan anvanda en eller flera av fbljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Betona att biskopar kallas av Gud, genom att aterge fbljande berattelse om 
biskop Newel K Whitney, kyrkans andre biskop: 

Da Newel K Whitney kallades till biskop, trodde han inte att han skulle kunna 
vara en bra biskop. Han var god van med profeten Joseph Smith och sade till 
honom: "Jag kan inte se mig sjalv som biskop, broder Joseph. Men om du 
sager att det ar Herrens vilja, sa fbrsbker jag." "Du behaver inte bara lita pa mitt 
ord", svarade Joseph. "Ga och fraga var Fader sjalv." 

Newel Whitney bestamde sig for att gbra som profeten hade sagt. lnnan han 
gick till sangs, bad han om att fa veta om han skulle acceptera kallelsen som 
biskop. Hans bdmjuka bbn besvarades. Han horde en rbst fran himlen som 
sade: "Din styrka ar i mig." Dessa enkla ord sade broder Whitney vad han ville 
veta. Han gick till profeten och sade att han var villig att acceptera kallelsen som 
biskop. Denna och andra upplevelser gav Newel Whitney vissheten att Herren 
leder kyrkan. (Se B H Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1 :271.) 

2. Skriv pa separata papper upp olika saker som en biskop (eller hans radgivare) 
kan gbra, till exempel: 

• Leda fbrsamlingens ledare. 

• Skaka hand och halsa er valkomna till kyrkan. 

• Besbka Primar och uppmuntra er att lyda var himmelske Fader. 

• Ta emot ert tionde och skicka det till kyrkans huvudkontor. 

• Kalla en fbrsamlingsmedlem till primarlarare . 

• lntervjua en pojke som ar 12 ar sa att han kan bli ordinerad till diakon. 

• lntervjua en flicka som ar 12 ar da hon bbrjar i Unga kvinnor . 

• lntervjua ett barn som ar 8 ar sa att han eller hon kan dopas. 

• Hjalpa en behovande familj fa mat och klader genom biskopens fbrradshus. 

• Be for manniskorna i sin fbrsamling. 
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Lat barnen ett i sander ta ett papper och rollspela den handling som namns pa 
det. Lat andra barn vid behov hjalpa till med rollspelet. Lat de ovriga i klassen 
forsoka gissa vilken handling det ar. 

3. Hjalp barnen skriva tackkort till biskopen, hans radgivare eller andra ledare eller 
larare i kyrkan. lnnan barnen skriver tackkorten, kan det vara bra att tala om 
vad den ambetsman de skriver till har for uppgifter. Skriv upp dessa uppgifter 
pa skrivtavlan sa att barnen kan se pa dem under tiden som de skriver. 

4. Hjalp barnen att memorera eller repetera femte trosartikeln. Tala om pa vilket 
satt denna trosartikel har med biskopar att gora (de kallas av Gud och 
ordineras av nagon med ratt myndighet). 

Uttryck tacksamhet for de fbrsta ledarna i kyrkan och allt de uppoffrade fbr att 
uppratta Guds rike pa jorden. Uttryck dig positivt om er biskop och det han gor 
for att hjalpa dig och andra medlemmar i forsamlingen. Beratta garna om ett 
tillfalle da en biskop hjalpte dig eller nagon du kanner att leva efter evangeliet. 

Lat barnen tanka ut olika satt att stbdja biskopen och andra ledare i kyrkan i deras 
kallelser. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och fbrbunden 41 :9-11 hemma som 
repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Mal 

Forberedelse 

LektionsfOrslag 

Samlande aktivitet 

Att uppmuntra barnen att villigt ge av sin tid, sina talanger och sina medel till att 
bygga upp Guds rike pa jorden. 

1. Studera under bon Psaltaren 24:1; LB.ran och forbunden 42:30-39, 42, 53-55, 
71-73 (helgelselagen som den uppenbarats av Herren) och den historiska 
skildringen i lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska 
undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Mosiah 2:17; Apostlagarningarna 2:44-45; 4:32 och 
Evangeliets principer (3111 O 180), lektion 32 och 34. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Skriv orden mat, klader, husrum, pengar och backer och spel pa separata 
papper, och lagg demi en skal eller liknande. 

5. Material: 
a. LB.ran och forbunden till varje barn. 
b. Bibeln och Mormons bok. 
c. Papper och penna till varje barn. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Lek leken "Jag behover det inte - viii du ha det?" for att hjalpa barnen att forsta 
principen om att ge av sitt overflod till andra. Ge barnen varsitt papper och penna 
och be dem skriva upp orden mat, klader, husrum, pengar och backer och spel 
pa sina papper. Leken gar ut pa att varje barn ska skaffa alla sakerna pa listan 
genom att antingen ta dem fran skalen eller fa dem av ett annat barn. 

Ge skalen med papper till ett av barnen och be honom eller henne valja ett 
papper, lasa det och lagga tillbaka det i skalen. Be barnet ringa in den angivna 
saken pa sitt papper. Ge sedan skalen till nasta barn. Nar alla barnen har gjort 
detta, borjar du med det forsta barnet igen och later honom eller henne valja ett 
papper till. 

Om ett barn under andra omgangen tar upp nagot som redan ar inringat pa hans 
eller hennes lista, vander han eller hon sig till barnet till vanster om sig och sager: 
"Jag behover det inte - viii du ha det?" Da kan barnet till vanster ringa in det pa 
sin lista. Om barnet redan har det, fragar han eller hon nasta barn till vanster. 
Fortsatt tills nagon kan ringa in det pa sin lista. 

Lek leken tills alla barn har ringat in allting pa sin lista. 

Be nagot av barnen att lasa Psaltaren 24:1 hogt. 
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• Vad betyder detta skriftstalle? 

Forklara att eftersom jorden skapades av Jesus Kristus under var himmelske 
Faders ledning, tillhor allting pa jorden dem. De valsignar oss genom att lata oss 
anvanda det som de har skapat. Var himmelske Fader och Jesus viii att vi ska 
dela med oss av det vi har till andra, sarskilt nar vi har mer an vi behaver. Att ge ar 
ett satt pa vilket vi kan visa var karlek till var himmelske Fader och Jesus och 
tacka dem for allt de har gett oss. 

Beratta att de heliga i borjan av kyrkans historia befalldes att dela allt de hade blivit 
valsignade med. Denna befallning kallades helgelselagen. Skriv ordet helgelse pa 
skrivtavlan. Forklara att helga betyder att tillagna eller ge for ett heligt andamal. 
Undervisa barnen om helgelselagen, som den beskrivs i Laran och forbunden 
42:30-39, 42, 53-55, 71-73, och foljande historiska skildring. 

Nar de heliga borjade samlas i Ohio i borjan av 1831, var profeten Joseph Smith 
bekymrad darfor att manga av dem var mycket fattiga och inte hade det allra 
nodvandigaste, till exempel mat, klader och husrum. Profeten borjade soka efter 
ett satt att hjalpa dessa fattiga medlemmar i kyrkan. 

Nar profeten forst kom till Kirtland, fann han att en del medlemmar bodde 
tillsammans pa en gard som agdes av Isaac Morley. De hade last i Bibeln att 
kyrkans medlemmar pa Jesu tid hade delat allt de hade (se Apostlagarningarna 
2:44-45; 4:32), och de forsokte leva pa samma satt. Denna plan fungerade dock 
inte alltid sa bra. Exempelvis tankte en man som sa att om man delade allt kunde 
han ga och salja en klocka som egentligen tillhorde en annan man. Det gjorde 
agaren mycket arg. Profeten forstod att fastan det var bra att dessa medlemmar 
forsokte dela allt, hade inte deras plan godkants av Herren. Joseph bad om att fa 
veta vad Herren ville att kyrkans medlemmar skulle gora. 

Nagra dagar efter det att Edward Partridge kallades till biskop i kyrkan, 
uppenbarade Herren helgelselagen for Joseph Smith (se L&F 42:30-39, 42). Enligt 
denna lag befalldes de heliga att dela med sig till varandra pa ett organiserat satt. 
Herren gav foljande anvisningar: 

1. De heliga skulle helga, eller ge, alla sina egendomar och agodelar till kyrkan. 
Biskopen skulle vara ansvarig for dessa gavor. 

2. Biskopen skulle tillsammans med varje familjeoverhuvud komma fram till hur 
mycket mark och vilka agodelar familjen behovde for att arbeta och leva. 
Biskopen gav detta till familjen. 

3. Familjerna arbetade sedan hart for att forsorja sig sjalva med det som de hade 
fatt. Sedan de tillgodosett sina egna behov och onskningar, skulle allt overskott 
som de fortjanat eller astadkommit ges till biskopen for att hjalpa de fattiga och 
starka kyrkan. 

Denna lag gjorde att kyrkan vaxte och hjalpte medlemmarna att ta hand om 
varandra medan de bodde i Ohio och Missouri. Medlemmar donerade sin tid och 
sina talanger och sina pengar och agodelar, sa att missionsarbete kunde utforas, 
ett tempel byggas och nyanlanda heliga fa en plats att bo pa och mat att ata. 
Aven om de fiesta var fattiga, hade de tillrackligt da de delade med sig av det de 
hade. 

Man gav till kyrkan pa manga satt. Exempelvis hjalptes alla at med att bygga 
templet i Kirtland. Mannen arbetade pa sjalva byggnaden, och kvinnorna gjorde 
klader at dem som arbetade och forhangen och mattor till templet. Nagon 
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donerade en hast och ett oxspann. Kyrkan salde djuren och for pengarna kopte 
man byggnadsmaterial till templet och mat till dem som byggde det. En kvinna 
arbetade hela sommaren med att spinna narmare 50 kg ull. Man sade till henne 
att hon fick behalla halften av ullen for eget bruk eftersom hon hade arbetat sa 
hart, men hon beholl inte ens sa mycket att hon kunde sticka ett par strumpor at 
sig sjalv. Hon tyckte att de som arbetade pa templet behovde ullen battre an hon 
sjalv. 

Manga hjalpte ocksa till med missionsarbetet. Man gick ut pa mission, och andra 
medlemmar tog hand om deras fam1ljer och gav dem mat och klader medan 
mannen var borta. En gang kallade profeten John E Page att verka som missionar 
i Canada. Broder Page sade att han inte kunde aka darfor att han inte hade 
nagon rock att ha pa sig, sa profeten tog av sig sin rock och gav den till honom. 

Pa grund av att de heliga var villiga att arbeta hart och dela med sig av det de 
hade, blev de omhandertagna och kyrkan hade tillrackligt med pengar for andra 
viktiga andamal, till exempel inkop av mark i Missouri till bostader och till ett 
tempel. Genom att de heliga hjalpte varandra vaxte deras vittnesbord om 
evangeliets akthet och Guds rike pa jorden starktes. 

Medlemmarna i kyrkans barndom levde bara efter helgelselagen en kort tid. En 
dag kommer kyrkan att tillampa helgelselagen igen, men i dag fbrvantas vi 
medlemmar bara att efterleva en de! av lagen. Vi uppmanas inte att ge allt vi har till 
kyrkan, men vi ar befallda att betala ti on de och fasteoffer. (Forklara garna att nar vi 
fastar, fbrvantas vi ge till kyrkan atminstone den summa pengar vi skulle ha anvant 
till tva ma! mat den dagen. Detar fasteoffer.) Tionde och fasteoffer anvands till att 
ta hand om de fattiga, bygga tempel och moteshus och t1llhandahalla annat som 
behovs, till exempel lektionsbocker. Vi ar ocksa uppmanade att ge av var tid och 
vara talanger genom att gora sadant som att halla ta! eller halla lektioner i Primar. 
Davi ger, hjalper vi till att bygga upp Guds rike pa jorden. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Varfor gav Herren medlemmarna i kyrkans barndom helgelselagen? (L&F 42:30, 
34-35.) Vad gjorde medlemmarna for att folja denna lag? (L&F 42:31-33.) Vad 
anvandes overskottet av mat och agodelar till? Hur ska kyrkans medlemmar i 
dag hjalpas at med att bygga moteshus och tempel? (Genom att betala tionde.) 
Hur ska vi hjalpa de fattiga och behovande? (Genom fasteoffer och andra 
bidrag; se sarskilda aktiviteter, nr 1 och 2.) 

• Var forvarade kyrkan det overskott som de heliga donerade? (L&F 42:34.) Vern 
hade ansvaret att ta emot och fordela detta? (Biskopen.) Beratta att kyrkan 
fortfarande har ett antal biskopens forradshus. Dessa fbrradshus ar fyllda med 
mat och andra fbrnodenheter som donerats till eller inkopts av kyrkan. De 
medlemmar i kyrkan som inte har vad de behover kan biskopen skicka till ett 
sadant forradshus sa att de dar kan fa mat och andra nodvandigheter. 

• Vad sade Herren till de heliga om vikten av att arbeta? (L&F 42:42.) Varfor ar det 
bra att manniskor far arbeta hart for vad de behover? Vilket arbete utfor ni for 
att hjalpa er familj? Vilket arbete utfor ni for att hjalpa kyrkan? Vad mera kan ni 
gora? 

93 



Sarskilda 
aktiviteter 

94 

• Vern har getter era talanger? Hur kan ni dela med er av er tid och era talanger 
till andra? (Se sarskilda aktiviteter, nr 1.) 

• Varfor tror ni att de heliga var villiga att dela allt de hade, fast de fiesta av dem 
inte hade sarsk1lt mycket? Vern tjanar vi egentligen nar vi hjalper andra? (L&F 
42:31, 38; Mosiah 2:17.) Hur visar vi var himmelske Fader och Jesus Kristus att 
vi alskar dem da vi delar med oss av det vi har? Hur kanns det nar man hjalper 
eller ger nagot till nagon annan? (Se sarskilda aktiviteter, nr 3.) 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Hjalp barnen att forsta pa v1lka satt de kan dela med sig till andra, genom att 
rita tre kolumner pa skrivtavlan och skriva Tid, Ta/anger och Medel som rubriker. 
Forklara att "medel" ar pengar och materiella saker de ager. 

Hjalp barnen att under varje rubrik skriva pa vilka satt de eller deras familjer ger 
av det de har for att hjalpa andra och bygga upp kyrkan. Till exempel, under 
"medel" kan de skriva tionde, fasteoffer, donationer till missionsfonden och mat 
och klader som ges till de fattiga. Under "tid" kan de skriva stodja sina foraldrar i 
deras kallelser i kyrkan, sitta barnvakt medan deras foraldrar besoker templet, 
arbeta pa ett valfi:i.rdsprojekt i kyrkan och halsa pa nagon som ar ensam. Under 
"talanger" kan de skriva tala i Primar eller pa sakramentsmotet, spela ett 
musikinstrument eller sjunga for att underhalla andra samt gora dekorationerna 
till en aktivitet i kyrkan. 

Hjalp barnen att forsta att det finns manga satt att dela med sig till andra, aven 
om vi inte har sa mycket pengar eller andra agodelar. Om du viii kan du ge 
barnen papper och penna och lata dem skriva upp ett satt pa vilket de ska ge 
av sin tid eller sina talanger under veckan. 

2. Hjalp barnen att forsta hur fasteoffer anvands. Forklara att biskopen kan 
anvanda fasteoffret till mat, husrum, klader och lakarvard for fattiga och 
behovande. Du kan i forvag fraga biskopen hur fasteoffret anvands i er 
forsamling och vidarebefordra denna information till barnen. Annars kan du 
aterge foljande beskrivning av hur fasteoffer har anvants: 

Utover den manatliga fastan pa fastesondagen haller kyrkans medlemmar 
ibland sarskilda fastor for att hjalpa nodstallda manniskor varlden over. 
Fasteoffren som ges under dessa fastor anvands till manga projekt. En del av 
pengarna har anvants till att vaccinera barn i Afrika mot sjukdomar. En del 
pengar har getts till manniskor i en annan del av Afrika for att de ska kunna fa 
rent dricksvatten i sina byar. Pengar har ocksa anvants till att hjalpa bonder i 
Guatemala Iara sig producera mera och battre kvalitetsfoda for att forsorja sina 
familjer och husdjur. Pengar fran fasteoffer har anvants till att ge lakarvard och 
tandvard at manniskor som annars inte skulle kunna fa det, och det har ocksa 
anvants till att hjalpa offer for naturkatastrofer sasom jordbavningar och 
oversvamningar. Manga manniskor har valsignats genom givande och 
mottagande av fasteoffer. (Se Thomas S Monson, Ett konungsligt prasterskap, 
Nordstjarnan, juli 1991, s 51-53.) 

3. Aterge en av foljande berattelser av president Thomas S Monson, medlem i 
forsta presidentskapet, om barn som delade med sig. Be barnen att lyssna 
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uppmarksamt och vara beredda att efterat beratta hur barnen i berattelsen gav 
av sin tid, sina talanger eller sina medel. 

a. Da Thomas S Monson var liten, sparade hans sondagsskolklass pengar till 
en stor fest. Barnen kande sig mycket glada da de tankte pa alla tartor, 
kakor, pajer och glass de skulle kunna kopa tor pengarna. Men de fann ett 
vardefullare satt att anvanda pengarna pa: 

"lngen av oss kommer nagonsin att glomma den gra januarimorgon, nar var 
alskade larare berattade tor oss, att en av vara klasskamraters mamma hade 
dott. Vi tankte pa vara egna modrar och hur mycket de betydde tor oss. Vi 
sorjde tillsammans med Billy Devenport. 

Lektionen den sondagen handlade om kapitel 20 i Apostlagarningarna, vers 
35: '[Korn] ihag Herren Jesu ord, huru han sjalv sade: "Saligare ar att giva an 
att taga."' I slutet av den val forberedda lektionen namnde Lucy Gertsch 
Billys familjs ekonomiska situation. Det var under depressionen; det var ont 
om pengar. Med glimten i ogat fragade hon: 'Skulle ni vilja folja denna 
Herrens lardom? Vad sager ni om att ta var festkassa och som klass 
overlamna den till familjen Devenport som ett bevis pa var karlek?' Beslutet 
var enhalligt. Vi raknade mycket noga varje slant och lade hela summan i ett 
stort kuvert. 

Jag kommer alltid att minnas den lilla skaran som gick de tre kvarteren hem 
till Billy och halsade pa honom, hans syskon och deras far. Hans mor var 
markbart franvarande. Jag glommer aldrig tararna som glittrade i alias ogon, 
da det vita kuvertet med var vardefulla festkassa overlamnades av var larares 
smala hand till den sorjande fadern. Vi nastan hoppade tillbaka till kapellet. 
Vara hjartan var lattare an nagonsin forr. Var gladje var starre och var insikt 
djupare. Denna enkla, vanliga handling svetsade oss samman till ett. Vi 18.rde 
oss genom egen erfarenhet, att det verkligen ar saligare att ge an att ta" (En 
tacksam installning, Nordstjarnan, juli 1992, s 56-57). 

b. "Nar jag var diakon tyckte jag mycket om baseboll ... Mina vanner och jag 
brukade spela baseboll i en liten grand bakom husen dar vi bodde. Gatan var 
trang men dog gott, om man bara skat i vag bollen i mitten. Om man rakade 
sla bollen snett at hoger, lurade olyckan vid dorren. Har bodde en dam som 
brukade titta pa nar vi spelade. Nar bollen rullade in pa hennes veranda, 
hamtade hennes hund bollen och gav den till fru Shinas, nar hon oppnade 
dorren. Hon gick da in i huset och lade bollen bland de manga andra som 
hon redan tidigare lagt bes lag pa ... Ing en av oss hade nagot gott att saga 
om fru Shinas, men vi hade mycket negativt att saga om henne ... 

En kvall nar jag utforde min dagliga uppgift att vattna grasmattan pa 
framsidan, och hall munstycket till vattenslangen i handen som man gjorde 
pa den tiden, lade jag marke till att fru Shinas grasmatta var torr och hall pa 
att bli brun. Arligt talat vet jag inte vad som for i mig, men jag agnade nagra 
minuter till at att vattna hennes grasmatta med var vattenslang. Jag gjorde 
det varje kvall. Nar hasten sedan kom sprutade jag bort loven fran hennes 
grasmatta med vattenslangen, sa som jag gjorde hos oss sjalva, och 
lamnade loven i gathornet for att brannas eller samlas ihop. Jag hade inte 
sett till fru Shinas pa hela sommaren. Vi hade tor lange sedan slutat spela 
baseboll i granden. Vara basebollar var slut och vi hade inga pengar till att 
kopa fler. 
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Tidigt en kvall oppnades plotsligt hennes dorr. Fru Shinas vinkade at mig att 
... komma till hennes veranda pa framsidan ... Hon [bjod] in mig till sitt 
vardagsrum, dar jag blev ombedd att satta mig i en bekvam fatolj. Hon gick 
till koket och kom tillbaka med en stor lada full med bollar. De utgjorde 
hennes bollsamling fran flera ar tillbaka. Hon rackte mig ladan. Rikedomen 
var emellertid inte gavan i sig sjalv, utan snarare hennes rost. For forsta 
gangen sag jag ett leende pa fru Shinas ansikte, och hon sade: 'Tommy, jag 
viii att du skall ha de har bollarna, och jag viii tacka dig for att du varit snail 
mot mig.' Jag uttryckte min egen tacksamhet till henne och gick hem som en 
battre pojke an nar jag kom dit. Vi var inte langre fiender. Nu var vi vanner" 
(Ett konungsligt prasterskap, Nordstjarnan, juli 1991, s 52-53). 

c. "En sondagsmorgon i ett sjukhem [dit sjuka eller gamla manniskor kommer 
nar det inte finns nagon battre vardform for dem] ' .. blev jag vittne till en ung 
flicka som gav en underbar gava, nar hon delade med sig av sin musikaliska 
talang till de ensamma gamla mannen och kvinnorna ... 

Det blev alldeles tyst bland de rullstolsburna ahorarna, nar flickan tog straken 
i handen och spelade en vacker melodi pa sin fiol. Nar hon hade slutat, sade 
en patient hogt: 'Kara du, det var vackert!' Sedan borjade hon klappa 
handerna for att visa sin uppskattning. En andra patient borjade ocksa 
klappa handerna, sedan en tredje, en fjarde, och till slut appladerade alla. 

Den unga flickan och jag gick tillsammans ifran sjukhemmet. Hon sade till 
mig: 'Jag har aldrig spelat battre. Jag har aldrig kant mig lyckligare'" (Aldrig 
ensam, Nordstjarnan, juli 1991, s 59). 

4. Hjalp barnen att memorera LB.ran och forbunden 42:38. Diskutera med barnen 
vad detta skriftstalle betyder. 

5. Sjung eller las texten till "Alska varandra" (Bamens sangbok, s 74), "Dar Gud ar" 
(Barnens sangbok, s 76) eller "Jag viii garna likna Jesus" (Bamens sangbok, s 
40). 

Uttryck dina kanslor betraffande de manga valsignelser som var himmelske Fader 
och Jesus Kristus har gett dig. Uttryck din onskan att dela med dig av dessa 
valsignelser till andra. Beratta garna om ett tillfalle da du gav nagot till nagon 
annan eller han eller hon gav nagot till dig. 

Betona hur viktigt det ar att barnen ger av eller helgar, sin tid, sina talanger och 
sina medel till att hjalpa andra och gora det mojligt for kyrkan att fortsatta vaxa pa 
jorden. 

Foresla for barnen att de studerar LB.ran och forbunden 42:34-39 hemma som 
repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hem ma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 



Lektion 18 

97 



Lektion 

19 

Mal 

Forberedelse 

Lektionsforslag 

Samlande aktivitet 

98 

De heliga far Iara sig skilja 
mellan gott och ont 

Att Iara barnen hur man kanner igen och saker Andens sanna gavor och inte blir 
bedragen av det onda. 

1. Studera under bon de historiska skildringarna i lektionen; Laran och fOrbunden 
50: 1-9, 17-24, 31 och Moroni 7:15-17 (hur man skiljer mellan sanna och falska 
andliga manifestationer) och Laran och forbunden 46:7-26, 32-33 (andliga 
gavor). Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen om 
skildringarna fran skrifterna och historien. (Se "LektionsfOrberedelser", s VI-VII, 
och "Att undervisa om skildringar fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Evangeliets principer (3111 O 180), lektion 22. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Material: 
a. Laran och fOrbunden till varje barn. 
b. Mormons bok. 
c. En imitation av nagot, till exempel en leksakspeng, en "adelsten" av slipat 

glas eller en pappersblomma. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Hall fram imitationen. Farklara att det ar en farfalskning, en imitation av nagot akta. 

• Vilket skulle ni heist v1lja ha - imitationen eller det som ar akta? Varfar? 

Papeka att imitationer ofta ar av samre kvalitet eller mindre varda an det som ar 
akta. Farklara att Satan ar en fOrfalskare. Han fOrsaker lura oss med daliga 
imitationer av goda ting som var himmelske Fader och Jesus Kristus har gett oss. 
Han gar det darfar att han viii att vi ska fOlja honom i stallet for var himmelske 
Fader och Jesus. Ge nagra exempel pa Satans imitationer, till exempel: 

Av Gud Satans imitationer 

Upplyftande musik och filmer Nedbrytande musik och filmer 

Heliga skrifter och goda backer Daliga backer 

Karleken mellan man och hustru Omoral 

Att gara sitt basta Farsaka bli battre an alla andra 

Beratta att Satan farsaker avertyga oss om att hans imitationer ar lika bra eller till 
och med battre an det som ar av Gud. Det var kanske inte sa svart att skilja pa 
imitationen du hall fram och den akta varan, men somliga av Satans imitationer ar 
mycket svarare att urskilja. Sag att ni i den har lektionen ska Iara er hur man 
kanner igen nagra av Satans imitationer, och darmed undvika att bli bedragen. 
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Undervisa barnen om skillnaden mellan sanna och falska andliga gavor och om 
hur och varfor vi soker Andens gavor, som det beskrivs i foljande historiska 
ski Id ring och i de skriftstallen som namns under "Forberedelse". 

Satan kan imitera under och andliga gavor 

Beratta att under kyrkans forsta dagar upplevde medlemmarna manga under. 
Dessa under skedde till foljd av andliga gavor som Herren gav kyrkans 
medlemmar. Ga tillsammans med barnen igenom nagra av de under och andliga 
gavor som har tagits upp i tidigare lektioner, till exempel att profeten Joseph Smith 
och de tre vittnena sag angeln Moroni; att profeten kunde oversatta Mormons bok 
till engelska fran reformerad egyptiska, ett sprak som han inte kunde, och de 
uppenbarelser som gavs av Herren om hur kyrkan skulle organiseras och hur dess 
medlemmar skulle leva. Papeka att manga medlemmar inte personligen upplevde 
nagra underverk, men de valsignades med den andliga gavan att tro pa andras 
upplevelser. Andliga gavor fran Herren starkte kyrkans medlemmar och gjorde att 
manga manniskor anslot sig till kyrkan. 

En metodistpredikant som hette Ezra Booth kom till Kirtland varen 1831 med en 
skara manniskor, daribland John Johnson och hans hustru, Elsa. Elsa Johnson 
kunde inte lyfta armen pa grund av att den var delvis forlamad. Dade talade med 
Joseph Smith, fragade en av dem om det fanns nagon pa denna jord som kunde 
bota Elsas arm. Senare tog profeten Elsas hand i sin och sade stilla: "Kvinna, i 
Herren Jesu Kristi namn befaller jag dig att bli hel." Till alias forvaning lyfte Elsa 
Johnson da armen. Dagen darpa hangde hon tvatt pa kladstrecket utan smarta 
for forsta gangen pa drygt sex ar (History of the Church, 1 : 215-216). Detta 
underverk gjorde att Ezra Booth och nagra i famljen Johnson anslot sig till kyrkan. 

Satan tyckte inte om att se kyrkan vaxa, sa han arbetade hart for att stoppa 
tillvaxten. En av hans metoder var att imitera de andliga gavor som Herren gav till 
kyrkans medlemmar. Det gjorde han for att bedra manniskor och fora dem bort 
fran kyrkan. 

Under forsta aret efter det att kyrkan organiserats, havdade vissa personer att de 
hade fatt uppenbarelser for kyrkan, liksom profeten (se lektion 15). Andra pastod 
sig ha sett syner eller upplevde andra besynnerliga saker. Parley P Pratt 
observerade att somliga fick hemska ansiktsuttryck och verkade svimma. Andra 
vred kroppen eller fick kramper och ryckningar. Andra havdade att de fatt syner 
och uppenbarelser som inte stamde overens med evangeliets lardomar och anda. 

Somliga fick uppenbarelser och syner fran Herren, men Parley P Pratt och andra 
ledare i kyrkan kande att dessa underliga yttringar som de sag inte kom fran 
Herren. De bad Joseph Smith att fraga Herren om dessa handelser. Svaret 
Joseph fick fran Herren i maj 1831 finns i LB.ran och forbunden 50. 

Hur man skiijer fa/ska andliga gavor fran sanna 

I LB.ran och forbunden 50: 1-9 tillkannager Herren att falska andliga gavor verkligen 
finns och att de kommer fran Satan. Tala med barnen om varfor Satan anvander 
sig av dessa falska gavor (se v 3). 

Tala med barnen om hur kyrkans medlemmar kan skilja mellan sanna och falska 
andliga gavor, vilket beskrivs i LB.ran och forbunden 50:17-24, 31 och Moroni 
7: 15-17. Hjalp barn en att forsta att falska andliga gavor led er oss bort fran 
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Kristus, medan de sanna andliga gavorna far oss att tro pa Kristus och starker var 
vilja att folja honom. 

Vi kan ta emot sanna andliga gavor 

Forklara att Herren gav Laran och forbunden 46, en uppenbarelse om sanna 
andliga gavor, nagra manader innan han uppenbarade Laran och forbunden 50. 
Han varnade medlemmarna i kyrkan da for Satans falska gavor (se L&F 46:7-8) 
och beskrev sedan nagra av de sanna andliga gavor som kyrkans medlemmar 
kan fa (se L&F 46:9-26). 

Forklara att alla de andliga gavor som beskrivs i Laran och forbunden 46 ar 
tillgangliga for kyrkans medlemmar i dag. Tala med barnen om de andliga gavor 
som namns i Laran och forbunden 46:9-26 och hur man far dem och anvander 
dem. Hjalp barnen att forsta att andliga gavor ges till rattfardiga manniskor och 
ska anvandas for att hjalpa andra (se v 9, 12, 26). 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Varifran kommer falska andliga gavor? (50:2-3.) Hur kan Satans imitationer av 
Guds gavor ibland forvirra manniskor? Varfor viii Satan bedra oss? 

• Vad har rattfardiga medlemmar i kyrkan som hjalper dem att kanna igen falska 
andliga gavor? (Oen Helige Anden, ocksa kand som Hugsvalaren eller 
sanningens ande; se L&F 50: 17 .) Hur hjalper den Helige Anden oss att veta vad 
som ar ratt? 

• Hur kan vi veta om det vi ser eller hor kommer fran Gud? (Moroni 7: 15-17; L&F 
50:23-24.) Be nagot av barnen att lasa Laran och forbunden 50:23 hogt. Vad 
innebar det att uppbygga? Sag att det som uppbygger lyfter upp oss och ger 
oss en onskan att vilja bli battre. Det som kommer fran Gud far oss att vilja folja 
Kristus och bli battre manniskor. Det som kommer fran Satan har ett daligt 
inflytande och forsoker fa oss att overtrada buden. 

• Vad kan vi gora om vi ar osakra pa om nagot kommer fran Gud? (L&F 46:7; 
50:31. Vi kan ocksa tala med vara foraldrar eller kyrkans ledare.) 

• Varfor ger Gud oss andliga gavor? (L&F 46:8-9, 26.) Varfor far inte alla samma 
andliga gavor? (L&F 46:11-12.) 

• Vilka ar de sanna andliga gavor som vi kan fa? (L&F 46: 13-25; se sarsk1lda 
aktiviteter, nr 1.) Hur kan det vara bra att ha gavan att tro pa andras vittnesbord 
(L&F 46:14)? (Se sarskilda aktiviteter, nr 2.) 

• Hur ska vi soka efter andliga gavor? (L&F 46:8-9.) Vad bor vi gora da vi far en 
andlig gava? (L&F 46:32.) Vad maste vi gora for att behalla dessa gavor? (L&F 
46:33.) 

• Vilka andliga gavor har du markt i ditt eget liv och i deras liv som du kanner? 



Sarskilda 
aktiviteter 

Lektion 19 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Ge barnen var sitt papper med foljande skriftstallehanvisningar och andliga 
gavor pa. Lat barnen sla upp skriftstallena och para ihop ratt skriftstalle med 
ratt gava. 

1. L&F 46:14 a. Gavan att tro pa Jesus Kristus (vittnesbord) 

2. L&F 46:19-20 b. Gavan att tro pa andras vittnesbord 

3. L&F 46:13 c. Visdomens och kunskapens gava 

4. L&F 46:17-18 d. Gavorna att ha tro till att bota och tro till att bli botad 

5. L&F 46:24-25 e. Profetians gava 

6. L&F 46:22 f. Gavorna att kunna tala och forsta sprak 

(Svar: 1-b; 2-d; 3-a; 4-c; 5-f; 6-e.) 

Nar barnen har parat ihop skriftstallen och gavor med varandra, kan du tala om 
varje gava och hur manniskor som har den kan anvanda den for att hjalpa 
andra. 

2. Hjalp barnen att forsta gavan att tro pa andras vittnesbord genom att lasa eller 
be nagot av barnen att lasa foljande ord av Harold B Lee, kyrkans elfte 
president: 

"Omni har tvivel, sa lyssna till dem av oss som bar ett starkt vittnesbord for er 
... Om ni inte har [ett vittnesbord], sa luta er mot mitt tills ni far och utvecklar ett 
eget" (Qualities of Leadership [address to the Latter-day Saint Student 
Association, aug 1970], s 8). 

• Vilkas vittnesbord kan ni luta er mot medan ni starker ert eget? 

Forklara for barnen att var och en av dem behover utveckla ett eget vittnesbord 
om evangeliets akthet, men medan de arbetar pa sina egna vittnesbord kan de 
tro pa vittnesborden fran kyrkans ledare, sina foraldrar och andra medlemmar i 
kyrkan som de respekterar och litar pa. 

Tala om hur vi kan starka varandra genom att bara vittnesbord pa faste- och 
vittnesbordsmotet. Bar garna vittnesbord om evangeliet for barnen. 

3. Aterge med egna ord en av foljande berattelser om tungomalstalandets gava: 

a. Ar 1921 akte aldste David 0 McKay, medlem i de tolv apostlarnas kvorum 
som senare skulle bli president for kyrkan, till Nya Zeeland for att narvara vid 
en kyrkans konferens. Han skulle tala till en grupp maorier, men han kunde 
inte tala maori, och de kunde inte engelska. I borjan av sitt tal sade aldste 
McKay till dem att han onskade att han kunde tala till dem pa deras eget 
sprak. Men eftersom han inte kunde det, skulle han be Herren att ge dem 
gavan att uttyda tungomal sa att de kunde forsta honom. Aldste McKay sade 
till dem att aven om de inte kunde forsta den exakta ordalydelsen, sa kunde 
de kanna Anden och veta att hans ord var inspirerade av Herren. 

Aldste McKay borjade sa halla sitt tal med hjalp av en tolk. Han talade en kort 
stund pa engelska, varefter tolken upprepade hans ord pa maori sa att de 
forsamlade kunde forsta. Plotsligt borjade de ropa till tolken att sluta tala och 

101 



102 

satta signed. De kunde sjalva forsta aldste McKay och behovde inte nagon 
tolk langre. Trots att de inte kunde engelska, valsignade Herren dem med 
gavan att uttyda tungomal sa att de kunde forsta allt som aldste McKay sade 
i sitt tal. (Se R Lanier Britsch, "Roots of Faith", Ensign, sep 1989, s 48.) 

b. Profeten Joseph Smith blev en gang inbjuden att predika for en grupp 
indianer. De kunde inte forsta engelska och profeten kunde inte tala deras 
sprak, sa han betalade en regeringsagent for att oversatta hans ord till 
indianernas sprak. Profeten talade i nagra minuter, och agenten tolkade hans 
ord for indianerna. Da indianerna retade upp sig pa hans budskap, talade 
Herren om for profeten att agenten inte sade ratt ord till dem. Han ljog for att 
gora dem arga. Profeten foste agenten at sidan och h611 en predikan for 
indianerna utan hjalp av nagon tolk. Fast de inte talade samma sprak, forstod 
indianerna varje ord som profeten sade i sin predikan. Herren valsignade 
indianerna med gavan att uttyda tungomal sa att de kunde forsta vad 
profeten sade till dem. (Se E Cecil McGavin, The Historical Background of 
the Doctrine and Covenants [Salt Lake City: Paragon Printing Co., 1949], s 
156.) 

4. Aterge med egna ord foljande berattelse om gavorna att ha tro till att bota och 
tro till att bli botad: 

Da John Shumway i Orem, Utah, cyklade till ett scoutmote blev han pakord av 
en bil och fick allvarliga skallskador. Han fordes till sjukhus, dar lakaren 
meddelade Johns familj att chanserna att han skulle overleva var mycket sma, 
och att om han skulle overleva skulle han vara svart hjarnskadad. Ett antal 
prastadomsbarare, daribland Johns far och hans biskop, lade handerna pa 
Johns huvud och valsignade honom. Biskopen kande sig manad att valsigna 
John med att han skulle bli frisk. Etter valsignelsen utfordes en vansklig 
operation pa Johns hjarna. John overlevde operationen, men var medvetslos i 
manga dagar. 

Randy, en god van som var med John da olyckan intraffade, bad hela tiden for 
John. Da forsamlingen holl en sarskild fasta deltog Randy och bad uppriktigt att 
John skulle tillfriskna. Samma dag i kyrkan berattade Johns far for Randy att 
John hade aterfatt medvetandet. Randy fick ett starkt vittnesbord om kraften i 
fasta och bon da John senare berattade att han hade kant att Randys tro hade 
hjalpt honom att vakna upp. 

John genomgick flera operationer och hade en lang konvalescens, men sa 
smaningom var han helt aterstalld. Till lakarnas forvaning kunde han spela 
basketboll, Iara sig kora bil, bli Eagle-scout, ga ut high school och bereda sig 
for en mission. Till foljd av manga manniskors tro, blev John frisk. 

Papeka for barnen att fastan John blev frisk, hander det ibland att manniskor 
inte blir friska trots att de har stor tro (se L&F 42:48). Sag att var himmelske 
Fader vet vad som ar bast for var och en av oss och besvarar vara boner i 
enlighet darmed. 

5. Hjalp barnen att memorera eller repetera sjunde trosartikeln. 
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Lektion 19 

Vittna for barnen om vikten av att soka Andens gavor. Uppmana dem att halla sig 
nara Herren och be ofta sa att de kan skilja mellan sanna och falska andliga gavor. 

Foresla for barnen att de studerar LB.ran och forbunden 46: 11-14, 17-26 hemma 
som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hem ma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Joseph Smith oversatter Bibeln 
och andra heliga skrifter 

Att fa barnen att fbrsta Joseph Smiths roll i att frambringa skrifterna och att 
uppmuntra dem att studera dessa. 

1. Studera under bbn de historiska skildringarna i lektionen; U:iran och fbrbunden 
26:1, 45:60-61; Trosartiklarna 1 :8 och rubrikerna till Moses bok och Abrahams 
bok i Den kostbara parlan. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska 
undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsfbrberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om sk1ldringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Joseph Smiths skrifter 2:9, 12-13, 17-19, 36-39; Fbrsta Nephi 
13:26 och inledningen till Den kostbara parlan. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Fbrbered ett budskap pa tva, tre meningar liknande det nedan for den 
samlande aktiviteten (om du har en liten klass gbr du budskapet langre och mer 
omfattande): 

En pojke och hans syster hoppade gatan tram. Pojken jagade en fjaril och 
ramlade omkull. Hans syster hjalpte honom upp och sa sprang de hem. 

5. Material: 
Standardverken (Bibeln, Mormons bok, Laran och fbrbunden och Den kostbara 
parlan) till varje barn. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbbn. 

Be barnen att bilda kb. Viska budskapet i det fbrsta barnets bra. Lat sedan 
barnen ett i sander, viska budskapet till nasta barn. Uppmana barnen att bara 
saga budskapet en gang. Fortsatt tills budskapet har natt det sista barnet i kbn. 
Be honom eller henne upprepa budskapet hbgt. Jamfbr det med det ursprungliga 
budskapet, hur det har fbrandrats. 

• Hur hade budskapet forandrats da det nadde tram till slutet av kbn? Vad hade 
utelamnats? Vad hade lagts till? 

• Varfbr tror ni att budskapet fbrandrades nar det gick fran person till person? 

Fbrklara att pa samma satt som budskapet har fbrandrades nar det gick fran 
person till person, har en del skriftstallen i Bibeln under manga ars tid fbrandrats 
da manniskor bversatt den och gjort avskrifter av den for hand. Fel begicks: En 
del felaktiga lardomar hade lagts till Bibeln och en del viktiga lardomar hade 
utelamnats. Herren befallde Joseph Smith att gbra en bversattning av Bibeln som 
skulle aterstalla de ratta lardomarna (se Trosartiklarna 1 :8). 
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Undervisa barnen om Joseph Smiths uppgift att fa fram den inspirerade 
bversattningen av Bibeln och andra heliga skrifter, vilket tas upp i fbljande 
historiska skildringar och i de skriftstallen som namns under "Fbrberedelse" (se 
sarskilda aktiviteter, nr 1 ). 

Joseph Smith far befallning att 6versatta Bibeln 

Da Joseph Smith bversatte Mormons bok fick han veta, att under arens gang 
hade manga "tydliga och hbgst dyrbara" stycken i Bibeln tagits bort eller fbrlorats 
(se Fbrsta Nephi 13:26). Bibeln ar en helig bok som innehaller Guds ord, men fel 
begicks da man skrev av den och bversatte den till olika sprak. Ord utelamnades, 
andrades eller lades till, sa att innebbrden i vissa skriftstallen fbrandrades. Under 
avfallet efter Jesu Kristi dbd fanns det inga profeter eller apostlar som kunde se till 
att de heliga skrifterna skrevs av och bversattes ratt. Joseph Smith befalldes att 
gbra en ny bversattning av Bibeln som skulle ratta till och aterstalla dessa tydliga 
och dyrbara stycken. 

En kort tid efter det att Mormons bok hade bversatts och kyrkan organiserats, fick 
Joseph Smith en uppenbarelse i vilken han befalldes att studera Bibeln (se L&F 
26:1). Dahan studerade Fbrsta Moseboken uppstod manga fragor, och han bad 
bdmjukt var himmelske Fader att hjalpa honom att fbrsta Bibeln. Som svar pa 
hans bbn uppenbarade Herren viktig kunskap om Jesu Kristi evangelium och 
jordens skapelse. Denna kunskap finns i Moses bok i Den kostbara parlan. (Lat 
barnen titta pa rubriken till Moses bok i Den kostbara parlan. Lat dem ocksa titta 
pa rubriken till den fbrsta boken i Bibeln och se att den heter Fbrsta Moseboken.) 

Ar 1830 bbrjade Joseph Smith arbeta pa en korrekt bversattning av Bibeln. 
Sidney Rigdon var hans skrivare. Da Joseph Smith gjorde denna bversattning av 
Bibeln, bversatte han inte fran ett forntida sprak som da han bversatte Mormons 
bok, utan han aterstallde Bibeln till dess ursprungliga skick. Allteftersom Joseph 
studerade och begrundade Bibeln, inspirerades han genom den Helige Andens 
kraft till att ratta till felaktigheter i den. 

Under arbetet med den inspirerade bversattningen av Bibeln, vaxte Joseph 
Smiths kunskap i evangeliet, och han valsignades av den Helige Anden. Manga 
uppenbarelser i Laran och fbrbunden ar svar pa tragor om avsnitt i Bibeln som 
Joseph inte fbrstod. 

Joseph Smith 6versatter andra heliga skrifter 

En del av den kunskap som uppenbarades for Joseph Smith da han studerade 
Bibeln finns med i Den kostbara parlan som Moses bok. I Den kostbara parlan 
finns ocksa Abrahams bok, Joseph Smiths inspirerade bversattning av nagra 
gamla egyptiska handskrifter. 

I slutet av 1820-talet fick en italiensk upptacktsresande vid namn Antonio Lebolo 
tag i elva mu mi er fran en gamma! grav i Egypten. Nar Le bolo dog skeppades 
mumierna till Fbrenta staterna. En man som hette Michael Chandler kom i 
besittning av mumierna ar 1833. Han bppnade kistorna (som mumierna lag i) och 
fann till sin besvikelse inte nagra adelstenar eller andra vardefulla skatter. Pa nagra 
av mumiernas kroppar fanns det linnedukar innehallande rullar av papyrus (ett 
slags papper gjort av vaxter). Pa dessa papyrusrullar fanns det egyptiska 
inskriptioner. Herr Chandler tog rullarna till Pennsylvania, dar han fbrsbkte hitta 
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larda man som kunde beratta nagot om skrivtecknen, men aven de mest bildade 
av dessa man kunde bara forsta en liten del av dessa tecken. 

Herr Chandler bestamde sig for att resa runt i landet och visa mumierna for folk, 
och pa sommaren ar 1835 kom han till Kirtland i Ohio. Dar traffade han Joseph 
Smith, som talade om att skrivtecknen gick att oversatta. Senare kopte nagra 
vanner till profeten fyra mumier och papyrusrullarna av herr Chandler. Joseph 
Smith studerade bokstaverna och grammatiken i det egyptiska spraket, och 
sedan, med hjalp av den Helige Anden, oversatte han papyrusrullarnas innehall. 
Skrifterna som Joseph Smith oversatte handlar om den forntida profeten Abraham 
och finns nu utgivna som Abrahams bok i Den kostbara parlan. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de stbrre insikt. 

• Hur visste Joseph Smith att det fanns felaktigheter i Bibeln? Hur uppstod dessa 
felaktigheter? Hur rattade Joseph till dem? 

• Vaci befalldes Joseph Smith i LB.ran och forbunden 26:1 att gora? Hur gjorde 
studierna av skrifterna Joseph forberedd att oversatta? Hur valsignades han da 
han studerade skrifterna? 

• Varfor ska vi studera skrifterna? Vaci hander med var insikt i evangeliet da vi stu
derar skrifterna? Vern kan hjalpa oss att forsta skrifterna? Pa vilket satt kommer 
vi narmare var himmelske Fader och Jesus Kristus genom att studera 
skrifterna? 

• Vaci gjorde Joseph Smith innan han borjade oversatta papyrusrullarna? Varfor 
studerade han det egyptiska spraket? Hur kommer det sig att Joseph kunde 
oversatta tecknen pa papyrusrullarna fast inte ens de mest larda kunde det? 

• Vilka heliga skrifter har vi i dag som profeten Joseph Smith hjalpte till att 
frambringa eller oversatta? (Alla standardverken: Bibeln, Mormons bok, Laran 
och forbunden och Den kostbara parlan.) Repetera tillsammans med barnen 
Joseph Smiths roll i att fa fram dessa backer sa att vi kan anvanda dem. 

• Hur kan ni och era familjer studera skrifterna? (Se sarskilda aktiviteter, nr 4 och 
5.) Hur har skrifterna varit till valsignelse for er och era familjer? 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Goren enkel skriftrulle som ska anvandas under lektionen. Skriv foljande 
meningar pa ett langt papper (eller flera papper som tejpas ihop). Lamna sa 
pass mycket utrymme mellan meningarna att man kan visa en mening i taget: 

• Bibeln ar en helig bok som innehaller Guds ord. 

• Manniskor begick fel da de skrev av och oversatte Bibeln. 

• Joseph Smith befalldes att ratta till felaktigheterna i Bibeln. 

• Allteftersom Joseph studerade skrifterna, fick han storre insikt i evangeliet. 

• Man fann papyrusrullar och nagra mumier i en egyptisk grav. 

• Joseph Smith oversatte det som stod pa papyrusrullarna. 
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• Genom att studera i skrifterna lar vi oss mera om var himmelske Fader och 
Jesus Kristus och evangeliet. 

Tejpa eller fast bada andarna av papperet pa en trapinne, till exempel en penna 
eller en linjal eller en tom hushallspappersrulle. Rulla upp papperet pa en av 
pinnarna sa att man bara ser den fi::irsta meningen. 

Visa barnen skriftrullen och forklara att man ofta hade forntida skrifter pa rullar. 
Rulla papperet fran ena pinnen till den andra medan du haller lektionen, sa att 
man ser varje mening som svarar mot det ni talar om. 

2. Forklara att vi inte anvander Joseph Smiths oversattning av Bibeln som en 
sarskild bok med helig skrift, men att delar av den finns med i andra av kyrkans 
skrifter. Delar av Joseph Smiths oversattning finns i: Joseph Smiths skrifter I i 
Den kostbara parlan, fotnoter i den engelska Bibeln som anknyter till Joseph 
Smiths oversattning och avsnittet efter Bible Dictionary i den engelska Bibeln. 
(Det mesta av detta finns annu inte pa svenska.) 

3. Ga igenom Joseph Smiths skrifter 2:11-14 tillsammans med barnen och 
papeka att Joseph Smith fick sin fi::irsta syn sedan hans studier i Bibeln manat 
honom att soka vishet fran Gud. Tala om vikten av att studera skrifterna och be 
om valsignelser och inspiration fran var himmelske Fader. 

4. Skriv upp foljande amnen pa skrivtavlan, och skriv skriftstallehanvisningarna pa 
ett separat papper: 

Mod Femte Moseboken 31 :6 

Missionsarbete Laran och fi::irbunden 112:28 

Forlatelse Matteus 6: 14-15 

Karlek Johannes 13:34 

Var himmelske Faders karlek Johannes 3:16 

Sabbatsdagen Moses 3:3 

Lydnad Laran och forbunden 130:21 

Bon Tredje Nephi 18:21 

Dop Laran och forbunden 20:72-7 4 

Sag till barnen att vi kan hitta rad och anvisningar om konkreta amnen da vi 
studerar skrifterna. Lat dem valja var sitt papper, leta upp skriftstallet och lasa 
det for klassen. Be klassen att para ihop skriftstallet med ratt amne fran listan 
pa skrivtavlan. 

Hjalp barnen att hitta de alfabetiska registren och index i sina skrifter och 
forklara hur de kan anvanda dem for att studera vad det star i skrifterna om 
vissa amnen. 

5. Be barnen foresla olika satt att studera skrifterna pa. Skriv upp deras forslag pa 
skrivtavlan. 

Exempel pa forslag: 

• Satta som mal att lasa en eller flera verser i skrifterna varje dag. 

• Lasa skrifterna hogt tillsammans med familjen. 

• Lasa berattelser ur skrifterna fran Lilla Stjarnan (i Nordstjarnan). 
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• Lasa fran bockerna Berattelser ur Gamla testamentet (31118.180), 
Berattelser ur Nya testamentet (31119.180), Berattelser ur Mormons bok 
(31117.180), Berattelser ur LB.ran och f6rbunden (31122.180) och Berattelser 
ur skrifterna (31120.180). 

• Etter det att man hort en berattelse ur skritterna i ett tal i kyrkan, ga hem och 
leta upp berattelsen i skritterna och lasa den. 

• Etter varje primarlektion lasa det som star under "Att lasa hemma" som en 
repetition av lektionen. 

• Beratta om nagot man har last i skritterna for sin familj pa familjens hematton. 

Du kan lata barnen valja ut och skriva ned ett satt pa vilket de ska studera 
skritterna under den kommande veckan. 

6. Hjalp barnen att memorera attonde trosartikeln. Tala med barnen om varfor vi 
tror att Bibeln ar Guds ord "i den man den ar ratt oversatt". 

7. Sjung eller las texten till "Sok, knacka och be" (Barnens sangbok, s 66). 

Bar vittnesbord om skritterna och uttryck tacksamhet for dem. Beratta om ett 
tilltalle da skritterna varit sarskilt betydelsefulla for dig. 

Foresla fbr barnen att de studerar andra haltten av inledningen till Den kostbara 
parlan hemma som repetition av lektionen. Denna inledning beskriver innehallet i 
Den kostbara parlan. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hem ma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Joseph Smith rullas i 
tjara och fjader 

Att ge varje barn en onskan att utveckla en fbrlatande installning. 

1. Studera under bon Laran och fbrbunden 64:8-11, 15-16 och den historiska 
sk1ldringen i lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska 
undervisa barnen om sk1ldringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

3. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Tva papper och en penna till varje barn. 
c. Bild 5-1, Profeten Joseph Smith (Evangeliet i bild 401 .180; 62002) eller bild 

5-2, Joseph Smith (Evangeliet i bild 400.180; 62449); bild 5-23, Man rullas i 
tjara och fjader. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Ge barnen tva papper och en penna var. Pa det ena papperet ska de skriva flera 
valsignelser som de har fatt. Pa det andra papperet ska de skriva nagot ovanligt 
som nagon har gjort mot dem. 

Be barnen att lagga papperet med valsignelserna i knat och halla papperet med 
den ovanliga handlingen mitt for ogonen, sa att det nuddar nasan. 

• Kan ni se papperet med valsignelserna? 

Sag att ibland da nagon gor oss ledsna, tanker vi pa vara sarade kanslor sa 
mycket att vi inte langre kan se eller njuta av vara valsignelser. Be barnen att 
knyckla ihop papperen med de ovanliga handlingarna. Samia in papperen eller lat 
barnen slanga demi papperskorgen. Sag att vi kanner oss gladare da vi forlater 
och glommer allt dumt som andra gor mot oss och koncentrerar oss pa vara 
valsignelser. 

Beratta att Joseph Smith utsattes for forfoljelse fran manga manniskor. Praster i 
andra kyrkor, framlingar och till och med en del av hans vanner var elaka mot 
honom. Han maste bestamma sig for om han skulle lata denna orattvisa 
behandling gora honom arg och olycklig eller om han skulle forlata dessa 
manniskor. 

Undervisa barnen om Joseph Smiths reaktion mot dem som forfoljde honom, 
vilken framgar av fbljande historiska skildring. Satt upp bilderna vid ratt tillfi:i.llen. 

En kort tid efter det att kyrkan organiserats, borjade en del medlemmar avfalla 
eller lamna kyrkan. De slutade ga pa kyrkans moten, motsatte sig profeten och 



forfoljde de heliga. De avfoll av olika skal. Exempelvis lamnade en man kyrkan 
darfor att hans hast dog medan han var pa vag for att fbrena sig med de heliga i 
Missouri. En annan man avfoll efter att ha sett Joseph Smith leka med barn. Han 
tyckte att en profet skulle vara sa allvarlig att han inte lekte med barn. En man sag 
att hans namn var felstavat pa ett dokument i kyrkan och trodde att det betydde 
att Joseph Smith inte var inspirerad av Gud. Andra lamnade kyrkan darfor att de 
inte fick den hjalp med sina ekonomiska problem som de hade vantat sig. 
Somliga lamnade kyrkan darfor att de inte kunde fbrlata andra medlemmar for 
handlingar som hade sarat dem. Dessa sarade manniskor som hade lamnat 
kyrkan blev ofta kyrkans varsta fiender. 

Ezra Booth anslot sig till kyrkan ar 1831 sedan han sett profeten bota Elsa 
Johnsons arm (se lektion 19). Ett antal manader senare kallades han pa mission 
till Missouri. Han blev arg darfbr att han maste ga hela vagen och darfor att 
missionarslivet inte var vad han hade tankt sig. Han blev besviken darfor att han 
inte sag nagra fler underverk som da Elsa Johnson helades. Han borjade tanka 
och tala ont om kyrkans ledare. Pa grund av sitt oacceptabla upptradande under 
sin mission, blev Ezra Booth utesluten da han aterkom till Ohio. Det innebar att 
han inte langre var medlem i kyrkan. I stallet for att omvanda sig borjade Booth 
skriva brev till en lokal tidning, brev fyllda av logner om Joseph Smith och kyrkan. 
Dessa brev gjorde att manga manniskor i Ohio blev misstanksamma mot kyrkans 
medlemmar och borjade forfolja dem. 

En vinternatt hande det sig att en grupp man som trodde pa Ezra Booths brev 
drack sig fulla och anfoll Joseph Smiths och Sidney Rigdons hem i Hiram i Ohio. 
Joseph hade varit uppe sent och tagit hand om sin adopterade son, som hade 
masslingen, och hade precis somnat da den arga pobeln brat sig in i huset. 
Mannen slapade under svordomar ut Joseph och hotade att de skulle doda 
honom. De tog struptag pa honom, slet av honom kladerna och forsokte kora in 
ett klapptra med het tjara och en flaska med syra i munnen pa honom. Flaskan 
med syra gick sander, vilket gjorde att en bit av Josephs tander gick av och att 
han under resten av sitt liv talade med en vissling. Mannen i pobeln slapade ocksa 
Sidney Rigdon fran hans hem. Da Joseph fick se Sidney ligga pa marken, trodde 
han att Sidney var dad. Pobeln beslutade att inte doda Joseph, men de rev 
honom svart, spred het tjara over hela kroppen och tackte honom med fjadrar. 

Nar Joseph till slut kom hem, svimmade Emma da hon fick se honom, for hon 
trodde att tjaran som tackte honom var blod. Josephs vanner hjalpte honom att fa 
bort tjaran, en lang och smartsam procedur. Sidney Rigdon hade slagits 
medvetslos av de svara huggen och slagen mot hans huvud, och han yrade i flera 
dagar. Efter denna hemska upplevelse fick det lilla barnet som Joseph vardat en 
svar forkylning och dog. 

Dagen darpa var det sondag, och Joseph gick som vanligt i kyrkan tillsammans 
med de heliga. Bland dem han predikade for fanns nagra medlemmar i pobeln 
som pa natten hade rullat honom i tjara och fjader. Trots att Joseph var ilia tilltygad 
och hade mycket ont, predikade han som vanligt och namnde aldrig det vald han 
hade utsatts for. 
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Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att fbrsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de stbrre insikt. 

• Varfor avfoll somliga medlemmar fran kyrkan? Hur kunde en forlatande 
installning ha hjalpt dem? Vad sager Herren att vi ska gora nar andra fororattar 
oss? (64:8-11.) 

• Vad sade Herren att Ezra Booth hade gjort for fel? (L&F 64: 15-16.) Vad forlorar 
vi om vi astundar det som ar fel? (L&F 64: 16.) 

• Vilka onda saker gjorde pobeln mot Joseph Smith och Sidney Rigdon? Varfor 
gjorde de det, tror ni? 

• Vad gjorde Joseph Smith morgonen efter det att han rullats i tjara och fjader? 
Vilka fanns med bland ahorarna? Hur visade Joseph Smiths handlingar att han 
var en forlatande manniska? (Han sokte inte hamnd mot dem som hade varit 
grymma mot honom. Han visste att Satan paverkade dem till att forsoka hindra 
det viktiga arbetet att undervisa om det aterstallda evangeliet och uppratta Jesu 
kyrka pa jorden.) 

• Vad gjorde Joseph Smith da han motte provningar och forfoljelse? (Han 
fortsatte utfora Herrens verk. Han forstod att Satan gjorde allt han kunde for att 
omintetgora Herrens verk. Nar det hande trakiga saker gjorde han det basta av 
situationen och fortsatte att tjana Herren.) 

• Hur kanns det nar nagon ar dum mot er? Hur paverkar det oss om vi blir arga? 
Hjalp barnen att forsta att det inte kanns battre om vi blir arga. Om vi fortsatter 
vara arga och gor dumma saker tillbaka, skadar vi oss sjalva annu mer. Vad kan 
ni gora nar nagon ar dum mot er? (Se sarskilda aktiviteter, nr 1 och 3.) Vad kan 
handa om ni ar dumma mot den som varit dum mot er? Vad kan handa om ni 
ar snalla mot honom eller henne? 

• Hur kan vi folja Joseph Smiths exempel och utveckla en forlatande installning 
mot dem som har sarat eller fororattat oss? 

• Hur paverkar det oss om vi har en bitter och oforsonlig installning? Hur paverkar 
det oss om vi har en forlatande installning? 

• Vilka ska vi forlata? (L&F 64: 10-11.) Varfor ar det viktigt att forlata andra? (L&F 
64:9.) Hur kanner vi oss nar vi fbrlater nagon som har sarat oss? 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Las yttranden som de nedan for barnen. Be dem att gora "tummen upp" om 
yttrandet aterspeglar en forlatande installning och gora "tummen ner" om det 
aterspeglar en oforsonlig installning. Diskutera hur varje handling visar forlatelse 
eller brist pa forlatelse. 

• Hon har inte varit vanlig mot mig, sa da tanker inte jag visa henne nagon 
vanlighet. 

• Varje gang jag traffar honom, ar han dum mot mig. Han maste ha problem 
med nagot. Annars skulle han inte behandla andra sa. 

• Jag slog till honom darfor att han retade min lillasyster. 
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• Min l1llebror ritade i min laxbok, sa jag blev tvungen att gora om laxan. Jag 
blev inte arg pa honom. Han ar for liten for att forsta hur viktigt det var. 

• Jag forlater henne, men jag tanker aldrig tala mer med henne. 

• Min basta van var dum mot mig i dag. Hon kanske oroar sig for nagot. 

2. Las ell er be nagot av barnen att lasa Ordspraksboken 15: 1 , och diskutera dess 
innebord med barnen. Beratta sedan foljande med egna ord: 

Sommaren 1838, da Joseph Smith och hans familj bodde i Far West i Missouri, 
spreds ett falskt rykte om att Joseph hade dodat sju man och tankte samla en 
skara for att doda alla som inte var medlemmar i kyrkan. En stor grupp 
bevapnade man ledda av atta officerare kom hem till Josephs foraldrar, dar han 
var pa besok, och letade efter honom. Officerarna sade till Lucy Smith, Josephs 
mor, att de hade kommit for att doda Joseph Smith och alla andra medlemmar i 
kyrkan. Lucy svarade lugnt och presenterade Joseph for mannen. Joseph 
skakade vanligt hand med dem medan de misstroget stirrade pa honom. Etter 
alla historier de hort, hade de svart att tro att denne vanlige och uppriktige man 
var Joseph Smith. 

Profeten talade med dem en lang stund, och beskrev kyrkans standpunkt och 
den forfoljelse medlemmarna hade fatt utsta. Han sade till dem att om nagon 
medlem i kyrkan hade brutit mot lagen, borde denne stallas infor ratta, innan 
nagon annan kom till skada. Darefter gjorde sig Joseph redo att ga darifran. 
Han sade till sin mor att han behovde ga hem da Emma vantade pa honom. 
Tva av officerarna reste sig upp och insisterade pa att de skulle folja honom 
hem, eftersom det inte var sakert for honom att ga ensam. De bevapnade 
mannen hade inte langre nagon onskan att skada Joseph, och de atervande till 
sina hem med stor respekt for honom. (Se Lucy Mack Smith, History of Joseph 
Smith, s 254-256.) 

• Hur foljde Lucy och Joseph Ordspraksboken 15: 1 i sitt satt att bemota dessa 
man? 

• Vad blev foljden av Josephs "mjuka svar"? 

3. Lat barnen spela upp situationer i vilka de kan valja att ha en forlatande 
installning eller en oforsonlig installning. Fa dem att forsta att ocksa nar de har 
blivit sarade, ar de fria att valja vilken installning de ska ha. Fa dem ocksa att 
forsta att sarade kanslor ofta beror pa missforstand snarare an pa en avsikt att 
sara. Anvand foljande situationer eller de som star under sarskilda aktiviteter, nr 
1: 

• Du stadade ditt rum innan du gick till skolan, men sedan kom din lillasyster 
och stallde till det dar. Nar du kommer hem fran skolan far du inte leka med 
dina kamrater eftersom det ar stokigt i ditt rum. 

• Du blir alltid uttagen sist av alla nar ni valjer lag i skolan, vilket gor dig ledsen. 
En dag pa vagen hem fran skolan ser du en av lagkaptenerna ramla av 
cykeln. Hans skolbocker och papper aker ut overallt. 

• Din kamrat ska ha fest, men bjuder inte dig. 

4. Beratta och lat barnen beratta om personliga erfarenheter av att forlata andra 
eller fa forlatelse. 
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5. Sjung eller las texten till "Lar oss, o Fader" (Barnens sangbok, s 52) med 
barnen. 

Bar vittnesbord om den frid vi kan kanna nar vi har en forlatande installning. 
Uppmuntra barnen att anstranga sig for att vara forstaende och vanliga aven om 
andra ar dumma mot dem. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och forbunden 64:9-11 hemma som 
repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hem ma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Att hjalpa barnen att fa ett vittnesbord om vardet av Laran och forbunden och 
fortlopande uppenbarelse genom den levande profeten. 

I. Studera under bon de historiska skildringarna i lektionen, "Forklarande 
inledning" till Laran och forbunden samt Laran och forbunden 43:8, 67:4-9, 
69: 1-2 och 70: 1-4. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa 
barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Laran och forbunden 28:2. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Bild 5-24, Befallningarnas bok raddas (Evangeliet i bild 409.180; 62605). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Samia in alla Laran och forbunden som finns i rummet och lagg dem i en trave 
nara dig pa bordet eller pa golvet. Skriv LB.ran och forbunden 43:8 pa skrivtavlan. 
Be barnen att sinsemellan diskutera denna vers och sedan beratta for dig vad den 
handlar om. Lat dem inte anvanda sig av skrifterna. Etter en liten stund fragar du 
om de ar redo att beratta om versen. 

• Varfor kan ni inte beratta vad versen handlar om? 

Dela ut Laran och forbunden igen, och ge var sitt exemplar till de barn som inte 
sjalva tagit med sig sitt. Be alla att sla upp versen och folja med da du laser. 

Beratta att medlemmarna under kyrkans forsta tid befalldes att undervisa 
varandra om de uppenbarelser Herren gett dem genom profeten Joseph Smith, 
men de hade ingen bok i vilken de kunde lasa dessa uppenbarelser. Herren 
befallde kyrkans medlemmar att ge ut uppenbarelserna i en bok sa att de skulle 
kunna lasa och studera dem. I dag kallar vi denna bok Laran och forbunden. 

Undervisa barnen om handelserna kring forsta utgivningen av Befallningarnas bok, 
som beskrivs i foljande historiska skildringar och de skriftstallen som namns under 
"Forberedelse". 

William E McLel!in f6rs6ker skriva en uppenbarelse 

Uppenbarelserna i Laran och forbunden 67 -70 gavs under en rad konferenser 
som holls i Ohio i november 1831. En av de viktiga saker som togs upp pa dessa 
konferenser var utgivningen av de uppenbarelser som profeten Joseph Smith 
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redan mottagit. De skulle ges ut som Befallningarnas bok. (Nagra ar senare 
tillfbrdes denna bok flera uppenbarelser och namnet andrades till Laran och 
fbrbunden.) 

Under en av dessa konferenser klagade nagra av kyrkans ledare dar over spraket i 
nagra av de uppenbarelser Joseph Smith fatt. De trodde att de kunde skriva 
battre uppenbarelser. Som svar pa detta gav Herren uppenbarelsen i Laran och 
forbunden 67, dar han vittnade om att de uppenbarelser Joseph Smith fatt var 
sanna (se L&F 67:4) och utmanade den som sa onskade att fbrsoka skriva en 
uppenbarelse (se L&F 67:5-8). William E Mclellin antog denna utmaning och 
fbrsokte skriva en uppenbarelse. Joseph Smith nedtecknade att broder Mclellin 
trodde han var klipsk nog att skriva en uppenbarelse, men han klarade inte av det. 
Profeten sade att det ar "ett oerhort [stort och betydelsefullt] ansvar att skriva i 
Herrens namn" (History of the Church, 1 :226). Alla de narvarande som sag broder 
Mclellins misslyckande starktes i sina vittnesbord om att de uppenbarelser som 
Joseph Smith mottagit var sanna och kom fran Herren. 

William E Mclellin lamnade senare kyrkan. Joseph Smith sade att medlemmar 
som kritiserar kyrkan och dess ledare sa smaningom kommer att avfalla om de 
inte omvander sig (se Profeten Joseph Smiths 18.rdomar, s 134-135). 

Befallningamas bok ges ut 

Etter det att William E Mclellin fbrsokt skriva en uppenbarelse vittnade den Helige 
Anden for konferensdeltagarna att de uppenbarelser Joseph Smith mottagit var 
sanna, och kyrkans ledare beslutade att man skulle sammanstalla och trycka 
uppenbarelserna. Oliver Cowdery fick i uppgift att ta med sig ungefar sjuttio 
uppenbarelser till Independence i Missouri, dar William W Phelps hade en 
tryckpress. Oliver tog ocksa med sig pengar fbr att hjalpa de heliga i Missouri. 
Eftersom Oliver skulle fardas genom obebyggda trakter, befallde Herren John 
Whitmer att fblja med honom som sakerhet (se L&F 69:1-2). Det var en lang, kall 
resa, men i januari 1832 kom Oliver Cowdery och John Whitmer fram till 
Independence i sakerhet. De overlamnade uppenbarelserna till broder Phelps, 
som bbrjade satta typerna for att trycka dem som Befallningarnas bok. I juli 1833 
hade de forsta 160 sidorna av Befallningarnas bok tryckts. 

Da manga heliga kom till Missouri, borjade somliga av de ursprungliga nybyggarna 
att kanna sig oroliga. De var radda att de heliga skulle ta over omradet, valja sina 
egna befattningshavare och kora bort dem darifran. Lordagen den 20 juli 1833 
samlades fyra fem hundra personer som var mot de heliga i domstolsbyggnaden i 
Independence. De bildade en pobel och kravde att de heliga skulle lamna sina 
nybyggda hem. Annars skulle de bli dodade. Kyrkans ledare i Missouri bad om tre 
manaders respit for att samrada med Joseph Smith, som var i Ohio, men pobeln 
vagrade gamed pa det. De heliga fick femton minuter pa sig att bestamma hur de 
skulle gora. 

lnnan de femton minuterna hade gatt, brot sig pobeln in i William W Phelps hem, 
som inrymde tryckeriet dar Befallningarnas bok trycktes. Broder Phelps var inte 
hemma. Syster Phelps tog med sig sitt sjuka spadbarn och sina andra barn och 
skyndade ut i skogen int1ll. Fjortonariga Mary Elizabeth Rollins och hennes 
tolvariga syster, Caroline, sag pobeln kasta ut familjen Phelps mobler och andra 
agodelar pa gatan. Darefter kastade de ut tryckpressen och typerna genom 
fbnstret, jamte storre delen av de obundna sidorna av Befallningarnas bok. Mary 
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Lektion 22 

Elizabeth och Caroline beslutade hjaltemodigt att de skulle radda nagra exemplar, 
fast Caroline var radd att pobeln skulle doda dem (visa bilden dar Mary Elizabeth 
och Caroline raddar Befallningarnas bok). 

Flickorna sprang fran sitt gomstalle, tog upp sa manga ark de kunde bara, och 
sprang. Nar nagra i pobeln fick se flickorna, ropade de att de skulle stanna. Mary 
Elizabeth och Caroline slank genom ett hal i staketet och sprang ut pa majsfaltet. 
De lag tysta pa marken bland majsplantorna och horde hur mannen letade efter 
dem. Nar ljudet av fotsteg forsvann och flickorna trodde det var sakert att ge sig 
av, tog de upp arken i famnen igen och borjade ga bort fran taltet. Da de narmade 
sig ett gammalt timrat stall, horde de ljud. De gick forsiktigt in i stallet och fick syn 
pa syster Phelps och hennes barn som gjorde sovplatser av grenar sa att de 
kunde gamma sig i stallet under natten. Eftersom de forstod att broder Phelps 
visste vad man skulle gora med arken, gav de dessa till syster Phelps. Senare 
band man en del av dessa originalark av Befallningarnas bok till backer, och Mary 
Elizabeth och Caroline fick var sitt exemplar. Dessa backer var for dem en 
oskattbar agodel livet ut. 

LB.ran och forbunden ges ut 

Svarigheterna i Missouri avbrot utgivningen av Befallningarnas bok. Ar 1834 
gjorde forsta presidentskapet forberedelser for att ge ut en ny upplaga av 
uppenbarelserna. Profeten reviderade nagra av uppenbarelserna for att ratta till 
tryckfel, och ytterligare fyrtiofem uppenbarelser tillfordes Befallningarnas bok. Den 
reviderade boken gavs ut i Ohio ar 1835 som LB.ran och forbunden. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Varfor kunde inte William E McLellin skriva en uppenbarelse? Vern var den ende 
som var bemyndigad att fa uppenbarelse for kyrkan da? (L&F 28:2.) Vern far 
uppenbarelse for kyrkan i dag? (Den levande profeten.) 

• Varfor var det viktigt att Joseph Smith mottog uppenbarelse for kyrkan da? 
Varfor behaver den levande profeten fa uppenbarelse for var tid? (Se sarskilda 
aktiviteter, nr 4.) 

• Varfor ar det oklokt att kritisera sina ledare som William E McLellin och andra 
kritiserade Joseph Smith? Vaci bor vi gora om vi kanner oss kritiskt installda till 
vara ledare? 

• Varfor var det viktigt att ge ut de uppenbarelser som Joseph Smith mottagit? 
(Se forsta stycket i "Forklarande inledning" till Laran och forbunden.) Hur tror ni 
det hjalpte de heliga att veta vad Jesus Kristus ville att de skulle gora genom att 
ha uppenbarelserna utgivna i en bok? Hur kan ni fa veta vad Jesus Kristus viii 
att ni ska gora genom att studera Laran och forbunden? 

• Vilka ar kyrkans standardverk? Hur skiljer sig Laran och forbunden fran de 
ovriga standardverken? (Se tredje stycket av "Forklarande inledning" till Laran 
och forbunden.) Varfor behaver vi alla fyra standardverken? (Se sarskilda 
aktiviteter, nr I . ) 

• Hur kan ni Iara er om Jesus Kristus genom att studera alla standardverken? (Se 
sarskilda aktiviteter, nr I.) 
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Sarskilda 
aktiviteter Du kan anvanda en eller flera av fbljande aktiviteter nar som heist under lektionen 

eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Tala med barnen om varfor vi behaver alla fyra standardverken. Skriv foljande 
pastaenden pa fyra separata kort och lat nagra av barnen lasa ett kort var hogt 
for klassen: 

• Bibeln innehaller profetior om Jesus Kristus och skildrar Fralsarens liv och 
lardomar da han var pa jorden. 

• Mormons bok ar annu ett testamente om Jesus Kristus och skildrar 
Fralsarens garningar bland invanarna pa den amerikanska kontinenten. 

• Laran och fbrbunden ar en samling uppenbarelser fran Jesus Kristus fbr de 
sista dagarna ell er var tid. 

• Den kostbara parlan innehaller lardomar och vittnesbord om Jesus Kristus 
fran forntida profeter samt Joseph Smiths egen berattelse och vittnesbord 
om var himmelske Fader och Jesus Kristus. 

Ge barnen fyra sma papper var, och visa dem hur de ska vika dem pa mitten sa 
att det ser ut som en bok. Hjalp dem att skriva Bibeln, Mormons bok, Laran 
och forbunden och Oen kostbara par/an pa sina "backer". 

Stall fbljande fragor och lat barnen halla upp ratt "bok" som svar pa respektive 
fraga: 

• Vilken bok handlar mest om Herrens garningar bland sitt folk i det Heliga 
landet, med borjan fran jordens skapelse? (Bibeln.) 

• Vilken bok handlar om Jesu Kristi besok pa den amerikanska kontinenten? 
(Mormons bok.) 

• Vilken bok handlar mest om Jesu Kristi fbdelse och liv pa jorden? (Bibeln.) 

• Vilken bok innehaller en uppteckning om att var himmelske Fader och Jesus 
Kristus uppenbarade sig fbr Joseph Smith i den heliga lunden? (Den 
kostbara parlan.) 

• Vilken bok innehaller uppenbarelser om hur kyrkan ska upprattas i de sista 
dagarna, givna av Jesus Kristus till Joseph Smith? (Laran och fbrbunden.) 

Betona fbr barnen att samtliga standardverk ar testamenten om Jesus Kristus 
och att vi ska studera dem allesammans. 

2. Hjalp barnen att Iara sig vad vissa av kapitlen i Laran och forbunden innehaller 
genom att skriva upp fbljande i en kolumn pa skrivtavlan: 

Visdomsordet 

Sakramentsbonerna 

Aterstallelsen av aronska prastadomet genom Johannes doparen 

En missionars egenskaper 

Profeten far uppenbarelse fbr hela kyrkan 

Skriv upp fbljande kapitel i Laran och fbrbunden pa skrivtavlan i en andra 
kolumn: 



L&F 4 (v 2, 5-6) 

L&F 13 

L&F 20 (v 75-79) 

L&F 28 (v 2) 

L&F 89 

Lektion 22 

Be barnen att sla upp varje kapitel och lasa den korta sammanfattningen i 
bbrjan av det fbr att avgbra vilket kapitel som passar ihop med respektive amne 
i den fbrsta kolumnen. (Du kan lata de yngre barnen lasa bade verserna inom 
parentes och sammanfattningarna om det ar for svart fbr dem att avgbra vilka 
amnen det galler.) 

Skriv skriftstallehanvisningarna bredvid amnena allteftersom barnen parar ihop 
dem. Sudda sedan ut skriftstallehanvisningarna och se hur manga barnen 
kommer ihag. Repetera tills de fiesta barnen kan saga vilket kapitel i Laran och 
fbrbunden som handlar om respektive amne pa listan. 

3. Anvand kort eller sma papperslappar och gbr tva exemplar av enkla teckningar 
eller ord som representerar principer eller handelser som aterges i LS.ran och 
fbrbunden, till exempel dop, psalmsang, bversattningen av Mormons bok, 
aronska prastadbmet, organiserandet av kyrkan och sakramentet. Lagg ut 
korten eller papperslapparna i ett rutmbnster med framsidan nedat pa golvet 
eller pa bordet. Lat barnen ett i taget vanda upp tva kort fbr att fbrsbka bilda 
par. Om de far ett par, ska de ange ett skal till att det ar viktigt att denna princip 
ar en del av den aterstallda kyrkan. Om de inte far ett par, vander de pa korten 
igen och sa far nasta barn fbrsbka. 

4. Be barnen att namna saker de har i sitt liv som man inte hade pa Joseph 
Smiths tid, till exempel radio, telefon, 1V, datorer och bilar. Fbrklara att fastan vi 
har skrifterna, behaver vi fortlbpande uppenbarelse som hjalper oss att fbrsta 
vad vi ska gbra i en fbranderlig varld. Hjalp barnen att komma pa saker som 
Herren kan uppenbara for den levande profeten i dag, till exempel var tempel 
ska byggas, vilka som ska kallas nar det behbvs nya apostlar, vart missionarer 
ska sandas och vad som ska fbrkunnas vid generalkonferenserna. 

Ta garna upp med barnen hur nagra av de moderna bekvamligheter de namnt 
hjalper kyrkans medlemmar att Iara sig och dela med sig av evangeliet. 
Exempelvis kan manga medlemmar i kyrkan Iara sig vad Herren viii att de ska 
gbra genom att lyssna till generalkonferensen pa radio eller se den pa 1V eller 
via satellit. 



Avslutning 

Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 
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Bar vittnesbord om Laran och forbundens betydelse for oss med tanke pa att den 
uppenbarats i var tid. Uttryck tacksamhet for fortlopande uppenbarelse till kyrkan 
genom den levande profeten. Uppmuntra barnen att fraga sina foraldrar vilka 
deras favoritkapitel i Laran och forbunden ar och varfor. 

Foresla for barnen att de studerar "Fbrklarande inledning" till Laran och forbunden 
och Laran och forbunden 67:4 hemma som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 



Profeten far i en syn se de tre 
harl ig hetsg raderna 

Le kt ion 

23 
Mal 

Forberedelse 

Lektionsforslag 

Samlande aktivitet 

Att ge barnen battre insikt i de tre harlighetsgraderna och starka deras onskan att 
med sina familjer atervanda till var himmelske Fader. 

1. Studera under bon den historiska skildringen i lektionen; LB.ran och fOrbunden 
131 :1-4; 137 och foljande verser i LB.ran och fOrbunden 76: verserna 11-24 
(omstandigheterna kring Joseph Smiths och Sidney Rigdons syn om de tre 
harlighetsgraderna); verserna 50-60, 62, 70, 92-93 (det celestiala rikets 
fordringar och valsignelser); verserna 71-80, 91 (det terrestriala rikets fordringar 
och valsignelser) och verserna 81-90, 100-103 (det telestiala rikets fordringar 
och valsignelser). Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa 
barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"LektionsfOrberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Johannes 5:28-29 och Evangeliets principer (3111 O 180), 
lektion 46 och 47. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Gor fOljande textremsor: 

Celestiala riket 

Terrestriala riket 

Telestiala riket 

5. Material: 
a. LB.ran och forbunden till varje barn. 
b. Bibeln. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Be barnen att blunda och forestalla sig att de ar utomhus en molnig natt nar det ar 
alldeles morkt. 

• Vad ser ni? 

• Vad kunde ni se om stjarnorna lyste upp himlen? 

• Vad kunde ni se om manen lyste upp himlen? 

• Vad kunde ni se om solen lyste upp himlen? 

121 



Skildringar fran skrif
terna och historien 

122 

Be dem att oppna ogonen igen. Rita en stjarna, en mane och en sol pa skrivtavlan 
- stjarnan !angst ner, manen ovanfor och solen hogst upp. 

• Om ni bara fick valja en av dessa ljuskallor, vilken skulle ni da valja? Varfor? 

Beratta att var himmelske Fader har berett tre olika platser for manniskorna efter 
uppstandelsen. Dessa platser i himlen kallas riken med harlighet. 

Under det att du forklarar foljande om dessa riken, satter du upp ratt textremsa 
bredvid teckningen av stjarnan, manen och solen. 

• Det telestiala riket ar det lagsta riket. Det har en harlighet som liknas vid 
stjarnornas glans. (Se L&F 76:81.) 

• Det terrestriala riket ar det mellersta riket. Det har en harlighet som liknas vid 
manens glans. (Se L&F 76:71.) 

• Det celestiala riket ar det hogsta riket. Det har en harlighet som liknas vid solens 
glans. (Se L&F 76:70.) 

Lat garna barnen upprepa orden pa textremsorna. 

Beratta att vi lar oss om dessa riken och vilka som kommer att bo dar genom en 
syn som Joseph Smith och Sidney Rigdon fick. 

Beratta for barnen om Joseph Smiths och Sidney Rigdons syn om himlen, som 
beskrivs i foljande historiska skildring. Tala sedan om Josephs och Sidneys 
vittnesbord om Jesus Kristus och deras beskrivning av de tre rikena och vilka som 
kommer att bo dar, som finns i de skriftstallen som namns under "Forberedelse". 

Betona, da du talar om de tre rikena, att var himmelske Fader och Jesus Kristus 
viii att var och en av oss ska bo i den hogsta delen, eller graden, av det celestiala 
riket tillsammans med dem och vara familjer. For att vara vardiga det celestiala 
riket maste vi halla var himmelske Faders bud och ta emot viktiga forordningar i 
evangeliet. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har aterstallts till jorden for att 
hjalpa oss att na det celestiala riket. 

Medan Joseph Smith och Sidney Rigdon arbetade med oversattningen av Nya 
testamentet ar 1832, laste de Johannes 5:29, som handlar om deras 
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uppstandelse som har gjort gott och deras uppstandelse som har gjort det onda. 
Detta skriftstalle fick Joseph och Sidney att undra om himlen. De forstod att om 
Gud belonar manniskorna sedan de dott utifran vad de gjort medan de var pa 
jorden, da maste det finnas mer an en plats, eller rike, i himlen (se ingressen till 
L&F 76). Medan de begrundade detta fick Joseph och Sidney i en syn se var 
himmelske Fader, Jesus Kristus och de tre harlighetsgraderna: de celestiala, 
terrestriala och telestiala rikena. Denna syn beskrivs i LB.ran och forbunden 76. 

Synen gavs i John Johnsons hem i Hiram i Ohio, dar Joseph och Emma Smith 
bodde just da. Cirka tolv andra man var i rummet och sag Joseph och Sidney 
motta denna syn, men de sag den inte sjalva. Philo Dibble, en av de man som var 
narvarande, nedtecknade vad han sag: 

"Joseph sade ibland: 'Vad ser jag?' sa som en kunde saga som tittade ut genom 
fonstret och sag vad alla i rummet inte kunde se. Sedan berattade han vad han 
hade sett eller vad han beskadade. Sedan svarade Sidney: 'Jag ser ocksa det.' 

Kort darefter sade Sidney: 'Vad ser jag?' och upprepade det han hade sett eller 
sag, och Joseph svarade: 'Jag ser ocksa det.' 

Detta slags samtal upprepades med korta mellanrum fram till synens slut, och 
under hela tiden yttrades inte ett ord av nagon annan person ... lnte ett ljud eller 
en rorelse gjordes av nagon utom Joseph och Sidney, och det tycktes mig som 
om de aldrig rorde en muskel eller lem under den tid jag var dar, vilket jag tror var 
over en timme, och till slutet av synen. 

Joseph satt stilla och lugnt hela tiden mitt i forunderlig harlighet, men Sidney satt 
kraftlos och blek, uppenbarligen slak som en trasa. Da Joseph i slutet av synen 
sag detta sade han leende: 'Sidney ar inte lika van vid det som jag ar'" (se Carter 
E Grant, The Kingdom of God Restored, s 156-157). 

Joseph Smith fortsatte att motta och formedla kunskap om de tre rikena med 
harlighet. Ar 1836 fick Joseph och nagra andra i en syn se Fadern och Sonen och 
det celestiala riket medan de var i templet i Kirtland. Denna syn finns nedtecknad i 
Laran och forbunden 137. Ar 1843 undervisade Joseph nagra vanner om att det 
celestiala riket ar uppdelat i tre nivaer, eller grader. Den hogsta graden ar den enda 
delen av himlen dar manniskorna kommer att leva tillsammans med sina familjer. 
Profeten forkunnade att man maste vara vigd for evigheten i templet for att kunna 
uppna denna hogsta grad av det celestiala riket. Dessa lardomar finns 
nedtecknade i Laran och forbunden 131 : 1-4. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Vad sag Joseph Smith och Sidney Rigdon da de begrundade skriftstallet i 
Johannes 5:29? (L&F 76:19-21.) Vilket vittnesbord bar de om Jesus Kristus? 
(L&F 76:22-24.) Hur starker deras vittnesbord ert vittnesbord om Jesus Kristus? 

• Vilka kommer att bo i det telestiala riket? (L&F 76:81-82, I 03.) Vilken medlem i 
gudomen kommer att besoka manniskorna i det telestiala riket? (L&F 76:86, 
88.) Forklara att den Helige Anden och anglarna kommer att betjana 
manniskorna i det telestiala riket. Dessa manniskor kommer att ha kannedom 
om var himmelske Fader och Jesus Kristus, men kommer aldrig att bo hos dem 
eller se dem. (Se sarskilda aktiviteter, nr 3.) 
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• Vilka kommer att bo i det terrestrial a riket? (L&F 76: 71-76.) Vil ken medlem i 
gudomen kommer att besoka manniskorna i det terrestriala riket? (L&F 76:77.) 
Forklara att Jesus Kristus kommer att besoka manniskorna i det terrestriala 
riket. Dessa manniskor kommer att kanna till var himmelske Fader, men 
kommer aldrig att bo hos honom. (Se sarskilda aktiviteter, nr 3.) 

• Vilka kommer att bo i det celestiala riket? (L&F 76:50-52.) Forklara att i det 
celestiala riket kommer det att bo trofasta medlemmar i kyrkan som har dopts 
och konfirmerats och hall it buden (se sarskilda aktiviteter, nr 1 ). Vilka 
medlemmar i gudomen kommer manniskorna i det celestiala riket att leva 
t1llsammans med? (L&F 76:62; se sarskilda aktiviteter, nr 3.) 

• Hur beskrev Joseph det celestiala riket i Laran och forbunden 137? (L&F 137:1-
4.) Vilka sag Joseph, fbrutom var himmelske Fader och Jesus Kristus, i denna 
syn om det celestiala riket? (L&F 137:5.) Paminn barnen om att Alvin var 
Josephs aldre bror som dog innan Joseph fick guldplatarna. Varfbr blev Joseph 
forbryllad over att se Alvin i det celestiala riket? (Alvin hade inte dopts; L&F 
137:6.) Vad berattade Herren for Joseph om Alvin och andra som i likhet med 
honom inte hade fatt mojligheten att hora evangeliet och bli dopta? (L&F 137:7.) 
Vad hander med barn som dor innan de fyllt atta ar? (L&F 137:10.) 

• I hur manga delar ar det celestial a riket uppdelat? (L&F 131 : 1 .) Vilka kommer att 
bo i den hogsta graden av det celestiala riket? (L&F 131 :2-3.) Forklara att i den 
hogsta graden av det celestiala riket kommer de att bo som har slutit och hallit 
heliga fbrbund (loften) i templet, daribland aktenskap for evigheten i templet. 
Paminn barnen om att den hogsta graden i det celestiala riket ar den enda plats 
dar man kan leva tillsammans som familj. 

• Varfbr viii ni leva i det celestiala riket? 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Gori forvag en stor illustration av en sol i papp, och klipp den till fyra 
pusselbitar. Skriv ett av foljande pa var sin pusselbit: 

a. Dopas och konfirmeras som medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga. 

b. Ta emot den Helige Anden genom handpalaggning. 
c. Ta emot tempelbegavningen. 
d. Vigas, eller beseglas, i templet. 

Forklara for barnen att vi maste ta emot vissa fbrordningar for att kunna leva 
tillsammans med var himmelske Fader och Jesus Kristus i den hogsta graden 
av det celestiala riket. Lagg de fyra pusselbitarna pa bordet eller golvet, med 
bilden uppat. Be nagot av barnen att vanda upp en bit och lasa vad det star. 
Gor pa samma satt med de andra tre bitarna. Lat sedan barnen lagga pusslet. 

• Vilka av dessa forordningar har ni tagit emot? Vilka behover ni ta emot i 
framtiden? 

Lova barnen att om de lever rattfardigt kommer de nar tiden ar inne att fa 
mojlighet att ta emot alla dessa forordningar. 
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2. Gor foljande textremsor: 

Leva tillsammans med var himmelske Fader och Jesus Kristus (L&F 76:62). 

Bli lik var himmelske Fader (L&F 76:58; 132:20). 

Leva tillsammans med mina rattfardiga familjemedlemmar (L&F 131 :2-4). 

Ta emot gladjens fullhet (L&F 138: 17). 

Skriv Om jag ar vardig att leva i den hogsta graden av det celestiala riket kan jag 
pa skrivtavlan. 

Be nagot av barnen att valja en av textremsorna, lasa den och satta upp den pa 
skrivtavlan under pastaendet. Tala med barnen om den utlovade valsignelsen. 
Gor pa samma satt med varje textremsa. Hjalp barnen att fbrsta hur underbart 
det kommer att bli i det celestiala riket, och uppmana dem att halla buden sa 
att de kommer att vara vardiga att leva i den hogsta graden av det celestiala 
riket. 

3. Gor var sin kopia till barnen av arbetsbladet i slutet av lektionen. Be barnen 
para ihop riket i den forsta kolumnen med ratt beskrivning i den andra 
kolumnen genom att dra linjer mellan dem. Om det inte ar mojligt att gora en 
kopia till varje barn, laser du beskrivningarna hogt och later barnen tillsammans 
valja ratt rike. (Svar: a-3; b-1; c-2.) 

4. Hjalp barnen att memorera Laran och fbrbunden 76:22-23 till och med pa 
Guds hogra sida. 

5. Sjung eller las texten till "Han lever, Fader var" (Barnens sangbok, s 8) eller "Jag 
bodde i himlen" (Nordstjarnan, aug 1989, s 13). 

Uttryck dina kanslor for var himmelske Fader och Jesus Kristus och tala om varfor 
du viii leva tillsammans med demi det celestiala riket. Uppmuntra barnen att valja 
att lyda buden och ta emot nodvandiga forordningar sa att de blir vardiga att leva 
tillsammans med var himmelske Fader och Jesus Kristus och tillsammans med 
sina familjer i den hogsta graden av det celestiala riket. 

Foresla for barnen att de studerar LB.ran och forbunden 76:11-24 hemma som 
repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Detre 
harl ig hetsg raderna 

Para ihop riket i fbrsta kolumnen med ratt beskrivning i andra kolumnen genom att 
dra en linje mellan dem. 

a. Celestiala riket 

b. Terrestriala riket 

c. Telestiala riket 

1 . I detta rike kommer det att finnas 
goda manniskor som inte trodde 
pa evangeliet nar de horde det pa 
jorden, men som trodde pa det 
sedan de dott. De atlydde en del 
men inte alla Guds bud. I detta 
rike kommer det ocksa att finnas 
manniskor som tog emot 
evangeliet men som inte tillfullo 
holl buden. 

2. I detta rike kommer det att finnas 
manniskor som aldrig tog emot 
evangeliet pa jorden eller efter sin 
dod. De gick emot Guds bud. 

3. I detta rike kommer det att finnas 
medlemmar i kyrkan som hade tro 
pa Jesus Kristus, omvande sig, 
atlydde alla Guds bud och utfbrde 
alla nodvandiga forordningar. 



Profetskolan och visdomsordet Lektion 

24 
Mal 

Forberedelse 

Lektionsforslag 

Samlande aktivitet 

Att fa barnen att forsta och vilja leva efter visdomsordet. 

1. Studera under bon Laran och forbunden 88:77-80, 118, 122-127; de historiska 
skildringarna i lektionen och Laran och forbunden 89. Studera sedan lektionen 
och bestam hur du ska undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och 
historien. (Se "Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar 
fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: LB.ran och forbunden 49:18-19, 55:4 och Evangeliets principer 
(31110.180), lektion 29. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Skaffa ett tunt rep, kraftigt snore eller garn och gor en snara, sasom bilden 
visar: 

AndeA AndeA 

5. Material: 
LB.ran och forbunden till varje barn. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Visa snaran du har gjort och forklara att jagare ibland anvander snaror for att 
fanga djur och faglar. De 18.gger ut snaran pa en stig eller pa en plats dit sma djur 
eller faglar kommer for att dricka vatten. lbland satter man fast en snara pa en 
tradgren sa att den hanger alldeles ovanfor stigen, sa att ett djur springer in i den. 
Andra ganger lagger man snaran pa marken och tacker den med lov sa att man 
inte kan se den. Ett lockbete sasom mat kan placeras i eller nara snaran for att 
fresta ett intet ont anande djur eller en fagel att ga i snaran. Snaran fangar och 
haller kvar djuret pa ett sadant satt att det inte kan komma loss pa egen hand. 

Knyt fast ande A av snaran (se bilderna under "Forberedelse") i ett fast foremal, till 
exempel ett dorrhandtag eller bordsben, eller hall den hart i handen. Be ett barn 
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stoppa in ett finger i snarans ogla och fbrsiktigt dra i den. Papeka att snaran dras 
at mer och mer da nagot drar i oglan. 

Sag att precis som jagare lagger ut snaror fbr att fanga djur, har Satan lagt ut 
manga snaror fbr oss. Han anvander tilltalande saker som lockbeten, i hopp om 
att fanga oss i en av sina snaror och forgora oss (se sarskilda aktiviteter, nr 3). Vi 
kan dock undkomma Satans snaror genom att Iara oss Herrens bud och halla 
dem. 

Undervisa barnen om organiserandet av profetskolan och om uppenbarelsen om 
visdomsordet, som beskrivs i fbljande historiska skildringar och de skriftstallen 
som namns under "Forberedelse". Tala sedan med barnen om de halsoregler som 
ges i visdomsordet (L&F 89). 

Profetskolan organiseras 

I Laran och forbunden 88 instruerade Herren Joseph Smith att bilda en skola for 
att undervisa kyrkans ledare om evangeliet och bereda dem for att tjana kyrkans 
medlemmar. I denna skola, som kallades profetskolan, skulle kyrkans ledare 
undervisa varandra om evangeliet och andra viktiga amnen (se L&F 88:77-80). 
Ledarna i kyrkan i Kirtland-omradet borjade delta i profetskolan i slutet av januari 
1833. Skolan holls pa kvallarna, i ett rum ovanfor Newel K Whitneys affar. Profeten 
undervisade mannen om vikten av att Iara sig och predika evangeliet och skaffa 
sig kunskap om varlden omkring dem. Forutom att man studerade skrifterna och 
evangeliets principer, studerade man hebreiska och grekiska. 

Ar 1831 hade Herren befallt Oliver Cowdery och WW Phelps att skriva och valja 
ut lasebocker for barn (se L&F 55:4). Nar Joseph Smith hade organiserat 
profetskolan for prastadomsledarna i kyrkan, organiserade han en skola for barn. 
Lektioner holls i vindsvaningen till templet i Kirtland. 140 barn gick i skolan. 

Herren uppenbarar visdomsordet 

I profetskolan traffades man ofta och talade om evangeliet och kyrkans 
angelagenheter. Manga av mannen rokte eller tuggade tobak under motena. 
(Forklara garna att man pa den tiden inte visste att tobak var skadligt fbr kroppen.) 
Det forsta broderna gjorde nar de samlades till ett mote var att tanda sina pipor. 
De rokte medan de talade, och nar de inte rokte tuggade de tobak. Denna 
spottade de da och da ut pa golvet. Joseph Smith tyckte inte om att undervisa "i 
ett moln av tobaksrok", och Emma Smith tyckte inte om att stada upp det 
mannen hade stallt till med sina pipor och sitt tobakstuggande (Brigham Young, i 
Journal of Discourses, 12: 158). 

Den 27 februari 1833 kom Joseph Smith in i rummet dar profetskolan holls. Det 
var fyllt av tobaksrok. Joseph hade precis kommit ute fran friska luften, och roken 
av tobaken gjorde honom upprord. Han lamnade rummet och fragade Herren vad 
han skulle gora at saken. Herren besvarade Josephs bon med den uppenbarelse 
som vi nu kallar visdomsordet (L&F 89). 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Vad var andamalet med profetskolan? (L&F 88:77-78, 80.) Vad instruerades 
kyrkans ledare att studera i denna skola? (L&F 88:78-79.) Varfor var det viktigt 
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att dessa ledare studerade och inhamtade kunskap? Paminn barnen om att 
Joseph Smith ocksa bildade en skola for barn. Varfor ar det viktigt att vi alla 
skaffar oss kunskap? Betona vikten av kunskap och uppmuntra barnen att gora 
sitt basta i skolan och i andra undervisningssammanhang. 

• Papeka att mannen i profetskolan instruerades att skaffa sig "kunskap om 
lander och riken" (L&F 88:79). Hur kan det hjalpa kyrkans medlemmar att bli bra 
missionarer om de lar sig om andra lander och kulturer? 

• Hur kan kyrkans medlemmar i dag Iara sig om evangeliet? (Exempelvis genom 
att delta i primar och andra kyrkans moten, lyssna till eller lasa 
generalkonferenstal, halla hemafton och studera skrifterna som familj och 
studera skrifterna och kyrkans tidskrifter pa egen hand.) Varfor ar det viktigt att 
studera bade evangeliet och olika amnen i skolan sasom svenska och 
matematik? 

• Varfor uppenbarade Herren visdomsordet? Varfor ar det viktigt att vi tar val 
hand om kroppen? Vilka ar de "rankfulla [personer]" som omtalas i Laran och 
forbunden 89:4, tror ni? Varfor viii Satan att vi ska anvanda det (till exempel 
tobaksprodukter och alkoholhaltiga drycker) som Herren forbjuder i 
visdomsordet? 

• Vilka fodoamnen ar enligt kapitel 89 bra for kroppen? (Sad, frukt, gronsaker, 
sma mangder kott; se L&F 89: ·10-16 och sarskilda aktiviteter, nr 4.) Vad har 
Herren sagt till oss om somn? (L&F 88:124.) Vad ar vi lovade om vi lyder 
visdomsordet och tar hand om kroppen? (L&F 89: 18-21; forklara garna att en 
del manniskor har handikapp eller sjukdomar som hindrar dem att vara helt 
friska trots att de lever efter visdomsordet. Dock kommer den dagen, antingen i 
det har livet eller i nasta, da de far atnjuta varje valsignelse som namns i dessa 
verser, om de lever efter Guds !agar.) 

• Vad befaller Herren oss i kapitel 89 att inte anvanda? (L&F 89:4, 7-9; forklara att 
profeterna har talat om for oss att "heta drycker" avser te och kaffe.) Papeka att 
vissa saker som ar skadliga for oss (till exempel narkotika) inte uttryckligen 
namns i visdomsordet, men att kyrkans ledare lar oss att inte anvanda nagot 
som ar skadligt for kroppen eller sinnet. (Om barnen namner lakemedel kan du 
forklara att vissa lakemedel kan hjalpa oss nar vi ar sjuka, men att de endast 
ska tas i samrad med en fbralder eller lakare.) Vilka fbljder ger det att anvanda 
sadant som ar skadligt for oss? 

• Vilka negativa fbljder kan det ge att inte lyda visdomsordet? (Exempelvis 
sjukdom, fattigdom, oarlighet, nedbrytande vanor, bilolyckor, inaktivitet i kyrkan 
och synder till foljd av att man fbrlorat sitt goda omdome.) Forklara att man pa 
Joseph Smiths tid inte visste allt vad man vet i dag om de negativa foljderna av 
att roka och dricka alkohol. Men Herren kande till dessa negativa foljder, och 
han varnade medlemmarna (se L&F 89:4). Herren visste ocksa att de som inte 
lyder visdomsordet forlorar onskan att lyda de andra buden och bli lika Jesus 
Kristus. Fysiska begar blir viktigare for dem an andliga stravanden. 

• Vad kan man gora nar nagon erbjuder en nagot som ar emot visdomsordet? 
(Se sarskilda aktiviteter, nr 2.) 
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Du kan anvanda en eller flera av fbljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Beratta att Spencer W Kimball, kyrkans tolfte president, uppmanade oss att nu 
bestamma att vi ska halla visdomsordet. Las eller be nagot av barnen att lasa 
fbljande citat: 

"Nar jag var liten bestamde jag mig en gang for alla att jag aldrig skulle smaka 
te, kaffe, tobak eller alkohol. Jag har funnit att denna starka beslutsamhet har 
raddat mig manga ganger under de erfarenheter jag haft. Det har funnits manga 
tillfallen da jag kunde ha lappjat pa eller rort eller smakat pa det, men mitt 
orubbliga beslut gav mig en god anledning och verklig styrka att sta emot" (The 
Teachings of Spencer W Kimball, utg Edward L Kimball [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1982], s 164). 

Sag att om vi nu beslutar hur vi ska handla nar vi blir frestade, i stallet fbr att 
vanta tills frestelsen kommer, ar det lattare fbr oss att fatta kloka beslut. 
Uppmana barnen att bestamma sig nu fbr att lyda visdomsordet. 

2. Lat barnen rollspela situationer i vilka de stalls infor och star emot frestelser, till 
exempel te, kaffe, tobak, alkohol eller andra droger. Hjalp dem att tanka ut svar 
pa olika argument som dessa: 

• "Prova det bara. En gang skadar inte." 

• "Alla andra gor det. Hang med nu!" 

• "Alla kandisar och filmstjarnor gor det." 

• "Det kanns sabra." 

3. Satt upp annonser (urklippta fran tidskrifter eller tidningar) for produkter som ar 
skadliga fbr kroppen. 

• Varfor har Herren varnat oss for manniskor som forsoker fa oss att anvanda 
sadant som ar fbrbjudet i visdomsordet (se L&F 89:4)? 

Paminn barnen om snaran du visade under den samlande aktiviteten. Jamfbr 
snaran med skadliga vanor sasom rokning eller alkoholkonsumtion. Lat barnen 
studera annonserna och observera vilka knep manniskor anvander for att 
fbrsoka fanga oss i Satans snaror. Exempelvis anvander annonsmakarna bilder 
av vackra manniskor som har roligt for att forsoka fa oss att tro att vi blir vackra 
och lyckliga genom att roka eller dricka alkohol. Vi blir inte lyckligare eller 
vackrare av det, men om vi borjar anvanda dessa produkter fangas vi i snaran 
och kan bli beroende av dem. 

Papeka att man inte annonserar om vissa saker, till exempel narkotika, men att 
manniskor som viii att vi ska kopa och anvanda det kan anvanda liknande 
argument som i annonserna. 

Forklara att manniskor som 8.r beroende av skadliga amnen som tobak, alkohol 
eller andra droger har svart att avsta fran dem, trots att de vet att dear skadliga 
for kroppen och anden. Om vi har vanner eller familjemedlemmar som behaver 
sluta anvanda dessa saker, kan vi be for dem, uppmuntra dem och vara ett gott 
exempel for dem. 
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4. Skriv pa tavlan upp nagra skriftstallen som ger konkreta rad om hur vi ska skota 
kroppen, till exempel: 

L&F 88:124 (sova tillrackligt) 

L&F 89:7 (inte dricka alkoholhaltiga drycker) 

L&F 89:8 (inte anvanda tobak) 

L&F 89:9 (inte dricka heta drycker sasom kaffe och te) 

L&F 89: 16 (ata sad och frukt) 

Ge barnen papper och penna och lat dem sla upp dessa skriftstallen. Lat dem 
gora upp var sin lista over saker de kan gora for att ta hand om kroppen. 
Uppmuntra dem att ta med sig listan hem som en paminnelse om att skota 
kroppen ordentligt. 

5. Sag att vi behaver anvanda gott omdome nar det galler att ta hand om kroppen 
(se L&F 59:20). /wen det som ar nyttigt kan vara skadligt om det forekommer 
for mycket. 

• Hur kan det vara skadligt for kroppen om vi motionerar for mycket? Sover for 
mycket? Ater for mycket av samma slags mat? 

Beratta for barnen att pa Joseph Smiths tid var det manga i Kirtland-omradet 
som funderade allvarligt over vad som var bra for kroppen och vad som inte var 
det. I narheten fanns det en grupp fran en annan religion som foljde en mycket 
strang diet och som inte at kott (se ingressen till L&F 49). 

Be nagot av barnen att lasa hogt ur Laran och forbunden 49: 18-19 vad Herren 
sade till Joseph Smith i mars 1831 om att ata kott. 

• Vilka ar nagra av skalen till att Herren satt djur pa jorden? (For att ge oss mat 
och klader; L&F 49:19.) Vad sager visdomsordet om att ata kott? (L&F 
89:12.) 

Sag till barnen att kott ar bra och godkant som foda, men att man ska ata det 
sparsamt och med visdom. 

6. Aterge en av foljande berattelser med egna ord: 

a. Anna Widtsoe, som tidigt omvandes till kyrkan, fick inte undervisning om 
visdomsordet forran hon hade varit medlem en tid. Hon drack inte alkohol, 
men hon drack kaffe och te, vilket var vanligt i det land dar hon foddes. Da 
Anna fick hora talas om visdomsordet, "tankte hon att hon skulle sluta dricka 
te och kaffe, men fann det svart. Da hon satt och sydde varje natt langt efter 
midnatt, piggade kaffet upp henne, tyckte hon. Etter en tva manader lang 
kamp kom hon en dag hem, efter att allvarligt ha funderat over visdomsordet, 
och hade bestamt sig. Hon stallde sig mitt i rummet och sade hogt: 'Aldrig 
mer. Ga bort, Satan!' och gick med snabba steg till skafferiet, tog fram 
paketen med kaffe och te och kastade demi elden. Fran den dagen drack 
hon aldrig mer te eller kaffe" ("'Get Behind Me, Satan"', i Leon R Harshorn, 
comp., Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, 2 vol. 
[Salt Lake City: Deseret Book Co, 1973-1975], 1 :255). 

b. I sin ungdom fick LeGrand Richards, som blev presiderande biskop for 
kyrkan och senare medlem av de tolv apostlarnas kvorum, en inbjudan av en 
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ung kvinna till middag och dans tillsammans med henne och nagra vanner. 
Han beskriver vad som hande vid middagen: 

"Nar vi narmade oss bordet, lade jag marke till att det fanns en flaska bl vid 
varje tallrik. Jag stannade tvart. Jag tittade pa bordet och sedan pa min 
bordsdam. Hon sade: 'Vad star pa? Ar du for god tor att dricka lite ol?' Jag 
var tvungen att fatta ett snabbt beslut, sa jag svarade: 'Jag formodar det, 
och jag trodde att du var det ocksa. Adjo ... ' Jag sprang uppfor trapporna 
snabbare an jag hade kommit ned. Jag kan inte erinra mig att jag sett den 
flickan mer. 

Ofta har jag tankt pa denna lilla erfarenhet och undrat om jag hade blivit 
kyrkans presiderande biskop ... om jag hade druckit den dar forsta flaskan bl. 
Om man aldrig tar den torsta olen eller den torsta drinken, behaver man 
aid rig bekymra sig over den andra. Samma sak ar det med ... att roka 
cigarretter" (Just to Illustrate [Salt Lake City: Bookcraft, 1961], s 298). 

7. Skriv pa olika papper upp namnet pa ett antal nyttiga fodoamnen (se till att du 
far med nagra av de saker som namns i L&F 89). Lat barnen valja var sitt 
papper och torsoka beskriva det fodoamne som namns utan att saga vad det 
heter. Lat de andra barnen forsoka gissa vilket todoamne det ar. 

8. Om barnen i klassen ar yngre, kan du anvanda dig av Beratte/ser ur Laran och 
forbunden, kapitel 31, om visdomsordet. 

Vittna tor barnen om vikten av att studera och skaffa sig kunskap, sarskilt att 
skaffa sig kunskap om det som var himmelske Fader och Jesus Kristus viii att vi 
ska gora. Beratta for barnen hur lydnad till visdomsordet ar en valsignelse i ditt liv. 
Uppmana barnen att nu bestamma sig for att lyda visdomsordet och att saga 
"nej" till allt skadligt som de kan frestas att anvanda. 

Foresla tor barnen att de studerar LB.ran och forbunden 89:4-14, 18-21 hemma 
som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Skildringar fran skrif
terna och historien 

Att ge barnen en onskan att gora uppoffringar for att bygga upp Guds rike. 

1 . Stud era under bon Laran och forbunden 88: 119-120; 95: 1-3, 8, 11-17; och 
den historiska skildringen i lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur 
du ska undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

3. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Papper och targkrita eller penna till varje barn. 
c. Bild 5-25, Templet i Kirtland (Evangeliet i bild 500.180; 62431 ). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Ge barnen var sitt papper och en targkrita eller penna. Be dem att rita ett tempel, 
och lat dem fa nagra minuter pa sig. Lat var och en visa sin teckning for de andra i 
klassen. 

Sag att det inte var sa svart att rita ett tempel eftersom de vet hur ett tempel ser 
ut. De har sett tempel eller bilder av tempel. Men da Joseph Smith befalldes att 
bygga ett tempel, hade han aldrig sett ett tempel eller ens en bild av ett. Herren 
uppenbarade i en syn planerna for templet i Kirtland for profeten Joseph. 

Undervisa barnen om byggandet av templet i Kirtland, som beskrivs i foljande 
historiska skildring (se sarskilda aktiviteter, nr 1) och de skriftstallen som namns 
under "Forberedelse". Visa bilden av templet i Kirtland vid ratt tilltalle. 

I december 1832 befallde Herren kyrkans medlemmar att bygga ett tempel i 
Kirtland i Ohio. De skulle "[bygga] ett hus for bon, for fasta, for tro, for lardom, for 
harlighet, for ordning, ja, ett Guds hus" (L&F 88:119). 

De heliga var mycket fattiga och de visste att templet skulle kosta mycket pengar, 
sa de borjade inte bygga med en gang. Sex manader senare hade de fortfarande 
inte borjat bygga templet. I juni 1833 uppenbarade Herren for Joseph Smith att 
han var missnojd med de heliga for att de inte hade borjat bygga hans hus. 
Herren sade att de heliga hade begatt "en svar synd" genom att inte lyda detta 
bud (L&F 95:3). Kyrkans medlemmar omvande sig, och fyra dagar senare borjade 
mannen frakta sten och grava draneringsdiken som forberedelse for att bygga 
tempi et. 

Joseph Smith fragade nagra av de andra ledarna i kyrkan hur de trodde att 
templet skulle byggas. Nagra sade att det skulle byggas i timmer, men andra sade 
att det skulle byggas av brador. Joseph sade: "Broder! Ska vi bygga ett hus at var 
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Gud, av timmer? Nej, jag har en battre plan. Jag har en plan for Herrens hus, 
given av honom sjalv. Och snart ska ni fa se skillnaden mellan vara tankegangar 
och hans uppfattning om saker och ting" (se Lucy Mack Smith, History of Joseph 
Smith, s 230). Planerna for templet i Kirtland visades forst for kyrkans forsta 
presidentskap - Joseph Smith, Sidney Rigdon och Frederick G Williams - i en 
syn. Frederick G Williams berattade att Herren befallde Joseph att samla sina 
radgivare, sa skulle Herren visa dem hur de skulle bygga temp let (se L&F 95: 14). 

De tre mannen knabojde i bon, och fick i en syn se templet. Forst sag de utsidan, 
och sedan tycktes byggnaden passera som ovanfor dem och de sag insidan. 
Frederick G Williams sade att nar templet var klart sag det ut exakt som det hade 
gjort i synen. Under byggandet av templet forsokte nagon fa Joseph Smith att 
andra dess utseende litet, men Joseph insisterade pa att templet skulle byggas 
precis sa som det sag ut i synen. 

Templet i Kirtland sag inte ut exakt som dagens tempel, dar familjer beseglas for 
tid och all evighet och arbete utfors for de doda. Det var mera som ett speciellt 
moteshus dar de heliga holl sina kyrkomoten. Herren talade om exakt hur start de 
skulle bygga templet (L&F 95: 15). Det var 33,5 meter hogt fran grunden till tornet. 
Det var byggt av sten, och vaggarna var utvandigt tackta med puts. lnvandigt 
fanns det pa bottenvaningen tre bankrader pa olika niva med tre talarstolar 
vardera pa bade ostra och vastra sidan. Raderna vid ena anden av salen var 
melkisedekska prastadomets talarstolar, och raderna vid andra anden var aronska 
prastadomets talarstolar. Bankarna i salen var vandbara sa att forsamlingen kunde 
sitta at bada hallen. 

Eftersom kyrkans medlemmar var sa fattiga, maste de offra mycket for att kunna 
bygga templet i Kirtland. Nastan alla man som kunde arbeta och som inte var ute 
pa mission hjalpte till med att bygga templet. Joseph Smith var forman i 
stenbrottet dar man hogg ut stenarna till vaggarna. Pa lordagarna fraktade de 
man som hade hastar och vagnar sten fran stenbrottet till tempelplatsen sa att 
stenhuggarna skulle ha tillrackligt med sten att arbeta med under veckan. 

Under Emma Smiths ledning sydde kvinnorna i Kirtland klader at mannen som 
arbetade pa templet. Kvinnorna gjorde ocksa mattor och forhangen av grovt vitt 
linnetyg. Forhangena hangdes fran taket i templet och kunde anvandas for att 
dela av de stora rummen pa fbrsta och andra vaningarna i mindre rum. De 
hangdes ocksa ovanfor talarstolarna fbr att ge avskildhet nar det behovdes. 

Manga arbetade pa templet varje dag. Pa grund av att de gav alla pengar de 
kunde avvara till byggandet av templet, hade de ibland inte sarskilt mycket mat 
eller fina klader att ha pa sig. Daniel Tyler berattade: 

"Hur ofta har jag inte sett dessa odmjuka, trogna Herrens tjanare, efter att ha 
arbetat hela dagen i stenbrottet eller pa byggnaden, da murarna uppfbrdes -
trotta och matta, men med glada anleten - atervanda till sina hem med nagra 
pund grovmalet majsmjol som nagon gett dem. I de fall da man inte hade en ko 
som kunde ge lite mjolk, var majsmjolet ibland det enda de och deras familjer 
hade att leva pa i flera dagar. Nar man fick lite vetemjol, smor eller kott, var det 
rena lyxen. lbland var det nagon som gav dem sirap, men oftast var det sa att de 
maste soka arbete nagon annanstans for att fa nagra liter, och sedan aterta 
arbetet pa templet" (se Karl Ricks Anderson, Joseph Smith's Kirtland: Eyewitness 
Accounts, s 1 61 ) . 



Diskussions- och 
tillampningsfragor 

Lektion 25 

Kyrkans ledare och medlemmar bad om hjalp att kunna bygga klart templet. Ett 
satt pa v1lket Herren besvarade deras boner var att sanda nagra rika medlemmar 
till Kirtland. Dessa medlemmar hade tillrackligt med pengar for att betala tillbaka 
vad kyrkans medlemmar var skyldiga ban ken, sa att inte banken tog over agandet 
av templet. 

Kyrkans medlemmar maste skydda templet mot pobeln som forsokte forstbra det. 
En del man fick mycket lite somn darfor att de arbetade pa templet under dagen 
och satt uppe och vaktade templet med sina gevar pa natten. Pobeln hotade 
ocksa profeten och andra ledare i kyrkan till livet. Oliver Huntington, Joseph 
Smiths liwakt, berattade om en handelse: 

"Under en period da Joseph Smith skyddades dag och natt av sina broder mot 
pobelvaldet ... var han i ett timmerhus pa kvallen. Flera av broderna talade 
sinsemellan om vilka som skulle sta vakt den natten. 

Joseph horde en liten pojke be i rummet intill. Pojken bad fbr profeten, att han 
skulle vara saker och trygg for sina fiender, pobeln, den natten. 

Nar pojken hade bett fardigt, vande sig Joseph till sina broder och uppmanade 
dem alla att ga och lagga sig och vila den natten, ty Gud hade hort och skulle 
besvara pojkens bon. Alla gick till sangs och sov tryggt och ostort hela natten" (se 
Anderson, s 165). 

Medlemmarna i kyrkan samlade ihop sonderslaget porslin och glas som skulle 
blandas med putsen sa att templet skulle bli vackrare. Nar templet var fardigt, 
gnistrade putsen pa templet da solen lyste pa det. 

Herren befallde de heliga att bygga templet i Kirtland darfor att han behovde en 
plats dit han och himmelska sandebud kunde komma och aterstalla nodvandiga 
prastadomsnycklar. De heliga behovde ocksa en plats dar de kunde samlas och 
motta undervisning av sina ledare. Att bygga templet i Kirtland var en stor uppgift, 
men medlemmarna arbetade hart och hade tro pa att Herren skulle hjalpa dem att 
gora vad han befallt dem att gora. I mars 1836 var templet fardigt fbr invigning. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Vilken slags byggnad befallde Herren de heliga att bygga? Lat barnen folja med 
i sin a skrifter da en av dem laser LB.ran och forbunden 88: 119. Varfor ar det 
viktigt att Herrens hus ar allt detta? Vad kan vi gora fbr att vara hem ska bli sa? 
(Se sarskilda aktiviteter, nr 2.) 

• Varfor var Herren missnojd med de heliga i juni 1833? (L&F 95:3.) Varfor 
vantade de heliga med att borja bygga templet? Har ni vantat med att gora 
nagot ni visste att ni borde gora pa grund av att ni var radda eller inte visste hur 
ni skulle gora det? Lat barnen beratta om ett sadant tillfalle. Vad lovade Herren 
de heliga om de holl detta bud? (L&F 95:11.) Vad sade han skulle handa om de 
inte holl hans bud? (L&F 95:12.) Vad lovar Herren oss om vi haller hans bud? 
Vad hander om vi inte haller hans bud? 

• Vern gav planerna for templet? (L&F 95:13-14.) Hur fick kyrkans medlemmar 
kannedom om dessa planer? Vilka sag planerna i en syn? 

• Vilka var andamalen med templet i Kirtland? (L&F 95:16-17.) Vilka ar andamalen 
med templen i dag? 
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aktiviteter 

• Vilka uppoffringar gjorde de heliga for att kunna bygga templet i Kirtland? Vilka 
uppoffringar har ni gjort for kyrkan? Vilka uppoffringar kan ni bli ombedda att 
gora i framtiden for att bygga upp Guds rike? (Se sarskilda aktiviteter, nr 3 och 
4.) 

• Hur tror ni att de heliga kande sig nar de sag templet i Kirtland sta fardigt? Hur 
kanns det nar man gor en uppoffring for att kunna gora nagot man blir ombedd 
att gora? 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Ta med saker som far representera det som namns i den historiska skildringen, 
till exempel en sten, vitt tyg som far vara forhangen, porslin eller glas, en nal, 
majsmjol, leksakspengar (eller sma mynt) och en klocka (som representerar den 
tid man anvande for att bygga templet). 

Be i borjan av lektionen barnen att valja var sin sak. Nar du under den historiska 
skildringen namner en sak, later du barnet som har den lagga den pa bordet 
eller golvet. Nar du ar klar med den historiska skildringen, talar du om pa vilket 
satt varje sak representerar nagot som de heliga offrade for att bygga templet. 

2. Skriv varje beskrivande fras fran Laran och forbunden 88:119 ("ett hus for bon", 
"ett hus for fasta", och sa vidare) pa ett separat papper, och lagg papperen i en 
ask. 

Lat varje barn (eller par barn, om klassen ar stor) valja minst ett papper fran 
asken. Las eller be nagot av barnen att lasa Laran och forbunden 88: 119 hogt, 
och lat barnen satta upp fraserna i ordning allteftersom skriftstallet lases upp. 
Be den (eller de) som valt respektive papper foresla ett satt pa vilket barn kan 
bidra till ett sadant hem som beskrivs. (Till exempel: "Jag kan gora vart hem till 
ett hus for bon genom att vordnadsfullt delta i personliga boner och 
familjeboner" eller "Jag kan gora vart hem till ett hus for ordning genom att 
lagga mina klader och mina leksaker dar de ska vara.") Lat sedan de andra 
barnen komma med ytterligare forslag. 

Uppmuntra barnen att valja en eller ett par saker att arbeta pa under veckan for 
att gora sitt hem mer likt Herrens hus. 

3. Texta varje bokstav i ordet uppoffring pa separata papper. Blanda bokstaverna 
och lat barnen lagga demi ratt ordning. 

• Vilka uppoffringar gjorde de heliga i Kirtland for att kunna bygga templet? 

• Vilka uppoffringar har ni sett medlemmar i kyrkan gora i dag for att kunna 
besoka templet? 

Beratta om nagon du kanner som har gjort uppoffringar for att kunna besoka 
templet, eller beratta med egna ord foljande berattelse atergiven av aldste 
Claudio RM Costa i de sjuttios andra kvorum: 

"En man jag matte bodde mycket enkelt i ett litet samhalle mitt i Amazonas. 
Etter att ha dopts kunde han knappt vanta pa att ett ar skulle ga sa att han fick 
ta sin hustru och sina barn till templet. Templet i Sao Paolo ligger mycket langt 
fran Amazonas. Det tar vanligtvis fyra dagar med bat och fyra dagar med buss 



Avslutning 

Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 25 

att komma till templet - omkring en veckas resa. Denne man var 
mobelsnickare. Hur kunde han spara ihop tillrackligt med pengar for att betala 
for sig sjalv, sin hustru och sina barn? Fastan han arbetade hart i manga 
manader, tjanade han ihop mycket lite pengar. 

Nar det var dags att aka till templet, salde han alla mobler, redskap och verktyg 
- till och med sin elektriska sag och sitt enda transportmedel, en motorcykel 
- allt han agde, och akte till templet med sin hustru och sina barn. Resan till 
Sao Paulo tog atta dagar. Efter att ha tillbringat fyra underbara dagar i templet 
och utfort Herrens arbete, reste familjen ytterligare sju dagar innan de var 
hemma. Men de kom tillbaka hem lyckliga, med en kansla att deras svarigheter 
och besvar inte var nagonting i jamforelse med den stora lycka och de 
valsignelser de erfarit i Herrens hus" (Ovarderliga principer for framgang, 
Nordstjarnan, jan 1995, s 25). 

4. Skriv pa kort eller sma papperslappar nagra saker som barnen kan behova 
gora uppoffringar for att kunna gora, exempelvis ga i kyrkan, fasta, betala 
tionde, utfora tjanandeprojekt eller verka som missionarer. Gor minst ett kort for 
varje barn i klassen. 

Lat barnen valja var sitt kort, lasa upp det for klassen och namna ett eller tva 
satt pa vilka denna handling kan krava att man gor uppoffringar. Hjalp sedan 
alla barnen att komma pa hur de kan bli valsignade genom att gora uppoffringar 
for att utfora det som Herren har sagt. 

5. Ta med tva identiska uppsattningar klossar (eller papper klippt som klossar) 
som kan anvandas for att uppfora en liten byggnad. Dela upp barnen i tva 
grupper, och lat dem sitta sa att medlemmarna i varje grupp inte kan se vad 
den andra gruppen gbr. Lat en grupp "bygga" ett tempel med sina klossar, och 
lat dem sedan ge instruktioner till den andra gruppen om hur de ska bygga ett 
precis likadant tempel. Lat den andra gruppen fbrsbka bygga ett precis likadant 
tempel genom att lyssna pa instruktionerna, utan att titta pa den fbrsta 
gruppens tempel. (Du kan behova satta en tidsgrans for denna aktivitet.) 

Nar den andra gruppen ar klar, far de titta pa den forsta gruppens tempel och 
gora eventuella andringar sa att deras blir precis likadant. Betona for barnen att 
Joseph Smith inte bara fick muntliga anvisningar om hur de skulle bygga 
templet i Kirtland, utan han fick ocksa se templet i en syn, sa han visste exakt 
hur det skulle byggas. 

6. Sjung eller las texten till "Jag langtar sa till templet" (Barnens sangbok, s 99). 

Bar vittnesbord om att nar vigor vad Herren befaller oss, aven om det kraver 
stora uppoffringar, hjalper och valsignar han oss. 

Foresla for barnen att de studerar LB.ran och fbrbunden 88: 119 och 95: 11-12 
hemma som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Templet i Kirtland invigs Le kt ion 

26 
Mal 

Forberedelse 

LektionsfOrslag 

Samlande aktivitet 

Att fa barnen att forsta att prastadomsnycklar som ger myndighet att utfora 
missionsarbete och tempelarbete atergavs i templet i Kirtland. 

1. Studera under bbn LB.ran och forbunden 109: 1-16 (en del av invigningsbonen 
som uppsandes i templet i Kirtland); Laran och forbunden 11 O och den 
historiska skildringen i lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du 
ska undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Resten av LB.ran och forbunden 109 och Evange/iets principer 
(31110 180), lektion 14. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Ett antal nycklar i olika storlekar och former (om du inte kan ordna riktiga 

nycklar kan du i forvag rita ett antal nycklar pa skrivtavlan). 
c. Bild 5-15, Johannes doparen forlanar aronska prastadomet (Evangeliet i bild 

407 .180; 62013); bild 5-16, Melkisedekska prastadomets aterstallelse 
(Evangeliet i b1ld 408.180; 62371 ); bild 5-25, Templet i Kirtland (Evangeliet i 
bild 500.180; 62431 ). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbbn. 

Visa nycklarna (eller peka pa dem pa skrivtavlan). 

• Varfor anvander vi nycklar? Hur anvander vi dem? 

• Vad tror ni man kan oppna med de har nycklarna? 

• Vad skulle handa om vi forlorade en nyckel till nagot som var last? 

Beratta att prastadbmets nycklar ar mycket betydelsefulla i kyrkan, men att de inte 
ar som de nycklar du visat. Dear inte gjorda av metall och man kan inte halla dem 
i handen eller lagga demi fickan. Nar vi talar om prastadomets nycklar, menar vi 
makten och myndigheten, given till profeten och andra prastadomsledare genom 
handpalaggning, att leda Guds verk pa jorden. Kyrkans president har alla 
prastadomets nycklar, och andra prastadomsledare har nagra av dem. En 
prastadomsbarare kan bara utfora en prastadomsforordning efter bemyndigande 
av dem som har vederborliga prastadomsnycklar. Exempelvis maste en far, innan 
han kan dopa sitt barn, fa t1llstand av biskopen. 

Pam inn barnen om att prastadomet inte fanns pa jorden under avfallets tid. 
Prastadomet och nycklarna att leda anvandandet av prastadomets makt behovde 
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aterstallas sa att kyrkan kunde aterupprattas och kyrkans medlemmar fa alla 
evangeliets valsignelser. 

• Vern aterstallde aronska prastadomet till Joseph Smith? (Visa bilden av 
Johannes doparen da han aterstaller aronska prastadomet.) 

• Vilka aterstallde melkisedekska prastadomet till Joseph Smith? (Petrus, Jakob 
och Johannes; visa bilden av melkisedekska prastadomets aterstallelse.) 

Forklara att en av anledningarna till att templet i Kirtland byggdes var att bereda 
en plats dit Herren och hans tjanare kunde komma och aterge ytterligare nycklar 
till prastadomsauktoriteten. 

Undervisa barnen om invigningen av templet i Kirtland och de syner som gavs i 
templet en vecka senare, som beskrivs i foljande historiska skildring och de 
skriftstallen som namns under "Forberedelse". Visa bilden av templet i Kirtland vid 
ratt tillfalle. 

Du kan fran fOregaende lektion behova repetera vilka uppoffringar de heliga gjorde 
fOr att kunna bygga templet. Sag till barnen att templet i Kirtland inte var avsett fOr 
de fOrordningar vi nu utfor i templen. Det fanns ingen dopfunt dar man kunde 
utfora dop for de doda och inga altare fOr tempelbeseglingar. Det var snarare en 
helig plats dit himmelska varelser kunde komma och aterstalla prastadomsnycklar 
och ett moteshus dar de heliga kunde samlas fOr att dyrka Gud och Iara sig 
evangeliet. 

Sondagen den 27 mars 1836 invigdes templet i Kirtland at Herren. Att det 
invigdes betyder att kyrkans ledare uppsande en speciell bon i vilken de bad 
Herren att godta och valsigna templet och alla dem som skulle komma in i det. 
Hundratals heliga kom till Kirtland till invigningen. En del fardades lang vag for att 
kunna vara med. Det fanns nastan tusen sittplatser inne i templet, men manga fler 
ville vara med pa invigningen. Profeten uppmanade dem som inte fick nagon 
sittplats i templet att halla ett separat mote i skolhuset bredvid, och 
nastkommande torsdag upprepades invigningen sa att dessa ocksa kunde hora 
den. 

Forutom invigningsbonen innefattade den sju timmar langa invigningen 
psalmsang, vittnesbord, sakramentsutdelning, en tva och en halv timme lang 
predikan av Sidney Rigdon och en hogtidlig forsamling dar Joseph Smith och 
andra ledare i kyrkan inrostades. 

Profeten Joseph Smith laste invigningsbonen, vilken hade getts till honom i en 
uppenbarelse. Denna bon finns nedtecknad i LB.ran och fOrbunden I 09. I bonen 
tackade profeten var himmelske Fader for de valsignelser han hade gett kyrkans 
medlemmar. Joseph bad att templet skulle bli en plats fOr bon, fasta, tro, lardom, 
harlighet och ordning (se L&F I 09:8, 16) och att de som kom till templet skulle 
tillvaxa i tro och vishet (se L&F I 09: 14-15). Han bad Herren att motta templet och 
gora det till en helig plats (se L&F I 09:4, 12-13). Etter bonen sjong koren "Den 
himmelska elden" (Psa/mer, nr 2), som hade skrivits av William W Phelps fOr 
invigningen av templet. Forsamlingen tog sedan sakramentet och avslutade motet 
med det heliga hosiannaropet: De lyfte handerna ovanfOr huvudet och ropade tre 
ganger: "Hosianna, hosianna, hosianna till Gud och Lammet, amen, amen, ja 
amen." 



Diskussions- och 
t1llampningsfragor 

Lektion 26 

Tempel invigs i dag efter samma monster som invigningen av templet i Kirtland. 
Profeten (eller nagon han utser) haller invigningsbonen, "Den himmelska elden" 
sjungs och hela forsamlingen ropar hosianna. 

Dagen da templet i Kirtland invigdes, valsignade Herren de heliga fbr deras 
uppoffringar under byggandet av templet. Alla narvarande kande en himmelsk 
gladje. Manga sag anglar eller horde anglar sjunga och andra sag syner, 
profeterade eller talade tungomal. Flera sag en himmelsk budbarare, som Joseph 
Smith sade var aposteln Petrus, i templet. Han var ifbrd en lang mantel och 
sandaler och satt nara profetens far. 

De minsta barnen fick inte komma till invigningen av templet. En syster som hade 
fardats lang vag fbr att komma till invigningen gick med sitt sex veckor gamla barn 
till Joseph Smith d a, patriarken. Hon var mycket bekymrad eftersom hon inte 
visste nagon som kunde ta hand om hennes barn, men hon kunde inte sta ut 
med tanken att missa invigningen. Patriarken Smith sade till henne att ta med sig 
barnet och lovade henne att barnet inte skulle stbra motet. Hans lofte visade sig 
vara sant: Barnet var tyst hela tiden, trots att invigningsmotet var mycket langt. 

Samma kvall halls ett prastadomsmote. Drygt fyra hundra man var narvarande. I 
invigningsbonen tidigare pa dagen hade Joseph Smith bett att templet skulle vara 
fyllt "sasom med en maktig susande vind" (L&F I 09:37) fbr att visa att var 
himmelske Fader och Jesus Kristus var nojda med templet. Detta hande pa 
prastadomsmotet. Profeten berattade: 

"Ett ljud som av en vinande kraftig vind hordes vilket fyllde templet och hela 
fbrsamlingen reste sig pa samma gang, driven av en osynlig makt. Manga borjade 
tala tungomal och profetera, andra sag harliga syner och jag sag att templet var 
fyllt av anglar vilket jag tillkannagav for fbrsamlingen. Folket i grannskapet kom 
springande (de horde ett ovanligt ljud i templet och sag ett klart ljus som en 
eldpelare over det) och fbrvanades over det som agde rum. Detta fortsatte tills 
motet avslutades klockan elva pa kvallen" (History of the Church, 2:428). 

En vecka senare, efter ett sondagseftermiddagsmote, gick Joseph Smith och 
Oliver Cowdery in i templet och sankte fbrhangena runt melkisedekska 
prastadomets talarstolar sa att de kunde be ostbrt. Medan de bad sag de en 
underbar syn (se L&F 110). De sag Fralsaren, som kom for att godkanna templet. 
De sag ocksa de gamla profeterna Moses, Elias och Elia, som kom fbr att ge 
Joseph och Oliver prastadomsnycklar som gav dem myndighet att utfbra 
missionsarbete och tempelarbete. Varje medlem i kyrkan i dag har valsignats som 
en foljd av att prastadomsnycklarna atergavs i temp let i Kirtland. 

Etter dessa heliga handelser fortsatte templet i Kirtland att vara en motesplats for 
de heliga tills de tvingades att lamna Ohio. 

Studera fbljande fragor och skriftstallen da du fbrbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att fbrsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Varfor byggde de heliga templet i Kirtland? (L&F I 09:2-3, 5, 14-15.) Hur skilde 
sig templet i Kirtland fran de tempel vi har i dag? 

• Vilket slags hus skulle templet i Kirtland vara? (L&F I 09: 16.) Sag att tempi et 
skulle vara en helig plats dar de heliga genom gudsdyrkan kunde komma 
narmare var himmelske Fader och Jesus Kristus. 
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• Hur tick de heliga se att var himmelske Fader och Jesus Kristus var nbjda med 
templet i Kirtland? Hur vittnar den Helige Anden om viktiga saker for oss? 
Betona att de handelser som agde rum pa invigningsdagen i sanning var 
mirakulbsa. Vanligtvis talar den Helige Anden om viktiga saker for oss genom 
att ge oss en varm, god kansla. 

• Vern visade sig fbrst i templet i Kirtland fbr Joseph Smith och Oliver Cowdery? 
(L&F 110:2.) Hur sag Fralsaren ut? (L&F 110:3.) Vad berattade han for Joseph 
och Oliver om templet i Kirtland? (L&F 110: 7 .) Vilka fler uppenbarade sig for 
Joseph och Oliveri templet den dagen? (110: 11-13.) 

• Vilka prastadbmsnycklar gav Moses till Joseph Smith och Oliver Cowdery? (L&F 
110: 11 .) Fbrklara att dessa nycklar ger profeten myndighet att sanda ut 
missionarer att predika evangeliet i hela varlden. Varfbr ar det viktigt att kyrkan 
sander ut missionarer over hela varlden? 

• Vilka valsignelser atnjuter vi som medlemmar i kyrkan som andra behaver ha? 
(Se sarskilda aktiviteter, nr 1 .) Hur kan vi hjalpa andra att fa kunskap om 
evangeliet och de valsignelser det ger? 

• Vilka prastadbmsnycklar atergav Elia? (L&F 110: 13-16.) Fbrklara att dessa 
nycklar kallas nycklarna till beseglingsmakten. De ger profeten (och andra som 
han utser) myndighet att i templet utfbra alla de forordningar som gbr det mbjligt 
for bade levande och dbda att beseglas till varandra som man och hustru och 
som familj. Hur kan ni och era familjer bli valsignade till fbljd av templets 
fbrordningar? (Se sarskilda aktiviteter, nr 1.) Hjalp barnen forsta att alla barn 
som fods efter det att deras fbraldrar vigts eller beseglats i templet automatiskt 
ar beseglade till sina foraldrar. Vi sager att de ar fodda inom fbrbundet. Barn 
som inte ar fodda inom forbundet kan beseglas till sina foraldrar i templet. 

• Hur valsignades de heliga for de uppoffringar de gjorde for att kunna bygga 
templet i Kirtland? Hur valsignas vi i dag till foljd av det som agde rum i templet i 
Kirtland? 

Du kan anvanda en eller flera av fbljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Hjalp barnen att forsta sitt ansvar som medlemmar i kyrkan att predika 
evangeliet och delta i templets forordningar genom att gbra var sin kopia av 
arbetsbladet i slutet av lektionen. Ge barnen var sin penna och lat dem fylla i 
bladet. (Om det inte gar att gbra kopior till alla barn, kan du skriva av 
arbetsbladet pa skrivtavlan och lata barnen fylla i uppgifterna tillsammans.) 
Diskutera svaren i klassen. (Svar: 1-evangeliet; 2-templets; 3-beseglad; 4-fbr 
evigt; 5-tempeltjanst; 6-evigheten.) 

2. Lat barnen genomfora foljande lasteater sa att de fbrstar vilka nycklar som 
atergavs i templet i Kirtland. Manuset ar skrivet for atta deltagare (Moses, Elias, 
Elia, Joseph Smith och fyra namnlbsa talare). Dela upp eller sla ihop rollerna 
alltefter behov for det antal barn du har i din klass. Om du viii kan du gbra 
namnskyltar till barnen. Lat dem lasa sina repliker i ordning (gbr garna kopior av 
manuset). 
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Talare 1: I templet i Kirtland atergav forntida profeter prastadomsnycklar 
till Joseph Smith och Oliver Cowdery. 

Talare 2: Dessa nycklar ger kyrkans ledare makt och myndighet att leda 
missionsarbetet och tempelarbetet. 

Moses: Jag heter Moses. Jag ar en Guds profet. 

Talare 3: Moses foddes i Egypten och uppfostrades av Faraos dotter. 

Talare 4: En dag da Moses vaktade far, talade Gud till honom ur en 
brinnande buske. 

Moses: Gud befallde mig att samla Israels barn i Egypten och fora 
dem till det forlovade landet. 

Joseph Smith: Jag ar Joseph Smith. Moses uppenbarade sig for Oliver 
Cowdery och mig i templet i Kirtland. Han gav oss de 
prastadomsnycklar han hade att insamla Israel. 

Talare 1: Pa grund av att nycklarna till Israels insamling atergavs, 
samlas i dag miljontals manniskor i varlden till kyrkan av 
missionarerna. 

Talare 2: Abraham var ocksa en profet. Gud lovade Abraham att 
genom hans barn skulle alla jordens nationer bli valsignade 
med evangeliet och prastadomet. Gud gav Abraham och 
hans barn ansvaret att ge evangeliets valsignelser till hela 
varlden. 

Talare 3: Abraham hade en son som hette Isak. Isak hade en son som 
hette Jakob. Jakob hade tolv soner, vilkas familjer blev Israels 
tolv stammar. Varje medlem i kyrkan tillhor en av Israels 
st am mar. 

Talare 4: Som medlemmar av Abrahams familj viii vi hjalpa alla pa 
jorden att bli dopta och beseglade i templet. Dakan vi, om vi 
ar trofasta, leva for evigt tillsammans med vara rattfardiga 
familjemedlemmar och med var himmelske Fader och Jesus 
Kristus. 

Joseph Smith: Elias uppenbarade sig i templet i Kirtland och gav Oliver och 
mig nycklarna till Abrahams valsignelser. 

Talare 1: Nu nar manniskor blir medlemmar i kyrkan, kan de fa samma 
evangeliets valsignelser som Abraham fick. 

Elia: Jag heter Elia. Jag ar profet. Jag bodde i Israel pa Gamla 
testamentets tid. 

Talare 2: Gud sade till Elia att allt han beseglade pa jorden ocksa skulle 
vara beseglat i himlen. 

Elia: Jag var den siste profeten pa jorden som innehade nycklarna 
till beseglingsmakten inom melkisedekska prastadomet fore 
Jesu Kristi tid. 

Talare 3: Med beseglingsmakten kan man och kvinna forenas som man 
och hustru, och familjer kan beseglas till varandra for detta liv 
och for evigheten i heliga tempel. 
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Joseph Smith: Elia atergav prastadbmsnycklarna till beseglingsmakten till 
Oliver och mig i templet i Kirtland. 

Talare 4: Tack vare att dessa nycklar atergavs kan ratttardiga familjer 
leva tillsammans fbr evigt. 

3. Etter godkannande fran Primars president ber du en familj som nyligen 
beseglats att komma till lektionen och i 3-5 minuter beratta fbr barnen om hur 
de beredde sig fbr att besbka templet och hur det kandes nar de var beseglade 
som familj. 

4. Beratta om ett tilltalle da du varit med vid en tempelinvigning eller besokt 
templet. (Etter godkannande fran Primars president kan du be nagon i 
forsamlingen eller grenen som varit narvarande vid en tempelinvigning att tala 
med barnen om denna upplevelse.) Lat barnen beratta om erfarenheter de haft 
av templet. 

Aterge garna fbljande som Sylvia Cutler Webb upplevde. Hon var som ung 
flicka narvarande vid invigningen av templet i Kirtland: 

"Ett av mina tidigaste minnen var invigningen av templet i [Kirtland]. Min far lyfte 
upp oss i knat och berattade for oss varfbr vi skulle ga dit och vad det innebar 
att inviga ett Guds hus. Och fastan jag var sa ung da, minns jag tydligt denna 
handelse. Jag kan efter alla dessa ar blicka tillbaka och se, liksom jag da sag 
profeten Joseph sta med handerna lyfta mot himlen, ansiktet var askgratt, och 
med tarar rinnande nedfbr kinderna da han talade denna minnesvarda dag. 
Nastan alla tycktes vara i tarar. Det var sa fullt i huset att de fiesta barn satt i de 
vuxnas knan. Min syster satt i fars kna, jag pa min mors. Jag kan till och med 
komma ihag klanningarna vi hade pa oss. Mitt sinne var fbr ungt da for att jag 
skulle kunna forsta den fulla innebbrden av det hela, men med tidens gang 
fbrstod jag det mer och mer, och jag ar mycket tacksam att jag fick formanen 
att vara dar" (se Karl Ricks Anderson, Joseph Smith's Kirtland: Eyewitness 
Accounts [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1989], s 182-183). 

5. Sjung eller las texten till "Den himmelska elden" (Psalmer, nr 2) eller "Familjer 
kan vara tillsammans for evigt" (Barnens sangbok, s 98). 

Uttryck tacksamhet over att var himmelske Fader har aterstallt 
prastadbmsnycklarna till missionsarbete och beseglande forordningar till jorden. 
Hjalp barnen att forsta att pa grund av de handelser som agde rum i templet i 
Kirtland, kan de och deras familjer vara medlemmar i kyrkan och ha mojligheten 
att beseglas till varandra som familj. Uttryck garna hur det kanns att vara medlem i 
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och veta att din familj ar beseglad eller 
kan beseglas till dig for evigheten. 

Foresla fbr barnen att de studerar Laran och fbrbunden 11 O hemma som 
repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hem ma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Nycklar atergavs 
i templet i 
Kirtland 

Fyll i tomrummen nedan med ett av foljande ord eller fraser: templets, evigheten, 
evangeliet, beseglad, for evigt, tempeltjanst. 

Nar jag delar med mig av (1) ______ till andra, kan andra fa kunskap om 

kyrkan, bli dopta och ta emot (2) ______ forordningar. 

Om jag ar (3) ______ till min man eller hustru i templet, da kan min familj vara 

tillsammans (4) ______ - om vi ar trofasta. 

Nar jag utfor (5) ______ for dem som har dott, da kan de beseglas till sina 

familjer for (6) _____ _ 
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Jackson County 

Lektion 

27 
Mal 

Forberedelse 

LektionsfOrslag 

Samlande aktivitet 

Alternativ 
samlande aktivitet 

Att fa barnen att fbrsta att aven om vi far problem och prbvningar, blir vi 
valsignade om vi ar lydiga och haller ut intill anden. 

1. Studera under bbn Laran och fbrbunden 82:10 och 57:1-6; de historiska 
sk1ldringarna i lektionen och Laran och fbrbunden 97:1-2; 98: 1-6, 11-14, 22-
27; 101 :1-9. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen 
om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se "Lektionsfbrberedelser", 
s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Ether 13: 1-8; Laran och fbrbunden 45:64-67; 90:34 och 
Evangeliets principer (31110.180), lektion 41. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Ova pa experimentet med den kemiska reaktionen i den samlande aktiviteten. 
Ta med dig bikarbonat, vinager, olika matt och tva bppna behallare som ar 
tillrackligt stora for experimentet. Om du valjer att gbra den alternativa 
aktiviteten tar du istallet med dig var sin penna och kopia av fbljande budskap 
till barnen: 

Gu da rofb rande rlig. Hank omme rail tid at tvals igna os somv ilyde rho nom. 

5. Material: 
a. Laran och fbrbunden till varje barn. 
b. Bild 5-26, Mormonerna drivs ut ur Missouri. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbbn. 

Stall tva bppna, tomma behallare pa ett bard. I den ena skapar du en kemisk 
reaktion genom att blanda en tesked bikarbonat med tva matskedar vinager (om 
du inte far tag i det kan du valja den alternativa aktiviteten nedan). Be nagot av 
barnen att prbva samma experiment i den andra behallaren. Observera att den 
kemiska reaktionen blev densamma bada gangerna. Da vinager och bikarbonat 
blandas, blir det alltid exakt samma reaktion varje gang. Denna reaktion ar 
ofbranderlig. Be barnen att definiera ordet oforanderlig (som aldrig undergar 
fbrand ri ngar). 

Sag att var Fader i himlen ar ofbranderlig. Nar han ger ett lbfte, kan vi lita pa att 
han haller det. Be nagot av barnen att lasa Laran och fbrbunden 82:1 O hbgt. 
Fbrklara att oavsett vllka prbvningar och problem vi mbter kommer vi, om vi ar 
trofasta och lydiga, till slut att fa de utlovade valsignelserna. 

Ge barnen var sin penna och kopia av budskapet. Tala om att bokstaverna i 
budskapet star i ratt ordning, men att mellanrummen mellan orden inte ar pa ratt 
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stallen. Be barnen att undersoka budskapet och satta ett streck dar varje 
mellanrum ska vara. De ska inte avsloja budskapet fbrran alla fatten chans att bli 
klara. 

Be nagot av barnen att lasa det ratta budskapet hbgt ("Gud ar oforanderlig. Han 
kommer alltid att valsigna oss om vi lyder honom"). Be barnen att definiera ordet 
oforanderlig (som aldrig undergar forandringar). 

Sag att var Fader i himlen ar oforanderlig. Nar hanger ett lbfte, kan vi lita pa att 
han haller det. Be nagot av barnen att lasa Laran och forbunden 82:10 hbgt. 
Fbrklara att oavsett vilka prbvningar och problem vi mater kommer vi, om vi ar 
trofasta och lydiga, till slut att fa de utlovade valsignelserna. 

Betona vikten av att standigt lyda Guds bud da du undervisar barnen om det Nya 
Jerusalem (Sion), den forfbljelse de heliga utsattes for i Jackson County i Missouri 
och den slutliga utdrivningen av de heliga ur omradet, som beskrivs i foljande 
historiska skildringar och de skriftstallen som namns under "Fbrberedelse". Visa 
bilderna vid ratt tillfallen. 

Platsen for Sion uppenbaras och marken invigs 

Profeterna i Mormons bok profeterade att en helig stad som hette Sion, eller det 
Nya Jerusalem, dar alla skulle vara rattfardiga, skulle upprattas pa den 
amerikanska kontinenten (se Ether 13: 1-8). I Laran och fbrbunden beskrivs denna 
stad som en plats av frid och trygghet for de heliga, en plats dar Jesus Kristus ska 
bo och dit de onda inte kommer (se L&F 45:66-67). 

I juli 1831 fick Joseph Smith en uppenbarelse (L&F 57) om att denna Sions stad 
skulle ligga i Jackson County i Missouri, och att ett tempel skulle byggas i 
Independence, en stad i Jackson County (se L&F 57: 1-3). Den 2 augusti 1831 
invigde Sidney Rigdon Jackson County at Herren for insamlingen av de heliga, 
och Joseph Smith invigde tempelplatsen i Independence dagen darpa. Som en 
del av invigningen av omradet lovade medlemmarna som var narvarande vid 
invigningen att halla Guds lagar och hjalpa sin nasta att gora detsamma. 

De heliga bosatter sig i Jackson County 

Manga medlemmar i kyrkan var ivriga att flytta till Jackson County for att bygga 
upp Sions stad. De kopte, i enlighet med Herrens anvisningar, sa mycket mark 
som mojligt till gardar och hus (se L&F 57:4-6). De heliga som kom for att bygga 
Sion atnjot en tid av frid. Det fanns inga tjuvar eller lattingar bland dem, och alla 
dyrkade Gud tillsammans. Parley P Pratt sade om de heliga i Jackson County pa 
den tiden: "Det har sallan, eller aldrig, funnits ett lyckligare folk pa jorden an de 
heliga i kyrkan nu var" !/wtobiography of Parley P Pratt, s 93). 

Efter en tid blev dock somliga av de heliga olydiga. En del var besvikna for att 
profeten Joseph Smith inte hade flyttat till Missouri, och de borjade kritisera 
honom. En del argumenterade med eller ignorerade sina prastadomsledare darfor 
att de trodde att de kunde gora battre ifran sig an de man som kallats av Gud att 
leda kyrkan. De heliga tillat en anda av avundsjuka och olydnad att komma in 
ibland dem. 

De heliga befalldes att omvanda sig. De pamindes om att lasa Mormons bok och 
lyda buden de hade fatt. De fiesta heliga omvande sig, och de lovade att halla 
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Guds bud i framtiden. Nar de heliga borjade omvanda sig, sade Herren till Joseph 
Smith att "anglarna gladja sig over dem" (L&F 90:34). 

De heliga mater forfoljelse i Jackson County 

Fastan kyrkans medlemmar i Jackson County hade frid ibland sig, var en del icke 
medlemmar i Missouri radda for dem eller arga pa dem. Nar de heliga borjade 
flytta in i Jackson County, var Independence en ociviliserad nybyggarby med cirka 
tjugo hus och bara ett fatal affarer. Fa av dem som bodde dar kunde lasa och 
skriva. De fiesta av de heliga som kom till Jackson County kunde lasa och skriva. 
Nagra invanare hade hort de heliga saga att Gud gett dem landet i Jackson 
County. Dessa invanare blev radda att kyrkans medlemmar skulle ta over omradet 
och driva ut alla andra. Predikanterna i omradet var ocksa radda, darfor att de 
fruktade att medlemmarna i deras kyrkor skulle forena sig med de heliga. 
Predikanterna forsokte skapa radsla och stridigheter bland invanarna. 

I april 1833 fick kanslor av hat och avundsjuka en pobel pa tre hundra man att 
traffas i Independence for att planera hur de skulle bli kvitt de heliga. Kyrkans 
ledare fick hora talas om detta mote och bad innerligt att Herren skulle stoppa 
pobelns onda planer. Deras boner besvarades: Medlemmarna i pobeln kunde inte 
komma overens om en plan utan drack sig fulla och borjade slass med varandra. 
De gav dock inte upp sina forsok att gora sa att kyrkans medlemmar lamnade 
Jackson County. 

I juli 1833 traffades en stor grupp av kyrkans fiender igen i Independence. Vici 
detta mote lovade de med en ed att fa bort de heliga "fredligt om vi kan, med vald 
om vi maste". De bildade en pobel och forstorde William W Phelps tryckpress, dar 
Befallningarnas bok trycktes (se lektion 22). Nagra dagar senare brande en pobel 
av bevapnade man upp de heligas groda och forstorde en del av deras hus, 
varefter de hotade att gora slut pa de heliga. Sex ledare i kyrkan - Edward 
Partridge, William W Phelps, Isaac Morley, Sidney Gilbert, John Whitmer och John 
Corrill - erbjod sig modigt att overlamna sig at pobeln om de lat de andra heliga 
vara, men pobeln vagrade. Kyrkans ledare skrev till slut under en 
overenskommelse om att lamna Jackson County fore nasta ars borjan om pobeln 
lamnade dem i fred. 

De heliga i Jackson County var arga och radda pa grund av den torfoljelse de 
utsattes tor, och de tankte naturligt nog pa hamnd. Men innan profeten visste helt 
vad de heliga i Jackson County var utsatta tor, tick han en uppenbarelse (L&F 98) i 
vilken Herren uppmanade de heliga att inte soka hamnd utan talmodigt utharda 
och verka inom lagen. De heliga toljde landets lagar och bad makthavarna att 
stoppa torfoljelsen fran pobeln, men pobeln ignorerade lagen och intensifierade 
torfoljelsen. De heliga kunde inte fa hjalp fran makthavarna. Nagra lokala 
makthavare ingick till och med i pobeln. De fiesta som bodde i Jackson County 
var vanliga mot de heliga, men de var radda tor att forsvara de heliga mot pobeln. 

De heliga lamnar Jackson County 

Den 4 november 1833, nara Big Bluefloden, inledde medlemmar av pobeln ett 
krig mot en liten grupp sista dagars heliga man och pojkar. En av kyrkans 
medlemmar var buktalare, och till en borjan skramde han pobeln genom att gora 
sa att hans rost lat som manga heliga som var redo att slass. I verkligheten var det 
dubbelt sa manga pobelanhangare som heliga och de hade nastan tre ganger sa 

149 



Diskussions- och 
ti I lam pn i ngsfragor 

150 

mycket vapen. Trots att pobeln skot forst och de heliga forsvarade sig, spred 
kyrkans fiender ut ryktet att kyrkans medlemmar anfoll invanarna i Jackson 
County. Kyrkans ledare uppmanade alla kyrkans medlemmar att lamna omradet 
och satta sig i sakerhet. 

Under de narmaste tva dagarna flydde drygt tusen heliga fran sina fiender i den 
bitande kylan. En grupp om I 90 personer, mestadels kvinnor och barn, drevs 50 
kilometer over vasst prariegras, vilket rispade deras fotter da de flydde. De fiesta 
heliga slog lager langs Missouriflodens strander, somliga i talt och somliga under 
bar himmel runt lagereldar, under kraftigt skyfall. Fastan de heliga led, visste de att 
var himmelske Fader fortfarande alskade dem. En natt sag de ett markligt 
meteorregn pa himlen. De langa ljusstrimmorna bildade markliga formationer 
natten igenom. De heliga tog detta som ett tecken pa att var himmelske Fader 
skulle ta hand om dem. Medlemmarna i pobeln, som red mot floden for att forfolja 
de heliga igen, sag ocksa meteorregnet och blev sa forvanade att de vande 
tillbaka hem igen. De besvarade inte de heliga patio dagar. 

De heliga kunde aldrig mer atervanda till sina hem i Jackson County. De fick utsta 
mycket forfoljelse, men de visste att om de var trofasta och lydiga skulle de till slut 
fa alla valsignelser de lovats - om inte i det har livet, sa i nasta. De forsta heliga 
kunde inte bygga Sions stad, det Nya Jerusalem, men det kommer sa 
smaningom att byggas som forberedelse for Fralsarens andra ankomst. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de stbrre insikt. 

• Var ska Sions stad ligga enligt den uppenbarelse Joseph Smith fick? (L&F 57:1-
2.) Var ska templet byggas? (L&F 57:3.) Nar ska Sions stad byggas? (Alldeles 
fore Fralsarens andra ankomst.) Hur kommer den att vara? (L&F 45:66-67.) 

• Hur var vissa av de heliga i Jackson County olydiga? (L&F I 01:6-7 .) Vad 
betyder det att man ar sen till att hora? Varfor bor vi vara snara till att lyda? Hur 
paverkar var lydnad vara bonesvar? 

• Vilka slags frestelser och patryckningar kan barn i er alder utsattas for som kan 
leda till olydnad? Hur kan man sta emot dessa frestelser och patryckningar? 

• Vad sade Herren till de heliga i Jackson County da han uppmanade dem att 
inte soka hamnd? (L&F 98:1-3.) Hur skulle de bemota den forfbljelse som deras 
familjer utsattes for? (L&F 98:23-24; se sarskilda aktiviteter, nr 2.) Hur kan vi 
utveckla mer talamod och forlatelse gentemot dem som ar ovanliga mot oss? 

• Beratta att Herren sade till de heliga att de inte skulle vara radda for att do for 
evangeliets skull (L&F 98: 13-14). I dag ar provet oftast inte om vi ska do for 
evangeliet utan om vi ska leva for det. Hur kan vi leva for evangeliet? Hur sager 
Herren att vi ska leva? (L&F 98:11.) 

• Vad tyckte Herren om de heliga i Jackson County, fastan de hade varit olydiga? 
(L&F IOI :1-3, 9.) Forklara att en del heliga inte hade gjort sig skyldiga till 
allvarliga synder, men att de drevs bort fran sina hem i alla fall. De fick eller 
kommer att fa varje valsignelse de lovades for sin lydnad. Vilka valsignelser har 
ni redan fatt till foljd av lydnad? Vilka valsignelser hoppas vi fa i nasta liv for 
lydnad till buden i det har livet? 
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Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Namn ett bud vi har fatt och ett satt att halla det. Kasta sedan en artpase eller 
liknande till nagot av barnen. Be barnet namna ett annat bud och ett satt att 
halla det och sedan kasta artpasen till ett annat barn. Fortsatt tills alla barnen 
fatt gora detta atminstone en gang. 

2. Lagg 5-1 O valbekanta saker i en stor socka eller tygpase, till exempel en liten 
leksak, en nyckel, en knapp, en spik och en godisbit. Goren knut pa sockan 
eller tygpasen, eller knyt ett snore runt den. 

Ge barnen papper och penna, och lat dem kanna pa sockan eller pasen och 
skriva upp vad de tror att den innehaller. Nar alla har gjort det, oppnar du den 
och visar barnen innehallet. Papeka att det var svart att veta vad den inneholl 
bara genom att titta pa den eller kanna utanpa. Pa samma satt kan vise en 
manniskas handlingar, men vi kan inte se de tankar eller kanslor som orsakar 
dessa handlingar. 

Beratta att de heliga befalldes av Herren i LB.ran och forbunden 98:23-24 att 
bara forfbljelsen med talamod och inte soka hamnd mot sina fiender. De kunde 
se sina fienders handlingar, men bara Herren visste varfor pobeln gjorde som de 
gjorde. Bara han kande deras hjartas avsikter. De heliga skulle forlata i stallet for 
att soka hamnd. 

• Vaci hander med manniskor som vagrar att forlata? (Kanslor av hat, vrede 
och hamnd driver bort Guds ande. Den som vagrar forlata kan inte vara 
riktigt lycklig.) 

3. Beratta foljande med egna ord: 

Under en strid med medlemmarna av pobeln i Jackson County blev en medlem 
i kyrkan, Philo Dibble, skjuten i magen. Man trodde inte att han skulle overleva 
- de som sarades sa pa den tiden forblodde eller dog vanligtvis av infektionen. 

De heliga flydde fran Jackson County, och Philo Dibbles vanner ville inte lamna 
honom, men han var for allvarligt skadad for att de skulle kunna ta honom med 
sig och det var for farligt for dem att stanna. En van, Newel Knight, smog forbi 
medlemmarna i pobeln in i Philo Dibbles hem, gav honom snabbt en 
prastadomsvalsignelse, och red sedan ivag. 

Dagen darpa motte Newel Knight Philo Dibble, nastan helt aterstalld, 16 
kilometer fran hans hem. Philo berattade for Newel att efter det att han fatt 
valsignelsen, forsvann smartan och fran kroppen "kom en stor mangd var och 
kulan och till och med en bit tyg fran hans skjorta". Tack vare 
prastadomsvalsignelsen blev Philo helt aterstalld. Han tog sig over prarien till 
Utah och var en trofast medlem i kyrkan hela sitt liv. (Se Dean Hughes and Tom 
Hughes, Great Stories from Mormon History [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1994], s 35-37; se ocksa Parley P Pratt, Autobiography of Parley P Pratt, [Salt 
Lake City: Deseret Book Co, 1975], s 99-100, och History of the Church, 
1 :431.) 

4. Hjalp barnen att memorera Laran och forbunden 82:10, och betona for dem att 
da vi haller buden, valsignar Herren oss. 
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5. Hjalp barnen att memorera eller repetera tredje trosartikeln. Paminn dem om att 
lydnad till Guds bud ar nodvandigt for var fralsning. 

6. Sjung eller las texten till "Hall alla buden" (Bamens sangbok, s 68) eller "Jag 
lyda viii Guds !agar" (Bamens sangbok, s 72). 

Uppmana barnen att lyda Guds bud. Vittna om att trots att vi alla har problem och 
provningar, kommer vi till slut att fa alla utlovade valsignelser - om vi ar lydiga 
och haller ut intill anden. 

Foresla for barnen att de studerar och eventuellt memorerar Laran och forbunden 
82:10 hemma som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 



Sions trupp marscherar 
till Missouri 

Le kt ion 

28 
Mal 

Forberedelse 

LektionsfOrslag 

Samlande aktivitet 

Att fa barnen att forsta att provningar och prov av var tro kan starka oss om vi ar 
trofasta och lydiga. 

I. Studera under bon Laran och forbunden I 03: 1-6, 27-36; den historiska 
skildringen i lektionen och Laran och forbunden I 05:1-13, 18-23. Studera 
sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen om sk1ldringarna fran 
skrifterna och historien. (Se "Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa 
om skildringar fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Abraham 3:24-26 och resten av Laran och forbunden I 03 och 
105. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Den kostbara parlan. 
c. Papper och penna till varje barn. 
d. Bild 5-27, Herren beskyddar Sions trupp (62033). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Sag till barnen att du ska ge dem ett prov. Ge dem var sitt papper och penna och 
lat dem skriva siffrorna I till och med 7 lodratt pa ena sidan av papperet. Be dem 
avgora om varje pastaende du laser upp ar sant eller falskt och skriva S for sant 
och F for falskt vid siffran ifraga. Las upp foljande pastaenden: 

I. Joseph Smith sag var himmelske Fader och Jesus Kristus. (S) 

2. Angeln Moroni talade med Joseph. (S) 

3. Joseph oversatte Mormons bok fran silverplatar. (F; det var guldplatar.) 

4. Joseph Smith och Oliver Cowdery dopte varandra efter det att de fatt aronska 
prastadomet. (S) 

5. Melkisedekska prastadomet gavs till Joseph och Oliver av Abraham, Isak och 
Jakob. (F; melkisedekska prastadomet gavs av Petrus, Jakob och Johannes.) 

6. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga organiserades den 6 april 1830. (S) 

7. Joseph Smith kallades av Gud till att vara profet. (S) 

Diskutera kortfattat svaren. Om barnen svarat fel nagonstans, ber du dem ratta 
felen. 

Tala med barnen om de prov de far i skolan. 
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• Varfbr ger lararna prov? (For att se om vi lar oss viss information eller lar oss hur 
man ska gbra vissa saker, eller for att vi sjalva ska kunna se om vi lar oss 
nagot.) 

• Vilka andra prov har vi i livet? 

Beratta att ett av skalen till att vi sandes till jorden var att var tro pa Jesus Kristus 
skulle prbvas. Vi ar har for att visa eller bevisa att vi viii leva pa det satt som var 
himmelske Fader och Jesus Kristus viii att vi ska leva (se Abraham 3:24-25), trots 
de prbvningar och svarigheter vi mbter. !bland lever vi inte pa det satt som var 
himmelske Fader och Jesus Kristus viii att vi ska gbra, men vi kan omvanda oss 
och borja gbra det som ar ratt. Tala om for barnen att ni i dag ska tala om Sions 
trupp, en erfarenhet som prbvade tron hos en del av kyrkans forsta medlemmar. 

Undervisa barnen om de heligas erfarenheter i Sions trupp, som beskrivs i fbljande 
historiska ski Id ring och Laran och forbunden 103 och 105. Visa bi Iden vid ratt 
tillfalle. 

Vintern 1833-1834 forfbljdes de heliga i Jackson County i Missouri och drevs bort 
fran sina hem av pbbelhopar. De heliga hade mycket lite mat och inget skydd mot 
vintervadret. Guvernbr Daniel Dunklin i Missouri lovade att hjalpa de heliga fa 
tillbaka sin mark och sina hem om de organiserade en grupp man for att forsvara 
sig mot pbbelhoparna, sa kyrkans ledare i Missouri sande Parley P Pratt och 
Lyman Wight till Kirtland for att sbka hjalp och vagledning fran profeten Joseph 
Smith. Profeten fick en uppenbarelse (L&F 103) i vilken han uppmanades att 
organisera en grupp man som skulle marschera till Missouri och hjalpa de heliga 
dar. Denna grupp som skulle kallas Sions trupp, skulle ta med sig mat, klader och 
pengar till de heliga i Missouri och hjalpa dem att atervinna sina hem och sin 
mark. 

Herren ville att Sions trupp skulle ha fem hundra man, men om kyrkans ledare inte 
kunde fa ihop fem hundra skulle de atminstone finna hundra (se L&F 103:30-34). 
Mannen samlades langsamt, men nar lagret var framme i Missouri var de lite mer 
an tva hundra, den yngste 16 ar gamma! och den aldste 79. Ett antal kvinnor och 
barn gick ocksa med truppen. Truppens medlemmar tog 25 vagnar med sig, men 
vagnarna var fyllda av fbrnbdenheter for att hjalpa de heliga i Missouri, sa mannen 
maste ga stbrre delen av strackan till Missouri. 

lnnan Sions trupp gav sig ivag, organiserade profeten mannen i kompanier, med 
en kapten over varje kompani, och angav vilka regler de skulle folja. Den 5 maj 
1834 pabbrjade mannen i Sions trupp den 160 mil langa marschen fran Kirtland i 
Ohio till Missouri. De bad varje morgon och kvall och samlades pa sbndagarna for 
att ta sakramentet och lyssna till predikningar. De hade latsasstrider och bvningar 
for att fbrbereda sig for pobelhoparnas anfall. Profeten Joseph sade om deras 
fard: "Gud var med oss, och hans anglar gick fore oss, och tron hos var lilla skara 
var orubblig. Vi visste att anglar var vara foljeslagare, ty vi sag dem" (History of the 
Church, 2:73; se ocksa L&F 103:20). 

Den langa marschen var svar, och mannen fick manga prbvningar. Vadret var hett 
och fuktigt och vagarna var daliga. Mannens fatter blev bmma och sariga och 
blbdde ofta. De hade problem med att fa tillrackligt med mat och dricksvatten. De 
fick ofta lov att ata skamd mat och ibland maste de sila vattnet fran insekter innan 
de drack det. Till fbljd av dessa vedermbdor, uppstod det brak och stridigheter 
bland nagra av dem. Nagra gav Joseph Smith skulden for dessa prbvningar. 



Lektion 28 

En kvall var Sylvester Smith (som inte var slakt med profeten) och nagra av de 
andra mannen osams. De bad profeten att lbsa tvisten. Pa grund av att Sylvester 
Smith och nagra av de andra mannen var sa upproriska, sade profeten till dem att 
de skulle fa fler problem innan de lamnade lagerplatsen. Morgonen darpa var 
nastan alla hastarna i lagret sjuka. Profeten sade till mannen att om de omvande 
sig och bdmjukade sig for Herren, skulle deras hastar bli friska igen. Mannen 
omvande sig, och mitt pa dagen var alla hastarna friska utan Sylvester Smiths 
hast, som dog. 

Nar Sions trupp kom fram till Missouri, sande Joseph Smith Parley P Pratt och 
Orson Hyde till huvudstaden i staten for att traffa guvernbr Dunklin. Nar dessa tva 
brbder atervande, rapporterade de att guvernbren hade andrat sig och nu 
vagrade att hjalpa de heliga med att atervinna sina hem och egendomar. 
Guvernbren foreslog att de heliga skulle avsta fran all sin egendom i Missouri och 
finna en annan plats att bo pa. Trots detta nedslaende bud, fortsatte Sions trupp 
mot Jackson County. 

Medan de marscherade spejade medlemmarna i pbbelhoparna i Missouri pa dem 
och stbrde dem. En pbbelledare som hette James Campbell svor att "brnarna och 
kalkongamarna ska ata mitt kbtt om jag inte fixar Joe Smith och hans arme ... 
innan tva dagar har gatt." Campbell och hans anhangare forsbkte ta sig over 
Missourifloden, men deras bat sjbnk mitt i floden och James Campbell och sex 
andra man drunknade. Campbells kropp flat nedstrbms, och brnar, kalkongamar 
och andra faglar och djur at hans kbtt innan man fann hans kvarlevor. (Se History 
of the Church, 2:99-100.) 

En natt stannade Sions trupp vid Fishing River. Nar mannen slog lager, red fem 
pbbelanhangare bevapnade med gevar in i lagret och hotade dem och varnade 
dem att pbbeln skulle ga till anfall. Nagra medlemmar i Sions trupp ville slass mot 
pbbeln, men Joseph Smith uppmanade dem att forlita sig pa Herrens beskydd. 
Mycket snart uppstod det en fruktansvard storm. Regn och hagel foll och jorden 
skakade. Blixtar syntes hela tiden och askan dundrade. Stormen blbtte ned 
pbbelns ammunition, skramde deras hastar sa att de sprang ivag, rev hal i deras 
hattar och till och med brat sander nagra av deras gevar. Regnet hbjde 
vattennivan i floden sa krattigt att pbbeln inte kunde ta sig over den och angripa 
mannen i Sions trupp. 

I bbrjan av marschen gav Joseph Smith Sions trupp en profetisk varning. Han 
sade till dem att om de brakade och klagade och inte hall Herrens bud, skulle 
plagor (stora prbvningar eller sjukdomar) komma over truppen. Profeten fbrutsade 
till och med att nagra skulle db till foljd av plagorna. Men han sade ocksa att om 
manniskorna bdmjukade sig och omvande sig, skulle de fiesta plagorna awarjas. 

Omkring tre veckor senare uppfylldes denna profetia da en svar sjukdom som 
kallas kolera drabbade truppen. Sjukdomen drabbade bade dem som hade varit 
lydiga och dem som hade brakat och klagat. Ocksa profeten Joseph och hans 
bror Hyrum blev sjuka. Joseph och Hyrum var sa sjuka att de trodde de skulle db, 
och de forsbkte flera ganger att be om hjalp. Plbtsligt reste sig Hyrum upp och 
utropade: "Joseph, vi ska fa atervanda till vara familjer. Jag har haft en syn, i vilken 
jag sag mor knabbja under ett appeltrad. Och hon ber just nu med tarar i bgonen 
att Gud ska bevara vara liv ... Anden vittnar om att hennes boner, tillsammans 
med vara, kommer att besvaras" (se Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, s 
229). 
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Efter atta dagars sjukdom i lagret hade Joseph ett mote med manga i gruppen 
och sade att om de ville odmjuka sig fbr Herren och sluta fbrbund att halla hans 
bud, skulle koleran genast lamna dem. Mannen strackte upp handerna och ingick 
forbund med Herren, och sjukdomen forsvann. Omkring 68 personer i Sions trupp 
hade drabbats av sjukdomen, och fjorton hade dott. 

I slutet av juni 1834 fick Joseph Smith en uppenbarelse (L&F 105) fran Herren i 
vilken mannen i Sions trupp befalldes att inte kampa mot missouripobeln. En del 
av mannen i Sions trupp atervande till missionsfalten dar de hade verkat, och 
nagra stannade kvar i Missouri, men de fiesta av dem atervande till sina hem och 
sina familjer. Trots att Sions trupp inte hjalpte de heliga i Missouri att fa tillbaka sina 
hem och egendomar fran pobeln, tjanade den ett viktigt syfte - att prova tron 
hos de man som var med. De maste Iara sig att folja profeten Joseph Smith utan 
att klaga och att overvinna de hinder de matte. De man som klarade detta prov 
och forblev trofasta blev starka ledare i kyrkan: Storre delen av de forsta 
medlemmarna i de tolv apostlarnas kvorum och de sjuttios forsta kvorum utsags 
fran denna grupp. 

Studera fbljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att fbrsta skriftstallena och t1llampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de stbrre insikt. 

• Varfor organiserade Joseph Smith Sions trupp? (L&F 103: 1.) Vad skulle denna 
grupp ursprungligen gora? Hur manga man ville Herren ha med i Sions trupp? 
(L&F 103:30.) Varfor var han villig att godta bara hundra? (Han visste att inte alla 
som blev tillfragade skulle vara villiga att hjalpa till; L&F 103:31-34.) 

• Vilka prov utsattes medlemmarna i Sions trupp for? (Se sarskilda aktiviteter, nr 
1 .) Vad gjorde de for nagot, som orsakade nagra av problemen de fick? Hur 
skapar vi ibland sjalva vara problem? Varfor kom det provningar bade till dem 
som forblev lydiga och till dem som gralade och klagade? Varfor far vi ibland 
provningar och problem fast vi har varit lydiga? (Bland annat fbr att vi ska Iara 
och tillvaxa; for att vi ska prbvas; pa grund av olyckshandelser; pa grund av 
andra manniskor har sin fria vilja och kan fatta felaktiga beslut som paverkar 
oss.) 

• Hur visste de som tillhbrde Sions trupp att Herren vakade over dem? Hur kan vi 
veta att Herren vakar over oss? Vad kan vi gora for att soka Herrens hjalp i vart 
liv? 

• Varfor lyckades inte Sions trupp med sin uppgift, namligen att atervinna hem 
och egendomar at de heliga i Missouri? (L&F 105: 1-6.) Vad behaver de heliga 
gora innan Sion kan upprattas i Missouri? (L&F 105:9-11 .) Papeka att 
upprattandet av Sion i Missouri fortfarande ar nagot som ska ske i framtiden. 
Det ska ske alldeles fore Fralsarens andra ankomst. 

• Varfor lat Herren dessa man ga igenom den erfarenhet som Sions trupp innebar 
- han befallde dem ju senare att inte kampa mot pbbeln som de hade tankt? 
(L&F 105:19.) Vad menas med orden "prova deras tro"? Betona att manga av 
mannen i Sions trupp visade att de kunde forbli trofasta. De varken klagade, 
gralade eller tappade humbret. Deras tro blev starkare och de larde sig mycket 
om ledarskap genom att lyssna till och iaktta profeten. 

• Hur provas var tro pa var himmelske Fader och Jesus Kristus? Vilka provningar 
av er tro har ni fatt? Hur har dessa prbvningar gjort er starkare? 



Sarskilda 
a ktiviteter 

Lektion 28 

• Be nagot av barnen att lasa Laran och forbunden 1 05:23 hogt. Vilka 
egenskaper sade Herren att de heliga skulle ha? Hur kan det starka oss och 
hjalpa oss under provningar av var tro att vara trofasta, bedjande och odmjuka? 
(Se sarskilda aktiviteter, nr 4.) 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Ta med dig en liten ohyvlat trabit och lite sandpapper (eller en vass eller taggig 
sten och en slat sten, och anpassa aktiviteten darefter). 

• Vilka problem fick de heliga i Sions trupp? (Exempelvis sjukdom, forfoljelse 
fran fiender, osamja, daligt humor, skamd mat, vatten av tvivelaktig kvalitet 
och omma och sariga totter.) 

Samtidigt som barnen namner olika problem, skickar du runt den ohyvlade 
trabiten och later dem kanna pa den. Likna denna vid Guds barn innan de 
provas med provningar och problem. 

• Skulle ni vilja anvanda nagot (exempelvis en sked eller penna) som ar gjort av 
den har trabiten? Varfor inte? 

• Vilka prov far vi genomga i livet? 

Skriv upp barnens svar pa skrivtavlan. 

• Hur kan vi klara dessa prov? 

Under tiden som ni talar om de prov vi far och hur vi kan bemota dem, 
sandpapprar du trabiten tills atminstone en del av den ar slat. Likna detta vid 
det forfinande inflytandet av problem som vi moter och overvinner. Da vi 
overvinner problem "slatas" vara ofullkomligheter ut och vi blir battre manniskor 
och mer anvandbara for var himmelske Fader och Jesus Kristus. 

Skicka runt trabiten igen sa att barnen kan kanna skillnaden mellan den strava 
delen och den slata delen. 

2. Rita tva stora cirklar pa skrivtavlan. Skriv Det forjordiska livet vid den ena och 
Livet pa Jorden vid den andra. Las Abraham 3:24-26 ti I Isam mans med barnen. 
Forklara att vart forsta tillstand var vart forjordiska liv, vart liv innan vi foddes pa 
jorden. 

• Hur vet vi att vi klarade vart prov dar? (Vi hbll vart forsta tillstand - vi foddes 
pa jorden.) 

Forklara att vart andra tillstand ar vart liv pa jorden. 

• Vad behaver vi gora for att klara vart prov har och "[visa eller bevisa att vi] vilja 
gora allt vad Herren, [var] Gud befaller [oss]"? 

Hjalp barnen att gora upp en lista pa skrivtavlan over de saker som Gud har 
befallt dem att gora (till exempel betala tionde, ga i kyrkan och alska varandra). 
Be barnen valja en eller tva saker var att arbeta pa under veckan och skriva 
dem pa baksidan av sitt provpapper fran den samlande aktiviteten. 

Hjalp barnen att forsta att vi kommer att provas under hela vart liv - vi kan inte 
halla buden i en dag eller en vecka och tro att vi har klarat provet. A andra sidan 
har vi inte misslyckats for all framtid om vi bryter mot ett bud. Om vi omvander 
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oss och haller buden i fortsattningen, kommer vi fortfarande att vara vardiga att 
atervanda till var himmelske Fader. 

3. Valj ut en del av den historiska skildringen som barnen ska dramatisera. Du kan 
skriva en dialog at barnen eller beratta vad som hander och lata barnen 
rollspela vad personerna skulle kunna saga i dessa situationer. 

4. Skriv upp och tala om de principer i LB.ran och fbrbunden I 05:23-24 som ar 
tillampliga pa barnen, till exempel att vara trofast, bedjande och odmjuk och 
inte skryta over det vi tror pa eller gar. Hjalp barnen att fbrsta hur det kan vara 
en hjalp fbr dem i provningens stund att folja dessa principer. Lat barnen 
komma fram till vad de kan gora den kommande veckan for att battre leva efter 
dessa principer. 

5. Bilda en "Sions trupp" av klassen och diskutera vad ni som klass kan gora fbr 
att hjalpa medlemmar i fbrsamlingen eller grenen, till exempel besoka en anka, 
delta i ett stadprojekt i forsamlingen eller grenen eller inbjuda en mindre aktiv 
medlem i klassen att komma till Primar. Valj ut och genomfbr ett tjanandeprojekt 
efter godkannande fran er prastadomsledare. 

6. Sjung eller las texten till "Jag kan folja Guds plan" (Barnens sangbok, s 86). 

Uttryck dina kanslor nar det galler mojligheten att fa komma till jorden, och uttryck 
din onskan att vara vardig att en dag atervanda och leva hos var himmelske Fader 
och Jesus Kristus. Sag an en gang till barnen att om de ar trofasta och lydiga, 
ocksa under livets provningar och prov, kommer de att visa sig vardiga denna 
stora valsignelse. 

Foresla for barnen att de studerar LB.ran och forbunden I05: 1-6, 9-1 O hemma 
som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hem ma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 



Missionarer beger sig till 
andra lander 

Lektion 

29 

Mal 

Forberedelse 

LektionsfOrslag 

Samlande aktivitet 

Att starka barnens onskan att vara missionarer och dela med sig av evangeliet till 
andra. 

1. Studera under bon Laran och forbunden 107:23, 33, 35; 112: ingressen, 19-
22, 28, 30-34 (de tolv apostlarnas uppgifter) och de historiska skildringarna i 
lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen 
om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se "Lektionsforberedelser", 
s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran skrifterna och historien", s VII-IX.)· 

2. Tillaggslasning: Laran och forbunden 11 :21, 18:26-28 och 112:4-10. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Skriv pa separata papper viktiga ord eller fraser fran lektionen. Gor lika manga 
papper som det finns barn i klassen. (Om klassen ar liten kan du gora tva 
papper at varje barn.) Har foljer nagra forslag: 

De tolv apostlarna 

"Sanningen ska segra" 

87 dollar 

1 . 800 manniskor 

Tavlade om att fa komma forst till dopet 

Sarskilda vittnen om Jesus Kristus 

Polis 

"Hurra, hurra for Israel." 

5. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Varldskarta, som finns i slutet av lektionen. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

• Har ni nagon gang akt pa en lang semesterresa eller annan resa? Hur langt 
akte ni da? 

Lat barnen beratta om nagon i deras familjer som har akt till en annan del av 
varlden. 

Visa varldskartan. Hjalp barnen att peka ut platser dit de eller medlemmar i deras 
familjer har akt eller dar de har bott. 
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• Vart har de missionarer ni kanner kallats att verka? (Om barnen inte kan svara 
kan du peka ut platser dar du, dina vanner eller familjemedlemmar har verkat 
som missionarer eller dar missionarer i er forsamling eller gren just nu verkar.) 

Beratta att missionsarbete alltid har varit en viktig del av Jesu Kristi kyrka. 
Allteftersom kyrkan blev starkare i Ohio och Missouri, kallade Herren missionarer 
att predika evangeliet i andra delar av varlden. 

Skildringar fran skrif- Ge barnen papperen som du har gjort i ordning. Be dem att ge akt pa sitt ord eller 
terna och historien sin fras under lektionens gang. Nar ett ord eller en fras namns ska barnet komma 

tram med papperet och satta upp det pa skrivtavlan eller lagga det pa bordet. 
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Undervisa barnen om de tolv apostlarnas kallelse att vara sarskilda vittnen om 
Kristus och leda missionsarbetet, som beskrivs i foljande historiska skildring, "De 
tolv apostlarnas kvorum organiseras", och de skriftstallen som namns under 
"Forberedelse". Undervisa sedan barnen om de forsta missionarernas 
anstrangningar for att predika evangeliet for andra nationer, som beskrivs i de 
andra historiska skildringarna. Peka ut platser pa kartan allteftersom ni talar om 
dem. 

De tolv apostlarnas kvorum organiseras 

En viktig del av aterstallelsen av Jesu Kristi kyrka var organiserandet av de tolv 
apostlarnas kvorum. I februari 1835 kallades och ordinerades tolv man till att vara 
apostlar. Herren uppenbarade for profeten Joseph Smith de tolv apostlarnas 
uppgifter, och profeten undervisade apostlarna om vad de skulle gora. Apostlarna 
skulle vara "sarskilda vittnen om Kristi namn" och ga ut i hela varlden och predika 
evangeliet och undervisa manniskorna om Jesus Kristus (se L&F 107:23, 33, 35; 
se ocksa L&F 18:28). De tolv apostlarna i dag har samma uppgifter, fast de 
uppfyller dem annorlunda an vad de forsta nutida apostlarna gjorde. 

Dessa forsta tolv apostlar reste hundratals kilometer for att missionera och starka 
och undervisa kyrkans medlemmar. Fastan de hade ansvaret for kyrkans 
missionsverksamhet, var de inte de enda som verkade som missionarer. Joseph 
Smith sjalv begav sig ut pa manga korta missioner till stater nara Ohio och till 
Canada, och andra man kallades att vara missionarer i omraden nara Kirtland i 
Ohio, att undervisa om aterstallelsen av Jesu Kristi sanna kyrka. De fiesta 
missionarerna var borta och undervisade i nagra veckor eller manader, atervande 
hem en kort tid och gick sedan ut pa annu en mission. Dessa missionarers hustrur 
och barn stannade hemma och tog hand om hemmet och garden medan 
mannen verkade som missionarer. Det drojde inte lange forran missionarer 
borjade resa langre och verka under langre tidsperioder for att predika evangeliet 
for manniskor over hela varlden. 

Heber C Kimball aker till England 

I juni 1837 kom Joseph Smith till Heber C Kimball, en av de tolv apostlarna, i 
templet i Kirtland och berattade for honom: "Broder Heber, Herrens ande har 
viskat till mig: 'Lat min tjanare Heber aka till England och forkunna mitt 
evangelium, och oppna fralsningens dorr for denna nation"' (se Orson F Whitney, 
Life of Heber C Kimball, s 103-104; se ocksa History of the Church, 2:490). Aldste 
Kimball var fattig, och han oroade sig over sin formaga att fullgora en mission, 
men han tog emot kallelsen och bad till Herren att han skulle bli en bra missionar. 
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Aldste Kimball och hans sex foljeslagare akte med bat till Liverpool i England. Nar 
de hade varit i Liverpool nagra dagar, sade Herrens ande till dem att bege sig till 
Preston, en stad cirka 50 kilometer darifran. Nar de kom till Preston var det fullt 
med manniskor pa gatorna, darfor att det var valdag. Missionarerna sag en stor 
banderoll med mottot "Sanningen ska segra". De hoppades att det var ett tecken 
pa att de skulle fa framgang som missionarer i detta land, och sade: "Amen. Ma 
det ske sa" (se Stanley B Kimball, Heber C Kimball: Mormon Patriarch and 
Pioneer, s 45). 

Dagen darpa inbjods missionarerna av en lokal prast att predika for hans 
forsamling. Nagra av forsamlingsmedlemmarna hade sett missionarerna i 
drommar innan dessa kom till England. Missionarerna predikade ocksa for 
manniskor i deras hem och i gathornen. lnom en vecka var nagra redo att bli 
dopta. 

Pa morgonen den dagen da de forsta dopen i England skulle aga rum, kande 
missionarerna narvaron av onda andar i sitt rum. De forstod att Satan forsokte 
stoppa evangeliets spridning i England. Missionarerna bad intensivt, och Herren 
drev ut de onda andarna. Dopen agde rum som planerat. En del var sa ivriga att 
fa dopas att de tavlade om att komma forst ned till floden dar aldste Kimball 
vantade. George D Watt vann och blev Englands forste dopte konvertit. lnom atta 
manader hade aldsterna undervisat och dopt drygt 2000 manniskor i England. 
Heber C Kimball atervande hem till Kirtland i maj 1838 efter att ha varit borta i 
nastan ett ar. 

De tolv apostlarna aker till England 

Medlemmarna i de tolv apostlarnas kvorum befalldes att aka till England ar 1839 
och fortsatta predika evangeliet. Nar det var dags att aka, var manga apostlar och 
deras familjer sjuka i malaria. Apostlarna bestamde sig for att aka, trots att de var 
sjuka, och lita pa att Herren skulle ta hand om dem. 

Apostlarnas hustrur, av vilka manga ocksa var sjuka, visste att livet skulle bli svart 
utan deras man hemma, men de stbdde sina man i deras kallelser att verka som 
missionarer. Trots att Heber C Kimball och Brigham Young var forsvagade av 
sjukdom ropade de hurra till sina hustrur nar de korde ivag i en vagn. De svingade 
sina hattar over huvudet tre ganger och ropade: "Hurra, hurra for Israel." Deras 
hustrur kom till dorren och ropade tillbaka: "Farval, Gud valsigne er" (se Whitney, s 
266). 

Aldste Young och aldste Kimball hade mycket lite pengar for resan till England. 
Tillsammans hade de 13 dollar, som de hade fatt av vanner. De akte fran Missouri 
till Kirtland med diligens och vantade sig att bara kunna aka en kort stracka innan 
pengarna var slut, men nar aldste Young gick till sin koffert for att hamta pengar 
och betala for forsta delen av resan, sag han att de hade tillrackligt med pengar 
for att kunna fortsatta. Samma sak hande nasta gang, och sa fortsatte det tills de 
kom fram till Kirtland. De hade rest 65 mil med diligens och hade betalat 87 dollar, 
trots att de bara hade 13 dollar nar de borjade. Aldste Young och aldste Kimball 
trodde att de extra pengarna hade lagts i kofferten av en himmelsk budbarare 
som visste att de behovde hjalp. 

Nar medlemmarna i de tolvs kvorum kom till England, delade de upp sig och akte 
till olika delar av landet. Wilford Woodruff akte soderut till Herefordshire-omradet, 
dar han fann manga manniskor som ivrigt tog emot evangeliet. lbland var det mer 
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an tusen manniskor narvarande vid de moten dar aldste Woodruff undervisade. 
En gang kom en polis in pa ett mote dar aldste Woodruff undervisade. Polisen 
sade att han hade blivit ditskickad av en prast i kyrkan pa orten for att arrestera 
aldste Woodruff for att han predikade. Aldste Woodruff forklarade att han hade 
lagligt tillstand att predika, och han bad polisen att sitta ner. Han lovade att tala 
med honom efter motet. Polisen horde aldste Woodruff undervisa om evangeliets 
principer i en dryg timme. Nar motet var slut ville sju personer dopas, daribland 
fyra predikanter fran andra kyrkor och polisen som hade kommit for att arrestera 
aldste Woodruff. Polisen gick tillbaka till prasten som hade skickat honom och 
sade att han inte tankte arrestera aldste Woodruff, for han hade hort aldste 
Woodruff halla "den enda sanna evangeliepredikan han hort i sitt liv". Prasten 
skickade tva praster att spionera vid ett annat mote for att fa veta vad aldste 
Woodruff predikade. De tva prasterna omvandes och doptes ocksa. (Se Matthias 
F Cowley, Wilford Woodruff: History of His Life and Labors, s 118.) Genom Wilford 
Woodruff och hans foljeslagares arbete, blev drygt 1800 manniskor i sodra 
England medlemmar i kyrkan. 

De andra apostlarna hade ocksa stor framgang med att predika evangeliet i 
England. Nar de atervande till Forenta staterna pa varen 1841, hade tusentals 
manniskor anslutit sig till kyrkan. Manga av dessa nyomvanda kom till Forenta 
staterna for att bosatta sig dar. Tron och stodet fran de heliga i England var en 
stor valsignelse for kyrkan. 

Missionarer aker till andra delar av var/den 

Nar de tolv apostlarna atervande till Nauvoo i Illinois dar kyrkan da hade sitt sate, 
ledde de missionsarbetet i varlden. Aldste Orson Hyde hade redan predikat 
evangeliet en kort tid i Tyskland och Holland och hade akt till Jerusalem for att 
inviga det Heliga landet, dar Jesus hade bott da han var pa jorden. Missionarer 
kallades snart att aka till oarna i Stilla havet. Genom de tolv apostlarna hade 
Herrens ord borjat spridas till alla jordens nationer. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de stbrre insikt. 

• Vil ken ar de tolv apostlarnas framsta uppgift? (L&F I 07:23.) Vad innebar det att 
vara ett vittne om Kristi namn? (Att undervisa manniskor om Kristus och vittna 
om att han ar var Fralsare.) For vilka ska de tolv apostlarna vara sarskilda 
vittnen om Jesus Kristus? 

• Vad mera an att vittna om Jesus Kristus ar de tolv apostlarna kallade att gora? 
Forklara att de tolv apostlarna leder och har overinseende over missionsarbetet 
(L&F 18:26-28; 112:21-22) och andra arenden i kyrkan (L&F I 07:33). De 
innehar ocksa gemensamt alla prastadomets nycklar (L&F I 07:35; 112:30-32). 

• Hur lovade Herren att valsigna de tolv apostlarna och de andra missionarerna 
som sandes ut att predika evangeliet for andra nationer? (L&F 112:19, 21.) Vad 
behovde missionarerna gora for att fa denna valsignelse? (L&F 112:10, 22, 28; 
se ocksa L&F 11 :21.) Hur kan denna valsignelse galla oss? Vad kan vi gora fbr 
att fa denna valsignelse? 
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• Hur tog manniskorna i England emot missionarernas budskap? Varfor tror ni att 
onda andar kom till aldste Kimball och hans kamrater? Varfor viii Satan satta 
stopp for missionsarbetet? 

• Hur bidrog hustrurna och barnen till de tolv apostlarna och de andra 
missionarerna till missionsarbetet? Hur valsignades missionarerna och deras 
familjer da missionarerna undervisade om evangeliet? Hur valsignas 
missionarerna och deras familjer i dag? (Beratta garna om ett speciellt tillfalle da 
du eller nagon i din familj valsignades genom att tjana som missionar eller 
stOdja en missionar.) 

• Varfor viii var himmelske Fader och Jesus Kristus att vi ska dela med oss av 
evangeliet till andra? Vilka valsignelser ar det vi har och som vi viii att andra ska 
fa ocksa? (Exempelvis kunskapen om var himmelske Faders plan och hans 
karlek till oss, den lycka vi far genom att lyda buden, och de forordningar som 
gor det m6Jligt for oss att fa leva hos var himmelske Fader och Jesus igen en 
dag, om vi ar vardiga.) 

• Hur kan ni vara missionarer nu idag? (Se sarskilda aktiviteter, nr 1.) Hur kan ni 
bereda er for att en dag bli heltidsmissionarer? (Se sarskilda aktiviteter, nr 2.) 
Hur hjalper det oss att komma narmare var himmelske Fader och Jesus Kristus 
om vi ar missionarer? 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Skriv i forvag anvisningar som de nedan pa olika papper (minst en for varje barn 
i klassen), och lagg varje papper i en separat pappersbagare eller liknande: 

• Sag eller forklara ditt favoritskriftstalle. 

• Sag och forklara en trosartikel. 

• Namn en aktivitet i kyrkan som du kan inbjuda en kamrat till. 

• Namn en kyrkans videofilm som du kan visa for en kamrat. 

• Namn en kyrkans tidskrift eller bok som du kan lana ut till en kamrat. 

• Foresla hur du kan vara en god van till nagon i skolan som verkar vara 
utan for. 

• Namn tva satt pa vilka du kan vara artig mot andra. 

• Namn tva satt pa vilka du kan vara ett gott exempel for andra. 

• Sjung eller beratta om din favoritpsalm eller favoritsang i kyrkan. 

• Beratta varfor du ar tacksam for Jesus Kristus. 

• Beratta vad du kan skriva i en Mormons bok och ge till en kamrat. 

• Sag nagot du kan gora for att fa ditt vittnesbord att vaxa. 

• Ge nagon en uppriktig komplimang. 

• Namn din favoritperson i skrifterna och forklara varfor han eller hon ar din 
favorit. 
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Skriv Jag kan vara missionar nu pa skrivtavlan, och beratta att du ska be 
barnen ova pa olika satt att vara missionarer nu. Stall pappersbagarna nara 
varandra pa golvet, och ge ett av barnen en liten sten eller knapp. Be barnet att 
kasta stenen eller knappen i en bagare, ta bagaren, taut papperet och fblja 
anvisningen pa det. Upprepa samma sak med nasta barn och fortsatt tills alla 
barnen har fatt gora det minst en gang och alla anvisningarna har 
demonstrerats. 

Efter aktiviteten kan du ge barnen papper och penna och lata dem skriva ned 
ett konkret satt pa vilket de ska fbrsoka vara missionarer under veckan. Be dem 
ta hem papperet som en paminnelse for dem att vara missionarer nu. 

2. Skriv pa separata papper upp tardigheter barnen kan Iara sig eller saker de kan 
gora tor att bereda sig for att bli heltidsmissionarer i framtiden. Lagg dessa 
papperslappar i en ask eller liknande. Lat barnen dra var sitt papper fran asken 
och mima (eller rita pa skrivtavlan) ledtradar och sa far de andra barnen gissa 
vad det ar. 

Anvand foljande ideer eller hitta pa egna (du kan ocksa be barnen att sjalva 
tanka ut tardigheter eller saker att gora som de kan mima): 

• Lasa skrifterna. 

• Skriva dagbok. 

• Spara pengar. 

• Presentera sig for andra. 

• Stryka en skjorta eller blus. 

• Sy i en knapp. 

• Knyta en slips. 

• Laga en matratt. 

• Laga en punktering pa cykeln. 

3. Fraga barnen hur manga av dem som ar medlemmar till fbljd av 
missionsarbete. Fa dem att fbrsta att de allesammans ar medlemmar pa grund 
av att missionarer undervisat dem, deras fbraldrar eller andra slaktingar om 
evangeliet. Beratta om da du eller nagon i din familj fick undervisning om 
evangeliet. Lat barnen beratta om liknande erfarenheter. Uppmuntra barnen att 
fraga sina fbraldrar hur de forsta medlemmarna i kyrkan i deras slakt fick 
kunskap om evangeliet. 

4. Skriv Har jag varit missionar i dag? pa skrivtavlan. 

Be nagot av barnen att lasa foljande ord av Spencer W Kimball, kyrkans tolfte 
president: 

"Varje man, kvinna och barn, varje ung manniska och varje liten pojke och flicka 
skall fullgora en mission. Detta betyder inte att de maste tjana utomlands eller 
ens vara formellt kallade och avskilda som heltidsmissionarer. Men det betyder 
att var och en av oss har ansvar att vittna om de evangeliets sanningar som vi 
har mottagit. Vi har alla slaktingar, grannar, vanner och arbetskamrater, och det 
ankommer pa oss att fbrmedla evangeliets sanningar till dem, genom exempel 
saval som genom ord [lardomar]" (Det tillkommer var och en, Nordstjaman, nov 
1977, s 1). 
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30 
Mal 

Forberedelse 

LektionsfOrslag 

Samlande aktivitet 

Skildringar fran skrif
terna och historien 

Att hjalpa barnen att se tram emot och forbereda sig for Jesu Kristi andra 
ankomst och tusenarsriket. 

1. Studera under bon de historiska skildringarna i lektionen och Laran och 
forbunden 29:9-11; 43:20-23, 29-31; 45:32, 39-40, 44-45, 55-59; 101 :22-34; 
107:53-56; 115:7-1 O och 116. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska 
undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Matteus 24:36; Apostlagarningarna 1 :9-11 ; Laran och 
forbunden 49:7 och Evange/iets principer (3111 O 180), lektion 41, 43 och 44. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Gor sma textremsor av foljande ord: f6rsta, hustru, /ustgard, frukt, utdrivna, 
d6dliga, barn. 

5. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Bibeln. 
c. Karta over Missouri och narliggande omraden, som finns i slutet av lektionen. 
d. Bild 5-28, Jesu andra ankomst (Evangeliet i bild 238.180; 62562). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Skriv namnet Adam pa skrivtavlan. 

• Vern var Adam? 

Lat barnen i tur och ordning valja en av textremsorna du gjort i ordning och med 
hjalp av orden beratta vad de vet om Adam. Ge hjalp vid behov. 

Ge akt pa att foljande saker namns: 

Adam var den forsta manniskan som Gud satte pa jorden. Adam och hans hustru, 
Eva, bodde i Edens lustgard. Nar de hade atit av frukten fran kunskapens trad pa 
gott och ont, blev de utdrivna ur lustgarden. De blev dodliga och kunde fa barn. 

Beratta att barnen i dagens lektion ska fa Iara sig saker om Adam som 
uppenbarades for Joseph Smith. 

Undervisa barnen om kyrkans tillvaxt i norra Missouri och de handelser som agde 
rum vid Adam-ondi-Ahman, som beskrivs i foljande historiska skildringar och 
Laran och forbunden 107:53-56; 115:7-1 O och 116. Visa bilden och kartan vid 
ratt tillfallen. Undervisa sedan barnen om hur livet kommer att vara under 
tusenarsriket, som beskrivs i Laran och forbunden 45:55-59 och 101 :22-34. 
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Kyrkan vaxer i Far West 

Kyrkans medlemmar hade drivits ut fran Jackson County i Missouri, men ar 1836 
tick de tillatelse av makthavarna att flytta till norra Missouri och bilda ett nytt Ian. 
Runt detta Ian skulle det vara en cirka 1 O kilometer bred remsa av obebodd mark 
sa att kyrkans medlemmar och icke medlemmar kunde torbli atskilda. De heliga 
flyttade in i detta nya omrade och byggde en central stad, som hette Far West, 
med andra stader runt omkring. 

I Kirtland i Ohio var det mycket problem, sarskilt med tore detta medlemmar i 
kyrkan som hade blivit bittra fiender till profeten. I januari 1838 varnades Joseph 
Smith for att det fanns man som tankte doda honom och ta over kyrkan. Joseph 
behovde lamna Kirtland, och kyrkan i Far West behovde komma i ordning, sa 
Joseph och Emma flyttade dit. 

Joseph Smiths fiender ville inte att han skulle lamna Kirtland, men nagra vanner 
hjalpte honom att i hemlighet ta sig ut fran staden. De gomde honom i en stor 
lada och lade ladan i en oxkarra. Sedan korde de ut karran ur staden utan att 
profetens fiender visste om att han var inuti den. Nar Joseph var i sakerhet utanfor 
staden, klev han ur ladan, steg till hast och red tillsammans med Sidney Rigdon 
mot Far West. De red cirka 1 O mil, invantade sina familjer och fortsatte sedan. 
Deras fiender, bevapnade med gevar, forfoljde dem narmare 35 mil, men kunde 
inte komma ifatt dem. De heliga i Far West skickade vagnar och fornodenheter till 
profeten och hans folje och halsade dem tacksamt valkomna till Far West. 

Bara nagra manader efter ankomsten till Far West tick Joseph Smith en 
uppenbarelse i vilken de heliga befalldes att bygga ett tempel dar. Herren befallde 
de heliga att borja bygga templet den 4 juli 1838 (se L&F 115:8-10). Pa morgonen 
den 4 juli bildade mormonmilisen (en liten lokal arme), kyrkans ledare och kyrkans 
medlemmar en enastaende procession. Till musik marscherade de till 
tempelplatsen och bildade en cirkel. Sidney Rigdon talade, varefter de forsamlade 
ropade "Hosianna" och Solomon Hancock sjong en sang som hade komponerats 
for detta tillfalle av Levi W Hancock. Profeten Joseph overvakade sedan arbetet 
med att lagga de fyra hornstenarna till templet. 

Joseph Smith far uppenbare/ser om Adam-ondi-Ahman 

En dag i maj 1838 letade profeten och nagra andra man efter andra platser att 
bygga stader dar de heliga kunde bo. De kom till en plats som hette Spring Hill, 
dar Joseph tick annu en uppenbarelse (L&F 116). Herren talade om for Joseph att 
hans namn pa Spring Hill var Adam-ondi-Ahman. Orson Pratt berattade senare att 
detta namn betyder "Guds dal, dar Adam bodde" pa "det ursprungliga sprak som 
Adam talade" (i Journal of Discourses, 18:343). 

Skriv Adam-ondi-Ahman pa skrivtavlan. 

Enligt Joseph Smith ar Adam-ondi-Ahman den plats dar Gud talade med Adam 
och den plats dar Adam offrade at Herren. Vici Adam-ondi-Ahman samlade Adam 
sin familj innan han dog sa att han kunde valsigna dem (se L&F 107:53-56). 

Adam-ondi-Ahman kommer ocksa att vara en viktig plats i framtiden: Nara tiden 
for Kristi andra ankomst kommer Adam tillbaka till Adam-ondi-Ahman for att halla 
ett stort rad. Alla profeter som har innehaft prastadomets myndighets nycklar pa 
jorden ska komma till detta rad och avge rapport om sitt arbete till Adam. Jesus 
Kristus ska da komma till Adam-ondi-Ahman, och Adam ska aterlamna 
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prastadomets nycklar till honom. Kristus ska darefter atervanda till jorden och 
inleda tusenarsriket, de tusen ar da Kristus ska bo pa och regera over jorden. 

Dessa uppgifter om Adam-ondi-Ahman var mycket spannande for kyrkans 
medlemmar. Joseph Smith sade att omradet skulle bli en insamlingsplats for de 
heliga som flyttade fran Kirtland till Missouri. Manga heliga flyttade till Adam-ondi
Ahman under sommaren ar 1838. De tyckte det var en underbar valsignelse att fa 
bo dar Adam hade bott. 

Tusenarsriket 

Nar du talar med barnen om hur livet kommer att bli under tusenarsriket, forklarar 
du ocksa foljande punkter fran Laran och forbunden 101 :22-34 (lat garna barnen 
sla upp verserna i sina egna skrifter): 

• Alla kommer att kunna se Fralsaren (v 23). 

• Alla de onda kommer att forgoras (v 24). 

• Manniskor och djur kommer att leva i fred (v 26). 

• Satan kommer inte att ha makt att fresta nagon (v 28). 

• Det kommer inte att finnas vare sig sorg eller dod (v 29). 

• En manniska ska vaxa upp och bli gamma! och sedan pa ett ogonblick 
forvandlas fran dodlighet till ododlighet (v 30-31 ). 

• Herren kommer att uppenbara allting om jorden och himlen, ocksa hur jorden 
skapades och vad som ska handa med den (v 32-34). 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de stOrre insikt. 

• Varfor var platsen som hette Spring Hill sa viktig? (L&F 107:53-56; 116.) Hur 
tror ni att kyrkans medlemmar kande sig nar de fick veta att Adam hade bott 
dar? 

• Vilka handelser agde rum vid Adam-ondi-Ahman for lange sedan? (L&F 107:53-
56; papeka att Adam var 927 ar gammal da han valsignade sin familj och 
forutsade vad som skulle handa med hans efterkommande.) Vilken framtida 
handelse ska aga rum vid Adam-ondi-Ahman? (Adam ska komma tillbaka; L&F 
116.) Forklara att Kristus ocksa ska komma till Adam-ondi-Ahman och fa 
tillbaka prastadomets nycklar fran Adam och de andra profeterna, som 
forberedelse for hans andra ankomst och inledningen av tusenarsriket. 

• Vaci menar vi med Jesu Kristi andra ankomst? Forklara att da Jesus forst kom 
for att bo pa jorden kom han som litet barn, men da han kommer tillbaka 
kommer han att vara vuxen. Paminn barnen om att Kristus efter sin dod och 
uppstandelse visade sig for sina apostlar och sedan for upp till himlen. Tva 
anglar uppenbarade sig och berattade for apostlarna att Jesus en dag skulle 
atervanda till jorden pa samma satt som han gav sig av (se Apg 1 :9-11 ; se 
ocksa L&F 29:11; 45:44). Sedan dess har manniskorna sett fram emot Jesu 
andra ankomst till jorden. 

• Nar ska Jesu Kristi andra ankomst aga rum? (29:9-11.) Forklara att "stunden ar 
nara" betyder att det snart ar dags, men att ingen utom var himmelske Fader 
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vet exakt nar den kommer (se Matteus 24:36; L&F 49:7). Varfor ar det bra att vi 
inte vet nar Jesus kommer? 

• Hur lange ska Fralsaren regera over jorden da han kommer tillbaka? (L&F 
29:11.) Vad kommer denna tusenariga period att kallas? (L&F 43:30.) 

• Vad kommer att handa med rattfardiga manniskor da Jesus kommer tillbaka? 
(L&F 45:45, 57-59.) Varfor bor vise fram emot Jesu Kristi andra ankomst och 
tusenarsriket? (L&F 45:39, 44; forklara att ordet fruktar i vers 39 betyder vordar.) 
Hjalp barnen att forsta att de som alskar och lyder Fralsaren och invantar 
honom kommer att bli valsignade. Hur kan vi gora oss redo for Fralsarens andra 
ankomst? (L&F 43:20-23; 45:32, 57; se sarskilda aktiviteter, nr I.) 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

I. Gor foljande textremsor som beskriver olika satt pa vilka vi bor bereda oss for 
Kristi andra ankomst och tusenarsriket (se L&F 43:20-23; 45:32, 57): 

Omvanda oss och lata dopa oss. 

Sta pa heliga platser. 

Ta emot sanningen. 

Lata den Helige Anden vagleda oss. 

lnte lata oss bedragas av Satan. 

Lat nagot av barnen valja en textremsa, lasa upp den for klassen och satta upp 
den pa skrivtavlan, bordet eller golvet. Tala med barnen om betydelsen av 
frasen pa textremsan och hur de kan forbereda sig pa det sattet (till exempel, 
for att "sta pa heliga platser" kan barnen leva vardigt att komma in i templet, ga 
i kyrkan, halla sig borta fran platser med dalig paverkan och bidra till en god 
atmosfar i hemmet). 

2. Skriv foljande ord eller fraser pa kort: Adam-ondi-Ahman, Kristi andra ankomst, 
Tusenarsriket, Var beredda. Lagg korten med framsidan nedat pa bordet eller 
golvet. Lat barnen i tur och ordning valja ett kort och namna nagot de lart sig 
om detta amne fran lektionen. Lat varje barn stoppa tillbaka kortet i hagen och 
blanda korten innan nasta barn tar ett. Fortsatt tills alla har gjort detta minst en 
gang och alla amnen har behandlats. 

3. Gor var sin kopia av teckningarna i slutet av lektionen at barnen, eller rita nagot 
liknande pa skrivtavlan. Beratta att varje teckning representerar ett av de tecken 
som ska visa sig fore Jesu Kristi andra ankomst. 

Lat varje barn sla upp minst ett av foljande skriftstallen och tala om vilken 
teckning som representerar det tecken som namns i skriftstallet: 

L&F 29:14 

L&F 29:16 



Avslutning 

Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

L&F 29:18 

L&F 45:26-27 

L&F 45:32 

L&F 45:33 

Lektion 30 

Forsakra barnen att om vi forsoker leva efter evangeliet, behaver vi inte frukta 
Kristi andra ankomst. Vi kommer att beskyddas sa att vi kan gora det var 
himmelske Fader viii att vi ska gora fOr honom, och vi kan se fram emot att fa 
vara med Jesus Kristus igen. 

4. Hjalp barnen att memorera eller repetera tionde trosartikeln. 

5. Sjung eller las texten till "Nar Jesus kommer hit" (Barnens sangbok, s 46). 

Uttryck karlek till och tacksamhet mot Fralsaren, och beratta hur underbart det 
kommer att bli da han kommer tillbaka och bor pa jorden igen. Uppmana barnen 
att bereda sig fOr Kristi andra ankomst och tusenarsriket genom att folja Jesus 
Kristus och lyda hans bud. 

Foresla fOr barnen att de studerar Laran och fOrbunden 29:10-11 och 107:53-56 
hemma som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Lektion 

31 
Mal 

Forberedelse 

LektionsfOrslag 

Samlande aktivitet 

Utrotningsordern 

Att fa barnen att forsta nagra av de svarigheter som de forsta medlemmarna i 
kyrkan matte och att starka barnens onskan att lyssna till och lyda profeten. 

1. Studera under ban Laran och forbunden 105:6-1 O och de historiska 
skildringarna i lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska 
undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

3. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Karta over Missouri och narliggande omraden, som finns i slutet av lektion 

30. 
c. Bild 5-29, Haun's Mill; bild av den levande profeten (fran moteshusets 

bibliotek eller en kyrkans tidskrift). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

• Vad skulle ni gora om nagon skrek "Det brinner!" och ni fick se rok komma in i 
rummet? 

• Vad skulle kunna handa om ni inte gjorde nagonting? 

• Vad skulle ni gora om ni horde varning for storm, oversvamning eller annan 
naturkatastrof i ert omrade? 

• Vad skulle kunna handa om ni inte gjorde nagonting? 

Papeka for barnen att vi behover lyssna till och folja de varningar vi far. Beratta att 
medlemmar i kyrkans barndom motte manga problem och svarigheter, och en del 
av dessa kunde ha undvikits om de hade lyssnat till och foljt profeten Joseph 
Smiths varningar. 

Historiska skildringar Undervisa barnen om nagra av de provningar och forfoljelser som kyrkans tidiga 
medlemmar i Missouri fick utsta, som beskrivs i foljande historiska skildringar. Visa 
bilden av Haun's Mill vid ratt tillfalle, och visa pa kartan var de olika handelserna 
agde rum. Om du viii kan du be nagot av barnen att satta en liten spelbricka pa 
kartan allteftersom du namner de olika platserna. 
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Paminn barnen om att de heliga hade drivits ut ur Jackson County i Missouri. 
Herren sade till dem att de maste vanta med att uppratta Sion darfor att de inte 
hade varit sa lydiga som de borde ha varit (se L&F 105:6-10). De heliga bosatte 
sig da i norra Missouri, men det blev problem dar ocksa. 



Valdet borjar i norra Missouri 

Pa valdagen i augusti 1838 begav sig en grupp sista dagars heliga-man fran 
Adam-ondi-Ahman till staden Gallatin for att rosta. De mattes av en pobelhop 
som ville hindra dem. Mannen i pobeln var radda for att deras kandidat inte skulle 
vinna valet om de heliga rostade. En man fran pobeln slog till en av de heliga som 
foll till marken, och slagsmal utbrot. Flera manniskor, bade heliga och 
pobelanhangare, skadades. Dagen darpa da kyrkans ledare i Far West i Missouri 
tick hora talas om slagsmalet, hade det hela forstorats upp sa att ryktet sade att 
nagra medlemmar i kyrkan hade dodats. Joseph Smith och nagra andra man 
bevapnade sig och red till bosattningen vid Adam-ondi-Ahman, dar de tick reda 
pa att ingen hade dodats som val var. Kyrkans fiender anklagade falskeligen 
kyrkans medlemmar for att ha borjat slagsmalet, och flera osanna rykten spreds 
till Lilburn W Boggs, Missouris guvernor. 

Foljande manad planerade pobeln att anfalla de heliga vid Adam-ondi-Ahman. Tva 
ledare i missourimilisen (den lokala armen), generalmajor David Atchison och 
brigadgeneral Alexander Doniphan, beskyddade de heliga och forhindrade direkta 
sammandrabbningar. 

Andra pobelhopar gav kyrkans medlemmar problem i den narliggande staden 
DeWitt. Medlemmarna sande en begaran om hjalp till guvernoren, men han 
svarade inte. Joseph Smith, som var orolig for de heliga, red bakvagar och tog sig 
forbi pobelanhangare, som vaktade vagarna, och nadde DeWitt. Han upptackte 
att medlemmarna nastan svalt medan de torsokte sta emot den stora pobeln. De 
heliga bad aterigen guvernoren om hjalp och beskydd, men han vagrade att 
hjalpa dem, och sade att "striden var mellan mormonerna och pobeln" och att de 
borde "losa saken" sjalva (History of the Church, 3:157). Eftersom de heliga inte 
kunde fa nagon hjalp, bestamde de sig for att lamna DeWitt. De packade 70 
vagnar fulla och gav sig av den 11 oktober. En kvinna som precis hade fott barn 
dog torsta dagen gruppen gav sig av, och flera i gruppen dog innan de kommit i 
sakerhet. 

Pobeln gladde sig at att de lyckats driva ut de heliga fran DeWitt och att 
guvernoren vagrade att ingripa. De bestamde sig darefter for att anfalla Adam
ondi-Ahman. bverste George M Hinkle, medlem i kyrkan som ocksa tillhorde 
missourimilisen, organiserade de heliga sa att de kunde forsvara sig. Joseph 
Smith ledde nagra frivilliga fran Far West som skulle hjalpa invanarna i Adam-ondi
Ahman. Nar de kom tram, i mitten av oktober, fann de att ett antal heliga hade 
bundits och piskats, hus hade brants ner och boskapen hade jagats bort. 

De heliga blev da forvarnade om att missourimilisen tankte anfalla Far West, sa de 
gjorde forberedelser for att forsvara sig. En del av milisen, anford av kapten 
Samuel Bogart, borjade anfalla de heligas hem nara Far West. Milisen tog tre 
fangar och beordrade resten av kyrkans med I em mar att lamna Missouri. bverste 
Hinkle samlade en grupp heliga som skulle befria fangarna innan de blev dodade. 
Tidigt en morgon gjorde sig denna grupp redo att ta sig over Crookedfloden, 
drygt tre mil fran Far West. De visste inte att kapten Bogart och hans soldater 
hade gomt sig vid floden. En av Bogarts soldater avfyrade ett skott, och striden 
var igang. Den upphorde snabbt, men flera man pa bada sidor skadades, 
daribland aldste David W Patten, en av de tolv apostlarna, som dog ett antal 
timmar senare. Tva andra medlemmar i kyrkan blev ocksa dodade. 
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Guvernor Boggs utfardar en utrotningsorder 

Ryktena om striden som nadde guvernor Boggs var oerhort overdrivna. Man sade 
till guvernoren att medlemmar i kyrkan hade dodat eller fangslat alla medlemmar i 
kapten Bogarts milis. Over hela norra Missouri anfoll pobelhopar sista dagars 
heliga-bosattningar, satte eld pa hus och grodor, stal boskap och tog fangar, men 
guvernoren trodde att det var de heliga som orsakade problemen. General 
Atchison vadjade till guvernor Boggs att sjalv komma och se vad som agde rum, 
men i stallet trodde guvernoren pa de falska rykten han hort och beordrade sina 
trupper att bekampa de heliga. Han skrev: "Mormonerna maste behandlas som 
fiend er och maste utrotas eller drivas ut ur staten" (History of the Church, 3: 175; 
kursivering i originalet). Forklara att utrota betyder att doda eller gora slut pa. I 
slutet av oktober 1838 hade drygt 2000 man samlats utanfbr Far West, beredda 
att verkstalla guvernorens "utrotningsorder". 

Massakern i Haun 's Mill 

Cirka 19 kilometer ester om Far West lag Haun's Mill, ett litet samhalle som 
grundats av en medlem i kyrkan som hette Jacob Haun. I samhallet fanns det en 
kvarn for att mala sad, en smedja och nagra hus. Etter striden vid Crookedfloden, 
uppmanade Joseph Smith alla de heliga att satta sig i sakerhet genom att flytta till 
Far West eller Adam-ondi-Ahman, men Jacob Haun ville inte lamna sin egendom. 
Han ignorerade vad profeten sade och sade till de andra familjerna i samhallet att 
stanna kvar. De satte upp vakter for att fbrsvara kvarnen och samhallet. 

Den 30 oktober kom det nio vagnar fran Kirtland till Haun's Mill. Manniskorna i 
dessa vagnar hade hejdats av pobeln tva dagar innan och hade tvingats att lamna 
ifran sig alla gevar och all ammunition. De bestamde sig for att vila i Haun's Mill 
nagra dagar innan de reste till Far West. Samma eftermiddag kom en grupp pa 
240 man och anfoll Haun's Mill. Manga av invanarna i samha.llet sprang ut i 
skogen, medan en del sprang till smedjan, i tanke att anvanda den som varn. 
Medlemmarna i pobeln siktade med sina gevar genom de stora sprickorna i 
vaggarna och den oppna dorren till smedjan och avfyrade manga skott. Sedan 
sprang de in i byggnaden och dodade med beratt mod en tioarig pojke som 
gomde sig dar och slapade runt pojkens doende far pa golvet i ett fbrsok att stjala 
hans stovlar. Sjutton manniskor dodades under raden och ytterligare tretton 
sarades. 

Flera ar senare sade profeten Joseph Smith: "Broderna i Haun's Mill gick emot 
min varning. Om de inte hade gjort det, skulle deras liv ha skonats" (History of the 
Church, 5: 137). 

Dagen efter anfallet mot Haun's Mill omringade medlemmar av missourimilisen Far 
West. 6verste Hinkle, medlem i kyrkan som tidigare hade hjalpt sina syskon i 
kyrkan, vande sig emot kyrkan. Han forradde Joseph Smith och de andra ledarna 
i kyrkan genom att latsas ordna ett fredssamtal med general Samuel D Lucas i 
milisen. lstallet tog general Lucas kyrkans ledare till fanga. General Lucas 
beordrade att kyrkans ledare skulle avrattas, men general Doniphan, en van till de 
heliga, vagrade att medverka och beordrade general Lucas att inte verkstalla 
avrattningen. 

De heliga beordrades att lamna Missouri, men de fick till slut tillatelse att stanna i 
Far West under vintern sa lange de inte sadde nagot eller gjorde upp planer pa att 
stanna langre. 



Diskussions- och 
tillampningsfragor 

Sarskilda 
aktiviteter 

Lektion 31 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att f6rsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Varfor drevs de heliga ut ur Missouri trots att omradet hade invigts till att vara 
Sion? (L&F 105:6-10.) Paminn barnen om att Sion ska upprattas i framtiden. 

• Vad kan hindra oss fran att fa valsignelser fran var himmelske Fader? (Olydnad; 
L&F 105:6.) Vaci kan vi gora for att vara vardiga hans valsignelser? 

• Varfor gjorde inte Jacob Haun och invanarna i Haun 's Mill som Joseph Smith 
uppmanade dem att gora? Papeka att Jacob Haun visste vad profeten sade, 
men han tyckte att han hade ett bra skal till att inte folja det. Han hade arbetat 
hart for att bygga upp sin kvarn och samhallet runt omkring den, och han ville 
inte overge det. Han trodde att han skulle kunna forsvara allt detta. Hur kunde 
tragedin vid Haun's Mill ha undvikits? 

• Visa bilden av den levande profeten. Vern ar det har? Hur kan vi fa veta vad 
profeten sager till oss? Varfor bor vi gora vad han uppmanar oss att gora? (Se 
sarskilda aktiviteter, nr 2.) Forklara att lydnad till profetens ord inte skyddar oss 
mot allt lidande. De medlemmar i kyrkan som gjorde vad profeten Joseph Smith 
sade till dem fick anda utsta f6rfoljelse i Missouri, och profeten sjalv led oerhort. 
Var himmelske Fader later alltid var och en ha sin fria vilja och fatta beslut, och 
ibland far vi Iida till f61jd av andra manniskors felaktiga beslut. Dock kan vi 
genom att f61ja profeten undvika det lidande som kan komma till foljd av vara 
egna felaktiga beslut. 

• Har ni (eller nagon ni kanner) nagon gang blivit felaktigt behandlad pa grund av 
medlemskapet i kyrkan? Hur ska vi forhalla oss till dem som behandlar oss pa 
ett felaktigt satt? 

Du kan anvanda en eller flera av f61jande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Skriv f61jande pastaenden pa separata pappersremsor: 

1. Jesus Kristus uppenbarar sin vilja for profeten. 

2. Profeten talar om for oss vad Jesus Kristus viii att vi ska gora. 

3. Vi lyssnar till profeten. 

4. Vi gor som profeten sager. 

5. Vi far en dag atervanda till var himmelske Fader och Jesus Kristus. 

Gor en kedja genom att satta ihop pappersremsor som gar in i varandra. Se till 
att orden ar pa utsidan av lankarna. Satt ihop remsorna i nummerordning, och 
satt ihop nummer 5 med bade nummer 4 och nummer 1 sa att kedjan blir till en 
cirkel. Lat barnen lasa remsorna i ordning och tala om processen varigenom vi 
vagleds av en profet sa att vi kan atervanda till var himmelske Fader och Jesus 
Kristus. Hjalp barnen att f6rsta att om vi hoppar over steg nummer 4, kommer 
vi inte fram till steg nummer 5. Vi maste inte bara lyssna till var profet utan 
ocksa gora vad han sager. 

2. Skriv pa tavlan eller pa ett stort pappersark flera saker som var profet har 
uppmanat oss att gora, till exempel att lasa skrifterna, fora dagbok, alska var 
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familj och vara vardiga att besoka templet. Tala med barnen om hur de kan fOlja 
profeten i dessa avseenden, och om vad som kan handa om de inte gar det. 

3. Beratta att de heliga aven under svar fOrfoljelse och stora lidanden visste att 
Herren vakade over dem. Nagra upplevde till och med under. Las eller aterge 
med egna ord fOljande berattelse om Amanda Barnes Smith och hennes 
upplevelse vid Haun's Mill: 

Nar pobeln kom till Haun's Mill, sprang Amanda Barnes Smith ivag med sina tva 
dottrar, och de blev inte skadade. Nar skjutandet var over, kom syster Smith 
tillbaka for att se vad som hant med hennes man och saner. Hon skrev senare: 

"Min aldste son kom ut fran smedjan barande sin lillebror Alma pa sina axlar. 
'Ah!, min Alma ar dad!' ropade jag fOrtvivlat. 'Nej, mor. Jag tror inte att Alma ar 
dad. Men far och broder Sardius ar dodade!' ... 

. . . Hela hoftleden pa min sarade pojke hade skjutits bort. Kottet, hoftbenet, 
leden och allt hade slitits bort av skottet fran gevarsmynningen som raskinnet 
hade satt mot barnets haft genom stockarna i smedjan och med beratt mod 
fyrat av. Vi lade lille Alma pa ett bolster i vart talt och undersokte skadan. Det 
var en fruktansvard syn. Jag visste inte vad jag skulle gora. Det var natt nu ... 

' ... Ah, min himmelske Fader', ropade jag, 'vad ska jag gora? Du ser min 
stackars sarade pojke och vet att jag ar oerfaren. Ah, himmelske Fader, tala om 
for mig vad jag ska g6ra!' Darefter fick jag anvisningar som fran en rost som 
talade till mig. 

Askan i var eld pyrde fortfarande. Vi hade eldat med barken fran 
pekannottradet. Jag instruerades att ta denna aska och gora en lutlosning 
[starkt desinficerande] och stoppa en tygbit indrankt i denna ratt in i saret. Det 
gjorde ont, men lille Alma var alltfor nara doden for att bry sig sa mycket om 
det. Gang pa gang drankte jag in tygbiten och stoppade in den i halet fran vilket 
hoftleden hade slitits bort, och varje gang fOljde mosat kott och benflisor med 
tygbiten, och saret blev lika vitt som honskott. Etter att ha fOljt anvisningarna 
bad jag till Herren igen och fick pa nytt anvisningar lika tydliga som om en lakare 
hade statt bredvid och talat till mig. I narheten fanns det rodalm. Av detta skulle 
jag gora ett rodalmsomslag och fylla saret med det ... 

Dagen darpa flyttade jag den skadade pojken till ett hus som lag ett stycke 
bort, och skotte om hans haft, enligt direkta anvisningar fran Herren sasom 
tidigare. Jag blev pamind om att det i min mans koffert fanns en flaska balsam. 
Denna halide jag i saret, vilket i hog grad lindrade Almas smartor. 'Alma, mitt 
barn', sade jag. 'Tror du att Herren har ska pat din ho ft?' 'Ja, mor.' 'Herren kan 
gora nagot dar i stallet for din haft, tror du inte att han kan det, Alma?' 'Tror du 
att Herren kan det, mor?' fragade barnet, i sin enkelhet. 'Ja, min son', svarade 
jag. 'Han har visat mig det i en syn. 'Darefter lade jag honom i en bekvam 
stallning med ansiktet nedat, och sade: 'Nu ligger du sa, utan att rora dig, sa 
ska Herren gora en ny haft at dig. I 

Sa Alma lag med ansiktet nedat i fem veckor, tills han hade aterhamtat sig helt. 
Flexibelt brosk hade vaxt ut i stall et for den felande leden och ha let ... Den dag 
han kunde ga igen var jag utomhus och hamtade en hink vatten da jag horde 
barnen skrika. Forskrackt sprang jag tillbaka och da jag kom in i huset fick jag 
se Alma dansa runt pa golvet, och barnen ropade av forvaning och gladje" ("A 
Living Miracle of the Power of God", i Leon R Hartshorn, comp, Remarkable 



Avslutning 

Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 31 

Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, 2 vol. [Salt Lake City: Deseret 
Book Co, 1973-1975], I :164-167). 

Fa barnen att forsta att inte alla som ber om hjalp i lidanden och provningar 
upplever underverk. Men Herren vakar alltid over oss, och han vet vad som ar 
bast for oss. Om han inte lindrar vart lidande, hjalper han oss att utharda det. 

4. Paminn barnen om att Herren talar till oss genom sin levande profet. Vi behaver 
lyssna till profeten och gora vad han sager. 

Skriv foljande ord pa skrivtavlan: profeternas, bud, hara, h6ren, lyssna, /yssnen, 
far, goren/handla efter, atlydas//ydnad. Sag till barnen att dessa ord om att 
lyssna till vara profeter och gora vad de sager finns i manga skriftstallen. 

Be varje barn att sla upp ett av foljande skriftstallen: 

L&F I :I 

L&F I :14 

L&F I :32 

L&F 19:23 

L&F 63:1 

L&F 63:5 

L&F 82:!0 

L&F 89:18 

Be barnen att lasa skriftstallena hogt och leta efter orden som star pa 
skrivtavlan. Be garna nagot av barnen att satta en bock framfor varje ord som 
namns under hoglasningen. 

• Hur kan vi lyssna till rosten fran Herren och hans profet? 

• Varfor ar det viktigt att gora vad profeten sager till oss? 

5. Sjung eller las texten till "Lyss till profeten" (Barnens sangbok, s 58) eller "Hall 
alla buden" (Barnens sangbok, s 68). 

Vittna for barnen att den levande profeten ar en Guds profet. Tala om hur mycket 
du tycker om och uppskattar honom och de rad och uppmaningar han ger. 
Uppmana barnen att lyssna till profeten vid nasta generalkonferens och gora vad 
han ber oss att gora. 

Foresla for barnen att de studerar LB.ran och forbunden I 05:6-1 O hemma som 
repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Joseph Smith blir 
oskyldigt fangslad 

Att fa barnen att forsta att om vi har tro pa Herren, hjalper han oss meta varje 
motgang i livet. 

1. Studera under bon LB.ran och forbunden 121:1-8,16-22, 26, 33, 36-37, 41-46; 
122:5-9; och de historiska skildringarna i lektionen. Studera sedan lektionen 
och bestam hur du ska undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och 
historien. (Se "Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar 
fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Andra Moseboken 20:7. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Skriv Motgang pa en papperspase och lagg flera saker i den som kan 
symbolisera olika slags motgangar, till exempel ett mynt som symboliserar 
ekonomiska svarigheter, en tom medicinflaska som symboliserar sjukdom, en 
gaffel eller sked som symboliserar hunger, en skolbok som symboliserar 
svarigheter i skolan eller ett foto eller en teckning av ett argt ansikte som 
symboliserar en van som ar arg eller ovanlig. 

5. Material: 
a. LB.ran och forbunden till varje barn. 
b. Bibeln. 
c. Karta over Missouri och narliggande omraden, som finns i slutet av lektion 

30. 
d. Bild 5-30, General Doniphan vagrar att avratta kyrkans ledare; bild 5-31, 

Joseph Smith tillrattavisar vakterna i fangelset i Richmond; bild 5-32, Joseph 
Smith i Liberty-fangelset. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Stall tram pasen som det star Motgang pa. 

• Vad ar motgang? 

Lat barnen ta var sin sak ur pasen och forklara hur den kan symbolisera motgang, 
hur man kan hantera denna typ av motgang och vart man kan vanda sig for att fa 
hjalp med den. Se till att barnen verkligen namner att de kan vanda sig till var 
himmelske Fader for att fa hjalp i motgangar. Beratta att ni i dagens lektion ska 
tala om en fruktansvard motgang som Joseph Smith och andra ledare i kyrkan 
fick och hur de starktes av denna erfarenhet. 

Be barnen att beratta vad de kommer ihag av foregaende lektion om forfoljelsen 
av de heliga i Missouri. Paminn dem om att Joseph Smith och andra ledare i 
kyrkan togs till fanga av general Lucas sedan de blivit forradda av overste Hinkle. 
Undervisa barnen om hur profeten Joseph Smith och andra ledare i kyrkan blev 



oskyldigt fangslade, som beskrivs i den historiska skildringen "Joseph Smith och 
andra ledare i kyrkan arresteras". Tala sedan om Joseph Smiths erfarenheter i 
fangelse, som beskrivs i de andra historiska skildringarna och i de skriftstallen 
som namns under "Forberedelse". Visa bilderna och kartan vid ratt tillfallen. 

Joseph Smith och andra /edare i kyrkan arresteras 

I slutet av oktober 1838 var pobeln och andra antimormoner tillhorande milisen 
beredda att anfalla Far West i Missouri. De heliga i Far West forsokte forsvara 
staden genom att bygga en barrikad, men den forslog inte langt da deras fiender 
var fem ganger sa manga. General Samuel D Lucas, ledaren for antimormonerna i 
missourimilisen, gjorde en hemlig overenskommelse med overste George M 
Hinkle, medlem i kyrkan som ocksa tillhorde milisen. Overste Hinkle blev en 
forradare till kyrkan och gjorde en overenskommelse om att overlamna Joseph 
Smith och andra ledare i kyrkan till att domas och straffas, fast han visste att 
anklagelserna mot dem inte var sanna. Overste Hinkle gick ocksa med pa att de 
heligas fiender fick ta de heligas egendomar och sade att de heliga sjalva skulle 
overlamna sina vapen och lamna Missouri. 

Overste Hinkle atervande till Far West och sade till Joseph Smith, Sidney Rigdon, 
Lyman Wight, Parley P Pratt och George W Robinson att general Lucas ville traffa 
dem och diskutera ett fredsfordrag. Men da kyrkans ledare kom till motet, tog 
general Lucas dem till fanga. Parley P Pratt beskrev denna handelse: 

"Den hogdragne general [Lucas] red fram och beordrade ogonblickligen, utan att 
saga nagot till oss, sina vakter att omringa oss. Det gjorde de mycket abrupt, och 
vi fordes in i lagret omringade av tusentals varelser som sag ut som vildar. Manga 
av dessa var kladda och malade som indiankrigare. De havde upp ett oavbrutet 
skrik, som ett antal blodhundar som slappts los pa sitt byte, som om de hade 
vunnit en av de mest mirakulosa segrarna i varldshistorien" (Autobiography of 
Parley P Pratt, s 186-187). 

Kyrkans medlemmar horde detta skrik, och de var radda att profeten hade blivit 
mordad. De fiesta av dem bad hela natten for sina ledares sakerhet. 

Kyrkans ledare tvingades att ligga pa marken i regnet medan deras tillfangatagare 
hanade dem och kravde att de skulle utfora under. Mitt i natten hell general Lucas 
en hemlig och olaglig krigsratt och domde kyrkans ledare till att avrattas 
morgonen darpa. Han beordrade general Alexander W Doniphan, som inte var 
medlem i kyrkan men som var de heligas van, att verkstalla avrattningen. General 
Doniphan vagrade med orden: "Detar kallblodigt mord. Jag atlyder inte er order." 
General Doniphan och hans man lamnade Far West, men han sade att om 
general Lucas avrattade kyrkans ledare, skulle han "sa sant mig Gud hjalpe halla 
er ansvarig infor en jordisk domstol" (History of the Church, 3:190-191 ). General 
Doniphans svar skramde upp general Lucas och darfor verkstallde han inte 
avrattningarna. De heligas boner for sina ledares sakerhet hade besvarats. 

Kyrkans fiender tankte arrestera de sista dagars heliga-man som hade varit med i 
striden vid Crookedfloden (se lektion 31 ), sa dessa man lamnade Far West for att 
bege sig till Iowa. Hyrum Smith och Amasa Lyman kunde inte fly. De arresterades 
och hells tillsammans med de andra fangarna. 

Morgonen darpa forde overste Hinkle trupperna av sista dagars heliga ut ur Far 
West, och missourimilisen tog over staden. De stal vardefulla agodelar, 
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arresterade nagra av mannen och beordrade resten av de heliga att lamna 
Missouri. 

Kyrkans fiender planerade att fora sina fangar till staden Independence for 
rattegang. Fangarna vadjade om att fa traffa sina familjer innan de gav sig av, sa 
deras vakter forde dem tillbaka till Far West. Joseph Smiths hustru Emma och 
deras barn blev mycket glada over att fa se Joseph, for de trodde att han hade 
blivit dodad. Men vakterna lat inte fangarna stanna lange hos sina familjer. 
Fangarna vaktades i en vagn da Lucy Mack Smith, Josephs och Hyrums mor, 
kom, och hon lyckades bara rtira vid deras hander da de fordes bort. Senare fick 
dock Lucy en uppenbarelse som gjorde henne lugn. Hon fick veta: "Lat ditt hjarta 
styrkas angaende dina barn, de skall inte skadas av sina fiender" (Lucy Mack 
Smith, History of Joseph Smith, s 291). 

Joseph Smith tillrattavisar vakterna 

Joseph Smith fick, liksom sin mor, en uppenbarelse som styrkte honom. Han 
berattade for sina medfangar att ingen av dem skulle do under denna erfarenhet: 
"Fatta mod, brtider. Herrens ord kom till mig i natt att vara liv skall bevaras, och 
vad an vi far utsta under denna fangenskap, kommer ingen av oss att berovas 
livet" (se Pratt, s 192). Fangarna forvarades i ett tomt hus i staden Richmond i tva 
veckor tills rattegangen btirjade. Det var ingen hederlig rattegang. De som 
vittnade mot kyrkans ledare ljtig, och de vittnen som sttidde kyrkans ledare 
kastades i fangelse eller jagades ut ur lanet innan de kunde vittna. General 
Doniphan forstikte ftirsvara kyrkans ledare, men han forstod att "om sa en stor 
anglaskara skulle komma ned och ftirkunna att [kyrkans ledare] var oskyldiga, 
skulle utgangen bli densamma" (History of the Church, 3:213). Domaren hade 
redan fore rattegangen beslutat att kasta kyrkans ledare i fangelse, sa det som 
sades under rattegangen ftirandrade ingenting. 

Under den tretton dagar langa rattegangen halls fangarna kedjade tillsammans 
och pa natten maste de ligga pa golvet. De maste hara hur deras vakter sade 
fruktansvarda saker om dem och de andra heliga. En natt talade vakterna om 
fasansfulla saker som de pastod sig ha gjort mot de heliga, och de anvande ett 
smutsigt sprak och missbrukade hela tiden Herrens namn. Det var mycket 
smartsamt ftir fangarna att hara detta. Pltitsligt stallde sig Joseph Smith upp och 
befallde: "TIG ni djavlar av helvetets avgrundl I Jesu Kristi namn tillrattavisar jag er 
och befaller er att vara stilla. Jag viii inte leva en minut till och hara sadant sprak. 
Upphor med sadant sprak, eller ni eller jag dtir I DETTA OGONBLICK!" (Se Pratt, s 
179-180.) 

Trots att Joseph Smith var fastkedjad och inte hade nagot vapen, stod han dar 
lugn och vardig. Hans ord gjorde vakterna radda, och de bad om ftirlatelse och 
satt tysta i ett horn anda till vaktombytet. 

Joseph Smith och andra ledare i kyrkan tors till fangelset i Liberty 

Nar rattegangen var slut befriades nagra av fangarna och nagra fick sitta kvar i 
fangelset i Richmond, men Joseph Smith och fem andra fordes till ett annat 
fangelse i Liberty i Missouri, for att invanta ytterligare en rattegang. Detta lilla 
fangelse var som en jordhala, med foga varme och ljus trots att det var vinter. 
Taket var sa lagt att fangarna inte kunde sta uppratt, och de fick usel mat att ata. 
Joseph Smith och de andra fangarna halls kvar i detta fangelse i fyra manader, 



Diskussions- och 
tillampningsfragor 

Lektion 32 

medan Brigham Young, Heber C Kimball och John Taylor hjalpte de heliga att ta 
sig fran Missouri till Illinois. 

Medan Joseph Smith var i fangelset i Liberty, fragade han Herren hur lange de 
heliga skulle behova Iida (se L&F 121 :1-6). Han fick ett underbart och trostande 
svar fran Herren i vilket Herren forsakrade att han inte hade glomt Joseph eller de 
andra medlemmarna i kyrkan (se L&F 121 :7-8). Joseph Smith fick fler 
uppenbarelser i fangelset, och han skrev ett langt brev till de heliga, dar han 
berattade om dessa uppenbarelser (se L&F 121-123). 

I april 1839 sandes fangarna till Daviess County och sedan till Boone County for 
rattegang. Medan de forflyttades till Boone County lat vakterna dem fly eftersom 
en del makthavare ansag att fangarna inte kunde fallas for brotten de anklagades 
for och rattegangen skulle vara bortkastad tid. Joseph Smith och de andra 
fangarna begav sig till Illinois for att forena sig med sina familjer och de andra 
heliga. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Vaci gjorde overste Hinkle, som var medlem i kyrkan, for att forrada profeten? 
Vaci gjorde general Doniphan, som inte var medlem, for att hjalpa profeten? 
Varfor tror ni att dessa tva gjorde som de gjorde? Varfor kunde det ha varit svart 
for general Doniphan att sta for det som var ratt? Nar kan det vara svart for er 
att sta for det som ni vet ar ratt? Vaci kan ni gora for att fa hjalp i dessa 
situationer? 

• Hur trostade och lugnade Herren Joseph Smith och hans mor da han fordes 
bort till fangelset? Hur tror ni att dessa uppenbarelser hjalpte Lucy och Joseph 
att utharda sina provningar? Hur kan Herren trosta och lugna er nar ni ar ledsna 
eller har problem? 

• Hur ska vi anvanda Herrens namn? (Andra Moseboken 20:7.) Varfor tror ni att 
Joseph Smith tog ilia vid sig av att vakterna missbrukade Herrens namn? (Se 
sarskilda aktiviteter, nr 3.) Vaci kan vi gora nar manniskor i var omgivning 
missbrukar Herrens namn? (Se sarskilda aktiviteter, nr 2.) 

• Varfor later Herren oss fa motgangar (problem och svarigheter) i livet? (L&F 
121 :7-8; 122:5-9.) Hur kan motgangar ge oss "erfarenhet och tjana [oss] till 
godo"? (Se L&F 122:7.) Hur kan vi Iara av vara problem? Vern har haft storst 
motgangar av alla under jordelivet? (L&F 122:8.) Hur kan vetskapen om 
Fralsarens motgangar hjalpa oss att mota vara egna? Beratta garna om ett 
tillfalle da en motgang starkte dig eller be barnen att beratta om erfarenheter de 
haft. 

• Vaci ska handa med dem som kampar mot sanningen och ljuger om kyrkan? 
(L&F 121 :16-22.) Vilka valsignelser har Herren lovat dem som forblir trofasta 
trots de motgangar de mater? (L&F 121 :7-8, 26, 33.) 
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Du kan anvanda en eller flera av fbljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Lat ett barn lasa LB.ran och fbrbunden 121 : 7-8 hogt och ett annat LB.ran och 
fbrbunden 122:7. Namn helt kort sakerna som symboliserade motgangar i den 
samlande aktiviteten, och lat barnen komma fram till hur det kan "ge [dem] 
erfarenhet och tjana [dem] till godo" om de uthardar dessa slags motgangar. 

2. Forklara att ord har kraft. De kan skapa kanslor och bilder som kommer till vara 
sinnen. Lat barnen blunda och lyssna medan du sager nagra beskrivande ord. 
Sag orden langsamt, och gor en paus efter varje ord sa att nagot av barnen 
kan beskriva hur ordet paverkar hans eller hennes kanslor. Lat barnen 
kommentera ett ord var. 

Exempel: 

Regnbagen Sjukdom Sott 

Askan Kladdigt Skratt 

Lerigt Mork er Su rt 

Jul Ljus Grat 

Sag till barnen att eftersom orden har kraft, bor vi noga valja de ord vi anvander. 
Vi bor undvika ord som ger olampliga bilder i vart sinne eller visar bristande 
respekt for var himmelske Fader, Jesus Kristus eller andra manniskor. 

Las och diskutera med barnen foljande ord: 

"Jag ska anvanda var himmelske Faders och Jesu Kristi namn pa ett 
vordnadsfullt satt. Jag ska inte svara eller anvanda ett ovardat sprak." 

3. Aterge med egna ord fbljande berattelse av aldste Spencer W Kimball, som 
blev kyrkans tolfte president: 

"En dag pa sjukhuset da ett sjukvardsbitrade korde ut mig ur operationssalen 
snubblade han, och da kom fran hans arga lappar hemska eder tillsammans 
med olika namn pa FraJsaren. Jag var inte riktigt vaken, men ryckte till och 
vadjade: 

'Snalla! Snalla! Det ar min Herres namn som du smadar.' Det blev dodstyst en 
stund, sedan hordes en lagmald viskning: 'Forlat mig"' ("Profane Not the Name 
of Thy God!" Improvement Era, maj 1953, s 320). 

Forklara att pa grund av att president Kimball alskade och arade var himmelske 
Fader och Jesus Kristus, var det smartsamt for honom att hara andra 
manniskor anvanda deras namn pa ett vanvordigt satt, utan karlek eller 
vordnad. 

4. Lat barnen fbrestalla sig hur det skulle vara att tillbringa fyra manader pa ett 
stalle som tangelset i Liberty. 

• Vaci skulle ni sakna allra mest? 

• Hur skulle ni anvanda tiden? 

• Hur skulle ni kunna bli starkare genom denna erfarenhet? 



Avslutning 

Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 32 

Ordna garna i forvag sa att nagra av barnen i klassen latsas vara Joseph Smith, 
Hyrum Smith och andra fangar i fangelset i Liberty medan de andra i klassen 
staller fragor till dem om deras erfarenheter i fi:ingelset. 

5. Aterge med egna ord foljande berattelse av Mercy Thompson, svagerska till 
Hyrum Smith: 

Omkring den forsta februari 1839 lades min syster [Mary Fielding Smith, som da 
var sjuk], pa sin makes [Hyrum Smith] begaran, pa ett bolster i en vagn och 
fordes cirka 65 km for att besoka honom i fi:ingelset. Hennes lille son Joseph F 
var da bara omkring 11 veckor gamma!. Det var extremt kallt ute, sa vi led 
mycket pa vagen dit. Vi kom fram till fi:ingelset pa kvallen. Vi slapptes in och 
dorrarna stangdes om oss. Det blev en natt som jag aldrig ska glomma. En 
somnlos natt. Jag ammade de ljuvliga sma barnen [Joseph F och Mercys egen 
atta manader gamla dotter]. Pa morgonen gjorde jag mig redo att aka hem 
tillsammans med min plagade syster, och jag ska alltid minnas de gnisslande 
gangjarnen pa den dar dorren som stangdes om de adlaste mannen pa jorden. 
Vern kan forestalla sig hur vi kande oss nar vi akte hemat, men skulle jag for 
guld vilja salja den ara som forlanades mig genom att bli inlast i fangelse 
tillsammans med dessa personer? Nej! Nej!" (Se Don Cecil Corbett, Mary 
Fielding Smith: Daughter of Britain [Salt Lake City: Deseret Book Co, 1966], s 
86.) 

6. Beratta att en del av uppenbarelsen som Joseph Smith fick da han var i 
fi:ingelset i Liberty handlade om hur man anvander prastadomet. Lat barnen 
turas om att lasa Laran och forbunden 121 :41-46 hogt for att finna svaren pa 
foljande fragor: 

• Hur ska en man anvanda prastadomets makt? (L&F 121 :41-46.) 

• Vilka valsignelser far vi om vi anvander prastadomet rattfi:irdigt? (L&F 121 :45-
46.) 

• Hur kan en ung man bereda sig for att anvanda prastadomet pa ett rattfi:irdigt 
satt? 

• Hur kan man ara sitt prastadome? 

7. Sjung eller las texten till "Gor alltid ratt" (Barnens sangbok, s 80). 

Uttryck tacksamhet for Joseph Smith och hans villighet att forlita sig pa Herren 
under de mest svara forhallanden. Vittna om att vi kan bli starkare genom 
motgangar, och uppmuntra barnen att forlita sig pa Herren nar de har problem. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och forbunden 121 : 1-8, 41-46 hem ma 
som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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De heliga bygger Nauvoo, 
det vackra 

Att uppmuntra barnen att arbeta hart som de heliga som byggde Nauvoo. 

1 . Studera under bon de historiska skildringarna i lektionen och Laran och 
forbunden 42:40-42, 56:17, 58:27-29, 75:3, 88:124. Studera sedan lektionen 
och bestam hur du ska undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och 
historien. (Se "Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar 
fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Laran och forbunden 124:22-24. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Skriv pa separata papper upp olika olympiska grenar som barnen kan mima, till 
exempel tyngdlyftning, lopning, konstakning, simning, diskuskastning, fotboll 
och basketboll. (Ta garna med forslag pa hur man kan mima varje gren.) Skriv 
minst ett papper till varje barn. Lagg papperen i en ask. 

5. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Karta over Missouri och narliggande omraden, som finns i slutet av lektion 

30. 
c. Bild 5-33, Staden Nauvoo; bild 5-34, Joseph Smith hjalper nagra sma barn; 

bild 5-35, Emma Smith, en utvald kvinna. 

Observera: Sarskilda aktiviteter, nr 1 , kan anvandas som alternativ samlande 
aktivitet. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Lat barnen ta ett papper var fran asken och mima den olympiska gren som star 
pa det. Lat de andra i klassen gissa vilken gren som barnet mimar. Nar alla fatt 
mima, fragar du: 

• Hur maste man forbereda sig for att ta.via i nagon av dessa grenar i olympiska 
spelen [eller annan tavling]? 

Betona att det inte racker med att vilja vinna. Man maste ocksa arbeta hart for att 
Iara sig och trana grenen. Sag att det kravs mer an en onskan for att uppna det 
som ar meningsfullt. Det kravs ocksa mycket hart arbete och beslutsamhet. 

• Vaci har ni astadkommit genom att arbeta hart? (Ge varje barn tillfalle att svara.) 

Forklara att var himmelske Fader och Jesus Kristus har befallt oss att arbeta. Las 
eller be nagot av barnen att lasa Laran och forbunden 75:3 och 88:124. Betona 
att den som ar lat inte viii arbeta och kastar bort tiden pa att gora lite eller 
ingenting. 



Skildringar fran skrif
terna och historien 

Undervisa barnen om vardet av arbete da du berattar om hur Nauvoo byggdes, 
som beskrivs i foljande historiska skildringar. Undervisa ocksa om Herrens 
befallningar angaende arbete, som finns i de skriftstallen som star under 
"Forberedelse". Visa bilderna och kartan vid ratt tillfallen. 

De heliga bygger Nauvoo 

Sedan de heliga hade drivits ut ur Missouri, samlades de i Illinois och bosatte sig 
pa Mississippiflodens strander i en liten stad som hette Commerce. Profeten 
Joseph Smith dopte om staden till Nauvoo, vilket betyder "vacker" pa hebreiska. 
Nauvoo byggdes pa traskmark som maste draneras och rojas av innan man 
kunde bygga hus och andra byggnader pa den. Medan detta gjordes, bodde de 
fiesta heliga i vagnar eller talt. Joseph Smith och hans familj bodde i ett av de fa 
stockhusen som redan fanns, och flera familjer bodde i tomma militarbaracker pa 
andra sidan floden. 

De heliga arbetade hart med att gora Nauvoo till en framgangsrik stad. Mannen 
brukade jorden och byggde hus och affarslokaler, och kvinnorna skotte barnen, 
vardade de sjuka och skotte hemmet. De lagade mat over oppen eld, sydde 
klader at sina familjer, tog hand om djuren, odlade i tradgardarna, tillverkade tval, 
ljus och tyg, torkade kott och frukt och gjorde smor, ost, sylt, gele och lonnsirap. 
lbland kallades mannen pa mission och deras familjer maste ta over deras arbete. 
Louisa Barnes Pratts man kallades pa mission. Medan han var borta overvakade 
Louisa byggandet av ett hus till familjen och hjalpte faktiskt till att bygga sjalv 
ocksa. Hon arbetade som sommerska for att fa pengar till mat och andra 
fornodenheter for sin familj. Hon var en duktig sommerska och sydde kostymer at 
Joseph och Hyrum Smith. Aret darpa tjanade hon pengar genom att halla skola i 
sitt hem. 

Barnen hjalpte ocksa till att bygga Nauvoo. Om de var tillrackligt gamla, hjalpte de 
till med att ta hand om djuren och gardarna, samlade ved och bar, tillverkade 
appelmust, tval och ljus. De gick ocksa i skolan. En grupp unga pojkar hjalpte till 
pa ett unikt satt. Det kom manga brottslingar till Nauvoo. De heliga ville inte ha 
dessa i sin stad, men de ville inte anvanda vald for att fa bort dem. En grupp 
pojkar bildade en "vissel- och taljstyrka". Narhelst de fick syn pa en misstankt 
framling pa gatan, omringade de honom och gick bredvid honom. De sade 
ingenting, utan bara visslade och taljde med kniv da de foljde framlingen vart han 
an gick. Det var irriterande och frustrerande for framlingen, men han kunde inte 
slass mot alla pojkarna samtidigt, sa han lamnade snart staden (se sarskilda 
aktiviteter, nr 2). 

Genom de heligas arbete vaxte Nauvoo snabbt till en stor och vacker stad. Det 
fanns manga stockhus dar, och en del byggde tvavaningshus i tegel. Hemmen 
och tradgardarna var rena och prydliga. Ett hus som fick namnet Mansion House 
byggdes at profeten dar han kunde ta hand om och harbargera besokare. Senare 
befallde Herren de heliga att bygga Nauvoo House, ett hotell for de manga 
besokare som kom till Nauvoo (se L&F 122:22-24). 

De heliga arbetade hart, men de tog sig ocksa tid att leka och roa sig. De gick pa 
teater och ordnade danser, program, kor- och orkesterkonserter och parader. De 
spelade boll, brottades och hade kappdragkamp (en kraftmatning dar tva 
personer satt mitt emot varandra, holl var sitt grepp om kappen och forsokte dra 
upp den andra i staende stallning). De forenade ofta nytta med noje da de 
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stickade vaddtacken pa symoten, byggde lador och hus tillsammans och hade 
timmersagningstavlingar. 

De som besokte Nauvoo imponerades av staden. En man skrev till en van: 

"Du skulle bli forvanad om du var har, over den enorma utveckling som skett pa 
sa kort tid ... Man ser ingen lattja, man bara hor hur det sjuder av liv och rorelse 
[och] ljudet av glada roster ... Om en liten portion ondska skulle komma in bland 
[de heliga], skulle kontrasten mellan Kristi ande och morkrets ande vara sa stark 
att manniskorna skulle bli mycket upprorda ... medan samma portion av 
brottslighet i ett annat samhalle knappt skulle markas" (se E Cecil McGavin, 
Nauvoo, the Beautiful, s 73). 

De heliga samarbetar och hjalper varandra 

Forutom att bygga sina bostader och utveckla sin affarsverksamhet, hjalpte de 
heliga i Nauvoo varandra. Drusilla Hendricks' man, James, hade blivit skjuten i 
halsen under slaget vid Crookedfloden (se lektion 31) och kunde inte arbeta, sa 
Drusilla forsorjde familjen. Otaliga ganger hells svalten borta fran familjen 
Hendricks tack vare att grannar foljde den Helige Andens maningar och kom med 
mat till dem. En man berattade for Drusilla att han haft fullt upp att gora, men att 
han avbrutit sitt arbete for att lamna mat hos familjen darfor att den Helige Anden 
sagt till honom: "Broder Hendricks' familj har det svart" (se Church History in the 
Fu/ness of Times, s 215). 

I Nauvoo forsorjde Drusilla sin man och deras fem barn genom att ha hyresgaster, 
arbeta med tradgardsskotsel, mjolka kor och utfodra kreatur. Hon bakade 
pepparkaka och lagade till drycker och salde vid festligheter i staden, och hon 
tillverkade och salde ocksa handskar och vantar. En vinter hade hon emellertid 
bara rad att kopa lite majsmjol att leva pa. Hennes man bad henne att be Herren 
om hjalp. Nar Drusilla hade bett fardigt, visste hon att de skulle fa nagot att ata. 
Kort darefter salde en man lite osaltat flask till dem och sade att de inte behovde 
betala forran om tolv manader. 

Profeten Joseph Smith var ett gott exempel pa nagon som arbetade hart och 
hjalpte andra. Forutom att vara profet och ledare for kyrkan, var Joseph ocksa 
generallojtnant i Nauvoolegionen (en milis pa cirka tre tusen man) och medlem i 
Nauvoo stadsfullmaktige. lwen om han var mycket upptagen, fann han alltid tid till 
att hjalpa andra (se sarskilda aktiviteter, nr 3). 

Profeten Joseph var mycket fortjust i sma barn och tyckte om att leka med dem 
och hjalpa dem. En dag var Margarette och Wallace, tva av profetens grannbarn, 
pa vag till skolan. Eftersom det hade regnat dagen innan, var det mycket lerigt pa 
marken, och de tva barnen fastnade i leran. De borjade grata. Profeten kom forbi 
och drog loss demur leran, rengjorde deras skor, torkade deras tarar och 
muntrade upp dem innan han skickade ivag dem till skolan. 

Joseph Smith hjalpte ocksa till hemma. Hans hustru, Emma, hade ocksa mycket 
att sta i, for hon fick ofta laga mat och tvatta at de manga gaster som kom till 
deras hem pa middag eller for att overnatta. En del gaster stannade i veckor. 
Joseph hjalpte Emma nar han kunde genom att gora upp brasan, gora rent i 
oppna spisen, hamta ved och vatten och ta hand om barnen. 

En man tyckte att det var "kvinnogora" och att det inte passade sig att profeten 
gjorde detta. Mannen forsokte tala om for Joseph hur han skulle skota sitt hem, 
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med orden: "Broder Joseph, min hustru far utfora mycket mer hart arbete an din 
hustru." Profeten sade vanligt till mannen att han borde alska och varda sin hustru 
"och gora sin plikt gentemot henne nar det gallde att ta hand om henne" och 
hjalpa henne. Profeten tillade att om mannen inte behandlade sin hustru val, skulle 
han inte fa vara med henne i nasta liv. Etter att ha talat med profeten, forsokte 
mannen hjalpa sin hustru mer (se Richard Nietzel Holzapfel och Jeni Broberg 
Holzapfel, Women of Nauvoo, s 28). 

De heliga utfor Herrens verk 

De heliga utforde Herrens verk genom att hjalpa varandra, och i gengald hjalpte 
Herren Nauvoos invanare. Nar de heliga forst kom till Nauvoo, var marken mycket 
sumpig. De heliga visste inte att myggorna som frodades i traskmarkerna dar 
spred en farlig sjukdom som hette malaria. Manga av de heliga insjuknade i denna 
sjukdom, som gav svara frossbrytningar och feber. Emma Smith vardade manga, 
och hennes sexarige son hjalpte henne genom att bara vatten till de sjuka tills han 
sjalv insjuknade i malaria. Ocksa profeten blev sjuk. Herren valsignade dock 
invanarna och gav profeten formagan att bota dem. Wilford Woodruff berattade 
vad som hande nar en skara prastadomsbarare ledda av Joseph Smith gjorde 
hembesok hos en sjuk man: 

"Nasta stalle de besokte var Elijah Fordhams hem. Han lag pa dodsbadden. Nar 
sallskapet kom in i rummet gick Guds profet fram till den doende mannen, tog 
hans hogra hand och tilltalade honom. Broder Fordham kunde dock inte tala. 
Blicken var glasartad och han verkade helt omedveten om allt omkring honom. 
Joseph hell honom i handen och sag honom tyst en stund i ogonen. Alla som var 
dar sag snart hur broder Fordhams ansiktsuttryck forandrades. Han fick tillbaka 
synformagan, och da Joseph fragade om han kande igen honom, viskade han 
lagmalt tillbaka: 'Ja.' Joseph fragade honom om han hade tro till att bli botad. Han 
svarade: 'Jag ar radd for att det ar for sent. Om du hade kommit tidigare tror jag 
att jag skulle ha blivit frisk.' Profeten sade: 'Tror du pa Jesus Kristus?' Han 
svarade med svag rest: 'Ja, det gor jag.' Joseph reste sig da upp och hell under 
tystnad hans hand ytterligare en stund. Darefter talade han med mycket hog 
stamma: 'Broder Fordham! Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att stiga upp fran 
denna sang och bli frisk.' Hans rest var inte som en manniskas rest, utan som 
Guds rest. Det verkade som om huset skakade i sina grundvalar. Broder Fordham 
reste sig upp fran sin sang och var ogonblickligen frisk. Han hade bandage runt 
fotterna, vilket han sparkade av sig. Han kladde sedan pa sig och at en skal bred 
och mjolk och foljde med profeten ut pa gatan" (se Joseph Fielding Smith, 
Essentials in Church History, s 223-224). 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Pa vilka satt lydde de heliga i Nauvoo befallningen i Laran och forbunden 
58:27? Vilka goda ting arbetar ni pa att genomfora? Hur kanns det att Iara sig 
gora nagot nytt eller att genomfora en uppgift? 

• Hur foljde Louisa Pratt det som star i Laran och forbunden 42:40-42? Varfor 
bor vi Iara oss att arbeta ihardigt och gora saker sjalva? 

• Hur arbetade barnen i Nauvoo? Vilket arbete utfor ni for att hjalpa familjen? Hur 
hjalpte "vissel- och taljstyrkan" till att fa bort skumma framlingar? Vad sager 
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Herren i Laran och forbunden 56: 17 om dem som viii skaffa sig pengar och 
saker genom att stjala i stallet for att arbeta? (Forklara att ve betyder tillstand av 
start lidande och elande.) 

• Vaci gjorde Drusilla Hendricks sedan hennes man blivit invalidiserad? Hur hjalpte 
Gud henne, sedan hon gjort allt hon kunde for att forsorja familjen? Sag att Gud 
ofta uppfyller vara behov genom att sanda andra manniskor till var hjalp. Hur 
tror ni att mannen som hjalpte familjen Hendricks tyckte om det de hade gjort? 
Vaci bor vi gora nar vi kanner oss manade att hjalpa nagon? 

• Vilket slags exempel visade profeten Joseph Smith ifraga om arbete? Hur kan 
ni hjalpa medlemmarna i familjen i deras arbete? Varfor bor ni hjalpa dem? Hur 
kan arbete hjalpa oss att bli lyckligare? 

• Papeka att vi inte bara ska utf6ra vart eget arbete, utan att vi ocksa ska hjalpa 
till att utfora Herrens arbete eller verk. Vaci ar Herrens verk? Hur utforde de 
heliga i Nauvoo Herrens verk? Hur utforde Emma Smith och hennes son 
Herrens verk? Hur valsignade Herren de heliga i Nauvoo pa grund av att de 
utforde hans verk och hjalpte varandra? Hur kan vi hjalpa till att utfora Herrens 
verk? 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Lagg tram olika arbetsredskap och hjalpmedel som anvands i olika typer av 
arbete, till exempel penna, bok, skruvmejsel, sax, mattsats, termometer, 
hammare och mattband. 

• Vaci har dessa saker gemensamt? (Man anvander dem da man arbetar.) 

Hall upp varje sak och lat barnen tala om vad man kan gora med den. 

• Vaci ar det som ar bra med arbete, tycker ni? Vaci ar det som inte ar bra? 

• Hur kan vi gora sa att det blir roligt att arbeta? (Paminn garna barnen om att 
invanarna i Nauvoo ofta forenade nytta med noje genom att arbeta 
tillsammans med sadant som tackstickning och timmersagning.) 

2. Paminn barnen om "vissel- och taljstyrkan". Sag att aven om en "vissel- och 
taljstyrka" kanske inte skulle gora sa star nytta i dagens samhalle, finns det 
mycket annat vi kan gora for att hjalpa familjen och samhallet. 

• Vilket arbete kan ni utfora for att hjalpa familjen och samhallet? 

Skriv upp barnens svar pa skrivtavlan, och be dem valja en sak var som de ska 
gora under den kommande veckan for att hjalpa familjen eller samhallet. 

3. Ta med dig tva genomskinliga glasburkar i samma storlek, en liten boll eller sten 
(star som en golfboll) som far plats i en av burkarna, och tillrackligt med torkade 
bonor eller grus for att burken ska bli full. 

Stall fram de tomma burkarna. Lat barnen beratta vad de gor pa dagarna. 
Samtidigt fyller du langsamt en av burkarna med torkade bonor eller grus (utan 
att skaka burken). Beratta att manniskor ibland har sa mycket att gora pa en 
dag att de tror att de inte har tid for det som ar viktigt, till exempel att lasa i 
skrifterna, be och hjalpa andra. 



Lektion 33 

Visa bollen (eller stenen). Sag att bollen representerar viktiga saker som var 
himmelske Fader har befallt oss att gbra, och bbnorna (eller gruset) representerar 
allt annat som vi viii gbra pa en dag. 

Lagg bollen ovanpa bbnorna och fbrsok pressa ned bollen i glasburken. Det 
kommer att aka ut lite bbnor. Sag att om vi vantar tills vi har gjort allt vi viii gora 
under dagen, kanske vi inte far tid fbr de viktiga buden. Lagg nu bollen i batten 
pa den tomma glasburken och hall langsamt over bonorna fran den fbrsta 
burken pa bollen tills burken ar ungefar halvfull. Skaka fbrsiktigt burken sa att 
bonorna lagger sig till ratta, och hall i resten. Papeka att bollen och alla bonorna 
(eller storre delen av dem) nu far plats i glasburken. Sag att om vi forst gor vad 
Herren befaller oss att gora, kommer vi att ha tid att gora det andra som vi 
behaver eller viii gora. 

Uppmuntra barnen att gora denna demonstration fbr familjen pa hemafton. 

4. Beratta foljande med egna ord: 

Joseph Smith agde en gard cirka fem kilometer utanfbr staden Nauvoo. Garden 
skottes av Cornelius Lott, som bodde dar med sin hustru, Permelia, och deras 
barn. Profeten kom ut till garden och arbetade tillsammans med Cornelius sa 
ofta han kunde. En gang da Joseph fbrfoljdes av pobeln, kom han till garden 
och bad Permelia Lott att gamma honom. Permelia hade hallit pa att badda 
sangarna, sa hon pressade undan halmen i sin halmmadrass och sade till 
profeten att krypa in i madrassen. Sedan baddade hon sangen som vanligt. 

Nar pobeln kom, sokte de igenom huset. Permelia fragade om de ville soka 
igenom sangen, men medlemmarna i pobeln sag generade ut och svarade nej. 
De sokte igenom de andra rummen men kunde inte hitta profeten, sa till slut 
gav de sig ivag fran garden (se Descendants of Cornelius Peter Lott, 1798-
1972, sammanstalld av Rhea Lott Vance, s 7-10). 

• Hur hjalpte syster Lott profeten? 

• Hur kan vi hjalpa var profet i dag? 

5. Hjalp barnen att gora upp en lista pa skrivtavlan over personer som hjalper 
dem, till exempel fbraldrar och larare. Be dem valja ut var sin person fran listan 
och skriva ett kort och tacka honom eller henne fbr det arbete han eller hon gor. 

6. Skriv orden i Laran och forbunden 88:124 pa ett papper, och klipp versen i bitar 
vid varje komma och punkt. Ge barnen bitarna och be dem lagga dem i 
ordning. Lat dem fbrst forsoka utan hjalp av skrifterna. Sedan far de, om de 
behaver, ta till skrifterna for att fa fraserna i ratt ordning. Tala med barnen om 
vad de tror att skriftstallet betyder. 

7. Sjung eller las texten till "Satt din hand till Herrens verk" (Psa/mer, nr 174). 
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Vittna for barnen att da vi arbetar sa gott vi kan far vi en kansla av att vi utrattat 
nagot och blir till valsignelse for oss sjalva och andra da vi tjanar dem. Uppfordra 
barnen att villigt, omedelbart och noggrant utfora sitt arbete under veckan. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och forbunden 58:27-28 och 88:124 
hemma som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Forberedelse 

Lektionsforslag 

Samlande aktivitet 

Att fa barnen att fbrsta vikten av dop tor de doda. 

1. Studera under bon Johannes 3:5; LB.ran och fbrbunden 127: 1, 5-1 O; 128: 1, 
12-13, 15-18; 138:6-19, 28-35, 58-60 och den historiska skildringen i 
lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen 
om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se "Lektionsforberedelser", 
s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran skrifterna och historien", s VII 
-IX.) 

2. Tillaggslasning: Forsta Korinthierbrevet 15:29; LB.ran och fbrbunden 137:1, 5-
1 O; Trosartiklarna 1 :4 och Evangeliets principer (31110. 180), lektion 20. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Material: 
a. LB.ran och fbrbunden till varje barn. 
b. Bibeln. 
c. En kam. 
d. Bild 5-36, Dopfunten i ett tempel (Evangelist i bild 504. 180; 62031 ). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Ge nagot av barnen en kam. Be honom eller henne att kamma haret utan att boja 
armarna vid armbagen. Fraga honom eller henne: 

• Varfor kan du inte kamma haret? 

Fraga alla barnen: 

• Om vi inte kunde boja armarna, hur skulle da vart har bli kammat? (Nagon 
annan maste kamma det at oss.) 

• Nar har nagon hjalpt dig genom att gora nagot du inte klarade av sjalv? Hur 
kandes det att fa hjalp pa det sattet? (Ge varje barn tilltalle att svara.) 

Be nagot av barnen att lasa Johannes 3:5 hogt. Tala om skriftstallets inneb6rd, 
och paminn barnen om att dopet ar ett av de fbrsta stegen mot att atervanda till 
var himmelske Fader och Jesus Kristus och bo hos dem igen. En manniska kan 
inte komma in i Guds rike utan att ha blivit dopt. 

Forklara att det finns manga manniskor som levat pa jorden da det inte fanns 
mojlighet att dopas eller som dott innan de fatt en chans att hora om det sanna 
evangelist och dop med ratt prastadomsmyndighet. 

• Eftersom alla manniskor maste dopas, hur ska dessa manniskor da kunna 
atervanda till var hirnmelske Fader och Jesus Kristus? (Nagon maste lata dopa 
sig for dem.) 
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Papeka att var himmelske Fader alskar alla sina barn lika mycket och viii att de 
ska fa mojligheten att bo hos honom igen. Han har gjort det mojligt for kyrkans 
medlemmar att hjalpa dem som inte doptes medan de levde pa jorden. Vi kan 
gora nagot for dem som de inte sjalva kan gora. 

Undervisa barnen om de uppenbarelser som Joseph Smith och Joseph F Smith 
fick angaende dop for de doda, som beskrivs i foljande historiska skildring och de 
skriftstallen som namns under "Forberedelse". Visa bilden av dopfunten vid ratt 
tillfalle. 

I maj 1842 fick de heliga som bodde i Nauvoo hora att Lilburn W Boggs hade 
blivit skjuten och sarad i Independence i Missouri. Boggs hade varit guvernor i 
Missouri da de heliga bodde dar, och han hade utfi:i.rdat "utrotningsordern" som 
tvingade de heliga bort fran Missouri. Boggs hade manga politiska fiender som 
kunde misstankas for dadet, men makthavarna i Missouri anklagade Joseph 
Smith for att ha forsokt doda Boggs. Joseph visste att han var oskyldig, sa han 
gjorde ett uttalande for en tidningsredaktor och glomde bort handelsen. 

Tva manader senare arresterades profeten och Orrin Porter Rockwell, en av hans 
liwakter. Boggs hade formellt anklagat Porter Rockwell for att ha avlossat skotten 
och Joseph Smith for att ha beordrat honom att gora det. Enligt Forenta staternas 
lagar hade dock profeten och Porter Rockwell arresterats pa ett felaktigt och 
olagligt satt, och darfor frigavs de. Profeten forstod att han var i fara, sa han 
gomde sig under de narmaste manaderna. 

Under den tiden skrev Joseph Smith tva inspirerade brev till de heliga i Nauvoo. 
Dessa brev inneholl anvisningar fran Herren om hur dop for de doda skulle 
utforas. Breven finns nu utgivna som Laran och forbunden 127 och 128. 

Flera ar tidigare hade Joseph Smith i templet i Kirtland haft en syn om det 
celestiala riket i vilken han sett sin bror Alvin, som hade dott innan Joseph fick 
guldplatarna (se L&F 137). Joseph blev forvanad over att se Alvin i det celestiala 
riket, eftersom Alvin inte hade dopts innan han dog. Herren forklarade for Joseph 
att alla manniskor som skulle ha tagit emot evangeliet, la.tit dopa sig och levat 
rattfardigt om de fatt mojlighet till det kan vara i det celestiala riket (se L&F 137:7). 
Joseph fick senare veta att dop for de doda kunde utforas stallforetradande av 
manniskor har pa jorden som stallforetradare. 

Skriv orden stallforetradande och stallforetradare pa skrivtavlan. Forklara att 
stallforetradande betyder att gora nagot i stallet for nagon annan. Den som gor 
det stallforetradande arbetet kallas stallforetradare. I templet kan vi dopas i stallet 
for de manniskor som dott utan att ha dopts. Viar stallforetradare for dessa. Vi 
stiger ned i vattnet och dops, men de tillgodoraknas dopet. Vi utfor 
stallforetradande dop. 

Beratta att alla maste dopas for att fa komma in i det celestiala riket. Eftersom 
dopet ar en jordisk forordning, kan det bara utforas av nagon som lever pa jorden. 
Medan vi ar pa jorden, kan vi hjalpa andra som inte har dopts genom att utfora 
stallforetradande dop for dem. 

Sag att stallforetradande dop utfordes efter Jesu Kristi uppstandelse (se Forsta 
Korinthierbrevet 15:29) tills Kristi kyrka avfoll och prastadomet togs bort fran 
jorden. lnnan profeten Joseph fick kunskap om dop for de doda, var det ingen 
som visste att stallforetradande dop var en del av Jesu Kristi evangelium. 
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Ar 1918 fick Joseph F Smith, kyrkans sjatte president, en uppenbarelse som 
ytterligare forklarade vad som hander med dem som dor utan dop. Denna 
uppenbarelse star i LB.ran och forbunden 138. President Smith sag Jesus Kristus 
och nagra av hans efterfoljare i andevarlden. Jesus organiserade sina efterfoljare 
och kallade dem att undervisa dem som inte fatt tillfalle att Iara sig evangeliet och 
lata dopa sig innan de dott. Denna undervisning forberedde dem for att ta emot 
de stallforetradande dop som skulle utforas for dem. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de stbrre insikt. 

• Varfor maste vi dopas? (Johannes 3:5; Trosartiklarna 1 :4.) Vad ar dop for de 
doda? Varfor utfor medlemmar i kyrkan dop for de doda? 

• Hur dops vi? Varfor dops vi genom nedsankning? (Att vi kommer upp ur vattnet 
ar en symbol for att vi kommer upp ur graven vid uppstandelsen; se L&F 
128:12.) Visa bilden av dopfunten i templet. Baratta att dopfunten vanligtvis 
finns i templets understa eller lagsta del. Varfor? (L&F 128:13.) 

• Varfor befallde Herren de heliga att fora noggranna uppteckningar over de dop 
de utforde for de doda? (L&F 127:6-7, 9; se sarskilda aktiviteter, nr 2.) 

• Vilka kan dopas for de doda? (Medlemmar i kyrkan som ar minst tolv ar gamla 
och som har fatt en tempelrekommendation for detta av sin biskop.) 

• Vad sag Joseph F Smith i sin syn om andevarlden? (L&F 138:11-19, 28-35.) 
Vad hander dem som dor utan att ha fatt undervisning om evangeliet? (L&F 
138:31-33.) 

• Varfor ar det viktigt att vi forvissar oss om att vara forfader har fatt dopets 
forordning utford for dem? (L&F 128: 15.) Baratta att andra forordningar, 
exempelvis tempelvigsel, ocksa kan utforas for de doda av stallforetradare. Pa 
det sattet kan alla i var slakt beseglas till varandra for evigheten. Alla vara 
rattfardiga forfader kan tillhbra var eviga familj (se sarskilda aktiviteter, nr 4). 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Baratta foljande med egna ord: 

Brigitte och Carla gick pa gymnasiet i Munchen i Tyskland. Carla hade just blivit 
dept och ville att alla skulle fa veta att hon var medlem i den "enda sanna 
kyrkan". Nagra av Carias klasskamrater retade henne for att hon sade sa, men 
Brigitte blev hennes van. 

Brigittes familj var aktiv i en annan kyrka, men de visade respekt for andra 
trosriktningar och foljde till och med med Carla till nagra av kyrkans aktiviteter. 
Brigitte och Carla forblev vanner genom alla skolaren. Vid 17 ars alder dog 
plotsligt Brigitte. 

Tva manader senare vaknade Carla mitt i natten och sag Brigitte sta vid anden 
av sangen. Hon sade inget, sa Carla undrade varfor hon kom pa besok. 
Foljande ar kom hon aterigen pa besok, och hon kom en tredje gang aret 
darpa. 
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Senare flyttade Carla till Amerika och gifte sig i templet i Salt Lake City. Etter det 
att Carla gatt igenom templet kom Brigitte oftare pa besok. En vecka innan 
Carla och hennes man skulle aka till templet igen, visade sig Brigitte tre natter i 
rad. 

Den tredje natten vackte Carla sin man och berattade om Brigittes besok. De 
kande bada att Brigitte hade hort evangeliet i andevarlden och accepterat det. 
Nu ville hon bli dept. Carla och hennes man bad och fragade Herren om hur de 
skulle fa tag pa nodvandiga uppgifter om Brigitte. De inspirerades att ta kontakt 
med en slaktforskare och tick pa sa satt tag i Brigittes dodsbevis. Carla kunde 
nu sanda in Brigittes namn till templet sa att tempelarbete, daribland dop, 
kunde utforas for henne. 

Nagra veckor gick. En natt vaknade Carla och sag Brigitte kladd i en vit kladnad 
sta i nagot som liknade ett doprum. Nasta morgon fick hon ett brev fran 
templet dar det stod att dop hade utforts for Brigitte (se Carla Sansom, "From 
Beyond the Veil", Ensign, feb 1978, s 49-50.) 

Observera: lnnan tempelforordningar kan utforas for en avliden person fodd 
under de senaste nittiofem aren, maste man fa tillstand av narmast anhorig. 

2. Las och diskutera Laran och forbunden 127:6-7 och 128:6-8 med barnen. 
Hjalp barnen att forsta varfor det ar viktigt att fora noggranna uppteckningar 
over forordningar som utforts. Beratta att kyrkan for uppteckningar over varje 
medlem om sadant som fodelsedatum, dopdatum och vigseldatum och namn 
pa vissa familjemedlemmar. Det ar viktigt att vi sjalva for uppteckningar ocksa. 

Visa om mojligt nagra av dina viktiga uppteckningar, till exempel fodelsebevis och 
dopcertifikat. Uppmuntra barnen att be sina foraldrar hjalpa dem samla viktiga 
uppteckningar. 

3. Visa om mojligt ett foto av din slakt eller av en forfader som du kan beratta om. 

• Har ni varit med pa en slakttraff? 

• Vilka var med dar? Var nagra av era far- eller morforaldrar dar? Era 
farforaldrars eller morf6raldrars foraldrar? 

Beratta for barnen om en slakttraff du varit med pa eller om nagon av dina 
forfader vars fotografi du satt upp. Betona att de som lever rattfardigt och tar 
emot alla nodvandiga forordningar kommer att fa leva tillsammans med sina 
familjer for evigt. Genom att se till att olika forordningar som dopet utfors for alla 
vara doda slaktingar, gor vi det mojligt for dem att leva tillsammans med oss for 
evigt. 

Be barnen att beratta nagot de vet om sina far- eller morforaldrar eller andra 
forfader. 

4. Satt upp ett antavleblad over din slakt. Papeka att varje person ar barn i en 
familj, sa om varje barn beseglas till sina foraldrar, kan familjerna lankas 
samman over manga generationer. 

Sag att om vara forfader inte har fatt forordningar som dop utforda for sig eller 
beseglats till foraldrar, kan vi ta med oss eller skicka deras namn till templet sa 
att detta viktiga arbete kan utforas. Beratta for barnen att nar de ar tolv ar 
gamla kan de, om de lever ratttardigt, fa en tempelrekommendation och besoka 
templet och delta i dop for de doda. 
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5. Beratta foljande med egna ord: 

Broder J Hatten Carpenter, som verkade som tempelskrivare i templet i Manti, 
berattade om en patriark som en dag sag dop for de doda utforas i templet. 

Patriarken sag "deras andar som de stallforetradande utforde arbete for. Dar 
stod de och vantade pa sin tur, och da tempelskrivaren ropade upp namnet pa 
den for vilken man skulle dopas, sag patriarken ett glatt leende i ansiktet hos 
vederborande. Han lamnade da sina vanner bland andarna och gick over till 
tempelskrivarens sida. Dar sag han sitt eget dop utforas genom stallforetradare. 
Sedan gick han gladjestralande sin vag och lamnade plats for nasta valsignade 
person som skulle fa atnjuta samma forman." 

Allteftersom tiden gick markte patriarken att nagra av andarna sag mycket 
ledsna ut. Han forstod att tempeltjanarna var klara med dop for den dagen. De 
olyckliga andarna var de vars dop inte skulle utforas den dagen. 

"'Jag tanker ofta pa denna hand else', sager broder Carpenter, 'for jag sitter ofta 
vid funten och ropar upp namnen pa dem for vilka forordningar ska utforas, 
forordningar som betyder sa mycket for de doda"' (se Joseph Heinerman, 
Temple Manifestations [Manti, Utah: Mountain Valley Publishers, 197 4], s 101-
102; se ocksa The Utah Genealogical and Historical Magazine 11 Uuli 1920]: 
119). 

6. Sjung eller las texten till "Familjer kan vara tillsammans for evigt" (Barnens 
sangbok, s 98) eller "Jag viii soka dem som gatt fore mig" (Barnens sangbok, s 
100). 

Uttryck tacksamhet for ditt dop och tor mojligheten att gora dopet tillgangligt for 
varje manniska som levat pa jorden. Om det passar kan du uppmuntra barnen att 
tala med sina foraldrar om att utfora dop for sina forfader. 

Foresla for barnen att de studerar Johannes 3:5 och Laran och forbunden 128:15 
och 138:29-34 hemma som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Heliga forordningar utfors i 
templet i Nauvoo 

Att fa barnen att fOrsta vikten av tempel och av att vara vardiga att ta emot 
templets fbrordningar. 

1 . Studera under bbn LB.ran och fbrbunden 124:26-4 7, 55 (befallningen att bygga 
templet i Nauvoo); LB.ran och fbrbunden 97:15-17; 105:12, 18; 109:20 (vikten 
av att vara vardig da man besbker templet); LB.ran och fbrbunden 109:22-23 
(kraften i tempelbegavningen) och de historiska skildringarna i lektionen. 
Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen om 
skildringarna fran skrifterna och historien. (Se "Lektionsfbrberedelser", s VI-VII, 
och "Att undervisa om skildringar fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

3. Material: 
a. LB.ran och fbrbunden till varje barn. 
b. Tva vita eller ljusa handdukar eller dukar, en ren och en med smuts eller lera 

pa. 
c. Tempelrekommendation, om mbjligt. 
d. Bild 5-36, Dopfunten i ett tempel (Evangeliet i bild 504.180; 62031) och bild 

5-37, Templet i Nauvoo (Evangeliet i bild 501.180; 62432). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbbn. 

Visa barnen den rena handduken. 

• Hur skulle den har handduken se ut om jag anvande den efter att ha tvattat 
handerna med tval och vatten? 

• Hur skulle den se ut om jag anvande den pa smutsiga hander? 

Hall upp den rena handduken och den smutsiga. 

• Vilken handduk viii ni heist anvanda? Varfbr? 

Sag att vart liv kan liknas vid dessa handdukar. Nar vi lyder buden och lever som 
vi borde, ar vart liv som den rena handduken. Viar andligt rena. Nar vi gbr det 
som ar fel, ar vart liv som den smutsiga handduken. Vi blir andligt orena. 

• Hur kan vi fa den har smutsiga handduken att bli ren igen? 

Sag att om vi liknar vart liv vid handdukarna ar omvandelse som att tvatta den 
smutsiga handduken sa att den blir ren igen. Betona att det alltid ar battre att inte 
synda alls, men om vi gbr det har Herren gjort det mbjligt for oss att genom 
omvandelse bli andligt rena igen. 

Sag att Herren har betonat vikten av att vara andligt ren genom att befalla att inget 
orent ska intrada i templet (se L&F 109:20). Han viii att templet ska fbrbli heligt. 
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For att fa komma in i templet maste vi ha en tempelrekommendation, vilket vi far 
om vi befinns vara vardiga da vi intervjuas av var biskop och en medlem i 
stavspresidentskapet. Visa om mojligt en tempelrekommendation. 

Sag till barnen att de bor anstranga sig att leva rattfardigt och vara vardiga en 
tempelrekommendation, sa att de kan fa en nar de blir aldre. Den har lektionen 
hjalper dem att battre forsta hur de ska leva for att bli vardiga att intrada i templet 
och delta i heliga tempelforordningar. 

Skildringar fran skrif- Undervisa barnen om byggandet av templet i Nauvoo och vikten av att vara vardig 
terna och historien att ta emot templets forordningar, som beskrivs i foljande historiska skildringar och 

de skriftstallen som namns under "Forberedelse". Visa bilderna vid ratt tillfallen. 

De he/iga befalls att bygga temp/et i Nauvoo 

I januari 1841 fick Joseph Smith en uppenbarelse i vilken de heliga befalldes att 
bygga ett tempel i Nauvoo i Illinois (se L&F 124:26-44). Profeten valde ut, och 
Herren godkande, en plats pa en kulle med utsikt over staden (se L&F 124:43). 

Planerna for ternplet i Nauvoo, liksom planerna for templet i Kirtland, 
uppenbarades for Joseph Smith i en syn. Joseph Smith talade om for arkitekten 
(den man som ritade planerna for templet) hur templet skulle se ut. Da arkitekten 
sade till profeten att det inte fanns plats for de ovala fonster han onskade, sade 
Joseph: "Jag viii att du gor det efter mina anvisningar. Jag har i en syn sett denna 
praktfulla byggnad ... och viii ha den uppford enligt det monster som visats mig" 
(se E Cecil McGavin, The Nauvoo Temple, s 6). 

Liksom kyrkans medlernmar hade gjort nar de byggde templet i Kirtland, offrade 
de mycket for att kunna bygga templet i Nauvoo. Tiondepengar anvandes for att 
bekosta byggnadsmaterialet, och utOver detta gav medlemmarna sa mycket 
pengar de kunde till annat som behovdes. Kvinnorna i Hjalpforeningen bidrog med 
en penny i veckan var for inkop av glas och spik. De fick sammanlagt ihop 
femtiotusen cent (500 dollar). Dessa mynt vagde drygt 150 kilo! En man gav 
Brigham Young 2500 dollar i guld, en ofantlig summa pa den tiden. Mannen 
bidrog med arbete antingen pa byggplatsen eller i stenbrottet dar stenarna till 
yttervaggarna gjordes. Otta arbetade de pa templet var tionde dag som 
tiondearbete. Kvinnorna sydde klader och lagade mat at mannen som byggde 
templet. 

De heliga arbetade med att gora templet sa fint som mojligt. De skulpterade 
oxarna under dopfunten, till exempel, gjordes efter den vackraste levande oxen de 
heliga kunde finna. De vackraste moblerna och inventarierna som fanns att fa 
Valdes for ternplet sa att det skulle vara fint i Herrens hus. 

Templet byggdes i ljusgra kalksten och var 50 m fran grunden till spirans topp, 
16,5 m hogre an templet i Kirtland. Utvandigt var solen, manen och stjarnorna 
utskurna, vilka symboliserade de tre harlighetsgraderna. Over dorrarna stod det 
med guldbokstaver Herrens hus, byggt av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heliga, pab6rjat den 6 april 1841, Helighet at Herren. Det fi:i.rdiga tempi et var en av 
de vackraste byggnaderna i trakten. 
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Dop for de doda utfors i temp/et i Nauvoo 

lnnan templet i Nauvoo byggdes, utfordes vissa tempelforordningar pa andra 
platser an i templet, eftersom det inte fanns nagot tempel att tillga. Dop for de 
doda utfordes i floden. Da Herren befallde de heliga att bygga templet i Nauvoo, 
sade han emellertid till dem att efter en viss tidpunkt skulle dop for de doda 
utanfor templet inte langre vara godtagbart fer honom (se L&F 124:29-32). Darfor 
invigde och anvande man rum i templet sa fort de var klara. Eftersom dopfunten 
lag !angst ned i templet, kunde man anvanda den innan resten av templet var 
fardigt. Dop f6r de doda paborjades i templet i november 1841, da templets 
yttervaggar annu inte hade natt till fonsterbradena pa forsta vaningen. 

Medan de heliga byggde templet, fortsatte staden Nauvoo att blomstra. En del 
icke medlemmar som bodde runt omkring Nauvoo sag hur staden vaxte och 
borjade bli oroliga for att kyrkan skulle bli for maktig. Darfor borjade de torfolja 
kyrkans medlemmar. Joseph Smith dodades innan templet var fardigt. De heliga 
maste kort darefter flytta till Klippiga bergen for att finna frid och trygghet, men de 
ville motta sa manga tempeltorordningar som mojligt innan de lamnade Nauvoo. 
De skyndade sig att fardigstalla templet. 

Begavningar och beseg/ingar utfors i temp/et i Nauvoo 

En av de heliga tempelforordningarna ar begavningen. Den hjalper oss att bli mer 
lika var himmelske Fader och bereder oss for att leva i den hogsta graden av det 
celestiala riket. Som en del av begavningen ingar vi torbund med, eller avger loften 
till, var himmelske Fader. De fiesta medlemmarna i kyrkan tar emot begavningen 
alldeles innan de gar ut pa mission eller gifter sig. Etter det att kyrkans 
medlemmar tagit emot begavningen, kan de gifta sig i templet tor tid och evighet. 
Da en man och en kvinna gifter sig i templet, blir deras barn som sedan fods 
automatiskt beseglade till dem. Det kallas att de fods inom forbundet. Barn som 
ar fodda innan deras foraldrar beseglats till varandra kan beseglas till demi 
templet. I templet kan vi ocksa som stallforetradare fa begavningen och beseglas 
tor dem som inte kunde ta emot dessa forordningar medan de levde pa jorden (se 
lektion 34). 

Flera av rummen pa overvaningen i templet i Nauvoo fardigstalldes och invigdes 
for begavningsarbete i slutet av november 1845, och de forsta begavningarna 
gavs en och en halv vecka senare. Vici det laget hade forfoljelsen blivit svar och de 
heliga visste att de snart maste lamna Nauvoo. De var angelagna om att fa sina 
tempelbegavningar och beseglas till sina familjer innan de gav sig av. Brigham 
Young var en av dem som utf6rde tempelforordningarna, och i januari 1846 sade 
han att sa manga heliga var angelagna att motta forordningarna att han "helt 
hangav sig at Herrens verk i templet dygnet runt, sa att han i snitt inte sov mer an 
fyra timmar per natt, och bara gick hem en gang i veckan" (History of the Church, 
7:567). Bevapnade man vaktade templet darfor att de heliga var radda for att 
deras fiender skulle forsoka satta eld pa det. 

Under denna period forsokte kyrkans fiender pa falska anklagelser anhalla 
Brigham Young och andra av de tolv apostlarna. I slutet av december 1845 tick 
Brigham Young hora att en sheriff var i staden for att anhalla honom. President 
Young, som da var i templet, knabojde och bad om vagledning och beskydd. 
Darefter bad han sin kusk att kora tram hans vagn till ingangen till templet. 
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President Young bad broder William Miller, som var ungefar lika stor som han sjalv, 
att hjalpa honom. Broder Miller tog pa sig president Youngs hatt och en mantel 
som liknade president Youngs mantel, och gick ut mot vagnen. Dahan steg in i 
vagnen, anholl sheriffen honom utan att fraga vem han var. Broder Miller sade till 
sheriffen att han gjorde ett misstag, men sheriffen holl fast vid att broder Miller 
skulle foras till Carthage for att stallas infor ratta. 

William Miller akte till Carthage medan Brigham Young var kvar i Nauvoo och 
hjalpte till med tempelforordningarna och gjorde upp planer for flytten vasterut. Da 
broder Miller och sheriffen kom till Carthage, sade man till sheriffen att det inte var 
Brigham Young som han anhallit. Till slut fragade han broder Miller vad han hette. 
Sheriffen blev arg och generad da han fick veta att han inte anhallit Brigham 
Young, sa han frigav broder Miller. 

Brigham Young hade bestamt att han skulle upphora med forordningsarbetet i 
templet i bbrjan av februari sa att han sakert kunde bege sig vasterut innan hans 
fiender tog honom till fanga. Men pa grund av att det var sa manga heliga som 
vantade pa att fa sina begavningar, stannade han ytterligare tva veckor. Nastan 
sex tusen medlemmar i kyrkan fick sina begavningar i templet i Nauvoo. 

Templet i Nauvoo f6rst6rs 

Sedan Brigham Young lamnat Nauvoo utfordes inga fler tempelforordningar i 
templet i Nauvoo. De heliga fortsatte dock arbetet med att fardigstalla byggnaden. 
De ville lamna den efter sig som ett monument over sin tro och sitt ihardiga 
arbete. Templet blev klart i april 1846 och invigdes den 1 maj 1846 av aldste 
Orson Hyde, medlem av de tolv apostlarnas kvorum. En vecka senare holl Wilford 
Woodruff den sista predikan inne i templet for cirka tre tusen heliga som 
fortfarande var kvar i Nauvoo. Templet lastes sedan, och en vaktmastare anlitades 
for att se till det. 

I september 1846 lade en pobel bestaende av femton hundra fiender till kyrkan 
beslag pa templet och forstorde det. De spelade kort, drack sprit och rokte inne i 
templet. De forstorde inventarierna och vaggarna och forlojligade de heliga 
tempelforordningarna. En kort tid darefter slog blixten ned och knackte tornspiran 
som angeln satt pa hogst upp pa templet. Senare betalade kyrkans fiender en 
man for att satta eld pa templet. Allting brann ned utom yttervaggarna, som var 
gjorda av sten. Tva ar senare blaste en tromb omkull tre av dessa vaggar, och den 
fjarde vaggen revs senare ned. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Varfor befallde Herren de heliga att bygga templet i Nauvoo? (L&F 124:27-29, 
40.) Vilka forordningar utfordes i templet i Nauvoo? (Dop for de doda, 
begavningar och beseglingar for bade levande och doda.) Var utfors dessa 
forordningar i dag? Varfor ar de viktiga? (L&F 124:55.) 

• Varfor ar tempel viktiga i var himmelske Faders verk? Varfor ar tempel viktiga for 
oss? 

• Vern gav Joseph Smith planerna for templet? (L&F 124:42.) Vilka slags material 
ville Herren att de skulle anvanda till att bygga templet av? (L&F 124:26-27.) 
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Varfor tror ni att kyrkan bygger tempel av det finaste material som finns att fa? 
Varfor kallas templet Herrens hus? 

• Varfor tillats en gang tempelforordningar pa andra platser an i templet? (L&F 
124:29-30.) Varfbr utfordes tempelforordningar i templet i Nauvoo innan hela 
templet var fardigt? (L&F 124:33, 36; forklara att "tillflyktsorter" syftar pa tempel. 
Paminn ocksa barnen om att de heliga maste skynda sig for att fa sina 
begavningar innan de tvingades att lamna Nauvoo.) 

• Varfor var de heliga angelagna om att fa sina begavningar, tror ni? Forklara att 
begavningen gav dem andlig kunskap och styrka (se L&F 109:22-23) som 
hjalpte dem att utharda de svarigheter de matte pa vagen vasterut och da de 
bosatte sig i det omrade som nu heter Utah. 

• Vad hande till slut med templet i Nauvoo? Hur vet vi att Herrens ande lamnade 
templet da pobeln lade beslag pa det? (L&F 97:17.) 

• Varfor ar det viktigt att vi lever sa att vi ar vardiga att intrada i templet? (L&F 
97:15-17; 105:12, 18; 124:46.) Hur hjalper det oss att leva ett lyckligare liv? (Se 
sarskilda aktiviteter, nr 1.) Vad maste vi gora for att vara vardiga att intrada i 
templet? Hur kan vi halla oss borta fran synder som skulle gora oss ovardiga att 
besoka templet? (Se sarskilda aktiviteter, nr 3.) Vad kan vi gora om vi begar 
synder som gor oss ovardiga att besoka templet? 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Las eller be nagot av barnen att lasa foljande ord av Howard W Hunter, kyrkans 
fjortonde president: 

"Det skulle behaga Herren om alla vuxna medlemmar vore vardiga - och hade 
- en giltig tempelrekommendation. De saker som vi maste gora och inte far 
gora for att vara vardiga en tempelrekommendation ar samma saker som 
garanterar att vi blir lyckliga bade som individer och familjer" ("Dyrbara och 
mycket stora loften", Nordstjarnan, jan 1995, s 7). 

Diskutera med barnen hur varje sak pa foljande lista hjalper oss att vara lyckliga 
och mottagliga for Herrens ande och vardiga att ha en tempelrekommendation 
(da vi exempelvis ar snalla och vanliga mot familjens medlemmar far vi mer 
karlek i familjen; lydnad till visdomsordet hjalper oss att vara friska och starka): 

• Tro pa var himmelske Fader, Jesus Kristus och den Helige Anden. 

• Fa ett vittnesbord om att kyrkan ar sann. 

• Folja profeten. 

• Tanka rena tankar. 

• Lasa skrifterna. 

• Ga i Primar och pa sakramentsmotet. 

• Stodja kyrkans ledare. 

• Kia sig anstandigt. 

• Vara arlig. 
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• Lyda visdomsordet. 

• Betala full tionde. 

• Omvanda sig fran sina synder. 

• Be. 

• Valja kamrater som viii gora det som ar ratt. 

• Hedra sina foraldrar och vara snail och vanlig mot familjens medlemmar. 

• Tjana andra. 

2. Fyll en kartong med foremal, bilder och textremsor som ger ledtradar om saker 
vi maste gora for att vara vardiga att intrada i templet (se listan under sarskilda 
aktiviteter, nr 1). Till exempel kan en bild av den levande profeten vara en 
ledtrad till att folja profeten, eller ett mynt vara en ledtrad till att betala tionde. 
Lat barnen valja en sak, bild eller textremsa var fran kartongen och forklara 
dess samband med vardighet att besoka templet. 

3. Hjalp barnen att repetera eller memorera trettonde trosartikeln, och tala med 
dem om dess samband med vardighet att besoka templet. Forklara att "kyska" 
och "dygdiga" betyder anstandiga, moraliskt (sexuellt) rena samt rena i tanke 
och handling. Tala med barnen om vad de kan gora for att vara dygdiga och 
kyska da de valjer klader, underhallning, sprak och vanner. 

4. Be, efter godkannande av din president for Primar, en medlem i biskopsradet att i 
fem minuter tala med barnen om vikten av att leva sa att man ar vardig att besoka 
templet. 

5. Sjung eller las texten till "Jag langtar sa till templet" (Barnens sangbok, s 99) 
eller "Ett tempel som boning" (Barnens sangbok, s 73). 

Fa barnen att forsta att templet ar en vacker, helig plats dar viktiga forordningar 
utfors for att bereda oss for att leva tillsammans med var himmelske Fader och 
Jesus Kristus igen. Det bevaras heligt genom att bara de som ar vardiga far 
intrada i det. Uppmana barnen att leva vardigt nu sa att de ar beredda att intrada i 
templet nar de ar tillrackligt gamla for att delta i heliga tempelforordningar. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och forbunden 124:26-29, 40-45 hemma 
som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina farniljer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Joseph Smith skriver 
Trosarti klarna 

Att starka barnens onskan att forsta och memorera Trosartiklarna. 

1. Studera under bon Trosartiklarna, som finns i slutet av Den kostbara parlan, 
och den historiska skildringen i lektionen. Studera sedan lektionen och bestam 
hur du ska undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

3. Material: 
a. Den kostbara parlan till varje barn. 
b. Planscher med Trosartiklarna fran moteshusets bibliotek (65001-65013 180 

eller 65014 180, som innehaller alla tretton trosartiklarna). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

• Vaci lar ni er i matematik just nu? 

Nar barnen har svarat skriver du foljande algebraiska tal pa skrivtavlan: 

a2 + b2 = 25 

• Varfor kan det vara svart for er att losa detta tal? 

• Vaci maste ni forst Iara er innan ni kan losa ekvationer? 

Sag att barnen forst maste Iara sig grundlaggande matematiska principer innan 
de kan losa ekvationer. Pa samma satt maste vi forst Iara oss evangeliets 
grundprinciper for att kunna Iara oss och forsta evangeliet. 

Beratta att profeten Joseph Smith skrev ned tretton pastaenden som kortfattat 
sammanfattar nagra av de grundlaggande principerna och trossatserna i Jesu 
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Kyrkans medlemmar och andra som lar sig 
om kyrkan kan studera dessa pastaenden for att lattare forsta och komma ihag 
kyrkans grundlaggande trossatser. 

• Vaci kallas dessa pastaenden? (Trosartiklarna.) 

Skriv foljande bokstaver pa skrivtavlan: 

ETTFFSSANTET 

• Vilken bokstav kommer sedan? 

Nar barnen har gett nagra forslag, forklarar du att varje bokstav ar forsta 
bokstaven i ordet "ett", "tva", "tre" och sa vidare till och med "tolv". Nasta bokstav 
ska vara T for "tretton". 



Skildringar fran skrif
terna och historien 

Diskussions- och 
tillampningsfragor 

Beratta att profeten Joseph Smith skrev ned tretton pastaenden som kortfattat 
sammanfattar nagra av de grundlaggande principerna och trossatserna i Jesu 
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Kyrkans medlemmar och andra som lar sig 
om kyrkan kan studera dessa pastaenden for att lattare forsta och komma ihag 
kyrkans grundlaggande trossatser. 

• Vad kallas dessa pastaenden? (Trosartiklarna.) 

Undervisa barnen om da Joseph Smith skrev Wentworth-brevet, som innefattar 
Trosartiklarna och som beskrivs i foljande historiska skildring. Satt sedan upp 
planscherna med Trosartiklarna och tala med barnen om nagra av de nutida 
lardomar som tas upp i dessa. 

Ar 1842 skrev en man som hette George Barstow staten New Hampshires 
historia, och han ville ha med ett kapitel om kyrkans medlemmar som bodde i 
New Hampshire. Mr Barstow visste inte mycket om kyrkan och ville veta vad de 
sista dagars heliga trodde pa. Eftersom kyrkan hade sitt sate i Nauvoo i Illinois, 
kontaktade Mr Barstow sin van John Wentworth, som var redaktor pa en tidning i 
Chicago i Illinois. 

Mr Wentworth fragade Joseph Smith om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars 
Heligas tro och historia. Profeten svarade med ett brev som har blivit kant som 
Wentworth-brevet. I detta berattade han for Mr Wentworth om den forsta synen 
och om hur han fick och oversatte guldplatarna, och han beskrev ocksa kyrkans 
organisation och de heligas forfoljelse och historia. I slutet av detta viktiga brev tog 
profeten med nagra av kyrkans grundlaggande trossatser. Denna oversikt har blivit 
kand som Trosartiklarna. 

Joseph Smith skrev Trosartiklarna for att hjalpa manniskor som inte ar medlemmar 
i kyrkan att forsta hur Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga skiljer sig fran andra 
kyrkor. Trosartiklarna innehaller inte alla kyrkans lardomar och trossatser, men de 
forklarar nagra av vara viktigaste trossatser. De kan ge storre tro, insikt och 
vittnesbord om evangeliet, och de utgor ocksa en bra grund for oss att beratta for 
andra om evangeliet. 

Trosartiklarna publicerades aldrig i Barstows historia om New Hampshire eller i 
Wentworths tidning, men de publicerades av en kyrkans tidning ar 1842. Ar 1880 
rackte kyrkans medlemmar vid generalkonferensen i oktober upp handen i 
enhalligt bifall for att godta Trosartiklarna som helig skrift. De ingar nu som helig 
skrift i Den kostbara parlan. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Vad ar Trosartiklarna? Varfor skrev Joseph Smith dem? 

• Varfor ar det viktigt att kyrkans medlemmar kanner till Trosartiklarna? Hur hjalper 
de oss att forsta och leva efter evangeliet? (Se sarskilda aktiviteter, nr 1.) 

• Varfor ar det bra att memorera Trosartiklarna? (Repetera garna en eller flera av 
Trosartiklarna med barnen.) 

• Hur kan det hjalpa oss att sprida evangeliet om vi kan Trosartiklarna? (Se 
sarskilda aktiviteter, nr 4.) Har ni berattat om Trosartiklarna for nagon som inte 
var medlem i kyrkan? Ge barnen tillf8.lle att beratta om erfarenheter de haft. 
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Du kan anvanda en eller flera av fOljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Skriv i fOrvag upp faljande pastaenden pa separata papper: 

1 . Jag vet vilka gudomens medlemmar ar. 

2. Jag ar ansvarig tor det jag gar. 

3. Jag kan fOrsta var himmelske Faders plan tor sina barn. 

4. Jag kan atervanda till min himmelske Fader genom att lyda evangeliets 
fOrsta principer och fOrordningar. 

5. Jag vet att kyrkans ledare kallas av Gud genom prastadamets auktoritet. 

6. Jag vet att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ar samma kyrka som 
Jesus organiserade da han levde pa jorden. 

7. Jag kan fa manga gavor och valsignelser genom den Helige Anden. 

8. Jag vet att de heliga skrifterna ar Guds ord. 

9. Jag vet att uppenbarelse kommer fran Gud. 

10. Jag vet att Jesus Kristus ska komma tillbaka. 

11 . Jag ar fri att dyrka Gud. 

12. Jag maste lyda landets lagar. 

13. Jag kan utveckla goda egenskaper som hjalper mig att leva efter evangeliet 
och bidrar till min lycka. 

Skriv Vagen till ett vittnesbord pa ett stort papper eller pa skrivtavlan. Under 
denna rubrik ritar du en gang med tretton stenar som leder fram till ett mal med 
rubriken Vittnesbord. Sag till barnen att Trosartiklarna kan hjalpa oss att farsta 
evangeliet och starka vara vittnesbard. 

Be nagot av barnen att sta upp och lasa fran skrifterna eller ur minnet farsta 
trosartikeln och sedan lasa pastaende 1 fran de papper du gjort. Tala helt kort 
om innebarden av trosartikeln, och lat barnet satta papperet bredvid den farsta 
stenen. Gar likadant med de andra trosartiklarna och motsvarande pastaenden 
i ordning tills alla barnen fatt medverka minst en gang och alla trosartiklarna och 
pastaendena lasts upp. Tala med barnen om hur trosartiklarna kan starka vara 
vittnesbard. 

2. Gar en kopia till varje barn av utdelningsbladet "Nyckelord till trosartiklarna", 
som finns i slutet av lektionen, eller skriv siffrorna 1 till och med 13 och 
motsvarande nyckelord pa skrivtavlan. Tala med barnen om hur varje nyckelord 
eller nyckelfras kan hjalpa oss att minnas motsvarande trosartikel. Be barnen 
att fOresla andra satt som de kan anvanda tor att memorera trosartiklarna (se 
"Hjalp barnen att Iara sig skriftstallen utantill", s XI). 

3. Spela "Bilda par" tor att gara det lattare tor barnen att komma ihag vad varje 
trosartikel handlar om. Skriv siffrorna 1 till och med 13 pa separata kort eller 
papper. Skriv sedan pa separata kort eller papper nyckelorden eller 
nyckelfraserna pa utdelningsbladet i slutet av lektionen. Blanda korten och lagg 
dem med framsidan nedat i ett rutmanster pa bordet eller golvet. Lat barnen 
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turas om att vanda upp tva kort for att forsoka para ihop nyckelordet med ratt 
trosartikelnummer. 

4. Aterge med egna ord foljande som berattades av president Thomas S Monson 
i forsta presidentskapet: 

En man reste med buss tvars igenom hela Forenta staterna till Kalifornien. Nar 
bussen stannade i Salt Lake City, steg en liten flicka pa och satte sig bredvid 
mannen. De borjade prata med varandra, och han fragade henne om hon var 
mormon. Nar hon svarade "Jaa!", fragade han vad mormonerna trodde. Flickan 
citerade forsta trosartikeln och forklarade den for mannen. Sedan citerade hon 
och forklarade de ovriga trosartiklarna. Mannen blev mycket imponerad av den 
lilla flickans kunskap, och nar hon stigit av bussen, fortsatte han att tanka pa 
det hon berattat for honom. Nar han kom till Kalifornien, ringde han den lokale 
missionspresidenten. Missionspresidenten sande rnissionarer till honom, som 
undervisade honom. Sa smaningom doptes hela hans familj, tack vare en liten 
primarflicka som forstod och delade med sig av trosartiklarna (se "Primary 
Days", Ensign, apr 1994, s 67-68). 

5. Skaffa ett av de sma korten med trosartiklarna (33240.180; kan fas via kyrkans 
distributionscenter). Skaffa garna ett kort till varje barn i din klass, om det ar 
mojligt). Visa detta kort for barnen. Efter godkannande fran Primars president 
kan du inbjuda en heltidsmissionar eller atervand missionar som kan beratta om 
en erfarenhet han eller hon haft av att dela med sig av trosartiklarna. 

6. Lat barnen sitta i en ring pa golvet. Lagg en flaska (eller liknande foremal som 
kan snurra och peka pa nagon) mitt i ringen. Sag hogt nurnret pa en trosartikel 
och snurra flaskan. Den som flaskan sedan pekar pa ska saga vad trosartikeln 
handlar om eller ett nyckelord fran den. Om han eller hon inte kan det far den 
som sitter till hoger gora det. Darefter far den som klarat uppgiften saga numret 
pa en annan trosartikel och snurra flaskan. Fortsatt tills alla trosartiklar har 
anvants minst en gang. (Om barnen har memorerat trosartiklarna, kan du lata 
dem citera hela trosartikeln i stallet for att bara saga vad den handlar om.) 

Alternativ metod: Dela upp ett stort papper i tretton delar, och skriv en siffra fran 
1 till 13 i varje del. Lagg papperet pa golvet, och lat nagot av barnen kasta ett 
litet foremal, till exempel en knapp eller en liten sten, pa papperet. Sedan far 
han eller hon beratta vad motsvarande trosartikel handlar om eller lasa upp den 
ur minnet. Fortsatt tills alla fatt forsoka minst en gang. 

7. Hjalp barnen att memorera nagon av trosartiklarna (ta garna planscherna med 
trosartiklarna [65001-65014] till hjalp). 
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Uttryck tacksamhet fbr att vi har Trosartiklarna som hjalper oss att fbrsta och 
minnas nagra av kyrkans grundlaggande trossatser. Beratta om ett tillfalle da 
Trosartiklarna hjalpte dig eller hade sarskilt stor betydelse fbr dig. Uppmuntra 
barnen att studera och memorera Trosartiklarna. 

Foresla for barnen att de studerar Trosartiklarna i Den kostbara parlan hemma 
som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 



Nyckelord till Trosartiklarna 

1 2 
GU DOM EN ADAM 

6 7 
ORGANISATION GAVOR 

11 
DYRKA 

3 
FORSONINGEN 

8 

4 
FOR STA 

PRINCIPERNA 

9 

5 
HANDER 

10 
GUDS ORD UPPENBARELSE TIO STAMMARNA 

12 13 
LA GAR PRISVART 
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Joseph och Hyrum Smith 
lider martyrdoden 

Att starka varje barns vittnesbord om profeten Joseph Smith. 

1 . Studera under ban Laran och forbunden 135 och de historiska skildringarna i 
lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen 
om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se "Lektionsf6rberedelser", 
s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Laran och forbunden 124:91, 94-96. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Gor foljande sma textremsor: 

Bon 
11 

Skrifterna 
11 

Sanning 

Den Helige Anden 
11 

Stud era 
11 

Lydnad 

Larare 
11 

Profeter 
11 

Bara vittnesbord 

5. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Tre lika stora skalar. 
c. En knapp eller liten sten. 
d. Karta over Missouri och narliggande omraden, som finns i slutet av lektion 30. 
e. Bild 5-1, Profeten Joseph Smith (Evangeliet i bild 401 .180; 62002) eller bild 

5-2, Joseph Smith (Evangeliet i bild 400.180; 62449); bild 5-38, Hyrum 
Smith; bild 5-39, Fangelset i Carthage; bild 5-40, Joseph och Hyrum lider 
martyrdoden. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Stall de tre skalarna i rad eller grupp pa golvet. Lagg tre sma textremsor i varje 
skal. Lat barnen i tur och ordning fa kasta knappen (eller stenen) i en av skalarna, 
ta en textremsa fran skalen och tala om hur det som star dar kan starka deras 
vittnesbord. Textremsorna kan anvandas flera ganger om det behovs. 

Sag till barnen att en del av att ha ett vittnesbord om evangeliet ar att veta att 
Joseph Smith var en sann Guds profet. I den har lektionen ska ni tala om Joseph 
Smiths och hans bror Hyrums dad. 

Skildringar 'fran skrif- Undervisa barnen om forfoljelsen av Joseph och Hyrum Smith och om deras 
terna och historien martyrdod som beskrivs i foljande historiska skildringar och Laran och forbunden 

135. Visa bilderna och kartan vid ratt tilltallen. 
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De heliga i Nauvoo forfoijs 

Fram till ar 1844 hade de heliga byggt upp Nauvoo till en stor och framgangsrik 
stad i Illinois, och fler medlemmar i kyrkan flyttade till Nauvoo varje dag. Manga 
icke medlemmar i Illinois var radda for den eventuella ekonomiska och politiska 
makten hos sa manga medlemmar i kyrkan. De borjade forfolja de heliga. 

En del fiender till kyrkan trodde att om de gjorde sig av med Joseph Smith, skulle 
kyrkan falla sander. Dessa man startade en tidning i vilken de spred manga illvilliga 
logner om Joseph Smith, vilket fick en del medlemmar i kyrkan att bli arga. 
Joseph Smith, som da var borgmastare i Nauvoo, kallade stadsfullmaktige, som 
bestod av bade medlemmar och icke medlemmar, till ett mote. Stadsfullmaktige 
forklarade tidningen "forargelsevackande" och beordrade sheriffen att forstora 
tryckpressen som anvandes for att trycka tidningen. 

Kyrkans fiender utnyttjade denna handelse for att rattfardiga ytterligare forfoljelse 
mot de heliga och profeten. Guvernoren i Illinois, Thomas Ford, uppmanade 
Joseph Smith och de andra medlemmarna i stadsfullmaktige att komma till 
Carthage i Illinois, for att stallas infor ratta for att de forstort tryckpressen. 
Guvernoren lovade att de skulle vara utom fara. Joseph skrev till guvernoren och 
berattade att han trodde deras liv skulle vara i fara om de akte till Carthage. 
Joseph trodde inte att en rattvis rattegang var mojlig, och han tvivlade pa att 
guvernoren skulle skydda dem som han lovat. 

Joseph och Hyrum utgick fran att kyrkans fiender bara var ute efter dem. Darfor 
gomde de sig och planerade att flytta vasterut med sina familjer. Men da ett 
uppbad fran Carthage kom till Nauvoo, hotade de att ta over staden om de inte 
hittade Joseph och Hyrum. Nagra av de heliga var radda for uppbadet och sade 
att Joseph och Hyrum var fega som lamnade Nauvoo. Nar Joseph fick hora det 
blev han ledsen, och sade: "Om mitt liv inte har nagot varde for mina vanner, har 
det heller inget varde for mig." Joseph fragade Hyrum vad de skulle gora, och 
Hyrum svarade: "Vi atervander och overlamnar oss, sa far vise hur det gar" 
(History of the Church, 6:549). 

Joseph visste att de skulle bli dodade om de atervande, men han sade till de 
andra ledarna i kyrkan: "Jag gar som ett lamm till slaktbanken men jag ar lugn 
som en sommarmorgon. Jag har ett oskyldigt sinne infor Gud och alla manniskor. 
Om de tar mitt liv skall jag do oskyldig, och mitt blod skall ropa ur marken efter 
hamnd, och det skall sagas om mig 'han blev mordad kallblodigt'" (History of the 
Church, 6:555; se ocksa L&F 135:4). 

Joseph och Hyrum Smith mordas 

Joseph och Hyrum gav sig av till Carthage och den 25 juni 1844 blev de 
falskeligen anklagade for uppvigling och forraderi (att motarbeta makthavarna). De 
och flera av deras vanner sattes i fangelset i Carthage, dar pobeln hotade och 
svor over dem. I fangelset bad broderna och laste Mormons bok. Profeten bar 
vittnesbord om evangeliets akthet for mannen som vaktade dem. 

Dan Jones var en av de broder som var med profeten i fangelset. Pa morgonen 
den 27 juni 1844 sade en av fangelsevakterna till honom: 

"Vi har haft alldeles for mycket besvar med att fa hit gamle Joe for att lata honom 
komma undan med livet i behall, sa det ar bast att du ger dig av fore 
solnedgangen om du inte viii do med honom ... Du ska fa se att jag kan profetera 
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battre an gamle Joe, for varken han eller hans bror eller nagon annan som stannar 
kvar med dem kommer att fa se solen ga ned i dag" (History of the Church, 6:602). 

Dan Jones berattade for guvernor Ford om detta hot, men guvernoren svarade: 
"Ni ar onodigt oroliga far era vanners sakerhet, min herre. Manniskorna ar inte sa 
grymma" (History of the Church, 6:603). Darefter lamnade guvernoren Carthage 
och gav nagra av profetens varsta fiender beta.let over tangelset. Den dagen 
beordrades de fiesta av profetens vanner att lamna fangelset. 

Bara fyra man stannade kvar i fangelset i Carthage: profeten Joseph Smith, hans 
bror Hyrum och John Taylor och Willard Richards, tva av apostlarna. Dessa fyra 
man hade tva revolvrar som de hade fatt av vanner som halsat pa dem. Aldste 
Taylor och aldste Richards hade ocksa promenadkapp. 

Eftersom guvernoren hade lamnat Carthage och gett beta.let over tangelset till 
nagra medlemmar av pobeln, visste de fyra mannen att deras liv var i fara. Samma 
morgon hade Joseph skrivit ett brev till sin familj och sagt att han alskade dem 
och att han var oskyldig. I brevet uttalade han ocksa en valsignelse over sin familj 
och sina vanner. Pa eftermiddagen sjong John Taylor "En sorgbetyngd och fattig 
man" (Psa/mer, nr 18). Denna vackra sang om Fralsaren trostade mannen mycket. 
Profeten bad aldste Taylor att sjunga den igen. 

Omkring klockan fem pa kvallen anfoll en pobel pa cirka hundra man fangelset. 
Manga av mannen hade svartat sina ansikten med lera och krut sa att de inte skulle 
bli igenkanda. Fangelsevakterna var vanner till pobelanhangarna och gjorde inga 
allvarliga forsok att stoppa anfallet. Nagra i pobeln skat mot tangelsets fonster, och 
andra sprang uppfor trapporna for att skjuta in i rummet dar kyrkans ledare var. 

Broderna forsokte regla dorren och anvanda sina vapen for att kora bort pobeln. 
Joseph Smith avfyrade en revolver och med sin tunga promenadkapp forsokte 
John Taylor sla ned pobelns gevar som skots in genom dorren, men det var for 
manga i pobeln for att broderna skulle kunna forsvara sig. 

Hyrum Smith traffades i ansiktet av en kula som avfyrades genom dorren. Han foll 
till golvet och utropade: "Jag ar dodens!" Dahan foll traffades han av tre kulor till. 
Joseph utropade: "O, min kare bror Hyrum!" (History of the Church, 6:618.) 

John Taylor rusade mot det oppna fonstret, i hopp om att kunna hoppa ut och 
satta sig i sakerhet. En kula avfyrad inifran fangelset traffade honom i benet och 
han hall pa att ramla ut fran fonstret, men en andra kula utifran fangelset traffade 
hans klocka med sadan kraft att den kastade honom bakat in i rummet, och rad
dade hans liv. Aldste Taylor traffades av tre kulor till da han krop in under sangen. 

Sedan Hyrum och John Taylor hade skjutits, rusade profeten till fonstret. Han 
traffades av tva kulor som avfyrades fran d6rr6ppningen och en tredje kula som 
avfyrades fran fangelsets utsida. Han utropade: "O Herre, min Gud!" och foll ut 
genom fonstret (History of the Church, 6:618). 

Pobeln inne i tangelset sprang ut for att se profetens kropp, och Willard Richards 
skyndade sig till fbnstret. Nar aldste Richards hade sett profetens livlosa kropp, 
sprang han mot dorren. Han stannade da han horde John Taylor ropa under 
sangen. Han visste att han inte skulle kunna bara ut aldste Taylor direkt, sa han 
gomde honom under en gammal madrass och sade: "Om dina sar inte ar 
livsfarliga viii jag att du ska overleva for att beratta vad som hant" (History of the 
Church, 6:621 ). Aldste Richards vantade sig att bli skjuten da han lamnade 
fangelset, men innan pobeln kunde forvissa sig om att de hade dodat alla fyra 
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mannen, ropade nagon felaktigt: "Mormonerna kommer!" och pobeln flydde ut i 
skogen. 

Aldste Richards hade inte sarats under anfallet. Detta under uppfyllde en profetia 
som Joseph Smith hade gjort ett ar tidigare. Han hade sagt till aldste Richards att 
det skulle komma en tid da "kulorna ven runt honom som hagel, och han skulle fa 
se sina vanner falla till hoger och vanster", men sjalv skulle han vara oskadd 
(History of the Church, 6:619). 

Profetens bror Samuel var pa vag till Carthage for att hjalpa sina broder. Han 
jagades av pobeln, och da han kom fram fick han se att hans broder hade blivit 
mordade. Han hjalpte till med att flytta sina broders kroppar till ett vardshus i 
Carthage. Trott och svag av resan till Carthage fick Samuel svar feber, och han 
dog manaden darpa. 

Josephs och Hyrums kroppar fordes i vagnar tillbaka till Nauvoo och lades tram i 
Mansion House. Dagen darpa vantade tiotusen heliga i rad pa att fa ga forbi 
kistorna och visa profeten och hans bror sin aktning. De heliga sorjde forlusten av 
dem. 

Lucy Mack Smith skrev foljande om da hon fick se sina saner som lidit martyrdoden: 

"Jag hade lange samlat krafter och forberett mig allt jag kunde och bett till Gud att 
starka mig, men da jag kom in i rummet och sag mina mordade saner bada ligga 
utstrackta och horde min familjs snyftningar och jam mer ... blev det for mycket. 
Jag sjonk ihop och ropade fortvivlat till Herren: 'Min Gud, min Gud, varfor har du 
overgivit denna familj!' En rost svarade: 'Jag har tagit dem till mig, sa att de skall 
fa vila"' (Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, s 324). 

Laran och forbunden 135 innehaller en skildring av martyrskapet skriven av aldste 
John Taylor, som sarades vid anfallet da Joseph och Hyrum dodades. Aldste 
Taylor sade att Joseph Smith "var stor i livet och stor i doden i Guds folks ogon, 
och liksom de fiesta av Herrens smorda i forna dagar har han beseglat sin mission 
och sitt verk med sitt eget blod. Sa har ock hans broder Hyrum. I livet voro de 
icke sondrade och i doden voro de ej atskilda" (L&F 135:3). 

lnnan profeten Josephs far dott, hade han gett sonen en valsignelse och sagt till 
honom: "Du ska ocksa fa leva for att fullborda ditt verk ... Du ska leva for att 
framlagga planen for allt det arbete som Gud har givit dig att utfora" (se Smith, s 
309-310). Joseph Smith fullbordade standaktigt sin mission och gjorde allt Gud 
befallde honom att gora. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Paminn barnen om vad Joseph Smith sade da han begav sig till Carthage (se 
L&F 135:4). Vad betyder det att ha "ett oskyldigt sinne infor Gud och alla 
manniskor"? Papeka att vi ibland kallar det for ett rent samvete. Joseph och 
Hyrum hade ett rent samvete nar de dog. Vad maste vi alla gora for att ha ett 
rent samvete? 

• Vad ar en martyr? (Nag on som valjer att do hell re an att forneka ell er f orkasta 
det han tror pa.) Varfor betraktas Joseph och Hyrum Smith som martyrer? (De 
valde att do hellre an att fOrneka sina vittnesbord om Jesus Kristus och hans 
evangelium.) 
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• Enligt deras satt att leva, hur tror ni att Joseph och Hyrum kande sig nar de 
matte Jesus efter sin dod? Hur skulle pobeln kanna sig om de fick meta Jesus? 
Hur skulle ni kanna er om ni fick meta Jesus i dag? 

• Varfor tror ni att broderna i fangelset i Carthage kande sig trostade da John 
Taylor sjong: "En sorgbetyngd och fattig man"? Vad mera gjorde broderna som 
gav dem trost? Vad skulle ge er trost omni var radda? 

• Vad kan vi Iara oss om vilken slags manniska Joseph Smith var av det faktum 
att han bar vittnesbord for fangelsevakterna? Har ni nagon gang varit radda for 
att bara vittnesbord fbr nagon? Hur kan vi overvinna denna radsla? 

• Varfor svartade pobeln sina ansikten, tror ni? Forklara att da manniskor gor det 
som ar ont viii de ofta inte att andra ska se eller kanna igen dem. Vilka beslut 
behaver vi fatta sa att vi aldrig behaver skammas fbr vara handlingar infor andra? 

• Paminn barnen om att en del personer i pobeln trodde att de genom att doda 
Joseph Smith skulle gora slut pa kyrkan. Varfor foll inte kyrkan da profeten hade 
dodats? 

• Varfor ar det nodvandigt att ha ett vittnesbord om att Joseph Smith var en Guds 
profet? Forklara att om vi inte tror att Joseph Smith var en profet, kan vi inte tro 
pa att Mormons bok ar sann eller att Jesu Kristi evangelium har aterstallts till 
jorden. Hur kan vi fa ett vittnesbord om Joseph Smith? (Se sarskilda aktiviteter, 
nr 3.) 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Skriv foljande ord pa separata papper, ett ord pa varje: profet, fangelse, 
oskyldig, vittnesbord, sang, pobel, promenadkapp, klocka, martyr, samvete. Lat 
barnen valja var sitt papper och ge ledtradar till de andra barnen som far gissa 
vilket ord det ar. Till exempel kan det barn som valt ordet oskyldig saga: "Nagon 
som inte ar skyldig ar __ " eller "Om man anklagas for nagot man inte har 
gjort ar man __ ." Nar barnen har fatt gissa pa ett ord, ber du dem tala om 
vad de har lart sig om ordets samband med profeten Joseph Smiths och hans 
bror Hyrums liv och martyrskap. 

2. Be, efter godkannande fran Primars president, en man att forestalla aldste John 
Taylor och med hjalp av texten i Laran och forbunden 135 och de historiska 
skildringarna i lektionen beratta om martyrskapet. Be honom minst en vecka i 
forvag. 

3. Gor var sin kopia at barnen av foljande pastaenden eller skriv upp dem pa 
skrivtavlan. Lat barnen fylla i tomrummen med orden fran nedanstaende lista. 

1 . Det forsta steget mot att fa ett vittnesbord ar att ha ett. 
2. Vi maste __ var himmelske Fader i bon att hjalpa oss fa ett vittnesbord. 
3. Vi maste ha en tillrackligt stark onskan att fa ett vittnesbord for att oss 

for att fa ett. 
4. Vi maste skrifterna for att fa storre kunskap om sanningen. 
5. For att kunna behalla vart vittnesbord maste vi __ buden. 

a. be 
b. vilja 
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c. lyda 
d. anstranga 
e. studera 

(Svar: 1-b, 2-a, 3-d, 4-e, 5-c.) 

4. Be nagot av barnen att lasa forsta meningen i LB.ran och fbrbunden 135:3. 

• Vad menade John Taylor med dessa ord? Vilka var nagra av Joseph Smiths 
stora insatser? 

Be barnen att folja med i sina skrifter da du laser resten av LB.ran och forbunden 
135:3. Allteftersom du laser, skriver du pa tavlan upp de insatser av Joseph 
Smith som namns i denna vers. Diskutera med barnen hur deras liv skulle vara 
annorlunda om Joseph Smith inte hade gjort allt detta. 

5. Beratta fbr barnen om John Taylors erfarenheter efter det att han lamnat 
tangelset i Carthage: 

John Taylor var for svart skadad for att med en gang kunna atervanda till 
Nauvoo. Etter nagra dagar bar man honom fran hans sang pa en bar, men de 
som bar honom gick sa ryckigt att han fick fruktansvarda smartor. Darfbr 
baddade man ned honom i en slade, som drogs av en vagn over prariegraset. 
Aldste Taylors hustru akte med honom och lade isvatten pa hans sar. SIB.den 
gled mjukt over det hoga graset sa att aldste Taylor inte kande stbrre smarta. 
Da aldste Taylor narmade sig Nauvoo, kom manga vanner och matte honom. 
Nar de kom till biota, laglanta platser pa prarien, lyfte hans vanner upp sladen 
och bar den over vattnet. Och nar de passerade genom delar av staden dar 
vagarna var leriga, rev de ned staketen och bar aldste Taylor over falten istallet 
- allt for att han inte skulle behova Iida i onodan. Fast aldste Taylor hade 
fardats nastan tre mil i sladen och hade svara smartor, var han mycket glad 
over att fa komma hem till Nauvoo (se B H Roberts, A Comprehensive History 
of the Church, 7:117-119; se ocksa "Applying Ice Water to My Wounds", i Leon 
Hartshorn, sammanst, Classic Stories from the Lives of Our Prophets [Salt Lake 
City: Deseret Book Co, 1975]. s 96-97). 

6. Beratta for barnen att William W Phelps, som talade vid begravningstjansten fbr 
Joseph och Hyrum, skrev en vacker dikt om profeten. Denna dikt blev senare 
en mycket omtyckt psalm i kyrkan: "Pris at den man". Sjung eller las texten till 
"Pris at den man" (Psalmer, nr 16). 

Vittna om att Joseph Smith verkligen var en Guds profet, att han sag var himmel
ske Fader och Jesus Kristus och att genom honom Jesu Kristi sanna evangelium 
aterstalldes till jorden. Uppmana barnen att soka i skrifterna, be och halla buden 
sa att de starker sina vittnesbord om Jesus Kristus och Joseph Smith. 

Foresla fbr barnen att de studerar LB.ran och fbrbunden 135: 1-4 hemma som 
repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Brigham Young leder kyrkan 

Att fa barnen att forsta att den levande profeten ar kallad av Gud. 

1. Studera under bon Laran och forbunden 107:23, 33, 35; 112:21, 30-32; 
124: 127-128 och de historiska skildringarna i lektionen. Studera sedan 
lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen om skildringarna fran 
skrifterna och historien. (Se "Lektionsfbrberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa 
om skildringar fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Laran och fbrbunden 124:108-110. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Skriv pa sarskilda papper upp ett antal yrken, till exempel: 

Lakare 

Larare 

Polis 

Brandman 

Biljettfbrsaljare 

Skriv minst ett papper at varje barn i klassen, och lagg dessa papper i en pase 
eller liknande. Skriv sedan pa separata papper pastaenden som beskriver den 
huvudsakliga auktoritet som varje yrkesman, som du skrev pa de forsta 
lapparna, har. Lagg dessa papper i en annan pase eller liknande. 

Auktoritet att skriva ut recept pa medicin 

Auktoritet att skriva ut betyg 

Auktoritet att satta fast brottslingar 

Auktoritet att anvanda brandslackningsredskap m m 

Auktoritet att slappa in manniskor pa bio, konserter eller fotbollsmatcher 

5. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Bild 5-41, Uttaget ur Nauvoo, feb-maj 1846 (Evangeliet i bild 410.180; 

62493) och en bild av den levande profeten (fran moteshusets bibliotek eller 
en kyrkans tidskrift). 
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Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Lat ett av barnen ta ett papper fran pasen med yrken, och lat ett annat barn ta ett 
papper fran pasen med olika slags auktoritet (utan att forsoka para ihop 
auktoriteten med yrket). Lat varje barn lasa sitt papper. Tala med barnen om den 
situation som beskrivs, till exempel en larare som ordinerar medicin eller en 
biljettforsaljare som skriver ut betyg. Lat barnen turas om tills alla papper ar lasta. 
Lat dem sedan para ihop varje yrke med ratt auktoritet. 

• Varfor ar det viktigt att en person har ratt auktoritet innan han utfor vissa 
uppgifter? 

Sag till barnen att ni i den har lektionen ska tala om hur de heliga visste vem som 
hade auktoriteten att leda kyrkan efter profeten Joseph Smiths dod. 

Beratta for barnen om da Brigham Young blev ledare for kyrkan och ledde de 
heliga ut ur Nauvoo som beskrivs i foljande historiska skildringar och de 
skriftstallen som namns under "Forberedelse". Visa bilden av uttaget ur Nauvoo 
vid ratt tillfalle. 

Brigham Young blir ledare for kyrkan 

Da Joseph Smith hade mordats, var de heliga i Nauvoo mycket ledsna och 
bekymrade. Profeten och patriarken (Hyrum Smith) var doda, och de fiesta 
medlemmarna av de tolv apostlarnas kvorum var ute pa mission. Joseph Smith 
hade skrivit till apostlarna i juni 1844 och uppmanat dem att komma tillbaka till 
Nauvoo, men de hade inte fatt dessa brev forran efter profetens dod. Alla 
apostlarna kom tillbaka till Nauvoo sa snart de fick hora om profetens dod. 
Stadsfullmaktige i Nauvoo uppmanade de heliga att "vara fridsamma, stillsamma 
samhallsmedborgare som gjorde rattfardighetens garningar" tills apostlarna 
atervande och gav dem ytterligare anvisningar (History of the Church, 7:152). 
William W Phelps, en medlem i stadsfullmaktige som ocksa var en kyrkans 
forlaggare och profetens skrivare, hjalpte till att bevara lugnet i staden. 

Sidney Rigdon, som hade varit forste radgivare till Joseph Smith i kyrkans forsta 
presidentskap, hade blivit missnojd med kyrkan och hade mot Herrens vilja flyttat 
till Pennsylvania (se L&F 124:108-110). Men nar han fick hora om profetens dod, 
atervande han till Nauvoo. Han ansag att eftersom han hade tillhort forsta 
presidentskapet, var det hans rattighet att bli naste ledare for kyrkan. lnnan alla 
apostlarna hade kommit tillbaka till Nauvoo, lyckades Sidney overtyga en del 
personer om att han skulle leda kyrkan. Nar alla medlemmarna av de tolv 
apostlarnas kvorum var tillbaka i Nauvoo, hade de ett mote med Sidney, som 
forklarade for dem varfor han skulle bli kyrkans ledare. Brigham Young, som da 
var president for de tolvs kvorum, forklarade att han ville ta reda pa vad Herren 
ville att de skulle gora. Han sade: 

"Jag bryr mig inte om vem som leder kyrkan ... men en sak maste jag veta, och 
det ar vad Gud sager om saken. Jag har nycklarna och medlen for att fa veta 
Guds vilja om detta ... 

lnnan Joseph togs bort forlanade han pa vara huvuden alla apostlaskapets 
nycklar och rattigheter vilka han sjalv hade, och ingen man eller grupp av man kan 
komma mellan Joseph och de tolv i den har varlden eller i nasta" (History of the 
Church, 7:230). 
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Vici ett kyrkans mote den 8 augusti 1844 hall Sidney Rigdon ett tal pa en och en 
halv timme om varfor han borde vara kyrkans ledare. Brigham Young hall sedan 
ett kort tal, och medan han talade hande ett under. Plotsligt sag han ut som och 
lat som Joseph Smith. Zina Huntington berattade foljande om det som hande: 
"President Young talade. Det var Joseph Smiths rost - inte Brigham Youngs. 
Sjalva hans person forvandlades ... Jag slot ogonen. Jag kunde ha utropat: Jag 
vet att det dar ar Joseph Smiths rost! Anda visste jag att han hade dott." George 
Q Cannon sade: "Det var Josephs egen rost ... for de forsamlade sag det ut som 
om det var Joseph sjalv som stod framfor dem." Wilford Woodruff sade: "Om jag 
inte hade sett honom med egna ogon, hade ingen kunnat overtyga mig om att det 
inte var Joseph Smith som talade" (se Church History in the Fu/ness of Times, s 
292). 

Cornelius och Permelia Lott, som skotte Joseph Smiths gard alldeles utanfor 
Nauvoo och som ofta hade traffat profeten, var med sina barn pa detta mote. Nar 
Brigham Young stallde sig upp for att tala, trodde elvaariga Alzina Lott att det var 
Joseph Smith. Hon vande sig till sin mor, Permelia, och sade: "Mamma, jag 
trodde profeten var dad." Hennes mamma svarade: "Detar han, Alzina. Pa det 
har sattet har var himmelske Fader talat om for oss vem som ska bli var naste 
ledare och profet" (se Descendants of Cornelius Peter Lott, s 10-11 ). 

Pa eftermiddagen samma dag hade kyrkans medlemmar annu ett mote. Brigham 
Young sade vid detta mote: "Om medlemmarna viii ha president Rigdon som sin 
ledare far de det. Men jag sager er att de tolvs kvorum har Guds rikes nycklar i 
hela varlden" (History of the Church, 7:233). Dessa nycklar, eller rattigheterna att 
anvanda prastadomets auktoritet, gavs till varje medlem av de tolvs kvorum av 
Joseph Smith innan han dog. Kyrkans medlemmar rostade enhalligt for att stodja 
de tolv apostlarna som sina ledare. 

Sidney Rigdon var inte villig att medge att de tolv apostlarna hade storre auktoritet 
an han sjalv hade, sa han fortsatte att forsoka bli ledare for kyrkan tills han uteslots 
i September 1844. Han bildade en egen kyrka, men den existerade bara nagra ar. 

Genom undret da Brigham Young forvandlades, larde de heliga att sedan profeten 
dott innehades makten och auktoriteten att leda kyrkan av de tolv apostlarnas 
kvorum. Tre och ett halvt ar senare avskildes Brigham Young, senioraposteln och 
presidenten for de tolv apostlarnas kvorum, som kyrkans nye president. I dag da 
profeten dor, leder de tolv apostlarnas kvorum kyrkan. Senioraposteln (den man 
som varit apostel langst) avskiljs da som kyrkans nye president. 

De heliga gar sig redo att flytta vasterut 

Ar 1842 hade Joseph Smith sagt till de heliga: "Nagra av eder skola leva for att 
draga ditut och bista med koloniseringen och byggandet av stader och se de 
heliga bliva ett maktigt folk mitt i Klippiga bergen" (Profeten Joseph Smiths 
18.rdomar, s 219). De heliga borjade gora forberedelser for att flytta vasterut varen 
1844, och de tolv apostlarna fortsatte dessa forberedelser sa snart de blivit 
understodda som kyrkans presiderande ledare. De planerade att de heliga skulle 
ge sig av i april 1846, vilket skulle ge dem tid att bygga klart templet i Nauvoo och 
fa sina begavningar och beseglingar innan de gav sig av. Men Brigham Young och 
atta andra apostlar blev ogrundat anklagade for forfalskning. Och nagra heliga 
horde ett falskt rykte om att federala trupper inte tankte lata dem flytta vasterut 
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utan istallet doda dem. Dessa handelser gjorde att de heliga ville lamna Illinois sa 
snart som mojligt. 

De forsta grupperna lamnade Nauvoo i borjan av februari 1846, och apostlarna 
sjalva gav sig av i mitten av februari. Kyrkans ledare hade tankt lata andra grupper 
ge sig av i slutet av vintern och pa varen. Men manga heliga ville inte vara kvar i 
Nauvoo da apostlarna hade gett sig av, sa de gav sig av innan de skulle och innan 
de forberett sig ordentligt. 

De medlemmar i kyrkan som inte foljde med de forsta grupperna forsokte salja 
sina egendomar i Nauvoo sa att de kunde kopa fornodenheter och flytta vasterut. 
Manniskor i narliggande omraden kom till Nauvoo for att kopa egendom till 
mycket laga priser. En kvinna blev erbjuden tio dollar [cirka 67 kronor] for sitt hus 
och tjugo tunnland mark. Hon tyckte priset var for lagt, men koparen visste att 
hon var ivrig att ge sig av, sa han betalade inte mer. Manga av de heliga bytte sin 
mark och sina mobler mot hastar, vagnar och boskap. De kunde aka sa langt som 
sexton mil fran Nauvoo for att hitta boskap att kopa. 

Alla hus i Nauvoo anvandes som verkstader for att bygga vagnar. F6rn6denheterna 
for en familj pa fem personer i f6rsta gruppen som skulle ge sig av bestod av en 
stabil vagn, tva eller tre oxspann, knappt 500 kilo mj61, en muskot eller bossa till varje 
man, drygt 10 kilo salt, knappt 10 kilo tval och fyra, fem fiskekrokar och linor. I manga 
familjer var man fler och behovde darf6r an nu mer f6rn6denheter. 

Fbrsta delen av resan till Saltsjodalen var mycket svar for de forsta 
pionjargrupperna. Det tog dem 131 dagar att fardas de narmare 50 milen tvars 
igenom Iowa. Ett ar senare tog det bara 111 dagar for en annan pionjargrupp att 
fardas de narmare 170 milen hela vagen fran Iowa till stora Saltsjodalen. 

S/aget vid Nauvoo och undret med vaktlarna 

En del medlemmar i kyrkan stannade i Nauvoo hela sommaren .. Nagra av dem 
ville skorda och forsoka salja sina egendomar. Andra var immigranter som nyligen 
kommit osterifran, och de var for sena for att kunna forena sig med de forsta 
pionjarkompanierna. De fiesta av dessa immigranter hade anvant alla sina pengar 
till att ta sig till Nauvoo. 

I september 1846 borjade cirka atta hundra mormonfientliga man att anfalla dem 
som var kvar i Nauvoo med sex kanoner. Etter nagra dagars strider tvingade 
antimormonerna de heliga att lamna Nauvoo. Fem man och deras familjer fick 
tillatelse att stanna for att forsoka salja kyrkans medlemmars egendomar. Resten 
gav sig av med en gang utan nagra extra klader eller andra fornodenheter. De 
fiesta av dem tog sig over Mississippifloden och bildade lagergrupperingar pa 
lowa-sidan. En del var for sjuka for att resa, och manga var for fattiga for att 
kunna kopa de fornodenheter som behovdes for att fortsatta. De fiesta hade bara 
filtar eller grenar som skydd och bara majs att ata. 

En dag hande ett under. Tusentals sma faglar som kallades vaktlar flog in i lagren. 
Det var vaktlar overallt. Trots att medlemmarna i lagren var svaga av hunger och 
sjukdom, kunde de latt fanga manga vaktlar. De var mycket goda, och de gav de 
svaltande heliga valbehovlig foda. 
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Nar Brigham Young fick hora om de heliga i dessa lager, sande han medlemmar 
med vagnar och fornodenheter att fora dem som var i dessa lager till andra lager 
over hela Iowa, dar de fiesta av de andra heliga stannade under vintern. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Vilka hade prastadomets nycklar och auktoriteten att leda kyrkan efter Joseph 
Smiths dod? (L&F 112:30-32; 124:128.) Vern har i dag nycklarna da kyrkans 
president har dott? Vern blir kyrkans nye president da den levande profeten 
dor? (Seniormedlemmen av de tolv apostlarnas kvorum.) Varfor kan inte en man 
utse sig sjalv till ledare for kyrkan, som Sidney Rigdon ville gora? 

• Hur lat Herren invanarna i Nauvoo veta vem som skulle leda kyrkan sedan 
Joseph Smith lidit martyrdoden? Visa bilden av den levande profeten. Hur kan 
man veta i dag att den levande profeten har utsetts av Herren? Hur kanns det 
att veta att Herren vet vem som ska bli naste profet? 

• Vilka uppgifter har apostlarna? (L&F 107:23, 33, 35; 112:21; 124:128.) Hur 
utfor apostlarna i dag dessa uppgifter? 

• Varfor maste de heliga lamna Nauvoo? Vad tog de med sig nar de gav sig av 
vasterut? Vad skulle ni vilja ta med er om ni gav er ut pa en liknande resa i dag? 
Paminn barnen om att manga heliga tvingades salja sina egendomar mycket 
billigt eller helt enkelt bara lamna dem. De kunde inte ta med sig mycket nar de 
lamnade Nauvoo. Vad tror ni de heliga tyckte om att gora dessa uppoffringar for 
att resa vasterut? Vad skulle ni vara villiga att offra for evangeliet och kyrkan? 

• Hur hjalpte vaktlarna de heliga som hade slagit lager vid floden? Varfor var 
vaktlarna sa latta att fanga? Hur har var himmelske Fader hjalpt er nar ni 
behovde hjalp? 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Ta med dig bilder av det nuvarande forsta presidentskapet och de tolv 
apostlarna (fran en kyrkans tidskrift eller moteshusets bibliotek). Namnge varje 
person och beratta ett par saker om honom, till exempel varifran han kommer, 
hur manga barn han har eller vilket yrke han hade innan han blev apostel. 

Peka ut senioraposteln (den man som efter kyrkans president varit apostel 
langst). Beratta att han ar president for de tolv apostlarnas kvorum i dag. 
Presidenten for de tolv apostlarnas kvorum blir naste president for kyrkan da 
den nuvarande profeten dor. Namn nagot som denne apostel sade i sitt 
senaste konferenstal, och hjalp dem komma pa satt att tillampa detta i sitt liv. 
(Observera att senioraposteln kan vara en radgivare i forsta presidentskapet. I 
sa fall ar han anda president for de tolv apostlarnas kvorum, fast en annan 
apostel verkar som tillforordnad president for kvorumet.) 

2. Ge alla barnen papper och penna. Lat dem skriva ned saker som de skulle vilja 
ta med sig om de maste lamna sina hem och resa langt i en vagn eller 
handkarra. Lat dem lasa upp vad de skrivit och tala om detta. 
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Visa barnen vagnarnas eller handkarrornas dimensioner (cirka 14 7 cm langa 
och 114 cm breda). Markera garna detta pa golvet med tejp eller snore. Be 
barnen att titta pa sina listor igen och berakna hur manga av sakerna som 
skulle fa plats och hur manga saker som maste lamnas kvar. 

Be barnen att lasa upp och diskutera sina listor med familjen. 

3. Lat barnen sitta i en ring och spela foljande minneslek: 

Ett barn sager: "Jag ska aka till Klippiga bergen och jag ska ta med mig 
___ ", och fyller i namnet pa en sak som han eller hon valt. Nasta barn sager 
samma mening men maste upprepa vad alla barn fore har sagt innan han eller 
hon namner sitt eget val. 

4. Hjalp barnen att repetera eller memorera femte trosartikeln. 

5. Sjung eller las texten till "Pris at den man" (Psa/mer, nr 16) eller "Tack, Gud, att 
profeter du sander" (Psa/mer, nr 10). 

Bar vittnesbord om att Brigham Young utsags av Herren till att leda kyrkan efter 
Joseph Smiths dod och att den levande profeten ar utsedd av Herren till att leda 
kyrkan i dag. Uttryck tacksamhet over att Fralsaren organiserat sin kyrka sa att 
alltid ratt man blir naste profet. Beratta hur tacksam du ar for de tolv apostlarna 
och deras uppgift som sarskilda vittnen om Jesus Kristus. Beratta garna om ett 
speciellt tillfalle da du hart en apostel tala, personligen eller vid en 
konferensutsandni ng. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och forbunden 112:30-32 hemma som 
repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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De heliga bygger 
Winter Quarters 

Att fa barnen att fOrsta att stora ting kan ske da manniskor samarbetar och tjanar 
varandra. 

1. Studera under bon Mosiah 2:17, Laran och fOrbunden 136:1-11 och de 
historiska skildringarna i lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du 
ska undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsfbrberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

3. Skriv upp foljande skriftstallehanvisningar pa separata kort eller papper (skriv 
halften sa manga kort som det ar barn i klassen): 

Mosiah 2:18 

Mosiah 2:21 

Alma 30:8 

Moroni 6:3 

L&F 4:2 

L&F 4:3 

L&F 42:29 

L&F 76:5 

L&F 100:16 

Klipp sedan korten mitt itu sa att boken respektive kapitlet och versen ar pa 
olika delar (se bilden). Klipp isar korten med en krokig linje sa att de tva delarna 
kan sattas ihop som pusselbitar. 



Lektionsforslag 

Samlande aktivitet 

Skildringar fran 
skrifterna och 
historien 

4. Material: 
a. Laran och forbunden och Mormons bok till varje barn. 
b. Karta over de heligas vastra fardvag, som finns i slutet av lektionen. 
c. Bild 5-42, Winter Quarters. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Dela ut de uppklippta korten till barnen sa att de far minst ett kort var. Be dem att 
sla upp skriftstallet pa sitt kort. 

• Varfor kan ni inte hitta skriftstallet pa ert kort? 

Forklara tor barnen att de maste samarbeta och hjalpa varandra for att kunna hitta 
skriftstallena. Lat dem satta ihop bitarna, och lat sedan varje par barn sla upp 
skriftstallet pa sina kort. Lat ett barn fran varje par hogt lasa skriftstallet de slagit 
upp. Be barnen att observera ett ord som f6rekommer i vart och ett av dessa 
skriftstal len. 

• Vilket ord ar det som forekommer i nagon form i samtliga skriftstallen? 

Skriv ordet TJANA pa skrivtavlan. 

• Vern ska vi tjana? 

• Hur tjanar vi Gud? 

Be nagot av barnen att hogt lasa Mosiah 2: 17. Diskutera inneborden av denna 
vers med barnen. 

Beratta for barnen att ni i dag ska tala om hur de heliga som drevs ut fran Nauvoo 
tjanade Gud genom att hjalpa och tjana varandra. 

Undervisa barnen om de heligas fa.rd till och erfarenheter i Winter Quarters, 
som beskrivs i f61jande historiska skildringar och Laran och f6rbunden 136:1-11. 
Visa kartan och bilden pa Winter Quarters vid ratt tillfalle. 

Paminn barnen om att de heliga, sedan de arbetat hart med att bygga klart 
templet i Nauvoo och gora Nauvoo till en framgangsrik stad, drevs ut fran Nauvoo. 
Annu en gang maste de lamna sina hem for att undkomma sina fiender. 

Israels trupp tar sig tvars igenom he/a Iowa 

I april 1846 hade huvudstyrkan av de heliga, som kallade sig Israels trupp, bara 
kommit halwags igenom Iowa. En del medlemmar i denna grupp hade planerat 
att ta sig hela vagen till Klippiga bergen den sommaren, men de var inte sakra pa 
att det var mojligt. Vadret hade varit daligt, de hade ont om mat och andra 
fornodenheter, och manga heliga var fortfarande kvar nara Nauvoo. Kyrkans 
ledare beslutade att uppratta tillfalliga lager och sa groda langs vagen mot 
Vastern. Dessa lager gav Israels trupp nagonstans att stanna och dar fanns ocksa 
mat och husrum for de heliga som skulle komma efter dem. Tva av de forsta lager 
som upprattades var Garden Grove och Mount Pisgah i Iowa. 

Ungefar samtidigt som kyrkans medlemmar upprattade Garden Grove och Mount 
Pisgah, forklarade Forenta staterna Mexico krig. Forenta staternas regering 
uppmanade kyrkans ledare att ordna en arme som kunde hjalpa till i kriget. Det 
var svart tor de heliga att gora, men de gick med pa det. De ville ha goda 
relationer till makthavarna, och pengarna som mannen i armen tjanade kunde 
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anvandas till det som behovdes fbr tarden vasterut. Fem hundra man lamnade 
sina familjer for att dra ut i strid i Kalifornien. Brigham Young lovade dessa man, 
kanda som mormonbataljonen, att deras familjer skulle tas om hand medan de 
var borta. Han lovade dem ocksa att om de var rattfardiga och lydiga, skulle de 
inte behova slass i detta krig. 

Nar mormonbataljonen gav sig av, hjalptes andra medlemmar i kyrkan at att ta 
hand om deras familjer. En dag kom en kvinna till Charles C Rich, en av kyrkans 
ledare i Mount Pisgah, och berattade gratande att hennes man var borta med 
mormonbataljonen och att hon och hennes barn inte hade nagot att ata. Broder 
Rich bad sin hustru att ge kvinnan lite mjol. Syster Rich fbrklarade att de hade 
ytterst lite mjol i huset och att de inte kunde kopa mer mjol, men broder Rich sade 
till hustrun: "Lat henne fa allt mjol vi har, och lita pa att Herren tar hand om oss." 
Syster Rich gjorde som hennes man sade, fast hon undrade vad hennes egen 
familj skulle ata. Senare pa dagen stannade nagra vagnar till framfbr familjens 
Richs hem. En man gav broder Rich femtio dollar, och sade att Anden hade talat 
om for honom att familjen var utan pengar. Broder Rich gav pengarna till sin 
hustru med orden: "Nu ser du att Herren har berett en utvag fbr oss att skaffa 
mjol." Mannen berattade ocksa fbr broder och syster Rich att en vagn full med 
mjol var pa vag till Mount Pisgah, sa de kunde kopa vad de behovde. Broder och 
syster Rich brast bada ut i grat da de forstod hur Herren valsignade dem fbr att de 
gett av det lilla mjol de hade. Nar vagnen med mjol kom till Mount Pisgah, kopte 
broder Rich mjol till sin familj och for att ge till de sjuka och fattiga dar (se Sarah 
Pea Rich, '"The Spirit Tells Me You Are Out of Money"', s 145-146). 

Tidigt i juni 1846 lamnade en liten grupp heliga, daribland nagra medlemmar av de 
tolv apostlarnas kvorum, Mount Pisgah for att hitta en plats dar de heliga kunde 
overvintra. Efter att ha diskuterat med indianerna som bodde pa den mark de 
tardades over, bestamde sig gruppen for att hitta en plats pa vastsidan av 
Missourifloden. I september tog de sig over floden till det som i dag ar Nebraska 
och sag ut ett hogt belaget landomrade med utsikt over floden. Det var ett stort 
omrade med mycket vaxtlighet fbr deras djur att ata av. De gav det namnet Winter 
Quarters och borjade genast planera samhallet. 

De heliga upprattar Winter Quarters 

Manga heliga flyttade till Winter Quarters, och i slutet av aret fanns det sju hundra 
bostader och narmare fyra tusen heliga i kolonin. En del av husen var byggda av 
timmer, medan andra var utgravda ur bergssluttningarna. Hela kolonin var 
omgardad av en palissad (en stor inhagnad) som skydd mot anfall fran fientligt 
sinnade indianer. 

Alla arbetade hart fbr att bygga kolonin i Winter Quarters. Samtidigt som nagra av 
mannen byggde bostader, plojde och sadde andra. Nagra tog hand om de stora 
boskapshjordarna och andra bargade ho for vintern. Kvinnorna spann garn, 
stickade och sydde klader och gjorde damasker av hjortskinn. Brigham Young 
instruerade nagra man att bygga en kvarn intill floden sa att de kunde mala mjol 
av vetet, och han lat andra gora korgar och tvattbraden till fbrsaljning. Trots allt det 
ihardiga arbetet, var det svart for de heliga att bygga Winter Quarters. De maste 
lita till Herren och till varandra. 

De heliga visste att enda sattet att klara sig var att arbeta tillsammans och hjalpa 
varandra. Orson Spencer och hans familj hade tillsammans med de andra heliga 



Diskussions- och 
tillampningsfragor 

Lektion 39 

drivits ut fran Nauvoo. Familjen Spencer fardades mot Winter Quarters, men innan 
de kom dit kallades broder Spencer pa mission till England. Han ville inte lamna 
sina sex barn. Ellen, det aldsta barnet, var fjorton, Aurelia var tolv, Catharine var 
tio, Howard var atta, George var sex och Lucy var fyra. Deras mor hade dott i en 
sjukdom alldeles utanfor Nauvoo, och det fanns ingen som kunde ta hand om 
dem. Broder Spencer tackade dock ja till missionskallelsen. Han tog med sig 
barnen till Winter Quarters och byggde ett hus at dem, och sedan bad han sina 
grannar att ta hand om dem, vilket de villigt gjorde. De aldre barnen i familjen 
Spencer tog hand om de yngre, och de larde sig alla att hjalpa varandra. Den 
vintern sysselsatte sig barnen Spencer med att ga i skolan, halla huset rent, sy 
klanningar och tillbringa tid hos grannbarnen med att ova rattstavning, gissa gator, 
beratta historier och leka och spela. 

For att hjalpa de heliga att battre ta hand om varandra, delades Winter Quarters 
upp i tjugotva torsamlingar. Ledaren tor varje torsamling fick i uppgift att sorja for 
forsamlingsmedlemmarnas andliga och fysiska behov. De holl sondagsmoten tor 
att starka forsamlingsmedlemmarnas tro och upprattade skolor tor barnen. 
Lektionerna hells i hemmen eller utomhus om vadret var bra. 

Sjukdom var ett stort problem i Winter Quarters. Mycken sjukdom orsakades av 
malariamyggorna fran trasken kring floden och av brist pa ordentligt naring genom 
tarsk frukt och farska gronsaker. Mer an sex hundra manniskor dog och 
begravdes i Winter Quarters den hosten och vintern. De fiesta i Winter Quarters 
blev sjuka, och de fa som inte blev det agnade all sin tid at att ta hand om andra. 
Vilate Kimball, hustru till aposteln Heber C Kimball, gick omkring i kolonin och 
delade ut mat och tog hand om de sjuka. Hon var sa upptagen med att hjalpa 
andra att hon sallan tog sig tid att ata eller ta hand om sig sjalv. Manga botades 
genom fasta och bon och andras villighet att tjana och ta hand om dem. 

De heliga i Winter Quarters hjalpte ocksa manniskor som inte var medlemmar i 
kyrkan. I december 1846 hade en indianhovding som hette Big Head slagit lager 
nara Winter Quarters med nagra familjemedlemmar och vanner. En natt antolls de 
av en annan indianstam, och Big Head och nagra i hans grupp sarades svart. 
lnvanarna i Winter Quarters tog hem dem till sig och vardade dem tills andra i 
deras stam kom och hamtade dem. 

Trots alla sina besvarligheter, arbetade inte bara de heliga tillsammans utan de 
lekte ocksa tillsammans, ordnade danser, slakttraffar och samkvam. Man 
skrattade och musicerade mycket i Winter Quarters. 

De he/iga gar sig redo att lamna Winter Quarters 

I januari 184 7 fick Brigham Young en uppenbarelse (L&F 136) om Israels trupp 
och deras forberedelser for att fortsatta vasterut. Medan de var i Winter Quarters, 
skulle de organisera sig i kompanier och ordna allt de behovde for sin fard over 
prarien och bergen. De skulle ocksa fortsatta bygga bostader och sa groda at de 
heliga som skulle stanna i Winter Quarters till varen. Det forsta kompaniet, som 
kallades pionjarkompaniet, gav sig av fran Winter Quarters mot Saltsjodalen i april 
184 7, under Brigham Youngs ledning. Andra kompanier gav sig av senare samma 
ar och aret darpa. I slutet av 1848 var Winter Quarters tomt. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 
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• Varfor tror ni det var svart fbr de heliga att sanda mormonbataljonen till 
Kalifornien for att hjalpa till i kriget? Varfor gick de med pa det, tror ni? Pa vilket 
satt var de heligas situation svarare efter det att de fem hundra gett sig av? 

• Hur hjalpte familjen Rich andra? Paminn barnen om att Charles Rich sade till sin 
hustru att lita till Herren. Hur hjalpte Herren familjen Rich? Papeka att Herren 
vanligtvis hjalper oss genom att sanda andra manniskor som uppfyller vara 
behov. Varfor ar det viktigt att vi ar medvetna om andras behov och ar villiga att 
hjalpa till? Hur har ni hjalpt nagon som behovde hjalp? Hur kanns det att hjalpa 
andra? 

• Hur hjalpte de heliga varandra nar de byggde Winter Quarters? Vaci skulle ha 
hant om varje familj maste gora allting sjalv (bygga sitt hus sjalv, sa och skorda 
sin egen groda, vava och sy sina egna klader)? (Se sarskilda aktiviteter, nr 1 .) 

• Hur hjalpte grannarna familjen Spencer sa att broder Spencer kunde ga pa 
mission? Hur hjalpte barnen Spencer varandra? Hur kan ni hjalpa era grannar? 
Hur kan ni hjalpa er familj? (Se sarskilda aktiviteter, nr 2.) 

• Varfor tog de heliga i Winter Quarters sig tid att leka tillsammans nar 
forhallandena var sa svara, tror ni? Hur tror ni det hjalpte dem att leka? Varfor ar 
det viktigt att vi arbetar tillsammans, dyrkar Gud tillsammans och leker 
tillsammans i familjen och forsamlingen (grenen)? 

• Vaci befallde Herren de heliga att gora medan de var i Winter Quarters? (Bereda 
sig for flytten vasterut; L&F 136:1-2, 5.) Vaci skulle de gora fbr att hjalpa andra? 
(L&F 136:8-9.) Vaci lovade Herren de heliga om de fbrberedde sig och hjalpte 
varandra? (L&F 136:11.) 

• Vilka laxor tror ni att de heliga larde sig i Winter Quarters? Vaci kan vi Iara oss av 
deras erfarenheter? 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Be barnen att latsas vara pionjarer som just har kommit till Winter Quarters. 

• Vaci behover ni gora fbr att kunna bygga Winter Quarters? 

Skriv upp barnens svar pa skrivtavlan (de behover exempelvis bygga hus, ploja, 
sa, skota djuren, barga ho, bygga en kvarn for att mala mjol, spinna, gora 
klader och bygga en palissad). 

Ge barnen papper och penna. Sag att de har en minut pa sig att rita allt som 
finns pa skrivtavlan. De far borja nar du sager "nu". Efter en minut sager du 
"stopp" och later barnen visa hur mycket de ritat. 

Be dem vanda papperen upp och ner, och lat dem rita en sak var fran listan pa 
skrivtavlan. Ansla en minut till detta, och lat dem sedan visa vad de 
astadkommit tillsammans. 

• Hur paminde denna andra rituppgift om det satt som Winter Quarters 
byggdes pa? 

Betona att de astadkom mycket mer genom att samarbeta. 
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• Vad skulle handa om ni ensamma maste gora allt for att ta hand om hernmet 
och familjen? Vad skulle handa om er mamma eller pappa ensamma maste 
gora allt? Varfor ar det viktigt att samarbeta och hjalpa varandra? 

2. Fraga barnen: 

• Hur kanns det nar nagon hjalper er? Hur kanns det att hjalpa nagon annan? 

Be barnen att beratta om erfarenheter de haft av tjanande. 

Skriv Nasta och Familjen pa skrivtavlan. Lat barnen foresla saker de kan gora 
for att hjalpa sin nasta och sin familj, och skriv upp varje svar under respektive 
rubrik. Ge barnen papper och penna, och lat dem valja och skriva ned en eller 
flera saker fran varje lista att gora under den kommande veckan. 

3. Radgor med Primars president och din prastadomsledare om ett litet 
tjanandeprojekt som barnen tillsammans kan gora for nagon i forsamlingen, 
grenen eller samhallet. Hjalp barnen planera och genomfora tjanandeprojektet. 

4. Hjalp barnen att memorera Mosiah 2: 17. Pam inn dem om att var hirnmelske 
Fader blir glad da vi tjanar honom genom att tjana andra. 

5. Repetera trettonde trosartikeln med barnen. Papeka att vi tjanar andra da vi 
visar dem barmhartighet och gar gott mot dem. 

6. Sjung eller las texten till "Jag viii garna likna Jesus" (Bamens sangbok, s 40) 
eller "Sa rikt har du valsignat mig" (Psa/mer, nr 149). 

Bar vittnesbord om att vi kan bli mer kristuslika och finna sann lycka genom att 
tjana andra. Uttryck tacksamhet over det som andra gar for dig och over de 
mojligheter du har att tjana din nasta. Uppmuntra barnen att soka vagar att hjalpa 
familj och vanner. 

Foresla for barnen att de studerar Mosiah 2:17 hemma som repetition av 
lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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40 
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LektionsfOrslag 

Samlande aktivitet 

Att uppmuntra barnen att kanna tacksamhet over de forsta pionjarernas 
anstrangningar for att na Saltsjodalen. 

1. Stud era under bon Laran och forbunden 136: 1-18, · 28-33 och de historiska 
skildringarna i lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du ska 
undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

3. Rita eller kopiera en tackt vagn pa sexton papperslappar (se monstret i slutet av 
lektionen). Numrera vagnarna fran 1 till 16. Baktill pa varje vagn skriver du 
motsvarande fraga eller pastaende fran de numrerade rubrikerna i de historiska 
skildringarna (skriv exempelvis Vi/ka var med i det forsta pionjarkompaniet? 
baktill pa vagn nummer 1 ). Lagg vagnarna i nummerordning i rummet. 

4. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Ogonbindel. 
c. Karta over de heligas vastra fardvag, som finns i slutet av lektion 39. 
d. Bild 5-43, Pionjaroxkarra; bild 5-44, Vagmataren; bild 5-45, Pa vag over 

Plattefloden; bild 5-46, Meddelanden pa prarien. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Be om en frivillig som du far binda for ogonen pa. Gor det och snurra honom eller 
henne flera varv. Han eller hon ska sedan hitta dorroppningen till klassrummet. Lat 
de andra barnen sta som hinder pa vagen mot dorroppningen. Nar han eller hon 
gatt pa nagra hinder, for du honom eller henne tillbaka till utgangspunkten. Tala 
om att det finns ett battre satt att ta sig till dorren. 

Lat de andra barnen stalla sig i tva led, sa att de bildar en korridor fram till 
dorroppningen. Fa barnet att borja ga i "korridoren" mellan barnen. Nar barnet ar 
framme vid dorren, tar du bort ogonbindeln och ber alla atervanda till sina platser. 

• Vilka svarigheter stotte (barnets namn) pa da han (eller hon) forsokte na dorren 
forsta gangen? 

• Hur kunde vi hjalpa honom (eller henne) att hitta vagen till dorren? 

Forklara att Herren visste att de heliga skulle meta manga faror och hinder pa 
vagen vasterut mot Klippiga bergen. lngen av de heliga hade nagonsin varit i den 
delen av landet tidigare. Herren befallde Brigham Young att utse en grupp som 
skulle ga fore som pionjarer och bereda vagen for de tusentals heliga som skulle 

229 



komma etter. Den forsta pionjargruppen skulle marka ut fardvagen vasterut och 
sedan atervanda och visa de andra vagen till deras nya hem. 

Forklara att en pionjar ar nagon som banar vag for andra som kommer etter. Anda 
tills jarnvagen var klar 1869, kallades alla heliga som flyttade vasterut for pionjarer. 

Skildringar fran skrif- Undervisa barnen om de anvisningar Herren gav Brigham Young betraffande hur 
terna och historien de heliga skulle organisera sig for att flytta vasterut, som beskrivs i Laran och 

forbunden 136: 1-18, 28-30. 
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Undervisa sedan barnen om det forsta pionjarkompaniets fa.rd till Saltsjodalen, 
som beskrivs i foljande historiska skildringar. Visa bilderna och kartan vid ratt 
tilltallen. 

Be barnen att latsas att de fardas vasterut over prarien med Brigham Young och 
det forsta pionjarkompaniet. Forklara att farden till Saltsjodalen tog nastan sexton 
veckor. De sexton tackta vagnarna representerar dessa sexton veckor. Be nagot 
av barnen att lasa fragan baktill pa vagn nummer ett. Besvara sedan fragan med 
informationen i motsvarande historiska skildring. Lat garna barnen forsoka svara 
innan du ger dem den historiska informationen. Fortsatt i tur och ordning med de 
ovriga vagnarna. 

1. Vilka var med i det f6rsta pionjarkompaniet? 

Det forsta pionjarkompaniet, som lamnade Winter Quarters i april 184 7, leddes av 
Brigham Young. Gruppen bestod av 143 man, 3 kvinnor och 2 barn. Dessa 
pionjarer hade 73 vagnar och 93 hastar, 66 oxar, 52 mulor, 19 kor, 17 hundar och 
nagra hons. Oxarna drog de tackta vagnarna over prarien. Oxar ar stora, starka 
notkreatur, men de ar mycket langsamma. Pionjarerna tog ocksa med sig en bat 
och en kanon. 

2. Vilka reg/er gal/de i 18.gret? 

Brigham Young gav pionjarerna foljande regler i borjan av resan: 

a. Ett signalhorn ljuder klockan fem pa morgonen. Alla ska stiga upp, be, ata 
frukost, ge djuren foder och vatten och vara klara att ge sig ivag klockan sju. 

b. Vagnarna ska halla ihop under farden. 

c. Varje man maste stanna i sin vagn och ha sitt gevar bredvid sig. 

d. Pa kvallen ska vagnarna stallas i en ring. Signalhornet ljuder klockan halv nio. 
Alla ska be och ga till sangs senast klockan nio. 

3. Vad gjorde pionjarerna varje dag? 

De forsta pionjarerna skulle bereda vagen for de manga heliga som skulle komma 
senare. De byggde vagar och de byggde broar med mera for att kunna ta sig over 
floder och aar. De gjorde ocksa kartor over fardvagen och skrev ned information 
som skulle vara till hjalp for de pionjarkompanier som kom etter, till exempel 
information om bra lagerplatser och bra betesmarker. Pionjarernas tid upptogs 
ocksa av att soka foda, laga vagnar och utrustning och ta hand om djuren. 
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4. Vad gjorde pionjarema pa kva!lama? 

Pa kvallarna stallde pionjarerna vagnarna i en ring, med oppningen utat. Hastarna 
och oxarna bands innanfor. Nagra hade tagit med sig musikinstrument. 
Pionjarerna alskade att sjunga och dansa. William Clayton hade skrivit "Korn, kom 
Guds folk" (Psalmer, nr 19) under den svara farden till Winter Quarters. Pionjarerna 
sjong ofta denna psalm for att fa mod att mota sina svarigheter. De tyckte ocksa 
om att leka och spela, till exempel damspel, och att beratta roliga historier. 

Ge barnen nagra gator liknande dem som pionjarerna kunde ha tyckt om: 

Vad sag Brigham Young pa hoger hand da han lamnade Winter Quarters? (Fyra 
fingrar och en tumme!) 

Vilka djur kan hoppa hogre an ett hus? (Alla djur - hus kan inte hoppa!) 

Vad anvands aggskal till? (Att halla ihop ett agg!) 

5. Vi/ken vag fardades pionjarema? 

En bra fardvag genom Klippiga bergen fanns redan da pionjarerna flyttade 
vasterut. Denna fardvag var kand som Oregonleden, och den anvandes av 
hundratals manniskor, exempelvis affarsman, palsjagare och forskningsresande. 
Oregonleden gick utefter sodra sidan av Plattefloden. Eftersom man ville undvika 
brak med andra som fardades vasterut, byggde Brigham Young och de andra 
pionjarerna en ny led pa norra sidan av Plattefloden. Den nya !eden var lattare att 
ta sig tram pa an Oregonleden, darfor att den inte var sa brant. Den kallades for 
mormonleden. 

6. Oa pionjarema forst lamnade Winter Quarters gick William Clayton bredvid sin 
vagn och raknade he/a dagama. En dag raknade han ti/14 070. Vad raknade han? 

Pionjarerna ville registrera hur mycket de fardades varje dag, sa William Clayton 
knot ett rott band pa ett av vagnshjulen och raknade hur manga varv bandet gick. 
Han kunde rakna ut hur langt vagnen hade akt genom att multiplicera hjulets matt 
med antalet varv. Det var en mycket trottande uppgift, sa broder Clayton uppfann 
en apparat som raknade at honom. Nagra andra man hjalpte honom att tillverka 
den. Denna apparat, som kallades vagmatare, var kopplad till ett vagnshjul. Da 
vagnshjulet roterade, roterade mindre hjul inuti apparaten och matte strackan som 
pionjarerna fardades varje dag (se sarskilda aktiviteter, nr 1 ). 

7. Vilka djur sag pionjarema pa prarien? 

Da pionjarerna fardades over den grasbevuxna prarien sag de manga vilda djur, till 
exempel antiloper, hjortar och vargar. De sag ocksa tusentals bisonoxar. 
Bisonoxarna at gras pa prarien, och ofta fanns det inget kvar for pionjarernas djur 
att ata. Nar det var ont om bete for deras oxar och hastar, kunde de inte fardas sa 
langt den dagen. Pionjarerna dodade och at nagra, men de var uppmanade att 
bara doda de djur som de behovde. 



232 

8. Hur kom pionjarerna overens med indianerna de matte? 

Pionjarerna var alltid beredda att torsvara sig mot indiananfall. lbland torsokte 
indianer smyga sig in i lagret om natten och stjala djur. Andra indianer kravde 
gavor for ratten att korsa deras landomraden. De fiesta indianer var dock vanliga 
och hjalpsamma, och de heliga behandlade dem som vanner. 

9. Hur helgade de heliga sabbaten? 

Brigham Young uppmanade de heliga som fardades over prarien att vila och lata 
sina djur vila pa sabbaten. Varken fiske, jakt eller arbete av nagot slag var tillatet 
pa sondagen. Pionjarerna holl sakramentsmote, bad och studerade skrifterna. 
lbland skrev de brev till familjemedlemmar som de hade lamnat kvar bakom sig. 

1 O. Vad markerade halva strackan av pionjarernas vag? 

Chimney Rock, nara den nuvarande gransen mellan Nebraska och Wyoming, 
markerade halva strackan av vagen mellan Winter Quarters och Saltsjodalen. De 
heliga kunde se denna stora klippformation som ser ut som en skorsten manga 
kilometer innan de den 26 maj 1847 kom fram till den. De gjorde uppehall vid det 
narliggande Fort Laramie for att laga sina vagnar och sin utrustning. 

11. Hur tog sig pionjarerna over Plattefloden? 

Da pionjarerna hade lamnat Fort Laramie, maste de ta sig over Plattefloden. De 
anvande den laderbat som de hade tagit med sig tor att forsla over sina saker och 
tornodenheter, och de byggde latta flottar med vilka de forslade vagnarna over 
floden. Det fanns andra som ocksa ville ta sig over Plattefloden, sa de betalade de 
heliga tor att fa over sina tornodenheter. De betalade med mjol och flask. De heliga 
hade ont om tornodenheter, sa denna mat var mycket valkommen. Wilford Woodruff 
sade: "Det var som ett under att se vara mjolsackar fyllas pa ... Herren har i 
sanning varit med oss pa var fa.rd, och han har pa ett torunderligt satt valsignat 
och bevarat oss" (se Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History, s 365). 

12. Hur lamnade pionjarerna medde/anden utefter /eden? 

Pionjarerna skrev ned strackan de fardades varje dag och lamnade ofta medde
landen till de pionjarer som kom efter. lbland ristade de in dessa meddelanden i 
ett trad eller pa en stolpe som stuckits i jorden. Andra ganger ristade de in med
delanden i bisonskallar som lag utefter leden. Dessa inristningar blev kanda som 
"meddelanden pa prarien". Brigham Young skrev en gang pa en sadan skalle: 

Pionjarerna 

slog lager har 

den 3 juni 1847 

fardades 15 miles [24 km, o a] i dag 

Alltval 

Brigham Young. 

(Observera: B H Roberts trodde att detta datum ar felaktigt och att det borde vara 
den 23 juni. Se A Comprehensive History of the Church, 3: 177-178.) 
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13. Vem var Jim Bridger, och vad sade han till de he/iga om Saltsjodalen? 

Da pionjarerna fardades langs Sweetwaterfloden mot Saltsjodalen, traffade de 
flera palsjagare. En dag traffade de den mest kande palsjagaren i vastern, Jim 
Bridger. Bridger sade till Brigham Young att han inte trodde att det kunde vaxa 
nagot i Saltsjodalen, sa han erbjod sig att betala 1 000 dollar for den forsta 
skappan majs pionjarerna kunde odla dar. 

Brigham Young hade hort att det var vackert i Kalifornien och Oregon och att 
jorden var bordig och lattodlad. Men han visste att tusentals manniskor, daribland 
fiender till kyrkan, redan holl pa att flytta dit. De heliga behovde bosatta sig pa en 
plats dar de inte skulle bli forfoljda igen. Brigham Young visste att var himmelske 
Fader skulle hjalpa de heliga att gora Saltsjodalen till en vacker plats. 

14. Vi/ken de/ av vagen var svarast? 

Hastarna och oxarna hade svart att ta sig tram da pionjarerna nadde Klippiga 
bergen. Bergssluttningarna var mycket branta och det var manga aar och floder 
att ta sig over. Det var mycket kallt pa natterna och mycket varmt pa dagarna. 
Denna del av vagen var svar for manniskorna ocksa. Manga av mannen 
drabbades av bergsjuka. Kompaniet delades upp i tre grupper: en mindre grupp 
gick fore och gjorde en vag for vagnarna, huvudgruppen kom darefter och sist 
kom de som var sjuka. 

15. Vilka pionjarer kom forst till Sa/tsjodalen? 

Den 20 juli 1847 kom den lilla gruppen spejare till East Canyon, alldeles ovanfor 
Saltsjodalen. Dagen darpa red Orson Pratt och Erastus Snow fore vagnarna och 
blev de forsta pionjarerna som kom in i dalen. De forsta vagnarna nadde dalen tva 
dagar senare. Pionjarerna samlades och invigde landet at Herren. Darefter satte 
de igang att sa. De gjorde en damm i en narbelagen a och bevattnade marken for 
att bereda den for sadd. 

16. DETTA AR PLA TSEN! 

Brigham Young och resten av pionjarerna kom in i Saltsjodalen den 24 juli 1847. 
Brigham Young var mycket sjuk och akte i Wilford Woodruffs vagn. Broder 
Woodruff vande vagnen sa att president Young kunde se dalen. Herren hade i en 
syn visat president Young platsen dar de heliga skulle bosatta sig, och efter att ha 
skadat ut over dalen en lang stund, sade han: "Det racker. Detta ar platsen. Kor 
vidare!" (Se B H Roberts, A Comprehensive History of the Church, 3:224.) 

Pionjarerna var tacksamma over att Herren hade valsignat dem under deras farder 
till denna nya plats. lnte en enda hade dott under den svara farden. Pionjarernas 
harda arbete och mod hade gjort det mojligt for tusentals andra heliga att komma 
till Saltsjodalen. Pionjarerna visste att de skulle uppfylla Joseph Smiths profetia 
och "bliva ett maktigt folk mitt i Klippiga bergen" (Profeten Joseph Smiths 
/ardomar, s 219). 
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Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Hur skulle pionjarerna organisera sig nar de tardades vasterut? (L&F 136:2-3.) 
Varfor organiserade de sig pa det sattet, tror ni? Vad skulle varje kompani ta 
med sig? (L&F 136:5, 7 .) Vad var syftet med det forsta kompaniet? 

• Vad lovade pionjarerna att gora under farden? (L&F 136:2, 4.) Varfor var det 
viktigt att de hell alla buden? Varfor ar det viktigt att vi haller alla buden? 

• Vad befalldes pionjarerna att gora nar de var glada? (L&F 136:28.) Varfor ar det 
viktigt att prisa Herren och vara tacksam? Vad skulle pionjarerna gora nar de 
var sorgsna? (L&F 136:29.) Vad kan vi gora nar vi ar ledsna? 

• Vilket var pionjarernas slutliga mal? Vilka hinder eller svarigheter motte de pa 
vagen vasterut? Hur overvann de dessa svarigheter? Hur hjalpte Herren dem? 
Vad larde sig pionjarerna av att meta dessa svarigheter och problem? (L&F 
136:31-32.) 

• Vilket ar vart viktigaste mal? (Att aterigen fa bo hos var himmelske Fader och 
Jesus Kristus i det celestiala riket.) Vilka hinder meter vi da vi forsoker na detta 
mal? Skriv upp barnens forslag pa skrivtavlan. Hur kan vi overvinna dessa 
hinder? Hur hjalper Herren oss? 

• Vilka andra mal har ni? Vad maste ni gora for att na era mal? 

• Vad gjorde de forsta pionjarerna for att bana vag for andra som kom efter dem? 
Hur kan ni hjalpa andra att na sina mal? Hur kan ni vara som pionjarer for yngre 
barn? 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Gor ett stort hjul av kraftig papp eller kartong, och stick en penna eller pinne 
genom hjulets mitt. Be barnen latsas att de ar William Clayton och att detta ar 
det vagnshjul som de ska ga bredvid. 

Lat dem gora ett marke pa hjulet sa att de kan rakna varven. Lat dem sedan 
mata hjulets omkrets med ett mattband. Skriv detta matt pa tavlan. Lat ett eller 
tva barn halla pennan och rulla hjulet pa vaggen runt i rummet. Lat de andra 
barnen ga nara hjulet och rakna varven. (Om klassen ar stor, kan du gora 
aktiviteten tva ganger - med halva klassen at gangen.) 

Multiplicera mattet pa skrivtavlan med antalet varv sa far du tram strackan runt 
rummet. Be barnen latsas att de raknar hjulvarven hela dagen, som William 
Clayton gjorde. 

2. Goren stor cirkel av kraftig papp eller kartong (du kan anvanda samma hjul 
som for aktivitet 1 ). Ora streck tvars over cirkeln sa att det ser ut som tartbitar. 
Pa varje tartbit skriver du ett mal som barnen kan ha, till exempel: 

• Halla rummet rent och fint. 

• Lyda visdomsordet. 

• Vara en duktig elev. 
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• Lara mig spela ett instrument. 

• Vara snail och hjalpsam mot familjen. 

• Vara arlig. 

• Lara mig en sportgren. 

• Lasa i skrifterna varje dag. 

• Lara mig trosartiklarna utantill. 

Stick en penna genom cirkelns mitt sa att hjulet snurrar. Be nagot av barnen att 
snurra hjulet och lasa upp malet som ar skrivet pa tartbiten hogst upp da cirkeln 
stannat. Be barnen f6resla hinder som kan uppsta nar de forsoker na detta mal 
och vad de kan gora for att overvinna dessa hinder. Lat alla barnen snurra hjulet 
minst en gang. 

Nar alla har fatt snurra hjulet, skriver du Bo hos var himmelske Fader och Jesus 
Kristus i det celestiala riket pa skrivtavlan. Tala med barnen om vilka hinder de 
kan mota da de forsoker na detta mal. Be dem att foresla satt att overvinna 
dessa hinder. 

3. Be nagra av barnen att latsas vara nagra av de forsta pionjarerna, daribland 
Brigham Young, William Clayton, Orson Pratt och Erastus Snow. Lat ett annat 
barn intervjua dem och be dem beratta om nagra svarigheter de mott pa 
farden, till exempel nar de tagit sig over en flod, sokt efter foda, matt en 
vagstracka och skrivit meddelanden till andra pionjarer. Lat "pionjarerna" 
forklara hur de overvann dessa hinder och nadde sitt mal. 

Ge barnen dessa uppgifter en vecka i forvag sa att de kan ta med sig enkel 
rekvisita och kostymer. 

4. Hjalp barnen att forsta nagra av svarigheterna som pionjarerna motte genom 
att aterge Wilford Woodruffs berattelse om vad som hande nar pionjarerna 
forsokte ta sig over Loup Fork i Plattefloden den 23 april 184 7: 

"Tolv av oss satte av till hast for att hitta ett stalle dar vi kunde vada over den 
farliga och besvarliga Loup Fork i Plattefloden ... 

Mannen ... upptackte att hela flodbadden bestod av kvicksand som en hast 
eller vagn skulle sjunka i om man stannade upp. Vi hade tva faror och ett 
sandrev i mitten att ta oss forbi. Vattnet var ungefar en meter pa djupaste stallet 
och mycket stromt och det var knappt tre hundra meter till andra stranden. Pa 
vissa stallen sjonk bade manniska och djur med en gang, och ju mer man 
forsokte komma loss, desto mer sjonk man. Naturligtvis undvek vi dessa stallen 
sa mycket som mojligt ... 

. .. Jag hade tva oxspann och mina hastar pa min vagn med cirka 450 [kg 
f6rnodenheter] pa. Sa fort jag satte igang, markte jag att djuren inte gjorde 
nagon storre nytta. De var langsamma och i vagen, och det betydde att vi 
skulle borja sjunka. Fran vagnen hoppade jag i vattnet som gick upp till midjan. 
Ungetar tio man kom till min undsattning med ett rep och band fast det vid 
oxarna och hjalpte mig att komma forbi den forsta strommen, om an med stor 
svarighet. Vi stannade till pa ett sandrev ute i vattnet, men mina hastar och min 
vagn borjade sjunka." 

Man flyttade da over sakerna fran aldste Woodruffs vagn till en bat, och vagnen 
drags over med hjalp av man och hastar. Man var tvungen att ta over de fiesta 
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vagnarna pa ett annat stalle. Den kvallen hade aldste Woodruff till uppgift att 
vakta lagret under forsta halvan av natten. Han sade: "Trots att jag hade varit i 
vattnet hela eftermiddagen, stod jag vakt i mina vata klader halva natten och 
sov idem andra halvan av natten" (se Matthias F Cowley, Wilford Woodruff: 
History of His Life and Labors [Salt Lake City: Deseret News, 1909], s 268-
270). 

5. Sjung eller las texten till "Korn, kom Guds folk" (Psa/mer, nr 19). Tala om hur 
texten muntrade upp de heliga da de tog sig over prarien. Papeka att fastan 
pionjarernas vag var svar, var de glada, darfor att de alskade evangeliet och ville 
ha mojligheten att leva efter det i fred. 

Uttryck tacksamhet tor pionjarerna och deras anstrangningar for att uppratta 
kyrkan i Saltsjodalen. Uppmuntra barnen att arbeta hart, som pionjarerna gjorde, 
for att na sina mal och hjalpa andra. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och forbunden 136:1-5, 7, 28-29 hemma 
som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hem ma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Mal 

Forberedelse 

Lektionsforslag 

Samlande aktivitet 

De heliga bosatter sig 
i Saltsjodalen 

Att fa barnen att forsta att vi genom att helga sabbatsdagen visar tacksamhet for 
de valsignelser vi far av var himmelske Fader och Jesus Kristus. 

1. Studera under bon Mosiah 18:23; Laran och fbrbunden 59:7-21, 46:32, 78: 19 
och de historiska skildringarna i lektionen. Studera sedan lektionen och bestam 
hur du ska undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Va/j ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

3. Material: 
a. LB.ran och fbrbunden och Mormons bok till varje barn. 
b. Bild 5-47, Underverket med fiskmasarna (Evange/iet i bild 413.180; 62603). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Lek "Jag tanker pa nagot". Be var och en att tanka pa nagot som han eller hon ar 
tacksam for. Be sedan nagot av barnen att sta /angst fram i klassrummet och 
besvara fragor om denna sak. Be honom eller henne att viska till dig vilken sak det 
ar sa att du kan hjalpa till att besvara fragorna om det behovs. 

Be de andra barnen att stalla fragor som kan besvaras med "ja" el/er "nej" for att 
forsoka ta reda pa vad kamraten tanker pa (till exempel: "Lever den?" "Ar den 
storre an ett bord?" "Finns den inomhus?" "Ar den gjord av meta/I?"). 

Nar de har gissat ratt, upprepar du leken tva, tre ganger, och later andra barn sta 
!angst fram och besvara fragor. 

Forklara att vi ar befallda att visa tacksamhet for vara valsignelser. Be nagot av 
barnen att lasa Laran och forbunden 59:7 hogt. 

• Hur kan vi visa tacksamhet till var himmelske Fader och Jesus Kristus for de 
valsignelser vi far av dem? 

Nar barnen har svarat, ber du en av dem att lasa Mosiah 18:23 hogt. Sag att ett 
satt pa vilket vi kan visa tacksamhet till var himmelske Fader och Jesus Kristus ar 
att helga sabbatsdagen. Pa sabbaten uttrycker vi tacksamhet da vi dyrkar var 
himmelske Fader och Jesus. 

Historiska skildringar Repetera helt kort skildringen om hur det forsta pionjarkompaniet fardades over 
prarien och kom in i Saltsjodalen (se lektion 40). Undervisa sedan barnen om hur 
man byggde upp ett samhalle i Saltsjodalen, som beskrivs i foljande historiska 
skildringar. Beratta att pionjarerna var mycket tacksamma for att de hade blivit 
ledda till ett fridens och trygghetens land, fast de visste att de hade manga fler 
svara problem att overvinna. Betona att ett satt pa vilket pionjarerna visade sin 
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tacksamhet till var himmelske Fader och Jesus Kristus var att helga 
sabbatsdagen. 

De f6rsta veckorna i dalen 

Det forsta pionjarerna som forst kom till Saltsjodalen gjorde, var att sa. Det var 
sensommar och sasongen var nastan forbi. Pionjarerna visste att de maste 
skynda sig for att hinna fa fron till nasta var och fOda till vintern at sig sjalva och at 
dem som vantades komma tram till dalen fore vintern. Femton hundra pionjarer i 
tio kompanier var redan pa vag mot Saltsjodalen och vantades komma i borjan pa 
hasten. 

Pionjarerna satte genast potatis. En del borjade sa innan de ens atit sitt forsta mal 
mat i dalen. Marken var sa hard att nagra av deras plogar gick sender, sa de 
byggde en damm i en a for att bevattna marken och mjuka upp den. Sedan 
gravde de diken for att leda vatten fran bergsbackarna till grodan. Det var en av 
de tidigaste torekomsterna av modern konstbevattning. Palsjagare och bergsman 
som Jim Bridger hade sagt att det aldrig skulle vaxa nagot i Saltsjodalen, men 
genom att konstbevattna marken lyckades pionjarerna fa en skord. 

Huvudkompaniet av pionjarer hade kommit tram och borjat sa pa en lordag. 
Dagen efter var det sondag. Fastan det var mycket att gora, vilade pionjarerna 
fran sitt arbete och hell gudstjanster for att tacka var himmelske Fader for att han 
fort dem till dalen i sakerhet. De var tacksamma for att antligen ha en plats dar de 
kunde leva i fred. Den sondagen predikade Brigham Young for de heliga och 
paminde dem om vikten av att helga sabbatsdagen. Wilford Woodruff skrev: "Han 
sade till broderna att de inte tick arbeta pa sondagen. [Om de gjorde det], skulle 
de forlora fem ganger sa mycket som de tjanade pa det'' (se Carter E Grant, The 
Kingdom of God Restored, s 430). 

De foljande dagarna hade man mycket att gora. Brigham Young och flera andra 
broder utforskade omradet for att hitta de basta platserna att bygga samhallen 
pa. President Young hade sagt till sina foljeslagare: "Jag kan saga er innan ni 
borjar att ni kommer att hitta manga bra platser ... har omkring, och ni kommer 
alla att komma tillbaka overtygade om att detta ar den lampligaste platsen ... Det 
ar har vi ska bygga var stad" (se Erastus Snow, "This Is the Place", s 41-42). Etter 
att ha utforskat omradet hell mannen med president Young. Pa onsdagen hade 
apostlarna kommit till den slutsatsen att staden skulle besta av stora fyrkantiga 
kvarter med breda gator. Det var samma monster som hade uppenbarats for 
profeten Joseph Smith da han planerade Sions stad i Missouri. Pa onsdag kvall 
forde president Young de andra mannen till en plats mellan tva gaffelformiga 
forgreningar av en stor back. Han korde sin promenadkapp i jorden och sade: 
"Har skall var Guds tempel sta!" (Se "God Grant Us Faith", s 432.) 

Lordagen den 31 juli hade pionjarerna uppfort sin forsta byggnad. Det var en 
paviljong, en enkel byggnad utan vaggar och med tak av ris och grenar, som bars 
upp av stolpar. Denna paviljong lag nara tempelplatsen och anvandes som 
gudstjanst- och samlingslokal. 

Pionjarerna fortsatte konstbevattna mer land och sa mer groda. Andra veckan 
hade deras majs och potatis borjat skjuta upp. 

Tre veckor efter det att Brigham Young anlant till dalen, atervande han till Winter 
Quarters for att leda en ny grupp pionjarer till Saltsjodalen. Han tog med sig 
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manga av mannen fran det forsta pionjarkompaniet sa att de fick aterforenas med 
sina familjer. Nara Winter Quarters holl de tolv apostlarnas kvorum ett sarskilt 
mote tor att diskutera fragan om ett nytt forsta presidentskap tor kyrkan. Vici en 
konferens den 27december1847, tre och ett halvt ar efter Joseph Smiths dod, 
understoddes Brigham Young som kyrkans president, med Heber C Kimball som 
forste radgivare och Willard Richards som andre radgivare. 

Livet i Saltsjodalen 

Under augusti och september byggde pionjarerna i dalen en palissad [inhagnad] 
runt ett tio tunnland stort kvarter. Palissaden gjorde att pionjarerna kunde bygga 
tillfalliga hus och den skyddade dem mot fientliga indianer och bitande kalla 
vintervindar. Efter det att den andra stora pionjargruppen anlant pa hasten, 
utokade man palissaden. Timmerhusen innanfor palissaden hade flata tak gjorda 
av stolpar tackta med ris och lera. Dessa tak fungerade bra pa hasten och vintern, 
men pa varen regnade det, och sorja och vatten droppade igenom dem. Orson 
Whitney skrev: "Man behovde manga paraplyer, aven da man lag till sangs. Det 
var ingen ovanlig syn att seen hemmafru sta bojd over spisen, pa vilken 
dropparna ovanifran hela tiden kom och fraste till, med ett paraply i vanster hand 
medan hon vande pa kottet eller rorde i groten med hoger" (se Grant, s 435). 
Moss och ratter tyckte ocksa om att vara i leran och grenarna pa taken. Eliza R 
Snow lag en hel natt i sangen med paraplyet uppfallt och skrattade da moss och 
lera foll genom taket. Pionjarerna var tacksamma da varregnet upphorde sa att 
allting kunde fa torka. 

Den torsta skol an i dalen startades i oktober 184 7 av sjuttonariga Mary Jane 
Dilworth. Skolan hells i ett talt i mitten av palissaden. Det fanns inga stolar, bankar 
eller skrivtavlor. Barnen satt pa stockar. En flicka beskrev forsta dagen i skolan: "Vi 
kom in i taltet, satte oss pa stockar som placerats i en ring, och en av 'broderna' 
holl en bon ... Vi larde oss en av psalmerna i Bibeln, och sjong sanger" (se Grant, 
s 439). Barnen hade backer och med hjalp av dessa larde de sig lasa, skriva, 
sjunga, stava och rakna. Nar det blev kallt ute, flyttades skolan till en timmerstuga 
i ett horn av palissaden. Bord till skolan gjordes av vagnsdelar. Det fanns inget 
fbnsterglas, sa eleverna spande upp oljat tyg over fbnstren. Tyget slappte nastan 
inte igenom nagot ljus, sa dorren stod oftast oppen, ocksa nar det var kallt. 
Barnen var tacksamma over att de fick ga i skolan och Iara sig saker. 

I slutet av den fbrsta vintern i dalen hade de heliga ont om fornodenheter. Manga 
hade irite ordentliga skor och klader, sa de gjorde nya av djurhudar. Maten var 
nastan slut, utom det vete och den majs de behovde tor att sa pa varen. En pojke 
sade: "Vi hade inte brod pa flera manader. Var foda bested av kott, mjolk, 
svinmalla, segolok [loken fran vildblommor] och tistlar [ogras]. Jag var herdegosse, 
och da jag var ute och vaktade [djuren] brukade jag ata tistelstjalkar tills jag var 
proppmatt." Pojkens familj tog en gammal uttorkad oxhud och gjorde soppa pa 
den (se Grant, s 443-444). Nar varen kom och grodan borjade vaxa igen, var 
pionjarerna tacksamma for att de hade overlevt sin torsta vinter i dalen. 

Grashopporna och fiskmasarna 

Pionjarerna var ivriga att skorda sin varsad, men nagra frostnatter sent pa varen 
forstorde en del av grodan, och en torkperiod fbrstorde annu mer. Sedan kom det 
grashoppor och borjade ata upp allt som fanns kvar. Pionjarerna gjorde allt de 
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kunde komma pa for att bekampa dessa insekter. Nagra forsokte skramma ivag 
grashopporna genom att fora ovasen. Andra forsokte skaka bort dem fran 
plantorna. En del jagade in grashopporna i hostackar som de satte eld pa, och en 
del jagade grashopporna ner i vattenfyllda diken for att dranka dem. Trots alla 
deras anstrangningar fortsatte grashopporna att komma. De var overallt - i 
traden, pa staketen, i husen, i sangarna och pa kladerna. 

Pionjarerna var valdigt bekymrade. Om grashopporna at upp all groda, skulle de 
inte ha nagot att ata. De skulle svalta ihjal. I tva veckor bekampade de 
grashopporna och bad var himmelske Fader om hjalp. Slutligen uppmanade 
stavspresidenten de heliga att ha en sarskild dag for fasta och ban. Susan Noble 
Grant, som da var sexton ar gammal, beskrev det som sedan hande (visa bilden 
av underverket med fiskmasarna da du aterger denna berattelse): 

"Svaret pa var fasta och vara boner kom en klar sommareftermiddag. 

Vi blev forskrackta da vi plotsligt fick se, kretsande over vara ... falt, stora flockar 
med skranande fiskmasar. 'En hemsokelse till', var var forsta tanke. De gra och 
vita faglarna dok i hundratal, sedan i tusental, gallt skranande medan de kastade 
sig over [grashopporna] ... Darpa hande nagonting egendomligt. Sa snart de hade 
slukat grashopporna, flog de bort till en a i narheten, sag in lite vatten, spydde ut 
grashopporna och forenade sig med sina skranande foljeslagare. Vi stod alla 
forstummade! Vara boner besvarades" (se Grant, s 446). 

Fiskmasarna kom tillbaka dag efter dag i cirka tre veckor. De at grashoppor tills 
alla grashoppor var borta. De heliga visste att deras boner hade besvarats pa ett 
mirakulost satt. De var tacksamma for att deras groda och deras liv hade raddats. 

I augusti 1848 hade de heliga en fest far att fira bargningen av skorden. De lade 
fram sin groda och hall tal, musicerade och dansade. De kande tacksamhet mot 
var himmelske Fader for att han hjalpt dem att fa en god skord. 

I slutet av 1848 bodde narmare tre tusen manniskor i Saltsjodalen. Det var 
ungefar en fjardedel av alla som hade bott i Nauvoo. Brigham Young skrev till de 
heliga som fortfarande bodde i Iowa och berattade for dem att kyrkan antligen 
hade funnit en plats dar dess medlemmar kunde leva i fred och trygghet. 

/wen om det forsta aret i dalen hade varit fyllt av provningar och besvarligheter, 
kande sig de heliga mycket valsignade. De hade uthardat sina provningar och 
forvandlat oknen till en trevlig plats dar de kunde leva i fred och dyrka var 
himmelske Fader. De fortsatte helga sabbatsdagen for att visa sin tacksamhet till 
var himmelske Fader och Jesus Kristus for de manga valsignelser de fatt. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Vilket bud om tacksamhet har Herren gett oss? (L&F 59:7; 46:32.) Hur blir vi 
valsignade da visar tacksamhet till var himmelske Fader och Jesus Kristus? 
(L&F 59:15-19; 78:19.) 

• Varfor var de heliga tacksamma over att vara i Saltsjodalen, tror ni? Hur visade 
de sin tacksamhet? Vilka valsignelser ar ni tacksamma for? (Se sarskilda 
aktiviteter, nr 2, 3 och 4.) Hur kan vi visa tacksamhet till var himmelske Fader 
och Jesus Kristus? 
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• Hur valsignades de heliga for att de helgade sabbatsdagen? (L&F 59: 15-19.) 
Hur visar vi tacksamhet genom att helga sabbatsdagen? (Se sarskilda 
aktiviteter, nr 2.) Hur har ni valsignats genom att helga sabbatsdagen? 

• Vilka provningar och svarigheter fick de heliga under det forsta aret i 
Saltsjodalen? Hur tror ni att det hjalpte dem att tacka for sina valsignelser, 
ocksa nar de hade det svart? Varfor bor vi tacka ocksa nar vi har provningar 
och motgangar? Hjalp barnen att forsta att nar vi forsoker tacka var himmelske 
Fader och Jesus Kristus for vara valsignelser, blir vi paminda om alla 
valsignelser de har gett oss. Det hjalper oss att kanna oss mindre missmodiga. 
(Se sarskilda aktiviteter, nr 4.) 

• Hur forsokte pionjarerna bli av med grashopporna? Varfor blev de missmodiga 
av att se dem? Vad skulle ha hant om grashopporna inte hade atits upp? Hur 
visste pionjarerna att det var ett underverk att fiskmasarna kom? 

• Varfor bestamde sig pionjarerna for att bade fasta och be om hjalp med 
grashopporna? Vad innebar det att fasta? Hur besvarade var himmelske Fader 
pionjarernas fasta och boner? Hur kan fasta och bon hjalpa oss med vara 
problem? (Nar vi fastar och ber kan vi fa andlig styrka, vilket ger oss storre tro till 
att be var himmelske Fader hjalpa oss med vara problem.) 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Skriv pa separata papper upp sadant som ar bra att gora pa sabbaten och 
sadant som inte ar bra att gora pa sabbaten. Hamta tips och inspiration fran 
foljande ord av president Ezra Taft Benson, kyrkans trettonde president. Lagg 
papperslapparna i en pase. 

a. "Manga - alltfor manga - har nastan slutat iaktta sabbaten. Detar nu inte 
bara en arbetsdag, utan det ar ocksa ... en dag for nojen och rekreation: golf, 
skidakning, skridskoakning, jakt, fiske, utflykter, trav, bio, teater, bollspel, 
dans och andra former av nojen - allt blir mer och mer vanligt ... Men Guds 
lagar sager att vi ska helga sabbatsdagen" (The Teachings of Ezra Taft 
Benson [Salt Lake City: Bookcraft, 1988], s 438). 

b. "Vad ar forenligt med sabbatens andamal? Har foljer nagra forslag: Sadant 
som bidrar till storre andlighet; ... kyrkomoten i bonehuset; inhamta andlig 
kunskap - studera skrifterna, kyrkans historia och biografier samt brodernas 
inspirerade ord; vila sig fysiskt, Iara kanna familjen, lasa berattelser ur 
skrifterna ... , bara vittnesbord, starka enigheten i familjen; besoka dem som 
ar sjuka och gamla ... ; sjunga Sions sanger och lyssna till inspirerad musik; ... 
personlig bon och familjebon, fasta, betjana sjuka, en fars valsignelse; tillreda 
mat i hjartats enfald - enkla mal som till stor del gjorts i ordning pa 
lordagen" (The Teachings of Ezra Taft Benson, s 439). 

Hjalp barnen att forsta hur man kan helga sabbatsdagen genom att skriva tva 
rubriker pa skrivtavlan: Bra aktiviteter pa sabbaten och Aktiviteter som bar 
undvikas pa sabbaten. Be barnen att i tur och ordning ta ett papper fran pasen 
och lasa det for klassen. Be dem att tala om pa vilken sida av skrivtavlan 
aktiviteten hor hemma, och skriv aktiviteten under ratt rubrik. Nar alla papper ar 
lasta ber du tva barn lasa president Bensons ord ovan. 
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Observera: Var lyhord for enskilda barns familjesituation da du talar med barnen 
om vilka slags aktiviteter som lampar sig pa sabbaten. En del barn kanske har 
foraldrar (eller andra i familjen) som ar mindre aktiva eller som inte ar 
medlemmar och som ber barnen att gora sadant som inte lampar sig pa 
sabbaten. Uppmuntra barnen att be om vagledning och gora sitt basta for att 
helga sabbatsdagen utan att vara ohovliga eller olydiga mot sina foraldrar. 

2. Be nagot av barnen att lasa foljande ord av Spencer W Kimball, kyrkans tolfte 
president: 

"Det ar otankbart att den som alskar Herren av hela sitt hjarta och hela sin sjal 
... skulle underlata att tillbringa en dag av sju i tacksamhet ... Efterlevnaden av 
sabbaten ar ett tecken pa djupet av var karlek till var himmelske Fader" (The 
Teachings of Spencer W Kimball, utg Edward L Kimball [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1982], s 218). 

Tala med barnen om hur vi visar karlek till var himmelske Fader och Jesus 
Kristus genom att helga sabbatsdagen. Lat barnen sedan satta sig i en ring. Ge 
dem en mindre sak, till exempel en liten boll eller artpase, att skicka runt i 
ringen. Da nagon far bollen (eller artpasen) ska han eller hon namna nagot som 
han eller hon ar tacksam for och skicka bollen vidare till nasta barn. Det sjunde 
barnet som far bollen sager: "Jag ska helga sabbatsdagen" i stallet for att 
namna en sak. Alla barnen staller sig da upp och byter plats. Nar de har bytt 
plats, upprepas aktiviteten. 

3. Hjalp barnen att bli medvetna om hur manga valsignelser var himmelske Fader 
har gett dem, genom att lata dem leka foljande lek: 

Lat barnen satta sig i en ring. Lat barnen i tur och ordning namna en valsignelse 
som borjar med bokstaven A (till exempel: "Jag ar tacksam for mina armar" eller 
"Jag ar tacksam for apelsiner"). Fortsatt runt i ringen tills ett barn inte kan 
komma pa en valsignelse som borjar med A. Lat honom eller henne da borja 
med bokstaven B ("Jag ar tacksam for backer"). Fortsatt genom sa manga 
bokstaver som barnen har uppmarksamhet eller tid for (formodligen bor du inte 
ga igenom hela alfabetet). 

4. Las eller be nagot av barnen att lasa foljande ord av president N Eldon Tanner, 
tidigare medlem av forsta presidentskapet: 

"Davi uttrycker tacksamhet for vara manga valsignelser, blir vi mer medvetna 
om vad Herren har gjort for oss, och darigenom blir vi mer uppskattande" (i 
Conference Report, okt 1967, s 54; eller Improvement Era, dee 1967, s 42). 

Lat barnen sjunga eller lasa texten till "Rakna Guds gavor" (Psa/mer, nr 167). Ge 
dem sedan var sin penna och papper, och lat dem pa tre minuter (anpassa 
tiden till barnens formaga att behalla koncentrationen) skriva sa manga 
valsignelser som mojligt. Lat alla lasa upp sin lista for klassen. Barnen kan garna 
jamfora sina listor och stryka alla dubbletter. Poangtera vad manga saker pa 
varje lista som inte fanns pa de andra listorna, och betona att vi alla har fler 
valsignelser an vi kan rakna upp. 

5. Hjalp barnen att memorera Laran och forbunden 59:7. 

6. Sjung eller las texten till en eller flera av foljande sanger: "Sma pionjarbarn" 
(Barnens sangbok, s 137), "Lordagen" (Barnens sangbok, s 105), "Kan val jag 
som liten ar" (Barnens sangbok, s 14), "Jag tackar dig, Fader" (Barnens 
sangbok, s 9). 
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Uttryck tacksamhet over dem som gjorde uppoffringar fbr att uppratta kyrkan i 
Saltsjodalen. Hjalp barnen att forsta att vi visar tacksamhet mot var himmelske 
Fader och Jesus Kristus genom att helga sabbatsdagen. Baratta om hur du har 
valsignats genom att helga sabbatsdagen. 

Foresla for barnen att de tar upp med familjen hur de kan helga sabbatsdagen. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och fbrbunden 59:7-19 och 78:19 
hemma som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att 18.sa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Mal 

Forberedelse 

Lektionsforslag 

Samlande aktivitet 

Att starka barnens tro pa Jesus Kristus genom att undervisa dem om pionjarernas 
tro. 

1. Studera under ban de historiska skildringarna i lektionen; Moroni 7:33; Laran 
och forbunden 8: 10, 20:29 och Trosartiklarna 1 :4. Studera sedan lektionen och 
bestam hur du ska undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och 
historien. (Se "Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar 
fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Evangeliets principer (3111 o 180), lektion 18. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Gar forberedelser for att aterge en berattelse om en pionjar bland dina forfader 
eller om en nutida pionjar (nagon som var en av de forsta medlemmarna i 
kyrkan i ett omrade eller i en slakt). 

5. Material: 
a. Laran och forbunden till varje barn. 
b. Mormons bok. 
c. Bild 5-48, Jesus Kristus (Evangelist i bild 240.180; 62572); bild 5-49, Mary 
Fielding och Joseph F Smith pa vag over prarien (Evangelist i bild 412.180; 
62608) och bild 5-50, Rast vid Sweetwaterfloden. 

Observera: Den har lektionen innehaller kanske fler historiska skildringar an du kan 
ta med. Valj de skildringar som blir mest meningsfulla for barnen i din klass. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Lek foljande pionjarlek med barn en: 

Be nagot av barnen att ga ut (eller blunda) medan du gommer en fingerborg, sten 
eller annat litet foremal nagonstans i rummet. Lat honom eller henne sedan 
komma in (eller oppna ogonen) igen och leta efter foremalet. Lat de andra barnen 
hjalpa till genom att saga "nu branns det'' nar han eller hon ar nara foremalet eller 
ror sig mot det och "nu branns det inte" nar han eller hon ar langt fran foremalet 
eller ror sig bort fran det. 

Nar han eller hon har hittat foremalet berattar du for barnen att dagens lektion 
handlar om pionjarernas tro. Skriv TRO pa skrivtavlan. 

• Vad innebar det att tro? 

Forklara foljande for barnen: Att tro ar att lita pa att nagot ar verkligt och sant fast 
man inte har sett det med egna ogon. Papeka att den som letade efter foremalet 
du hade gomt trodde att det fanns i rummet, fast han eller hon inte kunde se det. 
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• Vern maste vitro pa? 

Satt upp bilden pa Jesus Kristus. Hjalp barnen att repetera fjarde trosartikeln. 
Papeka att det star i denna trosartikel att tro pa Jesus Kristus ar evangeliets forsta 
princip. 

• Varfor ar det viktigt att tro pa Jesus Kristus? 

Forklara att vi maste tro att Jesus Kristus ar var Aterlosare for att kunna tro pa att 
vi kan omvanda oss fran vara synder och bo hos var himmelske Fader och Jesus 
Kristus igen. 

Papeka att nar vi ar villiga att halla buden, aven da det ar svart for oss, visar vitro 
pa Jesus Kristus. Lydnaden till buden starker ocksa var tro. Hjalp barnen att forsta 
att nar de gar pa kyrkans moten och gor annat som ar ratt, visar de att de 
utvecklar tro pa Jesus Kristus. 

Undervisa barnen om pionjarernas tro, som illustreras av foljande historiska 
skildringar. Aterge sa manga skildringar som du har tid till, och stall motsvarande 
fragor fran avdelningen "Diskussions- och tillampningsfragor". Hjalp barnen att se 
hur tron pa Jesus Kristus paverkade personernas beslut i varje skildring. Visa 
bilderna vid ratt tilltallen. 

Sedan det forsta pionjarkompaniet kommit till Saltsjodalen, borjade Brigham 
Young gora forberedelser for att hjalpa resten av de heliga att ta sig over prarien. 
lnom nagra manader borjade flera pionjarkompanier att anlanda. I manga ar 
(184 7-1869), tardades kompanier av heliga over prarien till Saltsjodalen i vagnar 
eller handkarror. Nagra for over havet fran andra lander innan de tog sig over 
prarien. Det var en svar resa for alla pionjarer. Manga dog etter vagen. Andra fick 
utsta stora svarigheter. Pionjarerna lamnade sina hem och tardades vasterut pa 
grund av sin tro pa Jesus Kristus och aktheten i hans aterstallda evangelium. 
Denna tro hjalpte dem igenom svara tider. 

Mary Fielding Smiths oxar blir stulna 

Etter det att Joseph Smith och hans bror Hyrum hade lidit martyrdoden, lamnade 
Hyrums hustru, Mary Fielding Smith, Nauvoo och tardades till Winter Quarters 
med sina barn och nagra andra personer som hon och Hyrum hade tagit hem till 
sig. 

Medan de var i Winter Quarters tardades Mary och nagra familjemedlemmar 
soderut till Missouri for att proviantera for farden vasterut. Daligt vader gjorde det 
svart att ta sig fram, och oxarna hade svart att dra de fullastade, tunga vagnarna. 
Farden till Missouri tog en vecka, men tarden tillbaka till Winter Quarters tog 
mycket langre tid. 

Pa vagen tillbaka slog Mary och hennes familj lager i narheten av Missourifloden. 
Alldeles i narheten hade ocksa nagra man slagit lager vilka drev boskap till 
marknaden. Marys son, Joseph F, och hans morbror spande vanligtvis ifran 
oxarna pa kvallarna sa att de kunde beta och vila mera obehindrat. Men eftersom 
de var sa nara den andra hjorden lat de oken sitta kvar pa oxarna. Pa sa satt 
skulle det vara latt att hitta dem om de rakade komma bland de andra djuren. 

Morgonen darpa fattades det nagra oxar. Joseph F och hans morbror letade hela 
morgonen efter dem, men kunde inte hitta dem. Da Joseph F kom tillbaka till 
lagret, trott och missmodig, sag han att hans mor knabojde i bon. Han horde 
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henne be Herren att hjalpa dem hitta de forsvunna oxarna sa att de tryggt kunde 
fortsatta farden. 

Nar Mary hade bett fardigt, hade hon ett leende pa lapparna. Trots att hennes brar 
sade att boskapen var borta for gott, sade hon att hon skulle ga ut och leta en 
stund. Hennes bror forsokte overtyga henne om att han och Joseph F hade letat 
overallt och att det inte var nagon ide att hon letade ocksa, men hon gick ivag. 

Da Mary gick bort fran lagret, rapade en av mannen som drev boskap till 
marknaden: "Frun, jag sag era oxar dar borta i gryningen." Fast mannen pekade 
at andra hallet, fortsatte Mary att ga mot floden. Joseph F iakttog henne, och han 
kom springande da hon vinkade pa honom. Nar han var nara henne, fick han se 
deras oxar sta bundna vid nagra piltrad. Nagon hade gomt dem, formodligen i 
avsikt att stjala dem. Da Mary Fielding Smith och hennes familj hade hittat oxarna 
kunde de fortsatta pa sin fa.rd (se Don Cecil Corbett, Mary Fielding Smith: 
Daughter of Britain, s 209-213). 

Mary Fielding Smith och hennes famiij tar sig over prarien 

Nar det var dags for Mary Fielding Smith och hennes grupp att ge sig av vasterut, 
hade manga av hennes djur dott av det svara vintervadret. Mary gjorde sig redo 
for resan sa gott hon kunde. Men hon maste satta ihop tva vagnar eftersom hon 
inte hade tillrackligt manga oxar och kuskar. I stallet for rabusta oxspann till varje 
vagn, hade hon vilda ungtjurar, kor och tjurkalvar som drag vagnarna. Dessa djur 
var inte tranade i att arbeta tillsammans och var darfor mycket svara att hantera. 

Kompaniets ledare sade till Mary att det skulle vara dumt av henne att ge sig av 
vasterut da hon inte var forberedd. Han sade att hon aldrig skulle klara sig till 
Saltsjodalen och att hon skulle ligga resten av kompaniet till last. Han uppmanade 
henne att atervanda till Winter Quarters och vanta med att ge sig av till 
Saltsjodalen tills hon kunde fa mer hjalp. Mary sade lugnt till ledaren att hon inte 
behovde hans hjalp. Apropa det, sade hon, skulle hon komma fram till dalen fore 
honom! 

Nagra vanner ordnade flera oxar, vilket blev en star valsignelse for Mary och 
hennes familj. Dade tardades over prarien larde sig de ovana oxarna att 
samarbeta ordentligt. Alla barnen hjalptes at pa farden. Martha, som var yngst, 
samlade ved och ris att elda med och foste ihop de djur som gick losa (de djur 
som inte drag nagra vagnar). Joseph F, som var nio ar gammal, korde ett 
oxspann, liksom hans storebrar, John. Jerusha och Sarah hjalpte till med de 
dagliga sysslorna och skotte de djur som gick losa. Alla barnen gick barfota storre 
delen av vagen. 

Nar kompaniet en dag var pa vag genom Wyoming, lade sig en av Marys oxar 
plotsligt ned som om den hade blivit forgiftad. Det sag ut som om oxen skulle do, 
och Mary hade ingen extra oxe som hon kunde byta med. Da oxen borjade 
stelna, rapade ledaren for kompaniet: "Den ar dod. Detar ingen ide att forsoka fa 
liv i den. Vi maste komma pa ett satt att ta med oss ankan [Mary]. Jag sade till 
henne att hon skulle ligga kompaniet till last." 

Mary sade ingenting, men hon tog fram en flaska invigd olja fran sin vagn och bad 
sin bror, Joseph Fielding, och en annan man att valsigna hennes oxe. "Det var en 
hogtidlig stund dar vi stod under bar himmel. Det blev alldeles tyst och stilla. 
Mannen tog av sig hatten. Alla bojde huvudet da Joseph Fielding ... lade 
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handerna pa den [doende] oxen, och bad for den. Det stora djuret lag alldeles 
utstrackt och stilla, med glasartad blick. En kort stund efter valsignelsen vaknade 
det till liv. Dess ofantliga bakben borjade strackas ut. Dess lar borjade rora sig 
uppat. Frambenen blev starkare. Oxen reste sig upp och utan att man behovde 
driva pa den borjade den ga som om ingenting hade hant." En kort stund darefter 
blev en annan oxe sjuk och valsignades, och blev frisk den ocksa. 

Dagen innan kompaniet skulle komma in i Saltsjodalen var flera av Marys oxar 
fbrsvunna igen. Hon knabojde i bon, och bad var himmelske Fader om hjalp med 
att hitta dem. Hon var saker pa att var himmelske Fader skulle hjalpa henne. 

Ledaren och resten av kompaniet gav sig ivag medan Mary och hennes familj 
fortfarande letade efter sina oxar. Plotsligt visade sig ett stormmoln pa himlen och 
det askade och blixtrade och regnet oste ned. Alla blev tvungna att vanta. 
Sextonarige John hittade de fbrsvunna djuren under stormen och knot fast dem 
ordentligt sa att de var beredda att ga nar stormen hade lagt sig. Marys familj gav 
sig av medan de andra fortfarande hell pa att fa ordning pa sina hast- och 
oxspann. De kom till dalen flera timmar fore ledaren och resten av kompaniet (se 
Corbett, s 223-249). 

Margaret McNeil hjalper sin familj att ta sig over prarien 

Margaret McNeil och hennes familj anslot sig till kyrkan i Skottland. De utvandrade 
till Utah da Margaret var tio ar gammal. Margaret gick hela vagen over prarien, ofta 
med sin fyraarige bror James pa ryggen. Margarets mor var sjuk under farden, sa 
Margaret hjalpte henne sa mycket hon kunde. 

Margaret lagade frukost och middag at familjen varje dag, och hon skotte ocksa 
familjens ko. Kon maste fa ordentligt med foder sa att hon gav den mjolk som 
familjen behovde. Varje morgon tog Margaret ut kon fore resten av kompaniet och 
lat den ata gras tills alla vagnar hade passerat. Sedan drev Margaret pa kon sa att 
de hann ifatt kompaniet igen. Nar de kom till en flod, lindade Margaret kons langa 
svans runt sin hand och sa simmade hon och kon over. 

Maten som familjen McNeil hade med sig tog slut, sa de drack mjolk och at 
vildnypon. Till slut kom de fram till Utah och kande sig mycket tacksamma mot var 
himmelske Fader for att han hjalpt dem att komma fram ordentligt (se Margaret 
McNeil Ballard, "I Walked Every Step of the Way", s I 0-11; se ocksa Susan 
Arrington Madsen, I Walked to Zion, s 125-126). 

Jedediah M Grant far trost 

Jedediah M Grant var medlem av de sjuttios fbrsta rad och ledare for ett av 
pionjarkompanierna. Han var ocksa far till Heber J Grant, som blev kyrkans sjunde 
president. Pa vagen over prarien blev Jedediahs hustru och deras lilla dotter sjuka 
i kolera, en sjukdom som manga fick pa vagen mot Saltsjodalen. Da Jedediahs 
hustru lag for doden bad hon att hon och det lilla barnet skulle begravas i 
Saltsjodalen. Men barnet dog fbrst och maste begravas i en grund grav i 
Wyoming. Jedediahs hustru dog mot slutet av farden och begravdes i 
Saltsjodalen. Vid en senare resa tillbaka till Wyoming besokte Jedediah barnets 
grav, men upptackte att vargarna hade gravt upp graven. 

Det maste ha varit svart fbr broder Grant att fbrlora sin hustru och sitt barn, men 
han fortsatte att folja kyrkans ledare. Manga ar senare fick han i en syn se 
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andevarlden. Han sag sin hustru med deras lilla dotter i famnen. Hon visade barnet 
for broder Grant och sade: "Har ar lilla Margaret." Broder Grant sag att fastan 
barnet hade dott pa prarien och graven hade ofredats av vargar, var hans dotter i 
sakerhet i andevarlden med sin mor (se Church History in the Fu/ness of Times, s 
337-338). 

Lydia Knight hja/per andra att ta sig over prarien 

Etter Josephs och Hyrum Smiths martyrskap begav sig familjen Newel och Lydia 
Knight vasterut med resten av de heliga. En vinternatt blev emellertid Newel 
mycket sjuk och dog. Lydia lamnades ensam med sju barn och annu ett som snart 
skulle fodas. Hon hade ingen som kunde hjalpa eller beskydda henne. Hon flyttade 
tillbaka till Winter Quarters, dar president Brigham Young radde henne att inte 
paborja den svara fi:i.rden till Saltsjodalen med ett nyfott barn. Han fragade henne 
om hon ville hjalpa nagon annan att gora denna fard genom att lana ut sina oxar 
och vagnar. Utan att tveka gav Lydia ifran sig dem. Tva ar senare kunde Lydia 
skaffa mer utrustning och fardas till Saltsjodalen med sina barn (se Susa Young 
Gates, Lydia Knight's History, s 64-76, 84-89). 

Louisa Wells kor ett oxspann over prarien 

Da 22-ariga Louisa Wells fi:i.rdades over prarien med sin familj, fick hon i uppgift att 
kora ett av sin fars oxspann och att ta hand om sina smasyskon. 

Efter att ha lastat in deras saker i vagnen, paborjade Louisa modigt fi:i.rden. Hon 
hade en stor solhatt pa sig och ett parasol! i ena handen. I andra handen hall hon 
en piska som hon anvande for att halla ordning pa djuren. Allt gick som det skulle 
en kort tid, med tanke pa att Louisa aldrig hade kart ett oxspann forut. Mensa 
borjade det regna. Hennes parasol! och solhatt blev snabbt plaskvata och gick inte 
att anvanda, och innan kvallen var hon alldeles smutsig och vat. 

Trots denna nedslaende borjan fortsatte Louisa troget. Nar kompaniet kom till 
Sweetwaterfloden, drack Louisas basta oxspann daligt vatten och dog. Sa hon 
fick anvanda tva kor istallet. Korna var inte vana vid att dra vagnar, sa Louisa fick 
dra dem och lirka med dem under resten av farden. En kvinna i kompaniet blev 
sjuk, och Louisa tick i uppgift att varda henne. I tre veckor gick hon bredvid sin 
vagn hela dagen och skotte den sjuka kvinnan om natten. Som val var hall sig 
Louisa frisk hela tiden och kunde lyckligt och val styra spannet och vagnen in i 
dalen tillsammans med resten av kompaniet. 

Efter att ha slitit ut tre par skor pa farden, sydde Louisa trasor runt fotterna for att 
skydda dem, men de slets ut pa bara nagra timmar. Ofta lamnade Louisas sariga 
fotter blodspar utefter leden (se Edward W Tullidge, The Women of Mormondom, s 
336-337). 

Jane Allgood far uppmuntran 

15-ariga Jane Allgood och hennes foraldrar kom fran England ar 1864 och 
fi:i.rdades over prarien till Saltsjodalen. Jane berattade senare for sin dotterdotter 
hur trottsam farden hade varit. De unga i kompaniet maste ga hela vagen. Deras 
enda mat var mjol, bonor och torkade persikor. En dag blev Jane och hennes 
kamrat Emma sa trotta av att ga att de satte signed och vilade. De sag hur 
vagnarna fortsatte utan dem, men de hade sa ont i fotterna att de inte brydde sig 
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om att de kom pa efterkalken. Det kandes som om de inte kunde ta ett steg till. 
Jane berattade: "Medan vi satt dar sa trotta, kom en ung man till hast fram till oss. 
Vi sag inte varifran han kom eller vart han tog vagen, sedan han talat med oss. 
Men han talade vanligt till oss och uppmuntrade oss att fortsatta. Han lovade oss 
att om vi forsokte sa skulle vi klara det, utan att fara ilia." Jane berattade att de da 
var sa trotta att "vi inte brydde oss om ifall vi levde eller dog", men mannen var 
vanlig och uppmuntrade dem att fortsatta vandringen. De tva flickorna borjade 
kanna sig battre och starkare, sa de reste sig upp och fortsatte. Det hade blivit 
morkt nar de hann ifatt vagnstaget (se Julie A Dockstader, "Children Entered 
Valley with 'Hearts All Aglow"', s 8-9). 

Nutida pionjarer bygger upp kyrkan 

Paminn barnen om att en pionjar ar nagon som banar vag for andra som kommer 
efter. Forklara att manga medlemmar i kyrkan ar nutida pionjarer. Beratta om en 
handelse fran din slakthistoria eller om en nutida pionjar som var den forste i sin 
slakt etler sitt omrade som blev medlem i kyrkan. Betona 9-tt nya medlemmar 
maste visa tro pa Jesus Kristus da de blir medlemmar i kyrkan. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Hur hjalpte Mary Fielding Smiths tro pa Jesus Kristus henne att hitta de 
forsvunna oxarna? Forklara att var himmelske Fader och Jesus Kristus vet allt, 
och att vi kan fa vagledning fran dem om vi ber i tro (se L&F 8:10). Papeka att 
Mary bad om hjalp, och att hon och hennes familj sedan gjorde sin del genom 
att I eta efter boskapen. 

• Hur var Mary Fielding Smiths tro pa prastadomets makt en valsignelse for 
henne och hennes familj? Paminn barnen om att prastadomet ar makt och 
auktoritet att handla i Guds namn. Nar vi utovar tro pa prastadomets makt, 
visar vi tro pa Jesus Kristus. 

• Hur tror ni att en tioarig flicka fick styrka att gora det som Margaret McNeil 
gjorde? (Moroni 7:33.) Vad skulle ha varit svart far er omni hade varit i hennes 
situation? 

• Hur belonades Jedediah M Grants tro? Hur visar vi tro pa Jesus Kristus genom 
att lyda profeten och andra ledare i kyrkan? 

• Varfor kan det ha varit svart for Lydia Knight att avsta fran sina oxar och 
vagnar? Hur visade hon sin tro genom att gora det? 

• Varfor tror ni att Louisa Wells fortsatte farden aven nar den blev svar? Beratta om 
ett tillfalle nar du maste utharda problem och besvarligheter for evangeliets skull. 

• Hur hjalpte var himmelske Fader Jane Allgood och hennes kamrat Emma att fa 
styrka att fortsatta vandringen? Varfor ar det viktigt att vi inte ger upp nar vi blir 
trotta eller missmodiga? Hur kan var tro pa Jesus Kristus hjalpa oss i dessa 
stunder? (Se sarskilda aktiviteter, nr 3.) 

• Varf6r gjorde alla dessa pionjarer de uppoffringar som kravdes for att kunna ta 
sig over prarien? (Bland annat darfor att de ville vara med andra medlemmar i 
kyrkan, slippa forfoljelse och lyda kyrkans ledare.) Forklara att i borjan av 
kyrkans historia hade medlemmar som bodde spridda over hela varlden liten 
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eller ingen kontakt med kyrkans ledare eller andra medlemmar i kyrkan. De kom 
till Saltsjodalen for att fa vara med andra medlemmar och fa undervisning av 
ledarna. I dag har vi mycket battre kommunikation, och aven om det bara finns 
ett fatal medlemmar i manga delar av varlden, uppmanas vi nu att bo kvar i vart 
hemland och bygga upp kyrkan dar vi bor. 

• Hur starkte dessa pionjarer sin tro pa Jesus Kristus och det aterstallda evan
geliet? Vad maste vi gora for att starka var tro? (Se sarskilda aktiviteter, nr 4.) 

• Vad skulle ha varit svart for er om ni hade varit pionjarer? Hur tror ni att ni skulle 
ha handlat i dessa situationer? Vilka svarigheter har ni i ert liv som inte 
pionjarerna hade? Hur kan er tro pa Jesus Kristus hjalpa er att klara av dessa 
situationer? (Se sarskilda aktiviteter, nr 3.) 

• Vilka provningar ar ni villiga att genomga for att fa vara med andra medlemmar i 
kyrkan och dyrka var himmelske Fader och Jesus Kristus? Nar kan ni bli tvungna 
att genomga provningar for evangeliets skull? (Bland annat da ni verkar som mis
sionarer eller gor uppoffringar for att hjalpa nagon annan ga pa mission eller nar 
det bara finns ett fatal medlemmar i kyrkan i er skola eller pa den plats dar ni bor.) 
Hur kan er tro pa Jesus Kristus hjalpa er i dessa omstandigheter? (Moroni 7:33.) 

• Nar har ni valt att gora det ratta fast det var svart? Varfor valde ni att gora det 
ratta? Forklara att nar vi valjer att lyda buden, visar vi var tro pa Jesus Kristus. 
Forklara foljande for barnen: Att tro pa Jesus Kristus innebar att lita sa mycket 
pa honom att vi lyder och gar allt vad han befaller. 

• Hur kan var tro pa Jesus Kristus inverka pa vart satt att leva varje dag? 

• Hur kan var tro pa Jesus Kristus hjalpa oss nar vi ar ledsna eller har problem? 
(Se sarskilda aktiviteter, nr 3.) 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Skriv pa skrivtavlan eller pa separata textremsor rubriken Tro och nedanstaende 
skriftstallehanvisningar. Be varje barn (eller par av barn om klassen ar stor) sla 
upp ett av skriftstallena och lasa det for klassen. Diskutera som en grupp vad 
varje skriftstalle lar oss om tro, och skriv pa tavlan (eller satt upp en textremsa) 
under varje skriftstallehanvisning en forklaring till vad skriftstallet lar oss om tro. 

Alma 32:21 

Alma 37:33 

Moroni 7:33 

Moroni 10:4 

L&F 20:29 

L&F 29:6 

Att tro ar att lita pa att nagot ar sant, aven om vi inte kan se 
det. 

Tron pa Jesus Kristus kan hjalpa oss att motsta frestelser. 

Om vi tror pa Jesus Kristus, far vi kraft att gora allt som han 
befaller oss att gora. 

Vi maste tro pa Jesus Kristus for att fa ett vittnesbord. 

Vi maste tro pa Jesus Kristus for att kunna halla ut intill 
anden och fa evigt liv. 

Nar vi ber, tror vi pa att var himmelske Fader hor och 
besvarar vara boner. 

Trosartiklarna 1 :4 Tro pa Jesus Kristus ar evangeliets forsta princip. 
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2. Gor var sin kopia at barnen av arbetsbladet som finns i slutet av lektionen. Lat 
barnen dra en linje mellan varje problem i forsta kolumnen och ratt losning i 
andra kolumnen. (Svar: 1-b; 2-g; 3-a; 4-e; 5-d; 6-c; 7-f.) Om det inte ar mojligt 
att gora en kopia at varje barn, kan du skriva fraserna pa separata textremsor 
och lata barnen arbeta tillsammans med att para ihop dem. Tala med barnen 
om varfor tron pa Jesus Kristus kan vara till hjalp i dessa situationer. 

3. Tala med barnen om hur deras tro pa Jesus Kristus kan hjalpa dem att klara av 
sadana situationer som att nagon blir allvarligt sjuk, en nara anhorig dor, de 
flyttar till en ny torsamling eller ny skola, kanner sig utanfor eller kanner sig 
nedtyngda av ett problem. Paminn barnen om att i denna tro ingar att sjalva 
gora allt vi kan, till exempel be, fasta, studera skrifterna tor att fa svar, lyda 
buden, be Herren om hjalp och acceptera Herrens vilja i varje situation. 

4. Visa barnen en liten planta eller ett fro som har grott. Forklara att var tro kan 
liknas vid ett fro dartor att den ar liten i borjan och vaxer allteftersom vi ger den 
naring. 

• Vad behaver en planta tor att kunna vaxa och bli stark? 

• Vad ger var tro "naring" och haller den stark? (Lydnad till buden.) 

Hjalp barnen att komma pa konkreta bud, till exempel att be och ga i kyrkan, 
som starker deras tro pa Jesus Kristus. 

5. Lat barnen dramatisera en eller flera av berattelserna i lektionen, med hjalp av 
enkla kostymer och enkel rekvisita. 

6. Hjalp barnen att repetera eller memorera fjarde trosartikeln. Diskutera 
betydelsen av tro pa Jesus Kristus. 

7. Sjung eller las texten till "Sma pionjarbarn" (Barnens sangbok, s 137). Papeka 
att pionjarerna kunde sjunga och vara glada pa sin modosamma fard darfor att 
de trodde pa Fralsaren. De visste att de skulle bli valsignade, antingen i det har 
livet eller i nasta, for att de foljde Fralsaren och ledarna i hans kyrka. 

Bar vittnesbord om vikten av att tro pa Jesus Kristus. Beratta garna om ett tillfalle 
da du valsignades genom att tro pa Fralsaren och lyda buden. Uppmuntra barnen 
att starka sin tro genom att lyda buden och Iara sig mer om evangeliet. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och forbunden 8:IO och 20:29 hemma 
som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 



Tro pa Jesus Kristus 
Omjag-
1 . gor nagot fel och frestas att ljuga om 

det 

2. blir ombedd att utfora extra sysslor i 
hemmet 

3. ar arg pa nagon 

4. ar ledsen eller radd 

5. kanner mig blyg for att halla tal i Primar 

6. blir ombedd att vara med pa en 
sportaktivitet pa sondagen 

7. ser ett barn som behaver en van 

Min tro pa Jesus Kristus kan hjalpa mig -
a. fOrlata 

b. vara arlig 

c. helga sabbatsdagen 

d. be om hjalp, sedan fOrbereda och halla talet 

e. be om trost och hjalp 

f. visa karlek till andra 

g. tjana andra med glatt hjarta. 

Tro pa Jesus Kristus 
Omjag-
1 . gor nagot fel och frestas att ljuga om 

det 

2. blir ombedd att utfOra extra sysslor i 
hemmet 

3. ar arg pa nagon 

4. ar ledsen eller radd 

5. kanner mig blyg tor att halla tal i Primar 

6. blir ombedd att vara med pa en 
sportaktivitet pa sondagen 

7. ser ett barn som behaver en van 

Min tro pa Jesus Kristus kan hjalpa mig -
a. torlata 

b. vara arlig 

c. helga sabbatsdagen 

d. be om hjalp, sedan fOrbereda och halla talet 

e. be om trost och hjalp 

f. visa karlek till andra 

g. tjana andra med glatt hjarta. 
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Handkarrekompanier kommer 
till Saltsjodalen 

Att inspirera barnen till att bli som handkarrepionjarerna och standaktigt halla ut 
intill anden. 

1. Studera under bon Laran och forbunden 14:7; 24:8; 76:5; 121 :7-8, 29 och de 
historiska skildringarna i lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du 
ska undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsf6rberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

3. Material: 
a. Laran och f6rbunden till varje barn. 
b. Klocka eller armbandsur med sekundvisare. 
c. Bild 5-51, Martins handkarrekompani i Bitter Creek, Wyoming, 1856 

(Evangeliet i bild 414.180; 62554) och bild 5-52, Tre unga man raddar 
Martins handkarrekompani (Evangeliet i bild 415.180; 62606). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Sag till barnen att du viii att de ska delta i tva aktiviteter som handlar om tid. Be ett 
barn komma tram. Be honom eller henne tala om f6r dig, utan att titta pa klockan, 
nar han eller hon tror att en minut har gatt. Ge startsignal. Medan du haller reda 
pa tiden pa den klocka eller det armbandsur du tagit med dig, talar du med 
barnet och med de andra i klassen sa att det blir svarare f6r barnet att 
koncentrera sig. Nar han eller hon sager att det har gatt en minut, talar du om f6r 
klassen hur lang tid det egentligen har gatt. 

Be sedan alla barnen att resa sig upp och se om de kan sta fullkomligt stilla och 
tysta, som en staty, i en minut. Ge barnen startsignal, och sag "stopp" nar en 
minut har gatt. 

Papeka att det ar svart att avgora hur lang tid som har gatt. I bland tycks tiden ga 
mycket fort, medan den vid andra tilltallen verkar ga mycket langsamt. 

Forklara att ingen av oss vet hur lange vi far leva pa jorden, men vi har blivit 
befallda att halla ut intill anden oavsett hur langt vart liv blir. Att ha/la ut inti/I anden 
betyder att leva ratttardigt, omvanda oss nar vi gjort fel och aldrig ge upp, trots att 
livet blir kampigt. Om vi viii bo hos var himmelske Fader och Jesus Kristus igen, 
maste vi standaktigt halla ut intill anden. Forklara att en standaktig person ar en 
som ar stark, lydig, modig och verkligen lever efter Jesu Kristi evangelium. Sag till 
barnen att ni i dagens lektion ska tala om nagra av de f6rsta heliga i var tid som 
standaktigt holl ut till sitt livs slut. 



Historiska skildringar Undervisa barnen om vikten av att standaktigt leva efter Jesu Kristi evangelium 
och halla ut intill anden da du berattar om handkarrekompanierna, som beskrivs i 
foljande historiska skildringar. Visa bilderna vid ratt tillfallen. 

Brigham Youngs plan 

Manga heliga kom till Saltsjodalen i tackta vagnar som drogs av oxar. Nagra av 
dessa heliga hade kopt sina vagnar och fornodenheter for pengar som kyrkan 
lanat dem. Sedan de kommit fram till dalen, arbetade de for att betala tillbaka 
pengarna de hade lanat. Pengarna de betalade tillbaka lanades sedan ut till andra 
heliga som fardades over prarien. Detta kallades for standiga emigrationsfonden. 

Fonden var en bra plan, men en del medlemmar var for fattiga for att kunna betala 
tillbaka allt de lanat, och manga fler medlemmar ville komma till Saltsjodalen. 
Kyrkans ledare maste komma pa ett mindre kostsamt satt att fora manniskorna till 
dalen. President Brigham Young skrev ar 1855: "Vi har inte rad att kopa vagnar 
och oxspann som vi hittills har gjort. Jag kommer standigt tillbaka till min gamla 
plan - att gora handkarror, och lata medlemmarna ta sig hit till fots ... De kan 
forflytta sig lika snabbt, om inte snabbare, och till mycket lagre kostnad" ("Foreign 
Correspondence", s 813; se ocksa Church History in the Fu/ness of Times, s 
358). Man beraknade att handkarror skulle kosta mellan en tredjedel och halften 
sa mycket som om man anvande vagnar. 

Handkarrorna var som sma, otackta vagnar och skots eller drogs av manniskor i 
stallet for av oxar. Forutom handkarrorna hade varje pionjarkompani en eller tva 
kor pa tio personer och nagra vagnar och oxspann for dem som inte kunde ga. 
Handkarrorna hade vissa fordelar framfor vagnarna: Vissa strackor av leden var 
det svart att kora med vagnar over men det var mycket lattare att ga dar. Och 
eftersom handkarrorna var mindre och lattare an vagnarna, kunde pionjarerna 
fardas snabbare. De behovde inte heller tanka pa att skota sa manga djur. Men 
handkarrorna hade ocksa vissa nackdelar: Det fanns inte sa mycket plats for mat 
och andra fornodenheter i dem och de gav inget skydd mot stormar. 

De forsta handkarrekompanierna 

Nagra av de heliga som kom over havet fran Europa akte tag till Iowa City i Iowa, 
dar de utrustades med handkarror for farden over prarien. Det fors!a 
handkarrekompaniet lamnade Iowa City den 9 juni 1856. 

Handkarrekompanierna fick utsta manga provningar. En dag kande sig sexarige 
Arthur Parker, som var med i det forsta handkarrekompaniet, sjuk och satte sig 
ned for att vila. De andra i kompaniet markte inte att han stannat forran de slog 
lager senare pa dagen. Nar de insag att Arthur var borta, borjade de att I eta efter 
honom. Men efter tva dagar maste de fortsatta. Arthurs far stannade kvar och 
letade efter honom. Arthurs mor gav honom en klarrod sjal som han skulle svepa 
in sonen i om han var dad. Men om Arthur levde, skulle fadern vifta med sjalen 
som ett tecken. 

Hela kompaniet hall utkik efter och bad for Arthur i tre dagar medan hans far 
letade efter honom. Pa tredje dagen tittade Ann Parker, Arthurs mor, tillbaka 
utefter leden de just fardats pa och sag sin man vifta med den roda sjalen. Arthurs 
mor blev mycket glad over att se Arthur igen, och den natten sov hon ordentligt 
for forsta gangen sedan Arthur forsvunnit. 
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Problem med Willies och Martins handkarrekompanier 

De tre forsta handkarrekompanierna hade vissa svarigheter, men de tog sig 
lyckligt och val over prarien. De foljande tva kompanierna gick det inte lika bra for 
(se sarskilda aktiviteter, nr I). De som tillhorde Willies och Martins 
handkarrekompanier hade kommit pa sommaren fran England. Nar de kom tram 
till Iowa City fanns det inga handkarror, sa de maste vanta pa att nagra byggdes. 
Kompanierna lamnade Iowa City i slutet av juli 1856. Deras handkarror hade 
tillverkats av otorkat (gront) tra, sa handkarrorna gick sender da traet torkade, 
vilket orsakade flera forseningar. En del av de heligas boskap stals av fientligt 
sinnade indianer. Den sena starten och de otaliga forseningarna fororsakade 
manga problem for Willies och Martins kompanier, for bistra vinterstormar kom 
mycket tidigare an vanligt det aret. I ett forsok att latta sina border sa att de kunde 
fardas snabbare, gjorde de heliga sig av med extra klader och sangklader. Darfor 
hade de mycket lite skydd da stormarna kom. Stormarna och det extremt kalla 
vadret gjorde att manga dog. De som dog maste begravas i grunda gravar utefter 
I eden. 

Willies och Martins handkarrekompanier raddas 

Da Brigham Young gjorde forberedelser for generalkonferens i oktober 1856, tick 
han hora att Willies och Martins handkarrekompanier var i svarigheter. 
Raddningsstyrkor organiserades under konferensen. 

Ephraim K Hanks hade precis kommit tillbaka till Salt Lake City fran en fisketur. 
Natten innan hade han tillbringat hos en god van. lnnan han somnade den natten, 
horde han en rost ropa hans namn. Rosten sade: "Handkarrekompanierna ar i 
svarigheter och du behovs. Viii du ge dig av dit och hjalpa dem?" Broder Hanks 
svarade: "Ja, jag gar om jag ar kallad." Detta samtal upprepade sig tre ganger. 

Da Brigham Young bad om frivilliga att ge sig av och hjalpa Willies och Martins 
kompanier att ta sig till Salt Lake City, svarade nagra av mannen att de kunde vara 
klara om nagra dagar, men Ephraim Hanks sade: "Jag ar redo nu!" Han var en av 
de forsta som kom tram till handkarrekompanierna. Dahan akte vagen ·fram for att 
leta efter dem rakade han ut for den varsta storm han varit med om. Det blev sa 
djup sno att det var omojligt att kora med vagnen. Han lamnade vagnen och 
fortsatte med tva hastar, en att rida pa och en att transportera fornodenheter 
med. Pa kvallen, da han forberedde en sovplats, tankte han pa hur underbart det 
skulle vara att ha ett bisonskinn att sova i och lite kott att ata till kvallsmat. Han 
gick till var himmelske Fader i bon och bad honom att sanda honom en bisonoxe. 
Nar broder Hanks hade bett tardigt, tittade han upp och tick se en bisonoxe i 
narheten av lagret. Han dodade bisonoxen med ett skott. Pa morgonen skot han 
en bisonoxe till, lastade kottet pa hastarna och fortsatte aterigen osterut. 

Ephraim Hanks kom tram till immigranterna i Martins kompani da de holl pa att sla 
lager for natten. De blev utom sig av gladje da de tick se honom och det tarska 
bisonkottet han hade med sig. En av mannen i kompaniet hade tidigare profeterat 
att nar fornodenheterna var slut skulle medlemmarna i kompaniet fa festa pa 
bisonkott. Ephraim Hanks hjalpte till att uppfylla denna profetia och fortsatte gora 
det da han skot flera bisonoxar at kompaniet under den fortsatta tarden. 

Nar de som tillhorde Martins handkarrekompani kom till Sweetwaterfloden, var de 
mycket svaga. Det sag helt omojligt ut att ta sig over floden, som var djup och 
bred och mycket kall. Det enda de kunde gora var att be. Da kom tre 18-ariga 



Lektion 43 

pojkar fran raddningsstyrkan till deras hjalp. George W Grant, David P Kimball och 
C Allen Huntington stortade sig i det iskalla vattnet och borjade bara 
medlemmarna over floden. De gick manga ganger tram och tillbaka och bar 
nastan hela kompaniet over floden. Det kalla vattnet brot pojkarnas halsa, och 
flera ar senare dog alla tre till foljd darav. Da president Brigham Young horde vad 
dessa tre pojkar hade gjort, grat han. Han sade senare att denna enda handling 
garanterade de tre unga mannen en plats i det celestiala riket. 

Manga personer i Willies och Martins handkarrekompanier dog till foljd av de 
iskalla stormarna, och andra forfros totter och ben. Mary Goble var med i Martins 
handkarrekompani. Vid ett tillfalle, da kompaniet hade tardats flera dagar utan 
nagot annat vatten an smalt sno, vadjade Marys sjuka mor till henne att hamta 
vatten fran en kalla med sotvatten nagra kilometer bort. En annan kvinna foljde 
med Mary, och pa vagen mot kallan fann de en gamma! man i snon. Han var nara 
att frysa ihjal, och de forstod att han snart skulle do om de inte hamtade hjalp. De 
beslutade att Mary skulle fortsatta till kallan medan hennes foljeslagare gick 
tillbaka och hamtade hjalp. 

Nar Mary blev ensam borjade hon bli radd for att mota fientligt sinnade indianer. 
Medan hon forsokte halla sig undan dessa gick hon vilse och vandrade omkring i 
timtal i sno som gick upp till knana. Nar en spaningspatrull hittade henne, var det 
nastan midnatt. Spaningspatrullen forde Mary tillbaka till lagret och f6rsokte varma 
upp hennes frusna ben och totter genom att gnida sno mot dem och satta dem i 
en hink med vatten. Det gjorde mycket ont. Marys ben och totter blev bra igen, 
men inte hennes tar. 

Marys mor dog samma dag som de kom till Salt Lake City. Dagen darpa kom 
Brigham Young och en doktor och halsade pa Mary. Hon skrev: "Nar broder 
Young kom in skakade han hand med oss alla. Nar han sag vart tillstand - vara 
forfrusna totter och var mor dod - rullade tararna nedfor hans kinder." Doktorn 
maste amputera Marys tar, men Brigham Young lovade Mary att resten av fotterna 
skulle bli bra igen. Men fotterna blev samre, och doktorn ville amputera bada 
f6tterna vid vristen. Mary vagrade, for hon mindes vad profeten hade lovat. En 
kvinna kom varje dag och bytte omslagen pa Marys totter. Flera manader senare 
traffade Mary doktorn igen. Han sade: "Jaha Mary, ... dina totter ar val forstorda 
anda upp till knana nu." Nar Mary berattade tor honom att hon var bra i fotterna, 
trodde han henne inte. Hon tog av sig langstrumporna och visade honom 
fotterna. Doktorn sade att det var ett under att hennes totter hade blivit friska (se 
"Mary Goble Pay", s 144-145). 

En forman att fa beta/a priset 

Pa grund av de ovantade forseningarna och andra olyckliga omstandigheter, dog 
mer an tva hundra personer i Willies och Martins handkarrekompanier innan de 
kunde na Saltsjodalen. Inga av de andra handkarrekompanierna som kom till 
dalen fore eller efter dem fick sa mycket problem. 

Atskilliga ar efter det att Martins handkarrekompani gjort resan till Salt Lake City, 
sade en larare i en kyrkans klass att det var daraktigt att Martins kompani tog sig 
over prarien just da. Lararen kritiserade kyrkans ledare for att de latit en grupp 
foreta denna tard utan mer fornodenheter och skydd. 

En gamma! man i klassrummet satt en stund och lyssnade. Sedan sade han sin 
mening. Han uppmanade lararen att upphora med sin kritik. Han sade: "Misstag 
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att sanda ut handkarrekompaniet sa sent pa aret? Ja. Men jag var med dar och 
min hustru likasa ... Vi led mer an ni nagonsin kan f6restalla er och manga fros 
och svalt ihjal, men har ni nagonsin hart nagon av de overlevande fran det 
kompaniet uttala ett enda ord av kritik? lnte en enda fran det kompaniet har avfallit 
ifran el/er 18.mnat kyrkan, darfor att var och en av ass klarade sig igenom med en 
absolut forvissning om att Gud lever, for vi 18.rde kanna honom i vara svarigheter. 

Jag har dragit min handkarra nar jag var sa svag och matt av sjukdom och brist 
pa mat att jag knappt kunde satta den ena foten framf6r den andra. Jag har 
blickat framat och sett en sandhog eller en sluttning och sagt: Jag kan bara ga dit, 
sedan ger jag upp, f6r jag orkar inte dra karran langre ... Jag har fortsatt till 
sandhogen och nar jag kom fram, borjade karran skjuta pa mig. Jag har sett 
tillbaka manga ganger f6r att se vem som skat pa min karra, men jag sag ingen. 
Jag visste da att Guds anglar var dar. 

Var jag ledsen for att jag valde att komma med handkarra? Nej. Varken da eller 
senare. Priset vi betalade for att fa Iara kanna Gud var det en forman att fa beta/a, 
och jag ar tacksam for formanen jag tick att folja med Martins handkarrekompani" 
(se David 0 McKay, "Pioneer Women", s 8; kursivering i originaltexten). 

Studera f61jande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att f6rsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Vilka var f6rdelarna med att anvanda handkarror pa tarden over prarien? Pa 
vilka satt tror ni att det skulle vara svart att fardas sa? Varfor var de heliga villiga 
att ga hela vagen over prarien? 

• Hur kan vi f61ja Ephraim Hanks exempel da vi blir ombedda att gora nagot 
svart? Hur kan vi tjana familj och vanner? Vaci gar Gud f6r dem som tjanar 
honom i rattfardighet intill anden? (L&F 76:5.) 

• De tre 18-ariga pojkarna gjorde nagot mycket tappert for att hjalpa Martins 
handkarrekompani. Vaci? Varfor gjorde de det, tror ni? Vilken beloning skulle 
dessa tre unga man fa for sina osjalviska handlingar, enligt Brigham Young? 

• Vaci gjorde Mary Goble som vittnade om hennes tro? Vilka trosterika ord ger 
Herren dem som far genomga motgangar och lidanden? (L&F 121 :7-8.) Vilka 
motgangar har ni? Hur kan ni bereda er f6r motgangar? Forklara att vi bereder 
oss for framtiden genom att tro pa Jesus Kristus och leva efter evangeliet. 

• Varf6r tyckte den gamle mannen att det var en forman att fa vara med i Martins 
handkarrekompani? Vilka var det som skat pa hans karra? Vern hjalper oss 
genom vara provningar om vi ar trofasta och talmodiga? (L&F 24:8.) 

• Vaci tror ni skulle ha varit allra svarast att utharda om ni hade tillhort Willies och 
Martins handkarrekompanier? Vaci har Herren lovat alla dem som standaktigt 
hB.ller ut intill anden? (L&F 14:7; 121 :29.) 

• Vet ni nagra som troget haller ut? Vilka egenskaper hjalper dem att leva trofast? 
Vilka trofasta egenskaper viii ni ha? Vaci kan ni gora for att fa och behalla dessa 
egenskaper? (Se sarskilda aktiviteter, nr 2.) 



Sarskilda 
aktiviteter 

Lektion 43 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Goren kopia av kartan "Fard med handkarra", som finns i slutet av lektionen. Ta 
med ett litet foremal eller en bit fargat papper som marker. 

Visa kartan for barnen, och forklara att den visar nagot av de svarigheter och 
det lidande som Willies och Martins handkarrekompanier fick utsta. Stall 
foljande fragor till barnen (du kan gora det i slutet av lektionen som en repetition 
eller ge varje barn en fraga som ska besvaras da berattelsen aterges under 
lektionen). Lagg markoren pa kartan och flytta den framat ett steg varje gang 
barnen svarar ratt. Repetera nagra fragor om det behovs, sa att barnen kan na 
Saltsjodalen pa kartan. 

• Varfor anvande pionjarerna handkarror i stallet for vagnar med oxspann? 
(Handkarrorna var billigare och gick fortare an vagnarna.) 

• Vilka nackdelar fanns det med att anvanda handkarror? (Man maste dra 
dem; de rymde inte sa mycket; de gav inte skydd mot stormen.) 

• Vilket tecken skulle broder Parker ge om sonen levde? (Han skulle vifta med 
en rod sjal.) 

• Vilka var orsakerna till att Willies och Martins handkarrekompanier blev 
forsenade? (De kom fram sent fran England; de maste vanta pa att deras 
handkarror skulle byggas; fientligt sinnade indianer stal deras djur; deras 
handkarror gick sender; vinterstormarna kom tidigt.) 

• Hur kom medlemmarna i Martins kompani over Sweetwaterfloden? (Tre 18-
ariga pojkar bar dem over.) 

• Hur visste Ephraim Hanks att handkarrekompanierna var i svarigheter? (En 
rost sade det till honom tre ganger.) 

• Vilket svar gav Ephraim rosten? (Han svarade: "Ja, jag gar om jag ar kallad.") 

• Hur gick Mary Goble vilse? (Genom att hon holl utkik efter indianerna da hon 
letade efter vatten at sin mor tappade hon bort sig i snon.) 

• Vilket lofte gav Brigham Young Mary om hennes fetter? (Han sade att hennes 
fetter skulle bli bra igen och att hon inte skulle behova amputera dem.) 

• Vilka var det som skot pa den gamle mannens handkarra, da han inte langre 
orkade, sade han? (Guds anglar.) 

• Vilka trofasta egenskaper viii ni ha? 

2. Be barnen att komma pa ord som beskriver nagon som ar trofast. Skriv 
barnens svar pa skrivtavlan (till exempel modig, lydig, karleksful/, vanlig, lojal, 
stark, sann, artig, osjalvisk, talmodig, rattfardig och forlatande). 

Sag till barnen att de redan ar trofasta pa manga satt och att du viii att de ska 
upptacka hur manga ord som kan inga i deras namn. For att demonstrera hur 
de gor detta, later du dem hjalpa dig med namnet pa en av de trofasta man de 
just har lart sig om. 

Skriv Ephraim Hanks lodratt pa skrivtavlan. Be barnen att se pa orden som 
beskriver trofasthet pa skrivtavlan och se hur manga av de orden som innehaller 
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en bokstav som ocksa finns i Ephraims namn. Nar de upptacker ett ord, skriver 
du ordet pa skrivtavlan, sa att det ingar i Ephraims namn, som i exemplet: 

motivErad 
upPmarksam 

godHjartad 
oRadd 

standAktig 
mod lg 

talModig 

Hjalpsam 
lojAI 
sNall 
Karleksfull 
Stark 

Ge varje barn papper och penna. Be barnen att skriva sina namn lodratt och 
fylla i nagra av orden fran listan i sina namn (de kan ocksa anvanda andra ord 
som beskriver trofasthet som de kan komma pa). Uppmana barnen att lata 
dessa egenskaper bli en del av deras liv och inte bara av deras namn. 

3. Skriv i f6rvag f61jande namn pa separata papper och tejpa dessa under olika 
stolar i klassrummet: 

Broder Parker 

Tre 18-ariga pojkar (George, David och C Allen) 

Ephraim Hanks 

Mary Goble 

Den gamle mannen i kyrkans klass 

I slutet av lektionen ber du barnen att titta under sina stolar om de ser nagot 
namn fasttejpat dar. Varje barn som hittar ett namn far beratta nagot om den 
personen (eller de personerna) som vittnar om trofasthet och standaktighet. 

4. Hjalp barnen att memorera Laran och f6rbunden 14:7. 

5. Sjung eller las texten till "Var Herre viii ha kampar" (Barnens sangbok, s 85). Be 
varje barn att beskriva ett satt pa vilket han eller hon ska vara trofast under den 
kommande veckan. 

6. Sjung eller las texten till "Sma pionjarbarn" (Barnens sangbok, s 137) eller 
"Handkarresangen" (Barnens sangbok, s 136). 



Avslutning 

Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 43 

Vittna om att vi genom att standaktigt leva efter evangeliet varje dag kan overvinna 
provningar och atervanda till var himmelske Faders och Jesu Kristi narhet efter 
detta liv. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och forbunden 14:7 och 24:8 hemma 
som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Salt Lake-templet byggs 
och invigs 

Lektion 

44 
Mal 

Forberedelse 

Att inge en onskan hos barnen att leva efter kyskhetslagen och vara vardiga att 
gifta sig i templet. 

1. Studera under bon LB.ran och forbunden 46:33, 109:20, 131 :1-4, 132:15-21; 
Moses 2:27-28 och de historiska skildringarna i lektionen. Studera sedan 
lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen om skildringarna fran 
skrifterna och historien. (Se "Lektionsfbrberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa 
om skildringar fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Helaman 5:12 och Evangeliets principer (31110 180), lektion 38 
och 39. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Gor nio rektangulara papperslappar som ser ut som byggstenar, eller ta med 
dig traklossar, tegelstenar eller liknande. Skriv fbljande pa stenarna eller 
klossarna, en sak pa varje: 

• Tro pa var himmelske Fader, Jesus Kristus och den Helige Anden. 

• Folja profeten och andra ledare i kyrkan. 

• Leva efter kyskhetslagen. 

• Vara arlig. 

• Behandla familjen med karlek och respekt. 

• Ga pa sakramentsmotet och kyrkans andra moten. 

• Betala ett fullt tionde. 

• Lyda visdomsordet. 

• Omvanda sig fran tidigare synder. 

5. Material: 
a. LB.ran och fbrbunden till varje barn. 
b. Den kostbara parlan och Mormons bok. 
c. Bild 5-7, Angeln Moroni hogst upp pa Salt Lake-templet; bild 5-53, Oxspann 

fraktar granitblock till templet; bild 5-54, Granitblock fyller tempelomradet; 
bild 5-55, Salt Lake-templet (Evangeliet i bild 502.180; 62433); bild 5-56, 
Adam och Eva (Evangeliet i bild 101.180; 62461 ); bild 5-57, Ungt par 
besoker templet (62559). 

Observera: President Howard W Hunter, kyrkans fjortonde president, sade: "Barn 
behaver undervisas om moral langre ned i aldrarna an nagonsin tidigare. Det kan 
ske genom att de undervisas om budet att vara kysk pa ett tydligt satt som de 
kan fbrsta och genom att man upprattar konkreta normer som de kan leva efter. 
De vuxna medlemmarna i kyrkan befaster denna undervisning da de ar exempel 
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pa kyskhet och anstandighet i kladsel och upptradande. Da barnen vaxer upp och 
kommer till insikt om Herrens karlek till dem, kommer deras upptradande sannolikt 
att aterspegla deras kanslor av karlek till Herren genom att de fbljer hans 
anvisningar om anstandighet och kyskhet" (memo to the Primary General 
Presidency, 27 aug 1994). 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Visa bilden pa Salt Lake-templet. Tala helt kort med barnen om templets skonhet 
och vardighet. 

• Vad ar det som gor att denna byggnad kan sta stark och uppratt? 

Forklara att djupt under jord finns det en stark grund av stenblock som ar narmare 
tva och en halv meter hoga. De som byggde templet placerade stenarna dar sa 
att templets vaggar skulle ha en stadig grund att vila pa. Da skulle byggnaden 
vara stadig och inte ga sander eller falla omkull. 

Goren enkel skiss av Salt Lake-templet pa skrivtavlan (se bilden). 

LJ 
Forklara att liksom Salt Lake-templet ar byggt pa en stark grund, viii var 
himmelske Fader att vi ska bygga vart liv pa en stark grund sa att vi fbrblir 
rattfardiga och starka och ar vardiga att komma in i templet. Repetera kortfattat 
med hjalp av klossarna vad som kravs for att vara vardig att komma in i templet 
(beratta garna for barnen att ni ska tala om kyskhetslagen senare i lektionen). For 
varje krav som du namner satter du upp ratt kloss pa skrivtavlan under skissen av 
templet, sa att klossarna bildar en grund (om du anvander riktiga stenar eller 
tegelstenar, staplar du dem pa bordet eller golvet nara bilden). 

• Vad skulle handa om en e\ler flera av grundstenarna under Salt Lake-templet 
skulle tas bort eller ga sander? (Grunden skul\e fbrsvagas, och templet skulle ga 
sander eller falla omkull.) 

Peka pa grundstenarna som du satt upp. 

• Vad skulle handa om en eller f\era av dessa grundstenar fattades i vart \iv? f:Var 
grund av rattfardighet skulle fbrsvagas, och vi skulle inte vara vardiga att 
komma in i templet.) 

Forklara for barnen att ni i den har \ektionen ska tala mera om hur Salt Lake
templet byggdes och hur de kan bygga en grund av rattfardighet i sitt eget \iv. 



Skildringar fran skrif
terna och historien 

Lektion 44 

Undervisa om byggandet och invigningen av Salt Lake-templet, som beskrivs i 
foljande historiska skildringar. Hjalp sedan barnen, med hjalp av avsnittet 
"Kyskhetslagen" och de skriftstallen som namns under "Forberedelse", att forsta 
vikten av att leva efter kyskhetslagen sa att de kan vara vardiga att gifta sig i 
templet och fa de eviga valsignelser som utlovas dar. Visa bilderna vid ratt tillfallen. 

Grunden till temp/et 18.ggs 

I februari 1853, fem och ett halvt ar efter det att de forsta heliga kom in i 
Saltsjodalen, hade Brigham Young och nagra andra broder en ceremoni som 
kallas forsta spadtaget for att borja bygga Salt Lake-templet. Tva manader senare 
hade de en annan ceremoni for att lagga hornstenarna till templet. Den dagen 
berattade president Young for kyrkans medlemmar att han sett templet i en syn 
varje gang han sett pa den plats dar det skulle byggas. 

President Young ritade en skiss av templet som han sett det i sin syn, och arkitekt 
Truman 0 Angell gjorde en detaljplan over hur templet skulle byggas. President 
Young sande broder Angell till England for att studera magnifika byggnader dar sa 
att han visste hur man skulle gora templet vackert och starkt. President Young 
sade att han ville se templet byggas sa starkt att "det kommer att sta kvar under 
hela tusenarsriket" (se Richard Neitzel Holzapfel, Every Stone a Sermon, s 21). 

Arbetare borjade lagga grunden till templet. De lade flera lager av stora 
sandstensblock. Grunden blev narmare tva och en halv meter hog, och mannen 
arbetade med den i fem ar. I maj 1858 stannade arbetet pa templet upp en tid pa 
grund av problem med Forenta staternas regering. Presidenten for Forenta 
staterna hade hort falska historier om att kyrkans medlemmar inte lydde landets 
lagar. Darfor sande han dit en arme for att aterstalla ordningen. Brigham Young 
fruktade att armen skulle stalla till oreda pa tempelplatsen, sa han lat tacka over 
grunden med lera och jord sa att det skulle se ut som vilken aker som heist. 

Da problemen med makthavarna var uppklarade, sade president Young att man 
skulle frilagga grunden. Arbetarna fann att en del av murbruket och de sma 
stenarna som man hade mellan de stora grundstenarna hade spruckit och 
forskjutits. Det gjorde att nagra av de stora stenarna sprack och blev ostadiga. De 
skulle inte kunna bara upp templet ordentligt. Arbetarna tog bort de sma stenarna 
och murbruket och alla sandstensblock anda ned till forsta lagret och ersatte dem 
med harda granitblock. Dessa granitblock hoggs med bra passning, sa att det 
inte behovdes nagon stenfyllnad eller nagot murbruk for att stenarna skulle ligga i 
ratt niva. Fjorton ar efter det att tempelbyggandet hade borjat, hade hela grunden 
bytts ut och arbetarna borjade bygga templets vaggar. 

Man hugger till stenblock 

De enorma granitblocken till templet hoggs ut vid ett stenbrott i en kanjon 32 
kilometer fran tempelplatsen. Varje block vagde manga ton och maste fraktas i 
vagnar som drogs av oxspann. lbland tog det fyra dagar att fa ett block fran 
kanjonen till tempelplatsen. Ofta gick vagnarna sender eller sa ramlade de tunga 
blocken av vagnarna och sprack eller gick sender. Nar jarnvagen kom till Utah ar 
1869, byggde man ett jarnvagsspar fran stenbrottet till tempelplatsen och 
angmaskiner kunde flytta manga block pa en enda dag. Pa det viset gick arbetet 
pa templet mycket fortare. 

265 



266 

Nar blacken val kommit fram till tempelplatsen, formades de av skickliga 
stenhuggare. I vissa stenar hogg man in symboler, till exempel solen, manen och 
stjarnorna, vilka paminde om viktiga evangelieprinciper som uppenbaras i 
templets forordningar. Det tog dagar eller ibland veckor att forma eller hugga varje 
stenblock. Barnen som bodde nara tempelplatsen tyckte om att leka kurragomma 
bland de valdiga stenarna som vantade pa att sattas pa plats. 

John Moyle var en av stenhuggarna som arbetade pa templet. Varje mandag 
morgon gick han trettiotva kilometer fran sitt hem till tempelplatsen. Han arbetade 
pa templet hela veckan, och sedan pa fredagen gick han de trettiotva kilometerna 
hem for att skota sin gard. Broder Moyle skadades vid en olycka sa att man 
maste amputera hans ena ben, men han gjorde sig sjalv ett traben. Han tranade 
pa att gamed benet tills han kunde sta ut med smartan. Sedan gick han med sitt 
traben till Salt Lake City och fortsatte arbeta pa templet. Han hogg in orden 
Holiness to the Lord [Helgat at Herren, b a] pa ostra sidan av templet. 

Templet fardigstalls och invigs 

Trettionio ar efter det att templet borjade byggas, sattes toppstenen (den runda 
kulan hogst upp pa den hogsta spiran) pa plats. Femtio tusen manniskor trangdes 
pa tempelomradet och ytterligare tusentals sag fran gatorna eller de narliggande 
byggnaderna da president Wilford Woodruff, kyrkans fjarde president, tryckte pa 
en elektrisk strombrytare som gjorde att toppstenen kom pa plats. Senare den 
dagen placerades statyn av angeln Moroni pa toppstenen. 

Under det foljande aret gjordes templet klart invandigt av snickare, murare, malare 
och andra skickliga yrkesman. lnnertaken och traarbetena pryddes med utsokta 
sniderier. Konstnarer som hade skolats i Europa gjorde vackra vaggmalningar i 
forordningsrummen. Forunderligt nog blev allt det invandiga arbetet pa templet 
klart inom ett ar. 

Templet invigdes i april 1893. Den forsta invigningssessionen halls den 6 april, 
exakt sextiotre ar efter organiserandet av kyrkan och drygt fyrtio ar efter det att 
templet borjade byggas. Det var en kall och stormig dag, ja, det blaste kraftigt och 
det regnade och snoade, men inne i templet var det lugnt och fridfullt. President 
Woodruff knabojde och hall invigningsbonen. Etter bonen ropade forsamlingen 
Hosianna och sjong "Den himmelska elden", precis som vid tidigare 
tempelinvigningar (se lektionerna 26 och 35). 

Manga som var narvarande vid invigningssessionerna sag anglar och horde 
himmelsk sang. President Woodruff berattade senare: "Den himmelska harskaran 
var narvarande vid den [forsta] invigning[ssessionen]. Om forsamlingens ogon 
kunde oppnas skulle de [ha] sett Joseph och Hyrum [Smith], Brigham Young, 
John Taylor och alla goda man som levat i denna utdelning forsamlade med oss, 
likasa [Jesaja] ... och alla de heliga profeterna och apostlarna som profeterat om 
verket i de sista dagarna" (se LaRene Gaunt, "'The Power of God Was with Us"', 
s 29; se sarskilda aktiviteter, nr 1 ). 

De heliga ting som agde rum under invigningen av Salt Lake-templet hjalpte 
medlemmarna att kanna Guds narvaro och kanna stor vordnad for templet och 
dess forordningar. Nar vi ser ett tempel i dag paminner det oss om att var 
himmelske Fader och Jesus Kristus alskar oss och viii att vi ska leva tillsammans 
med dem igen. 



Diskussions- och 
tillampningsfragor 

Lektion 44 

Kyskhetslagen 

Paminn barnen om att vi maste gifta oss i templet och halla de loften vi ger dar (se 
L&F 131 :1-4) for att kunna leva tillsammans med var himmelske Fader, Jesus 
Kristus och vara familjer i den hogsta graden av det celestiala riket. 

Hanvisa till grundstenarna som du satte upp under den samlande aktiviteten och 
peka pa stenen som heter "Leva efter kyskhetslagen". Forklara att en av de saker 
vi maste gora for att vara vardiga att komma in i templet ar att leva efter 
kyskhetslagen. Den har delen av lektionen forklarar vad kyskhetslagen ar och 
varfor det ar viktigt att leva efter denna lag. 

Visa bilden pa Adam och Eva. Lat barnen tala om vilka dessa personer ar. Las 
sedan hogt, eller be ett barn lasa, Moses 2:27-28 till och med uppfyllen jorden. 

• Vaci befallde var himmelske Fader Adam och Eva att gora sedan de gift sig? 
(Forklara om nodvandigt att "foroken eder, och uppfyllen jorden" betyder att fa 
barn.) 

• Varfor var det viktigt att Adam och Eva fick barn? 

Paminn barnen om att ett av skalen till att vi kommit till jorden ar att fa en kropp av 
kott och ben. Forklara att var himmelske Fader som en del av sin plan for var 
lycka har gett oss formanen att fa barn och att for andra andar bereda kroppar 
som de far nar de kommer till jorden. Det ingar i var himmelske Faders 
lycksalighetsplan att pojkar och flicker vaxer upp och gifter sig i templet och blir 
fader och modrar. 

Forklara att eftersom formagan att fa barn ar en sadan helig forman, har var 
himmelske Fader gett oss noggranna anvisningar om hur den ska anvandas. 
Dessa anvisningar kallas kyskhetslagen. Kyskhetslagen ar en befallning att halla 
sig sexuellt ren. Det betyder att vi inte ska ha nagot sexuellt forhallande med 
nagon annan an var man eller hustru. I kyskhetslagen ingar ocksa att vara ren i 
ord, tanke och handling. Vi ska inte saga, tanka eller gora nagot som visar 
bristande respekt for denna fantastiska formaga som var himmelske Fader har 
gett oss. 

Sag till barnen att den Helige Anden kan hjalpa dem att forsta om en handling ar 
ratt eller fel. Om de har nagra fragor om kyskhetslagen, bar de fraga sina foraldrar 
eller nagon annan vuxen som de har fortroende for. 

Hjalp barnen att forsta att efterlevnaden av kyskhetslagen ar sa viktig for var lycka 
att Satan frestar oss att overtrada den. Da barnen blir aldre, kommer de att frestas 
att bryta mot kyskhetslagen. Om de bygger en stark grund av rattfardighet och nu 
bestammer sig for att leva efter kyskhetslagen, kommer det att vara lattare for 
dem att sta emot frestelserna. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Vilka utmaningar stalldes de heliga infor nar de byggde Salt Lake-templet? Hur 
tror ni de kande sig nar templet var fardigt? Varfor ar templen sa viktiga? 

• Vaci maste byggarna gora for att templet skulle sta kvar under tusenarsriket, 
som Brigham Young ville? Varfor var det nodvandigt att bygga templet pa en 
stark grund? Varfor ar det viktigt att vi bygger vart liv pa en grund av 
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rattfardighet? (Helaman 5:12.) Hur kan vi bygga denna grund? (Se sarskilda 
aktiviteter, nr 2 och 3.) 

• Varfor ar det sa viktigt att gifta sig i templet? Vilka valsignelser har var 
himmelske Fader lovat dem som gifter sig i templet och haller sina forbund? 
(L&F 131 :1-4; 132:19-21.) Paminn barnen om att de som gifter sig i templet 
och haller sina forbund kommer att fa leva i den hogsta graden av det celestiala 
riket tillsammans med var himmelske Fader, Jesus Kristus och sina ratttardiga 
familjemedlemmar. 

• Hur lange kommer de att vara gifta som beseglas i templet och haller sina 
fOrbund? (L&F 132:19; se sarskilda aktiviteter, nr 4 och 5.) Forklara att de 
kommer att vara gifta for tid och all evighet, vilket betyder att de kommer att 
vara gifta for alltid. 

• Hur lange kommer de att vara gifta som inte beseglas i templet? (Bara tills de 
dor; se L&F 132:15.) Vaci kommer att handa med dem? (L&F 132:16.) Sag till 
barnen att de som tillhor en familj som annu inte beseglats i templet inte ska 
vara ledsna. De kan be, vara ett gott exempel och beratta for sina foraldrar vad 
de skulle tycka om att beseglas som farnilj i templet. De kan fortfarande fa 
tillfalle att beseglas till sina foraldrar. 

• Varfar ar det sa viktigt att leva efter kyskhetslagen? Forklara att en foljd av att 
overtrada kyskhetslagen (och inte omvanda sig) ar att man inte ar vardig att 
komma in i templet och delta i templets forordningar. Da kan man inte heller fa 
leva tillsammans med var himmelske Fader och Jesus Kristus i det celestiala 
riket. 

• Be nagot av barnen att lasa Laran och forbunden 46:33 hogt. Vaci betyder det 
att utova dygd och helighet? Att utova dygd betyder att halla sinnet och 
kroppen rena. Hur kan vi standigt utova dygd? (Se sarskilda aktiviteter, nr 2.) 

• Varfor ska vi inte anvanda ett vulgart sprak? Forklara att ett vulgart sprak ofta 
beskriver kroppen pa ett vanvordigt satt. Paminn barnen om att kyskhetslagen 
innefattar inte bara vad vi gor utan ocksa vad vi tanker och sager. Var 
himmelske Fader viii att vi ska tala om kroppen och dess heliga funktioner med 
respekt. 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Forklara att byggandet av Salt Lake-templet i Utah uppfyllde en profetia som 
uttalades av Jesaja manga hundra ar tore Jesu Kristi fodelse. Las eller be nagot 
av barnen att lasa Jesaja 2:2. Papeka att Salt Lake City ligger bland 
Wasatchbergen i vastra delen av Forenta staterna. 

2. Gor foljande textremsor, alla i samma langd: 



Lektion 44 

Kia sig anstandigt. 

Anvanda rena ord. 

Bara se pa bra biofilmer, TV-program och videofilmer. 

Bara titta i och lasa bra backer och tidskrifter. 

Lyssna till upplyftande musik. 

Halla kroppen helig och ren. 

Lyda visdomsordet. 

Tanka rena tankar. 

lnte ga ut pa traffar fore sexton ars alder. 

Valja bra kamrater. 

Rita en stor, oformad grundsten pa skrivtavlan (gar den sa stor att alla 
textremsorna far plats pa den) och ge den rubriken Kyskhet (se bilden). Lat 
barnen latsas att dear stenhuggare som maste forma denna sten sa att den 
passar perfekt i en stark grund. 

KYSKHET 

Ge barnen var sin textremsa. Lat dem lasa upp vad det star och sedan satta 
upp dem i en rektangular form innanfor den obearbetade grundstenens 
ytterkonturer. Sudda sedan ut skissen av den obearbetade grundstenen pa 
skrivtavlan, sa att bara den rektangulara tardiga grundstenen finns kvar. Hjalp 
barnen att farsta att da de gar det som star pa textremsorna, bygger de en 
stark grund som hjalper dem att leva efter kyskhetslagen. 

Paminn barnen om att murbruket och de sma stenarna som anvandes i den 
forsta grunden till Salt Lake-templet sprack och flyttade sig, vilket gjorde ri~~ ,~,.
stora grundstenarna sprack. Lat barnen namna handlingar som 90r, ,,. -.Jeras 
grundsten av kyskhet gar sander, till exempel att de anvander ett vulgart sprak, 
laser eller tittar pa pornografi eller klar sig oanstandigt. Uppmana barnen att 
halla sig borta fran sadana handlingar. 
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3. Forklara att president Spencer W Kimball, kyrkans toltte president, sade att de 
unga tidigt i livet bor fatta beslut som senare leder till celestialt aktenskap. Las 
eller be nagot av barnen att lasa foljande ord: 

"[Besluten] ar av tva slag: 'Detta ska// jag gora' och 'detta ska// jag inte gora' . ... 
Ungdomar bor mycket tidigt staka ut sin vag ... [Debor planera] sin utbildning, 
en mission, att finna en ren pojke eller flicka till livskamrat, sitt tempelaktenskap 
och sitt tjanande i kyrkan. Nar man tagit ut en sadan kurs och satt upp malet ar 
det lattare att motsta de manga frestelserna och att saga 'nej' till den forsta 
cigarretten, 'nej' till det forsta glaset, ... 'nej' till ... ett omoraliskt [okyskt] 
leverne" (For/ate/sens under, s 205; kursivering i originaltexten). 

Lat barnen satta upp mal som de hoppas na i livet, mal som hjalper dem att 
forbli vardiga att gitta sig i templet, som president Kimball foreslog. Ge dem var 
sin penna och ett papper, och lat dem skriva Min plan for att gifta mig i temp/et 
pa papperet. Under detta ska de skriva orden Jag ska - och Jag ska inte - . 
Lat dem skriva upp ett antal saker under varje rubrik, till exempel: "Jag ska -
ga i kyrkan varje sabbatsdag, lyda mina foraldrar, valja bra kamrater, leva vardigt 
att komma in i templet" eller "Jag ska inte - lyssna pa musik som driver bort 
Anden, se pa omoraliska 1V-program och filmer, svara eller anvanda vulgara 
ord." 

Hjalp barnen att forsta att de beslut de fattar i livet avgor vilka slags manniskor 
de kommer att bli. Malet att gifta sig i templet hjalper dem att fatta bra beslut. 

4. Forklara att den dag man gifter sig i templet ar en av de viktigaste dagarna i 
hela livet. 

• Varfor kommer denna dag att bli sa viktig for er? (Det ar ett viktigt steg mot 
att atervanda till var himmelske Fader och Jesus Kristus i den hogsta graden 
av det celestiala riket.) 

Om du har gift dig eller beseglats i templet efter en borgerlig vigsel, kan du 
beratta om det som hande den dag du beseglades till din livskamrat. Visa om 
mojligt bilder fran tempelbrOllopsdagen. Om du annu inte har beseglats i 
templet, kan du efter godkannande fran Primars president inbjuda nagon som 
har gjort det att beratta for barnen om sina kanslor om detta. 

5. Aterge foljande skildring av Heber J Grant, kyrkans sjunde president: 

lnnan Salt Lake-templet var fardigt, maste kyrkans medlemmar dar resa till 
templet i S:t George i Utah, en stracka pa narmare femtio mil, for att ta del av 
templets forordningar. President Grant sade: 

"Jag ska alltid vara tacksam, intill min dodsdag, over att jag som ung man, 
knappt tjugoett ar gamma!, inte lyssnade pa nagra av rnina vanner, utan gjorde 
mig besvaret att resa hela vagen fran Utah County till S:t George for att gitta 
mig i templet dar ... Det var en Jang och besvarlig resa pa den tiden, pa 
knaggliga och osakra vagar. Den tog flera dagar i vardera riktningen. 

Manga radde mig att inte gora denna anstrangning - att inte aka hela vagen till 
S:t George for att gifta mig. De sade att jag kunde lata stavspresidenten eller 
biskopen viga oss, och sedan nar Salt Lake-templet var fardigt, kunde jag 
komma dit med min hustru och vara barn och beseglas till henne och lata vara 
barn beseglas till oss for evigheten. 



Avslutning 

Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 44 

Varfor lyssnade jag inte pa dem? Darfor att jag ville vara gift for tid och evighet 
- darfor att jag ville borja livet pa ratt satt. Senare fick jag skal att verkligen 
gladja mig over min beslutsamhet att gifta mig i templet da i stallet for att vanta 
till nagot senare och till synes mer passande tillfalle ... 

Jag var ute i en av stavarna och besokte en konferens, da en av mina dottrar ... 
[talade och] sade: 'Jag ar mycket tacksam mot Herren for att jag ar fodd pa ratt 
satt, fodd [inom] forbundet, fodd av foraldrar som vigts och beseglats pa ratt 
satt i Herrens tempel.' 

Jag fick tarar i ogonen, darfor att hennes mor dog innan Salt Lake-templet blev 
tardigt och jag var tacksam over att jag inte hade lyssnat till synpunkterna fran 
mina vanner som hade forsbkt att bvertala mig till att inte aka till templet i S:t 
George och gifta mig. Jag var mycket tacksam for den inspiration och 
beslutsamhet jag hade att borja livet ratt" (Gospel Standards, sammanst G 
Homer Durham [Salt Lake City: Improvement Era, 1941], s 359-360). 

6. Hjalp barnen att memorera trettonde trosartikeln. Tala om dess samband med 
kyskhetslagen. 

7. Sjung eller las texten till en eller flera av foljande sanger: "Ett tempel som 
boning" (Bamens sangbok, s 73), "Familjer kan vara tillsammans for evigt" 
(Bamens sangbok, s 98), "Jag langtar sa till templet" (Bamens sangbok, s 99), 
"Gor alltid ratt" (Bamens sangbok, s 80), "Jag kan folja Guds plan" (Bamens 
sangbok, s 86). 

Vittna om hur viktigt det ar att lyda kyskhetslagen och leva sa att man ar vardig att 
komma in i templet. Sag till barnen att om de forblir vardiga att besoka templet, 
kommer de att finna sann lycka och fa leva tillsammans med var himmelske Fader 
och Jesus Kristus och sina ratttardiga familjemedlemmar for evigheten i den 
hogsta graden av det celestiala riket. 

Foresla for barnen att de studerar Laran och forbunden 131 :1-4 och 132:15-21 
hemma som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbbn. 
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Lorenzo Snow mottar 
uppenbarelse om tiondelagen 

Att ge barnen en onskan att betala ett fullt tionde. 

1. Studera under bon Malaki 3:8-12, Laran och forbunden 64:23, 119:4 och de 
historiska skildringarna i lektionen. Studera sedan lektionen och bestam hur du 
ska undervisa barnen om skildringarna fran skrifterna och historien. (Se 
"Lektionsforberedelser", s VI-VII, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Evangeliets principer (3111 O 180), lektion 32. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Rita en presentask pa fargat papper (se bi Iden) till varje barn, eller rita flera 
presentaskar pa skrivtavlan innan lektionen borjar. 

5. Material: 
a. Bibeln och Laran och fdrbunden till varje barn. 
b. Penna till varje barn. 
c. Bild 5-58, Lorenzo Snow. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Ge barnen var sin ritning av en presentask (eller peka pa presentaskarna du ritat 
pa skrivtavlan). Be barnen latsas att det inuti varje ask finns en valsignelse fran 
var himmelske Fader. 

• Vilka valsignelser kan det finnas i dessa askar? 

Ge barnen var sin penna och be dem att pa sin presentask skriva namnet pa en 
valsignelse som var himmelske Fader har gett oss. Lat dem tala om vad de skrivit 
och satta sin ask pa skrivtavlan, bordet eller golvet. (Om du har ritat 
presentaskarna pa skrivtavlan ber du barnen att hogt namna nagra valsignelser. 
Varje valsignelse som de namner skriver du i en ask pa skrivtavlan.) 



• Vad maste vi gora for att fa var himmelske Faders valsignelser? 

Godta barnens svar, och forklara sedan att en sak som vi maste gora namns i 
Malaki 3:10. Be nagot av barnen att lasa forsta frasen i Malaki 3:10 hogt (till och 
med forradshuset) medan de andra barnen foljer med i sina biblar. Forklara for 
barnen att ni i den har lektionen ska tala mer om tionde och de valsignelser vi far 
genom att betala ett fullt tionde. 

Historiska skildringar Undervisa barnen om koloniseringen av Utah-territoriet under ledning av Brigham 
Young, som beskrivs i foljande historiska skildringar. Hjalp dem sedan att forsta 
hur medlemmarna i S:t George valsignades under svar torka genom att de 
betalade tionde och hur tiondepengar gor det mojligt for kyrkan att utfora Herrens 
verk. Betona hur kyrkans medlemmar valsignas enskilt och kollektivt da de betalar 
ett fullt tionde. 

Nya bosattningar 

Under de heligas tio forsta ar i Utah, upprattade Brigham Young omkring ett 
hundra kolonier (nya bosattningar) i hela Utah-territoriet. Tusentals medlemmar i 
kyrkan anlande varje ar, och alla behovde nagonstans att bo. President Young 
sande medlemmar norr, soder, aster och vaster om Salt Lake City for att hitta och 
uppratta platser dar det fanns tillrackligt med vatten, bordig jord och andra 
nodvandiga tillgangar och dar kolonisterna kund.e vara trygga for fientligt sinnade 
indianer. 

Brigham Young utsag kloka och dugliga man att leda dessa kolonier. Biskopar, 
presiderande aldster och stavspresidenter forested byggandet av stader och 
samhallen och bildandet av forsamlingar och grenar. Da en ny koloni skulle 
upprattas, horde ofta familjerna som kallades att uppratta kolonin om sin kallelse 
da de horde president Young tillkannage deras namn vid generalkonferensen. Vid 
andra tillfallen utsag president Young ledare for kolonin, och ledarna fann sedan 
andra familjer som var villiga att flytta till den nya kolonin med dem. Da kyrkans 
medlemmar kom till Utah osterifran, tilldelades de vanligtvis en av dessa nya 
bosattningar. De tilldelades ofta en boplats med tanke pa det kunnande de hade. 
Varje bosattning behovde en rad olika arbetare, till exempel bonder, snickare, 
tegelbrannare, slaktare, bagare och skollarare. 

Alla var inte sa glada over att flytta till de nya kolonierna, men i de fiesta fall var de 
heliga lydiga och gjorde som profeten sade till dem. En gang hade alla nybyggare i 
Nephi i Utah samlats for att valkomna president Young och andra ledare i kyrkan 
till deras stad med band, banderoller och en korridor av lovruskor och blommor. 
Alla unga kvinnor i staden var kladda i vitt for att mota profeten. En av dessa unga 
kvinnor var 15-ariga Elizabeth Claridge. 

Etter att ha atit en god middag hemma hos nagra av staden Nephis invanare, hall 
president Young och de andra ledarna ett eftermiddagsmote for alla heliga. Nara 
slutet av motet laste president Young upp namnen pa nagra man som kallades att 
flytta med sina familjer langre soderut och bosatta sig i ett omrade som kallades 
"the Muddy" [ungefar "dynghogen", 6 a]. Medlemmarna visste inte vilka som 
skulle bli kallade forran president Young laste upp deras namn. Samuel Claridge, 
Elizabeths far, var en av de man som kallades. Nar Elizabeth horde sin fars namn, 
grat hon, darfor att hon inte ville flytta fran sitt hem. Fadern till flickan som satt 
bredvid Elizabeth kallades ocksa, och flickan sade till Elizabeth: "Vad ar du ledsen 
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for? Min far har ocksa blivit kallad, men du ser val att jag inte grater for jag vet att 
han kommer att tacka nej." 

"Detar precis vad jag menar", svarade Elizabeth. "Min far ar kallad och jag vet att 
han kommer att TACKA JA, och att inget kan hindra honom fran att flytta. Han 
tackar alltid ja da han kallas till nagot. Och samtidigt som jag ar ledsen skulle jag 
skammas om han inte flyttade." Fast det var svart for Elizabeth att lamna sitt hem 
och sina kamrater, visste hon att hennes familj skulle bli valsignad om hennes far 
lydde Herren och tackade ja till kallelsen att uppratta en ny koloni (se S George 
Ellsworth, Samuel Claridge: Pioneering the Outposts of Zion, s 80-81). 

De heliga bygger tiondehus 

President Young ville att de heliga i bosattningarna skulle kunna tillgodose sina 
egna behov, sa han instruerade dem att bygga tiondehus, eller biskopens 
forradshus, i varje bosattning. De heliga behovde forradshus att ha tionde i, for pa 
den tiden betalades det mesta tiondet "in natura". Det betyder att i stallet for att 
betala med pengar, betalade medlemmarna sitt tionde med det som de 
producerat. Till exempel: for varje tiotal agg som en bondes hona lade, tog 
bonden med sig ett agg till forradshuset som sitt tionde. Medlemmarna kom med 
foda som de hade producerat, djur som de hade fott upp och sadant som de 
producerat hemma till tiondehusen. Manga medlemmar betalade ocksa tionde 
med sitt arbete. En dag av tio arbetade de pa kyrkans olika projekt i stallet for 
med sitt eget arbete. Omkring en tredjedel av tiondet som togs emot i varje 
samhalle anvandes till sadant som de heliga dar behovde, och resten skickades 
till allmanna tiondekontoret i Salt Lake City for att anvandas for hela kyrkans 
behov. 

En dag kom Mary Fielding Smith, anka efter Hyrum Smith, till tiondekontoret i Salt 
Lake City for att betala sitt tionde med en last av den basta potatis hon dragit 
upp. Ett av bitradena pa tiondekontoret skallde pa henne och sade: "Ankefru 
Smith, det ar skamligt att du skall behova betala tionde." Mary svarade: "William, 
du borde skammas. Viii du formena mig valsignelser? Om jag inte betalade mitt 
tionde, ar jag saker pa att Herren skulle dra tillbaka valsignelser fran mig. Jag 
betalar mitt tionde, inte endast darfor att det ar en Guds lag, utan ocksa darfor att 
jag vantar mig valsignelser darigenom. Genom att halla denna och andra lagar, 
vantar jag mig att ha framgang och kunna ta hand om min familj." 

Joseph F Smith, Marys son, berattade att Mary fick framgang genom att lyda 
Guds bud. Familjen hade alltid tillrackligt med mat, och de tick starka vittnesbord 
ocksa. Joseph F konstaterade: "Nar William Thompson sade till min mor att hon 
inte borde betala tionde, ansag jag honom vara en av de basta mannen i varlden 
... Jag maste arbeta, grava och slita sjalv. Jag maste hjalpa till att ploja marken, 
satta potatis, kupa potatis, grava upp potatis och liknande plikter. Sedan maste 
jag lasta en stor vagnslast av det allra basta vi hade, sortera bort det daliga och 
kora lasten till tiondekontoret. Jag tyckte pa mitt barnsliga satt att det verkade 
hart. Sarskilt nar jag sag vissa av mina lekkamrater ... leka runt omkring, rida och 
ha det bra. De gjorde knappt ett enda handtag ... Na, efter nagra ars erfarenhet 
omvande jag mig, fann att min mor hade ratt och att William Thompson hade fel 
... [Att betala tionde] ar en valsignelse for mig, och jag tanker inte lata nagon 
berova mig den gladjen" (Evangeliets Iara, s 191). 
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Lorenzo Snows uppenbarelse om tionde 

Under a.ren som gick fortsatte bosattningarna i Utah att utvecklas. Telegrafen 
uppfanns, vilket gjorde det lattare fOr manniskor att meddela sig med andra pa 
fjarran platser. Jarnvagen byggdes over hela Forenta staterna, vilket gjorde det 
lattare for manniskor att resa och tor invanarna i Utah att skaffa fornodenheter fran 
mer utvecklade omraden. Kyrkan hade problem med Forenta staternas regering 
och med indianerna i Utah-omradet, men allt detta lostes till slut. President John 
Taylor blev president for kyrkan efter Brigham Youngs dod. Han eftertraddes av 
president Wilford Woodruff, som eftertraddes av president Lorenzo Snow (visa 
bilden pa Lorenzo Snow). 

Nar Lorenzo Snow blev kyrkans femte president, hade kyrkan stora skulder. Det 
hade blivit dyrt for kyrkan att losa problemen med regeringen, och det fanns inte 
langre tillrackligt med pengar for att betala allt som kyrkan behovde. President 
Snow bad innerligt om att fa veta vad han skulle gora at detta allvarliga problem. 
Hans bon besvarades inte med en gang, men han tick en kansla av att han skulle 
besoka S:t George och andra stader i sodra Utah. Han visste inte varfor han 
skulle resa till sodra Utah, men han visste att han maste lyda den Helige Andens 
maningar. Han och andra ledare i kyrkan reste till S:t George med tag och hast 
och vagn. 

Da president Snow kom pa besok, hade det inte regnat i sodra Utah pa manga 
manader. Da kyrkans ledare reste soderut, observerade president Snow den torra 
jorden och de torstiga plantorna och djuren. Utan regn visste inte invanarna i 
sodra Utah hur de skulle kunna odla och fa den mat de behovde for att overleva. 

Den 17 maj 1899 talade president Snow vid en konferens i S:t George i Utah. 
Under sitt tal gjorde han plotsligt ett uppehall. Det var alldeles stilla i lokalen da alla 
vantade pa att han skulle tala. Nar han borjade tala igen, var hans rost stark, och 
medlemmarna visste att han talade under inspiration fran Herren. Han sade: 
"Herrens ord ar: Tiden har nu kommit for varje sista dagars helig ... att gora 
Herrens vilja och tillfullo betala sitt tionde. Detta ar Herrens ord till er och det 
kommer att vara Herrens ord till varje bosattning i Sions land" (se LeRoi C Snow, 
'The Lord's Way Out of Bondage", s 439). 

President Snow sade till de heliga att Herren var missnojd med dem darfor att de 
inte hade betalat sitt tionde. Han lovade folket att om de betalade sitt tionde, 
skulle det regna och de skulle kunna plantera och skorda ordentligt. 

Etter sitt tal i S:t George ville president Snow att hela kyrkan skulle fa veta om 
uppenbarelsen han fatt. Pa vagen tillbaka till Salt Lake City stannade han till i 
manga bosattningar och predikade tiondelagen for medlemmarna. Och da han 
kom tillbaka till Salt Lake City sammankallade han ett viktigt mote i templet for att 
tala till prastadomsledarna om tiondet. I ett tal sade han: "De fattigaste bland 
fattiga kan betala tionde. Herren fordrar det av oss ... Alla ska betala tionde ... 
Lagen ska iakttas ... Och vi ska betala vara skulder ... Gud valsigne er" (se Carter 
E Grant, The Kingdom of God Restored, s 546). De heliga overallt accepterade 
vad president Snow sade och borjade betala tionde. 

President Snow-vantade ivrigt pa vaderleksrapporterna fran sodra Utah. En 
manad gick, tva manader, men inget regn kom. lnvanarna i S:t George betalade 
inte bara ett fullt tionde utan gav ocksa mer som offer at Herren. Profeten bad an 
mer innerligt om att Herren skulle valsigna folket. Han hade lovat dem regn om de 
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betalade sitt tionde. Slutligen, den 2 augusti 1899, fick han ett telegram som lod: 
"Regn i S:t George." De heliga valsignades och fick skorda samma host. 

Aret efter president Snows uppenbarelse betalade de heliga dubbelt sa mycket 
tionde som de hade gjort de foregaende tva aren. lnte nog med att de heliga i S:t 
George valsignades med regn, inom atta ar kunde kyrkan betala alla sina skulder. 
Sedan den dagen har kyrkan fortsatt att ha tillrackligt med pengar for att utfora 
Herrens verk pa grund av att trofasta medlemmar i kyrkan betalar sitt tionde. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de stOrre insikt. 

• Hur fick kyrkans medlemmar veta att de var kallade att uppratta nya kolonier i 
Utah-territoriet? Hur visade de sin tro genom att bosatta sig dar? 

• Varfor betalade Mary Fielding Smith tionde fastan hon inte hade mycket pengar 
eller agodelar? Lat barnen beratta om tillfallen da de eller deras familjer 
valsignats genom att betala tionde. 

• Varfor reste president Snow till S:t George? (Den Helige Anden manade honom 
till att aka.) Hur valsignades president Snow till foljd av att han foljde den Helige 
Andens maningar? Hur valsignas vi da vi foljer den Helige Andens maningar? 

• Vad var det som bekymrade president Snow da han akte till S:t George? 
(Kyrkans skulder.) Vilket problem bekymrade sig medlemmarna i S:t George 
om? (Torkan.) Hur kunde de enligt Herren losa bada dessa problem? 

• Varfor betalar vi tionde? Vad gor vi om vi later bli att betala ett fullt tionde? 
(Malaki 3:8.) Varfor ar tiondet Herrens pengar? Paminn barnen om att allting pa 
jorden har skapats av Jesus Kristus under var himmelske Faders ledning. Allt 
som vi tjanar eller far pa jorden ar en gava fran dem. 

• Vad lovar Herren dem som betalar ett fullt tionde? (Malaki 3: 10-12; L&F 64:23.) 
Vad ar ett fullt tionde? (L&F 119:4; se sarskilda aktiviteter, nr 1 .) Forklara for 
barnen: Att betala ett fullt tionde betyder att betala en tiondel av var inkomst, 
eller det vi tjanar, till Herren. 

• Hur valsignades de heliga i S:t George for att de betalade tionde? Hur lange fick 
de vanta innan det borjade regna? Hur visade de heliga sin tro medan de 
vantade pa att regnet skulle komma? 

• Hur valsignades kyrkan da medlemmarna borjade betala ett fullt tionde? Hur 
fortsatter kyrkan att valsignas i dag till fOljd av att medlemmarna betalar tionde? 
Hur anvands tiondepengarna? (Se sarskilda aktiviteter, nr 3.) 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Paminn barnen om att ett fullt tionde ar en tiondel av var inkomst, eller det som 
vi tjanar. Skriv flera olika summor pa skrivtavlan, och visa barnen hur man 
raknar ut en tiondel av varje summa. Ge barnen var sin penna och ett papper, 
och lat dem rakna ut hur mycket tionde de ska betala pa flera olika summor (for 
yngre barn kan du ta med dig foremal, till exempel mynt eller fruktbitar, och 
hjalpa barnen rakna ut det tionde som ska betalas pa fOremalen). Betona hur 
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viktigt det ar att betala tio hela procent av sin inkomst i tionde. Allting darunder 
ar att inte vara arlig mot Herren. 

Ge garna barnen var sin tionde- och donationssedel och visa dem hur man 
fyller i den. 

2. Hjalp barnen att forsta att de valsignelser vi far genom att betala tionde inte 
alltid ar ekonomiska. Gor detta genom att skriva foljande valsignelser pa 
separata papper och lagg demi en pase (om du viii kan du klippa till 
papperslapparna sa att de har samma form som en presentask, som i den 
samlande aktiviteten): 

• lnsikt i Jesu Kristi evangelium 

• Starkt vittnesbord 

• Kansla av narhet till var himmelske Fader 

• Styrka att leva efter evangeliet 

• Formaga att vara ett gott exempel for familjen 

• Frid och gladje 

• Formaga att tjana andra osjalviskt 

• Evigt liv 

• Tillrackligt med pengar for vara behov 

Las eller be nagot av barnen att lasa foljande ord av aldste Melvin J Ballard, 
som var medlem av de tolv apostlarnas kvorum: 

"Herren har lovat att den man och kvinna som betalar ett arligt tionde ska bli 
omhandertagen, [men] han lovar inte att gora dem rika, materiellt sett. Herrens 
storsta valsignelser ar andliga, inte materiella" (se The Teachings of Ezra Taft 
Benson [Salt Lake City: Bookcraft, 1988], s 472-473). 

Lat sedan barnen i tur och ordning ta ett papper och lasa det hogt. Tala med 
barnen om vardet av var och en av dessa valsignelser och hur de kan fa dessa 
genom att betala tionde. 

3. Ge barnen var sitt papper med ett av foljande pastaenden om hur tiondepengar 
anvands (forklara pastaendena vid behov): 

• Bygga moteshus, tempel och andra kyrkans byggnader. 

• Betala fOr forsamlings- och stavsaktiviteter och lektionsbocker 

• Betala for belysning, uppvarmning och underhall av moteshus 

• Betala for resor och bekosta material for missionarer 

• Betala for resor och annat for generalauktoriteterna 

• Betala for datorer som anvands i tempelarbetet och slaktforskningsarbetet 

• Bekosta utgivningen av kyrkans tidskrifter 

• Betala fOr kyrkans satellitutsandningar 

• Betala for oversattning och utgivning av skrifterna 
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Be nagot av barnen att pa skrivtavlan rita hur man anvander tionde enligt 
beskrivningen pa hans eller hennes papper. Lat de andra barnen forsoka gissa 
vad bilden forestaller. Lat alla barnen gora detta. 

4. Las och diskutera foljande ord av Heber J Grant, kyrkans sjunde president: 

"Tionde ar en Guds lag och betalningen av tionde ger frid och gladje at de sista 
dagars heliga som gor det. Det finns en tillfredsstallelse i den manniskas hjarta 
som ar fullkomligt arlig mot Herren ... 

Jag kan tala [om] tionde, darfor att fran den tid da jag som pojke tjanade 
pengar, har jag betalat mitt tionde. Jag har varit arlig mot Herren, och jag ar villig 
att vara det och har alltid varit hela livet - det viii saga, arlig mot Herren forst" 
(Gospel Standards, sammanst G Homer Durham [Salt Lake City: Improvement 
Era, 1941], s 60, 63). 

Forklara att i slutet av varje ar far vi tillfi:i.lle att tala om att vi har varit fulllkomligt 
arliga mot Herren nar det galler det ekonomiska. Detta mote kallas for 
tiondeavrakning. Vi traffar da biskopen (eller grenspresidenten) och talar om for 
honom om vi har betalat ett fullt tionde eller inte. 

Hjalp barnen att rollspela en tiondeavrakning. Ett barn ar biskop och de andra 
barnen ar en familj som betalat ett fullt tionde. Lat "biskopen" fraga varje 
familjemedlem om han eller hon har betalat ett fullt tionde, och lat varje 
familjemedlem svara. 

5. Beratta foljande med egna ord: 

"Da julen narmade sig [ar 1929], var manga arbetare utan arbete. 

Var familj var lyckligt lottad ... Min man hade fortfarande arbete. 

Men ovantat, bara en vecka fore jul, blev han arbetslos. Nar han kom hem med 
den sista lonen, som var pa sextiotre dollar, var var forsta tanke: 'Hur ska vi 
anvanda pengarna?' 

"Vi hade konserverat mycket frukt och gronsaker, och vi hade en ko och hons 
som gav mjolk, smor och agg. Vi hade mycket mat i forradet, sa for en del av 
pengarna tankte vi kopa julklappar till vara tre sma barn, som var sex, fyra och 
ett ar gamla. 

Da annonserade biskopen att vi skulle ha tiondeavrakning sondagen som kom. 
Vi hade betalat lite tionde varje manad, men hade inte betalat ett fullt tionde. Vi 
hoppades alltid att var ekonomi skulle bli battre sa att vi skulle kunna komma 
ifatt. 

Davi gick igenom ekonomin, sag vi att vi var skyldiga biskopen exakt sextio 
dollar om vi ville avsluta aret som medlemmar som betalat ett fullt tionde. Aldrig 
hade sextio dollar verkat vara sa mycket! Vi larde oss en av livets viktigaste 
laxor: 'Var arlig mot Herren varje gang du far Ion.' 

... Vi bestamde oss for att ga hem till biskopen och ge honom de sextio 
dollarna innan vi frestades att anvanda en del av dem . 

.. . Vi hade fortfarande tre dollar kvar till att kopa julklappar for. Dagen darpa 
kopte vi ... en liten burk med svart farg, och en med rod ... Min man och jag 
arbetade manga timmar efter det att barnen somnat med att gora traleksaker 
av gammalt spillvirke som vi malade. Jag sydde uppstoppade djur och gjorde 
en trasdocka. 
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... Vi bestamde oss for att fa en fin jul trots att vi hade ont om pengar. 

Ungefar i mitten av januari ringde nagon till min man och erbjod honom ett 
arbete med 150 dollar i manadslon. Det verkade som en formogenhet for oss! 
Fran den dagen fram till sin dodsdag, var min man aldrig utan arbete. Och vi 
fick det battre och battre, bade andligt och ekonomiskt. 

I Malaki 3:10 laser vi: 'For full tionde till forradshuset, sa att i mitt hus finns mat, 
och prova sa hurdan jag sedan blir, sager Herren Sebaot. Forvisso skall jag da 
oppna himmelens fonster over er och utgjuta over er riklig valsignelse.' 

Vi antog utmaningen, och valsignelserna kom verkligen" (Jennie N Ernstrom, 
"Tithing Came before Presents", Ensign, dee 1988, s 41). 

6. Visa ett avsnitt av "Himmelens fonster" (32 min). Med godkannande fran 
Primars president kan denna video visas for alla Kampar-klasser under 
samlingsstunden (videon kan delas upp i tva 16-minutersavsnitt). 

7. Hjalp barnen att memorera Malaki 3:10. 

Vittna for barnen om att de blir valsignade bade andligt och materiellt da de lyder 
tiondelagen. Beratta garna om ett tillfalle da du valsignades till foljd av att du 
betalade ditt tionde. 

Foresla for barnen att de studerar Malaki 3:8-12 hemma som repetition av 
lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hemma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Att starka vart vittnesbord om 
det aterstallda evangeliet 

Att starka barnens vittnesbord om att Jesus Kristus aterstallde sin sanna kyrka 
genom profeten Joseph Smith och att Jesus Kristus leder kyrkan i dag. 

1. Studera under bon Andra Nephi 28:30, Ether 4:11 och foljande skriftstallen 
som beskriver bestandsdelarna i ett vittnesbord: 

a. Laran och forbunden 19:16-19, 46:13, 76:22-23; Joseph Smiths skrifter 2:17 
(Jesus Kristus ar var himmelske Faders Son och var Fralsare.) 

b. Laran och forbunden 21 :1-3, 135:3; Joseph Smiths skrifter 2:33 (Joseph 
Smith var den profet genom vilken Jesus Kristus aterstallde sin kyrka till 
jorden.) 

c. Moroni 10:3-5, Laran och forbunden 17:6 (Mormons bok ar sann.) 

d. Laran och forbunden 1 :30, 115:4; Joseph Smiths skrifter 2: 10-19 (Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga ar den enda sanna kyrkan.) 

e. Laran och forbunden 1 :38; 21 :1, 4; 28:6-7 (Vi leds av en levande profet i 
dag.) 

Studera sedan lektionen och bestam hur du ska undervisa barnen om 
skildringarna fran skrifterna och historien. (Se "Lektionsforberedelser", s VI-VII, 
och "Att undervisa om skildringar fran skrifterna och historien", s VII-IX.) 

2. Tillaggslasning: Evangeliets principer (31110 180), lektionerna 16 och 17. 

3. Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter som bast engagerar 
barnen och hjalper dem att na malet med lektionen. 

4. Gor foljande textremsor: 

Jag kan starka mitt vittnesbord om att -

Jesus Kristus ar var himmelske 
Faders Son och var Fralsare. 

Joseph Smith var den profet genom vilken 
Jesus Kristus aterstallde sin kyrka till jorden. 

Mormons bok ar sann. 

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ar 
den enda sanna kyrkan. 

vi leds av en levande profet i dag. 
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5. Material: 
a. Mormons bok, Laran och forbunden och Den kostbara parlan till varje barn. 
b. Nagra referensbocker sasom en ordbok eller uppslagsbok, tidskrifter sasom 

Lilla Sljarnan eller skolbocker som passar att visa i Primar. 
c. En bild pa den levande profeten (fran moteshusets bibliotek eller en kyrkans 

tidskrift); valda bilder fran tidigare lektioner som illustrerar de handelser du 
repeterar medan du undervisar om det som skrifterna skildrar. 

Be nagot av barnen att halla inledningsbon. 

Skriv ordet kunskap pa skrivtavlan. 

• Hur lar man sig nya saker, hur far man kunskap? 

Ge referensbockerna, tidskrifterna eller skolbockerna till barnen och lat dem 
snabbt hitta nagra fakta som de kortfattat kan beratta om for klassen. (Om det 
finns fler barn an det finns backer far barnen arbeta i lag.) Lat barnen beratta for 
de andra i klassen om det de funnit. Sag att det ar viktigt att skaffa sig kunskap, 
men kunskapen om att Jesu Kristi evangelium ar sant ar den allra viktigaste 
kunskapen. Denna kunskap kallas for vittnesbord. Skriv ordet vittnesb6rd bredvid 
ordet kunskap pa skrivtavlan. 

• Hur far man ett vittnesbord? 

Las Andra Nephi 28:30 tillsammans med barnen och diskutera vad denna vers 
betyder. Forklara att vi far vart vittnesbord om evangelist lite i taget. Da vi lar oss 
nagra saker om evangelist och lever darefter, lar vi oss mer och starker var tro pa 
det vi redan har lart oss. Davi lever efter evangelists principer hjalper den Helige 
Anden oss att veta att de ar sanna. Be barnen att lyssna till foljande citat och se 
hur president Joseph F Smith, kyrkans sjatte president, fick sitt vittnesbord. Las 
eller be nagot av barnen att lasa citatet: 

"Jag [gick] ofta ut och bad Herren visa mig underbara ting, sa att jag skulle fa ett 
vittnesbord. Men Herren undanholl mig dessa underverk. Han visade mig 
sanningen rad pa rad, bud pa bud, litet har och litet dar ... Han behovde inte 
sanda en angel fran himlarna for att utfora detta ... Genom viskningar fran den 
levande Gudens andes stilla, sakta rost, gav han mig det vittnesbord jag ager" 
(Evange/iets Iara, s 6). 

Betona att fast Joseph F Smith blev prof et, fick han inte sitt vittnesbord genom 
nagon storslagen handelse, utan lite i taget. 

Sag till barnen att de i den har lektionen ska fa tala om nagra grundlaggande 
bestandsdelar i ett vittnesbord om evangelist, repetera vad de redan vet om 
dessa bestandsdelar och Iara sig hur de kan starka sitt vittnesbord om evangelist. 

Satt upp textremsan Jag kan starka mitt vittnesb6rd om att-. Tala med barnen 
om vad ett vittnesbord ar. Forklara att ett vittnesbord ar kunskap, bekraftad av 
den Helige Anden, om att nagot ar sant. Hjalp barnen att forsta att da vi studerar 
evangelist och ber om det vi lar oss, hjalper den Helige Anden oss att veta att 
Jesu Kristi evangelium ar sant. 

Satt upp de aterstaende textremsorna en i taget. For varje textremsa anvander du 
skriftstallena under "Forberedelse" och tillampliga diskussions- och 
tillampningsfragor for att undervisa barnen om de grundlaggande 
bestandsdelarna i ett vittnesbord om Jesu Kristi evangelium. Repetera garna (eller 
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lat barnen repetera) handelser i tidigare lektioner, samtidigt som du visar passande 
bilder, for att hjalpa barnen att forsta vilka bestandsdelarna i ett vittnesbord ar. 

Nar ni har talat om textremsorna hjalper du barnen att forsta att de goda kanslor 
vi far nar vi hor detta - att Jesus Kristus ar var himmelske Faders Son och var 
Fralsare, Joseph Smith var den profet genom vilken Jesus Kristus aterstallde sin 
kyrka till jorden, Mormons bok ar sann, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ar 
den enda sanna kyrkan och att vi leds av en levande profet i dag - ar ett 
vittnesbord fran den Helige Anden om att det ar sant. 

Hjalp barnen att forsta att de redan har borjan till ett vittnesbord. For att starka 
sina vittnesbord kan de studera evangeliet, be om det, lyda var himmelske Faders 
bud och bara vittnesbord for andra (se sarskilda aktiviteter, nr 1, 2, 3 och 5). 
Forklara att nar vi bar vittnesbord for andra, bor vi ta med de grundlaggande 
bestandsdelarna i ett vittnesbord. 

Studera foljande fragor och skriftstallen da du forbereder lektionen. Valj ut de 
fragor som bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Vern ar Jesus Kristus? (Joseph Smiths skrifter 2:17.) Pa vilket satt ar Jesus var 
Fralsare? (L&F 19: 16-19; 46: 13.) Hur kan vi veta att Jesus Kristus ar var 
Fralsare? 

• Vad larde ni er om Jesus Kristus da ni larde er om den forsta synen och Jesu 
Kristi besok i templet i Kirtland? Hur starker detta ert vittnesbord om att Jesus 
Kristus ar Guds Son och var Fralsare? 

• Hur fick Joseph Smith veta vilken kyrka han skulle ansluta sig till? (Joseph 
Smiths skrifter 2: 10-19.) Hur kan vart vittnesbord om evangeliet starkas genom 
att vi foljer Joseph Smiths exempel? 

• Vad aterstallde Jesus Kristus till jorden genom Joseph Smith? Hur kan vi veta 
att Joseph Smith var den profet genom vilken Jesus Kristus aterstallde sin 
kyrka? (Se sarskilda aktiviteter, nr 4.) 

• Hur bistod Joseph Smith Fralsaren i aterstallelsen av den sanna kyrkan till 
jorden? (L&F 135:3; lat garna barnen beratta om en handelse var som bidrog till 
aterstallelsen av Jesu Kristi kyrka, till exempel att Moroni besokte Joseph Smith, 
Joseph fick guldplatarna, Joseph oversatte platarna och Joseph organiserade 
kyrkan.) 

• Varfor ar det viktigt att lasa och studera Mormons bok hela livet? Hur kan vi fa 
ett vittnesbord om att Mormons bok ar sann? (Moroni 10:3-5; hjalp barnen att 
forsta att vi kan folja samma tillvagagangssatt som beskrivs i Moroni 10:3-5 for 
att skaffa oss ett vittnesbord om vilken evangelieprincip som heist, inte bara om 
att Mormons bok ar sann.) 

• Varfor behovde Jesu Kristi kyrka aterstallas? (Joseph Smiths skrifter 2: 19; L&F 
1 :30.) Hur kan vi veta att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ar Jesu Kristi 
sanna kyrka? 

• Vad ar kyrkans fullstandiga namn? (L&F 115:4.) Vern har gett kyrkan detta 
namn? Forklara att kyrkans namn gavs till Joseph Smith av Jesus Kristus sjalv. 
Paminn barnen om att kyrkans namn betyder att detta ar Jesu Kristi sanna 
kyrka pa jorden i dag. 
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• Vern ar kyrkans overhuvud i dag? (Jesus Kristus.) Vern ar kyrkans ledare pa 
jorden? (Den levande profeten.) Las eller be nagot av barnen att lasa foljande 
ord av Gordon B Hinckley, kyrkans femtonde president: "Denna kyrka tillhor inte 
dess president. Herren Jesus Kristus ar dess ledare, och hans namn har var 
och en av oss tagit pa sig" (Detta ar Mastarens verk, i Nordstjarnan, juli 1995, s 
72). 

• Visa en bild pa den levande profeten. Vern ar det har? Vaci vet ni om honom? 
(Ge varje barn tillfalle att beratta nagot han eller hon vet om profeten.) Vaci gor 
profeten? (Han undervisar oss om det som var himmelske Fader och Jesus 
Kristus viii att vi ska veta och gora; se L&F 1 :38; 21 :1, 4.) 

• Hur kan vi veta att vi leds av en levande profet i dag? 

• Vaci bestar ett vittnesbord om Jesu Kristi evangelium av? Hur far vi ett 
vittnesbord? (Genom den Helige Anden; se Ether 4:11.) 

• Varfor ar det viktigt att var och en av oss har ett eget vittnesbord om 
evangeliet? Hur kan vi starka vart vittnesbord? (Se sarskilda aktiviteter, nr 1, 2, 3 
och 5.) 

• Hur har det starkt ert vittnesbord om evangeliet att ni i Primar detta ar har fatt 
Iara er om Laran och forbunden och kyrkans historia? 

Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen 
eller som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1 . Betona hur viktigt det ar att varje medlem i kyrkan har sitt eget vittnesbord om 
Jesu Kristi evangelium. Las eller be nagot av barnen att lasa foljande ord av 
Harold B Lee, kyrkans elfte president: 

"Du maste vagledas av ljuset inom dig [ditt eget vittnesbord]. Om du inte har 
det, kommer du inte att halla dig kvar" (Stand Ye in Holy Places [Salt Lake City: 
Deseret Book Co, 197 4], s 95). 

Forklara att medan vart vittnesbord vaxer, kan vi fa styrka av andra 
medlemmars vittnesbord. Till exempel: Vi kan tro att Mormons bok ar sann 
darfor att vi vet att vara foraldrar, var biskop eller den levande profeten vet att 
den ar sann. Men vi maste, var och en, arbeta pa att fa ett eget vittnesbord och 
halla det starkt. 

Lat barnen turas om att pa tavlan illustrera olika satt att starka sitt vittnesbord, 
till exempel att lyssna till profeten, be, lasa skrifterna, missionera, ga i kyrkan, 
delta i familjens hemafton, halla tali Primar, sjunga i Primar, lyda visdomsordet 
och fatta visa beslut. (Om du viii kan du skriva upp forslag pa separata papper 
som barnen far valja fran, eller sa kan du lata barnen tanka ut egna forslag.) Lat 
de andra barnen forsoka gissa vad som illustreras pa skrivtavlan. 

Nar alla barnen har fatt delta, fragar du: 

• Hur starker det ert vittnesbord att gora detta? Vaci skulle handa med ert 
vittnesbord om ni slutade gora det? 

2. Skriv ordet vittnesbord pa en ballong som inte ar uppblast. Lat barnen foresla 
saker som far deras vittnesbord att vaxa, till exempel att be, lasa skrifterna och 
bara vittnesbord for andra (se forslagen under sarskilda aktiviteter, nr 1 ). For 
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varje forslag som barnen kommer med, blaser du i lite luft i ballongen. Tala om 
hur ballongen vaxer, liksom deras vittnesbord vaxer da de gar det de har 
foreslagit. 

• Vad hander med vart vittnesbord om vi inte gar detta? 

Slapp langsamt ut luften ur ballongen, och forklara att om vi inte gar nagot for 
att fa vart vittnesbord att vaxa, krymper det precis som ballongen. 

3. Forklara att arbetet med att skaffa sig ett vittnesbord ar som att sa ett fro. Las 
och diskutera Alma 32:36-39 med barnen. 

4. Beratta om foljande erfarenhet som Gordon B Hinckley, kyrkans femtonde 
president, fick pa ett prastadomsmote da han var tolv ar gammal: 

"Hallen var fylld av man ... och de stamde upp i den fina psalmen 'Pris at den 
man som av Herren blev utvald, smord till profet genom Fralsarens ord. Heliga, 
furstar och folk skola vorda yttersta tidens profet pa var jord' [se Psalmer, nr 16) 
... Jag fick da en overtygelse i mitt hjarta om att den man som de sjong om 
[Joseph Smith] verkligen var en Guds profet, och jag ar tacksam over att kunna 
saga att denna overtygelse, som jag tror kom genom den Helige Andens kraft, 
aldrig har lamnat mig" (Gordon B Hinckley: Man of Integrity, 15th President of 
the Church, videokassett [53503)). 

Be barnen att beratta om ett tillfalle da den Helige Anden gav dem en stark 
kansla av att evangeliet (eller nagon princip i evangeliet) ar sant. Beratta garna 
om nagot du sjalv upplevt. 

5. Be nagot av barnen att lasa foljande ord av aldste Bruce R McConkie, som var 
medlem av de tolv apostlarnas kvorum: 

"Viii ni ha en formel for hur man far personlig uppenbarelse [ett vittnesbord]? ... 
Min formel lyder sa har: 

1 . Rannsaka skrifterna. 

2. Hall buden. 

3. Be i tro." 

("How to Get Personal Revelation", New Era, juni 1980, s 50.) 

• Hur foljde Joseph Smith denna formel? Hur kan ni folja den? 

Lat garna barnen skriva upp denna formel pa kort som de kan ta med sig hem 
och satta upp nagonstans som en paminnelse om att hela tiden starka sina 
vittnesbord. 

6. Be barnen att beratta vad de tycker om ett eller flera av pastaendena pa 
textremsorna som sattes upp under lektionen. Hjalp barnen att forsta att de 
goda kanslor de har for kyrkan och dess lardomar ar borjan till ett vittnesbord. 

7. Sjung eller las texten till "Jesu Kristi Kyrka" (Barnens sangbok, s 48) eller "Han 
lever, min Forlossare" (Psalmer, nr 83). 



Avslutning 

Vittnesbord 

Att lasa hemma 

Att ta upp 
med familjen 

Lektion 46 

Betona hur viktigt det ar att varje medlem i kyrkan har ett vittnesbord om Jesu 
Kristi evangelium. Paminn barnen om att de redan har borjan till ett vittnesbord 
och att de kan starka sitt vittnesbord genom studier och ban. Uttryck tacksamhet 
over Jesus Kristus, profeten Joseph Smith, Mormons bok, kyrkan och den 
levande profeten. Beratta om hur det gick till nar du fick ett vittnesbord, och lat 
barnen uttrycka sina kanslor for evangeliet. 

Uppmuntra barnen att bara vittnesbord for familjen. 

Foresla for barnen att de studerar Moroni 10:3-5 och Laran och forbunden 1 :30, 
76:22-23 hemma som repetition av lektionen. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen med sina familjer, till 
exempel en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det 
som star under rubriken "Att lasa hem ma". 

Be nagot av barnen att halla avslutningsbon. 
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Mal 

Forberedelse 

Lektionsforslag 
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i skrifterna 
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Prastadomet kan valsigna 
vart liv 

(Forberedande lektion for prastadomet) 

Denna lektion har skrivits for att hjalpa de 11-ariga barnen att farsta prastadamets 
valsignelser och ansvar. Den bar aga rum innan det aldsta barnet i klassen fyller 
tolv ar. 

1. Studera under ban "Profeten Joseph Smiths vittnesbard" i inledningen till 
Mormonsbok, eller i Joseph Smiths skrifter 2:29-54, 59, 66-72; Laran och 
forbunden13 inklusive kapitelingressen; Laran och forbunden 121:34-46. 

2. Studera lektionen och bestam dig for hur du viii undervisa barnen om skildringarna 
i skrifterna (se "Lektionsfarberedelser", s VI, och "Att undervisa om skildringar fran 
skrifterna och historien", s VI I). Valj ut de diskussionsfragor och sarskilda aktiviteter 
som bast hjalper barnen att uppna lektionsmalet. 

3. Material: 
a. Mormons bok till varje barn. 
b. En Laran och forbunden. 
c. En ljuskalla, till exempel ficklampa, gladlampa, eller lykta. 
d. Bilderna 5-48, Jesus Kristus (Evangeliet i bild 240; 62572); 5-15, Johannes 

daparen forlanar aronska prastadamet (Evangeliet i bild 407; 62013); 5-16, 
Melkisedekska prastadamets aterstallelse (Evangeliet i bild 408; 62371) och 
Ordination till prastadamet (62341 ). 

Be ett av barnen att halla inledningsban. 

Visa ett foremal som kan lysa. 

• Vaci behavs for att den har ska lysa? Har du en ficklampa sa visar du att den 
behaver batterier, gladlampa, och strambrytare for att den ska kunna lysa. En glad
lampa behaver ha val fungerande gladtradar och maste skruvas in i en sockel som 
ar kopplad till en kraftkalla. Strambrytaren behaver ocksa knappas pa for att elekt
riciteten ska flada. 

Be pojkarna i klassen sta upp. De har pojkarna har majlighet att fa prastadamet, som 
ar en starre kraft an elektriciteten eftersom prastadamet ar makten och myndigheten 
att handla i Guds namn. Genom denna kraft kan var himmelske Faders barn bli dapta 
och ta emot andra av kyrkans forordningar. Men for att kunna ta emot denna kraft 
och anvanda den pa det satt som Gud har avsett, maste en pojke vara vardig och ratt 
forberedd. 

Visa respektive bild efter hand och undervisa om hur Joseph Smith erhall guld
platarna och ordinerades till aronska prastadamet, enligt "Profeten Joseph Smiths 
vittnesbard" eller Joseph Smiths skrifter 2:29-54, 59, 66-72. Det kanske behavs en 
kortfattad genomgang med klassen om de handelser som ledde fram till att Joseph 
fick guldplatarna. 



Diskussions- och 
tillampningsfragor 

Studera f61jande fragor och skriftstallen da du f6rbereder lektionen. Valj ut de fragor 
som du anser bast hjalper barnen att forsta skriftstallena och tillampa principerna i 
sitt liv. Genom att ni laser och diskuterar skrifterna i klassen far de storre insikt. 

• Varf6r kunde inte Joseph Smith ha oversatt guldplatarna, fatt prastadomet och 
organiserat kyrkan direkt efter den forsta synen? (Han var inte beredd; han 
behovde tillvaxa i visdom och kunskap.) 

• Vilken var den f6rsta stora uppgift som Herren bad Joseph utfora? (Oversatta 
guldplatarna sa att vi kunde fa Mormons bok.) 

• Vad gjorde Joseph den natt da angeln Moroni f6rst visade sig for honom? 
(Joseph Smiths skrifter 2:29-30.) Hur manga ganger uppenbarade sig Moroni 
f6r Joseph Smith innan han tick se guldplatarna f6r f6rsta gangen? (Joseph Smiths 
skrifter 2:30, 44-49; fyra ganger.) Varf6r tror ni att Moroni upprepade sitt f6rsta 
budskap tre ganger? 

• Vilken ytterligare undervisning tick Joseph innan han kunde paborja oversatt
ningen av guldplatarna? (Joseph Smiths skrifter 2:53-54.) Pa vilket satt var denna 
undervisning till hjalp f6r Joseph nar det gal Ide att f6rbereda sig f6r andra stora 
uppgifter i framtiden? Vad gor ni f6r att f6rbereda er f6r framtiden? 

• Vilket speciellt ansvar tar de fiesta sista dagars heliga unga man pa sig nar de fyllt 
tolv ar? (De tar emot aronska prastadomet och ordineras till diakoner.) 

• Hur gick det till nar Joseph Smith fick aronska prastadomet? (Joseph Smiths 
skrifter 2:68-70.) Hur gar det till nar en ung man far aronska prastad6met 
idag? (Han intervjuas angaende sin vardighet och ordineras genom handers 
palaggning av dem som har myndighet att ordinera honom.) 

• Hur bor pojkar f6rbereda sig f6r att ta emot prastadomet? Hur bor flickor f6rbereda 
sig f6r att ta del av prastadomets valsignelser? (Pojkar och flickor f6rbereder sig pa 
samma satt. De ber, tror, far kunskap om evangeliet genom f6raldrar och larare, 
lever vardigt, lyder buden, tjanar och respekterar andra, och ar arliga.) (Se sarskild 
aktivitet 4.) 

• Vilka uppgifter har diakoner i kyrkan? (L&F 20:59.) Hur uppfyller de detta ansvar? 
(Genom att dela ut sakramentet, samla in fasteoffer, verka som budbarare at 
biskopen pa sakramentsm6tet och vara goda f6redomen.) 

• Vern var den f6rste som delade ut sakramentet? (Jesus Kristus.) Varf6r ar sakra
mentet sa heligt? (Denna f6rordning ar en sinnebild f6r det offer som Jesus Kristus 
gjorde f6r var och en av oss.) 

Las eller lat en elev lasa f61jande citat av aldste Jeffrey R Holland: "Vi ber er, unga 
man inom aronska prastadomet, att gora i ordning, valsigna och dela ut dessa 
symboler for Fralsarens offer vardigt och vordnadsfullt. Vil ken fantastisk f6rman och 
vilket heligt ansvar som ges i en sa ti dig alder! Jag kan inte tanka mig nagon storre 
heder som himlen kunde visa er. Vi alskar er verkligen. Gor ert basta och se 
sabra ut som mojligt nar ni deltar i Herrens nattvards sakrament" (Nordstjarnan, 
jan 1996, s 68). 

• Hur kan vi alla ara och understodja prastadomet? (Genom att acceptera kallelser 
fran prastadomsledarna; tjana andra; tala respektfullt om kyrkans ledare; och 
be f6r fader, broder och slaktingar och andra som bar prastadomet.) (Se sarskild 
aktivitet 3.) Hur kan ni genom att gora detta hjalpa er far och bror att ara sitt prasta
dome? Hur kan de hjalpa dig i dina f6rberedelser for att ta emot prastadomet och 
dess valsignelser? 
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Du kan anvanda en eller flera av foljande aktiviteter nar som heist under lektionen eller 
som repetition, sammanfattning eller stimulans. 

1. Skriv ner pa sarskilda kart eller papperslappar foljande valsignelser som kommer 
genom prastadomet: 

Fa ett namn och en valsignelse 

Bli dopt 

Fa den Helige Andens gava 

Bli valsignad nar man ar sjuk 

Ta del av sakramentet 

Yerka som missionar 

Vigas i templet 

Dela upp klassen i grupper och ge varje grupp ett av korten. lnbjud barnen i varje 
grupp att beratta om lampliga upplevelser som ar personliga eller delas av deras 
familj, och som anknyter till den valsignelse som namns pa kortet. 

2. Gar rummet sa morkt som mojligt. Beratta sedan for barnen om en grupp turister 
som gick in i en djup, mark grotta. Nar de hade kommit in slackte guiden ljuset, 
vantade nagra minuter och bad sedan varje person att peka mot utgangen. Nar 
ljuset tandes igen pekade alla at olika hall. 

Tand ljuset igen och las foljande citat av aldste Robert D. Hales: "Om prasta
domets kraft inte fanns pa jorden, skulle motstandaren ha frihet att rora sig och 
regera hur han ville. Vi skulle inte haft den Helige Andens gava till att leda och 
upplysa oss. Inga profeter skulle tala i Herrens namn. Inga tempel skulle finnas dar 
vi kunde inga heliga, eviga forbund och ingen myndighet att valsigna eller dopa, 
hela eller trosta ... Det skulle inte finnas nagot ljus eller nagot hopp - bara marker" 
(Nordstjarnan, jan 1996, s 33). 

3. Las eller aterge med egna ord foljande berattelse om en familj som stodde sin far i 
hans prastadomskall: 

"For manga ar sedan var jag med pa en generalkonferens tillsarnmans med aldste 
Ezra Taft Bensons sex barn, av vilka en var min rumskamrat pa hogskolan. Mitt 
intresse vaxte nar president David O McKay annonserade att aldste Benson skulle 
bli naste talare. Jag sag respektfullt pa aldste Benson, som jag tidigare hade 
traffat, nar han gick fram till mikrofonen. Han var en hogrest man, en bra bit over 
1,80. Han var internationellt kand som Forenta staternas jordbruksminister och ett 
sarskilt vittne om Herren. Han verkade lugn och saker; han hade ju talat till ahorars
karor over hela varlden. Plotsligt var det en hand som rorde vid armen pa mig. En 
av aldste Bensons yngre dottrar lutade sig mot mig och viskade ivrigt: 'Be for 
pap pa.' 

Jag tankte en smula 6verrumplad: 'Orden skickas vidare genom bankraden, och 
jag maste vidarebefordra dem. Ska jag saga: "Be for aldste Benson"? Ska jag saga: 
"Var snail och hall en ban for din far"?' Jag kande hur viktigt det var att jag handlade 
snabbt, sa jag lutade rnig at sidan och viskade helt enkelt: 'Be for pappa.' 

Jag sag hur viskningen vidarebefordrades langs raden till den plats dar syster 
Benson satt. Hon hade redan bojt huvudet i ban. 



Lek/ion 47 

Manga ganger sedan den dagen har jag tankt pa detta budskap - be for pappa, 
hemmets patriark. Be for honom nar han ar distriktspresident eller hemlarare. 
Be for honom nar han blir verkstallande sekreterare i nagon ideell organisation, 
nar hans affarer blomstrar eller han far sankt Ion. Be nar hanger familjen rad pa 
hemaftonen. Be for pappa som arbetar manga, langa timmar for att en son ska 
kunna ga pa mission eller en dotter studera vidare. Be for honom nar han talar 
pa sakramentsmotet eller ger mamma en valsignelse att hon ska bli frisk igen. 
Och om han kommer hem trott eller missmodig pa kvallen, be da for honom. Be for 
pappa i allt han gar - smatt och stort. 

Med aren har generalkonferenserna kommit och gatt. Varje gang president Benson 
har stallt sig upp och talat har jag tankt: 'Hans barn, som nu ar vuxna och bor pa 
olika platser i hela landet, ar i detta 6gonblick forenade i ban for sin far.' 

Och jag borjar tro att det korta budskap som sandes vidare genom bankraden i 
tabernaklet for sa manga ar sedan ar det viktigaste budskap en familj kan ha 
gemensamt. Den man vars dotter eller son nagonstans i varlden viskar: 'Be for 
pappa',maste fa en alldeles speciell kraft och tro att mota sina dagliga 
utmaningar i livet" (Elaine McKay, "Be for pappa", Nordstjarnan, nov 1988, 
s 23-24). 

4. Nar vi efterlever evangeliet forbereder vi oss for att acceptera prastadomets 
ansvar och att atnjuta dess valsignelser. Las "Mina evangelieideal" (Mina 
maldagar, broschyr [35317.180], baksidan), och gar ett uppehall efter vart och ett 
ideal f6r att lata barnen fundera pa hur val de efterlever det. Nar du har last alla kan 
du ga igenom dem igen genom att anvanda bi Ider, nyckelord eller pantomimer. 

Mina evangelieideal 

1. Jag viii komma ihag mina dopsforbund och lyssna till den Helige Anden. 

2. Jag viii vara arlig mot min himmelske Fader, mot andra och mot mig sjalv. 

3. Jag viii soka goda vanner och behandla andra vanligt. 

4. Jag viii kla mig anstandigt och visa respekt for min himmelske Fader och for 
mig sjalv. 

5. Jag viii bara lasa och se pa sadant som min himmelske Fader tycker om 
att jag gar. 

6. Jag viii bara lyssna pa musik som min himmelske Fader tycker om att jag 
lyssnar pa. 

7. Jag viii uttala min himmelske Faders och Jesu namn vordnadsfullt. Jag viii 
inte svara eller anvanda fula ord. 

8. Jag viii halla mitt sinne och min kropp helig och ren och jag viii inte vara med 
pa sadant som ar skadligt for mig. 

9. Jag viii gora sadana saker pa sabbatsdagen som hjalper mig att kanna mig 
nara min himmelske Fader. 

10. Jag viii valja det ratta. Jag vet att jag kan omvanda mig nar jag har gjort 
nagot fel. 

11. Jag viii nu leva sa att jag kan vara vardig att ga till templet och att bli missionar. 
Jag viii folja den plan min himmelske Fader har for mig. 
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Vittnesbord 

Att ta upp 
i familjen 

Att lasa hemma 
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5. Aterge foljande ord av president Gordon B Hinckley, kyrkans femtonde president: 
"Denna kyrka tillhor inte dess president. Herren Jesus Kristus ar dess ledare, och 
hans namn har var och en av ass tagit pa sig. Vi delar alla denna stora stravan. 
Vi ar har for att hjalpa far Fader med hans verk och hans harlighet, 'att avaga
bringa ododlighet och evigt liv f6r manniskan' (Moses 1:39). Er f6rpliktelse ar lika 
allvarlig inom ert ansvar, som min forpliktelse ar inom mitt omrade. lngen kallelse 
i denna kyrka ar liten eller obetydlig. VI paverkar andra nar vi utfor var uppgift" 
(Nordstjarnan, apr 1995, s 72). 

6. Sjung eller las orden till "Karleken rader har" (Barnens sangbok, s 102). 

Du kan bara ditt vittnesbord om att prastadomet har aterstallts och darmed myndig
heten att hand la i Guds namn. Uppmuntra pojkarna att nu leva sa att de kan vara 
vardiga att bara det aronska prastadomet och att samtliga klassmedlemmar ska 
vara vardiga att fa prastadomets samtliga valsignelser. Uppmuntra barnen att ara 
och stodja sina ledare inom prastadomet. 

Uppmuntra barnen att ta upp en viss del av lektionen i sina familjer, till exempel 
en berattelse, fraga eller aktivitet, eller att tillsammans med dem lasa det som star 
under rubriken "Att lasa hemma". 

Foresla f6r barnen att de studerar Laran och forbunden 121:34-46 hemma som 
repetition av lektionen. 

Be ett av barnen att halla avslutningsbon. 



Hanvisningar 

Uppgifterna i de historiska skildringarna i varje lektion ar hamtade fran nedanstaende kallor. 

Lektion 1 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System Manual [32502], 1993), 

s 21-24, 29-36. 
Dean C Jessee, red, The Personal Writings of Joseph Smith (Salt Lake City: Oeseret Book Co, 

1984), s 4. 
J W Peterson, "Another Testimony: Statement of William Smith, Concerning Joseph, the 

Prophet", Oeseret Evening News, 20 jan 1894, s 11. 
Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red. Preston Nibley (Salt Lake City: Bookcraft, 

1958), s 67' 82. 

Lektion 2 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 3-10, 17. 
Milton V Backman d y, American Religions and the Rise of Mormonism, rev utg (Salt Lake City: 

Oeseret Book Co, 1970), s 65-69, 179-181. 
Roland H Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther (Nashville: Abingdon Press, 1950), 

s 185. 
Edwin Scott Gaustad, A Religious History of America (New York: Harper and Row, 1966), 

s 47-66. 

Lektion 3 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 37. 

Lektion 4 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 41-43. 
J W Peterson, "Another Testimony: Statement of William Smith, Concerning Joseph, the 

Prophet), Oeseret Evening News, 20 jan 1894, s 11. 
Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red Preston Nibley (Salt Lake City: Bookcraft, 

1958), s 82-83. 

Lektion 5 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 
s 44-47. 
History of the Church, 1 :18-20; 4:537. 
Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History, 27 utg (Salt Lake City: Deseret Book Co, 

1974), s 52. 
Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red Preston Nibley (Salt Lake City: Bookcraft, 

1958), s 104-108, 112-113, 118. 

Lektion 6 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 
s 46-50. 
History of the Church, 1 :20-28. 
Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red Preston Nibley (Salt Lake City: Bookcraft, 

1958), s 124-136. 

291 



292 

Lektion 7 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 52-54. 
B H Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1 :117-120, 131. 
Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red Preston Nibley (Salt Lake City: Bookcraft, 

1958), s 138-142. 

Lektion 8 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502]. 1993), 

s 55-56. 
History of the Church, 1 :39-42. 

Lektion 9 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 56-61. 
History of the Church, 1 :52-58. 
Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red Preston Nibley (Salt Lake City: Bookcraft, 

1958), s 147-155. 
"Report of Elders Orson Pratt and Joseph F Smith", Millennia/ Star 40 (9 dee 1878): 771-773. 

Lektion 10 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502]. 1993), 

s 62-66. 
Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red Preston Nibley (Salt Lake City: Bookcraft, 

1958), s 156-159, 166-167. 

Lektion 11 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502]. 1993), 

s 67-68. 

Lektion 12 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502]. 1993), 

s 68-69, 71-74. 
History of the Church, 1 :78-81, 86-96, 106-109. 
Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red Preston Nibley (Salt Lake City: Bookcraft, 

1958), s 168. 

Lektion 13 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502]. 1993), 

s 55-56, 75-77, 79-88. 
Parley P Pratt, Autobiography of Parley P Pratt (Salt Lake City: Deseret Book Co, 1975), 

s 36-38, 41-43, 47-48, 52-57. 
Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red Preston Nibley (Salt Lake City: Bookcraft, 

1958), s 168-171. 

Lektion 14 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502]. 1993), 

s 42-43, 161-162. 
Carter E Grant, The Kingdom of God Restored, 4 utg (Salt Lake City: Deseret Book Co, 1965), 

s 83-84. 
Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red Preston Nibley (Salt Lake City: Bookcraft, 

1958), s 190-191. 
Buddy Youngreen, Reflections of Emma, Joseph Smith's Wife (Orem, Utah: Grandin Book Co, 

1982), s4-9, 11-12. 

Lektion 15 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 77-78, 93. 
History of the Church, 1:104-105, 109-115. 



Hanvisningar 

Lektion 16 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 89-92, 99-100. 
History of the Church, 1 :146. 
Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red Preston Nibley (Salt Lake City: Bookcraft, 

1958), s 195-205, 208. 

Lektion 17 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 95-99, 120. 
History of the Church, 1 :390-391. 
Dean C Jessee, "'Steadfast and Patient Endurance': The Legacy of Edward Partridge", Ensign, 

jun 1979, s 41-47. 

Lektion 18 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 95-99. 
Karl Ricks Anderson, Joseph Smith's Kirtland: Eyewitness Accounts (Salt Lake City: Deseret 

Book Co, 1989), s 155-167. 
Thomas S Monson, i Conference Report, okt 1990, s 86; eller Ensign, nov 1990, s 68. 

Lektion 19 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 93-95. 
History of the Church, 1 :215-216. 
Parley P Pratt, Autobiography of Parley P Pratt (Salt Lake City: Deseret Book Co, 1975), 

s 61-62. 
George A Smith, i Journal of Discourses, 11 :3-5. 

Lektion 20 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 73, 117-119, 159, 257-258. 
History of the Church, 2:235-236, 348-351. 
William E Berrett, Den aterupprattade kyrkan, s 83-84, 86-90. 
H Donl Peterson, "The Mormon Mummies and Papyri in Ohio'', i Milton V Backman d y, red, 

Regional Studies in Latter-day Saint Church History- Ohio (Provo, Utah: Brigham Young 
University, 1990), s 123-138. 

H Donl Peterson, The Story of the Book of Abraham: Mummies, Manuscripts, and Mormonism 
(Salt Lake City: Deseret Book Co, 1995). 

Lektion 21 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502]. 1993), 

s 113-115. 
History of the Church, 1 :215-217, 260-265. 

Lektion 22 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502]. 1993), 

s 130-134, 159-160. 
History of the Church, 1 :224-229, 234. 
Gerry Avant, "Book's History: A Tale of Mobs, Heroic Rescues), Church News, 30 dee 1984, 

s 6. 
Ivan J Barrett, Joseph Smith and the Restoration, rev utg (Provo, Utah: Brigham Young 

University Press, 1973), s 244-253. 
Maureen Ursenbach Beecher, "Discover Your Heritage: 'They Will Kill Us!"' New Era, sep 1974, 

s 36-37. 
Joseph Smith, Profeten Joseph Smiths lardomar, s 134. 

Lektion 23 
History of the Church, 2:379-382; 5:391-392. 
Carter E Grant, The Kingdom of God Restored, 4 utg (Salt Lake City: Deseret Book Co, 1965), 

s 156-157. 

293 



294 

Lektion 24 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual (32502], 1993), 

s 123. 
Ivan J Barrett, Joseph Smith and the Restoration, rev utg (Provo, Utah: Brigham Young 

University Press, 1973), s 218-221. 
William E Berrett, Den aterupprattade kyrkan, s 84-85 
Brigham Young, i Journal of Discourses, 12:158. 

Lektion 25 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 162-164. 
History of the Church, 1 :349-353. 
Karl Ricks Anderson, Joseph Smith's Kirtland: Eyewitness Accounts (Salt Lake City: Deseret 

Book Co, 1989), s 155-167. 
William E Berrett, Den aterupprattade kyrkan, s 1 05-1 07 
Boyd K Packer, The Holy Temple (Salt Lake City: Bookcraft, 1980), s 128-130. 
Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red Preston Nibley (Salt Lake City: Bookcraft, 

1958), s 230. 

Lektion 26 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual (32502], 1993), 

s 164-168. 
History of the Church, 2:410-428, 434-436. 
Karl Ricks Anderson, Joseph Smith's Kirtland: Eyewitness Accounts (Salt Lake City: Deseret 

Book Co, 1989), s 179-185. 
William E Berrett, Den aterupprattade kyrkan, s 107-108 
Edward W Tullidge, The Women of Mormondom (New York: Tullidge and Crandall, 1877), 

s 95. 

Lektion 27 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual (32502], 1993), 

s 107, 127-139. 
History of the Church, 1 :316-321, 37 4-376, 426-440. 
Ivan J Barrett, Joseph Smith and the Restoration, rev utg (Provo, Utah: Brigham Young 

University Press, 1973), s 233-272. 
Parley P Pratt, Autobiography of Parley P Pratt (Salt Lake City: Deseret Book Co, 1975), 

s 93-106. 

Lektion 28 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual (32502], 1993), 

s 141-152. 
History of the Church, 2:63-123. 
Carter E Grant, The Kingdom of God Restored, 4 utg (Salt Lake City: Deseret Book Co, 1965), 

s 182-188. 
Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red Preston Nibley (Salt Lake City: Bookcraft, 

1958), s 226-229. 

Lektion 29 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 117, 153-159, 174-176, 225-239. 
History of the Church, 2:490. 
Leonard J Arrington, Brigham Young: American Moses (New York: Alfred A Knopf, 1985), 

s 72-78. 
Matthias F Cowley, Wilford Woodruff: History of His Life and Labors (Salt Lake City: Deseret 

. News, 1909), s 118. 
Stanley B Kimball, Heber C Kimball: Mormon Patriarch and Pioneer (Urbana, Ill: University of 

Illinois Press, 1981 ), s 44-48. 52-53. 
Orson F Whitney, Life of Heber C Kimball, 3 utg (Salt Lake City: Bookcraft, 1967), s 103-104, 

120-122, 125-132, 265-266. 
The Journal of Brigham: Brigham Young's Story in His Own Words, sammanst Leland R 

Nelson (Provo, Utah: Council Press, 1980), s 25-26. 



Hanvisningar 

Lektion 30 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 176-178, 181-189. 
History of the Church, 3:1-3, 8-9, 34-42. 
Carter E Grant, The Kingdom of God Restored, 4 utg (Salt Lake City: Deseret Book Co, 1965), 

s 211-220. 
Bruce R McConkie, Mormon Doctrine, 2 utg (Salt Lake City: Bookcraft, 1966), s 19-21. 
Orson Pratt, i Journal of Discourses, 18:343. 

Lektion 31 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 193-206. 
History of the Church, 3:149-199. 
Carter E Grant, The Kingdom of God Restored, 4 utg (Salt Lake City: Deseret Book Co, 1965), 

s 235-236. 
Amanda Smith, "A Living Miracle of the Power of God", i Leon R Hartshorn, sammanst 

Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, 2 vol (Salt Lake City: Deseret 
Book Co, 1973-1975), 1 :164-167. 

Lektion 32 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 204-209. 
History of the Church, 3:188-199, 209-213, 306-321. 
Parley P Pratt, Autobiography of Parley P Pratt (Salt Lake City: Deseret Book Co, 1975), 

s 179-180, 186-194, 209-215. 
Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red. Preston Nibley (Salt Lake City: Bookcraft, 

1958), s 290-291. 

Lektion 33 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 213-219, 240-250. 
William E Berrett, Oen aterupprattade kyrkan, s 131-136 
Richard Nietzel Holzapfel and Jeni Broberg Holzapfel, Women of Nauvoo (Salt Lake City: 

Bookcraft, 1992), s 28, 35-37, 53. 
E Cecil McGavin, Nauvoo, the Beautiful (Salt Lake City: Stevens and Wallis, Inc, 1946), s 73. 
B H Roberts, A Comprehensive History of the Church, 2:527. 
Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History, 27 utg (Salt Lake City: Deseret Book Co, 

197 4), s 223-224. 
Ann Gardner Stone, "Louisa B Pratt", i Vicky Burgess-Olson, red, Sister Saints (1978), s 46. 
"Brother Joseph", Friend, dee 1972, s 19; se ocksa Don L Searle, "A Disciple in Deed", Ensign, 

juni 1994, s 12. 

Lektion 34 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 251 ' 266-267. 
History of the Church, 5:86-91. 
Ivan J Barrett, Joseph Smith and the Restoration, rev utg (Provo, Utah: Brigham Young 

University Press, 1973), s 531-533. 

Lektion 35 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 242-243, 297-304. 
History of the Church, 7:433, 549-551, 567. 
Don Cecil Corbett, Mary Fielding Smith: Daughter of Britain (Salt Lake City: Deseret Book Co, 

1966), s 155-157. 
Carter E Grant, The Kingdom of God Restored, 4 utg (Salt Lake City: Deseret Book Co, 1965), 

s 194, 273-277. 
E Cecil McGavin, The Nauvoo Temple (Salt Lake City: Deseret Book Co, 1962), s 6, 10, 65, 

87-104, 125-126, 139. 
Brigham Young, i Journal of Discourses, 14:218-219. 

295 



296 

Lektion 36 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 256-257. 
History of the Church, 4:535-541. 

Lektion 37 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 273-285. 
History of the Church, 6:432-433, 443-448, 533-541, 545-546, 548-550, 555, 561, 592-622, 

626-629; 7:97-106. 
Reed Blake, "Martyrdom at Carthage", Ensign, juni 1994, s 30-39. 
Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, red Preston Nibley (Salt Lake City: Bookcraft, 

1958), s 309-310, 324. 

Lektion 38 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 286-307' 309, 317-321 . 
History of the Church, 5:85; 7:152-153, 223-243. 
Ivan J Barrett, Joseph Smith and the Restoration, rev utg (Provo, Utah: Brigham Young 

University Press, 1973), s 644-646. 
B H Roberts, A Comprehensive History of the Church, 2:413-428, 539-541; 3:134-136. 
Descendants of Cornelius Peter Lott, 1798-19 72, sammanst Rhea Lott Vance, s 7 -8, 1 0-11 . 

Lektion 39 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 309-321, 329-331, 411. 
History of the Church, 7:625-628. 
Richard E Bennett, Mormons at the Missouri, 1846-1852 (Norman, Okla: University of 

Oklahoma Press, 1987), s 168-175. 
Sarah Pea Rich, "'The Spirit Tells Me You Are Out of Money"', i Leon R Hartshorn, sammanst, 

Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, 2 vol (Salt Lake City: Deseret 
Book Co, 1973-1975), 1 :145-146. 

B H Roberts, A Comprehensive History of the Church, 3:147-154. 
Aurelia Spencer Rogers, Life Sketches of Orson Spencer and Others, and History of Primary 

Work (George Q Cannon and Sons, 1898), s 47-49, 202. 

Lektion 40 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 312-313, 329-33. 
History of the Church, 5:85. 
William E Berrett, Den aterupprattade kyrkan, s 201-214 
Paul E Dahl, "William Clayton: Missionary, Pioneer, and Public Servant" (doktorsavhandling, 

Brigham Young University, 1959), s 98-103. 
B H Roberts, A Comprehensive History of the Church, 3:160-231. 
Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History, 27 utg (Salt Lake City: Deseret Book Co, 

1974), s 356-371. 

Lektion 41 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 333-340. 
Carter E Grant, The Kingdom of God Restored, 4 utg (Salt Lake City: Deseret Book Co, 1965), 

s 425-448. 
Jaynann Morgon Payne, "Eliza R Snow: First Lady of the Pioneers", Ensign, sep 1973, s 62-67. 
B H Roberts, A Comprehensive History of the Church, 3:268, 279-288, 292-293, 315-318, 

329-335. 
Erastus Snow, "This Is the Place", i Preston Nibley, sammanst Pioneer Stories (Salt Lake City: 

Deseret Book Co, 1947), s 41-42. 
Edward W Tullidge, The Women of Mormondom (New York: Tullidge and Crandall, 1877, 

s 350-351. 



Hanvisningar 

Lektion 42 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 337-338. 
Margaret McNeil Ballard, "I Walked Every Step of the Way", i Leon R Hartshorn, sammanst, 

Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint Women, 2 vol (Salt Lake City: Deseret 
Book Co, 1973-1975), 2:10-11. 

Don Cecil Corbett, Mary Fielding Smith: Daughter of Britain (Salt Lake City: Deseret Book Co, 
1966), s 209-213, 223-249. 

Julie A Dockstader, "Children Entered Valley with 'Hearts All Aglow"', Church News, 23 jul 
1994, s 8-9. 

Susa Young Gates, Lydia Knight's History (Salt Lake City: Juvenile Instructor Office, 1883), 
s 64-76, 84-89. 
Susan Arrington Madsen, I Walked to Zion (Salt Lake City: Deseret Book Co, 1994), s 124-127. 
Edward W Tullidge, The Women of Mormondom (New York: Tullidge and Crandall, 1877), 

s 336-337. 

Lektion 43 
Church History in the Fulness of Times {Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 346-348, 356-361. 
LeRoy R Hafen and Ann W Hafen, Handcarts to Zion (Lincoln: University of Nebraska Press, 

1960). 
Solomon F Kimball, "Belated Emigrants of 1856", Improvement Era, feb 1914, s 287-288. 
David 0 McKay, "Pioneer Women", Relief Society Magazine, jan 1948, s 8. 
Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History, 27 utg (Salt Lake City: Deseret Book Co, 

1974), s 397-402. 
Brigham Young, "Foreign Correspondence", Millennial Star 17 (22 dee 1855):813. 
"Church Emigration", Contributor 14 (mar 1893): 199-205. 
"Mary Goble Pay", i A Believing People, sammanst Richard H Cracraft och Neal E Lambert 

(Provo, Utah: Brigham Young University Press, 197 4), s 144-145. 

Lektion 44 
Church History in the Fulness of Times (Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 444-446. 
LaRene Gaunt, '"The Power of God Was with Us'", Ensign, mar 1993, s 28-31. 
Richard Neitzel Holzapfel, Every Stone a Sermon (Salt Lake City: Bookcraft, 1992). 
---,"Every Window, Every Spire 'Speaks of the Things of God"', Ensign, mar 1993, 

s 7-21. 
Wallace Alan Raynor, The Everlasting Spires: A Story of the Salt Lake Temple (Salt Lake City: 

Deseret Book Co, 1965, 102-103. 
Brigham Young, i Journal of Discourses, 1 :133. 
Journal of Wilford Woodruff, vol 5, 7 dee 1859, Historical Department, The Church of Jesus 

Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City. 
"The Salt Lake Temple", Deseret News, 1 jan 1893, s 3-6. 

Lektion 45 
Church History in the Fulness of Times {Church Educational System manual [32502], 1993), 

s 361-364, 454-455. 
S George Ellsworth, Samuel Claridge: Pioneering the Outposts of Zion (Logan, Utah: S George 

Ellsworth, 1987), s 80-81; se ocksa "From An Adobe Hut to a Mansion of Brick and Stone", 
Deseret Evening News, 6 jun 1903. 

Carter E Grant. The Kingdom of God Restored, 4 utg (Salt Lake City: Deseret Book Co, 1965), 
s 546-547. 

Joseph F Smith, Evangeliets Iara, s191. 
LeRoi C Snow, "The Lord's Way Out of Bondage", Improvement Era, jul 1938, s 400-401, 439-442. 

297 










	Innehåll
	Råd och upplysningar
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	Hänvisningar



